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بإصدار  1977) لسنة 15بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 2020) لسنة 27رقم (
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 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
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 لخص لتقرير م

 املالية واالقتصاديةالشؤون جلنة 

 العنوان
بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون  2020) لسنة 27المرسوم بقانون رقم (
 بإصدار سندات التنمیة 1977لسنة  )15رقم (

 الحكومة مشروع القانونأصل 

 الفصل التشریعي الخامس – لثالثادور االنعقاد   – 2021 ینایر 5 اإلحالة إىل اللجنة

انتهاء اللجنة من 

 املناقشة
 الفصل التشریعي الخامس – لثلثادور االنعقاد ا  – 2021فبرایر  24

 )5( عدد االجتماعات

 ___ العرض على اجللسة

 مضمونه

ملیار دینار إلى  13یھدف المرسوم بقانون إلى رفع سقف االقتراض الحالي من 
التدابیر اإلجرائیة المالیة لمواجھة المصروفات الطارئة ملیار دینار كأحد  15

وإطالق الحزمة المالیة واالقتصادیة لضخ السیولة الالزمة في القطاع الخاص 
 لدعم االستقرار االقتصادي والحد من اآلثار السلبیة على العمالة الوطنیة.

 نامادتدیباجة +  بنية مشروع القانون

رأي جلنة الشؤون 

والقانونية التشريعية 

 مبجلس الشورى
 .والقانونیة الدستوریة تینمن الناحی المرسوم بقانونسالمة 

 رأي اجلهاتخالصة 

 وزارة المالیة واالقتصاد الوطني:

تم إعداد خطة شاملة لمبادرات تنمیة اإلیرادات غیر النفطیة مع األخذ في  .1
 واألنشطة االقتصادیة غیر النفطیة.االعتبار أبرز القطاعات 

رفع سقف الدین العام ھو األداة القانونیة التي تسمح لوزارة المالیة واالقتصاد  .2
الوطني باالقتراض، حیث تندرج خیارات عدیدة للتمویل تم تحدیدھا ضمن 

 خطة االقتراض.
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یتم إعداد خطة االقتراض المتوقعة في بدایة كل سنة مالیة بالتنسیق مع  .3
ألولى في إعداد خطة االقتراض مصرف البحرین المركزي، وتعتبر الخطوة ا

 .ھي تحدید االحتیاجات التمویلیة
ھناك حاجة لالقتراض لسد العجز في المیزانیة العامة باإلضافة إلى سداد  .4

الخطط واآللیات التي وضعتھا الحكومة تشمل الدیون المستحقة خالل السنة، و
تخفیض الحاجة لتخفیض العجز في المیزانیة العامة للدولة والذي یترتب علیھا 

إلى االقتراض؛ القرارات والمبادرات لضبط اإلنفاق لبعض أوجھ الصرف، 
 .أو إعادة مراجعة سیاسة الدعم الحكومي وتنمیة بعض اإلیرادات الحكومیة

یتم االقتراض وفق االحتیاجات التمویلیة الناتجة عن العجز في المیزانیة  .5
المستمرین مع السلطة التشریعیة العامة، والتي یتم إعدادھا بالتنسیق والتشاور 

وتشمل المصروفات المتكررة ومصروفات المشاریع المدرجة ضمن المیزانیة 
 العامة.

رتبط تقدیرات االحتیاجات التمویلیة بشكل مباشر بتقدیرات المیزانیة للسنتین ت .6
 14.8. وقد تم تقدیر احتیاجات رفع سقف االقتراض في حدود 2022و 2021

 2021ار لتغطیة االحتیاجات التمویلیة للسنتین المالیتین ملیار دین 15إلى 
 .2022و

مع تأكید الوزارة %. 118من الناتج المحلي اإلجمالي  بلغت نسبة الدین العام .7
على قیامھا بشكل مستمر بالتنسیق مع مؤسسات التصنیف االئتماني لتزویدھا 

تساھم في الحفاظ بكافة البیانات المالیة والمبادرات الحكومیة والتي بدورھا 
 على تصنیف مملكة البحرین االئتماني.

 15حدود سقف الدین العام التي تم تعیینھا ضمن برنامج التوازن المالي ھي  .8
تؤكد الوزارة أن رفع سقف االقتراض ھو فقط الحد المسموح و ملیار دینار.

 .لالقتراض وال یؤثر على برنامج التوازن المالي
المستحدثة لدعم جھود الحكومة المستمرة في م وضع عدد من المبادرات ت .9

 ھذا المجال والتي یمكن تلخیص المبادرات تحت بندین رئیسیین:
 مبادرات تقلیص المصروفات العامة. -

 مبادرات زیادة اإلیرادات العامة. -

 الموافقة على المرسوم بقانون. قرار جملس النواب

توصية اللجنة مبجلس 

 الشورى
 بقانون.الموافقة على المرسوم 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )1(املرفق 
 

 تقریر اللجنة
 
 

 

  لثثاالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 

 



 

 

 2021فبرایر  28التاریخ: 
 ) 11التقریر: (

 
 

  2020) لسنة  27رقم (املرسوم بقانون شأن  ب الشؤون املالية واالقتصادية    تقرير جلنة

سندات بإصدار    1977) لسنة  15بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( 

 التنمية 

 
 الفصل التشریعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

  ، أحال )3د    5ق / ف    م ص ل    500( الخطاب رقم  م وبموجب  2021  ینایر  5بتاریخ  

) 27المرسوم بقانون رقم (  المالیة واالقتصادیةلجنة الشؤون    إلىمعـالي رئیس مجلـس الشـورى  

،  بإصدار سندات التنمیة   1977) لسنة  15بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (  2020لسنة  

على أن تتم دراستھ وإبداء المالحظات وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ لیتم عرضھ على  

 مجلس.  ال
 

 

 
ً
 إجراءات اللجنة:  :أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتیة: 
 : تیةفي االجتماعات اآل المرسوم بقانون المذكورتدارست اللجنة  )1(
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 التاریخ  رقم االجتماع
 قبل ورود قرار مجلس النواب 

 2020دیسمبر  2 الثامن
 النواب بعد ورود قرار مجلس 

 2021ینایر  6 الثاني عشر  
 2021ینایر  27 الخامس عشر 
 2021فبرایر  3 السادس عشر 
 2021فبرایر  24 التاسع عشر

 

 

 

بھ والتي اشتملت    اطلعت اللجنة أثناء دراستھا للمرسوم بقانون المذكور على الوثائق المتعلقة  )2(

 على ما یلي: 

 .المرسوم بقانون المذكور 

   الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.رأي لجنة 

 .رد وزارة المالیة واالقتصاد الوطني 

 مذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشارین القانونیین للجنة. 

 .قرار مجلس النواب ومرفقاتھ 

 
 

 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:  اتشارك في اجتماع

 القانونیین ھیئة المستشارین 
 المستشار القانوني لشؤون اللجان  السید خالد نجاح محمد  

المستشار القانوني لشؤون اللجان /   السید علي عبدهللا العرادي
 مدیر إدارة البحوث والدراسات 

 المستشار المالي واالقتصادي السیدة زھرة یوسف رحمة 
 باحث قانوني   السیدة أمینة علي ربیع 
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 اللجان إدارة شؤون 
 مشرف شؤون اللجان  السید جواد مھدي محفوظ
 أمین سر لجنة مساعد   السیدة مریم أحمد الریّس

 إدارة العالقات واإلعالم 
 مشرف إعالم   السید علي عباس العرادي

 

 

 
ً
 : جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى رأي  -اثاني

من  رأت لجنة الشــؤون التشــریعیة والقانونیة بمجلس الشــورى ســالمة المرســوم بقانون  

 الناحیتین الدستوریة والقانونیة.

 

 

 
ً
 (مرفق)  :املالية واالقتصاد الوطني رأي وزارة  -اثالث

  إجابةً  2021فبرایر  10والوارد بتاریخ  رد وزارة المالیة واالقتصاد الوطني اطلعت اللجنة على 

بتعدیل بعض أحكام المرسوم    2020) لسنة  27بشأن المرسوم بقانون رقم (  اللجنةعلى استفسارات  

 ، وأشارت فیھ إلى المالحظات اآلتیة: بإصدار سندات التنمیة  1977) لسنة 15بقانون رقم (
 

فطیة مع األخذ في االعتبار أبرز  تم إعداد خطة شاملة لمبادرات تنمیة اإلیرادات غیر الن  .1

 القطاعات واألنشطة االقتصادیة غیر النفطیة، وأھم مالمحھا:  

وتوفیر   • الحالیة  الخدمات  بعض  تطویر  خالل  من  الحكومیة  الخدمات  جودة  تحسین 

 خیارات جدیدة ذات قیمة مضافة تھدف إلى توفیر خدمة ممیزة اختیاریة. 

 یرادات من خالل إشراك القطاع الخاص. العمل على تخفیض المصروفات وتنمیة اإل •

 لكتروني الذكي. تحسین آلیات التحصیل الحكومیة من خالل تشجیع قنوات الدفع اإل •
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الوطني   .2 واالقتصاد  المالیة  لوزارة  تسمح  التي  القانونیة  األداة  ھو  العام  الدین  رفع سقف 

تم تحدیدھا ضمن خطة االقتراض. أما  عدیدة للتمویل  ندرج خیارات  ت باالقتراض، حیث  

ففي   االقتراض،  غیر  األخرى  الخیارات  تنفیذ    2020عام  البشأن  في  الحكومة  نجحت 

مع الحد األدنى  التي تضمنت أقصى قدر من التأثیر االقتصادي  الحزمة المالیة واالقتصادیة  

وقد تحقق ذلك من خالل التعاون مع القطاع الخاص، وكذلك استخدام    من العبء المالي.

أموال خارج المیزانیة العامة للدولة مثل صندوق التأمین ضد التعطل واحتیاطي األجیال  

إلى باإلضافة  وتمكین.  السیولة  وصندوق  سنوًی   القادمة  العامة  المیزانیة  دعم  یتم    ا ذلك، 

بمساھمات من الشركات المملوكة للحكومة مثل شركة ممتلكات والشركة القابضة للنفط  

 والغاز وبنك اإلسكان. 

 
یتم إعداد خطة االقتراض المتوقعة في بدایة كل سنة مالیة بالتنسیق مع مصرف البحرین   .3

خط إعداد  في  األولى  الخطوة  وتعتبر  االحتیاجات  المركزي،  تحدید  ھي  االقتراض  ة 

 التمویلیة والتي تتكون من التالي: 

 العجز في المیزانیة العامة للدولة في السنة المالیة.  -
 الدیون المستحقة للسداد خالل السنة المالیة.  -
 مبالغ الدعم الخلیجي المتوقع استالمھا خالل العام. -

تغطیة  و  بھدف  إصدار  كل  وحجم  نوع  وتحدید  المالیة  للسنة  االقتراض  خطة  إعداد  یتم 

االحتیاجات التمویلیة بأقل تكلفة ممكنة وتوازن فترات االستحقاق على المدى البعید، مع  

 مراعاة التالي: 

 أوضاع األسواق المالیة المحلیة والعالمیة.  -
 .مستویات السیولة في األسواق المحلیة والعالمیة  -
 مستوى معدل الفائدة في األسواق العالمیة.  -
 حجم الدیون المستحقة في السوق المحلي خالل العام.  -
 مستویات االحتیاطي العام بالدوالر.  -

 
 ، فإنھا تتضمن التالي:  2021أما بشأن تفاصیل خطة االقتراض للسنة المالیة 
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 %.3.75بسعر فائدة سنوات  5ملیون دینار لمدة  100تم إصدار سندات محلیة بقیمة  -
 ملیون دینار.  100تم إصدار صكوك محلیة بقیمة  -
بتاریخ   - دولیة  سندات  إصدار  دوالر  2بقیمة    2021ینایر    25تم  النحو    ، ملیار  على 

 التالي: 
 %.4.25سنوات بسعر فائدة  7ملیون دوالر لمدة   500 •
 %.5.25سنة بسعر فائدة  12ملیار دوالر لمدة  •
 %.6.25سنة بسعر فائدة  30ملیون دوالر لمدة   500 •

 
دوالر. كما تتضمن    975بقیمة    2021ینایر    26تم سداد سندات دولیة مستحقة بتاریخ   -

 الخطة:
o  .إعداد إصدار جمیع السندات والصكوك المحلیة 
o   2021سبتمبر  10ملیون دوالر تستحق بتاریخ  500سداد سندات دولیة بقیمة . 
o ال من  الثاني  النصف  خالل  دولیة  سندات  االحتیاجات    2021عام  إصدار  حسب 

 .2022 – 2021التمویلیة، وذلك بعد اعتماد المیزانیة العامة للسنتین 
 
 

حجم القروض (األقساط والفوائد) التي تتحملھا مملكة البحرین  یتبین من خالل الجدول أدناه   .4
  : 2022إلى نھایة العام 

 (ملیون دینار)                                                                                                                
 2022 2021 الوصف  

 1,269 1,370 األقساط والقروض المستحقة 
 757 708 الفوائد

 
 

حاجة لالقتراض لسد العجز في المیزانیة العامة باإلضافة إلى سداد الدیون المستحقة    ھناك .5

الخطط واآللیات التي وضعتھا الحكومة لتخفیض العجز في المیزانیة العامة  ، و خالل السنة

تشمل القرارات والمبادرات    ؛ للدولة والذي یترتب علیھا تخفیض الحاجة إلى االقتراض

أ لبعض  اإلنفاق  وتنمیة  لضبط  الحكومي  الدعم  سیاسة  مراجعة  إعادة  أو  الصرف،  وجھ 

بعض اإلیرادات الحكومیة والتي تمت في إطار التنسیق والتشاور المستمرین مع السلطة  

راسًخا في كافة القضایا الھامة التي   الھذا التعاون الوثیق الذي یمثل تقلیدً  ا التشریعیة، دعمً 
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والمواطنی  للوطن  العلیا  المصلحة  وسعًی تمس  التي من    ان،  اآللیات  التوصل ألفضل  إلى 

شأنھا تطویر السیاسات المالیة المتبعة وضمان تحقیقھا ألھدافھا المرجوة، والتي من أھمھا  

والمحافظة على   المیزانیة  وتخفیض عجز  للدولة  العامة  المیزانیة  نفقات  تمویل  استدامة 

أما بشان التصنیف االئتماني،    . اًی مستویات الدین العام في حدود المستویات المقبولة دول

فإن وزارة المالیة واالقتصاد الوطني تقوم بشكل مستمر بالتنسیق مع مؤسسات التصنیف  

بدورھا تساھم في   الحكومیة والتي  المالیة والمبادرات  البیانات  لتزودیھا بكافة  االئتماني 

 الحفاظ على تصنیف مملكة البحرین األئتماني. 
 

االحتیاجات التمویلیة الناتجة عن العجز في المیزانیة العامة، والتي  االقتراض وفق  یتم    .6

المصروفات  وتشمل  التشریعیة  السلطة  مع  المستمرین  والتشاور  بالتنسیق  إعدادھا  یتم 

 المتكررة ومصروفات المشاریع المدرجة ضمن المیزانیة العامة. 

 
المالیة واالقتصاد الوطني،  تم العمل على استكمال تشغیل مكتب إدارة الدین العام بوزارة   .7

وإعداد  الموظفین  قدرات  وتطویر  لتدریب  الدولي  النقد  صندوق  مع  بالتعاون  وذلك 

استراتیجیة إدارة الدین العام وخطة المكتب متوسط األجل وخطة التمویل، وتطویر ھیكل  

  المكتب واألوصاف الوظیفیة، وتطویر األنظمة المالیة والتقاریر الخاصة، باإلضافة إلى 

الممارسات  أفضل  تطبیق  على  والعمل  التطویر،  ومبادرات  المكتب  تقییم  خطة  إعداد 

كما سیستمر تعاون مكتب إدارة الدین العام مع مصرف    ون إدارة الدین العام.الدولیة في شؤ 

إلدارة الدین العام.  Front Officeالبحرین المركزي والذي یعمل بدور المكتب األمامي  

الدین العام من خالل استخدام نماذج صندوق النقد الدولي واالستعانة    كما تم تطویر تقاریر

، وذلك لمتابعة أداء سندات مملكة البحرین في األسواق  Bloombergببرامج عالمیة مثل  

العالمیة.  باإلضافة إلى وضع آلیة للتنسیق مع الشركات الحكومیة لتزوید المكتب ببیانات  

االقتراض، حیث یأتي ذلك ضمن التركیز على تطویر  الدیون لدیھا واالطالع على خطط 

 تحلیل المخاطر الخاصة بالدین العام للوصول إلى نتائج وتقدیرات أكثر دقة وإدارة أفضل
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والذي ساھم   MTN Program  لشؤون للدین العام. وقد تم إنشاء برنامج دولي لالقتراض

لعالمیة بسرعة إنجاز  في خفض تكالیف االقتراض من خالل استغالل أوضاع األسواق ا

إجراءات االقتراض الدولي. كما یقوم المكتب بدراسة العدید من برنامج إدارة االلتزامات  

)Liability Management.بالتنسیق مع عدد من المؤسسات المالیة ( 
 

للسنتین  ترتبط   .8 المیزانیة  بتقدیرات  مباشر  بشكل  التمویلیة  االحتیاجات   2021تقدیرات 

ملیار دینار    15إلى    14.8قدیر احتیاجات رفع سقف االقتراض في حدود  . وقد تم ت 2022و 

 . 2022و  2021لتغطیة االحتیاجات التمویلیة للسنتین المالیتین 

 
على قیامھا    مع تأكید الوزارة%.  118الناتج المحلي اإلجمالي    بلغت نسبة الدین العام من .9

المالیة   البیانات  بكافة  لتزویدھا  التصنیف االئتماني  بالتنسیق مع مؤسسات  بشكل مستمر 

البحرین   مملكة  تصنیف  على  الحفاظ  في  تساھم  بدورھا  والتي  الحكومیة  والمبادرات 

 االئتماني. 

 
 .ارملیار دین   15حدود سقف الدین العام التي تم تعیینھا ضمن برنامج التوازن المالي ھي    .10

 
أن رفع سقف االقتراض ھو فقط الحد المسموح لالقتراض وال یؤثر على    الوزارة  تؤكد .11

من حكومة مملكة البحرین بتحقیق أھداف برنامج التوازن    اوالتزامً   برنامج التوازن المالي.

العام المیزانیة  وضع  تم  فقد  المالیتین  المالي،  للسنتین  للدولة  لتحقیق    2022و   2021ة 

المستویات المستھدفة لكٍل من اإلیرادات غیر النفطیة والمصروفات العامة دون فوائد الدین  

البرنامج.  تم  الحكومي بحسب خطة  ذلك  المستحدثة  وضع عدد م  ولتحقیق  المبادرات  ن 

الحكومة المستمرة في ھذا المجال والتي یمكن تلخیص المبادرات تحت بندین   لدعم جھود 

 رئیسیین:  
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 أوالً: مبادرات تقلیص المصروفات العامة:  

تضم مبادرات تخص رفع كفاءة المصروفات الحكومیة ومراجعتھا بشكل شامل، وتنفیذ  

المناقصات بصورة مركزیة والتوسع في االستفادة من التكنولوجیا الحدیثة  عدد أكبر من  

التواصل   تقنیات  على  االعتماد  مع  الحكومة  عمل  طریقة  في  نوعیة  نقلة  أحدثت  والتي 

 والعمل عن بعد. 

 

 : مبادرات زیادة اإلیرادات العامة:  ا ثانیً 

ة اإلیرادات العامة وإشراك لقرار مجلس الوزراء الموقر تم تشكیل فریق عمل لتنمی  اتنفیذً 

المالیة   وزیر  معالي  یرأسھ  المستوى  عال  الحكومیة  الخدمات  تقدیم  في  الخاص  القطاع 

یھدف إلى زیادة نسبة اإلیرادات غیر النفطیة من إجمالي اإلیرادات  واالقتصاد الوطني،  

ت،  كما تتضمن المبادرات تحسین عملیات تحصیل اإلیرادا . العامة وتنویع مصادر الدخل

   وتحسین الجودة النھائیة للخدمات.

 

ا
ً
 رأي اللجنة:  - رابع

بتعدیل بعض أحكام المرسوم    2020) لسنة  27المرسوم بقانون رقم (  تدارست اللجنة 

) رقم  لسنة  15بقانون  التنمیة،  1977)  سندات  النواب    بإصدار  مجلس  قرار  على  واطلعت 

ال الشؤون  لجنة  رأي  وعلى  مؤكدًا  ومرفقاتھ،  جاء  والذي  الشورى  بمجلس  والقانونیة  تشریعیة 

واطلعت على الرد الكتابي الوارد من  ،  الناحیتین الدستوریة والقانونیةلسالمة المرسوم بقانون من  

بخصوص   اللجنة  بھا  تقدمت  التي  االستفسارات  على  بناء  الوطني  واالقتصاد  المالیة  وزارة 

المعدة من قبل المستشارین القانونیین    الرأي القانونياطلعت على مذكرة  المرسوم بقانون، كما  

  ، من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة  المرسوم بقانون  وجھات النظر حول  وتم تبادلللجنة،  

 والمستشار المالي واالقتصادي للجنة.    ینالقانونیین والمستشار
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على أن   المادة األولى  نصــتمن مادتین،   -فضــال عن الدیباجة    -یتألف المرســوم بقانون  

بإصـدار سـندات   1977) لسـنة  15) من المرسـوم بقانون رقم (2) و(1یُسـتبدل بنصـي المادتین (

 التنمیة، النصان اآلتیان:

 ):1مادة (

ــرف البحرین  " ــاد الوطني باالتفاق مع مص المركزي في أن یؤذن لوزیر المالیة واالقتص

ــندات  ــمى (سـ ــندات تسـ ــدر في مملكة البحرین أو خارجھا أذونات على الخزانة العامة وسـ یصـ

) ملیون دینار (خمـسة  15.000التنمیة) وأدوات تمویل متوافقة مع الـشریعة اإلـسالمیة في حدود (

 .") من ھذا القانون2عشر ألف ملیون دینار) وذلك وفقا ألحكام المادة (

 ):2مادة (

ــابقة  " ــار إلیھا في المادة الس ــندات التنمیة وأدوات التمویل المش تكون أذونات الخزانة وس

 لحاملھا أو اسمیة وقابلة للتداول، وتستھلك في المدة المحددة في بیان اإلصدار.

ــاد الوطني باالتفاق مع مصــــرف البحرین المركزي، أن  ویكون لوزیر المالیة واالقتصــ

ـــندات ــدر تـلك األذوـنات والســ ــواء ـباـلدیـنار البحریني أو بعمالت ـقابـلة   یصــ وأدوات التموـیل ســ

ــتھـلك منـھا، بحـیث ال تزـید   ــدارـھا مرة أخرى ـبدالً من المســ للتحوـیل، كـما یكون ـلھ أن یعـید إصــ

 .") ملیون دینار (خمسة عشر ألف ملیون دینار)15.000قیمتھا المتداولة في أي وقت على (

 تنفیذیة.  المادة الثانیة جاءت فیما 

  15ملیار دینار إلى  13رفع ســــقف االقتراض الحالي من  یھدف المرســــوم بقانون إلى  

ات الـطارـئة وإطالق الحزـمة  ــروـف ة المصــ ة لمواجـھ الـی ة الـم دابیر اإلجرائـی أـحد الـت ار ـك ار دیـن ملـی

المالیة واالقتـصادیة لـضخ الـسیولة الالزمة في القطاع الخاص لدعم االـستقرار االقتـصادي والحد 

 .لة الوطنیةسلبیة على العمامن اآلثار ال

بشأن المیزانیة العامة وتعدیالتھ، فإن تغطیة    2002) لسنة  39ا للمرسوم بقانون رقم (ووفقً 

عجز المیزانیة یكون عن طریق االقتراض من المؤسسات المالیة والصنادیق العربیة واإلسالمیة،  

و للدولة،  العامة  المیزانیة  نفقات  تمویل  احتیاجات  لتلبیة  القروض  وذلك  سداد  التزامات  تغطیة 
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المستحقة وتوفیر االحتیاجات التمویلیة للمصروفات المستحقة بموجب أحكام الدستور والقوانین  

ملیون    918بمبلغ    2020حیث یقدر االنخفاض في اإلیرادات النفطیة وغیر النفطیة لعام  ،  الصادرة

االحتیاجات التمویلیة للفترة المتبقیة  زیادة في    إلى   أدىلذي  دینار مقارنة بالمیزانیة المرصودة وا

  367بمبلغ وقدره    2021م، باإلضافة إلى استحقاق إصدار سابق في ینایر  2020من السنة المالیة  

ملیار دینار،    13  قبل صدور المرسوم بقانون والبالغتراض  ملیون دینار. وبالرجوع إلى سقف االق

ار فقط. كما یقدر وصول الدین ضمن سقف الدین العام  ملیون دین   673  مبلغ   ھو   ھ فإن المتبقي من 

 ملیار دینار.  14.9إلى  2022و  2021خالل السنتین المالیتین 

 

وتبادل وجھات النظر بشأنھ، انتھت اللجنة الى    محل النظروبعد دراسة المرسوم بقانون  

 : اآلتیة لألسبابالتوصیة بالموافقة علیھ 

في    :أوالً  أوجبتھإروعي  ما  المعروض  بقانون  المرسوم  (  صدار  الدستور38المادة  من  من    ) 

  ا من تاریخ صدورھا، عرض المراسیم بقوانین على مجلسي الشورى والنواب خالل ثالثین یومً 

، وتم عرضھ علیھما  2020یولیو    13صدر المرسوم بقانون، حال غیاب المجلسین، بتاریخ  یث  ح 

 .2020یولیو  16بتاریخ 

 

سراع في اتخاذ تدابیر عاجلة  التي توجب اإل  االستعجالحالة    ت بشأن المرسوم بقانون توافر  ا:ثانیً 

ن  إإذ  ،  حالة یقدرھا جاللة الملك  يوھ ) من الدستور،  38نص المادة (ل  إعماالً ال تحتمل التأخیر  

توافر   المدى  التقدیریة لإلرادة ھذه  السلطة  فیھا  یراعى  بقوانین  المراسیم  الُملجئة إلصدار  حالة 

أن جاللة  الملك ھو رأس الدولة،  من  /أ) من الدستور  33الملكیة باعتبار ما تنص علیھ المادة (

 .ومن ثم فتقدیر جاللتھ لحالة االستعجال لھا ما یبررھا

 

الموجبة  ثالثًا:   إ  لإلسراعإن من األسباب  تمویل عجز  في  الرأي،  بقانون محل  المرسوم  صدار 

المیزانیة العامة بما یتوافق مع أحكام الدستور وقانون المیزانیة العامة للدولة، لتفادي أیة تقلبات  
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قد تحدث في األسواق المالیة یتعذر بسببھا الحصول على القروض بالشكل والسعر المناسبین، 

للبرمیل،    ا) دوالرً 40ر بیع النفط الخام إلى ما دون ( بسبب التحدیات المتمثلة في انخفاض أسعا

وتباطؤ النشاط االقتصادي على المستویات العالمیة واإلقلیمیة والمحلیة، وانتشار جائحة فیروس  

المستحقة للفترة المتبقیة من السنة الحاجة لسداد أقساط الدیون  و   ،)19  –كورونا المستجد (كوفید  

الجھود القائمة  ، بالرغم من استمراریة  2022و   2021ین  تیتین القادموالسنتین المال  2020المالیة  

لتحقیق أھداف برنامج التوازن المالي وما تم تحقیقھ في ھذا اإلطار من مبادرات لتعزیز كفاءة 

 اإلنفاق وتخفیض المصروفات الحكومیة المتكررة.

 

تُشكل  إ  رابعًا: العالمیة  المالیة  األسواق  في  المتغیرات  لالقتراض تحدًی ن  ناحیة  و  ا  باألخص من 

جات  مستویات الفوائد على اإلقراض واختیار الوقت المناسب لالقتراض لضمان تغطیة االحتیا 

ن مؤشرات األسواق المالیة العالمیة الحالیة تصب في مصلحة  ؛ حیث إالتمویلیة وبأقل تكلفة ممكنة

التمویلیة حكومة   االحتیاجات  إجمالي  لتغطیة  البحرین  و مملكة  من  ،  سقف   ةضرورالإنھ  رفع 

االقتراض بصفة مستعجلة لیتسنى لوزارة المالیة واالقتصاد الوطني تغطیة االحتیاجات التمویلیة  

   .بأسرع وقت ممكن واستغالل أوضاع األسواق المالیة العالمیة

 

نھ یكون  إالنصوص الدستوریة والقانونیة سالفة الذكر، ف  الماثلوإذ راعى المرسوم بقانون      

مستوفًی  صدر  شروطَ قد  (  ا  الصلة،  38المادة  ذات  الدستوریة  النصوص  وباقي  الدستور  من   (

 وتوافرت بشأنھ الشروط الشكلیة والموضوعیة إلصداره ونفاذه على نحو ما سلف بیانھ. 

 

اللجنة   تقدم، فإن  المرسوم  مع تتفق  وتأسیًسا على ما    وصي تبقانون ومبرراتھ، و   أھداف 

 . یھبالموافقة عل
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 خام
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:  -اس

ــورى، اتفـقت اللجـنة على اختـیار  39إعـماالً لنص الـمادة (       ) من الالئـحة اـلداخلـیة لمجلس الشــ

 كل من:

 مقرًرا أصلیـًا.  أحمد المناعي  درویشاألستاذ  سعادة .1

 مقرًرا احتیاطیًا.  عید آل رحمة  صادقاألستاذ سعادة  .2

 
 

 
ً
 توصية اللجنة:  -اسادس

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة           

بتعدیل بعض أحكام المرســوم   2020) لســنة  27المرســوم بقانون رقم (  توصــي بالموافقة على

 .بإصدار سندات التنمیة 1977) لسنة  15بقانون رقم (

 

 

 الموقر التخاذ الالزم،،،  واألمر معروض على المجلس
 
 
 
 
 
 

 

 خالد حسني املسقطي                                                 رضا عبداهللا فرج                   

 الشؤون املالية واالقتصادية  رئيس جلنة   الشؤون املالية واالقتصادية      نائب رئيس جلنة



 
 

 

  

 
       
 مملكة البحرین      

 مجلس الشورى
 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
 
 

 )2(املرفق 
 

 
 أي ر

لجنة الشؤون التشریعیة 
 والقانونیة

 
 

  لثالثادور االنعقاد العادي 
 خامسالفصل التشریعي ال



 

1 

 

 

 م  2021يناير  6 التاريخ:

 

 سعادة الأستاذ / خالد حسين المسقطي   المحترم

 رئيــس لجنــة الشؤون المالية والاقتصادية     

 

 
رقم قانون المرسوم ببتعديل بعض أحكام  2020( لسنة 27المرسوم بقانون رقم )الموضوع: 

 .لتنميةصدار سندات اإب 1977 ( لسنة15)

 

 تحية طيبة وبعد،

 

 

، ضمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، أرفق م2021يناير  5بتاريخ      

 2020( لسنة 27المرسوم بقانون رقم ) (، نسخة من3د  5ص ل ت ق / ف  501كتابه رقم )

إلى لجنة  ،لتنميةصدار سندات اإب 1977 ( لسنة15رقم )قانون المرسوم ببتعديل بعض أحكام 

الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية 

 واالقتصادية.

 

 

، عشر الخامسلجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها  عقدت م2021يناير  6وبتاريخ      

كما ناقشوووووت الرأ   ،قرار مجلس النواب بشووووو نهو، المذكور المرسوووووون بقانونحيث اطلعت على 

 .القانوني المعد من قبل المستشار القانوني للجنة
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لمبادئ وأحكان  المرسوووووووون بقانونإلى عدن مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة   

 الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

 

المرسوووم بتعديل بعض أحكام  2020( لسوونة 27المرسوووم بقانون رقم ) ترى اللجنة سووالمة 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية. ،لتنميةصدار سندات اإب 1977 ( لسنة15رقم )قانون ب

 

 

 

 

 دلال جاسم الزايد                                                       

 الشؤون التشريعية والقانونيةرئيس لجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 مملكة البحرین      
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
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 م  2020نوفمبر 30التاريخ:   

 سعادة السيد/ خالد حسين المسقطي المحترم

 رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

 بركاته،،، السالم عليكم ورحمة اهلل و

( لسنة 27الموضوع: مذكرة بالرأي القانوني بخصوص المرسوم بقانون رقم )

بإصدار   1977( لسنة  15المرسوم بقانون رقم )بتعديل بعض أحكام    2020

 سندات التنمية 

 

أعاله،   الموضوع المذكوربناًء على تكليف سعادتكم بتقديم مذكرة بالرأي القانوني بشأن 
الالئحة الداخلية    بشأن  2002لسنة  (  55على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم )  االطالعوبعد  

بإصدار سندات التنمية    1977( لسنة  15وعلى المرسوم بقانون رقم )لمجلس الشورى وتعديالته،  
بشأن الميزانية العامة وتعديالته، وعلى    2002( لسنة  39وتعديالته، وعلى المرسوم بقانون رقم ) 

  2006( لسنة 64قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم )
 دراسة المرسوم بقانون المذكور، نفيد سعادتكم باآلتي:   وتعديالته، وبعد

 أولا: محتوى المرسوم بقانون:

األولى منه  المادة جاءت  مادتين،من  - فضال عن الديباجة - يتألف المرسوم بقانون 
إصدار سندات  ب  1977( لسنة  15( من المرسوم بقانون رقم )2( و ) 1باستبدال نصي المادتين ) 

التنمية، وذلك لرفع سقف إصدار أذونات الخزانة العامة وسندات التنمية وأدوات التمويل  
( مليون دينار )ثالثة عشر ألف مليون دينار( إلى  13.000المنصوص عليه فيهما من )

 الثانية تنفيذية. جاءت المادة ( مليون دينار )خمسة عشر ألف مليون دينار(. و15.000)
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 هداف ومبررات المرسوم بقانون:ثانيا: أ

    وفق ما جاء بمذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني   تتمثل مبررات إصدار المرسوم بقانون
في ظل الظروف الراهنة وما   بأنه  - بحسب ما جاء في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني-

دوالر للبرميل،    40ى ما دون  يشهده العالم من تحديات تتمثل في انخفاض أسعار بيع النفط الخام إل
و تباطؤ النشاط االقتصادي على المستويات العالمية واإلقليمية والمحلية، نتيجة انتشار جائحة  
فيروس كورونا المستجد، تم اتخاذ مجموعة من التدابير اإلجرائية المالية لمواجهة المصروفات 

لالزمة في القطاع الخاص لدعم  الطارئة وإطالق الحزمة المالية واالقتصادية لضخ السيولة ا
 االستقرار االقتصادي والحد من اآلثار السلبية على العمالة الوطنية. 

وتعود أهمية مراجعة وتعديل سقف االقتراض الحالي بشكل رئيسي إلى االستعداد لتوفير          
فاض اإليرادات  االحتياجات المالية للفترة المقبلة لتمويل العجز في الميزانية العامة، نتيجة انخ

النفطية وغير النفطية نظرا لتراجع أسعار النفط الخام بشكل حاد و تباطؤ النشاط االقتصادي، إلى  
والسنتين   2020جانب الحاجة لسداد أقساط الديون المستحقة للفترة المتبقية من السنة المالية 

لتحقيق أهداف برنامج   ، بالرغم من استمرارية الجهود القائمة 2022و 2021الماليتين القادمين 
التوازن المالي وما تم تحقيقه في هذا اإلطار من مبادرات لتعزيز كفاءة اإلنفاق وتخفيض  

 المصروفات الحكومية المتكررة.

بشأن الميزانية العامة وتعديالته، فإن تغطية    2002( لسنة  39ووفقا للمرسوم بقانون رقم )
مؤسسات المالية والصناديق العربية واإلسالمية،  عجز الميزانية يكون عن طريق االقتراض من ال

وذلك لتلبية احتياجات تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة، وتغطية التزامات سداد القروض  
المستحقة وتوفير االحتياجات التمويلية للمصروفات المستحقة بموجب أحكام الدستور والقوانين  

 الصادرة.

مليون    918بمبلغ    2020حيث يقدر االنخفاض في اإليرادات النفطية وغير النفطية لعام  
دينار مقارنة بالميزانية المرصودة والذي سيؤدي إلى زيادة في االحتياجات التمويلية للفترة المتبقية  

بمبلغ وقدره  2021م، باإلضافة إلى استحقاق إصدار سابق في يناير 2020من السنة المالية 
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مليار دينار، فإن المتبقي من سقف    13مليون دينار. وبالرجوع إلى سقف االقتراض الحالي    367
مليون دينار فقط. كما يقدر وصول الدين ضمن سقف الدين العام   673االقتراض الحالي هو 
 مليار دينار.  14.9إلى  2022و 2021خالل السنتين الماليتين  

اض، فباإلضافة إلى الحاجة الضرورية لتوفير االحتياجات  أما بشأن االستعجال في االقتر        
التمويلية في الوقت الحالي، فإن المتغيرات في األسواق المالية العالمية تشكل تحديا لالقتراض  
وباألخص من ناحية توافر السيولة النقدية في األسواق العالمية ومستويات الفوائد على اإلقراض 

راض لضمان تغطية االحتياجات التمويلية وبأقل تكلفة ممكنة. وحيث  واختيار الوقت المناسب لالقت
أن مؤشرات األسواق المالية العالمية الحالية تصب في مصلحة حكومة مملكة البحرين لتغطية  

، فإنه من الضروري  2021إلى يناير  2020إجمالي االحتياجات التمويلية للفترة من أغسطس 
يتسنى لوزارة المالية واالقتصاد الوطني تغطية االحتياجات  رفع سقف االقتراض بصفة مستعجلة ل

 التمويلية بأسرع وقت ممكن واستغالل أوضاع األسواق المالية العالمية. 

 النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة:  ثالثا:

السلطة التشريعية يتوالها الملك والمجلس   -"ب فقرة ب( من الدستور على أن: 32تنص المادة )
ني وفقا للدستور، ويتولى الملك السلطـة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، وباسمه تصدر  الوط

 األحكام القضائية، وذلك كله وفقا ألحكام الدستور." 

الملك رأس الدولة، والممثل األسمى لها،   -فقرة أ( من الدستور على أن: "أ  33كما تنص المادة )
  ألمين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية." ذاته مصونة ال ُتمس، وهو الحامي ا

"إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى    ( من الدستور على أنه:38وتنص المادة )
ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير،  

 لها قوة القانون، على أال تكون مخالفة للدستور.  جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون 

ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خالل شهرمن تاريخ  
صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في  
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ال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة  حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض ز
 إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون." 

ُتعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض   - على أن: " أ ( من الدستور108وتنص المادة )
 االعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية. الدولة أو أن تكفل قرضًا بقانون في حدود 

يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضًا وفقًا   -ب
 للقوانين الخاصة بها." 

بشأن الالئحة الداخلية لمجلس   2002( لسنة 55( من المرسوم بقانون رقم ) 121وتنص المادة )
(  38"يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق ألحكام المادة ) الشورى على أن:

من الدستور، وتحال إليه من رئيس مجلس النواب، إلى اللجان المختصة إلبداء رأيها فيها، ويكون  
 لها في المجلس وفي اللجان األولوية على أية أعمال أخرى."

لتقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي  "ال يجوز ا  ( منه على أن:122وتنص المادة ) 
 ( من الدستور." 38)  مرسـوم بقانـون صادر طبقًا ألحكام المادة

بشأن المراسيم بقوانين اإلجراءات الخاصة بمناقشة   تسري" ( منه على أن:123وتنص المادة ) 
يم بالموافقة  هذه الالئحة. ويصوت المجلس على هـذه المراس  في مشروعات القوانين المنصوص عليها  

  أو بالرفض.

ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس، وينشر هذا القرار فى  
 الجريدة الرسمية." 
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 :ي القانونيالرأ رابًعا:

( من الدستور إذا حدث حال غياب مجلسي الشورى والنواب، سواًء كان فيما  38المادة ) وفقا لنص  
بين أدوار االنعقاد أو في فترة حل مجلس النواب، ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل 

عرضها على    تتكون لها قوة القانون، وأوجب  التيالتأخير جاز لجاللة الملك إصدار المراسيم بقوانين  
كل من المجلسين خالل شهر من تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خالل شهر من أول 
اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، والقاعدة المقررة أن 

رضها على  هذه المراسيم بقوانين تعتبر نافذة ومرتبة آثارها القانونية من تاريخ صدورها إلى حين ع
المجلسين، فإذا لم ُتعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا  

 ُعرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما لها من قوة القانون. 

(  15بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 2020( لسنة  27المرسوم بقانون رقم ) وحيث إن
سبتمبر   3صدر حال غياب مجلسي الشورى والنواب، بتاريخ ، سندات التنميةبإصدار  1977لسنة 
، بعد انتهاء الدور التشريعي الثاني وقبل بداية الدور التشريعي الثالث من الفصل التشريعي  2020

اتخاذ    فيمستندًا إلى حدوث حالة تدعو إلى اإلسراع  ، ( من الدستور38، عماًل بنص المادة )الخامس
جاللته   باعتبارعة وعاجلة ال تحتمل التأخير، وهي حالة يقدرها في األساس جاللة الملك تدابير سري

الُملجئة إلصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها   االستعجاليمثل رأس الدولة، إذ أن مدى توافر حالة 
أن   /أ( من الدستور33وذلك باعتبار ما تنص عليه المادة ) ، السلطة التقديرية لإلرادة الملكية

 .الملك هو رأس الدولة جاللة 

تمويل عجز الميزانية كما أنه مما يوجب اإلسراع في إصدار المرسوم بقانون محل الرأي،         
لتفادي أية تقلبات قد تحدث في  ، العامة بما يتوافق مع أحكام الدستور وقانون الميزانية العامة للدولة

األسواق المالية يتعذر بسببها الحصول على القروض بالشكل والسعر المناسبين، بسبب التحديات  
النشاط   وتباطؤ( دوالرًا للبرميل، 40في انخفاض أسعار بيع النفط الخام إلى ما دون ) المتمثلة

وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد   االقتصادي على المستويات العالمية واإلقليمية والمحلية،
وهي ظروف طارئة من أجلها تم اتخاذ مجموعة تدابير إجرائية مالية لمواجهة   (. 19 –)كوفيد 
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المصروفات الطارئة وإطالق الحزمة المالية واالقتصادية لضخ السيولة الالزمة في القطاع الخاص  
 على العمالة الوطنية. لدعم االستقرار االقتصادي والحد من اآلثار السلبية 

أن المتغيرات في األسواق المالية العالمية ُتشكل تحديًا لالقتراض وباألخص   ،ُيضاف إلى ما تقدم
من ناحية توافر السيولة النقدية في األسواق العالمية ومستويات الفوائد على اإلقراض واختيار الوقت 

 بأقل تكلفة ممكنة. المناسب لالقتراض لضمان تغطية االحتياجات التمويلية و

الشورى والنواب خالل شهر من تاريخ صدوره،  وقد تم عرض المرسوم بقانون على مجلسي 
سبتمبر   10 في تاريخ  والنواب تم عرضه على مجلس الشورى، و 2020سبتمبر  3صدر في حيث 
تور  ( من الدس38أي خالل مدة الشهر المقررة قانونًا للعرض، طبقًا لما أوجبته المادة ) ،م2020

 ألحكام الدستور. موافقتهوبحث مدى  التشريعي لتمكين البرلمان بمجلسيه من القيام بدوره 

للمراسيم   القانونية ةطبيع الالحاجة الماسة إلصدار هذا المرسوم بقانون تكمن في  فضال عن أن
القانونية من تاريخ  ثارها آل نافذة ومرتبة أنها تكون  باعتباربقوانين ـ وفقا للدستور البحريني ـ 

صدورها إلى حين عرضها على المجلسين، فإذا لم ُتعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير  
حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا ُعرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما لها من قوة القانون،  

       عاجلة.ا قدرت بأنهفي مواجهة الحالة التي  وفعال ومن ثم يكون لها األثر مباشر

قد تم تعديله  ،  بإصدار سندات التنمية  1977( لسنة  15أن المرسوم بقانون رقم )وتجدر اإلشارة إلى     
 : اآلتيبمراسيم بقوانين عدة مرات بهدف رفع السقف األعلى ألدوات الدين العام على النحو 

بإصدار    1977لسنة ( 15لمرسوم بقانون رقم )ا بتعديل 1986( لسنة 5مرسوم بقانون رقم ) -1
 سندات التنمية )مائة مليون دينار( 

بإصدار    1977( لسنة 15بتعديل المرسوم بقانون رقم ) 1988( لسنة 2مرسوم بقانون رقم ) -2
 سندات التنمية )ثالثمائة مليون دينار( 
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بإصدار    1977( لسنة  15بتعديل المرسوم بقانون رقم )  1996( لسنة  33مرسوم بقانون رقم ) -3
 مية )ستمائة مليون دينار( سندات التن

  1977( لسنة 15بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 2003( لسنة 3قانون رقم ) -4
 بإصدار سندات التنمية )تسعمائة مليون دينار( 

  1977( لسنة 15بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 2009( لسنة 62قانون رقم ) -5
 يون دينار(،بإصدار سندات التنمية )ألف وتسعمائة مل

( لسنة  15بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 2010( لسنة 52مرسوم بقانون رقم ) -6
 بإصدار سندات التنمية )ألفين وخمسمائة مليون دينار(   1977

( لسنة  15بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 2011( لسنة 29مرسوم بقانون رقم ) -7
 )ثالثة آالف وخمسمائة مليون دينار( بإصدار سندات التنمية   1977

( لسنة  15بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 2012( لسنة 55مرسوم بقانون رقم ) -8
 بإصدار سندات التنمية )خمسة آالف مليون دينار(   1977

( لسنة  15بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 2014( لسنة ٦٣مرسوم بقانون رقم ) -9
 ت التنمية )سبعة آالف مليون دينار( بإصدار سندا  1977

 ( 15بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 2015( لسنة  30بقانون رقم ) ـ مرسوم10

 بإصدار سندات التنمية )عشرة آالف مليون دينار(.  1977 لسنة

 ( لسنة 15بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )  2017( لسنة 21قانون رقم )  - 11

 بإصدار سندات التنمية )ثالثة عشر ألف مليون دينار(   1977
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بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون    2020( لسنة  27وأتى المرسوم بقانون المعروض، رقم )    
 بإصدار سندات التنمية ليصل إلى )خمسة عشر ألف مليون دينار(.   1977( لسنة 15رقم )

عن طريق االقتراض من المؤسسات المالية  وعلى هذا فإن تغطية عجز الميزانية يكون         
والصناديق العربية واإلسالمية، وذلك لتلبية احتياجات تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة، وتغطية  
سداد القروض المستحقة وتوفير االحتياجات التمويلية للمصروفات المستحقة بموجب أحكام الدستور  

 .والقوانين الصادرة

،  المرسوم بقانون موضوع مذكرة الرأي النصوص الدستورية والقانونية سالفة الذكرراعى إذ و  
باقي النصوص الدستورية ذات  و ( من الدستور38قد صدر مستوفيًا شروط المادة )فانه يكون 

 ونفاذه على نحو ما سلف بيانه.  إلصدارهتوافرت بشأنه الشروط الشكلية والموضوعية و  ،الصلة

 

 ،، هذا ما لزم بيانه وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

 

 

 

 

 المستشار علـي عبـدهللا العـرادي          

 المستشار القانوني لشئون اللجان        

                                                          حمدمخالد نجاح المستشار  

 المستشار القانوني لشئون اللجان



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
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 رد 

 وزارة المالیة واالقتصاد الوطني
 

 

  لثثاالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 
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 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
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 قرار 
 مجلس النواب ومرفقاتھ

 
 

  لثثاالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 
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