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 خليفةحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل حضرة صا
 البحرين حفظه هللا و رعاهملك مملكة 

 
يشرفنا يا صااب  لجاللجا ف فاج سالااش لجشائرس رًي واوضا ئ أناارف    نرفا       

إجى سقام اللجتكم   سى آيات لجتقدير ئلالستنا  أاى تفنااكم اافتتااد دئر لالناقااد 

 جفصل لجتشرياج لجثانج جاسالاش لجئطنج.ل س  لجاادي لجرلا 

 

جقد تشرفنا يا صاب  لجاللج  ااال تساع إجى خطااكم لج اسج لجذي نترقاه أند      

ؤئ ف ئسرالاواوضا جااسل لجالاد لجاد سنهالووضا ئلنبووضاادلي  كل دئر لناقادف جيكئ  جنا 

فااج لجسربااا  لجسقاااا ف س ااتنيري  فااج ذجااال اتئاليهااات اللجااتكم لجتااج تناا   جاسانااا

 لألئجئيات. س  لجسئلط  أاى ق

 الجاللة  صاحب

سا   ئجقد ل اتاهسناجقد ر ستم جنا اخطااكم لج اسج ارناسالوضا جاتنسي  لجس تدلس ف      

اااا ذ  ل أااااى ت ديااا   لجااارؤس ئلجتطاااااات لجتاااج  ت ااااأدنا هاااذل لجخطاااا  لجالااااس 

سهاسنا لجتشرياي  لجسناط  اناف ئلجتج سا  شا نها ترالسا  هاذر لجارؤس إجاى ئلالااتنا ئ

جلرتقااار ا ئناااع  اوض ساا  لجتشاارياات لجئطنياا    ايااساا    ئلقاا  ساساائش أااار ب 

لجساائلطني  ساا   الاال سالتساا  آساا  ياانام ااال ااتقرلر ئ ياائفر  ااال لجاااي  لجكااريمف 
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سؤكاادي  أاااى لجتاارلاط لجئثيااو اااي  تطاائير لالقتصاااد لجاائطنج ئتنسيتااه ئتبقيااو 

 سال لجسئلطني .آطسئبات ئ 

 

طنجف ف نناا نااهادكم أااى    ئإذ نثس  جاللجتكم لإلشادة لجكريس  اااجسالاش لجائ     

 تطاااااتلجتااج تاااار أاا  سلس اا  بقيقياا  جتكاائ   ئجئياتنااا ئفقوااوضا جاارؤلكم لجثاقااا  

الشااال    إاشااادتكم يااا صاااب  لجاللجاا  ااااجسنال لت  لجساائلط  ئ ئجئيااات لجاائط . ئ

لجتااج تبققاات ئئصاافها ااإلناااف  لجنئأياا  جاانااار لجاائطنج خياار دجياال أاااى ثقااتكم 

 لجذي يقئم أاى لجنظام لجتشرياج لجستئل  .لج اسي  اهذل لجسالاش 

 

 صاحب الجاللة

  ئصف اللجتكم جهذل لجدئر اسئ م لجبصاد إنسا يؤكد أااى تقاديركم جساا تام إ     

قاا  ثنااا ئلأت ل نااا اهااذر لجإنالااا ر فااج لألدئلر لج ااااق ف لألساار لجااذي ي يااد ساا  فخر

سا  إنالااا ر خاالل لألدئلر  - افناال ل - لجغاجيا . ئ إذ ن ااتذكر اااأت ل  سااا تسكناا

لجثلث  لجساني  نس  لختصاصاتنا لجد تئري  ئلجقانئني ف ف نناا نؤكاد أااى تئلفاو 

سااهادي  اللجاتكم  فس  لإلنالا لت لجتج بققهاا لجسالااش لجائطنج قئل لج اسجلج لهذ

أاى سئلصا  لجالهئد ئ ل تكسال لجسافات لجتج ااد نا لجاسال أايهاا سا   الال تبقياو 

ئ تبقو  سانيهم اسا  ف  جاسئلطني  أار تشرياات   ت تهدف سصاجبهملجتنسي  لجشاسا

ف جيكئ  هذل لجدئر ااجفاال سئ سواوضا جابصااد 0202يتنا   س  لجرؤي  لالقتصادي  

 كسا ئصفتسئر بفظكم ل . 
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 صاحب الجاللة

ئلجتج يا تج أااى ر  اها  فجقد السش خطااكم لج اسج لجاديد س  لجسافات لجهاس      

س اايرة لإلصاالدف ئتر اايا قاايم لجديسقرلطياا ف ئلجبفاااظ أاااى لجسكت اااات  سئلصااا 

لجئطني ف ئأاى نظاسنا لجد تئري لجاذي يانع أااى لجفصال ااي  لج ااطات لجاثل  

  جااه لناكا اااته لإليالااياا  أاااى تر اايا هااذل ئك اايئتاائنهااا فااج لجئقاات ذلتااهف سسااا 

اا ساااد    كياادا أاااى تلجسفهاائمف ئنؤكااد جاللجااتكم  ننااا فااج سالاااش لجشاائرس أسانااا دلًسض

لجتاائ  لجئثيو س  لج اط  لجتنفيذي   جتبقيو لجتقدم فاج لجتشاري  ئتطاياو لجقائلني . 

ئسا كا  هذل لإلنالا  جيتبقو جئال تاائ  لجبكئس  لجسئقرة ارًا ا  صااب  لج اسئ 

ي طاجساا لجساكج لألسير خايفا  اا   ااسا  آل خايفا ف رًايش لجائ رلر لجسائقرف ئلجاذ

فاج هاذل لجتااائ  ئ تطائير لجاسال لجبكائسج ئتبقياو لجسصااج   مهاكا  جه لجدئر لج

 اارأ  تنفيااذ لجسشاارئأات لجسقااررة فااج اقيااام لجاائ لرلت  ىستطااااي  إجاا فلجئطنياا 

لجسئل ن  لجااس  جادئج  ئ لجسدرال  فج ارناسالها لجسقدم جا اط  لجتشرياي  فج ادليا  

 .لجفصل لجتشرياج لجثانج

  

 صاحب الجاللة

إ  لهتسااام اللجااتكم ااجفًااات سباادئدة لجاادخلف ئ دأاائتكم جتا ياا  دئر لجطاقاا       

 –دئ   دنااى شااال  –لجئ ااطىف ئتبقيااو لال ااتقرلر لالقتصااادي ئلجسايشااج  اايدف  

ااتالااار تبقيااو لال ااتقرلر لالالتساااأجف ئتا ياا  لج ااام لألهاااج. ئ إننااا إذ نبيااج فااج 

 النا  جتئ اي  ىا إجاوض   اللجاتكم الناااللجتكم هذر لجرؤي  لجثاقا  جنؤكد  ننا  ناسل سا

 .قاأدة لجطاق  لجئ طى فج لجابري 
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ترتكااا  أااااى سفهااائم لجتنسيااا  خطاااااكم لج ااااسج رؤيااا  س اااتقااي   قاااد تناااس ج      

كاج   لجسترلاط  ئلجشاسا  لجتج تبتاج إجى تئلفو ئإالساع سا  قاال السيا  لألطارلف

لجتكم إننا فج سالااش ت تج ساارة أ  آرلر ئسصاج  لجالسي . ئ يشرفنا    نؤكد جال

اتئلفو ئ لإلالسااع فاج كافا  لجقارلرلت لجتاج تنا  جلجشئرس  نكئ   ئل لجدلأسي  

ئ تاادلف  أاا  بقئقااه ئ سكت ااااته  فسصاااب  لجابااري  ئ شااااها لجاائفج فااج لجسقدساا 

 لجئطني .

 

 جقد  شرتم فج خطاااكم لج ااسج إجاى تطااااتكم جتاظايم ثارئة لجاباري  لجساديا       

أاا  طريااو ل ااتخرلج لجس يااد ساا  لجاانفط ئلجغااا  ساا  لجاسااو. ئال ي ااانا فااج هااذل 

لجسالااال إال    ن ااتذكر لجالهاائد لجكاياارة لجتااج اااذجتها لجبكئساا   جترالساا  تطااااات 

اللجتكم نبئ اائرة لجس يد س  لجتطئير لجنئأج جقطاع لجنفط ئلجغا   اهدف تا يا  

ا لجغاجيا .  ئل اتكساال جساا قسناا ااه لالقتصاد لجئطنج ئلجتنسي  لالقتصادي  فج سساكتن

ف فج  يادة لجادخل ئلجتج  ت اهم فس  لجسئلفق  أاى لالتفاقيات لجتج أقدتها لجسساك 

فج إصدلر  لجسئقرة ف ننا نااهد اللجتكم أاى  ننا  نكئ  خير أئ  جكم ئ جابكئس 

 لجتشرياات ئلجقئلني  لجتج ت اهم فج تنسي  هذل لجقطاع.

 

اساال أاااى تنسياا  لالقتصاااد جل هااج  هااات اللجااتكم لجستئلصااا جقااد كاناات تئالي     

ئ قاااادرة أااااى سئلالهااا  لجتباااديات   لجااائطنج ائنااا  إ اااترلتيالي  لقتصاااادي  فااجااا

  ااهست لإل ااترلتيالي  لالقتصااادي  ئ  بياا  فلجناالساا  أاا  لجستغياارلت لالقتصااادي 

سا  لآلثاار لج اااي  ج  لإلالرلرلت لجتاج لتخاذتها سساكا  لجاباري  فاج لجتخفياف سا  
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لألثار لألكااار فاج تبقيااو ساادالت نساائ  كااا  جاهسساا  فلالقتصاادي  لجااجسياا لجساجيا  ئ

 يالااي .  إ

 
إننا فج سالاش لجشئرس نااهد اللجتكم أااى  نناا  ائف ن اتسر فاج دأام كال       

ئ  فلج يا ات ئلجسقتربات لجتج يسك  اها سئلاله  تدلأيات لأل س  لجساجيا  لجرلهنا 

ذجال اتطئير لجتشرياات ئتا يا  لجرقااا  فيساا يتاااو ااجسؤ  اات لجساجيا  ئلجقطااع 

 لجسصرفج اشكل  خاع. 

قاست لجبكئس   فئافنل تئاليهات اللجتكم جسئلصا  لالهتسام ااجتنسي  لجاشري      

ئارأاي  س  صاب  لج سئ لجساكج رًيش لجئ رلر اتخصيع سي لني  كايرة 

جإلنفاو أاى ارلسج لجتنسي  لجاشري ف لألسر لجذي  اهم فج خفض سادالت لجاطاج  

سسا ين  اادنا فج سصاف لجدئل لجستقدس   فإجى  دنى س تئس جها فج لجاقد لألخير

ئلج يطرة أاى آثارها لجنارة ئ تقديم  نالبت فج سااجال  ظاهرة لجاطاج  لجتج

 ننا فج سالاش لجشئرس ف ئفج هذل لج ياو لجبساي  ئلجدأم جاااطاي . كاف   ئاله

نبيج لجساادرلت لجكريس  س  اللجتكم اتخصيع سئل نات إنافي  جت هيل ئ 

 تئظيف لجااطاي  لجالاسايي .

سا  ا  بسد آل لألسير  ا اد س  لإلشادة هنا ابكس  صاب  لج سئ لجساكجئال    

ئجج لجاهد لجتج  ر ت دأاًم إصلد  ئو لجاسل س  خلل ت  يش هيً   خايف 

جتئظيف سفاهيم ئساايير أاجسي    تنظيم  ئو لجاسل ئ صندئو لجاسل ) تسكي (

ت تهدف إصلد  ئو لجاسل لجذي ياتار  بد  هم لجسشرئأات لجسرتاط  اتطئير 

 لالقتصاد لجئطنج.
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 ف0202     رؤي  لجاباري  ا الار فج خطااكم لج اسج اشئس   الل تطايو س      

ف ننا  ناسل أاى تبئيال هاذر لجرؤيا   إجاى بقيقا  ئلقاا  سا  خالل ستاااتناا ألدلر 

لجخطاااط لجتاااج لأتسااادها سالااااش لجتنسيااا  تطاياااو لجاااارلسج ئفاااج  ااااط  لجتنفيذيااا  لج

تنفياذ س ااندة لجبكئسا  فاج ئ ارًا   صاب  لج سئ لجساكج ئجج لجاهدف لالقتصادي 

 فلج يا اا  لالقتصااادي  ئلال ااتثساري  لجسنا ااا  لجقااادرة أاااى تنئياا  سصااادر لجاادخل

ئ الذ  لجس يد سا  لال اتثسارلت لألالنايا   فئتب ي  لجس تئس لجسايشج جاسئلطني 

 ئتئفير فرع لجاسل جاسئلطني . فئلجسباي 

 

باادة ارناااسج لألساام لجستم لجصااادر أاا  0222إ  تقرياار لجتنسياا  لجاشااري  جاااام      

ف ايوّ  ائنئد ساا بققتاه لجاباري  فاج سالااالت لجصاب  ئلجتااايم ئتسكاي  لإلنساًج

 كد     سادل لجتنسي  لجاشري  يتفو س  لجاديد س  س تئس لجدخلف ئلجسر ة ئتب ي  

   سائلرد لجاالد ياتم ل اتخدلسها اصائرة اليادة  ىسسا يشير إج فدئل لجااجم لجستقدس 

 ئسدرئ  . 

 

 صاحب الجاللة

إننا إذ نثسوّ  دأئة اللجتكم إجى سبارا  لجف اد لإلدلري ئإنشار ديائل  جارقااا       

ف ف ننا نؤكد أااى دئرناا ك أناار فاج لجساجي لإلدلري ف يكئ  سكسل جديئل  لجرقاا  

لج اط  لجتشرياي  جائصئل س  اللجتكم إجى إطار تشارياج يبقاو لجغايا  لجسنشائدة 

أااى إيالااد ايًا  إدلريا  ئساجيا  خاجيا  سا  لجف ااد.  فج بساي  لجساال لجااامف ئلجاسال

ستطااي  إجى    يتم فج هذل لجدئر إقرلر لج اط  لجتشرياي  جلقترلد اقانئ  لجسقدم 

دئر لالناقاااد لجاااادي لجثااانج ساا   ساا  سالاااش لجشاائرس اشاا   لجرقاااا  لإلدلرياا  فااج
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 ااادف ئ لجفصاال لجتشاارياج لألئلف ئ  اائف ناساال أاااى إنالااا  لتفاقياا  سكافباا  لجف

 سشرئع قانئ  اش   لجكشف أ  لجذس  لجساجي  فج دئر لالناقاد لجباجج إ  شار ل.

 

 صاحب الجاللة

سنهاا أااى جتاج تساش لجسائلط  اصائرة سااشارةف ئسا  لجقناايا ل هناال لجكثيار     

 اللجاتكم ئاله لجخصئع سا يتااو ااإل كا  ئلجتاايم ئلجصاب ف ئال شاال    ت كياد

ل جاالهااات لجسانياا  جاااذل لجس يااد ساا  لجالهااد أاااى هااذر لجسافااات لجها ساا   اايكئ  باااف ض

 جتااي  لبتياالات لجسئلط .

 

ئتبقيقووضا جهدف تطئير لجتاايمف فقد تناافرت لجالهائد سا   الال ناسا  الائدة      

لجتدري ف ئلجسبافظ  أايه فج كاف  سؤ  ات لجتااايم ئلجتادري   سا   الال ئ لجتاايم

فج  ئو لجاسلف ست اباوضا ااجكفاارة لجااسيا   تسكي  لجسئلط  لجابرينج س  لالنخرلط

ئلجتدري  لجااجج. ئال شال    لجساادرلت لجتج  طاقهاا صااب  لج اسئ لجساكاج ئجاج 

لجاهد إلصلد لجتاايمف ئت  يش هيً  س تقا  جنسا  الئدة لجتاايم ئلجتادري ف إنساا 

جاى تالّ د  هدلف لجرؤيا  لالقتصاادي  فاج تبقياو ساياار لجالائدة جائصائل اااجتاايم إ

لجس ااتئس لجااااجسجف ئتا ياا  لالقتصاااد لجقاااًم أاااى لجسارفاا . ئ نتطااا  فااج سالاااش 

   نشارال لجبكئس  ئ سالااش لجتنسيا  لالقتصاادي  فاج تبقياو  هادلفنا  ىلجشئرس إج

 لجتدري  لجاذي  كانا سبئر لهتسام اللجتكم.لجئطني  جانهئض اس تئس لجتاايم ئ

 

   

يهاات اللجاتكم لج اديدة جالاال لجصاب   سا فج لجسالال لجصبج فقاد الاارت تئال     
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ف جتدشاوّ  سرباا  لنتقاجيا  0202نس  لألئجئيات لجئطنيا  فاج لجرؤيا  لالقتصاادي  

الديدة فج س يرة تطئير لجنظام لجصبج فاج لجاالد جيتساشاى سا  لألنظسا  لجصابي  

لجساسئل اها فج لجدئل لجستقدس  ئ سا تتطااه  لألنظس  لجصبي  لجااجسي ف ئذجاال سا  

نااار نظااام صاابج قاااًم أاااى   ااش لجالاائدة ئلجتناف ااي  ئلجشاافافي  ئلجادلجاا ف خاالل ا

 ئإشرلال لجقطاع لجخاع فج أساي  لالرتقار ااجخدسات لجصبي .  

 

وضا س  إيساننا ادئرنا لجتشرياجف فقد ااادر سالااش لجشائرس ارفا  أادد وئلنطلق     

 ىإجااتطااااي  س فساا  لجسقتربااات اقاائلني  جتطاائير لجخاادسات لجصاابي  ئلالرتقااار اهااا

سي  لجصاابج جغياار لجاباارينيي   لجتاانالااا  ئإقاارلر قااانئنج لجصااب  لجااساا  ئإ اارأ  

 لجسارئني   سام لج اط  لجتشرياي .

 

ئرغاام    سساكاا  لجابااري  بققاات سااادالت سرتفااا  فااج سالااال تاائفير لجقاائس      

لجئطني  لجصبي  ئلجطاي  لجسدّراا ف فساا  لل هنااال باالا  سا ا  إجاى إيالر تادري  

ئدأم لجسؤ  ات لجئطنيا  لجااساا  فاج سالاال  فس لجااسا  لجئطني  لهتساسوضا  كارلجقئ

 تدري  ئ تهيً  لجااساي  فج لجقطاع لجصبج.

 

إ  تئالهات اللجتكم إلنشاار س تشافى لجسااال بساد لجااام الاارت جتاايا  لجباالا       

لف إال  ننا ناسش اااض  إجى خدسات صبي  ستطئرةف ئجكج يكئ  سااسوضا طايوضا اار ض

لجت خير فج تشغيل هذل لجس تشفى لجهام لجذي س  ش نه تخفيف لجنغط أااى سالسا  

لجصبي  فج لجالدف آسااي     تاسام  لج اساني  لجطاجف ئرف  س تئس الئدة لجخدسات

 هذر لجتالرا  لجرلًدة أاى السي  سبافظات لجسساك .
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 صاحب الجاللة

إ  لجساف لإل كانج ياتاار سا  لجسافاات لجهاسا  ئلجبيئيا  لجتاج تارتاط اصائرة      

يقتناج ئنا  خطا   سنيا   سااشرة ااجسئلط ف إال    لجتصّدي جاسشاكا  لإل اكاني 

فيذها لجقطاع لجخاع لجذي الاد س  إدخاجه شريكوضا   ا يواوضا شارال فج تنتفصياي ف ي

ئذجال اتذجيل كاف  لجاقاات لجتج تاتارض سشااركته اشاكل فاأال  ففج ئن  لجبائل

فج لجئقات لجبانارف ئتقاديم لجخادسات لإل اكاني  لجتاج  اياقى لجطاا  أايهاا قاًساوضا 

لف لألسر لجذي يتطاا  ئنا  إ اترلتيالي  ئطنيا  جسئلالها   ئ  فهاذر لجس ا ج ئست ليدض

ئ  يااادة لالأتسااادلت لجسخصصاا  جتسئياال  فأاااى لألخااع تقصااير ساادة لالنتظااار

 لجسشاري  لإل كاني .

 

 صاحب الجاللة

جقااد ل ااتسانا اكثياار ساا  لجتقاادير إجااى ت كياادكم أاااى تسكااي  لجساار ة لجابرينياا       

س ااتذكري  ااااأت ل  لجاادئر لجااذي ياااااه لجسالاااش  ف يا يااوضا ئلالتساأيااوضا ئلقتصاديااوضا

لألأاى جاسر ة ارًا   صابا  لج سئ لجساكج لألسيرة  ايك  انت إاارلهيم آل خايفا  

ا ئ وض قرين  اللجتكمف ئلجتج الااات قناي  لجسار ة سبائر لهتساسهاا جتسكينهاا لقتصاديا

 سرلك  صن  لجقرلر. ىإيصاجها إج

لجااتكم أاااى    نكاائ  لجاادرع لجبصااي  ئإننااا فااج سالاااش لجشاائرسف جنااهااد ال     

جبساي  هاذر لجسكا ا  لجتاج بققتهاا لجسار ة ئلجادفاع أنهااف ئلج ااج جتبقياو لجس ياد 

سنها س  خلل     لجقئلني  ئلجتشرياات لجدلأس  جبقئقهاف لألسار لجاذي سا  شا نه 

ستطاااي   فئااجتاجج أاى ل تقرلر لجسالتس  ئ سنه ف   يناكش أاى ل تقرلر لأل رة
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س  لألسل ئلجتفاؤل إجى ل تكسال لجسنظئسا  لجتشارياي  ا صادلر لجشاو لجثاانج  اكثير

 س  قانئ   بكام لأل رة.

 

 صاحب الجاللة

  فًاا  ذئي لالبتياالااات لجخاصاا  تبظااى ااهتساااام كاياار ساا  قااال اللجاااتكم إ     

ئلجالهااات لجر ااسي  لجس ااؤئج  أنهاااف آساااي     يااناكش هااذل لالهتسااام أاااى نئأياا   

سؤكاادي  أاااى دئرنااا  فئلجسنا ااا  البتياالاااتهم ئ ئناااأهم فساا  جهااملجخاادسات لجسقد

لجتشرياج فج إيالاد لألدئلت لجقانئني  لجل س  جت سي  بيااة بارة كريسا  جهاذر لجفًا  

 لجا ي ة س   انار لجابري .

 

كساا    جفًا  لجستقاأاادي  سكانا  خاصاا  ناس  لهتساام اللجااتكم ف هاذر لجشااريب  

فلاد جائط     يائفر جهاا كال ساا ياينهاا أااى  فلجتج  أطت جائط  كل سا ت تطي 

 سئلاله  سصاأ  لجبياة ئ ستطاااتها اسا ينس  جها لجبياة لجكريس  لجتج ت تبقها.

 

 صاحب الجاللة

إ   سر اللجتكم ا نشار لجسؤ  ا  لجئطنيا  جبقائو لإلن اا  يااد خطائة ستقدسا  

ج ئ لجاادئججف ئ ئإنااف  إيالاايا  تب اا  جسساكا  لجاباري  أاااى لجس اتئيي   لإلقايسا

 ياكش  يا   اللجتكم لجبكيس  فج تا ي  ئ بساي  ساادئ بقئو لإلن ا .

 

 صاحب الجاللة
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جادئل لجخاايج  إذ نقوّدر دئر اللجتكم لجكايار فاج دأام س ايرة سالااش لجتااائ ئ     

نتطا  إجى س يد س  لجتن يو ئلجتقاار  ااي  دئل لجسالااش جائصائل اهاذل جف لجاراي 

 فسئد ئلآلسالف اسا يتنا   س  طايا  لجسنظئس  لجخاياليا لجصرد إجى س تئس لجط

آسااي     نصال إجاى سرباا   فئسا تسثاه أاى لألصادة لجسباي  ئلإلقايسيا  ئلجدئجيا 

 لإلقايسيا  تلالتباد لجذي تتطا  إجيه شائ  لجادئل لجخاياليا ف أااى غارلر لالتباادل

ستطااي  إجى دئر اللجتكم فج إقناع  صابا  لجاللجا  ئلج اسئ قاادة دئل ف لألخرس

ئخاصا  اااد    تام لتخااذ  ف اترلتيالج لجهااملإلسالاش لجتااائ  ا نشاار هاذل لجكياا  

لجاديد س  لجخطئلت أاى لألصادة لالقتصاادي  ئلالالتساأيا  ئلجثقافيا  لجتاج تالاال 

   تتخاذ قسا  لجكئيات  ىاا  إجانناا نتط ل. كساا ي ايرض  لسارض  س  فكارة ت  ايش لالتبااد 

أااى لألخاع ئ فلجاديد س  لجقرلرلت لجتج تص  فج دأام س ايرة سالااش لجتااائ 

ا إجاى  ت  ايش ارجساا  خايالاج وض  ايا فتطئير فكرة لالالتساأات لجارجسانيا  لجدئريا 

 .ئة ااجارجسانات لإلقايسي  لألخرس  

 

ئلجستسثاا  فاج  فثاقاا ئأاى لجصايد لجاراج نئد لجت كياد أااى نظارة اللجاتكم لج     

لجدأئة جس يد س  لجتااائ  ئلجتنااس  أااى لجس اتئس لجارااجف لألسار لجاذي ياكاش 

لجتئاله لجقئسج جاللجتكمف ئيؤكد أاى سااد  أادم لجتخااوّج أا  فكارة لجكياا  لجارااج 

ئلجاساال لجاراااج لجسشااترالف فااج ناائر لجستغياارلت لجدئجياا  لجتااج تقتنااج  فلجئلبااد

 يل دئر لجالاسا  لجاراي  ئلجارجسا  لجاراج.تا ي  لجتناس  لجاراجف ئتفا

 

 

 صاحب الجاللة
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ل هاسااوضا فااج خطاااااتكم       إ  س اا ج  لألساا  ئلجاادفاع ئلجقاائلت لجس اااب  تاااد سباائرض

ل جدئرها فاج  فلج اسي ف إذ تبظى لجسؤ    لجا كري  ااهتساسكم لجاسيو ئذجال تقديرض

 ف فنال أا  الهئدهاا لجبفاظ أاى لال تقلل لجئطنجف ئبسايا  لجسنالا لت لجئطنيا

 فج بفظ لال تقرلر ئلألس  لجدلخاج.

ئإننااا فااج سالاااش لجشاائرس نشاااطر اللجااتكم لجتقاادير جهااذر لجسؤ  اا  لجئطنياا       

لجهاس ف ئنااهدكم أااى  نناا  انقئم ائلالاناا لجتشارياج جادأسها ئ تا يا  إسكانياتهاا 

 لجاشري  ئ لجسادي  أ  طريو    لجتشرياات لجل س .

 

 الجاللةصاحب 

ال ئهاج لجاذكرس  ا وض فج هذل لجاام تسار أايناا ذكارس أ يا ة أااى قائاناا السياا     

لجااشاارة أاااى تاائجج اللجااتكم سقاجيااد لجبكاام فااج لجابااري . إ  سااا بققتساائر اللجااتكم 

  أاى كافا  لجس اتئيات افنل س  ل ئ تاائ  شااكم لجسب  لجئفج س  نقا  نئأي

ف أالا ت دئل أديادة   ئلإلن اني  فج أقد ئلبادأيلالالتسالج يا ي  ئلالقتصادي  ئ

اا ئ قاًادض وض ساكا ما جاابري  ئ شاااها اكاوض أ  تبقيقه فج أقئد. فهنيً ا ن اتنير ل ئ سااسض

ئأادتسئنا  ياسنا لجقادس  لجالسياا  لجتاج ى ستطااي  إج فلجس تقال م جتبديد سااجملكرؤا

 اللجتكم.   اها

 

إننااا إذ نشاااطر اللجااتكم رؤيااتكم جس ااتقال لجابااري .. ف ننااا نؤكااد لجت لسنااا اسااا      

 ق ااسنا أايااه ساا  صاادو ئ ساناا  فااج ت دياا  ئلالانااا  جنكاائ  لج ااند لجاادلأم جاللجااتكم 

 ئجبكئستكم لجسئقرة فج تطاااتكم لجطسئب  نبئ أ ة لجئط  ئكرلس  لجسئلط .

 الوطن وشعبه الوفي.ودمتم يا صاحب الجاللة ذخًرا وسنًدا لهذا 
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 (2ملحق رقم )

 

الشؤون املالية تقرير جلنة 
واالقتصادية بشأن مشروع قانون 
بفتح اعتماد إضايف يف امليزانية 
العامة للدولة للسنتني املاليتني 

م )احملال 9000 -م9002
بصفة مستعجلة وفًقا للمادة 

   ( من الدستور .78)
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  مم22222299  ديسمربديسمرب  33التاريخ: التاريخ: 
  
مشروع قانون بفتح مشروع قانون بفتح   لجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــوللجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــوللل  الرابعالرابع  تقريرتقريرالال

    22122212و و   22292229اعتماد إضايف يف امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني اعتماد إضايف يف امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني 
ا للمادة )

ً
ا للمادة ))احملال بصفة مستعجلة وفق
ً
  ( من الدستور(( من الدستور(7878)احملال بصفة مستعجلة وفق

  الفصل التشريعي الثانيالفصل التشريعي الثاني  ––  العادي الرابعالعادي الرابعدور االنعقاد دور االنعقاد 
  

  ::مقدمــــــةمقدمــــــة

 -77 -7/ ص ل م ق /  707م، وب رجااااخ اب راااا     اااا   7776 ناااار     77بتاااا     

 ئيس اب جلاس لبال بج ال ابنا و   األستاذ علي بن صالح الصالحاألستاذ علي بن صالح الصالح(، أ سل ص حخ اب ع بي 7776

اعتمرا  ضاررافي فري الميةا يررة اللامرة للد لررة مشررع ق نرا بف ب ررتح اب  بيال واق تاا ة ل نةاا ل  ا  

 ( مرن الدسرتب (78) المحرا  بصر ة مسرتل لة  فقلرا للمرا   ) 9000   9002للسنتين المراليتين 

 ب    نته وة استه ولعداة تق    بنأنه  تض  ـً   أي ابلج ل بع ضه علل اب جلس اب ر  .

 : ضجعاءات الل نة -أ لل 

 : نامت الل نة باإلجعاءات التالية ،لتن يذ التكليف المذكب  أعاله

 7و ناار     77بتاا      اب  عقااد   هاا اجت  عي ااي تدا سااا ابلج اال  ناا ون ابقاا نر  اب اا  ر   (0)

 م.7776ة ة    

اطلعا ابلج ل أث  ء ة استه  ب ن ون ابق نر   رضرن اب حث وابد اسل علل ابرث ئق اب تعلقل  (9)

 به وابتي اشت لا علل     لي:

 (معفقرن اب حث وابد اسل و    ته اإل ض حيل.     ن ون ابق نر   رض -

 (معفق  ا   جلس اب را  و   ق ته.   -

 أي بج ل ابنا و  ابتنا  عيل وابق نرنيال ب جلاس ابنار ت وابتاي     اطلعا ابلج ل علل  -

 (معفقأ دت سال ل  ن ون ابق نر     اب  حيتي  ابدستر  ل وابق نرنيل.   
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 (معفق  أي اب ةتن   اق تا ةي واب  بي ب ب جلس.  -

 (معفق  أي اب ةتن   ابق نرني بن و  ابلج  .  -

 وبدعرة    ابلج ل ش  ك  ي اجت  عه : (3)

 :زا   المالية  هم  

 وزير املالية. صاحب املعايل الشيخ أمحد بن حممد آل خليفة .0

 وكيل وزارة املالية.  األستــاذ عـارف صالـح مخيس .9

 الوكيل املساعد للشؤون املالية.  د جاسم الفراجــأمح اذــاألست .3

 مدير إدارة امليزانية.  د حممد ـد أمحــاذ حممــاألست .4

 مدير إدارة املشاريـع.  ـــود فقيهه حمماألسـتاذ طـ .5

 مدير إدارة الرقابة واملتابعة.  ـي األنصارياذ أنور علــاألست .6

 والدين العام.رئيس قسم السيولة   ـرم جعفـــاذ جاســاألست .8

األستـاذ عبدالكرمي حممـد بـوع ي   .7
رئيس التخطـي  االقتصـادي    

 واالستراتيجي.

  ند حضعمصعف البحعين المعكةي : 

 .حمافظ مصرف البحرين املركزي سعادة األستاذ رشيد حممد املعراج .0

 مدير إدارة اخلدمات املصرفية. األستــاذ أمحد حممد بوحجـي .9

 

 كل من: حضع الجتماق من م لس الشب ى 

 المســتشا  القا ـب ي لشؤ ف الل اف.       الدكتــب  محمـــد عبـــدهللا الدليمـــــي -0

 المســتشا  القا ـب ي لشؤ ف الل اف.  األستـــاذ محســــن حميــد معهــــــبف -9

 المستشا  النتصـا ي  المـــــــــالي.  الدكتب  جل ــــع محمـــــد الصـــــــائغ -3
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 أخصائي نا ب ي بالم لس.  يــــا   م يـــــد ملــــــــا جاآل ســة م -4

 

 السيد  أمل عبدهللا محمد  السيد محمد  اي وتربل أ  نل ســ  ابلج ل. 

 الحكبمة :كما جاء من المشع ق بقا بف الملع ض ثا يال : 

اب ااا و  ت اباارا ةة  ااي اب يلانياال بلةاا تي    رلااخ اب ناا ون بقاا نر  لباال ت اا ةة اعت اا ةات

 علل اب حر ابت بي:  ابتف صيل  ي اب   ق( 7777و  7776

 

 اب ج رن 7777 7776 

 77087978777 7787778777 0787708777 اب ا و  ت اب تك  ة

 77787778777 77787768777 6687998777  ا و  ت اب ن   ع

 77780708777 77687978777 70787778777 اب ج رن

 

 بعد ل  ا  ه ه اقعت  ةات ستكر  اب يلانيل اب عت دة علل اب حر ابت بي:

 

 اب ج رن 7777 7776 

 7879787778777 7879786708777 7877686778777  ج رن اإل  اةات

 7899787778777 7877787678777 7877787778777  ج رن اب ا و  ت

اب ا و  ت 

 اب تك  ة

7879780978777 7867787078777 7807787778777 

 70087778777 77787768777 77987998777  ا و  ت اب ن   ع

 7806087778777 77787078777 67687798777 ابعجل

 

قيمة العجز المقدر في الميزانية المعتمدة للسنتين المالليتين سا ت ترت ا     وه ا  ع ي أ  
 ملي ن دينلر. 47.9.71ملي ن دينلر إلى  4712471% من 2.72بنسبة 
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  أي ال هات الملنية: – ثالثلا
 

  زا   المالية:

م بممثلي  زارة 2009ن فمبر  22التقت اللجنة في اجتملعهل الخلمس بتلريخ 
المللية  على رأسهم معللي الشيخ أحمد بن محمد آل خلي ة  زير المللية،  ذلك لمنلقشة 
مشر ع القلن ن  االستعداد لدراسته لحين إحللته إلى اللجنة،  قد استلمت اللجنة مل لت 

ت لصيل فتح االعتملد اإلضلفي م  مبررات هذا االعتملد تتعلق بمشر ع القلن ن تضمنت 
 )جميع الملفات موجودة لدى األمانة العامة(.

على أن تحسن أسعلر الن ط دف  الحك مة ل تح اعتملدات إضلفية  قد أكدت ال زارة 
أن أ ل يلت في تعزيز النم  االقتصلدي، كمل  رغبة الحك مة، بلإلضلفة إلى في الميزانية

 سن اتللم  خطة الحك مة 2020تتمثل في تن يذ خطط الرؤية االقتصلدية لعلم ال زارة 
 م.2040 -2009القلدمة  تن يذ ميزانية  الست

صرت االعتملدات اإلضلفية هي مسؤ لية ال زير المختص بتن يذ  أ ضح ا أن 
تم فتح اعتملد إضلفي لميزانيتهل، كمل كل  زارة سيمتطلبلت  التزاملت المشلري  حسب 

 – 273ن النسبة المت قعة للنم  االقتصلدي في حلل زيلدة نسبة الصرت ستك ن بين أ
  ه  مل تسعى إليه الحك مة بللح لظ على معدالت ايجلبية للنم . ،1%

مللية لتن يذ هذه   قد أكدت ال زارة على أن مشر ع القلن ن يتضمن تخصيصلت
مشلري  مختل ة  منهل المشلري  اإلسكلنية  مشلري  األشغلل  الطرق، كمل أن  زارة 
المللية تعمل على تقليل المصر فلت المتكررة  ستعمل على تقديم إستراتيجية جديدة 
لمصر فلت المشلري   أي تعديل بشأنهل سيك ن بم افقة السلطة التشريعية. فيمل يتعلق 

نظر مشر ع القلن ن ب تح االعتملد اإلضلفي بص ة مستعجلة فقد أ ضح ممثل  بمبررات 
  زارة المللية أنه بنلًء على التللي:
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ن ال زارات  الجهلت أقد أ شكت على االنتهلء،   2009ن السنة المللية ا ألنظًر -0
الحك مية طللبة فتح االعتملد اإلضلفي يتعين عليهل أن تسدد التزاملتهل النلشئة عن 
 المتغيرات  الظر ت المللية  االقتصلدية التي لم تكن تت قعهل عند إعداد الميزانية
،  حرصل على مصداقية الحك مة في تن يذ التزاملتهل المللية تجله المتعلقدين معهل 

ت فير في ظل األزمة المللية  االقتصلدية العللمية، فقد اعتبرت الحك مة أن 
م اجهة المتغيرات االقتصلدية  المللية التي أثرت االعتملدات اإلضلفية المطل بة ل

على ميزانية الد لة من األم ر العلجلة التي يجب اإلسراع في اتخلذ تدابير بشأنهل 
لجأت إلى ذلك السبيل حرصل على تحقيق المصلحة العلمة  قد   ال تحتمل التأخير،

ه  ضر رة  على النح  السللت بيلنه،  كلن دافعهل إليه علجلةللد لة بص رة 
في مسألة من المسلئل التي يجب معللجتهل بص رة ف رية ال تحتمل أي  سراعاإل

تأخير السيمل أنهل تتصل بمسلئل مللية  اقتصلدية قد يترتب على عدم م اجهتهل 
 إضرار بمصللح الد لة. ف ريبشكل 

( من الدست ر إجراءات نظر مشر علت الق انين ذات الطلب  .1الملدة ) لقد نظمت -9
القتصلدي  المللي حيث أجلزت للحك مة طلب نظر هذه المشر علت بص ة ا

االستعجلل  حددت مدة زمنية قصيرة )خمسة عشر ي مل( لكل من مجلس الش رى 
 مجلس الن اب  المجلس ال طني عند عرض األمر عليه بحيث إذا مضت هذه 

ن مشر ع القلن ن المعر ض أمره، جلز للملك أالمدد د ن صد ر قرار بش
إصداره بمرس م له ق ة القلن ن،  في هذه الحللة ال يج ز عرض هذا المرس م 

 الحكمة من ذلك تالفي مل قد يترتب  بقلن ن على المجلس ال طني بعد صد ره.
 على تأخير البت في هذا القلن ن من إضرار بمصللح الد لة.

اعتملد  فلنه يج ز للحك مة أن تطلب نظر مشر ع قلن ن ب تح  بنلء على مل تقدم
ألنه يعد من مشر علت الق انين  ؛إضلفي في الميزانية العلمة للد لة بص ة علجلة

م  مراعلة أن المشرع ذات الطلب  المللي  االقتصلدي التي ال تحتمل التأخير، 
الدست ري لم يلزمهل ببيلن األسبلب التي دعتهل إلى طلب نظر هذا المشر ع بص ة 
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هذه المشر ع التي تتصل بتنظيم م ض علت مللية  علجلة اكت لء بللنظر إلى طبيعة
  اقتصلدية تحتلج بحكم اللز م إلى السرعة في تنظيم الق اعد الحلكمة لهل.

 ال مراء أن الهدت من طلب الحك مة نظر مشر ع القلن ن المشلر إليه بص ة 
االستعجلل ه  تحقيق الصللح العلم من خالل م اجهة متغيرات  ظر ت اقتصلدية 

 عللمية أثرت على ميزانية الد لة  يجب التصدي لهل بص رة علجلة ال  محلية
 تحتمل تأخير.

 

تتمت  بسلطة تقديرية  اسعة في تقدير السلطة التن يذية  من المبلدئ األسلسية أن -3
مدى ت فر مبررات االستعجلل الداعية ل تح اعتملد إضلفي في الميزانية العلمة 
للد لة بص ة علجلة؛ ألنهل هي التي تق م بتحضير الميزانية العلمة للد لة التي تعبر 

 مسؤ لةنهل تعتبر أعن الخطط  البرامج الحك مية في المجلالت المختل ة، كمل 
عن تن يذ هذه الميزانية  تحقيق المستهدت من  السلطة التشريعية حدهل أملم 

 ،تن يذهل،  هى السلطة التي تت لى إدارة األجهزة  ال حدات اإلدارية في الد لة
عن أنهل أكثر   من ثم تعلم مل تتطلبه هذه األجهزة  ال حدات من ن قلت، فضاًل

ال طني  مدى تأثره بللمتغيرات  السلطلت معرفة بللمقدرة المللية لالقتصلد
 االقتصلدية  المللية المحلية  العللمية.

المعل م أن ميزانية الد لة هي التقدير المعتمد لن قلت الد لة  إيراداتهل خالل من   -4
مدة معينة مقبلة فهي تعرض للنشلط االقتصلدي الذي تق م الد لة بتحقيقه،  تبحث 

تتضمن خطة عمل الحك مة تحقيقًل ألهدات في  سلئل تم يل هذا النشلط أي انهل 
المجتم  خالل مدة محددة من الزمن.  يتضح من ذلك التعريت أن الميزانية العلمة 
للد لة تتضمن تقديرات احتمللية لن قلت الد لة  إيراداتهل يتم اعتملدهل من قبل 

لة تتأثر السلطة التشريعية. فللميزانية العلمة للد لة بمثلبة سيلسة اقتصلدية متكلم
 العللمي  تؤثر فيه كمل انهل برنلمج تقديري يعتمد  لمحليبمتغيرات االقتصلد ا

 على التنبؤ بمجريلت األحداث  المتغيرات المحلية  العللمية.
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 طلب أ  االعتملدات بعض تعديل إلى الحك مة تحتلج أن المشرع يستبعد لم  لذلك
 ظر ت من ت اجهه قد لمل نظرا المللية السنة أثنلء إضلفية اعتملدات فتح

  اعتملدهل الميزانية إعداد عند حسبلنهل في تكن لم الميزانية تن يذ أثنلء  متغيرات
 لسنة( 29) رقم بقلن ن المرس م من( 22) الملدة في التشريعية، فأجلز السلطة من

  زارة من الحك مية  الجهلت ال زارات تطلب أن العلمة الميزانية بشأن 2002
 الطللبة الجهة  ألزم ذلك، تست جب اعتبلرات طرأت إذا إضلفية اعتملدات المللية

 فتح على ال زارة  افقت فإذا الطلب، لهذا المبررة بلألسبلب المللية  زارة تبلغ بأن
 على الالزم القلن ن مشر ع المللية  زير يعرض المطل ب اإلضلفي االعتملد
 .ال زراء مجلس
 2002( لسنة 29( من المرس م بقلن ن رقم )21في الملدة )المشرع  احتلطكمل 

بشأن الميزانية العلمة المشلر إليه من حد ث أي ظر ت أ  متغيرات طلرئة 
تؤثر على إيرادات المحلية  العللمية  ضر رية في الن احي االقتصلدية  المللية 

جلز ل زير المللية أف راء تعديل على ميزانية الد لة،الد لة أ  ن قلتهل بمل يستلزم إج
في مثل هذه الظر ت أن يعد مشر ع قلن ن بتعديل الميزانية  يعرضه على 

 مجلس ال زراء الذي يرفعه إلى مجلس الن اب.

لم تتجل ز ال زارات  الجهلت الحك مية التي طلبت فتح اعتملد إضلفي الحد  -5
لقدات جديدة األقصى لتقديرات اإلن لق ال اردة في قلن ن الميزانية،  لمدخل في تع

أن  لسلطة التشريعيةل ،  اقتصرت على المشلري  التي سبقغير مدرجة بللميزانية
 بمرافق تتعلق المشلري  هذه لك ن  نظرا. اعتمدتهل ضمن د رات الميزانية السلبقة

 الجهلت اللتزام  نظرا مبلشر، بشكل الم اطنين مصللح تمس حي ية علمة
  اطراد،  التزامهل بلنتظلم سيرهل د ام علمةال المرافق لهذه تضمن بأن الحك مية

معهل في ظل مل  المتعلقدين م  مصداقيتهل على ح لظل نية بحسن تعلقداتهل بتن يذ
 اعتملد فتح الحك مة رأت فقد حدث من متغيرات اقتصلدية  مللية محلية  عللمية،

 . الطلرئة الظر ت هذه لم اجهة علجلة بص ة للد لة العلمة الميزانية في إضلفي
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 تأثرهم ظل في حق قهم حك ميةلا  الجهلت ال زارات م  المتعلقدين إعطلء أن كمل
 التزاملتهم بتن يذ القيلم على يسلعدهم العللمية االقتصلدية المللية األزمة بتداعيلت

 المجتم  أهدات  تحقيق العلم الن   تعظيم إلى يؤدى ممل صحيح نح  على
 .2009 المرص دة خالل السنة المللية

نظرا للظر ت االستثنلئية التي مرت بهل إجراءات إعداد الميزانية للسنتين الملليتين  -6
فقد حرصت الحك مة على إعداد الميزانية  بشكل يتنلسب م   2040   2009

متطلبلت تلك المرحلة، حيث حرصت الحك مة على رصد االعتملدات لتلبية 
ئمة،  قد تم الطلب من ال زارات االستمرار في تن يذ المشلري   البرامج القل

 الجهلت الحك مية مراجعة  التدفقلت النقدية  إعلدة برمجتهل بمل يتنلسب م  
االعتملدات المللية المت فرة،  قد عملت ال زارات  الجهلت الحك مية جلهدة 

الضغ طلت على اعتملدات الميزانية  قلمت بتمرير  التعلمل م  استطلعت 
في حد د مل ه  مت فر من اعتملدات مللية،  لكن برزت  المستحقلت  المطللبلت

الحلجة خالل الرب  األخير من السنة المللية الحللية إلى رصد اعتملدات مللية 
إضلفية لل زارات الستكملل مشلري  قلئمة أ  المضي قدمل في ترسية مشلري  
 مهمة  حي ية للم اطنين قد انتهت ال زارات من مرحلة طرحهل في منلقصلت
 انتهت من تقييم عطلءاتهل  تعتزم ترسيتهل في اقرب فرصة ممكنة، غير أن  عدم 
ت فر االعتملدات المللية يعيق ذلك اإلجراء، األمر الذي يؤثر على المضي قدمل في 

ي  ت ال رصة على ال زارات في  قد هذه المشلري  كمل أن التأخير في ترسيتهل
م الحص ل عليهل خالل انخ لض أسعلر االست لدة من األسعلر التنلفسية التي ت

محددة ال تتجل ز ثالثة أشهر من تلريخ تقديم  العطلءات التي لهل مدة سريلن
العطلء، لذا فإن اإلسراع في إقرار االعتملدات المللية الالزمة لترسية هذه 

يجلبي على ميزانية الد لة بلإلضلفة إلى تأثيره إثر مللي األالمنلقصلت سيك ن له 
 لدي االيجلبي على قطلع األعملل   اإلنشلءات في الد لة. االقتص
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 يتم أن العلمة المصلحة تست جب  مستجدات متغيرات الميزانية تن يذ أثنلء تطرأ -8
 أ  الصحية آ  االقتصلدية تداعيلتهل أ  آثلرهل لتالفي علجلة بص ة معهل التعلمل

 في  مسئ ليلتهل  اجبهل بحكم الحك مة تبلدر معه أن يتعين الذي األمر االجتملعية،
الم اطنين  ت فير الخدملت  البنية األسلسية لتعزيز مسيرة  سالمة على الح لظ

النم  االقتصلدي  تط ير العمل في أجهزتهل اإلدارية، أن تبلدر بلتخلذ اإلجراءات 
  : يلي مل ذلك أمثلة  من المنلسبة لذلك،

 زارة األشغلل من مسئ لية التعلقد  اإلشرات على تن يذ  ا لمل تضطل  بهنظًر - أ
أعملل  مشر علت أشغلل علمة إنشلئية تتعلق بمرافق علمة حي ية تمس 

المرافق ن تضمن لهذه أمصللح الم اطنين بشكل مبلشر،  نظرا اللتزامهل ب
رة بتن يذ تعلقداتهل العلمة د ام سيرهل بلنتظلم  اطراد،   نظًرا اللتزام ال زا

 حتى يمكن تن يذ المشلري  في الم اعيد المحددة لهل د ن تأخير، بحسن نية، 
فقد  جدت  زارة األشغلل ن سهل ملتزمة بطلب ت فير اعتملدات إضلفية للح لظ 
على  تيرة تن يذ المشلري   اإلنشلءات القلئمة  فقل لخطط  برامج التن يذ 

 المقررة في العق د الملتزم بهل من قبل ال زارة.
لب ت فير االعتملدات المللية الالزمة لم اجهة متطلبلت ال زارات ط - ب

 الجهلت الحك مية المعنية لم اجهة مرض ان ل نز الخنلزير،  ذلك  لشراء 
األد ية  اللقلحلت  األجهزة الطبية  ت فيرهل في المؤسسلت الطبية  التعليمية 

المرض  في أسرع  قت ممكن،  نظرا ألهمية علمل ال قت في م اجهة هذا
 . اتخلذ التدابير  االحتيلطلت ال قلئية المنلسبة في أسرع  قت ممكن

في إطلر حرص الحك مة على ح ظ حق ق م ظ ي الحك مة الذين سيتم  - ت
ا ألهمية ن الطيران المدني إلى شركة مطلر البحرين،  نظًرؤ تح يلهم من ش

شركة استكملل إجراءات صرت مستحقلت هؤالء الم ظ ين قبل تح يلهم إلى 
مطلر البحرين قبل نهلية السنة المللية الجلرية، فقد تم تضمين المرس م بقلن ن 
بلالعتملدات المللية الالزمة لصرت مستحقلت الم ظ ين، إضلفة إلى المبللغ 
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المستحقة لهيئة العلمة للتأمين االجتملعي لشراء سن ات الخدمة االفتراضية 
  التكلليت االكت ارية المترتبة على ذلك.

تط ير األجهزة اإلدارية بمل يتنلسب م  متطلبلت تن يذ الق انين  التشريعلت  - ث
، كصد ر قلن ن غرفة 2009الجديدة التي تم استصدارهل خالل السنة المللية 

البحرين لتس ية المنلزعلت االقتصلدية  المللية  االستثملرية،  اقتضلء الحلجة 
الغرفة في مزا لة أعمللهل  فقل  إلى ت فير االعتملدات المللية الالزمة  لبدء

 لمقتضيلت القلن ن الصلدر.

 فيمل يتعلق بللزيلدة التي أدخلهل مجلس الن اب على مشر ع القلن ن، فقد بينت 
ال زارة أنه بنلء على طلب مجلس الن اب بإضلفة مبللغ لدعم المتقلعدين  دعم مشر ع 

ملي ن  42لم افقة على إضلفة مبلغ جاللة الملك الم دى بلالبي ت اآليلة للسق ط فقد أمر 
ماليين دينلر للبي ت اآليلة  3دينلر لدعم المتقلعدين من القطلعين العلم  الخلص،  

ملي ن دينلر يخصص هذا االعتملد اإلضلفي  .2.37.1ليصبح المبلغ اإلجمللي ، للسق ط
 . لميزانية ال زارات  الجهلت الحك مية للمصر فلت المتكررة  مصر فلت المشلري

 

  أي اللـــــ نة : - ابللا
 

بعد االطالع على مشر ع القلن ن  مرئيلت الجهلت المعنية المتمثلة في  زارة 
 مصرت البحرين المركزي،  مالحظلت دائرة الشؤ ن القلن نية،  على قرار  ةالمللي

مجلس الن اب  الرأي القلن ني للمستشلر القلن ني لشؤ ن اللجلن  الرأي االقتصلدي 
للمستشلر االقتصلدي  المللي،  بعد تأكد اللجنة من سالمة مشر ع القلن ن من النلحيتين 

لجنة الشؤ ن التشريعية  القلن نية بمجلس الش رى، رأت الدست رية  القلن نية  فًقل لرأي 
اإلسراع في ت فير االعتملدات المللية لعدد من اللجنة أن مشر ع القلن ن يهدت إلى 

المشلري  التي سبق إقرارهل ضمن الميزانية العلمة  تم البدء في تن يذهل،  ال تك ي 
الحتيلجلت اإلضلفية لمصر فلت الميزانيلت المرص دة لهل في تغطيتهل، بلإلضلفة إلى ا

 عدد من المشلري   الت سعلت الجديدة التي لم تكن مدرجة ضمن الميزانية العلمة للد لة.
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كمل أن مشر ع القلن ن يهدت إلى ت فير االعتملدات المللية الالزمة لل زارات 
 الجهلت الحك مية المعنية لم اجهة مرض أن ل نزا الخنلزير،  ذلك لشراء األد ية 
 اللقلحلت  األجهزة الطبية  ت فيرهل في المؤسسلت الطبية  التعليمية في أسرع  قت 

 ممكن. 
هذا بلإلضلفة إلى استكملل إجراءات صرت مستحقلت م ظ ي الحك مة الذين 
س ت يتم تح يلهم من شؤ ن الطيران المدني إلى شركة مطلر البحرين قبل نهلية السنة 

المبللغ المستحقة للهيئة العلمة للتأمين االجتملعي لشراء المللية الجلرية، بلإلضلفة إلى 
 .سن ات الخدمة االفتراضية  التكلليت اإلكت ارية المترتبة على نقل هؤالء العلملين

 قد الحظت اللجنة أن مشر ع القلن ن أحيل إلى مجلس الش رى بص ة االستعجلل 
علجلة لك نه من المشر علت ( من الدست ر،  ذلك لنظره بص ة .1استنلًدا إلى الملدة )

التي تنظم م ض علت اقتصلدية  مللية لتالفي مل يترتب على تأخير البت فيه من أضرار 
بمصللح الد لة،  خلصة المصللح االقتصلدية التي تتطلب في معظم األحيلن السرعة في 

 تنظيم الق اعد الحلكمة لهل، كمل  رد في المذكرة الت سيرية للدست ر.
الحك مة حقهل الدست ري في نظر مشر ع القلن ن بص ة علجلة   قد استخدمت

( من الدست ر اآلن ة الذكر،  أن الحك مة تتمت  بسلطة تقديرية .1الذي قررته لهل الملدة )
 اسعة في تقدير مدى ت افر مبررات ص ة االستعجلل في مشر علت الق انين التي تنظم 

 ل صلة مبلشرة بللميزانية العلمة للد لة.م ض علت مللية  اقتصلدية، خلصة تلك التي له
 لمل كلن مشر ع القلن ن المعر ض أمل المجلس الم قر ينظم مسلئل مللية تتمثل  

في فتح االعتملدات المللية اإلضلفية المطل بة لميزانية المشلري   المصر فلت المتكررة 
، ممل يجعله لل زارات  الجهلت الحك مية األخرى  تطلب الحك مة نظره بص ة علجلة

 ( من الدست ر..1مت افًقل م  حكم الملدة )
( من الدست ر 440 قد الحظت اللجنة أن مشر ع القلن ن يت افق م  حكم الملدة ) 

ألنه يتضمن مصر ت غير  ارد في الميزانية العلمة للد لة،  كذلك مصر ت يزيد على 
 التقديرات ال اردة فيهل، ممل يتطلب أن يك ن ذلك بقلن ن.
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د أجرى مجلس الن اب الم قر بلالت لق م  الحك مة الم قرة تعدياًل على المبلغ  ق
)ثالثة  أربع ن ملي ن دينلر( ليصبح  1270007000المذك ر أعاله بإضلفة مبلغ  قدره 

مبلغ  قدره  2009دينلر يك ن نصيب السنة المللية  2.37.1.7000المبلغ اإلجمللي 
 سبع ن ملي ن  ستملئة  ثالثة  خمس ن ألت دينلر ) ملئة  ثالثة  4.271327000

دينلر )ملئتلن  اثنلن  20270917000مبلغ  قدره  2040دينلر(  نصيب السنة المللية 
ملي ن  أربعة  تسع ن ألت دينلر(  يخصص هذا االعتملد اإلضلفي لميزانية ال زارات 

 ل المرفقة  الجهلت الحك مية للمصر فلت المتكررة  مصر فلت المشلري   فًقل للجدا
 بهذا المشر ع.

بشأن الميزانية  2002( لسنة 29( من المرس م بقلن ن رقم )22 تنص الملدة )
العلمة على أنه "ال يج ز ألية  زارة أ  جهة حك مية طلب اعتملدات إضلفية إال إذا كلنت 
هنلك اعتبلرات ضر رية ت جب ذلك،  على الجهة طللبة االعتملد اإلضلفي إبالغ 

لألسبلب المبررة له. فإذا  افقت على فتح االعتملد اإلضلفي المطل ب عرض ال زارة ب
 ال زير مشر ع القلن ن الالزم على مجلس ال زراء ".

 قد نلقشت اللجنة التعديالت التي أدخلهل مجلس الن اب على مشر ع القلن ن 
المشلري  في  تأكدت من أن زيلدة مبلغ االعتملد قد جلءت من أجل اإلي لء بمصر فلت 

كل من  زارة الصحة   زارة شؤ ن البلديلت  الهيئة العلمة للحيلة ال طرية   زارة 
 األشغلل. )مرفق جد ل ت ضيحي لتلك الزيلدات(

أمل مل يتعلق بزيلدة االعتملدت اإلضلفية للمصر فلت المتكررة فهي من أجل دعم 
جد ل ت ضيحي لتلك  ميزانية جلمعة البحرين  تحسين أ ضلعل المتقلعدين. )مرفق

 الزيلدات(.
 وتداعيات أزمة ديون دبي الوضع االقتصادي للمملكة: 

حرصت اللجنة على التعرت على األبعلد االقتصلدية  المللية لألزمة المللية الراهنة في 
 ك نإملرة دبي على االقتصلد البحريني  مدى مالءمة االقتراض في ال قت الراهن، 
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ى االقتصلد الخليجي فحسب رضت أج اء من التشلؤم ليس علأزمة دي ن إملرة دبي قد ف
 .انعكست هذه األزمة على تراج  أس اق الملل العللمية كملعلى االقتصلد العللمي، بل 

لقد رفعت اللجنة قلقهل إلى المسئ ل ن في  زارة المللية الذين أكد ا على متلنة االقتصلد 
، اقتصلدية مت ازنة  نقدية محلفظة سةسيل البحريني.  عليه رأت اللجنة ضر رة اتبلع

 إلى مشيرين يجعلهل بمنأى عن أي رد فعل أ  ظر ت م لجئة لألس اق، األمر الذي
 .ضر رة التأني في رسم السيلسلت التط يرية في الن احي االستثملرية

 :مبررات موافقة اللجنة على هذا المشروع بقانون 

 تت ق اللجنة م  جمي  األهدات التي  ضعتهل الحك مة لهذه االعتملدات اإلضلفية. .4
إن االقتصلد البحريني  في ظل تداعيلت األزمة العللمية  مل أدت إليه من شبح الرك د  .2

االقتصلدي يحتلج إلى المزيد من السي لة لتعزيز ثقة المستثمرين  المساتهلكين فاي   
 مخل ت الرك د االقتصلدي.االقتصلد البحريني،  يقلل من 

إن المشلري  الرأسمللية التي تن ي الحك مة تم يلهل من خالل هذه االعتملدات تعتبار   .2
حي ية لالقتصلد البحريني،  تعزز النم  االقتصلدي خلصة  أن النسبة المت قعة للنم  

 % .1 – 273االقتصلدي في حلل زيلدة نسبة الصرت ستك ن بين 

من أ ل يلت الحك مة التي تتمثل في خطط الرؤية االقتصلدية تأتي هذه االعتملدات ض .1
 م.2020لمملكة البحرين 

س ت تؤدي هذه االعتملدات إلى زيلدة إشراك القطلع الخلص في تن ياذ المشالري     .3
 اإلسكلنية.

ا  اختيا  مقع ي المبابق األصلي  الحتياطي: -خامسل

لاس ابنار ت ، اتفقاا ابلج ال علال التيا    ال (    ابالئحال ابدالليال ب ج 76لع  قً ب ص اب  ةة   

:   

ا     دى عباس ح اظالدكتب    -0  أصليـــلامقع ل

ا    خالد حسين المسقطياألستاذ  -9  احتياطيلامقع ل
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ا  تبصية الل نة: -سا سل

 

مشررع ق نررا بف ب ررتح اعتمررا  ضاررافي فرري الميةا يررة اللامررة للد لررة للسررنتين اب را قاال علاال  .7

    حيث اب  دأ. ،،   9000   9002الماليتين 

 

 اب را قل علل  راة  ن ون ابق نر  ابرا ةة تفايالً  ي ابجدول اب   ق. .7

 

  ،،،، األمع ملع ض على الم لس المبنع لتخاذ الالزم، األمع ملع ض على الم لس المبنع لتخاذ الالزم،

  
  
  
  

  خالد حسيـن املسـقطي خالد حسيـن املسـقطي                                               مجيل علي املتــروكمجيل علي املتــروك                              
  رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةرئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية                  نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية  نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية  
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) احملال بصفة  2212و  2229مشروع قانون بفتح اعتماد إضايف يف امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني 

ا للمادة )
ً
 ( من الدستور(78مستعجلة وفق

  

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 الشؤون املالية واالقتصادية

 نصوص املواد
 كما أقرتها اللجنة

  الديباجةالديباجة

عيسى آل خليفةنحن حمد بن 
 .ملك مملكة البحرين     

 طالع على الدست ر،اال بعد
( 29 على المرس م بقلن ن رقم )

بشأن الميزانية العلمة،  2002لسنة 
( لسنة 2المعدل بللقلن ن رقم )

200.، 
( لسنة 1 على القلن ن رقم )

بلعتملد الميزانية العلمة  2009

  الديباجةالديباجة
 علل ابد   جل ةو  تعد ل. لاب را ق

  الديباجةالديباجة
 علل ابد   جل ةو  تعد ل. لاب را ق

  الديباجةالديباجة

عيسى آل خليفةنحن حمد بن 
 .ملك مملكة البحرين     

 طالع على الدست ر،اال بعد
( 29 على المرس م بقلن ن رقم )

بشأن الميزانية العلمة،  2002لسنة 
( لسنة 2المعدل بللقلن ن رقم )

200.، 
( لسنة 1 على القلن ن رقم )

بلعتملد الميزانية العلمة  2009
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 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 الشؤون املالية واالقتصادية

 نصوص املواد
 كما أقرتها اللجنة

 2009للد لة للسنتين الملليتين 
 2040، 

أقر مجلس الش رى  مجلس الن اب 
اآلتي نصه،  قد صدقنل القلن ن 
 صدرنله:أعليه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2009للد لة للسنتين الملليتين 
 2040، 

أقر مجلس الش رى  مجلس الن اب 
اآلتي نصه،  قد صدقنل القلن ن 
 صدرنله:أعليه  
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 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 الشؤون املالية واالقتصادية

 نصوص املواد
 كما أقرتها اللجنة

 

 املادة األوىل

ي تح اعتملد إضلفي في الميزانية 
العلمة للد لة للسنتين الملليتين 

بمبلغ إجمللي  2040   2009
دينلر  000،.1.،222قدره 

)ثالثملئة  اثنلن  ثالث ن ملي ن 
 سبعملئة  سبعة  أربع ن ألت 
دينلر(، يك ن نصيب السنة المللية 

 4.2،212،000مبلغ  2009
دينلر)ملئة  ثالثة  سبع ن ملي ن 

الثملئة  ثالثة  ثملن ن ألت  ث
دينلر(،  نصيب السنة المللية 

 439،211،000مبلغ  2040

 

 املادة األوىل

 بتعديل الملدة على النح  ال ارد أدنله.

 
 النص بعد التعديل: 

يفتح اعتماد إضافي في الميزانيةة  
العامة للدولة للسةنتين المةاليتين   

بمبلغ إجمةالي   9000و  9002
دينةةار  7,0,7000,73قةةدر  

مليون  وخمسة وسبعون)ثالثمائة 
وسبعمائة وسبعة وأربعون ألة   
دينار(7 يكون نصيب السنة المالية 

 0,373737000مبلةةغ  9002
دينار)مائة وثالثة وسبعون مليون 

 

 املادة األوىل
 . اب را قل علل   ا   جلس اب را 

 

 

 املادة األوىل

 

 
 

 
يفتح اعتماد إضافي في الميزانيةة  

المةاليتين  العامة للدولة للسةنتين  
بمبلغ إجمةالي   9000و  9002
دينةةار  7,0,7000,73قةةدر  

مليون  وخمسة وسبعون)ثالثمائة 
وسبعمائة وسبعة وأربعون ألة   
دينار(7 يكون نصيب السنة المالية 

 0,373737000مبلةةغ  9002
دينار)مائة وثالثة وسبعون مليون 
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 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 الشؤون املالية واالقتصادية

 نصوص املواد
 كما أقرتها اللجنة

دينلر )ملئة  تسعة  خمس ن ملي ن 
 ثالثملئة  أربعة  ست ن ألت 
دينلر(،  يخصص هذا االعتملد 
اإلضلفي لميزانية ال زارات 
 الجهلت الحك مية للمصر فلت 
المتكررة  مصر فلت المشلري  

 لمرفقة بهذا القلن ن. فقل للجدا ل ا
 

وستمائة وثالثة وخمسةون ألة    
دينار(7 ونصةيب السةنة الماليةة    

 70207000909مبلةةغ  9000
مليةةون  ئتةةان واثنةةاندينةةار )ما

وأربعة وتسةعون ألة  دينةار(7    
ا االعتماد اإلضةافي  ويخصص هذ

لميزانيةةة الةةوزارات والج ةةات 
الحكومية للمصروفات المتكةررة  
ومصةةروفات المشةةاريع وفقةةا  

 للجداول المرفقة ب ذا القانون.

 

 

 

 

وستمائة وثالثة وخمسةون ألة    
دينار(7 ونصةيب السةنة الماليةة    

 70207000909مبلةةغ  0900
مليةةون  ئتةةان واثنةةاندينةةار )ما

وأربعة وتسةعون ألة  دينةار(7    
ويخصص هذا االعتماد اإلضةافي  
لميزانيةةة الةةوزارات والج ةةات 
الحكومية للمصروفات المتكةررة  
ومصةةروفات المشةةاريع وفقةةا  

 للجداول المرفقة ب ذا القانون.
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 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 الشؤون املالية واالقتصادية

 نصوص املواد
 كما أقرتها اللجنة

 املادة الثانية

يصدر  زير المللية التعليملت 
الالزمة لتن يذ االعتملد اإلضلفي 
 إجراء المنلقالت  التعديالت في 
الميزانية العلمة للد لة للسنتين 

،  ذلك 2040   2009الملليتين 
في حد د الق اعد المنص ص عليهل 

 في هذا القلن ن.
 

 

 

 

 

 

 املادة الثانية
 .اب را قل علل اب  ةة ةو  تعد ل 

 

 الثانية املادة
 .اب را قل علل اب  ةة ةو  تعد ل 

 

 املادة الثانية

يصدر  زير المللية التعليملت 
الالزمة لتن يذ االعتملد اإلضلفي 
 إجراء المنلقالت  التعديالت في 
الميزانية العلمة للد لة للسنتين 

،  ذلك 2040   2009الملليتين 
في حد د الق اعد المنص ص عليهل 

 في هذا القلن ن.
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 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 الشؤون املالية واالقتصادية

 نصوص املواد
 كما أقرتها اللجنة

 املادة الثالثة

كل –على رئيس ال زراء  ال زراء 
تن يذ هذا القلن ن،  -فيمل يخصه

 يعمل به من الي م التللي لتلريخ 
 نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املادة الثالثة
 .اب را قل علل اب  ةة ةو  تعد ل 

 

 املادة الثالثة
 .اب را قل علل اب  ةة ةو  تعد ل 

 

 املادة الثالثة

كل –على رئيس ال زراء  ال زراء 
تن يذ هذا القلن ن،  -فيمل يخصه

 يعمل به من الي م التللي لتلريخ 
 نشره في الجريدة الرسمية.
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 م2229ديسمرب   2التاريخ : 
 

 

 احملرتم  سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي
 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية      

 
مشروع قانون بفتح اعتماد إضايف يف امليزانية العامة للسنتني املاليتني : املوضوع 

 م. 2212و  2229
 

 السالم عليكم   حمة هللا  بعكاته،،

 

م، أ  اق  عا بي ابةايد علاي با  صا بل اباا بل  ئايس 7776نر      77بت      

(، نةاا ل  اا  7776 - 77 -7 –ص ل ت ق  707اب جلااس، ضاا    ت بااه   اا    

و  7776 ن ون   نر  بفتل اعت  ة لض  ي  ي اب يلانيل ابع  ال بلةا تي  اب ا بيتي  

ذبااا  م و    تاااه اإل ضااا حيل لبااال بج ااال ابنااا و  ابتنااا  عيل وابق نرنيااال، و 7777

 ب    نته ولبداء اب الحظ ت عليه بلج ل ابن و  اب  بيل.
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م، عقدت بج ل ابن و  ابتن  عيل وابق نرنيال اجت  عها  7776ة ة     7وبت      

ابت سع، حيث اطلعاا علال  نا ون ابقا نر  اب ا  ر  و    تاه اإل ضا حيل، وذبا  

 بحضر  اب ةتن     واقلتا صيي  ابق نرنيي  ب ب جلس.

 

لبال عادم    بفال  نا ون ابقا نر   –بعد اب داوبل واب ق ش  –ابلج ل وانتها 

 ب   ةئ وأحك م ابدستر .

 

 رأي اللجنة:

 

مشع ق نا بف ب تح اعتما  ضاافي في الميةا ية اللامة ت ت ابلج ل سال ل 

    اب  حيتي  ابدستر  ل وابق نرنيل.م  9000   9002للسنتين الماليتين 

 

 

 

 

 

  حممـد هــادي احللواجـي                                    
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )

 

تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
بشأن مشروع قانون بتعديل بعض 

(لسنة 05أحكام املرسوم بقانون رقم )
م بإصدار سندات التنمية، 0288

( 78املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 م.9002لسنة 
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  مم22222299  ديسمربديسمرب  33التاريخ: التاريخ: 
  

مشروع قانون مشروع قانون   لجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــوللجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــوللل  اخلامساخلامس  تقريرتقريرالال
بإصدار سندات بإصدار سندات   19881988( لسنة ( لسنة 1111رقم )رقم )بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون 

ا للمادة )
ً
ا للمادة )التنمية )احملال بصفة مستعجلة وفق
ً
  ( من الدستور(( من الدستور(7878التنمية )احملال بصفة مستعجلة وفق

  الفصل التشريعي الثانيالفصل التشريعي الثاني  ––  العادي الرابعالعادي الرابعدور االنعقاد دور االنعقاد 
  

  ::مقدمــــــةمقدمــــــة

 -77 -7/ ص ل م ق /  796م، وب رجااااخ اب راااا     اااا   7776 ناااار     77بتاااا     

 ئيس اب جلاس لبال بج ال ابنا و   علي بن صالح الصالحعلي بن صالح الصالحاألستاذ األستاذ (، أ سل ص حخ اب ع بي 7776

( 05مشررع ق نررا بف بتلرديل بلرر  أحكررام المعسرربم بقررا بف  نررم )اب  بيال واق تااا ة ل نةاا ل  اا  

 ( مرن الدسرتب (78بإصدا  سندات التنميرة )المحرا  بصر ة مسرتل لة  فقلرا للمرا   ) 0288لسنة 

 ب    نته وة استه ولعداة تق    بنأنه  تض  ـً   أي ابلج ل بع ضه علل اب جلس اب ر  .

 : ضجعاءات الل نة -أ لل 

 : نامت الل نة باإلجعاءات التالية ،لتن يذ التكليف المذكب  أعاله

 7و ناار     77بتاا        هاا  اب  عقااداجت  عي ااي تدا سااا ابلج اال  ناا ون ابقاا نر  اب اا  ر   (4)

 م.7776ة ة    

اطلعا ابلج ل أث  ء ة استه  ب ن ون ابق نر   رضرن اب حث وابد اسل علل ابرث ئق اب تعلقل  (5)

 به وابتي اشت لا علل     لي:

 (معفق ن ون ابق نر   رضرن اب حث وابد اسل و    ته اإل ض حيل.     -
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 (معفق  ا   جلس اب را  و   ق ته.   -

وابق نرنيال ب جلاس ابنار ت وابتاي أ ادت  أي بج ل ابنا و  ابتنا  عيل     اطلعا علل  -

 (معفقسال ل  ن ون ابق نر     اب  حيتي  ابدستر  ل وابق نرنيل.   

 )معفق( أي اب ةتن   اق تا ةي واب  بي ب ب جلس.  -

 )معفق( أي اب ةتن   ابق نرني بن و  ابلج  .  -

 وبدعرة    ابلج ل ش  ك  ي اجت  عه : (6)

 :زا   المالية  هم  

  زيع المالية. لشيخ أحمد بن محمد آ  خلي ةصاحب الملالي ا -5

  كيل  زا   المالية.   األستــاذ عـا ف صالـح خميس -6

 البكيل المساعد للشؤ ف المالية.   األستــاذ أحمــد جاسم ال عاج -8

 مديع ض ا   الميةا ية.   األستــاذ محمــد أحمـد محمد  -7

 مديع ض ا   المشا يـع.    األسـتاذ طـه محمـــب  فقيه -2

 مديع ض ا   العنابة  المتابلة.   األستــاذ أ ب  علـي األ صا ي -00

  ئيس نسم السيبلة  الدين اللام.    األستــاذ جاســـم جل ـع -00

األستـاذ عبدالكعيم محمد ببعالي -09

 ئيس التخطيط النتصا ي  

  الستعاتي ي.

 :مصعف البحعين المعكةي  ند حضع 

 مصعف البحعين المعكةي. محافظ  سلا   األستاذ  شيد محمد الملعاج -0

 مديع ض ا   الخدمات المصعفية.   األستــاذ أحمد محمد ببح ـي -9

 

 :حضع الجتماق من م لس الشب ى كل من 

 ب ي لشؤ ف الل اف.المســتشا  القا   د عبـــدهللا الدليمـــــيالدكتــب  محمـــ -0

 لشؤ ف الل اف.المســتشا  القا ـب ي  اذ محســــن حميــد معهــــــبفاألستـــ -9

 المستشا  النتصـا ي  المـــــــــالي.  ــــع محمـــــد الصـــــــائغالدكتب  جل -3

 أخصائي نا ب ي بالم لس. اآل ســة ميــــا   م يـــــد ملــــــــا ج -4
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 السيد محمد  اي السيد  أمل عبدهللا محمد وتربل أ  نل ســ  ابلج ل . 

 

 

 

 

 

  أي ال هات الملنية: –ثا يا 
 

  زا   المالية:

أ ضح ممثل   زارة المللية أن ال زارة قد عرضت على مجلس ال زراء مذكرة بشاأن  
،  قاد  2040  2009االعتملدات اإلضلفية المطل بة بللميزانية العلمة للد لة للسنتين الملليتين 

يهالت الملكياة السالمية    أ ضحت ال زارة أن هذه االعتملدات اإلضلفية جلءت تن ياًذا للت ج 
 لقرارات مجلس ال زراء الم قر، بلإلضلفية إلى الطلبلت التي  ردت إلى  زارة المللية بنالًء  
على التعميم الصلدر منهل بم جب ت جيهلت اللجنة ال زارية للشؤ ن المللية  االقتصلدية لحصر 

 االلتزاملت المللية التي تتجل ز اعتملد الميزانيلت المعتمدة.
بين ممثل  ال زارة أنه من ضمن الخيلرات المتلحة لتم يل عجز الميزانية؛ التم يل كمل 

بلستخدام األد ات المختل ة للدين العلم، كأذ نلت الخزانة  السندات  الصك ك المندرجة ضامن  
،  ذلك عن طريق رف  سقت االقتراض المحدد ةأد ات التم يل المت افقة م  الشريعة اإلسالمي

بإصدار سندات التنمياة   ..49( لسنة 43تسعملئة ملي ن دينلر طبًقل للقلن ن رقم ) حللًيل بمبلغ
 .2002( لسنة 2المعدل بللقلن ن رقم )

 فيمل يتعلق بص ة االستعجلل ، فقد أ ضح ممثل  ال زارة أن مبررات االستعجلل في نظار  
مج تم يال العجاز   المشر ع تتمثل في ت فير المر نة الالزمة  اإلطلر القلن ني المنظم لبارا 

المت ق  في الميزانية العلمة، بلإلضلفة إلى ت فير متطلبلت مشلري  اإلسكلن  هيئاة الكهربالء   
 الملء، األمر الذي يتطلب رف  سقت أد ات الدين العلم من تسعملئة ملي ن دينلر إلاى ألات   

  تسعملئة ملي ن دينلر. 

المحلاي  تا ازن باين االقتاراض     قد أكد ممثل  ال زارة على أن الحك مة تريد تحقيق ال
بللطريقة اإلسالمية  االقتراض من الس ق العللمي، بلإلضلفة إلى التأكيد على ضر رة ت زيا   
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إصدار سندات التنمية بين األس اق العللمية  األس اق المحلية،  ذلك ت لديال لتقليال الساي لة    
 المحلية.

  بين ا أن أسبلب اللج ء للسندات يتمثل في اآلتي:

 ملي ن لتم يل قرض بنك اإلسكلن. 230ت فير  .أ 

 ملي ن دينلر لتم يل مشلري  الكهربلء  الملء. 300الحلجة لت فير  .ب 

المتبقي من السقت المطل ب سيك ن لتم يل أي عجز محتمل حد ثه في ميزانية  .ج 
 م.2040الد لة لعلم 

قتراض بللعملة كمل أكد ا على ضر رة تحقيق الت ازن بين االقتراض بللدينلر البحريني  اال
األجنبية،  ذلك ت لدًيل الستنزات الدينلر البحريني من الس ق المحلية، بلإلضلفة إلى أن اللج ء 
الستخدام سندات التنمية لتم يل العجز كلن في ظل صع بة االقتراض في الس ق العللمية بسبب 

 األزمة االقتصلدية.
م 2009ن فمبر  22الخلمس بتلريخ   قد تسلمت اللجنة من  زارة المللية أثنلء االجتملع

م، بلإلضلفة لنسخ من 2009سبتمبر  20معل ملت تتعلق بأرصدة القر ض الحك مية في 
 . )جميع المعلومات متوفرة لدى األمانة العامة(االت لقيلت المتعلقة بتلك القر ض 

 

  أي اللـــــ نة : -ثالثلا
 

 لاب ع ياال اب ت ةلاال  ااي وتا ة اب  بياابعااد اقطااالن علاال  ناا ون ابقاا نر  و  ئياا ت ابجهاا ت 

و ااا ا اب حاا    اب   االي، و الحظاا ت ةائاا ة ابناا و  ابق نرنياال، وعلاال  اا ا   جلااس اب اارا  

واباا أي ابقاا نرني بل ةتناا   ابقاا نرني بناا و  ابلجاا   واباا أي اق تااا ةي بل ةتناا   اق تااا ةي 

ابدستر  ل وابق نرنيل و قً  با أي  واب  بي، وبعد تأ د ابلج ل    سال ل  ن ون ابق نر     اب  حيتي 

بج ل ابن و  ابتن  عيل وابق نرنيل ب جلس ابنر ت، وجدت ابلج ال أ   نا ون ابقا نر   هادا لبال 

ت ر اال عجاال اب يلانياال ب ساات دام لحاادت أةوات ابااد   ابعاا م وهااي ابةاا دات. ب إلضاا  ل لباال تاار ي  

بعجاال اب تر ااع  ااي اب يلانياال ابع  اال، اب  وناال ابالت اال واإلطاا   ابقاا نرني اب اا ظ  ب اا ا   ت ر اال ا

وبتاار ي   ترل اا ت  ناا   ع اإلسااك   وهيباال ابكه باا ء واب اا ء، وب  ااع سااقم أةوات ابااد   ابعاا م  اا  

 تةع  ئل  لير  ة     لبل أبم وتةع  ئل  لير  ة    .
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(  ا  ابدساتر ، 70و د قحظا ابلج ل أ   ن ون ابق نر  اب   ر   د أحيل است  ًةا بل ا ةة  

ب ظ ه بافل ع جلل بكرنه    اب ن وع ت ابتي ت ظ   رضرع ت ا تاا ة ل أو   بيال بتال اي  وذب 

    ت تخ علال تاألي  اب اا  ياه  ا  أضا ا  ب اا بل ابدوبال، ول صال اب اا بل اق تاا ة ل ابتاي 

تترلخ  ي  عظ  األحي   ابة عل  اي ت ظاي  ابقراعاد ابح   ال بها    ا  و ة  اي اب ا   ة ابتفةاي  ل 

 .بلدستر 

و د است د ا ابحكر ل حقه  ابدستر ي  ي نظ   ن ون ابق نر  بافل ع جلل اب ي    تاه 

(    ابدستر  اآلنفل اب   ، وأ  ابحكر ل تت تاع بةالرل تقد   ال واساعل  اي تقاد    ادت 70اب  ةة  

ترا       ات صفل اقستعج ل  ي  ن وع ت ابقراني  ابتاي تا ظ   رضارع ت   بيال وا تاا ة ل، 

   ابتي به  صلل    ش ة ب ب يلانيل ابع  ل بلدوبل.ل صل تل

وب اا   اا    ناا ون ابقاا نر  اب عاا وج أ اا م اب جلااس اب اار    اا ظ   ةاا ئل   بياال تت ةاال  ااي 

لصاادا  أذوناا ت اب لاناال وساا دات ابت  ياال وأةوات ابت ر اال األلاا ت ب راجهاال ابعجاال اب تر ااع  ااي 

ابهيباا ت ابحكر ياال وترلااخ ابحكر اال نظاا ه اب يلانياال ابع  اال وتل ياال  ترل اا ت  ناا   ع اباارتا ات و

 (    ابدستر .70بافل ع جلل،      جعله  ترا قً   ع حك  اب  ةة  

(  ا  ابدساتر  ب عت ا   777    قحظا ابلج ل أ   ن ون ابق نر   ترا ق  ع حك  اب  ةة  

ه  اي أ  ه ا اب ن ون  أذ  بلةلرل اب  بيل اب  تاال با ق ت اج ضا   ابحاد وابةاقم اب ةا ر  با

 ا نر   اا ا اب حا     ه ا ابقا نر ،   ا  قحظاا ابلج ال أ   نا ون ابقا نر   ترا اق  اع أحكا م

( 7، حياث تا ص اب ا ةة   7779( بةا ل 97اب   لي واب  سةا ت اب  بيال اباا ة  ب بقا نر    ا   

ي علل أ  "... أةوات ابد   ابع م: ابةا دات وابك  يا قت وسا دات اباد ع وأةوات اباد   األلا ت ابتا

تاد ه  ابحكر ل أو أجهلته  أو ابهيب ت أو اب  سة ت ابع  ل  ي ابح قت ابتاي تضا  ه  ابحكر ال 

." 

(    ذات ابق نر  علل أنه "  تاربل اب اا ا اب   الي ب بت ةايق 77ت ص اب  ةة    ب  و

  ع ابرت   لةا ة ابد   ابع م اب حلي بأ ل وسيلل    ابرس ئل ابت بيل :

 ابد   ابع م اب حلي.لج اءات لصدا  أةوات  .7

 است ةاة أةوات ابد   ابع م اب حلي ط ق ً بلن وط اب  صل به . .7

 لج اءات ة ع  رائد ابد   ابع م اب حلي ". .7
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وعلاال هاا ا األساا   أجاا ت  ناا ون ابقاا نر  باارت   اب  بياال ب قتفاا ق  ااع  ااا ا اب حاا    

 لير  ة      78677  لغ  اب   لي أ   قت ج بتغريل ابعجل  ي اب يلانيل ابع  ل بلدوبل  ي حدوة

 أبم وتةع  ئل  لير  ة    ( سراء    ابةرق اب حلي أو    ابةرق اب   جي وب    تفق  ع أحك م 

 ابن  عل اإلسال يل. 

و د   ل  ن ون ابق نر  وت ا  اب  بيال ب قتفا ق  اع  اا ا اب حا    اب   الي صاالحيل 

ب بد     اب ح   ي أو أي ع لل ألا ت   بلال  تحد د أةوات ابد   ابع م ابالت ل بال ت اج سراء   نا

بلتحر ل  ي حدوة اب  لغ اب   ر ،     به أ   عيد لصدا ه   ا ة ألا ت بادق عا  اب ةاتهل  ع ها ، 

 لياار  ة  اا    أباام وتةااع  ئل  لياار   78677بحيااث ق تل ااد  ي تهاا  اب تداوباال  ااي أي و ااا علاال  

 ة    (.

 على هذا المشع ق بقا بف:المبع ات العئيسية   اء مبافقة الل نة 

  ل  ه ا اب ن ون هر  ي األس    ت ةل  ي لصدا  أذون ت اب لانل وس دات ابت  يل وأةوات

ت ر ال ألا ت بغا ج  راجهال ابعجال اب تر اع  اي اب يلانيال ابع  ال، واب هارج ب ترل ا ت 

  ن   ع ابرتا ات وابجه ت ابحكر يل.

 ون  اا نر   ااتل اقعت اا ة اإلضاا  ي  ااي  اا ت م  ناا ون ابقاا نر  هاا ا ا ت  طاا ً وثيقاا ً ب ناا 

 . 7777و  7776ابع  ل بلدوبل بلة تي  اب  بيتي   لاب يلاني

 .ة ه   ي تحقيق ابترات  بي  اق ت اج اب حلي واق ت اج    ابةرق ابع ب يل  

   هاي 79اب ة ل اب تر عال بلاد   ابعا م  اي اب حا     ا  اب ا ت  اب حلاي اإلج ا بي و اد ه %

 اب  حيل اق تا ة ل. نة ل  ق ربل    

 تعى الل نة بضع    التنبيه ضلى التالي:

   تاداعي ت أت ال ة ار  ةباي علال اق تاا ة اب ح   اي واثا  ذبا  علال  بناأ   عا ابلج ال  لقها

لصدا  اب ل د    ابة دات، حيث تة ءبا ع   ادت لرار ة ها ه األت ال علال ابرضاع اب ا بي 

 ااي وتا ة  اب ةاابربر اق تااا ةي  ااي اب حاا   . و ااد أ ااد  ابرضااعبل  لكاال، و اا  تأثي هاا  علاال 

ها ه   ج بهالاب  بيل و ا ا اب ح    اب   لي علل  ت نا اق تا ة اب ح   اي و د تاه علال 

 األت ل.
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نظااً ا أله ياال اب ناا ون اب ت ةلاال  ااي ا ت  طااه بت ر اال ابعجاارتات ت  شاايً   ااع  اا  تقاادم وو

  ع اإلسااك   و ناا   ع ابكه باا ء واب اا ء ب اا  بهاا    ابةاا ر ل وابااد   ابعاا م اب تاا ا   وت ر اال  ناا 

 ااي لد اال ذوي اباادلل اب حاادوة  اا  اب ااراط ي  ابقراا عي   اا  أه ياال  ااارت وضاا و ات  لحاال 

وتر ي  ابةك  اب الئ  بها ، وترار   اب  يال ابتحتيال ب ا    ادم اق تاا ة اب ح   ايت  قاد  أت ابلج ال 

 ض و ة اب را قل عليه.

 مبابق األصلي  الحتياطي:اختيا  مقع ي ال - ابللا

(    ابالئحال ابدالليال ب جلاس ابنار ت ، اتفقاا ابلج ال علال التيا    ال  76لع  قً ب ص اب  ةة   

:   

ا    خالد حسين المسقطياألستاذ  -3 ا.مقع ل  أصليـــــــل

ا     دى عباس خ اظالدكتب    -4  احتياطيـــلا.مقع ل

ا  تبصية الل نة: -خامسل

 

مشرع ق نرا بف بتلرديل بلر  أحكرام المعسربم بقرا بف  نرم  ا  حياث اب  ادأ  اب را قل علال .7

 .بإصدا  سندات التنمية 0288( لسنة 05)

 اب را قل علل  راة  ن ون ابق نر  ابرا ةة تفايالً  ي ابجدول اب   ق. .7

 

  ،،،، األمع ملع ض على الم لس المبنع لتخاذ الالزم، األمع ملع ض على الم لس المبنع لتخاذ الالزم،

  

  

  خالد حسيـن املسـقطي خالد حسيـن املسـقطي                                               مجيل علي املتــروكمجيل علي املتــروك                              
  نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 سندات التنميةبإصدار  1988( لسنة 11بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) قانون رقم )  ( لسنة مشروع
ا للمادة )) 2212

ً
 ( من الدستور(78احملال بصفة مستعجلة وفق
  

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 الشؤون املالية واالقتصادية

 نصوص املواد
 كما أقرتها اللجنة

  الديباجةالديباجة

عيسى آل خليفةنحن حمد بن 
 .مملكة البحرينملك      

 طالع على الدست ر،اال بعد
( 43 على المرس م بقلن ن رقم )

بإصدار سندات  ..49لسنة 
 التنمية،  الق انين المعدلة له،

( 29 على المرس م بقلن ن رقم )
بشأن الميزانية العلمة،  2002لسنة 

( لسنة 2المعدل بللقلن ن رقم )

  الديباجةالديباجة
 علل ابد   جل ةو  تعد ل. لاب را ق

  الديباجةالديباجة
 علل ابد   جل ةو  تعد ل. لاب را ق

  الديباجةالديباجة

عيسى آل خليفةنحن حمد بن 
 .ملك مملكة البحرين     

 طالع على الدست ر،اال بعد
( 43 على المرس م بقلن ن رقم )

بإصدار سندات  ..49لسنة 
 التنمية،  الق انين المعدلة له،

( 29 على المرس م بقلن ن رقم )
بشأن الميزانية العلمة،  2002لسنة 

( لسنة 2المعدل بللقلن ن رقم )
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 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 الشؤون املالية واالقتصادية

 نصوص املواد
 كما أقرتها اللجنة

200.، 
 على قلن ن مصرت البحرين 

 المؤسسلت المللية المركزي 
( لسنة 11الصلدر بللقلن ن رقم )

 م،2001
أقر مجلس الش رى  مجلس الن اب 

اآلتي نصه،  قد صدقنل القلن ن 
 صدرنله:أعليه  

  
 

 

200.، 
 على قلن ن مصرت البحرين 

 المؤسسلت المللية المركزي 
( لسنة 11الصلدر بللقلن ن رقم )

 م،2001
أقر مجلس الش رى  مجلس الن اب 

اآلتي نصه،  قد صدقنل القلن ن 
 صدرنله:أعليه  

 

 

 املادة األوىل

 

 

 املادة األوىل
 .لض  ل  ق ة جد دة لبل اب  ةة 

 

 املادة األوىل
 . اب را قل علل   ا   جلس اب را 

 

 املادة األوىل
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 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 الشؤون املالية واالقتصادية

 نصوص املواد
 كما أقرتها اللجنة

 
 
 

( من 2، 4يستبدل بنصي الملدتين )
( لسنة 43المرس م بقلن ن رقم )

بإصدار سندات التنمية،  ..49
 النصلن اآلتيلن:

 

 (:0مادة )
"يؤذن ل زير المللية بلالت لق م  
مصرت البحرين المركزي في أن 
يصدر في مملكة البحرين أ  
خلرجهل أذ نلت على الخزانة 
العلمة  سندات تسمى "سندات 
التنمية"  أد ات تم يل مت افقة م  

  ح ا ع ا  ة " وبف ئادة تعلا   اي

بي   لصادا   ال   ها "  ابارا ةة 

 (7 ي اب  ةة  

  على ذلك يكبف  ص الما   بلد التلديل:

( من 2، 4يستبدل بنصي الملدتين )
لسنة ( 43المرس م بقلن ن رقم )

بإصدار سندات التنمية،  ..49
 النصلن اآلتيلن:

 

 (:0مادة )
"يؤذن ل زير المللية بلالت لق م  
مصرت البحرين المركزي في أن 
يصدر في مملكة البحرين أ  
خلرجهل أذ نلت على الخزانة 
العلمة  سندات تسمى "سندات 

  
 
 

( من 2 ،4يستبدل بنصي الملدتين )
( لسنة 43المرس م بقلن ن رقم )

بإصدار سندات التنمية،  ..49
 النصلن اآلتيلن:

 

 (:0مادة )
"يؤذن ل زير المللية بلالت لق م  
مصرت البحرين المركزي في أن 
يصدر في مملكة البحرين أ  
خلرجهل أذ نلت على الخزانة 
العلمة  سندات تسمى "سندات 

م  التنمية"  أد ات تم يل مت افقة 
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 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 الشؤون املالية واالقتصادية

 نصوص املواد
 كما أقرتها اللجنة

الشريعة اإلسالمية في حد د 
ملي ن دينلر )ألت  4،900

 فقل  تسعملئة ملي ن دينلر(،  ذلك 
 ( من هذا القلن ن".2ألحكلم الملدة )

 

 (:9مادة )
"تك ن أذ نلت الخزانة  سندات 
التنمية  أد ات التم يل المشلر إليهل 
في الملدة السلبقة لحلملهل أ  اسمية 
 قلبلة للتدا ل  ب لئدة تعلن في بيلن 
إصدار كل منهل،  تستهلك في المدة 

 المحددة في بيلن اإلصدار.
 يك ن ل زير المللية بلالت لق م  
مصرت البحرين المركزي، أن 
يصدر تلك األذ نلت  السندات 

التنمية"  أد ات تم يل مت افقة م  
الشريعة اإلسالمية في حد د 

ملي ن دينلر )ألت  4،900
 تسعملئة ملي ن دينلر(،  ذلك  فقل 

 ( من هذا القلن ن.2ألحكلم الملدة )
وال يجوز إصدار سندات التنمية إال 
ألغراض تمويل الميزانية العامة 
بما في ذلك المشاريع اإلسكانية 

 ومشاريع الك رباء والماء".
 

 (:9مادة )
"تك ن أذ نلت الخزانة  سندات 

 أد ات التم يل المشلر إليهل التنمية 
في الملدة السلبقة لحلملهل أ  اسمية 
 قلبلة للتدا ل،  تستهلك في المدة 

الشريعة اإلسالمية في حد د 
ملي ن دينلر )ألت  4،900

 تسعملئة ملي ن دينلر(،  ذلك  فقل 
 ( من هذا القلن ن.2ألحكلم الملدة )

وال يجوز إصدار سندات التنمية إال 
ألغراض تمويل الميزانية العامة 
بما في ذلك المشاريع اإلسكانية 

 ومشاريع الك رباء والماء".
 

 (:9مادة )
أذ نلت الخزانة  سندات "تك ن 

التنمية  أد ات التم يل المشلر إليهل 
في الملدة السلبقة لحلملهل أ  اسمية 
 قلبلة للتدا ل،  تستهلك في المدة 

 المحددة في بيلن اإلصدار.
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 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 الشؤون املالية واالقتصادية

 نصوص املواد
 كما أقرتها اللجنة

 أد ات التم يل س اء بللدينلر 
البحريني أ  بعمالت قلبلة للتح يل، 
كمل يك ن له أن يعيد إصدارهل مرة 
أخرى بداًل من المستهلك منهل، 
بحيث ال تزيد قيمتهل المتدا لة في 

ملي ن دينلر  4،900أي  قت على 
 )ألت  تسعملئة ملي ن دينلر(".

 

 

 

 

 المحددة في بيلن اإلصدار.
 يك ن ل زير المللية بلالت لق م  
مصرت البحرين المركزي، أن 
يصدر تلك األذ نلت  السندات 
 أد ات التم يل س اء بللدينلر 

لة للتح يل، البحريني أ  بعمالت قلب
كمل يك ن له أن يعيد إصدارهل مرة 
أخرى بداًل من المستهلك منهل، 
بحيث ال تزيد قيمتهل المتدا لة في 

ملي ن دينلر  4،900أي  قت على 
 )ألت  تسعملئة ملي ن دينلر(".

 

 يك ن ل زير المللية بلالت لق م  
مصرت البحرين المركزي، أن 
يصدر تلك األذ نلت  السندات 

للدينلر  أد ات التم يل س اء ب
البحريني أ  بعمالت قلبلة للتح يل، 
كمل يك ن له أن يعيد إصدارهل مرة 
أخرى بداًل من المستهلك منهل، 
بحيث ال تزيد قيمتهل المتدا لة في 

ملي ن دينلر  4،900أي  قت على 
 )ألت  تسعملئة ملي ن دينلر(".

 

 املادة الثانية

على  زير المللية تن يذ هذا 

 املادة الثانية
 .اب را قل علل اب  ةة ةو  تعد ل 

 املادة الثانية
 .اب را قل علل اب  ةة ةو  تعد ل 

 املادة الثانية

على  زير المللية تن يذ هذا 
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 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 الشؤون املالية واالقتصادية

 نصوص املواد
 كما أقرتها اللجنة

من الي م التللي القلن ن،  يعمل به 
 لتلريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

القلن ن،  يعمل به من الي م التللي   
 لتلريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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 م2229ديسمرب   2التاريخ : 
 

 

 احملرتم  سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي
 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية      

 
( لسنة 11مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) : املوضوع 

 التنمية.م بإصدار سندات 1988
 

 السالم عليكم   حمة هللا  بعكاته،،

 

م، أ  اق  عا بي ابةايد علاي با  صا بل اباا بل  ئايس 7776نر      77بت      

(، نةاا ل  اا  7776 - 77 -7 –ص ل ت ق  707اب جلااس، ضاا    ت بااه   اا    

م 7600( بةاا ل 77 ناا ون  اا نر  بتعااد ل بعااا أحكاا م اب  ساارم بقاا نر    اا    

بإصااادا  سااا دات ابت  يااال و    تاااه اإل ضااا حيل لبااال بج ااال ابنااا و  ابتنااا  عيل 

 وابق نرنيل، وذب  ب    نته ولبداء اب الحظ ت عليه بلج ل ابن و  اب  بيل.

 

ج ل ابن و  ابتن  عيل وابق نرنيال اجت  عها  م، عقدت ب7776ة ة     7وبت      

ابت سع، حيث اطلعاا علال  نا ون ابقا نر  اب ا  ر  و    تاه اإل ضا حيل، وذبا  

 بحضر  اب ةتن     واقلتا صيي  ابق نرنيي  ب ب جلس.
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لبال عادم    بفال  نا ون ابقا نر   –بعد اب داوبل واب ق ش  –وانتها ابلج ل 

 ب   ةئ وأحك م ابدستر .

 

 اللجنة:رأي 

 

مشرع ق نرا بف بتلرديل بلر  أحكرام المعسربم بقرا بف ت ت ابلج ال ساال ل 

 ااا  اب ااا حيتي  ابدساااتر  ل م بإصررردا  سرررندات التنميرررة 0288( لسرررنة 05 نرررم ) 

 وابق نرنيل.

 

 

 

 

 

  حممـد هــادي احللواجـي                                    
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4ملحق رقم )

 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 
والدفاع واألمن الوطين بشأن 
مشروع قانون باملوافقة على 
االنضمام إىل االتفاقية الدولية 
ل ستعداد والتصدي والتعاون يف 

لعام  OPRCميدان التلوث الزييت 
م ، املرافق للمرسوم امللكي 0220
  م.9002( لسنة 53رقم )
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 م 9002  بفمبع 95التا يخ: 

 

 جنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينلل الرابعالتقرير 
قانون رقم ) ( لسنة ) ( باملوافقة على االنضمام إىل االتفاقية الدولية مشروع  شأنب

م، 0220( لعام OPRCل ستعداد والتصدي والتعاون يف ميدان التلوث الزييت )
 م.9002( لسنة 53املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 

 الفصل التشريعي الثاين - رابعالعادي ال ددور االنعقا
 

 : مقدمـة

صاحب املعايل األسـتاذ  كتاب  الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطيناستلمت جلنة 
املؤرخ (  5002-11-3/ص ل خ أ/ 245 ) رقم رئيس جملس الشورى علي بن صاحل الصاحل

قانون رقـم ) (  مشروع والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  م،5002مايو  7يف 
لسنة ) ( باملوافقة على االنضمام إىل االتفاقية الدولية ل ستعداد والتصدي والتعاون يف ميدان 

( لسـنة  53م، املرافق للمرسـوم امللكـي رقـم )   0220( لعام OPRCالتلوث الزييت )
يف  لى أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنةة بشةه ه  ع ،م9002

  اجمللس.ليتم عرضه على  موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه
 

  

 : إجراءات اللجنة -أواًل
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 لتنفيذ التكليف املذكور أع ه قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 
 م.5002 وفمرب   55اجتماعها الرابع املنعقد بتاريخ تدارست اللجنة مشروع القا ون يف  (0)

 
 

قا ون موضوع النظةر والة    مبشروع الاطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (9)
 اشتملت على: 

 . )مرفق( رأي جلنة الشؤون التشريعية والقا و ية مبجلس الشورى -

 مشروع القا ون موضوع البحث ومذكرته اإليضاحية . )مرفق( -

  قرار جملس النواب ومرفقاته . )مرفق( -

( لعةام  OPRCاالتفاقية الدولية لالستعداد والتصدي والتعاون يف ميدان التلوث الزي  ) -
 .م1220

 )مرفق(مالحظات اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية.  -

 
اجتماعها يف للهيئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية وبدعوة من اللجنة  (3)

 حضر كل من: الرابع

 
 

 المديع اللام لإل ا   اللامة للثع   البحعية. يالدكتب  عــــا   خلي ــــة الةيا  -0

 مديع ض ا   العنابة البيئية. الدكتب   ع اف سيد علي الشللة -9

 
 
 كل من: اللجنة من األما ة العامة باجمللس شارك يف اجتماع (4)
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 .اب ةتن   ابق نرني بن و  ابلج    محسن حميد معهبف ستاذاأل .0

 اقلتا صي ابق نرني ب ب جلس.  ا جــــاآل سة ميا   م يد مل .9

 اب  حث ابق نرني.  يعا ــالسيد علي عبدهللا الل .3

 

 السيد أيوب علي طريفر اللجنة ةتوىل أما ة س. 

 
 

ـًا:   :اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية م حظاتثاني
 

مساعدة حكومة مملكة البحرين علةى ااافظةة وإدارة   اهليئة إن من مهام اهليئة  ممثالبني 
 البحةرين  البيئات واملوارد الطبيعية، والثروة البحرية، واحلياة الفطرية والتنوع احليوي يف مملكةة 

تعزيز الةوع   وضع اخلطط املستقبلية واملستدامة، ووذلك من خالل إجراء الدراسات العلمية، و
 .البيئ 

، البيئية للمراقبة  ظام وضعو، وضع وتنفيذ األ ظمة البيئية وأن من أهداف إ شاء اهليئة هو
 أ ظمةة  تطةوير ، والفطرية احلياة على ااافظةو، مستدامة بطريقة وإدارهتا البحرية الثروة تطويرو

 .والبيئية والتربية التوعية
وترى اهليئة أن االتفاقية حمل املناقشة ختدم بشكل كبري توجهات وأهداف اهليئة يف ااافظة 

هذه االتفاقية تعتةرب مةن    وأنعلى إبقاء احلياة البحرية منطقة آمنة من امللوثات الزيتية وغريها. 
ويل يف محاية البيئة البحرية، وال  ستعود باملنفعةة علةى   وال  تعزز التعاون الداالتفاقيات املهمة 

اململكة فيما يتعلق مبنع وتقليل حدوث كوارث التلوث النفط  أو على األقل منع تفاقمها عنةد  
 )مرفق(حدوثها. 
ـًا:   : ةــرأي اللجنثالث
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حيث تبودلت بشه ه وجهات النظر من قبةل أعضةاء   مشروع القا ون تدارست اللجنة 
 ،اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطريةو ،باجمللس املستشارين القا و ينيو اللجنة

والذي جاء مؤكةداا  مبجلس الشورى  واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقا و ية
كما اطلعت على قرار جملس النواب لسالمة مشروع القا ون من الناحيتني الدستورية والقا و ية، 

وال  تعةزز  هذه االتفاقية تعترب من االتفاقيات املهمة  أنورأت اللجنة ومرفقاته بشهن املشروع، 
التعاون الدويل يف محاية البيئة البحرية، وال  ستعود باملنفعة على اململكة فيما يتعلق مبنع وتقليةل  

 نع تفاقمها عند حدوثها.حدوث كوارث التلوث النفط  أو على األقل م
وهتدف االتفاقية إىل تسهيل عملية تبادل املساعدات بني الدول األعضاء عند حدوث أية 
كارثة يترتب أو قد يترتب عليها أي تلوث  فط  مبا يؤدي إىل وجود تعاون دويل ملكافحة هةذا  

تقبلها وتعمل على النوع من التلوث البحري وضرورة توافر قدر أدىن من املتطلبات وااللتزامات 
 توفريها كل الدول أعضاء االتفاقية. 

وتنص االتفاقية على موافقة الدول األعضاء على التعاون املباشر وتبادل  تةائ  الةربام    
املتعلقة بالبحوث والتطوير املتعلق بالنهوض بابتكارات االستعداد والتصدي للتلوث النفط ، فةنن  

 شك إىل منع تكرار وقوع حوادث التلوث النفط  بقةدر  التطبيق العمل  هلذا األمر سيؤدي بال
 اإلمكان أو على األقل منع تفاقمها يف حالة وقوعها.

 
وعليه رأت اللجنة أن من األمهية التوصية باملوافقة على مشروع القا ون من حيث املبةدأ  

 املذكورة أعاله. مربراتوذلك لل
 

 واالحتياطي:اختيار مقرري املوضوع األصلي  -ارابًع
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كةل   32إعمااًل لنص املادة ) 
 : من
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ـًا.  األسـتاذ فيصــل حسـن فوالذ .0  مقرًرا أصليـ

ـًا.  األستـاذ أمحـــد إبراهيم هبزاد .9  مقرًرا احتياطي

 
 ة:ـة اللجنــًا:  توصيخامس

 

قا ون، فنن اللجنة مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 

 : توص  مبا يل 

قانون رقم ) ( لسنة ) ( باملوافقة على االنضمام مشروع املوافقة من حيث املبدأ على  .0
إىل االتفاقية الدولية ل ستعداد والتصدي والتعـاون يف ميـدان التلـوث الـزييت     

(OPRCلعا ) م9002( لسنة 53م، املرافق للمرسوم امللكي رقم )0220م. 

 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيً  يف اجلدول املرفق. .9
 

 ،،، واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ ال زم
 
 
 
 
 

 عبدالــرمحن حممــد مجشــري              أمحـد إبراهيــم هبــزاد     
                                         الشؤون اخلارجيةرئيس جلنة  الشؤون اخلارجية         نائب رئيس جلنة    

 والدفاع واألمن الوطين                           والدفاع واألمن الوطين 
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  نم )  ( لسنة )  ( بالمبافقة على ال ضمام ضلى الت انية الد لية مشع ق نا بف 

 0220( للام OPRCلالستلدا   التصدي  التلا ف في ميداف التلبث الةيتي )
  صبص مشع ق القا بف

 كما    ت من الحكبمة

  صبص المبا 

 كما أنعها م لس النباب

 ل نة الشؤ ف الخا جية تبصية 

  الدفاق  األمن البطني

 صبص المبا  

 كما أنعتها الل نة

 مشرررررررررررع ق نرررررررررررا بف  نرررررررررررم )  ( 

بالمبافقررة علررى ال ضررمام  (  لسرنة )

ضلررررى الت انيررررة الد ليررررة لالسررررتلدا  

 التصرررردي  التلررررا ف فرررري ميررررداف 

( للرررررام OPRCالتلررررربث الةيتررررري )

0220. 
 

 الديباجة
 

 

 

 

 

 

 

 

 مشرررررررررررع ق نرررررررررررا بف  نرررررررررررم )  ( 

بالمبافقررة علررى ال ضررمام  ( لسرنة ) 

يررررة لالسررررتلدا  ضلررررى الت انيررررة الد ل

 التصرررردي  التلررررا ف فرررري ميررررداف 

( للرررررام OPRCالتلررررربث الةيتررررري )

0220. 
 

 الديباجة
 

  اإلطرالق(    اب جلس تاحيل  ل ال( 

( صاد ن ه، و ل ل   (اقطالن  بتا ل

 .(وأصد ن هبتا ل  

 
وعلــذ ذلــو يكــون نــ  املــادة 

 الديباجة بعد التعديل

 مشرررررررررررع ق نرررررررررررا بف  نرررررررررررم )  ( 

بالمبافقررة علررى ال ضررمام  ( لسرنة ) 

الت انيررررة الد ليررررة لالسررررتلدا  ضلررررى 

 التصرررردي  التلررررا ف فرررري ميررررداف 

( للرررررام OPRCالتلررررربث الةيتررررري )

0220. 
 

 الديباجة
 

 المبافقررة علررى نررعا  م لررس النررباب  

 بتااااا ل )اإلطررررالق(تاااااحيل  ل اااال ب

( بتاا ل صد ن ه، و ل ل   (اقطالن 

 .(وأصد ن ه 

 

 مشرررررررررررع ق نرررررررررررا بف  نرررررررررررم )  ( 

 بالمبافقررة علررى ال ضررمام ( لسرنة ) 

ضلررررى الت انيررررة الد ليررررة لالسررررتلدا  

 التصرررردي  التلررررا ف فرررري ميررررداف 

( للرررررام OPRCالتلررررربث الةيتررررري )

0220. 
 

 الديباجة
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  صبص مشع ق القا بف

 كما    ت من الحكبمة

  صبص المبا 

 كما أنعها م لس النباب

 ل نة الشؤ ف الخا جية تبصية 

  الدفاق  األمن البطني

 صبص المبا  

 كما أنعتها الل نة

 

  حررررررن حمررررررد بررررررن عيسررررررى آ  خلي ررررررة

 ملك ملكة البحعين

 

 علل ابدستر ، اإلطالنبعد 

 

اقتف  ياااااال ابدوبياااااال بالسااااااتعداة وعلاااااال 

وابتاااادي وابتعااا و   اااي  يااادا  ابتلااار  

 ،7667 ( بع مOPRCابل تي  

 

ا ااا   جلاااس ابنااار ت و جلاااس اب ااارا  

ابقااا نر  اآلتاااي نااااه، و اااد صاااد    علياااه 

 صد ن ه:

 

 

 

 

 

  حررررررن حمررررررد بررررررن عيسررررررى آ  خلي ررررررة

 ملك ملكة البحعين

 

 علل ابدستر ، الطالقبعد 

 

اقتف  ياااااال ابدوبياااااال بالسااااااتعداة وعلاااااال 

وابتاااادي وابتعااا و   اااي  يااادا  ابتلااار  

 ،7667 ( بع مOPRCابل تي  

 

ا ااا   جلاااس ابنااار ت و جلاااس اب ااارا  

ابقااا نر  اآلتاااي نااااه، و اااد صاااد    علياااه 

 : أصد  اه

 

 

 

  حررررررن حمررررررد بررررررن عيسررررررى آ  خلي ررررررة

 ملك ملكة البحعين

 

 علل ابدستر ، الطالقبعد 

 

اقتف  ياااااال ابدوبياااااال بالسااااااتعداة وعلاااااال 

وابتاااادي وابتعااا و   اااي  يااادا  ابتلااار  

 ،7667 ( بع مOPRCابل تي  

 

ا ااا   جلاااس ابنااار ت و جلاااس اب ااارا  

ابقااا نر  اآلتاااي نااااه، و اااد صاااد    علياااه 

 : أصد  اه
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  صبص مشع ق القا بف

 كما    ت من الحكبمة

  صبص المبا 

 كما أنعها م لس النباب

 ل نة الشؤ ف الخا جية تبصية 

  الدفاق  األمن البطني

 صبص المبا  

 كما أنعتها الل نة

 

 الما   األ لى

 

وو ااق علاال انضاا  م   لكاال اب حاا    لباال 

اقتف  ياااال ابدوبياااال بالسااااتعداة وابتااااادي 

وابتعاااا و   ااااي  ياااادا  ابتلاااار  ابل تااااي 

 OPRCاب  ا قاااال بهاااا ا 7667 ( بعاااا م ،

 ابق نر .

 

 األ لىالما   

 

 دون تعديل

 

 الما   األ لى

 

 دون تعديل

 

 الما   األ لى

 

وو ااق علاال انضاا  م   لكاال اب حاا    لباال 

اقتف  ياااال ابدوبياااال بالسااااتعداة وابتااااادي 

وابتعاااا و   ااااي  ياااادا  ابتلاااار  ابل تااااي 

 OPRCاب  ا قاااال بهاااا ا 7667 ( بعاااا م ،

 ابق نر .

 

 الما   الثا ية

 

 علاال  ئااايس  جلاااس ابااارت اء وابااارت اء 

ت فيااا  هااا ا ابقااا نر ،  - ااال  ي ااا    ااااه -

و ع ل به    ابيرم ابت بي بت     نن ه  ي 

 ابج  دة اب س يل.

 

 الما   الثا ية

 دون تعديل

 

 الما   الثا ية

 دون تعديل

 

 الما   الثا ية

 

 علاال  ئااايس  جلاااس ابااارت اء وابااارت اء 

ت فيااا  هااا ا ابقااا نر ،  - ااال  ي ااا    ااااه -

   ابيرم ابت بي بت     نن ه  ي  و ع ل به

 ابج  دة اب س يل.
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 م2229نوفمرب  17التاريخ :  
 

 

 احملرتم   سعادة األستاذ / عبدالرمحن حممد مجشري
 رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع و األمن الوطني      

 
باملوافقة علذ االنضمام إىل االتفاقية الدولية لالستعداد والتصدي والتعاون مشروع قانون : املوضوع 

( لسـنة 13م، املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 1992( لعام OPRC) يف ميدان التلوث الزيتي
 م.2229

  

 

 السالم عليكم   حمة هللا  بعكاته،،

 

م، أ  ق  ع بي ابةيد علي ب  ص بل ابا بل  ئيس اب جلاس، 7776نر      6بت      

 ن ون  ا نر  ب ب را قال (، نة ل    7776 -77 -7 –ص ل ت ق  776ض    ت به      

علل اقنض  م لبل اقتف  يل ابدوبيل بالساتعداة وابتاادي وابتعا و   اي  يادا  ابتلار  ابل تاي 

 OPRC و    تاااه  ،م7776( بةااا ل 77بل  سااارم اب لكاااي   ااا    م، اب  ا اااق7667( بعااا م

اإل ض حيل لبل بج ل ابن و  ابتنا  عيل وابق نرنيال، وذبا  ب    ناته ولباداء اب الحظا ت علياه 

 بلج ل ابن و  اب   جيل وابد  ن واأل   ابرط ي.

 

م، عقاادت بج اال ابناا و  ابتناا  عيل وابق نرنياال اجت  عهاا  7776ناار      77وبتاا      

حياث اطلعاا علال  نا ون ابقا نر  اب ا  ر  و    تاه اإل ضا حيل، وذبا  بحضار  ابة بع، 

 اب ةتن     واقلتا صيي  ابق نرنيي  ب ب جلس.
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لباال عاادم    بفاال  ناا ون ابقاا نر  ب  اا ةئ  –بعااد اب داوباال واب قاا ش  –وانتهااا ابلج اال 

 وأحك م ابدستر .

 

 رأي اللجنة:

 

مشع ق نا بف بالمبافقة على ال ضمام ضلرى الت انيرة الد ليرة لالسرتلدا  ت ت ابلج ل سال ل 

م، المعافق للمعسبم الملكري  نرم 0220( للام  التلا ف في ميداف التلبث الةيتي التصدي 

 ت    اب  حيتي  ابدستر  ل وابق نرنيل.م9002( لسنة 53)

 

 

 

 

  واجـيحممـد هــادي احلل                                    
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (1ملحق رقم )

 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 
والدفاع واألمن الوطين بشأن 
مشروع قانون بالتصديق على 
اتفاقية التجارة احلرة بني دول 

جملس التعاون لدول اخلليج العربية 
ومجهورية سنغافورة، املرافق 

( لسنة 65للمرسوم امللكي رقم )
  م.9002
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 م 9002  بفمبع 95التا يخ: 

 جنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينلل اخلامسالتقرير 
 لسنة )  ( مشروع قانون رقم )  (  شأنب
التجارة احلرة بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية بالتصديق على اتفاقية 
 م.9002( لسنة 65، املرافق للمرسوم امللكي رقم )ومجهورية سنغافورة
 الفصل التشريعي الثاين - رابعالعادي ال ددور االنعقا

 : مقدمـة

صاحب املعايل األسـتاذ  كتاب  الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطيناستلمت جلنة 
املؤرخ (  5002-11-3/ص ل خ أ/ 240 ) رقم رئيس جملس الشورى علي بن صاحل الصاحل

مشروع قانون رقم )  ( والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  م،5002 وفمرب  8يف 
لسنة )  ( بالتصديق على اتفاقية التجارة احلرة بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربيـة  

على أن تتم دراسةته   ،م9002( لسنة 65، املرافق للمرسوم امللكي رقم )افورةومجهورية سنغ
 يف موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشه ه

   اجمللس.ليتم عرضه على 
 

 : إجراءات اللجنة -أواًل
 

 باإلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف املذكور أع ه قامت اللجنة 
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 ةوفمرب   55مشروع القا ون يف اجتماعها الرابع املنعقد يوم األحد املوافق اللجنة  تدارست (5)

 م.5002
 

قا ون موضوع النظةر والة    مبشروع الاطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (6)
 اشتملت على: 

 )مرفق(.  رأي جلنة الشؤون التشريعية والقا و ية مبجلس الشورى -

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مبجلس الشورى.  -
 )مرفق(مشروع القا ون موضوع البحث ومذكرته اإليضاحية .  -

  )مرفق(قرار جملس النواب ومرفقاته .  -

 .اتفاقية التجارة احلرة بني دول جملس التعاون لدول اخللي  العربية ومجهورية سنغافورة -

 )مرفق(مالحظات وزارة املالية.  -

 
وقد  وزارة الصناعة والتجارةووزارة املالية وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماعها الرابع   (8)

 حضر كل من:

 

 

 زا   المالية  : 
 

 مديع ض ا   اللالنات النتصا ية الخا جية. السيد سامي محمد حميد .0

 

 

   زا   الصناعة  الت ا  : 
 . عالنات ت ا ية أ   أخصائي خليل مهناالسيد  .0

 
 حضر االجتماع من األما ة العامة باجمللس كل من: (7)

 

 املستشار القانوين لشؤون اللجـان.  ونـاألستاذ حمسن محيد مره .0
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 االختصاصي القانوين باجمللس.  اآلنسة ميـادة جميد مـعارج .9

 باحث قانوين.  السيد علي عبداهلل العـرادي .3

 

 أيوب علي طريف.السيد ر اللجنة ةتوىل أما ة س 

 
ـًا:  رأي اجلهات املعنية: ثاني

 
 رأي وزارة املالية: -

ودخوهلا حيز التنفيذ قيام اجلمهوريةة   هاسيترتب على تنفيذبني ممثل الوزارة أن االتفاقية 
يف  األعضةاء السنغافورية بنلغاء رسومها اجلمركية املفروضة على السلع ذات املنشه من الةدول  

يف جملس التعاون اخلليجة  بنلغةاء رسةومها     األعضاء. وستقوم الدول يج جملس التعاون اخلل
 األطةراف أيضا على التزام  تكما  ص، اجلمركية املفروضة على السلع ذات املنشه من سنغافورة

لسلع ذات املنشةه مةن الطةرف    رسوم مجركية أو فرض رسوم مجركية على ا أيبعدم زيادة 
اجلمركية وتوفيقها مع معايري منظمة التجةارة   جراءاتاإلكما  صت االتفاقية على تنشيط اآلخر.

العاملية من أجل تيسري التجارة الثنائية.. وتضمن الفصل السادس من هةذه االتفاقيةة توضةيحا    
املشتريات  ألسواقمن وراء االتفاقية وهو االفتتاح التدرجي  واملتبادل والفعال  األطراف ألهداف

تصدير املنتجات الرقمية وبةينن   أواسترياد  إعفاءلفصل السابع احلكومية وما يتعلق هبا.. وتضمن ا
 أسس املعاملة ال  متنح هلذه املنتجات الرقمية.

يف شة    األطرافالفصل الثامن لالتفاقية أمهية تعزيز كل أشكال التعاون بني  أكدكما 
كما ت التجاريةة. دمات اجلوية والزيةارا اجملاالت واملعايري القياسية العتماد عالمة "حالل" واخل

مةن   أيقةام   إذا صت هذه االتفاقية اهلامة على ضرورة وضع آلية لتسوية النزاعات يف حال ما 
 شروط االتفاقية. إحدىخبرق  األطراف
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يستهدف املشروع بقا ون توسيع أوجه التعاون بني دول جملس التعاون لدول اخللةي   و
 لالستثمار، حيث وفري الظروف املالئمةجيع وتالعربية مع باق  دول العامل واملنظمات الدولية وتش

 يتضح من املشروع بقا ون اآليت:
تعزيز العالقات االقتصادية بني دول جملس التعاون اخلليج  ومجهورية سنغافورة ملا تتمتع بةه  . 1

 اجلمهورية من خربات تنموية واستثمارية.
 اإلقليميةة رسم سياسة وعالقة اقتصادية بصفة مجاعية جتاه الدول والتكتالت والتجمعةات  . 5

واهليئات واملنظمات الدولية من خالل عقد االتفاقيات االقتصادية بصفة مجاعيةة مةع    األخرى
 الشركاء التجاريني.

 رفع مستوى التبادل التجاري يف السلع واخلدمات بني الدول املتعاقدة.. 3
يف حال تضرر الصناعات االيةة   واإلغراقاخلاصة باحلماية ومكافحة الدعم  اإلجراءاتتوفري . 4

 )مرفق(.جراء التحرير
 
 رأي وزارة الصناعة والتجارة: -

ما أبداه ممثلو وزارة املالية من مالحظات حةول االتفاقيةة    معالوزارة  ت مرئياتتوافق
عالقات االقتصادية بني دول اجمللةس وسةنغافورة   مضيفني أن هذه االتفاقية ستضع إطارا مهما لل
أن من شهن هذه االتفاقية توثيق العالقات بني دول ووكذلك يف جمال التجارة املتبادلة بني اجلا بني.

جملس التعاون والدول اآلسيوية خاصة وأهنا أول اتفاقية توقعها دول اجمللس جمتمعةة مةع دولةة    
ة لدي الطرفني يف تعزيز أواصر الصداقة وتدعيم العالقات أن هذه االتفاقية تعكس الرغبوآسيوية.

 الدولية يف وقت مير فيه العامل بهزمة مالية كبرية.
 

ـًا:  : ةــرأي اللجن ثالث
 

حيث تبودلت بشه ه وجهات النظر من قبةل أعضةاء   مشروع القا ون تدارست اللجنة 
، واطلعةت  باجمللس املستشارين القا و ينيومن قبل وزارة املالية ووزارة الصناعة والتجارة و اللجنة
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لسةالمة  والذي جاء مؤكداا مبجلس الشورى  اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقا و ية
ورأي جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مبجلس مشروع القا ون من الناحيتني الدستورية والقا و ية، 

مة من قبل املستشار املايل واالقتصادي باجمللس حيث الشورى وال  تدارسته يف ضوء املذكرة املقد
رأت أ ه من األمهية املوافقة على مشروع القا ون املذكور ملا ستعود عليه هذه االتفاقية من فوائةد  

ا مهما للعالقات االقتصادية بني دول أن هذه االتفاقية ستضع إطاراعلى املنطقة. ورأت اللجنة  مجة
أن من شهن هذه االتفاقية توثيق ، ويف جمال التجارة املتبادلة بني اجلا بنياجمللس وسنغافورة وكذلك 

تعكس الرغبة لدي الطرفني يف تعزيةز  ، وال  العالقات بني دول جملس التعاون والدول اآلسيوية
تعزيز العالقات االقتصادية بني دول جملةس التعةاون   الصداقة وتدعيم العالقات الدولية، وأواصر 

الةدول   رفع مستوى التبادل التجاري يف السلع واخلدمات بةني ، وورية سنغافورةاخلليج  ومجه
 .املتعاقدة

، القا ون من حيث املبةدأ مشروع ن من األمهية التوصية باملوافقة على وعليه رأت اللجنة أ
 واملوافقة على مواد املشروع كما وردت تفصيال يف اجلدول املرفق.

  

 
ـًً  املوضوع األصلي واالحتياطي:اختيار مقرري  -ارابع

 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كةل   32إعمااًل لنص املادة ) 
 : من

 

ـًا.  األستـاذ أمحد إبراهيم هبزاد .3  مقرًرا أصليـ

ـًا.        األستـاذ فيصل حسن فوالذ .4  مقرًرا احتياطي

 
 ة:ـة اللجنــًا:  توصيخامس
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قا ون، فنن اللجنة توص  مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 

 : مبا يل 

 

مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بالتصديق على اتفاقيـة  املوافقة من حيث املبدأ على  -0
 ، املرافقالتجارة احلرة بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ومجهورية سنغافورة

 .م9002( لسنة 65للمرسوم امللكي رقم )

 

 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيً  يف اجلدول املرفق. -9
 

 ،،، واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ ال زم
 
 
 
 
 

 عبدالــرمحن حممــد مجشــري              أمحـد إبراهيــم هبــزاد     
                                         الشؤون اخلارجيةرئيس جلنة  الشؤون اخلارجية         نائب رئيس جلنة    

 والدفاع واألمن الوطين                           والدفاع واألمن الوطين
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  نم )  ( لسنة )  (مشع ق نا بف 

 ات انية الت ا   الحع  بين     م لس التلا ف لد   الخليج اللعبية  جمهب ية سنغافب  بالتصديق على 

 
  صبص مشع ق القا بف

 كما    ت من الحكبمة

  صبص المبا 

 كما أنعها م لس النباب

 ل نة الشؤ ف الخا جية تبصية 

  الدفاق  األمن البطني

  صبص المبا 

 كما أنعتها الل نة

 مشرررررررررررع ق نرررررررررررا بف  نرررررررررررم )  ( 

بالتصرررديق علرررى ات انيرررة  ( لسرررنة ) 

الت ررررا   الحررررع  بررررين     م لررررس 

التلرررررا ف لرررررد   الخلررررريج اللعبيرررررة 

 . جمهب ية سنغافب  

 

 الديباجة
 

 

 

 

 

 

 مشرررررررررررع ق نرررررررررررا بف  نرررررررررررم )  ( 

بالتصرررديق علرررى ات انيرررة  ( لسرررنة ) 

    م لررررس الت ررررا   الحررررع  بررررين 

التلرررررا ف لرررررد   الخلررررريج اللعبيرررررة 

 . جمهب ية سنغافب  

 

 الديباجة
 

  اإلطرالق(    اب جلس تاحيل  ل ال( 

 .(اقطالن  بتا ل

وعلــذ ذلــو يكــون نــ  املــادة 
 الديباجة بعد التعديل

 مشرررررررررررع ق نرررررررررررا بف  نرررررررررررم )  ( 

بالتصرررديق علرررى ات انيرررة  ( لسرررنة ) 

الت ررررا   الحررررع  بررررين     م لررررس 

التلرررررا ف لرررررد   الخلررررريج اللعبيرررررة 

 . جمهب ية سنغافب  

 

 الديباجة
 

 المبافقررة علررى نررعا  م لررس النررباب 

 بتااااا ل )اإلطررررالق(تاااااحيل  ل اااال ب

 .(اقطالن 

 

 مشرررررررررررع ق نرررررررررررا بف  نرررررررررررم )  ( 

بالتصرررديق علرررى ات انيرررة  ( لسرررنة ) 

الت ررررا   الحررررع  بررررين     م لررررس 

اللعبيرررررة التلرررررا ف لرررررد   الخلررررريج 

 . جمهب ية سنغافب  

 

 الديباجة
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  صبص مشع ق القا بف

 كما    ت من الحكبمة

  صبص المبا 

 كما أنعها م لس النباب

 ل نة الشؤ ف الخا جية تبصية 

  الدفاق  األمن البطني

  صبص المبا 

 كما أنعتها الل نة

 

  حررررررن حمررررررد بررررررن عيسررررررى آ  خلي ررررررة

 ملك مملكة البحعين

 

 علل ابدستر ، اإلطالنبعد 

 

علااال اتف  يااال ابتجااا  ة ابحااا ة باااي  ةول و

ابتعااا و  باااادول اب لاااي  ابع بياااال  جلاااس 

اب ر عاااااال  ااااااي  وج هر  اااااال ساااااا غ  ر ة

 ابع صاااااااااااا ل ابقر  اااااااااااال  ابدوحاااااااااااال( 

 ،7777ة ة     77بت     

 

ا ااا   جلاااس ابنااار ت و جلاااس اب ااارا  

ابقاا نر  اآلتااي ناااه ، و ااد صااد    عليااه 

 وأصد ن ه:

 

 

 

  حررررررن حمررررررد بررررررن عيسررررررى آ  خلي ررررررة

 ملك مملكة البحعين

 

 علل ابدستر ، الطالقبعد 

 

ابحااا ة باااي  ةول علااال اتف  يااال ابتجااا  ة و

 جلاااس ابتعااا و  باااادول اب لاااي  ابع بياااال 

اب ر عاااااال  ااااااي  وج هر  اااااال ساااااا غ  ر ة

 ابع صاااااااااااا ل ابقر  اااااااااااال  ابدوحاااااااااااال( 

 ،7777ة ة     77بت     

 

ا ااا   جلاااس ابنااار ت و جلاااس اب ااارا  

ابقاا نر  اآلتااي ناااه ، و ااد صااد    عليااه 

 وأصد ن ه:

 

 

  حررررررن حمررررررد بررررررن عيسررررررى آ  خلي ررررررة

 ملك مملكة البحعين

 

 علل ابدستر ، الطالقبعد 

 

علااال اتف  يااال ابتجااا  ة ابحااا ة باااي  ةول و

 جلاااس ابتعااا و  باااادول اب لاااي  ابع بياااال 

اب ر عاااااال  ااااااي  وج هر  اااااال ساااااا غ  ر ة

 ابع صاااااااااااا ل ابقر  اااااااااااال  ابدوحاااااااااااال( 

 ،7777ة ة     77بت     

 

ا ااا   جلاااس ابنااار ت و جلاااس اب ااارا  

ابقاا نر  اآلتااي ناااه ، و ااد صااد    عليااه 

 وأصد ن ه:
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  صبص مشع ق القا بف

 كما    ت من الحكبمة

  صبص المبا 

 كما أنعها م لس النباب

 ل نة الشؤ ف الخا جية تبصية 

  الدفاق  األمن البطني

  صبص المبا 

 كما أنعتها الل نة

 

 الما   األ لى

 

اتف  ياال ابتجاا  ة ابحاا ة بااي   صاارةق علاال

ةول  جلس ابتع و  بادول اب لاي  ابع بيال 

اب ر عاااااال  ااااااي  وج هر  اااااال ساااااا غ  ر ة

 ابع صاااااااااااا ل ابقر  اااااااااااال  ابدوحاااااااااااال( 

ل بها ا ، اب  ا ق7777ة ة     77بت     

 ابق نر .

 

 الما   األ لى

 

 دون تعديل

 

 الما   األ لى

 

 دون تعديل

 

 الما   األ لى

 

اتف  ياال ابتجاا  ة ابحاا ة بااي   صاارةق علاال

ةول  جلس ابتع و  بادول اب لاي  ابع بيال 

اب ر عاااااال  ااااااي  وج هر  اااااال ساااااا غ  ر ة

 ابع صاااااااااااا ل ابقر  اااااااااااال  ابدوحاااااااااااال( 

، اب  ا قل بها ا 7777ة ة     77بت     

 ابق نر .

 

 الما   الثا ية

 

 علاال  ئااايس  جلاااس ابااارت اء وابااارت اء 

ت فيااا  هااا ا ابقااا نر ،  - ااال  ي ااا    ااااه -

و ع ل به    ابيرم ابت بي بت     نن ه  ي 

 ابج  دة اب س يل.

 

 الما   الثا ية

 دون تعديل

 

 الما   الثا ية

 دون تعديل

 

 الما   الثا ية

 

 علاال  ئااايس  جلاااس ابااارت اء وابااارت اء 

ت فيااا  هااا ا ابقااا نر ،  - ااال  ي ااا    ااااه -

و ع ل به    ابيرم ابت بي بت     نن ه  ي 

 ابج  دة اب س يل.
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 م2229نوفمرب  11التاريخ :  
 

 

 احملرتم   سعادة األستاذ / عبدالرمحن حممد مجشري
 رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع و األمن الوطني      

 
مشروع قانون بالتصديق علذ اتفاقية التجارة احلرة بني دول جملـس التعـاون : املوضوع 

( 51لدول اخلليج العربية ومجهورية سنغافورة، املرافق للمرسوم امللكي رقـم ) 
 م.2229لسنة 

  

 

 السالم عليكم   حمة هللا  بعكاته،،

 

ااا بل  ئاايس م، أ  ااق  عاا بي ابةاايد علااي باا  صاا بل اب7776ناار       6بتاا      

(، نةاا ل  اا  7776   -77 -7 –ص ل ت ق  776اب جلااس، ضاا    ت بااه   اا   

 ن ون   نر  ب بتاد ق علل اتف  يل ابتج  ة ابح ة بي  ةول  جلاس ابتعا و  بادول 

( بةا ل 97اب لي  ابع بيال وج هر  ال سا غ  ر ة، اب  ا اق بل  سارم اب لكاي   ا    

ابتنااا  عيل وابق نرنيااال، وذبااا   و    تاااه اإل ضااا حيل لبااال بج ااال ابنااا و  م،7776

 ب    نته ولبداء اب الحظ ت عليه بلج ل ابن و  اب   جيل وابد  ن واأل   ابرط ي.
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م، عقاااادت بج اااال ابناااا و  ابتناااا  عيل وابق نرنياااال 7776ناااار      77وبتاااا      

اجت  عهاااا  ابةاااا   ، حيااااث اطلعااااا علاااال  ناااا ون ابقاااا نر  اب اااا  ر  و    تااااه 

 اب ةتن     واقلتا صيي  ابق نرنيي  ب ب جلس.اإل ض حيل، وذب  بحضر  

 

لبال عادم    بفال  نا ون ابقا نر   –بعد اب داوبل واب ق ش  –وانتها ابلج ل 

 ب   ةئ وأحك م ابدستر .

 

 رأي اللجنة:

 

مشرع ق نرا بف بالتصرديق علرى ات انيرة الت را   الحرع  ت ت ابلج ل سال ل 

جمهب يررة سررنغافب  ، المعافررق بررين     م لررس التلررا ف لررد   الخلرريج اللعبيررة  

 ت    اب  حيتي  ابدستر  ل وابق نرنيل. م9002( لسنة 65للمعسبم الملكي  نم ) 

 

 

 

  حممـد هــادي احللواجـي                                    
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (5ملحق رقم )

 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 
والدفاع واألمن الوطين بشأن 
مشروع قانون بالتصديق على 

بروتوكول جتنب االزدواج الضرييب 
بني حكومة مملكة البحرين وحكومة 
اجلمهورية الفرنسية، املرافق 

( لسنة 80للمرسوم امللكي رقم )
  م.9002
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 م 9002  بفمبع 95التا يخ: 

 

 جنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينلل السادسالتقرير 
( بالتصديق على بروتوكول اتفاقية جتنب  مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  شأنب

  االزدواج الضرييب بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية الفرنسية.
 

 الفصل التشريعي الثاين - رابعالعادي ال ددور االنعقا
 

 : مقدمـة

صاحب املعايل األسـتاذ  كتاب  الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطيناستلمت جلنة 

املؤرخ (  5002-11-3/ص ل خ أ/ 242 ) رقم رئيس جملس الشورى علي بن صاحل الصاحل

قانون رقم )  مشروع والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  م،5002 وفمرب  15يف 

( لسنة )   ( بالتصديق على بروتوكول اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب بني حكومـة مملكـة   

على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعةداد تقريةر    ،البحرين وحكومة اجلمهورية الفرنسية

 س.اجمللليتم عرضه على  يف موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه يتضمن رأي اللجنة بشه ه
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 : إجراءات اللجنة -أواًل
 لتنفيذ التكليف املذكور أع ه قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 
 م.5002 وفمرب   55مشروع القا ون يف اجتماعها الرابع املنعقد بتاريخ اللجنة  تدارست (2)

 
 

قا ون موضوع النظةر والة    مبشروع الاطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (00)
 اشتملت على: 

 . )مرفق( رأي جلنة الشؤون التشريعية والقا و ية مبجلس الشورى -

 مشروع القا ون موضوع البحث ومذكرته اإليضاحية . )مرفق( -

  قرار جملس النواب ومرفقاته . )مرفق( -

اجلمهورية بروتوكول اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب بني حكومة مملكة البحرين وحكومة  -
 .الفر سية

 مالحظات وزارة املالية. )مرفق( -

 
 فقد حضر كل من: الرابع للجهات املعنية يف اململكة الجتماعهاوبدعوة من اللجنة  (00)

 

 وزارة املالية:
 

 مديع ض ا   اللالنات النتصا ية الخا جية السيد سامي محمد حميد .0

 

 

 وزارة الصناعة والتجارة:
 

 عالنات ت ا ية أ  أخصائي  السيد خليل مهنا .0
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      :كما شارك يف اجتماع اللجنة من األما ة العامة باجمللس كل من 
 

 املستشار القانوين لشؤون اللجان .  األستاذ حمسن محيد مرهـون .4

 االختصاصــي القانوين باجمللس.          اآلنسة ميادة جميد معــارج .5

 الباحث القانوين.  السيد علي عبداهلل العرادي .6

       

 السيد أيوب علي طريف.ر اللجنة ةتوىل أما ة س 

 

ـًا:  م حظات اجلهات املعنية:ثاني
 

 وزارة املالية: م حظات
 

إىل أمهية االتفاقيات االقتصادية بالنسبة ململكة البحرين من أجةل   اليةوزارة امل ممثل أشار
الربوتوكول مع اجلمهورية الفر سية هو حتسني صورهتا االقتصادية عامليا، مع اإلشارة إىل أن هذا 

 من أجل تعديل االتفاقية املصدق عليها سابًقا.
تعةديل   شمل تعدياًل لالتفاقية املذكورة يتم مبقتضةاه ي الربوتوكولوبني ممثلو الوزارة أن  

إضافة مادة جديدة إىل االتفاقية تنص على أن تتبادل السلطات املختصةة  و مسمى مملكة البحرين،
ون الضريبية، كما يكفل متاش  االتفاقية مع معيار منظمة ؤلدين املعلومات ذات العالقة بالشيف الب

 )مرفق(. التعاون االقتصادي والتنمية حول تبادل املعلومات الضريبية
 

 وزارة الصناعة والتجارة: م حظات
الربوتوكول  مبينا أن وزارة املالية من مالحظات حول االتفاقية مع ما أبداه ممثلالوزارة  توافق ممثل
تعدياًل لالتفاقية املذكورة يتم مبقتضاه إضافة مادة جديدة إىل االتفاقية تنص على أن تتبادل يشمل 

السلطات املختصة يف البلدين املعلومات ذات العالقة بالشئون الضريبية، كما يكفل متاش  االتفاقية 
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ل املعلومات الضريبية، والذي مت التهكيةد  مع معيار منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول تباد
 عليه من قبل جمموعة العشرين.

ـًا:   : ةــرأي اللجنثالث
 

حيث تبودلت بشه ه وجهات النظر من قبةل أعضةاء   مشروع القا ون تدارست اللجنة   
 والقا و يةواطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية  ،باجمللس املستشارين القا و ينيو اللجنة

لسالمة مشروع القا ون من الناحيتني الدستورية والقا و ية، والذي جاء مؤكداا مبجلس الشورى 
 الربوتوكةول  أنورأت اللجنةة  كما اطلعت على قرار جملس النواب ومرفقاته بشهن املشروع، 

إضافة مادة جديةدة  و تعديل مسمى مملكة البحرين، شمل تعدياًل لالتفاقية املذكورة يتم مبقتضاهي
إىل االتفاقية تنص على أن تتبادل السلطات املختصة يف البلدين املعلومات ذات العالقة بالشةئون  
الضريبية، كما يكفل متاش  االتفاقية مع معيار منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حةول تبةادل   

 .املعلومات الضريبية، والذي مت التهكيد عليه من قبل جمموعة العشرين
وميثل الربوتوكول خطوة إجيابية فيما يتعلق بندارة الشئون الضريبية، األمر الذي من شه ه التروي  

، وتعزيز العالقات االقتصادية املتبادلة بني حكومة مملكة البحرين وحكومةة  لأل شطة االستثمارية
 اجلمهورية الفر سية عن طريق إزالة العوائق املالية.

األمهية التوصية باملوافقة على مشروع القا ون من حيث املبةدأ،  وعليه رأت اللجنة أن من 
 ومواده كما وردت تفصيال يف اجلدول املرفق.

  
 
 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ارابًع
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كةل   32إعمااًل لنص املادة ) 
 : من

 

ـًا. راشد مال اهلل السبتاألستاذ  .5  مقرًرا أصليـ

ـًا.  فيصل حسن فوالذاألستـاذ  .6  مقرًرا احتياطي
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 ة:ـة اللجنــًا:  توصيخامس
 

قا ون، فنن اللجنة مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 

 : توص  مبا يل 

لسنة )   ( بالتصـديق علـى   مشروع قانون رقم )  ( املوافقة من حيث املبدأ على  .3
بروتوكول اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب بني حكومة مملكة البحـرين وحكومـة   

 .اجلمهورية الفرنسية

 

 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيً  يف اجلدول املرفق. .4
 

 ،،، واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ ال زم
 
 
 
 
 

 عبدالــرمحن حممــد مجشــري              أمحـد إبراهيــم هبــزاد     
                                         الشؤون اخلارجيةرئيس جلنة  الشؤون اخلارجية         نائب رئيس جلنة    

 والدفاع واألمن الوطين                           والدفاع واألمن الوطين 
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 نم )  ( لسنة )   ( بالتصديق على بع تبكب  ات انية ت نب الز  اج الضعيبي بين حكبمة مملكة مشع ق نا بف 

 البحعين  حكبمة ال مهب ية ال ع سية

 
  صبص مشع ق القا بف

 كما    ت من الحكبمة

  صبص المبا 

 كما أنعها م لس النباب

 ل نة الشؤ ف الخا جية تبصية 

  الدفاق  األمن البطني

  صبص المبا 

 كما أنعتها الل نة

 

(   مشررع ق نررا بف  نررم )  ( لسررنة )

بالتصررديق علررى بع تبكررب  ات انيررة 

ت نررررررب الز  اج الضررررررعيبي بررررررين 

حكبمرررة مملكرررة البحرررعين  حكبمرررة 

 .ال مهب ية ال ع سية

 

 الديباجة

 

  حررررررن حمررررررد بررررررن عيسررررررى آ  خلي ررررررة

 البحعينملك مملكة 

 بعد اقطالن علل ابدستر ،

( بةااا ل 7وعلااال اب  سااارم بقااا نر    ااا   

ب بتاااااد ق علاااال اتف  ياااال تج ااااخ  7667

اقتةواج ابضااا   ي باااي  حكر ااال   لكااال 

 ،اب ح    وحكر ل ابج هر  ل ابف نةيل

 

(   مشررع ق نررا بف  نررم )  ( لسررنة )

بالتصررديق علررى بع تبكررب  ات انيررة 

ت نررررررب الز  اج الضررررررعيبي بررررررين 

حكبمرررة مملكرررة البحرررعين  حكبمرررة 

 .ال مهب ية ال ع سية

 

 الديباجة

 

 دون تعديل

 

(   مشررع ق نررا بف  نررم )  ( لسررنة )

بالتصررديق علررى بع تبكررب  ات انيررة 

ت نررررررب الز  اج الضررررررعيبي بررررررين 

حكبمرررة مملكرررة البحرررعين  حكبمرررة 

 .ال مهب ية ال ع سية
 

 الديباجة

 

 دون تعديل

 

(   مشررع ق نررا بف  نررم )  ( لسررنة )

بالتصررديق علررى بع تبكررب  ات انيررة 

ت نررررررب الز  اج الضررررررعيبي بررررررين 

حكبمرررة مملكرررة البحرررعين  حكبمرررة 

 .ال مهب ية ال ع سية

 

 الديباجة

 

  حررررررن حمررررررد بررررررن عيسررررررى آ  خلي ررررررة

 ملك مملكة البحعين

 بعد اقطالن علل ابدستر ،

( بةااا ل 7وعلااال اب  سااارم بقااا نر    ااا   

ب بتاااااد ق علاااال اتف  ياااال تج ااااخ  7667

اقتةواج ابضااا   ي باااي  حكر ااال   لكااال 

 ،اب ح    وحكر ل ابج هر  ل ابف نةيل
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  صبص مشع ق القا بف

 كما    ت من الحكبمة

  صبص المبا 

 كما أنعها م لس النباب

 ل نة الشؤ ف الخا جية تبصية 

  الدفاق  األمن البطني

  صبص المبا 

 كما أنعتها الل نة

ب وتر ارل اتف  يال تج اخ اقتةواج وعلل 

ابضااا   ي باااي  حكر ااال   لكااال اب حااا    

اب ر اع  اي  يلوحكر ل ابج هر  ل ابف نةا

 ،7776   ر  0ب   س بت     

ا ااا   جلاااس ابنااار ت و جلاااس اب ااارا  

ابقااا نر  اآلتاااي نااااه، و اااد صاااد    علياااه 

 وأصد ن ه:

ب وتر ارل اتف  يال تج اخ اقتةواج وعلل 

ابضااا   ي باااي  حكر ااال   لكااال اب حااا    

اب ر اع  اي  وحكر ل ابج هر  ل ابف نةايل

 ،7776   ر  0ب   س بت     

ا ااا   جلاااس ابنااار ت و جلاااس اب ااارا  

علياااه ابقااا نر  اآلتاااي نااااه، و اااد صاااد    

 وأصد ن ه:

 

 الما   األ لى

 

ب وتر ااارل اتف  يااال تج اااخ ُصااارةق علااال 

اقتةواج ابضااا   ي باااي  حكر ااال   لكااال 

 اب حااا    وحكر ااال ابج هر  ااال ابف نةااايل

، 7776   ر  0اب ر ع  ي ب   س بت     

 اب  ا ق به ا ابق نر .

 

 

 الما   األ لى

 

 دون تعديل

 

 الما   األ لى

 

 دون تعديل

 

 الما   األ لى

 

ب وتر ااارل اتف  يااال تج اااخ ُصااارةق علااال 

اقتةواج ابضااا   ي باااي  حكر ااال   لكااال 

 اب حااا    وحكر ااال ابج هر  ااال ابف نةااايل

، 7776   ر  0اب ر ع  ي ب   س بت     

 اب  ا ق به ا ابق نر .
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  صبص مشع ق القا بف

 كما    ت من الحكبمة

  صبص المبا 

 كما أنعها م لس النباب

 ل نة الشؤ ف الخا جية تبصية 

  الدفاق  األمن البطني

  صبص المبا 

 كما أنعتها الل نة

 

 الما   الثا ية

 علاال  ئااايس  جلاااس ابااارت اء وابااارت اء 

ت فياااا  أحكاااا م هاااا ا  - اااال  ي اااا    اااااه -

به    ابيرم ابت بي بتا     ابق نر ، و ُع ل 

 نن ه  ي ابج  دة اب س يل.

 

 الما   الثا ية

 دون تعديل

 

 الما   الثا ية

 دون تعديل

 

 الما   الثا ية

 علاال  ئااايس  جلاااس ابااارت اء وابااارت اء 

ت فياااا  أحكاااا م هاااا ا  - اااال  ي اااا    اااااه -

ابق نر ، و ُع ل به    ابيرم ابت بي بتا     

 نن ه  ي ابج  دة اب س يل.

 

 
 
 
 
 
 



 

 777 

 
 

 

 

 

 م2229نوفمرب  22التاريخ :  
 

 

 احملرتم   سعادة األستاذ / عبدالرمحن حممد مجشري
 رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع و األمن الوطني      

 
بروتوكول اتفاقية جتنب االزدواج الضريبي بني مشروع قانون بالتصديق علذ : املوضوع 

البحرين وحكومة اجلمهورية الفرنسية، املرافق للمرسوم امللكي حكومة مملكة 
 م2229( لسنة 82رقم ) 

  

 

 السالم عليكم   حمة هللا  بعكاته،،

 

م، أ  اق  عا بي ابةايد علاي با  صا بل اباا بل  ئايس 7776نر      77بت      

(، نةاا ل  اا  7776   -77 -7 –ص ل ت ق  777اب جلااس، ضاا    ت بااه   اا   

بع تبكرب  ات انيرة ت نرب الز  اج الضرعيبي برين مشع ق نا بف بالتصديق علرى 

حكبمة مملكة البحعين  حكبمة ال مهب ية ال ع سية، المعافق للمعسربم الملكري 

و    تااه اإل ضاا حيل لباال بج اال ابناا و  ابتناا  عيل  ، م9002( لسررنة 80 نررم ) 

 ل ابن و  اب   جيل وابد  ن وابق نرنيل، وذب  ب    نته ولبداء اب الحظ ت عليه بلج

 واأل   ابرط ي.
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م، عقاااادت بج اااال ابناااا و  ابتناااا  عيل وابق نرنياااال 7776ناااار      77وبتاااا      

اجت  عهاااا  ابةاااا   ، حيااااث اطلعااااا علاااال  ناااا ون ابقاااا نر  اب اااا  ر  و    تااااه 

 اإل ض حيل، وذب  بحضر  اب ةتن     واقلتا صيي  ابق نرنيي  ب ب جلس.

 

لبال عادم    بفال  نا ون ابقا نر   –ب داوبل واب ق ش بعد ا –وانتها ابلج ل 

 ب   ةئ وأحك م ابدستر .

 

 رأي اللجنة:

 

بع تبكب  ات انية ت نرب مشع ق نا بف بالتصديق على ت ت ابلج ل سال ل 

الز  اج الضعيبي برين حكبمرة مملكرة البحرعين  حكبمرة ال مهب يرة ال ع سرية، 

ت  اا  اب اا حيتي  ابدسااتر  ل م9002( لسررنة 80المعافررق للمعسرربم الملكرري  نررم ) 

 وابق نرنيل.

 

 

 

  حممـد هــادي احللواجـي                                    
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 
 
 


