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 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
  

ــم  ــ  ل ـــــ ــ      ر ـــــ ــ  لـــــ ــم  يطيـــــ ــا و  رقـــــ ــوم رقـــــ ــن  22املرســـــ  2020( لســـــ
ــ    ــ   ــــ ــرم ا   ار ــــ ــمدراف ت ــــ ــ  رــــ ــن  املاليــــ ــ  لاســــ ــ  لاململــــ ــ  اللاتــــ املزيا يــــ

2020. 
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 لخص لتقرير م

 املالية واالقتصاديةالشؤون جلنة 

 العنوان
بإدراج مصروفات طارئة ضمن  2020) لسنة 22المرسوم بقانون رقم (

 2020لعامة للدولة للسنة المالیة المیزانیة ا

 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
المرسوم بقانون إلى إدراج المصروفات الطارئة الناتجة عن تداعیات  یھدف

وتبعاتھ ضمن المصروفات اإلجمالیة لمیزانیة السنة فیروس كورونا المستجد 
 م.2020المالیة 

 نامادتدیباجة +  بنية مشروع القانون

رأي جلنة الشؤون 

التشريعية والقانونية 

 مبجلس الشورى
 .والقانونیة الدستوریة تینمن الناحی المرسوم بقانونسالمة 

 رأي اجلهاتخالصة 

 وزارة المالیة واالقتصاد الوطني:

تم توجیھ المبلغ المستقطع من حساب احتیاطي األجیال القادمة إلى سداد  .1
مصروفات الطوارئ لدعم جھود الحكومة في احتواء انتشار فیروس كورونا 

). وتندرج ضمن ھذه المصروفات تكالیف التجھیزات والمعدات 19-(كوفید
واطنین الطبیة والتكالیف اللوجستیة لتجھیز المحاجز الطبیة وخطط إجالء الم

 .في الخارج
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أن جمیع ھذه المصروفات سیتم إدراجھا في الحساب الختامي الموحد  تأكید .2
وخاضغة للتدقیق من قبل دیوان الرقابة المالیة  2020للدولة في السنة المالیة 

 واإلداریة.
أفادت الوزارة بأن المبلغ المستقطع من حساب احتیاطي األجیال القادمة بمبلغ  .3

ملیون دینار تقریبًا یغطي  170ملیون دوالر أمریكي والذي یعادل  450
ملیون  177االحتیاجات التمویلیة لمصروفات الطوارئ والتي تبلغ میزانیتھا 

إدراج مصروفات ب 2020) لسنة 22دینار، وذلك حسب المرسوم بقانون رقم (
 . 2020طارئة ضمن المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة 

 الموافقة على المرسوم بقانون. قرار جملس النواب

توصية اللجنة مبجلس 

 الشورى
 الموافقة على المرسوم بقانون.

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )1(املرفق 
 

 تقریر اللجنة
 
 

 

  لثثاالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 

 



 

 

 2021فبرایر  28التاریخ: 
 ) 10التقریر: (

 
 

  2020) لسنة  22املرسوم بقانون رقم (بشأن  الشؤون املالية واالقتصادية    تقرير جلنة

 2020بإدراج مصروفات طارئة ضمن امليزانية العامة للدولة للسنة املالية  

 

 
 الفصل التشریعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

  ، أحال )3د    5ق / ف    م ص ل    502( الخطاب رقم  م وبموجب  2021  ینایر  5بتاریخ  

) 22المرسوم بقانون رقم (  المالیة واالقتصادیةلجنة الشؤون    إلىمعـالي رئیس مجلـس الشـورى  

، على  2020للسنة المالیة  بإدراج مصروفات طارئة ضمن المیزانیة العامة للدولة    2020لسنة  

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

 المجلس.  
 

 

 
ً
 إجراءات اللجنة:  :أوال

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

 2020دیسمبر  2 الثامن
 بعد ورود قرار مجلس النواب 

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

 

 

 

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

 على ما یلي: 

 .المرسوم بقانون المذكور 

 .رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى 

 .رد وزارة المالیة واالقتصاد الوطني 

   للجنةمذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشارین القانونیین. 

 .قرار مجلس النواب ومرفقاتھ 

 
 

 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:  اتشارك في اجتماع

 ھیئة المستشارین القانونیین 
 المستشار القانوني لشؤون اللجان  السید خالد نجاح محمد  

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

 المستشار المالي واالقتصادي السیدة زھرة یوسف رحمة 
 باحث قانوني   السیدة أمینة علي ربیع 
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 إدارة شؤون اللجان 
 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.

 

 
ً
 : املالية واالقتصاد الوطني رأي وزارة  -اثالث

إجابةً   2021فبرایر  15اطلعت اللجنة على رد وزارة المالیة واالقتصاد الوطني والوارد بتاریخ 

بإدراج مصروفات طارئة    2020) لسنة  22المرسوم بقانون رقم (على استفسارات اللجنة بشأن  

 ، وأشارت فیھ إلى المالحظات اآلتیة: 2020عامة للدولة للسنة المالیة ضمن المیزانیة ال

مصروفات  تم   .1 سداد  إلى  القادمة  األجیال  احتیاطي  حساب  من  المستقطع  المبلغ  توجیھ 

). وتندرج  19-الطوارئ لدعم جھود الحكومة في احتواء انتشار فیروس كورونا (كوفید

ضمن ھذه المصروفات تكالیف التجھیزات والمعدات الطبیة والتكالیف اللوجستیة لتجھیز  

نین في الخارج. كما تود ھذه الوزارة أن تؤكد بأن  المحاجز الطبیة وخطط إجالء المواط

ة في السنة المالیة  في الحساب الختامي الموحد للدول   جمیع ھذه المصروفات سیتم إدراجھا 

 وخاضغة للتدقیق من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة.  2020

ملیون    450بلغ  بأن المبلغ المستقطع من حساب احتیاطي األجیال القادمة بم   أفادت الوزارة .2

یعادل   والذي  أمریكي  تقریًب   170دوالر  دینار  التمویلیة    املیون  االحتیاجات  یغطي 

ملیون دینار، وذلك حسب المرسوم بقانون    177لمصروفات الطوارئ والتي تبلغ میزانیتھا  



4 
 

) لسنة  22رقم  للسنة    2020)  للدولة  العامة  المیزانیة  طارئة ضمن  بإدراج مصروفات 

 (مرفق) .2020المالیة 

 

ا
ً
 رأي اللجنة:  - رابع

بإدراج مصروفات طارئة ضمن    2020) لسنة 22المرسوم بقانون رقم (  تدارست اللجنة

واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاتھ، وعلى    ،2020المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة  

والذي جاء مؤكدًا لسالمة المرسوم بقانون    بمجلس الشورى   رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة

و من   الدستوریة  قبل  ،  القانونیة الناحیتین  من  المعدة  القانوني  الرأي  مذكرة  على  واطلعت 

للجنة،   القانونیین  الالمستشارین  الكتابي  الرد  على  واالقتصاد واطلعت  المالیة  وزارة  من  وارد 

وجھات النظر حولھ من    م تبادلوت ،  بخصوص المرسوم بقانون   على استفسارات اللجنة  الوطني

اللجنة أعضاء  السعادة  أصحاب  واالقتصادي    ین القانونی ین  والمستشار   ،قبل  المالي  والمستشار 

 للجنة.  

بقانون إلى إدراج المصروفات الطارئة الناتجة عن تداعیات فیروس  یھدف المرسوم              

 م. 2020وتبعاتھ ضمن المصروفات اإلجمالیة لمیزانیة السنة المالیة كورونا المستجد 

 

منھ على  المادة األولىمادتین، نـصت  من    -فـضالً عن الدیباجة   –یتألف المرـسوم بقانون  

ــتجد ( ــروفات الطارئة الناتجة عن تداعیات فیروس كورونا المســ )  COVID-19إدراج المصــ

ا وثالثمائة وـستون  (مائة وـسبعة وـسبعون ملیوًن دیناًرا )  177,360,117وتبعاتھ والمقدرة بمبلغ (

  2020ضـــمن المصـــروفات اإلجمالیة لمیزانیة الســـنة المالیة ا)  ألفًا ومائة وســـبعة عشـــر دینارً 

 تنفیذیة.  المادة الثانیةفیما جاءت   .2019) لسنة 11لمعتمدة بالقانون رقم (ا
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فت الم بـشأن المیزانیة العامة   2002) لـسنة 39مرـسوم بقانون رقم (من ال  )1(ادة  ولقد عرَّ

 المصروفات الطارئة باآلتي:

المصــروفات غیر المتوقعة، التي ال تتضــمنھا اعتمادات میزانیة    المصــروفات الطارئة:"

 السنة الجاریة، وال یمكن تأجیلھا لمیزانیة السنة القادمة لعالقتھا بمقتضیات المصلحة العامة."

 ) من ذات المرسوم بقانون على أنھ:11ونصت المادة (

الحساب العمومي،   للوزیر بعد موافقة مجلس الوزراء صالحیة السحب المباشر من  –" أ  

% (خمسـة بالمائة) من إجمالي اعتمادات مصـروفات میزانیة السـنة المالیة 5بما ال یجاوز نسـبة  

ــروـفات الـطارـئة التي ال تتوفر لـھا اعتـمادات في المیزانـیة، وال یمكن   الـجارـیة، لمواجـھة المصــ

 تأجیلھا لمیزانیة السنوات القادمة لعالقتھا بمقتضیات المصلحة العامة.

ا ـشامالً ببیانات المـصروفات الطارئة خالل ـشھر  ویقدم الوزیر لمجلس الوزراء تقریرً      

 من تاریخ صرفھا من الحساب العمومي.

تدرج المصــروفات الطارئة في أول مشــروع قانون اعتماد المیزانیة، أو في تعدیل   –ب 

 .بق"الحق للمیزانیة، أو یصدر بھا قانون خالل ثالثة أشھر من صرفھا أیھما أس

 

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

 : 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    13لمجلسین، بتاریخ  ال غیاب اصدر المرسوم بقانون، ح 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 
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أن جاللة  الملك ھو رأس الدولة،  من  /أ) من الدستور  33الملكیة باعتبار ما تنص علیھ المادة (

جائحة كورونا تستوجب تضافر    نإ  حیث ومن ثم فتقدیر جاللتھ لحالة االستعجال لھا ما یبررھا،  

رفد المیزانیة العامة خالل    - وعلى نحو عاجل    -ت الدولة لمجابھتھا، وھو ما یستلزم  جمیع مؤسسا

من التداعیات المالیة الطارئة الناتجة    للحد بالمبالغ الالزمة    2020یة  المدة المتبقیة من السنة المال

  لمواجھة )، بسبب الزیادة غیر المتوقعة في اإلنفاق  COVID-19عن فیروس كورونا المستجد (

فیروس وما ترتب علیھ  الالناجمة عن تفشي  األوضاع االقتصادیة  ومعالجة    الظروف االستثنائیة

 من أزمة اقتصادیة عالمیة، كان لھا تأثیر على االقتصاد البحریني.  

 

) من الدستور من أن كل مصروف  110ا لما یوجبھ نص المادة (یأتي المرسوم بقانون ُملبًی   ا:ثالثً 

جاء   وقد  بقانون.  یكون  أن  یجب  فیھا  الواردة  التقدیرات  على  زائد  أو  المیزانیة  في  وارد  غیر 

المرسوم بقانون كجزء من المبادرات التي تقدمھا مملكة البحرین في فترة عصیبة بسبب انتشار  

یتطلب السرعة الذي  ومواجھة االنتشار السریع لھذا الوباء    فیروس كورونا على المستوى الدولي،

في المواجھة الطبیة العاجلة وإیجاد حلول استباقیة للحد من انتشاره، وھو ما ترتب علیھ إنفاق  

مصاریف طارئة وغیر متوقعة، وجب دعم المیزانیة العامة بھا، وال یمكن تأجیلھا لمیزانیة السنة  

 المصلحة العامة.  القادمة لعالقتھا بمقتضیات

 

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   (

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

 

الموقرة  إحسن  لوبالنظر   الحكومة  االقتصادیة    COVID 19ة  لجائح دارة  وتداعیاتھا 

على    ؛ والصحیة وتؤكد  ذلك  تثمن  اللجنة  بإدراج    قد  أنھ فإن  بقانون  المرسوم  ھذا  لصدور  كان 
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م  زَ للسیاسات والحِ   باإلضافة  ،2020مصروفات طارئة ضمن المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة  

 . ثار السلبیة لھذه الجائحة العالمیةثر في التخفیف من اآل خرى بالغ األالمالیة األ

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

 . یھبالموافقة عل
 

 خام
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:  -اس

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

 كل من:

 مقرًرا أصلیـًا.  الدكتور عبدالعزیز حسن أبل سعادة .1
 مقرًرا احتیاطیًا.  إبراھیم حمیدان  یاسر األستاذسعادة  .2

 
 

 
ً
 توصية اللجنة:  -اسادس

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

بإدراج مـصروفات طارئة ـضمن   2020) لـسنة  22المرـسوم بقانون رقم ( توـصي بالموافقة على

 .2020المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة  

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 
 

 
 

 

 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     

 

 
دراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية إب 2020( لسنة 22المرسوم بقانون رقم )الموضوع: 

 .2020العامة للدولة للسنة المالية 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

 

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

 2020( لسنة 22المرسوم بقانون رقم ) (، نسخة من3د  5ص ل ت ق / ف  503كتابه رقم )

إلى لجنة الشؤون  ،2020دراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية إب

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

 

 

، الخامس عشرلجنة 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:

 

دراج مصروفات طارئة ضمن إب 2020( لسنة 22المرسوم بقانون رقم ) ترى اللجنة سالمة 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية. ،2020الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 

 

 

 

 

 دلال جاسم الزايد                                                       

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 مملكة البحرین      
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )3(املرفق 
 

 

 

 

 

 مذكرة الرأي القانوني
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 خامسالفصل التشریعي ال
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 م 2020 نوفمب   23التاري    خ:  

 سعادة السيد/ خالد حسين المسقطي المحترم
 رئيس لجنة الشئون المالية واالقتصادية

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

بقانون رقم الموضوع: مذكرة بالرأي القانوني بخصوص المرسوم 
بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة  2020( لسنة 22)

 م2020للدولة للسنة المالية 

 

ي بشأن الموضوع أعاله، وبعد 
بناًء عىل تكليف سعادتكم بتقديم مذكرة بالرأي القانون 

( لسنة بشأن الالئحة الداخلية 55االطالع عىل الدستور، وعىل المرسوم بقانون رقم )

انية  2002( لسنة 39لمجلس الشورى وتعديالته، وعىل المرسوم بقانون رقم ) بشأن المب  

 2019( لسنة 11( منه، وعىل القانون رقم )11األخص المادة )العامة وتعديالته، وعىل 

انية العامة للدولة للسنتي   الماليتي    ، وبعد دراسة المرسوم 2020و 2019باعتماد المب  

 : ي
 بقانون المذكور، نفيد سعادتكم باآلن 

 أوال: محتوى المرسوم بقانون: 

، تناولت  -فضال عن الديباجة-يتألف المرسوم بقانون  إدراج  المادة األوىلمن مادتي  

وس كورونا المستجد وتبعاته والمقدرة بمبلغ  المرصوفات الطارئة الناتجة عن تداعيات فب 

 )مائة وسبعة وسبعون مليونا وثالثمائة وستون ألفا ومائة وسبعة 177.360.117)
ً
( دينارا

( ضمن
ً
انية السنة المالية  عشر دينارا المعتمدة بالقانون  2020المرصوفات اإلجمالية لمب  

 تنفيذية.  المادة الثانية. وجاءت 2019( لسنة 11رقم )
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 ثانيا: أهداف المرسوم بقانون: 

وس  يهدف المرسوم بقانون إىل إدراج المرصوفات الطارئة الناتجة عن تداعيات فب 

انية السنة المالية  كورونا المستجد وتبعاته ضمن المرصوفات  م. 2020اإلجمالية لمب  

 ثالثا: النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة:                                                                             

 فقرة ب( من الدستور عىل أن:  32تنص المادة )

ي  -" ب
يعية يتوالها الملك والمجلس الوطن  وفقا للدستور، ويتوىل الملك  السلطة التشر

السلط ة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، وباسمه تصدر األحكام القضائية، وذلك كله 

 وفقا ألحكام الدستور."

 فقرة أ( من الدستور عىل أن:  33كما تنص المادة )

مس، وهو الحامي  -" أ 
ُ
األمي   للدين الملك رأس الدولة، والممثل األسىم لها، ذاته مصونة ال ت

  والوطن، ورمز الوحدة الوطنية."

  ( من الدستور عىل أنه: 38وتنص المادة )

ة حل  ي فب 
"إذا حدث فيما بي   أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو ف 

ي 
، جاز للملك أن يصدر ف  ي اتخاذ تدابب  ال تحتمل التأخب 

مجلس النواب ما يوجب اإلرساع ف 

 ون لها قوة القانون، عىل أال تكون مخالفة للدستور. شأنها مراسيم تك

ويجب عرض هذه المراسيم عىل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خالل شهرمن 

تاري    خ صدروها إذا كان المجلسان قائمي   أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسي   
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، فإذا لم تعرض يعي ي حالة الحل أو انتهاء الفصل التشر
زال ما كان لها من قوة  الجديدين ف 

وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما   القانون بغب  حاجة إىل إصدار قرار بذلك. 

 كان لها من قوة القانون."

وع قانون  فقرة ج( من الدستور عىل أن: "ج    109وتنص المادة ) تكون مناقشة مشر

انية عىل أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد ا ، المب   انية لسنتي   ماليتي   عىل األكبر لمب  

  وال يجوز تخصيص أي إيراد من اإليرادات العامة لوجه معي   من وجوه الرصف إال بقانون."

انية أو زائد عىل 110) وتنص المادة ي المب  
( منه عىل أن: " كل مرصوف غب  وارد ف 

 التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون."

فت المادة  انية العامة  2002( لسنة 39األوىل من المرسوم بقانون رقم )ولقد عرَّ بشأن المب  

ي باآلالمرصوفات الطارئة 
 : ن 

انية  "المرصوفات الطارئة:  ز ي ال تتضمنها اعتمادات مير
المرصوفات غير المتوقعة، الت 

انية السنة القادمة لعالقتها بمقتضيات المصلحة  ز السنة الجارية، وال يمكن تأجيلها لمير

 ."العامة

 ( من ذات المرسوم بقانون عىل أنه: 11ونصت المادة )

،  –" أ  للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء صالحية السحب المبارسر من الحساب العمومي

انية السنة 5بما ال يجاوز نسبة  % )خمسة بالمائة( من إجماىلي اعتمادات مرصوفات مب  

ي ال 
انية، وال المالية الجارية، لمواجهة المرصوفات الطارئة الن  ي المب  

تتوفر لها اعتمادات ف 

انية السنوات القادمة لعالقتها بمقتضيات المصلحة العامة.   يمكن تأجيلها لمب  
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 ببيانات المرصوفات الطارئة خالل شهر من     
ً
 شامال

ً
ويقدم الوزير لمجلس الوزراء تقريرا

 .  تاري    خ رصفها من الحساب العمومي

ي تعديل الحق  –ب 
انية، أو ف  وع قانون اعتماد المب   ي أول مشر

تدرج المرصوفات الطارئة ف 

انية،   أو يصدر بها قانون خالل ثالثة أشهر من رصفها أيهما أسبق."للمب  

 ( من ذات المرسوم بقانون عىل أن: 2،1فقرتي    32ونصت المادة )

انية أو زائد عىل التقد ي المب  
 يرات الواردة فيها يكون بقانون. " كل مرصوف غب  وارد ف 

 وال يجوز ألية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المرصوفات المعتمدة لها إال بقانون.". 

بشأن الالئحة  2002( لسنة55( من المرسوم بقانون رقم )121وتنص المادة )

 الداخلية لمجلس الشورى عىل أن: 

ي تصدر بالتطب
( من 38يق ألحكام المادة )"يحيل رئيس المجلس المراسيم بقواني   الن 

الدستور، وتحال إليه من رئيس مجلس النواب، إىل اللجان المختصة إلبداء رأيها فيها، 

ي اللجان األولوية عىل أية أعمال أخرى."
ي المجلس وف 

 ويكون لها ف 

 ( منه عىل أن: 122وتنص المادة )

ي نصوص أي مرس وم 
احات بالتعديل ف   ألحكام " ال يجوز التقدم بأية اقب 

ً
بقان ون صادر طبقا

 ( من الدستور."38) المادة
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 ( منه عىل أن: 123وتنص المادة )

وعات القواني   المنصوص  "تشى بشأن المراسيم بقواني   اإلجراءات الخاصة بمناقشة مشر

ي عليها 
  هذه الالئحة. ويصوت المجلس عىل ه ذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض.  ف 

دم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس، وينشر هذا القرار ويصدر قرار المجلس بع

ي الجريدة الرسمية."
 ف 

 

 ي: ـــــــــــرأي القانونـــــــــــ: الرابعا 

( من الدستور إذا حدث حال غياب مجلسي الشورى والنواب، 38وفقا لنص المادة )  

ة حل مجلس النواب،  ي فب 
ي اتخاذ سواًء كان فيما بي   أدوار االنعقاد أو ف 

ز
ما يوجب اإلرساع ف

جاز لجاللة الملك إصدار المراسيم بقواني   الن  تكون لها قوة تدابير ال تحتمل التأخير 

ضها عىل كل من المجلسي   خالل شهر من تاري    خ صدروها إذا كان القانون، وأوجب عر 

ي حالة الحل 
المجلسان قائمي   أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسي   الجديدين ف 

، والقاعدة المقررة أن هذه المراسيم بقواني   تعتب  نافذة ومرتبة  يعي أو انتهاء الفصل التشر

عرض زال ما آثارها القانونية من تاري    خ صدورها إ
ُ
، فإذا لم ت ىل حي   عرضها عىل المجلسي  

رضت ولم يقرها المجلسان 
ُ
كان لها من قوة القانون بغب  حاجة إىل إصدار قرار بذلك، وإذا ع

 زال كذلك ما لها من قوة القانون. 

بإدراج مرصوفات طارئة ضمن  2020( لسنة 22المرسوم بقانون رقم )والثابت أن   

انية العامة للد ، صدر حال غياب مجلسي الشورى والنواب، 2020ولة للسنة المالية المب  

ي وقبل بداية دور االنعقاد الثالث 2020يوليو لعام  13بتاري    خ 
، بعد انتهاء دور االنعقاد الثان 
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يعي الخامس  بنص المادة )من الفصل التشر
ً
( من الدستور، استنادا إىل حدوث 38، عمال

ورة تدعو إىل اإلرساع ف   . وهذه الحالة يقدرها حالة رص  عاجلة ال تحتمل التأخب  اتخاذ تدابب 

ورة الُملجئة  جاللة الملك بإعتبار جاللته يمثل رأس الدولة، إذ أن مدى توافر حالة الرص 

إلصدار المراسيم بقواني   يراىع فيها السلطة التقديرية لإلرادة الملكية وذلك باعتبار ما تنص 

 الملك هو رأس الدولة.  ن جاللةأ( من الدستور أ/ 33عليه المادة )

رها، إذ أن    جائحة كورونا  ومن ثم فإن تقدير جاللة الملك لحالة اإلستعجال لها ما يب 

تستوجب تضافر جميع مؤسسات الدولة لمجابهتها، وهو ما يستلزم   وعىل نحو عاجل   

انية العامة خالل المدة المتبقية من السنة المالية  التداعيات للحد من  ٢٠٢٠رفد المب  

وس كورونا المستجد ) بسبب الزيادة غب  (، COVID - 19المالية الطارئة الناتجة عن فب 

ي اإلنفاق لم
 الوخيمة الناجمة عنه.  الصحية واالقتصاديةاألوضاع واجهة المتوقعة ف 

ي الطبيعة القانونية  
فضال عن أن الحاجة الماسة إلصدار هذا المرسوم بقانون تكمن ف 

أنها تكون نافذة ومرتبة آلثارها القانونية من تاري    خ صدورها إىل  اني   باعتبار بقو للمراسيم 

عرض زال ما كان لها من قوة القانون بغب  حاجة إىل 
ُ
، فإذا لم ت حي   عرضها عىل المجلسي  

رضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما لها من قوة القانون، ومن 
ُ
إصدار قرار بذلك، وإذا ع

ي قدرت بأنها عاجلة.  أثر ثم يكون لها 
ي مواجهة الحالة الن 

 مبارسر وفعال ف 

عىل مجلسي  عرضم، و 2020يوليو  13إصدار المرسوم بقانون بتاري    خ وقد تم 

ي 
الشورى والنواب خالل شهر من تاري    خ صدوره، حيث تم عرضه عىل مجلس الشورى ف 

 للعرض، طبم2020يوليو 16   تاري    خ
ً
 لما أوجبته ، أي خالل مدة الشهر المقررة قانونا

ً
قا

يعي وبحث مدى 38المادة ) لمان بمجلسيه من القيام بدوره التشر ( من الدستور لتمكي   الب 

 ألحكام الدستور.  موافقته
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ي المرسوم بقانون ُملبيً 
( من الدستور من أن كل 110ا لما يوجبه نص المادة )ويأن 

انية أو زائد عىل التقديرات الواردة فيه ي المب  
 ا يجب أن يكون بقانون. مرصوف غب  وارد ف 

ي تقدمها مملكة كجزء وقد جاء المرسوم بقانون  
 البحرين بسببمن المبادرات الن 

، ومواجهة االنتشار الشي    ع لهذا الوباء مما كان  وس كورونا عىل المستوى الدوىلي انتشار فب 

ي المواجهة الطبية العاجلة 
لحد حلول استباقية عىل االنتشار أو ل وإيجاد يتطلب الشعة ف 

انية  ي المب  
منه، والذي ترتب عليه إنفاق مصاريف طارئة وغب  متوقعة، وجب إدخالها ف 

انية السنة الجارية، وال يمكن تأجيلها  باعتبارها ، للدولةالعامة  ال تتضمنها اعتمادات مب  

انية السنة القادمة لعالقتها بمقتضيات المصلحة العامة.   لمب  

 لتعريف 
ً
الوارد بالمادة األوىل من المرسوم بقانون رقم  المرصوفات الطارئةوطبقا

انية العامة، فإن المرصوفات الطارئة هي المرصوفات غب   2002( لسنة 39) بشأن المب  

انية السنة  انية السنة الجارية، وال يمكن تأجيلها لمب   ي ال تتضمنها اعتمادات مب  
المتوقعة، الن 

 القادمة لعالقتها بمقتضيات المصلحة العامة. 

وع قانون  11ت المادة )ونص ي أول مشر
فقرة ب( عىل أن تدرج المرصوفات الطارئة ف 

انية، أو يصدر بها قانون خالل ثالثة أشهر من رصفها  ي تعديل الحق للمب  
انية، أو ف  اعتماد المب  

 أيهما أسبق، وقد صدر بها المرسوم بقانون المعروض. 

مرسوم بقانون عىل أن كل ( من ذات ال2،1فقرتي    32كما أكدت عىل ذلك المادة )

انية أو زائد عىل التقديرات الواردة فيها يكون بقانون، وال يجوز  ي المب  
مرصوف غب  وارد ف 

 ألية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المرصوفات المعتمدة لها إال بقانون. 
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وحيث راىع المرسوم بقانون موضوع مذكرة الرأي النصوص الدستورية والقانونية 

وط المادة )  لشر
ً
ي النصوص 38سالفة الذكر ومن ثم فقد صدر مستوفيا

( من الدستور، ولباف 

وط الشكلية والموضوعية الصداره ونفاذه  الدستورية ذات الصلة. كما توافرت بشأنه الشر

 عىل نحو ما سلف بيانه. 

ي المرسوم وتجد
ر اإلشارة إىل أهمية التعرف عىل تفاصيل رصف المبلغ المقدر ف 

وس كورونا المستجد، وذلك  بقانون والمخصص كمرصوفات طارئة ناتجة عن تداعيات فب 

من حيث حجم المبلغ المخصص لمواجهة الظروف الصحية، والمبلغ المخصص لدعم 

ها من أوجه الرصف، وحصة كل  ، وغب  ي
جهة حكومية من هذه المرصوفات االقتصاد الوطن 

 الطارئة. 

انية العامة للدولة بالمرصوفات  كذلك ونبي   أهمية الوقوف عىل مصدر تمويل المب  

ي ظل صدور 
ي المرسوم بقانون محل النظر، ال سيما ف 

المرسوم بقانون الطارئة المقدرة ف 

ي جزء من أموال حساب احتياطي األجيا 2020( لسنة 23رقم )
ز
ل بشأن الترصف ف

ي المادة )القادمة
( دوالر 450.000.000( منه عىل استقطاع مبلغ وقدره )2، والذي ينص ف 

( من حساب احتياطي األجيال القادمة لمرة  أمريكي )أربعمائة وخمسون مليون دوالر أمريكي

انية العامة للدولة خالل المدة المتبقية من السنة المالية  واحدة فقط، وذلك لدعم المب  

وس كورنا ، بهدف 2020 الحد من التداعيات المالية الطارئة الناتجة عن تداعيات فب 

 المستجد، عىل أن يتم تغطية هذا المبلغ عند انتهاء هذه التداعيات المالية الطارئة. 

ي 
لذلك يتبادر التساؤل بشأن ما إذا كان مصدر تمويل المرصوفات الطارئة الواردة ف 

بإدراج مرصوفات طارئة  2020( لسنة 22قم )المرسوم بقانون بشأن المرسوم بقانون ر 

انية العامة للدولة للسنة المالية  م، هو ذاته المبلغ المستقطع من حساب 2020ضمن المب  
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ا للمرسوم بقانون رقم )
ً
ي جزء من  2020( لسنة 23احتياطي األجيال وفق

بشأن الترصف ف 

من المرسوم بقانون األخب  أموال حساب احتياطي األجيال القادمة، أم أن المبلغ المستقطع 

وس كورونا.   يغطي مرصوفات أخرى نتيجة التداعيات المالية لجائحة فب 

 

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