
 

 

 م2021 فبرایر 28التاریخ: 
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 برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.
 

 ،،،بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 
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 لخص لتقرير م

 املالية واالقتصاديةالشؤون جلنة 

 العنوان
بشأن التصرف في جزء من أموال  2020) لسنة 23المرسوم بقانون رقم (

 حساب احتیاطي األجیال القادمة

 الحكومة مشروع القانونأصل 

 الفصل التشریعي الخامس – لثالثادور االنعقاد   – 2020 دیسمبر 22 اإلحالة إىل اللجنة

انتهاء اللجنة من 

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

 )7( عدد االجتماعات

 ___ العرض على اجللسة

 مضمونه

یھدف المرسوم بقانون إلى تغطیة النفقات الالزمة المدرجة في المیزانیة العامة 
، وذلك لمواجھة فیروس 2020للدولة خالل المدة المتبقیة من السنة المالیة 

من خالل التصرف في جزء من ھ، وتداعیات )COVID-19( كورونا المستجد
 أموال حساب احتیاطي األجیال القادمة.

 مواد 4دیباجة +  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
الطبیة والتكالیف اللوجستیة لتجھیز المحاجز الطبیة وخطط إجالء المواطنین 

 .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.
ملیون  450حساب احتیاطي األجیال القادمة بمبلغ ن المبلغ المستقطع من إ .3

یغطي االحتیاجات  املیون دینار تقریبً  170دوالر أمریكي والذي یعادل 
 .ملیون دینار 177التمویلیة لمصروفات الطوارئ والتي تبلغ میزانیتھا 

 أفادت الوزارةب احتیاطي األجیال القادمة، ابخصوص المالءة المالیة لحس .4
ستثماریة الموضوعة ونسب السیولة تكفل تغطیة أي التزامات بأن السیاسة اال

 طارئة على المدى القصیر والطویل.
بصدد صیاغة مشروع بقانون یلزم بزیادة  بأن الحكومةفادت الوزارة أ .5

االستقطاع لصالح حساب احتیاطي األجیال القادمة بالتزامن مع زیادة أسعار 
وع بقانون تعدیل نسب االستقطاع النفط في األسواق العالمیة. یتضمن المشر

 وسیعرض على السلطة التشریعیة في أقرب وقت ممكن.

 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 
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  2020) لسنة  23املرسوم بقانون رقم (بشأن  الشؤون املالية واالقتصادية    تقرير جلنة

 بشأن التصرف يف جزء من أموال حساب احتياطي األجيال القادمة 

 

 
 الفصل التشریعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

  ، أحال)3د  5ق / ف   مص ل  489(الخطاب رقم م وبموجب 2020دیسمبر  22بتاریخ 

) 23المرسوم بقانون رقم (  المالیة واالقتصادیةلجنة الشؤون    إلىمعـالي رئیس مجلـس الشـورى  

، على أن تتم  القادمةبشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتیاطي األجیال    2020لسنة  

 دراستھ وإبداء المالحظات وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ لیتم عرضھ على المجلس.  
 

 

 
ً
 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
 بعد ورود قرار مجلس النواب 

 2020 دیسمبر  30 الحادي عشر
 2021ینایر  6 الثاني عشر  
 2021ینایر  20 الرابع 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 

 .رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى 

 .رد وزارة المالیة واالقتصاد الوطني 

  القانوني المعدة من قبل المستشارین القانونیین للجنةمذكرة الرأي. 

 .قرار مجلس النواب ومرفقاتھ 

 

 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:  اتشارك في اجتماع

 ھیئة المستشارین القانونیین 
 المستشار القانوني لشؤون اللجان  السید خالد نجاح محمد  

 السید علي عبدهللا العرادي
القانوني لشؤون اللجان /  المستشار 

 مدیر إدارة البحوث والدراسات 
 المستشار المالي واالقتصادي السیدة زھرة یوسف رحمة 
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 باحث قانوني   السیدة أمینة علي ربیع 
 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.

 

 
ً
 (مرفق)  :املالية واالقتصاد الوطني رأي وزارة  -اثالث

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

بشأن التصرف في جزء    2020) لسنة  23المرسوم بقانون رقم (على استفسارات اللجنة بشأن  

 ، وأشارت فیھ إلى المالحظات اآلتیة: من أموال حساب احتیاطي األجیال القادمة

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

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

ضمن ھذه المصروفات تكالیف التجھیزات والمعدات الطبیة والتكالیف اللوجستیة لتجھیز  

أن جمیع ھذه المصروفات   مع تأكیدواطنین في الخارج.  المحاجز الطبیة وخطط إجالء الم

وخاضغة للتدقیق    2020ة في السنة المالیة  في الحساب الختامي الموحد للدول  سیتم إدراجھا

 من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة. 
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ملیون    450بأن المبلغ المستقطع من حساب احتیاطي األجیال القادمة بمبلغ    أفادت الوزارة .2

یعادل  دوال والذي  أمریكي  تقریًب   170ر  دینار  التمویلیة    املیون  االحتیاجات  یغطي 

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

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

 . 2020المالیة 

الزمن تعتمد   .3 كلًی الخطة  و  ایة  للدولة  العامة  والمیزانیة  االقتصادي  الوضع  برنامج  على 

و  المالي  االستثماریة  التوازن  بالسیاسة  العمل  استمرار  أن  كما  العالمیة،  النفط  أسعار 

العمل على مسودة قانون یزید   المتحفظة سیكفل تحقیق عوائد معقولة للصندوق، وسیتم 

 ارتفاع أسعار النفط. االستقطاع من إیرادات النفط مع 

آلیة المبلغ المستقطع،   .4 بأن الحكومة الموقرة بصدد  أفادت الوزارة  باإلشارة إلى تفاصیل 

القادمة  بزیادة االستقطاع لصالح حساب احتیاطي األجیال  یلزم  بقانون  صیاغة مشروع 

سب  بالتزامن مع زیادة أسعار النفط في األسواق العالمیة. یتضمن المشروع بقانون تعدیل ن 

 االستقطاع وسیعرض على السلطة التشریعیة في أقرب وقت ممكن. 

بقانون رقم ( .5 المرسوم  لسنة  23لم یتضمن  أموال   2020)  التصرف في جزء من    بشأن 

تغطیة المبلغ المستقطع مع العوائد التي كان من الممكن  حساب احتیاطي األجیال القادمة، 

 م االستقطاع. أن یحققھا الحساب من خالل استثماراتھ لو لم یت 

بأن السیاسة    أفادت الوزارةب احتیاطي األجیال القادمة،  ابخصوص المالءة المالیة لحس .6

المدى   على  طارئة  التزامات  أي  تغطیة  تكفل  السیولة  ونسب  الموضوعة  االستثماریة 

 القصیر والطویل. 

رف  م بشأن التص2020) لسنة  23) من المرسوم بقانون رقم (3عمالً بأحكام المادة رقم (  .7

تم إصدار قرار رقم ( القادمة،  احتیاطي األجیال  أموال حساب  بتكلیف  1في جزء من   (

باتخاذ اإلجراءات المالیة والمحاسبة الالزمة لتنفیذ المرسوم في   الجھاز اإلداري والفني 

م المنعقد یوم الثالثاء الموافق  2020اجتماع مجلس احتیاطي األجیال القادمة الثاني لسنة  
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م برئاسة معالي وزیر المالیة واالقتصاد الوطني.  كما قد تم إقرار خطة  2020یولیو    21

المقترحة   الخیارات  شملت  والتي  والفني  اإلداري  الجھاز  قبل  من  رفعھا  تم  التي  العمل 

للتخارج من بعض االستثمارات والودائع لتعزیز السیولة النقدیة وإعادة توزیع المحفظة  

اسة االستثماریة المعتمدة وضمان تحقیق عوائد استثماریة  االستثماریة بما یتماشى مع السی 

تطبیقھا وتم تحویل المبلغ المستقطع إلى حساب  مین بالجھاز ب ئ إیجابیة، وعلیھ، تم توجیھ القا

 وزارة المالیة واالقتصاد الوطني على دفعتین وفق اإلطار الزمني اآلتي:  

 
 تاریخ التحویل  المبلغ  رقم الدفعة

 م2020یولیو  21 ملیون دوالر امریكي 275 1
 م2020یولیو  27 ملیون دوالر امریكي 175 2

  - ملیون دوالر امریكي 450 المجموع 
 

ن التصرف في جزء  أم بش2020) لسنة  23تم االستقطاع استنادًا إلى المرسوم بقانون رقم ( .8

تحویل   تم  علیھ  وبناًء  القادمة،  األجیال  احتیاطي  حساب  أموال  الحساب من  إلى  المبلغ 

العمومي للدولة. أما بشأن تحدید األصول التي تم تسییلھا فھو قرار تم اتخاذه من قبل وزارة  

المالیة واالقتصاد الوطني خالل اجتماع مجلس إدارة احتیاطي األجیال القادمة الثاني لسنة  

بتاریخ  2020 المنعقد  أعدھا  2020یولیو    21م  التي  العمل  خطة  مناقشة  بعد  الجھاز  م 

اإلداري والفني والتي شملت الخیارات المقترحة للتخارج من بعض االستثمارات والودائع  

لتعزیز السیولة النقدیة المطلوبة بحسب المرسوم دون تأثیر ذلك على نسب توزیع المحفظة  

 االستثماریة حسب السیاسة االستثماریة. 

 
تقلیص   .9 تم  التي  االستثمارات  أنواع أصول  تفاصیل  التخارج منھا  بخصوص  أو  حجمھا 

لتنفیذ أحكام المرسوم، فقد تم التعامل مع االستثمارات ذات السیولة الكبیرة وذات نطاق  

تأثیرات سلبیة خالل   أي  لتفادي  الثابت  والدخل  واألسھم  الثابتة  كالودائع  جغرافي واسع 

االستثمارات    تنفیذ أحكام المرسوم.  وقد تكللت العملیة بنجاح في وقت قیاسي بالنظر لطبیعة
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والتي نتج عنھا عوائد وأرباح إیجابیة منذ بدء االستثمار فیھا ولم یتم تسجیل أي خسائر  

والفضل بھذا یعود إلى السیاسة االستثماریة المرنة التي یتبناھا المجلس والتي بدورھا أدت  

 إلى الحد من المخاطر االستثماریة رغم تقلبات األسواق المالیة آنذاك.  

 
السیاسة االستثماریة،   .10 الرئیسیة في  البنود  یندرج مفھوم إعادة ھیكلة االستثمارات كأحد 

كما أنھا تعتبر من ضمن آلیات الحد من المخاطر، إذ یقوم الجھاز اإلداري والفني بمراجعة  

تأثیرھا، ویتم إعادة توزیع نسب   المحفظة وفق متغیرات األسواق ومدى  لتوزیع  دوریة 

تلك   تسییل بعض  المحفظة وفق  إن  المخاطر. وحیث  بأقل  أكبر عائد  لتحقیق  المتغیرات 

األصول یتطلب إعادة توزیع نسب المحفظة، فإن المجلس وافق على نسب توزیع األصول  

 بعد االستقطاع لتتناسب مع مجموع األصول المدارة بعد تنفیذ أحكام المرسوم. 

 
احتیاطي   .11 حساب  من  المستقطع  المبلغ  تسجیل  سجل  تم  ضمن  كمنحة  القادمة  األجیال 

الحكومة   قبل  من  المبلغ  تعویض  وسیتم  للدولة.  الموحد  الختامي  الحساب  في  اإلیرادات 

 أعاله.  حسب المشروع بقانون المذكور 

 
أما بشأن الخدمات االستشاریة، ونظًرا للطبیعة المتخصصة ألعمال االحتیاطي بصفتھ   .12

رافًیا ویغطي نطاقًا واسعًا في مختلف أنحاء  صندوق استثماري ذو صفة سیادیة متنوعة جغ

   العالم، فإن من ضمن نطاق عملھا تقدیم الدعم الفني واالستثماري لالحتیاطي. 

 
ا
ً
 رأي اللجنة:  - رابع

اللجنة بقانون رقم (  تدارست  التصرف في جزء من    2020) لسنة  23المرسوم  بشأن 

قرار مجلس النواب ومرفقاتھ، وعلى رأي  واطلعت على    ،أموال حساب احتیاطي األجیال القادمة

والذي جاء مؤكدًا لسالمة المرسوم بقانون من    بمجلس الشورى  لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة
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واطلعت على مذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشارین  ،  الناحیتین الدستوریة والقانونیة 

للجنة،   تبادلالقانونیین  حول   وتم  النظر  اللجنةوجھات  أعضاء  السعادة  أصحاب  قبل  من    ،ھ 

 والمستشار المالي واالقتصادي للجنة.    ینالقانونیین والمستشار

یھدف المرسوم بقانون إلى تغطیة النفقات الالزمة المدرجة في المیزانیة العامة للدولة              

-COVID(  لمواجھة فیروس كورونا المستجد ، وذلك  2020المالیة  خالل المدة المتبقیة من السنة  

 من خالل التصرف في جزء من أموال حساب احتیاطي األجیال القادمة. ، ھوتداعیات  )19

 

على   )1المادة (أربع مواد، حیث نصـت    من –فضـالً عن الدیباجة   -  المرسـوم بقانونیتألف       

  ة وقف االقتطاع من إیرادات النفط المرـصود لـصالح حـساب احتیاطي األجیال القادمة بـصفة مؤقت 

ة   الـی ة الـم ـــن ة الســ اـی ادة (. في حین نصـــــت  2020حتى نـھ دره   )2الـم اع مبلغ وـق ــتقـط على اســ

ــون ملیون دوالر أمریكي) من حســـــاب ) دوالر  450,000,000( ة وخمســ اـئ أمریكي (أربعـم

ــصاحتـیاطي األجـیال الـقادـمة لمرة واـحدة فقط، و  ـلدعم المیزانـیة الـعاـمة لـلدوـلة خالل الـمدة   یُخصــ

ناتجة عن تداعیات  لحد من التداعیات المالیة الطارئة الوذلك ل، 2020المتبقیة من الســــنة المالیة  

ــتجـدو فیروس كور المســ ا  د انتھـاء ھـذه )COVID-19(  ـن ة ھـذا المبلغ عـن ، على أن یتم تغطـی

ــدار   )3المادة (التداعیات المالیة الطارئة. وأعطت   ــاد الوطني الحق بإصـ وزیر المالیة واالقتصـ

 تنفیذیة.  )4المادة (جاءت فیما  القرارات والتعامیم الالزمة لتنفیذ ھذا القانون.  

 

بقانون        المرسوم  دراسة  الذكروبعد  الى    سالف  اللجنة  انتھت  بشأنھ،  النظر  وتبادل وجھات 

 : اآلتیة لألسبابالتوصیة بالموافقة علیھ 

من عرض   ) من الدستور 38المادة (  صدار المرسوم بقانون المعروض ما أوجبتھإروعي في    :أوالً 

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

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

 .2020یولیو  16
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سراع في اتخاذ تدابیر عاجلة  التي توجب اإل  االستعجالحالة    ت بشأن المرسوم بقانونا: توافرثانًی 

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 (

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

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

د من التداعیات المالیة الطارئة الناتجة  للح بالمبالغ الالزمة    2020المدة المتبقیة من السنة المالیة  

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

فیروس وما ترتب علیھ  الة عن تفشي  الناجماألوضاع 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 

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

مھا مملكة البحرین في فترة عصیبة بسبب انتشار  نون كجزء من المبادرات التي تقدالمرسوم بقا

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

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

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

 القادمة لعالقتھا بمقتضیات المصلحة العامة. 

 

إعماالً رابعً  بقانون  المرسوم  یأتي  (  ا:  رقم  القانون  األولى من  المادة  علیھ  نصت  لسنة  28لما   (

... وال یجوز خفض المبلغ المقتطع أو زیادتھ أو  "من أنھ  ادمة  طي لألجیال القبشأن االحتیا  2006
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بقانون بقانون    "؛التصرف بأموال االحتیاطي لغیر العملیات االستثماریة إال  لذلك فإن المرسوم 

 مع متطلبات الدستور والقانون.  متوافقًا  محل الرأي یأتي

 

ماخامسً  إن  بقانون    ا:  المرسوم  األقرره  مادتھ  منفي  النفط    ولى  إیرادات  من  االقتطاع  وقف 

حتى نھایة السنة المالیة   ةبصفة مؤقت ھو وقف    ،المرصود لصالح حساب احتیاطي األجیال القادمة 

قلیالً 2020 تزید  لمدة  أي  أشھر   ،  خمسة  بالفعل  ،  على  انقضت  المدةوقد  وعادھذه  إمكانیة،    ت 

)  28من القانون رقم (  ولى لمادة األ لحكم ا  عماالً إ جیال  ساب احتیاطي األ لح  أخرى االستقطاع مرة  

یُقتطع دوالر أمریكي واحد من    والتي تنص على أناالحتیاطي لألجیال القادمة  بشأن    2006لسنة  

 . ویتم تصدیره خارج مملكة البحرین  ادوالرً  40سعر كل برمیل نفط خام یزید سعره على 

 

نھ  إالنصوص الدستوریة والقانونیة سالفة الذكر، فمحل النظر  وإذ راعى المرسوم بقانون      

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

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

 

الموقرة ألإحسن  إلى  وبالنظر   الحكومة  االقتصادیة    COVID 19زمة  دارة  وتداعیاتھا 

   أمرین:والصحیة فإن اللجنة تثمن ذلك وتؤكد على 

زم المالیة  للسیاسات والحِ   باإلضافةجیال القادمة  موال من حساب األ ستقطاع ھذه األ الكان   .1

 . ثار السلبیة لھذه الجائحة العالمیة ثر في التخفیف من اآلخرى بالغ األاأل

  اجیال القادمة جھودً الحكومة والقائمون على احتیاطي األن تبذل  أ ھمیة  أتشدد اللجنة على   .2

موال  رباح مع الحفاظ على األمضاعفة لتعویض المبلغ المسحوب والعمل على زیادة األ

 المتبقیة فیھ. 
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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.   حبیب الخیاط جواداألستاذ  سعادة .1

 مقرًرا احتیاطیًا.   عبدهللا فرج رضااألستاذ سعادة  .2

 

 
ً
 توصية اللجنة:  -اسادس

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

بشـأن التصـرف في جزء من   2020) لسـنة  23بقانون رقم (المرسـوم  موافقة على بالتوصـي  

 .أموال حساب احتیاطي األجیال القادمة

 

 

 التخاذ الالزم،،، واألمر معروض على المجلس الموقر 
 

 
 
 

 

 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 2020مبر ديس 23التاريخ: 

 

 سعادة الأستاذ / خالد حسين المسقطي   المحترم

 رئيــس لجنــة الشؤون المالية والاقتصادية     

 

 
بشأن التصرف في جزء من أموال حساب  2020( لسنة 23المرسوم بقانون رقم )الموضوع: 

 احتياطي األجيال القادمة.

 

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 
 

، معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، أرفق م2020مبر ديس 22بتاريخ      

( لسنة 23المرسوم بقانون رقم ) (، نسخة من3د  5ص ل ت ق / ف  490ضمن كتابه رقم )

إلى لجنة الشؤون  ،بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي األجيال القادمة 2020

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

 

الثاني عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا م 2020مبر ديس      22وبتاريخ      

ناقشأأأ  كما  ،قرار مجلس النواب بشأأأ ن ، والمذكور قانونمرسؤؤؤو  ب، حيث اطلعت على العش   ر

 .للجنة القانونيستشار مالقانوني المعد من قبل رأي الال



2 

 

لمبادئ وأحكام  قانونمرسووووووووم بالإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة   

 الدستور.

 

 رأي اللجنة:

 

بشووأن التصوورف في جزء من  2020( لسوونة 23المرسوووم بقانون رقم ) ترى اللجنة سووالمة 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية. ،ال حساب احتياطي األجيال القادمةموأ

 

 

 

 

 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 2020نوفمب   23لتاري    خ: ا

 سعادة السيد/ خالد حسين المسقطي المحترم

 رئيس لجنة الشئون المالية واالقتصادية

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

بقانون الموضوع: مذكرة بالرأي القانوني بخصوص المرسوم 

بشأن التصرف في جزء من أموال  2020( لسنة 23رقم )

 حساب احتياطي األجيال القادمة

 

ي بشأن الموضوع المذكور 
بناًء عىل تكليف سعادتكم بتقديم مذكرة بالرأي القانون 

بشأن  2002( لسنة 55أعاله، وبعد االطالع عىل الدستور، وعىل المرسوم بقانون رقم )

 2002( لسنة 39س الشورى و تعديالته، وعىل المرسوم بقانون رقم )الالئحة الداخلية لمجل

انية العامة وتعديالته، وعىل القانون رقم ) بشأن االحتياطي  2006( لسنة 28بشأن المب  

انية العامة للدولة  2019( لسنة 11لألجيال القادمة، وعىل القانون رقم ) باعتماد المب  

د دراسة المرسوم بقانون المذكور، نفيد سعادتكم ، و بع2020و  2019للسنتي   الماليتي   

 : ي
 باآلن 

 : أوال: محتوى المرسوم بقانون

 (1)المادة من أرب  ع مواد، حيث نصت  -فضال عن الديباجة-يتألف المرسوم بقانون 

عىل وقف االقتطاع من إيرادات النفط المرصود لصالح حساب احتياطي األجيال القادمة 

ي حي   نصت 2020بصفة مؤقته حت  نهاية السنة المالية 
عىل استقطاع مبلغ  (2)المادة . ف 

( من حساب 450.000.000وقدره ) ( دوالر أمريكي )أربعمائة وخمسون مليون دوالر أمريكي
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انية العامة للدولة خالل المدة احتياطي األجيال القا دمة لمرة واحدة فقط، وذلك لدعم المب  

، بهدف الحد من التداعيات المالية الطارئة الناتجة عن 2020المتبقية من السنة المالية 

وس كورنا المستجد، عىل أن يتم تغطية هذا المبلغ عند انتهاء هذه التداعيات  تداعيات فب 

ي الحق بإصدار القرارات  (3)دة الماالمالية الطارئة. وأعطت 
وزير المالية واالقتصاد الوطت 

 تنفيذية.  (4)المادة والتعاميم الالزمة لتنفيذ هذا القانون. وجاءت 

 ثانيا: أهداف المرسوم بقانون: 

انية العامة للدولة خالل المدة المتبقية من  يهدف المرسوم بقانون إىل دعم المب  

وس كورونا ، وذلك لموا2020السنة المالية  جهة التداعيات المالية الطارئة الناتجة عن فب 

 . (COVID-19) المستجد

 ثالثا: النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة: 

احم صلة وثق  4تنص المادة ) ( من الدستور عىل أن: "العدل أساس الحكم، والتعاون والب 

، والحرية والمساواة واألمن والطمأنينة والعل م والتضامن االجتماعي وتكافؤ بي   المواطني  

 الفرص بي   المواطني   دعامات للمجتمع تكفلها الدولة."

األرسة أساس المجتمع ، قوامها الدين  -ج( من الدستور عىل أن: " أ  فقرتي   أ ، 5تنص المادة )

ي 
عي ، ويقوي أوارصها وقيمها ، ويحمي ف 

واألخالق وحب الوطن، يحفظ القانون كيان ها الشر

ي  ظلها األمومة والطفولة ، ويرع النشء ، ويحميه من االستغالل، ويقيه اإلهمال األدن 

عت  ا
ُ
. كما ت ي والروحي

.  لدولةوالجسمان  ي والعقىلي
ي والخلق 

 خاصة بنمو الشباب البدن 
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ي حالة الشيخوخة -ج  
أو المرض  تكفل الدولة تحقيق الضمان االجتماعي الالزم للمواطني   ف 

مل أو البطالة، كما تؤّمن لهم خدمات التأمي   االجتماعي  أو العجز عن العمل أو اليتم أو الب 

 راثن الجهل والخوف والفاقة."والرعاية الصحية، وتعمل عىل وقايتهم من ب

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

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

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

 وفقا ألحكام الدستور."

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

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

  " والوطن، ورمز الوحدة الوطنية. 

  ( من الدستور عىل أنه: 38وتنص المادة )

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

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

النواب ما يوجب اإلرساع ف 

 مراسيم تكون لها قوة القانون، عىل أال تكون مخالفة للدستور. 

من تاري    خ  ويجب عرض هذه المراسيم عىل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خالل شهر 

إذا كان المجلسان قائمي   أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسي   الجديدين صدروها 

، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغب   يعي ي حالة الحل أو انتهاء الفصل التشر
ف 

حاجة إىل إصدار قرار بذلك.  وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة 

 القانون."
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انية  "ج    فقرة ج( من الدستور عىل أن:  109تنص المادة )و  وع قانون المب   تكون مناقشة مشر

، وال يجوز  انية لسنتي   ماليتي   عىل األكبر عىل أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد المب  

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

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

 الواردة فيها يجب أن يكون بقانون."

بشأن االحتياطي لألجيال القادمة عىل  2006( لسنة 28وتنص المادة األوىل من القانون رقم )

 أن: 

 ويتم  40د سعره عىل " ُيقتطع دوالر أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزي
ً
دوالرا

 من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون، لتكوين 
ً
تصديره خارج مملكة البحرين اعتبارا

احتياطي خاص يسم "احتياطي األجيال القادمة " وال يجوز خفض المبلغ المقتطع أو 

 بقانون."زيادته أو الترصف بأموال االحتياطي لغب  العمليات االستثمارية إال 

 وتنص المادة الثانية منه عىل أن: 

 يسم
ً
 خاصا

ً
حساب احتياطي األجيال القادمة " ترصد فيه " " تفتح وزارة المالية حسابا

ي المادة )
 ( من هذا القانون وعوائد استثماراتها."1األموال المنصوص عليها ف 

ئحة الداخلية بشأن الال  2002( لسنة55( من المرسوم بقانون رقم )121وتنص المادة )

 لمجلس الشورى عىل أن: 

ي تصدر بالتطبيق ألحكام المادة )
( من الدستور، 38" يحيل رئيس المجلس المراسيم بقواني   الت 

ي 
وتحال إليه من رئيس مجلس النواب، إىل اللجان المختصة إلبداء رأيها فيها، ويكون لها ف 

ي اللجان األولوية عىل أية أعمال أخرى."
 المجلس وف 
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 ( منه عىل أن: 122المادة )وتنص 

 ألحكام 
ً
ي نصوص أي مرس وم بقان ون صادر طبقا

احات بالتعديل ف  "ال يجوز التقدم بأية اقب 

 ( من الدستور."38المادة )

 ( منه عىل أن: 123وتنص المادة )

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

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

ي ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس، وينشر هذا القرار 
 ف 

 الجريدة الرسمية."

   الرأيرابعا: 
 :      القانون 

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

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

 
ما يوجب اإلرساع ف

ي جاز لجاللة الملك إصدار المراسيم بقواني   تدابير ال تحتمل التأخير 
تكون لها قوة القانون،  الت 

ضها عىل كل من المجلسي   خالل شهر من تاري    خ صدروها إذا كان المجلسان قائمي   وأوجب عر 

ي حالة الحل أو انتهاء الفصل 
أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسي   الجديدين ف 

، والقاعدة المقررة أن هذه المراسيم بقواني   تعتب  نافذة ومرتبة آثارها القانونية من  يعي التشر

عرض زال ما كان لها من قوة القانون تاري    خ صدورها إ
ُ
، فإذا لم ت ىل حي   عرضها عىل المجلسي  

رضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما لها من قوة 
ُ
بغب  حاجة إىل إصدار قرار بذلك، وإذا ع

 القانون. 
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ي جزء من أموال  2020( لسنة 23المرسوم بقانون رقم )والثابت أن 
بشأن الترصف ف 

يوليو  13صدر حال غياب مجلسي الشورى والنواب، بتاري    خ ، ل القادمةحساب احتياطي األجيا

يعي 2020لعام  ي وقبل بداية دور االنعقاد الثالث من الفصل التشر
، بعد انتهاء دور االنعقاد الثان 

 بنص المادة )الخامس
ً
ورة توجب اإلرساع  ، استنادا( من الدستور 38، عمال ي حدوث حالة رص 

 ف 

. وهذه الحالة يقدرها جاللة الملك  اتخاذ تدابب   جاللته رأس  باعتبار عاجلة ال تحتمل التأخب 

ورة الُملجئة إلصدار المراسيم بقواني   يراع فيها السلطة  الدولة، إذ أن مدى توافر حالة الرص 

الملك هو  أ( من الدستور أن جاللة / 33التقديرية لإلرادة الملكية باعتبار ما تنص عليه المادة )

رها،  االستعجالالدولة، ومن ثم فتقدير جاللته لحالة رأس   جائحة كورونا  إذ أنلها ما يب 

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

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

وس كورونا المستجد )الطارئة النا ي (، COVID - 19تجة عن فب 
بسبب الزيادة غب  المتوقعة ف 

وس كورونا المستجد )اإلنفاق لم ي فب 
 19واجهة األوضاع االقتصادية الوخيمة الناجمة عن تفسر

- COVID   . ي
 ( وما ترتب عليه من أزمة اقتصادية عالمية، كان لها تأثب  عىل االقتصاد البحريت 

ان الهدف الرئيس من انشاء حساب احتياطي األجيال القادمة تأمي   مستقبل االجيال واذا ك       

بتجنيب جزء من اإليرادات النفطية العامة حت   ،القادمة؛ لضمان رفاه وازدهار مملكة البحرين

وة النفطية إذا شارفت عىل النفاد، اال أن تواتر األزمات االقتصادية   للبر
ً
يكون هناك بديال

ي المتمثلة 
ي تدن 

وس كورونا المستجد، ترتب  ر أسعاف   مستوياته، وانتشار فب 
 عليها النفط ألدن 

انية العامة للدولة، مما استوجب دعمها بوسائل  ر عىل المب  
ّ
ي اإلنفاق أث

ة وغب  متوقعة ف  زيادة كبب 

اع مبلغ  شت  منها، وقف االستقطاع من عوائد النفط لصالح هذا الحساب مؤقتا، مع
َ
استقط

انية  ( من الحساب لمرة واحدة فقط، لدعم المب   وقدره )أربعمائة وخمسون مليون دوالر أمريكي

، وذلك للحد من التداعيات المالية ٢٠٢٠العامة للدولة خالل المدة المتبقية من السنة المالية 
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وس كورونا المستجد ) عىل تغطية  (، عىل أن يتم العملCOVID - 19الطارئة الناتجة عن فب 

وهذا يمثل دور رئيسي ايضا لهذه الحسابات هذا المبلغ عند انتهاء التداعيات المالية الطارئة. 

انية الدولة حال تأثرها، مع العمل عىل إعادة األمور إىل طبيعتها حال  ي تدعم مب  
أو الصناديق الت 

ي تخطي األزمة االقتصادية، 
 مع األهداف الت 

ً
ي ُمتسقا

نشئت من أجلها تلك وهو األمر الذي يأن 
ُ
 أ

 الصناديق.  الحسابات أو 

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 حي    باعتبار ، بقواني   للمراسيم 

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

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

ي قدرت بأنها عاجلة.  أثر 
ي مواجهة الحالة الت 

 مبارسر وفعال ف 

وقد تم عرض المرسوم بقانون عىل مجلسي الشورى والنواب خالل شهر من تاري    خ صدوره،       

ي تاري    خ 
أي خالل مدة الشهر المقررة  ،م2020يوليو  16حيث تم عرضه عىل مجلس الشورى ف 

 لما أوجبته المادة )
ً
 للعرض، طبقا

ً
لمان بمجلسيه من القيام 38قانونا ( من الدستور لتمكي   الب 

يعي بدوره   ألحكام الدستور.  موافقتهوبحث مدى  التشر

ي المرسوم بقانون ُملبيا لما يوجبه نص المادة )
( من الدستور من أن كل 110ويأن 

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

ي تقدمها مملك
ة عصيبة بسبب جاء المرسوم بقانون كجزء من المبادرات الت  ي فب 

ة البحرين ف 

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

ي المواجهة الطبية العاجلة وإيجاد حلول استباقية للحد من انتشاره، وهو ما 
يتطلب الشعة ف 
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اني ة العامة بها، وال يمكن ترتب عليه إنفاق مصاريف طارئة وغب  متوقعة، وجب دعم المب  

انية السنة القادمة لعالقتها بمقتضيات المصلحة العامة.   تأجيلها لمب  

وإذ راع المرسوم بقانون موضوع مذكرة الرأي النصوص الدستورية والقانونية سالفة        

وط المادة )  رسر
ً
ي النصوص الدستورية 38الذكر، فانه يكون قد صدر مستوفيا

( من الدستور وباف 

وط الشكلية والموضوعية ذ ونفاذه عىل نحو ما سلف  إلصدارهات الصلة، وتوافرت بشأنه الشر

 بيانه. 

بشأن االحتياطي لألجيال القادمة، قد نص  2006( لسنة 28قانون رقم )وحيث إن 

ي المادة )
وال يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو الترصف بأموال االحتياطي  ( عىل أنه ... 1ف 

ا مع لغب  
ً
ي المرسوم بقانون محل الرأي متوافق

العمليات االستثمارية إال بقانون. لذلك فإنه يأن 

 متطلبات الدستور والقانون. 

المستقطع من حساب وتجدر اإلشارة إىل أهمية التعرف عىل تفاصيل رصف المبلغ 

انية العامة للدولة للمدة المتب والمخصص االحتياطي لألجيال القادمة، قية من لدعم المب  

وذلك من حيث حجم المبلغ المخصص لمواجهة الظروف الصحية، والمبلغ م. 2020عام 

ها من أوجه الرصف، وحصة كل جهة حكومية من  ، وغب  ي
المخصص لدعم االقتصاد الوطت 

 هذه المرصوفات الطارئة. 

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

 

 

 عبـدهللا العـراديالمستشار علـي       

 المستشار القانوني لشئون اللجان      

                                                         حمدمخالد نجاح المستشار 

 المستشار القانوني لشئون اللجان

Type text here



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )4(املرفق 
 
 رد 

 وزارة المالیة واالقتصاد الوطني
 

 

  لثثاالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 

 



AH 
Deena 

903
 15

۱٦ فبرایر ۲۰۲۱

٤۹۲ و و ش ن



hassan
البريد الوارد











 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )5(املرفق 
 

 قرار 
 مجلس النواب ومرفقاتھ

 
 

  لثثاالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 

 



‹MKMKHLMHMM

N;Ä;P;Ã;TT




































































































	رسالة التقرير
	خطاب الإحالة
	ملخص التقرير
	تقرير اللجنة
	رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
	مذكرة الرأي القانوني
	رد وزارة المالية والاقتصاد الوطني
	قرار مجلس النواب ومرفقاته
	المرسوم بقانون



