كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 3السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيـل املسـاعد لشـؤون جملسـي الشـورى
والنواب.
5

 - 3السيد مجال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
 وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها. من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
- 3السيد حممد نور الشيخ الوكيل املساعد للخدمات البلدية املشرتكة.

31

- 3السيد عبداحلي صاحل حممود املستشار القانوني.
 من جهاز املساحة والتسجيل العقاري:
 - 3السيد ناجي سبت سامل مدير إدارة املساحة.
 - 3السيد يوسف عبداهلل العماري املستشار العقاري.

35

 - 3السيد نور الدين عبدالقادر حممود املستشار القانوني.
كما حضـرها الـدكتور أدـد عبـدا هلل ناصـر األمـني العـام املسـاعد
للشــؤون الربملانيــة ،و الســيد أدــد عبــداهلل احلــردان األمــني العــام املســاعد
للموارد البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبـدالوهاب الربزيـي

رئـــيس هياـــة املست شـــارين القـــانونيني بـــاجمللس ،وأعضـــاء هياـــة املستشـــارين 31
القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بســم اهلل الــردن الــرحيم نفتــتح اجللســة التاســعة والعشــرين مــن دور 35
االنعقــاد العــادي الثالــث مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــت وة أمســاء
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األعضــاء املعتــيرين ،والغــائبني عــن اجللســة الســابقة .فضــل األ عبــداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الس م عليكم وردة اهلل وبركا ه ،وأسعد 5
اهلل صباحكم بكل خري ،اعتير عن حضور هـي اجللسـة كـل مـن أصـحاب
السعادة األعضاء :الدكتورة بهيـة جـواد اجلشـي ،ودالل جاسـم الزايـد للسـفر
خارج اململكـة

مهمـة رمسيـة بتكليـف مـن جهـة أخـرى ،ونانسـي دينـا إيلـي

خضـــوري ،والـــدكتورة جهـــاد عبـــداهلل الفاضـــل الر باطهمـــا مبهـ ـام رمسيـــة
بتكليــف مــن جه ـات أخــرى ،ودــد مبــاري النعيمــي ،وخالــد عبدالرســول آل 31
شريف للسفر خارج اململكـة ،ومجعـة حممـد الكعـ  ،وحممـد حسـن بـاقر
رضي لظـر صـحي طـار  ،وحممـد هـادي أدـد احللـواجي لظـر طـار ،
وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهيا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناي م حظات عليها؟ فضلي األخت لولوة
صاحل العوضي.

31

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع احرتامي ملعاليكم

إدارة اجللسة بامتياز

وبطريقة نوعية ،ومع احرتامي للسلطة املمنوحة لرئاسة اجمللس فيما يتعلق
بشطب مداخ ت األعضاء ــ وذلك طبقًا للمادة  88من ال ئحة الداخلية
للمجلس ــ إال أن هي السلطة مقيدة بقيد عدم خمالفة أحكام هي ال ئحة35 .
بالنسبة إىل ك مي الوارد

اجللسة السابقة

الصفحة  38فيما يتعلق

باستشهادي بالرسم الكاريكا ريي للفنان احملرّقي املنشور
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اخلليج» ،مل ييكر هيا بتا ًا
مداخليت

أشرت

املداخلة الواردة

هي الصفحة ،وقد

اجللسة السابقة إىل أن هيا الكاريكا ري ميثل الواقع

البحريين للفاة اليت كانت أو كان اجمللس يناقش أوضاعها
السابقة ،وبالتالي ال أعتقد أن اإلشارة إىل هيا الرسم

اجللسة

مداخليت فيها أي

خمالفة ألحكام ال ئحة الداخلية وإال انصرفت هي املخالفة إىل الفنان ذا ه 5
وإىل اجلريدة اليت نشرت هيا الكاريكا ري وهي من أكرب اجلرائد انتشارًا
مملكة البحرين ،وعليه أرجو أن يعاد سجيل ك مي كما ورد
اجللسة السابقة .باإلضافة إىل أن لدي م حظات شكلية على

التسجيل

املضبطة سأزود بها قسم املضبطة والطباعة لتجويد النص وليس اخلروج على
31

حمتوى أو جوهر النص ،وشكرًا

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ خليل إبراهيم اليوادي.
35

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،صباح اخلري مجيعًا ،بالنسبة إىل مداخليت
الصفحة  ،55وردت عبارة «كأنها انتظار جهد وهو جهد لن يأ ي أبدًا» ،و
قسم املضبطة والطباعة ألن ك مي

احلقيقة أنا ال ألوم اإلخوة

الفقرة األخرية ،ولكن كنت أود أن

من املمكن أنه مل يكن واضحًا

أشري إىل حقيقة مسرحية وهي مسرحية
Beckett

Barclay

Samuel

Waiting for Godot

الكا ب املسرحي والروائي والناقد والشاعر

اإليرلندي ،واليت حازت قييم أهم عمل مسرحي
اإليليزية ،واليت كُتبت
 5يناير 3253م،

اليت كتبها 31

القرن العشرين باللغة

عام 3248م ،وكان أول افتتاح لعرض املسرحية

وGodot

نهاية األمر هو اليي ال يأ ي .ويُعد هيا

الكا ب من الكتّاب األكثر شهرة اليين ينتمون إىل احلركة التجريبية 35
األدبية

القرن العشرين .مع حتيا ي لإلخوة

قسم املضبطة والطباعة،

وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناي م حظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن قر املضبطة مبا سيجرى عليها من عديل .وننتقل اآلن إىل البند
التالي من جدول األعمال واخلاص بالرسائل الواردة ،فضل األ عبداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.
31

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسالتا معالي السيد خليفة
بن أدد الظهراني رئيس جملس النواب خبصوص ما انتهى إليه جملس
النواب حول التالي :مشروع قانون بالتصديق على ا فاقية بني حكومة مملكة
البحرين وحكومة الواليات املتحدة املكسيكية بشأن التشجيع واحلماية 35
املتبادلة ل ستثمارات ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )37لسنة 3133م .وقد
متت إحالته إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مع إخطار
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )32لسنة 3118م بشأن نظيم سوق العمل( ،املعد

ضوء

االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) .وقد متت إحالته إىل جلنة اخلدمات 31
مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ورسالة سعادة العضو خالد
حسني املسقطي رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية بشأن طلب متديد
املدة املقررة للجنة لتقديم التقرير اخلاص مبشروع قانون باعتماد امليزانية
العامة للدولة للسنتني املاليتني 3133م و3134م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم
( )78لسنة 3133م .أخي موافقة اجمللس على الطلب امليكور.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الطلب امليكور؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .فضل األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام
للمجلس بقراءة ما بقى من الرسائل الواردة.
31

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،رسالة سعادة العضو السيدة رباب عبدالن
العريض بشأن التمسك بتقديم اقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم
بقانون رقم ( )78لسنة 3118م بشأن التأمني ضد التعطل .أخي رأي اجمللس.

35

الرئيـــــــــــــــس:
يا إخوان ،األخت رباب قدمت باقرتاح ،ومكتب اجمللس رفض هيا
االقرتاح لعدة أسباب ،ولكن األخت رباب متسكت باقرتاحها و قدمت به
مرة أخرى إىل مكتب اجمللس ،ومكتب اجمللس مل جيد أي جديد فتمسك
بقرار السابق برفض االقرتاح ،وحبسب ال ئحة الداخلية جيب أن يطرح

املوضوع على اجمللس ،و النهاية أنتم أصحاب القرار .حتى كونوا على بينة 31
سأقرأ عليكم قرار مكتب اجمللس« :استعرض مكتب اجمللس االقرتاح
بقانون ،حيث أوضح سعادة املستشار القانوني للمجلس أن املادة رقم  37من
املرسوم بقانون رقم  78لسنة 3118م بشأن التأمني ضد التعطل قد جاءت
شاملة جلميع املواد الواردة

االقرتاح املقدم .مشريًا إىل أن الرأي القانوني

هلياة املستشارين القانونيني املرفق مع االقرتاح بقانون املقدم يب ّين ذلك 35
بالتفصيل ،واليي يلخص عدم وجود حمل هليا االقرتاح ،وال داعي له هلي
األسباب ،رغم وافر االشرتاطات الشكلية
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اجمللس ذلك أكد ضرورة إيراد األسباب الداعية إىل طلب سحب االقرتاح
بقانون ،وذلك

خطاب معالي الرئيس بهيا اخلصوص إىل سعادة العضو

مقدم االقرتاح بقانون ،وعليه اختي مكتب اجمللس القرار التالي :خماطبة
رئيس اجمللس ملقدمة االقرتاح بقانون سعادة العضو رباب عبدالن

العريض

واملتضمن الطلب بسحب االقرتاح بقانون مع إيراد األسباب املوجبة ليلك5 ،
وإرفاق رأي هياة املستشارين القانونيني مع هيا اخلطاب» .طبعًا استلمنا
خطابًا آخر ــ كما ذكرت سابقًا ــ وهو متسكها باالقرتاح ،و قدمت به إىل
مكتب اجمللس مرة أخرى وكان قرار املكتب أيضًا هو التمسك بقرار
السابق .اآلن سأعرض املوضوع على جملسكم للتصويت عليه ،وإذا وافقتم
على االقرتاح سيحال إىل اللجنة املختصة ،وإذا مل وافقوا عليه فمعنى ذلك 31
أنه سيتم رفض هيا االقرتاح .فضلي األخت رباب عبدالن العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس،

البداية أود أن أشكر معاليكم على

عرض هيا االقرتاح على جملسكم املوقر ،وأنا أمتنى على األعضاء أن 35
يوافقوا على قبول هيا االقرتاح بقانون .طبعًا وجهة نظري ختالف وجهة نظر
رأي هياة املستشارين القانونيني ،وختالف أيضًا وجهة نظر مكتب اجمللس
بالنسبة إىل هيا االقرتاح .بالنسبة إىل اإلضافات اليت قمت بإضافتها إىل
قانون التأمني ضد التعطل ،فقد قمت بإضافة نصني إىل الفاات اليت من
املفرتض أن ستفيد من إعانات التعطل ،وحبسب قانون التأمني ضد التعطل 31
من املستفيد من إعانات التعطل؟ طبعًا الباحثون عن العمل ألول مرة أو
األشخاص اليين نطبق عليهم بعض الشروط املوجودة

قانون التأمني ضد

التعطل .وقد فنّدت هياة املستشارين القانونيني هيا االقرتاح على أساس أن
القانون يطبق على الفاات اليت ذكر ها

االقرتاح ،وأن املسجونني اليين

يطلق سراحهم وأيضًا املعاقني القادرين على العمل يستفيدون من إعانات 35
التعطل ،ويطبق عليهم القانون باعتبار أن القانون أ ى بقواعد عامة وجمردة،
ولكن من وجهة نظري أرى أنه ال يطبق عليهم هيا القانون .وسأعطيكم
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فقط مثالني حول هيا املوضوع :بالنسبة إىل املسجون اليي قضى فرتة
حمكوميته

السجن ،قد يكون هيا الشخص استفاد من قانون التأمني

ضد التعطل باعتبار أنه كان يبحث عن عمل ألول مرة ،و الوقت نفسه من
املمكن أنه حصل على وظيفة وبالتالي فهو استفاد أيضًا من التعويضات،
ومن املمكن أنه عمل

جهة حكومية أو

القطاع األهلي ولكنه عطل 5

عن العمل وقد استفاد من التعويضات اليت قدّم للعاطلني .حنن نتكلم عن
شخص ار كب جرمية ،قد كون جرمية تعلق باحلوادث املرورية باعتبار
أنها أقل شيء ،وبالتالي حكم عليه بالسجن ملدة سنة ،وانقطع عن العمل،
ولكن عندما يتم إط ق سراحه فهو لن يستفيد من اإلعانة باعتبار أنه ليس
باحثًا عن العمل ألول مرة ،ولن يستفيد أيضًا من عويضات التعطل باعتبار أنه 31
استفاد من هي اإلعانة سابقًا .حنن حمتاجون إىل هؤالء املسجونني ،وخاصة
أن من ضمن اسرتا يجية سياسة الدولة منع ومكافحة اجلرائم ،و أهيل
وإص ح املسجونني ،وبالتالي البد أن نعتربهم أيضًا من األشخاص الباحثني
عن العمل ألول مرة كي يستفيدوا من إعانات التعطل ،والفائدة من هي
اإلعانة ليست مالية فقط بل سيستفيد من التدريب أيضًا ،والوزارة ستبحث 35
هلم عن عمل ،فالدولة عندما بحث عن عمل للمطلق سراحه فاألمر خيتلف
عندما ييهب مبفرد للبحث عن عمل ،ألنه مل عد هناي أي ثقة فيه .حنن
نعر أن املسجونني

قضية اجلنايات حيكم عليهم بعقوبة التجريد املدني،

معنى ذلك أنهم لن يستفيدوا من بعض املزايا ،على سبيل املثال :الوظائف
احلكومية ،ف ميكن أن يكون موظفًا حكوميًا بعد خروجه من السجن 31
إال بعدما أن يرد اعتبار  .وحنن أيضًا نتكلم عن املعوق ،ألن املعوق قد يكون
شخصًا طبيعيًا أثناء عمله ،ولكنه قد يصاب بإعاقة جتعله يرتي العمل
لفرتة ،وبالتالي لن طبق عليه شروط استحقاق التعويض باعتبار أنه ري
العمل بإراد ه ،وبالتالي لن يستفيد أيضًا من مسألة البحث عن العمل ،وهليا
وجدت هي النصوص ،وهناي أمور أخرى .حنن نتكلم عن ا فاقية منظمة 35
العمل وهي النهوض بالعمالة وداية املتعطلني وإن كانت البحرين مل نضم
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إليها ،ولكن وُجد هيا القانون أيضًا نتيجة هلي اال فاقيات الدولية ،وأعتقد
أن هناي فاات أخرى حتتاج إىل هيا الدعم غري ها ني الفاتني اللتني
ذكر هما ،وقد وضعتهما

هيا القانون لكثري من األسباب ألن الشخص

املسجون اليي قضى حمكوميته
املهمشني

السجن أو الشخص املعوق من األشخاص

اجملتمع ،وإذا قمنا بدعمهم فسيكون لنا دور كبري

إدماجهم 5

اجملتمع ،ليا أمتنى على األعضاء أن يوافقوا على هيا االقرتاح ،وإذا جاءت
احلكومة وقالت إن هؤالء يشملهم قانون التأمني ضد التعطل ــ رغم علمي
بعدم انطباقه عليهم ــ فأنا أسحب املقرتح ،و

األخري احلكومة ــ على

األقل ــ أقرت أن هؤالء األشخاص شأنهم شأن اآلخرين شملهم االستفادة من
31

قانون التأمني ضد التعطل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،على كلٍ ،األخت رباب العريض أوضحت لكم وجهة
نظرها ،وسأعطي األ الدكتور عصام الربزيي املستشار القانوني للمجلس
الفرصة لشرح وجهة النظر اليت جعلتهم يرفضون هيا املقرتح ،وبعد ذلك 35
سيقفل باب النقاش ،على أن صو وا إما بقبول االقرتاح وإما برفضه .فضل
األ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزيي املستشار القانوني للمجلس.

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة  23من ال ئحة الداخلية للمجلس 31
شرتط لتقديم االقرتاح ابتداء عدم خمالفة االقرتاح بقانون ألحكام الدستور
واستيفاء الشكل املطلوب ،وعدم وجود األحكام اليت ضمنها االقرتاح
بقانون

القوانني النافية .وقد وجدت هياة املستشارين القانونيني أن

التحديدات والنصوص الواردة

القانون غين عن أي عديل أو إضافة ،ذلك

أن املادة  37من املرسوم بقانون بينت شروط استحقاق اإلعانة ،وهي الشروط 35
هي :متنح اإلعانة للباحث عن عمل ألول مرة إذا وافرت
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التالية :أن يكون حبريين اجلنسية ،أال يقل عمر عن  38سنة مي دية ،أن
يلتزم بتعليمات املكتب اليت يصدر بتحديدها قرار عن الوزير ،أال يزاول
عم ً جتاريًا أو مهنيًا حلسابه اخلاص ،أن يكون قادرًا على العمل ،أن
يكون راغبًا

العمل ،ويعترب الباحث عن العمل ألول مرة راغبًا

بادر بعد اجتياز بنجاح التدريب املقرر إىل طلب قيد امسه

العمل إذا
السجل اليي 5

يعد املكتب هليا الغرض ،على أن حيضر بنفسه بعد القيد إىل املكتب مرة
على األقل كل أسبوع وكل ما طلب منه املكتب ذلك ،أن يبحث جبدية عن
عمل وذلك وفقًا لألوضاع والضوابط اليت يصدر بشأنها قرار عن الوزير ،أال
يكون قد بلغ سن التقاعد وفقًا للقانون ،أن يلتحق بالتدريب املقرر وينتظم
فيه وجيتاز بنجاح ،هي الشروط

الواقع شروط عامة وميكن أن نطبق 31

على كل طالب عمل فتغين عن أي حتديدات أخرى ،فاملعوق إذا كان قادرًا
على العمل فسو

يوظف

دوائر الدولة ،وقد يوظف

القطاع اخلاص،

وهيا موجود وهو حق مكفول له .وكيلك فيما يتعلق بأي فاة من الفاات
اليت طلب العمل إذا وافرت فيها هي الشروط :البحث عن عمل ألول مرة،
باإلضافة إىل القدرة على العمل ،وهو يشمل كل من نطبق عليه هي 35
الشروط بدون حاجة إىل إضافات أخرى ،ليلك حددت ال ئحة أنه من شروط
قديم االقرتاح أال يكون موضوع االقرتاح مشارًا إليه أو منصوصًا عليه
القوانني ،وأعتقد أن هيا االقرتاح مل يقدم جديدًا فيما حدد القانون
خبصوص هيا املوضوع ،باإلضافة إىل أن القانون ضمِن أال يضار شخص
حالة حبثه عن العمل ومل يستجب لطلبه ،وهناي جلنة اعرتاضات ميكن أن 31
يقدم اعرتاضًا أمامها وإن كانت نتيجة االعرتاض الرفض يستطيع أن يطعن
قرار جلنة االعرتاض أمام احملاكم املختصة ،فالضمانات موجودة
وكيلك صدرت قرارات كثرية عن وزارة العمل

شأن نظيم طبيق هي

النصوص القانونية ،ليلك بنى مكتب اجمللس هيا الرأي وطلب من سعادة
األخت مقدمة االقرتاح أن سحبه؛ ألنه ال يضيف شياًا جديدًا إىل ما هو وارد 35
القانون ،واألمر معروض على اجمللس ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناي م حظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على قبول االقرتاح بقانون املقدم من األخت رباب
العريض وإحالته إىل اللجنة املختصة؟

31

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
بأخي الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم

( )33لسنة 3118م بشأن داية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وقد وافق 35
اجمللس عليه

اجللسة السابقة ،فهل يوافق اجمللس عليه بصفة

جمموعه

نهائية؟

(أغلبية موافقة)

31

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .وننتقل اآلن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص مبناقشة قرير جلنة املرافق العامة والبياة خبصوص
مشروع قانون التسجيل العقاري ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )84لسنة

3133م ،ومشروع قانون بتعديل املادة ( )78من قانون التسجيل العقاري 35
الصادر باملرسوم رقم ( )35لسنة 3272م( ،املعد

ضوء االقرتاح بقانون

املقدم من جملس النواب) .وأطلب من األ فؤاد أدد احلاجي مقرر اللجنة
التوجه إىل املنصة فليتفضل.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب ثبيت التقرير ومرفقا ه
املضبطة.
5

الرئيـــــــــــــــــس:
املضبطة؟

هل يوافق اجمللس على ثبيت التقرير ومرفقا ه

(أغلبية موافقة)
31

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه

املضبطة.

(انظر امللحق  / 1صفحة )37
35

الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املباد واألسس العامة ملشروع القانون .فضل األ
مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،دارست اللجنة مشروع القانون

االجتماعني 31

الثالث عشر املنعقد بتاريخ  38إبريل 3133م ،واالجتماع الرابع عشر املنعقد
بتاريخ  31إبريل 3133م ،ودعت اللجنة

اجتماعها الرابع عشر ك ً من

اجلهات التالية :وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ،وجهاز املساحة
والتسجيل العقاري ،وغرفة جتارة وصناعة البحرين ،ومجعية البحرين
العقارية ،وأحلقت مرئيات اجلهات السالفة اليكر بالتقرير املاثل أمام 35
أيديكم .إن أهم األسس واملباد اليت يقوم عليه املشروعان بقانونني هي:
أوالً :مواكبة التطورات اليت حلقت مبملكة البحرين
حيث صدرت

اجملال العقاري،

اململكة العديد من القوانني املتعلقة بالعقارات وملكيتها

إطار نظيم حق متلك العقارات .ثانيًا :مراعاة التغيريات اليت طرأت على
أعمال جهاز املساحة والتسجيل العقاري بعد نقل اختصاص املساحة إليه31 ،
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حيث ينظم املشروع أعمال املسح العقاري .ثالثًا :رفع العبء عن كاهل
املواطنني نتيجة ما شكله الرسوم املفروضة على حاالت بيع العقار أو بيع حق
الرقبة أو بيع حق االنتفاع .رابعًا :الفقرة األخرية من املادة ( )78من قانون
التسجيل العقاري يشوبها عوار دستوري
احملكمة الدستورية

ضوء املباد

اليت أرستها

اإلحالة امللكية رقم أ ج م  3 /لسنة 3112م  7قضائية 5

بتاريخ  35يوليو 3112م ،ما يستوجب معه حيفها من القانون ،وكيلك من
املشروع بقانون املرفق باملرسوم امللكي .عطفًا على ما سلف و ضوء ما دار
من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروعي القانونني ،فإن اللجنة
وصي مبا يلي 3 :ــ املوافقة على وحيد مشروع قانون التسجيل العقاري،
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )84لسنة 3133م ،ومشروع قانون بتعديل املادة 31
( )78من قانون التسجيل العقاري الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )35لسنة
3272م( ،املعد

ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب)،

مشروع

قانون واحد من حيث املبدأ3 .ــ املوافقة على وصيات اللجنة بشأن مشروع
القانون املوحد وذلك بالتفصيل الوارد

اجلدول املرفق .واألمر معروض على
35

اجمللس املوقر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناي م حظات؟ فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
31

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،رغم أن ال ئحة الداخلية وقانون نظام
حالة عدم حتفظه أو عدم إبداء أي

اجمللسني مل مينعا العضو حتى

م حظات على مشروع قانون أو اقرتاح بقانون أثناء نظر أمام اللجنة املختصة
اليت هو عضو فيها ،وهو ميلك مع ذلك أن يغري رأيه
ومع ذلك فإنين

اجللسة العامة ،إال أنه

اللجنة كانت لي بعض امل حظات على بعض املواد35 ،

وكنت أمتنى على اللجنة أن يكر هي امل حظات اليت مل يكرها فإنين
سأ عرض هلا عند مناقشة مواد هيا املشروع بقانون ،وهي تعلق بث ثة
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مفاصل جوهرية

هيا املشروع سأوردها بالتفصيل عند مناقشة كل مادة

من املواد اليوم أو

أي جلسة أخرى ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،فضل األ خليل إبراهيم اليوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أيها اإلخوة مشروع قانون التسجيل العقاري
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )84لسنة 3133م ،ومشروع قانون بتعديل املادة
( )78من قانون التسجيل العقاري الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )35لسنة 31
3272م املعد

ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب املوقر على

درجة كبرية من األهمية ،فكما علمون أننا حباجة إىل هيا القانون
لألسباب التالية :أوالً :ضمان حقوق امل ّي ،وشعورهم باالطمانان على
عقارا هم ،فالقانون احلالي حباجة إىل طوير ليل

احلاجة امللحة إىل متابعة

املستجدات .ثانيًا :هيا القانون حيتاج إليه أصحاب املكا ب العقارية كما 35
حيتاج إليه املرتددون على هي املكا ب والراغبون

االستثمار واملتطلعون إىل

وفري السكن امل ئم .ثالثًا :حتديد رسوم التسجيل بشكل واضح وجلي
وحبسب القانون ،يُسهم

وضوح الصورة للجميع ،ويُسهم

واملصداقية والشفافية .رابعًا :كما علمون سعاد كم أن االستثمار

الدقة
العقار

مثله مثل أي استثمار آخر حيتاج إىل بياة مشجعة وبياة مستقرة وضامنة31 ،
وهيا ال يتأ ى إال من خ ل التشريع والقانون اليي يضمن لكل ذي حق حقه.
اليوم طالعتنا صحيفة «الوطن» بتحقيق مع أصحاب املكا ب العقارية ،وهؤالء
اخلرباء يقدرون أن حجم املشاريع املطروحة حاليًا

اململكة يُقدر حبوالي

مثانية مليارات دوالر ،حيث يتجاوز عددها سبعة مشاريع ضخمة ،وأكدوا
صرحيهم لصحيفة «الوطن» أن العقار بدأ يشهد
للنشاط االستثماري والسكين العقاري ،متوقعني
القطاع

عام 3133م عودة قوية 35
الوقت نفسه أن يُسهم

النا ج احمللي اإلمجالي بنسبة  ،%31وشهدت اململكة مني مطلع
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عام 3133م طرح عدد من املشروعات العقارية املتنوعة بني العقارات السكنية
واالستثمارية؛ انتهى االقتباس .خامسًا :العقار
وجتارب متباينة وحنن أحوج ما نكون ــ
وأنظمة ُسهم

البحرين مرّ بظرو كثرية،

وقتنا احلاضر ــ إىل أسس وقواعد

استقرار سوق العقار و رسم خطوطه العريضة والواضحة

ضمانًا للحقوق اليت نستهدفها مجيعًا .سادسًا :هيا املشروع بقانون حباجة إىل 5
املواد املطروحة ،ليا أعتقد أنه من األوىل أن منضي قُدمًا

التعمق

مناقشة املواد لنتمكن من إياز

املتبقي من دور نا احلالية نظرًا إىل

أهميته و رقب السلطة التنفييية واملواطنني مبختلف اهتماما هم ملشروع
القانون ،أعين قانون التسجيل العقاري ،وشكرًا.

31

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناي م حظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

35

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)

31

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .أيها اإلخوة واألخوات
انتهز هي الفرصة ألُرحب بامسي وامسكم مجيعًا بأبنائنا طلبة مدرسة
طارق بن زياد اإلعدادية للبنني ومرافقيهم ،ونبدي اعتزازنا حبرص املدرسة
واهتمامها بإشراي الطلبة

األنشطة والزيارات اهلادفة ،ونتمنى أن يعود 35

النفع على هؤالء الطلبة من خ ل زيارا هم امليدانية ،للتعر
سري العمل

عن قُرب على

جملس الشورى ،لتحفيزهم و قوية معلوما هم ومستواهم

الدراسي وخباصة

مادة املواطنة من خ ل اجلد واالجتهاد والنشاط

املدرسي .متمنني ألبنائنا الطلبة االستفادة ودوام التوفيق والنجاح ،ومرحبني
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بهم ومبرافقيهم مرة أخرى

جملس الشورى .وننتقل اآلن إىل مناقشة مواد

املشروع مادة مادة ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
مسمى املشروع :وصي اللجنة باملوافقة على مسمى املشروع كما جاء 5
مشروع القانون األول.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناي م حظات على مسمى املشروع؟

31

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مسمى املشروع كما جاء

مشروع القانون
35

األول؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى املشروع كما جاء

مشروع القانون األول .وننتقل إىل 31

الديباجة ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
الديباجة :وصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد
35

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناي م حظات على الديباجة؟ فضل األ الدكتور عصام
عبدالوهاب الربزيي املستشار القانوني للمجلس.
31
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املستشار القانوني للمجلس:
آخر الديباجة هناي خطأ مطبعي ،حيث

شكرًا سيدي الرئيس،

وردت عبارة «أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآل ي ،وقد صدقنا
عليه وأصدرنا » والبد أن ضا كلمة «نصه» إىل العبارة لتصبح ...« :القانون
5

اآل ي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرنا » ،وشكرًا

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ أدد إبراهيم بهزاد.
31

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،العبارة وردت
جملس النواب ف يوجد اخت

مشروع القانون كما أقرها

.

الرئيـــــــــــــــس:
املستشار القانوني للمجلس يقول إن كلمة «نصه» سقطت سهوًا.

35

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
ولكن إضافة هي الكلمة عين أن خنتلف مع النواب ونؤخر املشروع،
وشكرًا.

31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هيا ليس ذلك اخلطأ اجلوهري الكبري .هل هناي
م حظات أخرى؟

35

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة بتعديل اللجنة مع عديل اخلطأ
املطبعي؟

31

(أغلبية موافقة)
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر الديباجة بتعديل اللجنة مع عديل اخلطأ املطبعي .وننتقل اآلن
إىل املادة األوىل ،فضل األ مقرر اللجنة.
5

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة األوىل :وصي اللجنة باملوافقة على هي املادة كما جاءت من
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناي م حظات على هي املادة؟ فضلي األخت لولوة صاحل 31
العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،قبل التعليق على املادة األوىل ،فيما يتعلق
بالنقطة اليت أثارها املستشار القانوني للمجلس ،هي الكلمة مل سقط 35
سهوًا ،وحتى املشروع الوارد من احلكومة مل أتِ فيه كلمة «نصه» حتى
نقول إنها سقطت سهوًا من اإلخوة النواب ،وذلك حتى ال ندخل
إشكاليات .املادة األوىل ألغت إلغاء صرحيًا ومباشرًا قانون التسجيل العقاري
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )35لسنة 3272م ،و
اجمللس أُشري إىل عدي ه أيضًا ،واملفروض أن يشار

الديباجة اليت أقرها
هي املادة أيضًا إىل 31

عدي ت القانون ،حتى ال يكون هناي ناقض ،فاإللغاء الصريح جاء لقانون
التسجيل العقاري الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )35لسنة 3272م ،أما
عدي ه فلم يتكلم عنها املشروع ،وبالتالي سو
الضمين ،ولكن طاملا وردت التعدي ت
أيضًا

كون

سياق اإللغاء

الديباجة فمن املفرتض أن رد

هي املادة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزيي املستشار
القانوني للمجلس.
5

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،هي التعدي ت لحق القانون املعدّل ،فحينما
يكون هناي نص بإلغاء القانون األصلي فإن ذلك يشمل كل عدي ه حبيث
ال حيتاج األمر إىل إضافة ،وأعتقد أن هيا مفهومًا.

31

الرئيـــــــــــــــس:
ولكن

الديباجة ذكرت عدي ه.

املستشار القانوني للمجلس:
من اجلائز أن ُيكر التعدي ت ألنها أحكام خمتلفة بالنسبة إىل
القانون ،ولكن حينما نقول يُلغى القانون فإن ذلك يشمل كل التعدي ت35 ،
وذكر التعدي ت

الديباجة متعلق باالط ع على القانون األصلي ومجيع

التعدي ت اليت صدرت ،ولكن حينما يرد نص بإلغاء القانون فإنه يشمل
كل القوانني اليت صدرت بشأن عديله ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،املشرّع البحريين

القانون املدني عر

طريقني لإللغاء :اإللغاء الضمين واإللغاء الصريح ،املشروع
اجته إىل اإللغاء الصريح ،وطاملا قلنا

هيا القانون 35

الديباجة« :بعد االط ع على ...وعلى

قانون التسجيل العقاري الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )35لسنة 3272م،
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املعدل بالقانون رقم ( )37لسنة 3118م »...وجانا

املادة اليت لغي أحكام

القانون األول من دون عدي ه فنحن بني اجتا اإللغاء الضمين ــ حتى ال
يكون هناي شك أو لغط أو فسري أو أويل من قبل القائمني على طبيق هيا
القانون ــ وال يوجد بتا ًا ما يضر أو مينع من إضافة التعدي ت إىل اإللغاء
ا ساقًا مع الديباجة وا ساقًا مع نية املشرّع

االجتا إىل اإللغاء الصريح 5

املباشر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مجال حممد فخرو.
31

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،قد يكون من حسن الصياغة ك م األخت
لولوة العوضي ،ولكن عندما ألغي أصل القانون ماذا يبقى بعد ذلك؟ أنا
ألغيت القانون األصلي ،فكل ما جرى عليه من عديل يُلغى معه ،هيا فهم
ضمين .حنن نقول« :بعد االط ع على ...و عدي ه» ،ولكن عندما ألغي فإنين 35
ألغي األصل و لقائيًا يُلغى معه التابع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
31

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أميل إىل اال فاق مع األخت لولوة العوضي
ألنه

الديباجة مضا أيضًا «املعدل بالقانون رقم ( )37لسنة 3118م »...ومل

يرد ذكر القانون املعدّل

عام 3118م ،وبالتالي من الضروري جدًا أن

يكون واضحًا أن اإللغاء ليس للقانون األصلي فقط وإمنا اإللغاء للفصل أيضًا 35
اليي يليه ،ألن القانون عُدِّلَ بقانون الحق وهنا ليس هناي إشارة إىل إلغاء
القانون املعدّل بالقانون رقم ( )37لسنة 3118م ،وعليه فإن القانون الصادر
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عام 3118م سيبقى قائمًا ما مل يُيكر اإللغاء ال حق ،وأعتقد أن ما فضلت
به األخت لولوة العوضي صحيح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزيي املستشار 5
القانوني للمجلس.

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،قوانني التعديل رد على مواد معينة

القانون

النافي ،وحينما يُلغى القانون األصلي ال كون قوانني التعديل ذات معنى ألنها 31
ال صاد مواد

القانون اجلديد من حيث الرتقيم ومن حيث التبويب ،وإذن

ال بقى هناي أي قيمة لقوانني التعديل ألنها تناول مواد

القانون املُلغى فهي

سقط بسقوط القانون املُلغى ،وال قيمة هلا وال ميكن أن قوم أي شُبهة
باستمرار نفاذ قوانني التعدي ت اليت أُدخلت على القانون .وإذا ما أراد املشرّع
أن يُبقي ــ مث ً ــ عدي ً معينًا جاء بشكل عام بإضافات معينة فمن املفروض 35
أن ينص على ذلك ،من ذلك مث ً هناي نص يشري إىل القرارات اليت صدرت
مبوجب القانون السابق ،و بقى نافية إىل حني حلول قرارات جديدة أو الئحة
جديدة حمل ال ئحة السابقة ،ولكن يتوقف طبيق هي القرارات على أال
كون خمالفة للقانون اجلديد النافي ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ عبدالردن عبداحلسني جواهري.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن ناقشنا هي املادة بإسهاب خ ل اجتماع 35
اللجنة ،وما ذهب إليه سعادة املستشار القانوني باجمللس واأل مجال فخرو
هو الصواب ،حيث إنه ال ميكن أن كون املواد قائمة ونافية إذا ألغي
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القانون األصلي ،وال وجود بتا ًا إلضافة أي عديل على هيا النص؛ ألن عند
إلغاء القانون برمته ،فجميع املواد املعدلة الحقًا لغى ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،هل هناي م حظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
31

هل يوافق اجمللس على هي املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر هي املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

35

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة الثانية :وصي اللجنة باملوافقة على هي املادة بالتعديل الوارد
التقرير.
31

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناي م حظات على هي املادة؟

(ال توجد مالحظات)

35

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هي املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر هي املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.
5

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة الثالثة :وصي اللجنة باملوافقة على هي املادة بالتعديل الوارد
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
31

هل هناي م حظات على هي املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
35

هل يوافق اجمللس على هي املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر هي املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ

31

مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
قانون التسجيل العقاري :باب متهيدي :التعاريف :املادة ( :)3وصي
اللجنة باملوافقة على هي املادة بالتعديل الوارد

35

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناي م حظات على هي املادة؟
31

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هي املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر هي املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.

31

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
القسم األول :املسح العقاري :الباب األول :أحكام عامة :املادة (:)3
وصي اللجنة باملوافقة على هي املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
35

هل هناي م حظات على هي املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
31

هل يوافق اجمللس على هي املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر هي املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

35

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( :)3وصي اللجنة باملوافقة على هي املادة كما جاءت من
احلكومة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناي م حظات على هي املادة؟

الرئيـــــــــــــــس:

(ال توجد مالحظات)

5

هل يوافق اجمللس على هي املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر هي املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

31

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( :)4وصي اللجنة باملوافقة على هي املادة بالتعديل الوارد
التقرير.
35

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناي م حظات على هي املادة؟

(ال توجد مالحظات)

31

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هي املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

35

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر هي املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
الباب الثاني :الشهادات وخريطة العقار :املادة ( :)5وصي اللجنة
باملوافقة على هي املادة بالتعديل الوارد

التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناي م حظات على هي املادة؟

(ال توجد مالحظات)
31

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هي املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
35

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر هي املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( :)8وصي اللجنة باملوافقة على هي املادة كما جاءت من 31
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناي م حظات على هي املادة؟

35

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هي املادة؟

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر هي املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( :)7وصي اللجنة باملوافقة على هي املادة كما جاءت من 5
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناي م حظات على هي املادة؟
31

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هي املادة؟
35

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر هي املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.
31

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
الباب الثالث :التغيري والتصحيح

السندات :املادة ( :)8وصي اللجنة

باملوافقة على هي املادة كما جاءت من احلكومة.
35

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناي م حظات على هي املادة؟ فضلي األخت لولوة صاحل
العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،على الرغم من أن هيا املشروع من املشروعات
املهمة للتطوير العقاري فإن هناي بعض املواد اجلوهرية واملفصلية اليت ؤثر
على حقوق املتعاملني أو امل ي ومن بينها املادة  8اليت نص على أنه« :إذا بني
لإلدارة املختصة ،من املعاينة على الطبيعة ،وجود غيريات غري مثبتة
اخلرائط أو

5

السجل العقاري ــ والسجل العقاري يشمل نسخة من وثيقة

امللكية ــ فعليها أن ثبتها

خريطة جديدة للعقار مشفوعة بشهادة بالتغيري

من البلدية املختصة ،مع إلزام املالك بتقديم وثيقة امللكية .و عدل بيانات
السجل العقاري ووثيقة امللكية بعًا ليلك ،وفقًا ملا حتدد ال ئحة التنفييية
هليا القانون» ،أريد شرحًا من قبل املسؤولني

التسجيل العقاري ملفهوم هي 31

املادة ،وما هي هي التغيريات؟ وإذا قصد بها داخل العقار ما بني اجلريان،
فهم وشأنهم وهلم أن يتناضلوا أمام احملاكم .وإذا حدث عديل على الطبيعة،
فما هو املقصود بالتعديل على الطبيعة اليي يتيح لإلدارة مبوجب هيا النص
التدخل ــ املطلق غري املقيد وغري املراقب ــ وإلزام املالك بتقديم الوثيقة إلجراء
التعديل؟! كما أن هيا املشروع مل يتضمن حق الطعن

مثل هي القرارات 35

خ فًا للقرارات الصادرة بشأن حتديد الرسوم ،وعندما نسري قلي ً

هيا

املشروع ،فسنجد أن املشروع منح من يصدر حبقه قدير الرسم حق الطعن
الرئاسي والقضائي ،وهي املادة على الرغم من أهميتها فإنها مل متنح من
سيجري عليه هيا اإلجراء حق التظلم الرئاسي أو القضائي؛ ألنه لو قام برفع
دعوى ،فهيا النص مبوجب القانون منح اإلدارة حقًا مطلقًا بإلزام املالك 31
بتقديم وثيقة امللكية ،وإجراء التعديل اليي را  .هي املادة حباجة إىل شرح
وا ٍ ،والتقييد حبق الطعن كما منح هيا احلق

قدير الرسم ،وهنا احلق

أكرب من حق قدير الرسم .أنا أملك عقارًا وجرى عليه عديل
فما املقصود بالتعديل

الطبيعة،

الطبيعة؟ اإلدارة قوم من لقاء نفسها من دون دخل

أحد بتغيري هي الطبيعة و قدير حدود العقار ومساحته و صنيفه ...وإخل ،وأنا 35
ال أملك حق االعرتاض ،وحتى لو قدمت بدعوى قضائية طبقًا حلق التقاضي
املكفول ،فاحملكمة لن سعف املتقاضني؛ ألنه مبوجب هيا النص اإلدارة
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ملكت نصًا قانونيًا ملزمًا وبناء عليه حيق هلا عديل هي اإلجراءات و غيري
هي التعدي ت رغمًا عن إرادة صاحب احلق .هي املادة حباجة إىل أنٍ
ودراسة؛ ليلك أطلب من اجمللس املوقر أن يتأنى

إقرارها واملوافقة عليها أو

عدم املوافقة عليها؛ ألنه حيتاج إىل بيان فصيلي بشأن هي التعدي ت اليت تم
على الطبيعة ومتلك اإلدارة عديلها

الوثيقة ،ومتلك إلزام مالك العقار 5

بتقديم وثيقته إلجراء ما را من عدي ت ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مقرر اللجنة.
31

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة واضحة ،العقار وسط عقارات،
والتغيريات حادثة ألي عقار ،والبلديات قتطع أجزاء من العقارات وال كون
مثبتة

الوثيقة األصلية احملفوظة لدى جهاز املساحة والتسجيل العقاري،

ووزارة األشغال أو بعض الوزارات قتطع أجزاء من أم ي خاصة لبناء شوارع 35
مع عويض املالك ،والتعويض داية دستورية للملكية اخلاصة

حالة

استم كها للمنفعة العامة ،وهيا األمر حدد ه املواد الدستورية .حنن نتكلم
عن التغيريات احلادثة

اخلرائط أو الوثائق املوجودة ألي سبب ،وإذا أُحدثت

هي التغيريات من قبل البلديات نتيجة استم ي جزء من األم ي اخلاصة
لبناء شوارع ،وهي األمور إذا حدثت على الطبيعة وعاين جهاز املساحة 31
والتسجيل العقاري اخلرائط ورأى أنها غري موجودة على الطبيعة ،فيتم
غيريها إىل خرائط جديدة وذلك باستدعاء صاحب العقار ،وإصدار وثيقة
الواقع ،أما

جديدة حبسب التغيريات اليت أُحدثت .هيا ما هو حاصل

خبصوص حق التقاضي فهو حق كفله الدستور ،والتعويض العادل
االستم ي للمنفعة العامة ناولته مواد الدستور ،و
اإلخوة

آخر اجتماع للجنة مع 35

جهاز املساحة والتسجيل العقاري بينوا أنه حتى التعدي ت

القدمية بها داخل ما بني اجلريان ،أي أن هناي حقًا جلار
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ال يعلم به ،وعندما نأ ي إىل اخلرائط يد أنه البد أن جيرى عديل عليها؛
ألنه حق من حقوق املالك ،وستأ ينا مواد خبصوص إرفاق الزوايا بالعقار العام
مما يؤدي إىل غري مساحة العقار ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع احرتامي ملا فضل به األ مقرر اللجنة،
فإن االستقطاع واالستم ي حيكمه قانون االستم ي ،وحدد كل إجراء 31
من إجراءات هيا االستم ي مبا

ذلك الوثيقة اليت صدر باسم الدولة.

النقطة األخرية اليت فضل بها األ املقرر خبصوص داخل العقار ما بني
اجلريان ،إذا داخل جاري علي جبدار منزله ،فهل ستصدر وثيقة للجار
بالتداخل؟ هل أقنن شياًا غري قانوني؟! أنا أريد من اإلخوة

جهاز املساحة

والتسجيل العقاري أن يبينوا لنا ما هو املقصود بالتغيري على أرض الطبيعة؟ وأنا 35
ال أقصد ما قصد األ مقرر اللجنة وهو داخل العقار ما بني اجلريان؛ ألن هيا
أمر حتكمه قواعد وقوانني مثل القانون املدني وغري من القوانني األخرى
الدولة ،وال ميكن بأي حال من األحوال أن صدر اإلدارة وثيقة باخلطأ أو
بالتداخل ،أين حقي أنا؟ من سيعوضين عن اجلزء اليي اقتطعه جاري وصدرت

له وثيقة ،أين حقي باعتباري شخصًا مت االعتداء عليه حبسب مداخلة األ مقرر 31
اللجنة؟ ما زلت آمل من القائمني على شؤون التسجيل العقاري أن يشرحوا لنا
املعنى احلقيقي هلي املادة حتى نكون على بينة عند التصويت عليها باملوافقة أو
الرفض؛ ألنها تعلق حبقوق أصحاب عقارات وأصحاب أموال ،والدستور دى
امللكية اخلاصة من أي اعتداء أو انتهاي ،وشكرًا.

35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ ناجي سبت سامل مدير عام املساحة جبهاز
املساحة والتسجيل العقاري.
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مدير عام املساحة جبهاز املساحة والتسجيل العقاري:
البداية أحب أن أوضح أن حدود امللكية

شكرًا سيدي الرئيس،

الدستور والقانون مصونة وال ميكن االعتداء عليها بأي طريقة من الطرق.
خبصوص املادة  ،8ذكرنا املعاينة على الطبيعة ووجود غيريات ،والتغيريات
عدة حاالت ،والوثائق وامللكيات املوجودة هلا اريخ قديم

موجودة

البحرين ،فوثائق امللكية موجودة مني  71عامًا ،و

5

بعض املناطق حتدث

غيريات على املخططات ،فيحدث ختطيط جديد للمنطقة ،أو قد قع أخطاء
مادية

اخلرائط أثناء إعدادها مني أيام اخلرائط (الفو ية) كما نسميها،

وعندما نكتشف أثناء املسح على الطبيعة أو أثناء وجود خمططات جديدة
للمناطق وجود اخت

بني الوثائق املوجودة

أيدي امل ي والصادرة مني 31

فرتات سابقة وبني املخطط اجلديد؛ فمن حقنا باعتبارنا إدارة أن نعدل
االخت فات املوجودة ،وذلك يتم بإشعار املالك واحلصول على إقرار موثق من
املالك نفسه ،ف بد أن نتصل باملالك ونشرح له الوضع ،وغالبًا كون
التعدي ت بالزيادة وليس بالنقصان .و

املناطق القدمية حتدث أحيانًا

داخ ت بني اجلريان ولكن احلدود بينهم فصلها جدران عريضة ،واليوم 35
دقة املسح العقاري لدينا صل إىل  5سنتيمرت ،و املناطق القدمية يوجد لدينا
بعض اجلدران الفاصلة يصل عرضها إىل أكثر من  81سنتيمرتًا ،وحنن
هي احلاالت حتدث لدينا بعض الفراغات بني امل ي ،و

املخططات

اجلديدة عندما نأخي موافقة البلدية املختصة ــ املقصود بيلك التخطيط
العمراني ــ نعدل هي اخلرائط حبيث يكون وزيع الفراغ املوجود بني امل ي 31
بالتساوي ،وإذا كانت هناي ملكيات فيها جتاوز على أم ي حكومية
فنحن نلتزم باملرسوم امللكي رقم  32لسنة 3113م

هيا الشأن بأخي

موافقة الديوان امللكي على أي عديل يطرأ على أي عقار أثر على عقار
حكومي مملوي للدولة ،وشكرًا.

35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت رباب عبدالن العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،كانت لدي م حظة على هي املادة ولكن
بعد الشرح أرى أن نص املادة غري دستوري؛ ألن هناي اعتداءات على حقوق
وملكيات الناس حبجة أن اخلرائط موجودة مني  71سنة ،وبناء على هيا
املسح غريت وسو أعتدي على حقوق الناس وسأغري امل مح ،ومن املمكن 5
أن يكون العقار كبريًا ويصبح صغريًا .أعتقد أن هي املادة مهمة جدًا وحتتاج
إىل مراجعة و وضيح أكثر ،وإقرارها بهي الطريقة فيه اعتداء على حقوق
وملكيات الناس ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،ا ضحت لي الصورة اآلن من خ ل التدقيق
التعابري .احلديث هنا عن اخلرائط والسجل ،والتعديل ال يقول:
امللكية ،وقد يقول شخص ــ

وثيقة 35

وثيقة امللكية ــ إن بيته يطل على البحر ثم

حدث دفن؛ ليا البد من القول مث ً :حيد من الشرق البحر وحيد من الغرب
كيا ،فالوثيقة البد أن عكس ما حدث على اخلريطة وليس

حدود

ملكية الشخص ،وبالتالي ليس هناي مساس بامللكية ذا ها ،بل مساس
باخلريطة و عديلها حبيث يعكس ذلك واقع األمر بعد حدوث دفن أو 31
طويرات أخرى

املنطقة ،فاحلديث هو عن خريطة وعن وثائق

السجل

العقاري وليس عن وثيقة امللكية .ولكي كون وثيقة امللكية عاكسة لواقع
اخلريطة البد أن يقدمها املالك حتى عطى له وثيقة جديدة ،وال أعتقد أن
هناي أي مساس حبق امللكية ،مبعنى أنين أملك عقارًا و أ ي الدولة و أخي
من دون عويض! أعتقد أن قرار احملكمة الدستورية اآلن هو أن يكون 35
التعويض وفقًا حلق املثل
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الوزارة .فالبلد ليست سائبة ــ كما يقولون ــ حتى ضيع حقوق الناس ،وما
حدث هنا هو عديل وفقًا لتطور املنطقة والتغيريات اليت حدثت فيها،
وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ علي عبدالرضا العصفور.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،أميل إىل ما فضلت به األخت لولوة العوضي،
وأعتقد أن حي

املادة هو األفضل ألن بها الكثري من اإلبهام .وأنقل إىل 31

اجمللس واقعة حدثت ،وإذا أراد اإلخوة

التسجيل العقاري أن ييهبوا معي

إىل املوقع فلهم ذلك .مت عديل وضعية أرض ألحد األشخاص

منطقة مت

وقيف مجيع رخص البناء فيها حبجة أن املنطقة سيجرى عليها عديل
وضعي ،وإىل اآلن هناي بعض األشخاص مل يعطوا إجازات بناء ــ وليسمح لي
الدكتور عبدالعزيز أبل حيث قال إن األمور ليست سائبة بهي الطريقة ،وأنا 35
أنقل إليه هي الواقعة ــ وأحد األشخاص أراد أن يعدلوا وضعية أرضه ،حبيث
يكون مدخلها مقابل جهة معينة ،وبالفعل مت عديل الوضعية ،ومت أخي جزء
من أرض الشارع وأُدخل إىل أرضه ،وفُتح له شارع استثنائي خاص من أرض
هي وقف ،هيا واقع موجود اآلن ،فلدينا قانون ل ستم ي ،ومن حق الدولة
أن عدل فيه ،أما أن عدل الدولة وضعية ملك بإزاحتك إىل األمام أو إىل الوراء 31
والتقليص من أرضك من دون استايان ومن دون وجود حق للشخص
حيتكم أو أن يتقاضى
العقاري

التصر

أن

احملكمة؛ فأعتقد أن هيا هو إعطاء حق للتسجيل
األم ي كيفما يشاء ،وحتى إنه

آخر املادة ذكر

التالي« :و عديل بيانات السجل العقاري ووثيقة امللكية» وليس اخلرائط ،بل
يتم عديل الوثيقة كيفما شاءوا .أعتقد أن وجهة نظر األخت لولوة العوضي 35
أثارت موضوعًا مهمًا ،وأرى أنه من األفضل حي هي املادة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل سعادة األ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
شؤون جملسي الشورى والنواب.
5

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،حنب أن نبني جمللسكم املوقر أن هي املادة
موجودة

قانون عام 3272م من دون أي غيري .ما هو املقصود؟ لنفرتض أن
 311قدم ،وأخيت وزارة األشغال جزءًا منها لتوسعة

أرضًا مساحتها 311

الطريق ،وخريطة هي األرض املوجودة
أن مساحتها 311

السجل العقاري ما زال مسج ً بها

 311قدم ،فهيا اليي يقصدونه ،وهو أن مساحة األرض 31

السجل العقاري خمتلفة عن مساحتها

الواقع ،فيكون التعديل على

أساس واقع األرض ،هيا هو املقصود ،هل بقى األرض كما هي؟ جيب
عديلها حتى يكون السجل العقاري واضحًا وبه أحدث التجديدات ،وهيا ال
ميس احلق ،فحق الشخص ال ميس ،سيأخي عويض عن لك األرض ،ولكن
ال جيوز أن بقى الوثيقة الرمسية بدون عديل وكأنه مل يُقتطع من أرضه ومل 35
يعوض ،فهيا هو املراد حتى كون السج ت

السجل العقاري صحيحة،

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
31

شكرًا ،فضل األ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،كنت سأشري إىل املادة

القانون احلالي.

ولكن أزيد على ما فضل به سعادة الوزير أن ذلك قد يكون من مصلحة
املواطن نفسه اليي أدخل التعديل على أرضه ويستحق عويضًا على ذلك وليس 35
لديه علم ،وليلك مت اإللزام بتقديم وثيقة األرض إىل اجلهة املعنية بعد املسح
مرة أخرى ،فهناي الكثري من الورثة من كبار السن ومن املرضى ...وإخل
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جترى عدي ت على وثائق أراضيهم وهم ليسوا على علم بها ،وعندما قوم
اإلدارة املعنية باملسح جتد أن م مح األرض غريت ،فتعدل على اخلريطة
و قول للمالك :هي شهادة مين بأنين عدلت على أرضك فأجلأ اآلن إىل
التعويض أو البلدية أو جهاز املساحة أو أي جهة أخرى ،جيب أن ينعكس واقع
األرض على الوثيقة والسجل العقاري ،وإذا كان للمالك حق أخي ه وزارة 5
األشغال ــ كما قال سعادة الوزير ــ أو وزارة شؤون البلديات والتخطيط
العمراني أو غريهما فله أن يلجأ إىل اجلهة املعنية للحصول على التعويض،
فأعتقد أن هي املادة بها داية للمواطن غري املطلع على حقوقه ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع احرتامي ملا فضل به سعادة الوزير من
اإلشارة إىل املادة الواردة
املادة صدرت

قانون عام 3272م ،ولكن أحب أن أبني أن هي 35

فرتة الدمج بني السلطتني التشريعية والتنفييية ،وحنن اليوم

أمام فصل بني السلطات ،أي أن الدولة كانت ممثلة

السلطة التنفييية

والسلطة التشريعية ويتوالهما جهاز واحد ،فتصدر من القوانني ما شاء ،ولنا
األحكام اليت صدرت عن احملكمة الدستورية العظة والعربة ،فقد
صدرت عن احملكمة الدستورية أحكام بعدم دستورية بعض القوانني اليت 31
صدرت أثناء فرتة الدمج بني السلطتني ،واليوم حنن سلطة نراقب السلطة
التنفييية حتى

مشروعات القوانني ،وصحيح أن جملسنا ال ميلك الرقابة

بأدوا ها الرقابية ولكنه ميلك الرقابة على مشروعات القوانني واقرتاحات
القوانني من حيث م ءمتها ومواءمتها وعدم خمالفتها للدستور .ما فضل به
األ مجال فخرو يعترب نقطة مهمة ولكن هي املادة حتتاج إىل كملة ،أي 35
حتتاج إىل إعطاء صاحب الشأن احلق

الطعن ،وقد قلت ذلك

البداية ألن

هيا املشروع أعطى املتظلم من قرار الرسم حق الطعن على هي القرارات
وهي أقل قسوة من هي املادة ،ومبوجب هي املادة حتى لو رفع صاحب الشأن
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دعوى أمام احملكمة ــ وحنن ال نفرتض سوء النية على إط قه أو حسن النية
على إط قه ــ فلن يستطيع حتى القاضي أن يعطيه حقه وسيقول له إن اإلدارة
متلك نصًا قانونيًا إلزاميًا بأن عدل و ضيف

الوثائق وليس كما فضل

الدكتور عبدالعزيز أبل بأن األمر قاصر على املسح ،وعندما نأ ي إىل
عريفات املسح والسجل العقاري فسنعر أن وثيقة امللكية عترب من السجل 5
العقاري .حنن ــ كما فضل األ علي العصفور ــ أمام خيارين :إما حي املادة
وإما عديلها مبا مينح أصحاب الشأن حق الطعن على مثل هي القرارات،
وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ يوسف عبداهلل العماري املستشار العقاري جبهاز
املساحة والتسجيل العقاري.

املستشار العقاري جبهاز املساحة والتسجيل العقاري:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة  33من القانون نفسه ضمن حقوق 35
املواطن اليي نتكلم عنه ،فهي قول « :كون مجيع وثائق امللكية الصادرة
وفقًا لألحكام السارية قبل العمل بهيا القانون حجة على الكافة ،ما مل
يقضِ بإلغائها مبوجب حكم قضائي نهائي» ،ومعنى ذلك أن الوثيقة حجة
على الكل وال ميكن إلغاء أي أمر بها إال مبوافقة صاحب احلق نفسه،
فنحن إذا أجرينا عدي ً نطلب منه أن حيضر شخصيًا ويوقع باملوافقة على 31
التعديل ،وحنن ال نقوم بهيا اإلجراء من لقاء أنفسنا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إخوان إذا كانت املادة موجودة
والتجربة ُثبت أن اإلخوان

القانون احلالي املُطبق،

جهاز املساحة والتسجيل العقاري يقومون بكل 35

املسؤولية وعندهم املرونة الكافية لتعديل وضعية وثائق املُلكية مبا قتضيه
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املصلحة العامة ــ وال أعتقد أن هناي شكاوى من طبيق هي املادة على أرض
الواقع ــ وإذا كانت املادة أساسًا موجودة ومطبقة؛ فأعتقد أن خماوفنا

غري

حملها .هل هناي م حظات أخرى؟
5

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هي املادة؟

31

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر هي املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

35

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( :)2وصي اللجنة باملوافقة على هي املادة بالتعديل الوارد
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
31

هل هناي م حظات على هي املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
35

هل يوافق اجمللس على هي املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر هي املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()43

3133/5/33م

املضبطة 32

31

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
القسم الثاني :التسجيل العقاري :الباب األول :أحكام عامة :املادة
( :)31وصي اللجنة باملوافقة على هي املادة كما جاءت من احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناي م حظات على هي املادة؟

(ال توجد مالحظات)
31

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هي املادة؟

(أغلبية موافقة)
35

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر هي املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( :)33وصي اللجنة باملوافقة على هي املادة بالتعديل الوارد
31

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناي م حظات على هي املادة؟
35

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هي املادة بتعديل اللجنة؟

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر هي املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.
5

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( :)33وصي اللجنة باملوافقة على هي املادة بالتعديل الوارد
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناي م حظات على هي املادة؟ فضل األ مجال حممد فخرو.

31

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس،

احلقيقة لفت انتباهي

الفقرة األخرية من

املادة عبارة «وحيظر متكني غري ذوي الشأن ،»...من املقصود بغري ذوي الشأن
هي املادة؟ ومن هم ذوو الشأن

35

هي املادة؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أعتقد أن العبارة واضحة يا أ مجال ،فعبارة «غري ذوي
الشأن »...عين أي شخص غري ذي صلة باملوضوع ،أي الفضوليني .فضل األ
نور الدين عبدالقادر حممود املستشار القانوني جبهاز املساحة والتسجيل 31
العقاري.

املستشار القانوني جبهاز املساحة والتسجيل العقاري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل عريف «ذوي الشأن» ،ذو الشأن
هنا عرّفه القانون بأنه من يتوافر فيه ــ أي مقدم الطلب أو طالب االط ع ــ 35
الصفة واملصلحة

املوضوع املعروض واملدّون

الطلب ،يعين أنه أي شخص

يريد أن يطّلع على امللفات ألنه يريد أن يشرتي ،أو أن هناي ع قة بني هيين
الطرفني ،أو أن هناي منازعة أمام احملاكم أو النيابة العامة ويريد أن يطّلع
على بعض األوراق الرمسية ليقدمها كدليل ،أو يريد نُسخًا منها ،هؤالء هم
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من يعرفون بيوي الشأن ،وهم كل من توافر فيهم الصفة واملصلحة
املوضوع املعروض واملدون

الطلب املقدّم للجهاز ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،فضل األ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس،

هي احلالة «ذوي الشأن» هم أصحاب

املصلحة ،لنفرتض أن أرضي أو بييت جماورًا لبيت أو أرض شخص آخر ،فهل
كوني جارًا هليا الشخص يعين أنين اعترب من ذوي الشأن وميكنين االط ع 31
على معلومات عن بيته أو أرضه؟!

الرئيـــــــــــــــس:
االط ع .فضل األ

إذا كان لك حق الشُفعة فنعم لك احلق

نورالدين عبدالقادر حممود املستشار القانوني جبهاز املساحة والتسجيل 35
العقاري باإلجابة عن السؤال من فضلك.

املستشار القانوني جبهاز املساحة والتسجيل العقاري:
شكرًا سيدي الرئيس ،كما قلت من قبل من توافر فيه الصفة
واملصلحة

هيا الطلب نسمح له مباشرة باالط ع على املعلومات أو على 31

احلصول على نسخٍ رمسية منها .املصلحة هنا ليست مر بطة باجلار أو بأي
شخص آخر ،املصلحة فيما عود عليه من الطلب املعروض ،أي أين كمن
مصلحته من هيا االط ع؟ هل يطلع من أجل أن يتأكد من أن العقار اليي
يريد أن يشرتيه ليست عليه أو فيه معوقات أو مشاكل قانونية متنع سجيله
فيما بعد أو متنع من شرائه؟! فهنا هو يريد أن يعر حقيقة العقار اليي يريد 35
أن يشرتيه ،أو يطلع على مجيع األوراق من أجل أن يأخي نسخة منها لتقدميها
منازعة أمام القضاء ،هيا هو املقصود باملصلحة هنا ،وليس املصلحة على
إط قها وأن يكون األمر مفتوحًا ألي شخص ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناي م حظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هي املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

31

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر هي املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.

35

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( :)33وصي اللجنة باملوافقة على هي املادة كما جاءت من
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
31

هل هناي م حظات على هي املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
35

هل يوافق اجمللس على هي املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر هي املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.
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31

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( :)34وصي اللجنة باملوافقة على هي املادة كما جاءت من
احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناي م حظات على هي املادة؟ فضلي األخت لولوة صاحل
العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
هي املادة .املادة انتهت بعبارة 31

شكرًا سيدي الرئيس ،لدي ساؤل

«وال جيوز متلك العقارات استنادًا إىل احليازة خ فًا ملا هو مثبت
العقاري أو

وثائق امللكية العقارية» ،النص القديم الوارد

السجل

القانون النافي

املادة  8الفقرة الثانية يقول« :وجيوز متلك العقارات غري املسجلة وغري
املقيدة بالتقادم و قام الدعاوى بثبوت مُلكيتها
التسجيل العقاري» ،وعندما نتبحر قلي ً
نصًا يقول إنه

مواجهة ذوي الشأن وإدارة

مشروع القانون فسنرى أن هناي 35

دعاوى احليازة يعترب السجل العقاري طرفًا

هي الدعاوى،

حني أن املادة هنا قول «وال جيوز متلك العقارات استنادًا إىل احليازة،»...
أريد شرحًا من القائمني على جهاز املساحة والتسجيل العقاري ملسألة أن
هناي نصًا مينع احليازة ونصًا آخر يُبيحها

حني أن املادة  8من القانون

النافي كانت واضحة وصرحية وسلسة وسهلة وقالت« :ال جيوز متلك عقار 31
مسجل طبقًا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هيا القانون أو مقيد طبقًا
ألحكامه بالتقادم »...وهي الفقرة تفق مع املادة  34من هيا القانون وإن
اختلفت الصياغة ،ولكن الفقرة الثانية من املادة  8من القانون النافي قول:
«وجيوز متلك العقارات غري املسجلة وغري املقيدة »...وهيا يعين أن هناي فرقًا
بني املسجلة وبني املقيدة ،وهنا النص
مادة أخرى قال إنه

حني أنه 35

هيا املشروع منع احليازة

دعاوى احليازة يكون السجل العقاري طرفًا

هي

الدعوى ،وأريد أن يشرح لي أحد الفرق بني ها ني املاد ني ،وهل أخي املشروع
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باحليازة أم مل يأخي بها؟ وذلك حتى نرفع التناقض ونرفع أي خ

عند

طبيق هيا املشروع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ نور الدين عبدالقادر حممود املستشار القانوني 5
جبهاز املساحة والتسجيل العقاري.

املستشار القانوني جبهاز املساحة والتسجيل العقاري:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال يوجد هناي عارض بني النصوص سواء
كان النص القديم املعمول به حاليًا ،وهي املادة رقم  8من قانون رقم (31 )35
لسنة 3272م ،أو املادة رقم 34

القانون اجلديد؛ ال يوجد عارض بينهما

نهائيًا ،وال يوجد عارض أيضًا مع املادة  38الواردة

مشروع القانون

املعروض أمامكم .املادة  38من املشروع احلالي نظم حاالت دعاوى ثبيت
امللكية ،و ثبيت امللكية هنا يفرتض فيه أن هناي أرضًا ليست مقيدة
السجل العقاري ،وليست هلا وثيقة ،وإمنا هي أرض خالية ،وأدعي أنا أمام 35
احملكمة املختصة أنين أمتلكها بوضع اليد عليها مني مدة فوق الستني
عامًا حبسب ما ينص القانون املدني بهيا الشأن ،وهنا أرفع دعوى ثبيت
امللكية وأبدأ

اختاذ اإلجراءات أمام احملكمة .أما املادة رقم  8من قانون

رقم ( )35لسنة 3272م ف يوجد بها أي مشاكل ،حيث قول« :وجيوز متلك
العقارات غري املسجلة وغري املقيدة بالتقادم و قام الدعاوى »...وهيا يعين أنه 31
عندما حتكم احملكمة هليا الشخص بتثبيت ملكيته بعد استيفاء املدة
املقررة قانونًا

القانون املدني يأ ي إلينا

جهاز املساحة والتسجيل العقاري

لنسجل له العقار حبسب نص املادة  .8أما املادة رقم  34من مشروع القانون
اليي أمامنا فتقول «وال جيوز متلك العقارات استنادًا إىل احليازة خ فًا ملا هو
مثبت
ومدونة

السجل العقاري »...وهيا يعين أنين أفرتض أن لدي أرضًا مسجلة 35
السجل العقاري وهلا وثيقة ملكية ،وال جيوز ألي شخص أن يدعي

ويقول إنه يتملك هي األرض أو هيا العقار استنادًا إىل احليازة ألكثر من 81
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سنة ،هيا الك م غري معرت
مدون

به ،ألنه طاملا أن هناي وثيقة وهيا العقار

السجل العقاري فإن امللكية مصانة وحمرتمة إىل أن يفصل فيها

القضاء .هيا هو الفرق بني املادة  34من مشروع القانون احلالي واملادة  8من
القانون النافي حاليًا ،وال يوجد عارض بينهما مطلقًا ،فاألرض غري مسجلة
املادة  ،8و

املادة  34هي أرض مسجلة ،هناي فرق بني املاد ني5 ،

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناي م حظات أخرى؟

31

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هي املادة؟

35

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر هي املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

31

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( :)35وصي اللجنة باملوافقة على هي املادة كما جاءت من
احلكومة.
35

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناي م حظات على هي املادة؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هي املادة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر هي املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( :)38وصي اللجنة باملوافقة على هي املادة بالتعديل الوارد

31

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناي م حظات على هي املادة؟

35

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هي املادة بتعديل اللجنة؟

31

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر هي املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ

35

مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
الباب الثاني :إثبات احلقوق

السجل العقاري :الفصل األول:

التصرفات واحلقوق الواجب قيدها :املاد ان ( )37و( :)38املادة ( 37بعد إعادة
الرتقيم) :وصي اللجنة باملوافقة على هي املادة بالتعديل الوارد
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31

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناي م حظات على هي املادة؟ فضلي األخت رباب عبدالن
العريض.
5

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،فقط لدي استفسار ،املادة قول« :جيب أن
قيد

السجل العقاري مجيع التصرفات املنشأة أو املقررة أو الناقلة للحقوق

العينية العقارية األصلية والتبعية ،»...فقد مت إضافة كلمة «التبعية» من قبل
السادة النواب ،وسؤالي هو :ملاذا متت إضافتها ،بينما وردت
عبارة «احلقوق العقارية األصلية» ،وهو ما وجد ه أيضًا

النص األصلي
القوانني املقارنة31 ،

وحنن نعر أن التبعية عين حقوق االر فاق وحقوق املرور وكل ما يتفرع عن
احلقوق األصلية ،فحبيا لو يتم شرح ملاذا مت إضافة كلمة «التبعية»؟
وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ نورالدين عبدالقادر حممود املستشار القانوني
جبهاز املساحة والتسجيل العقاري.

املستشار القانوني جبهاز املساحة والتسجيل العقاري:
املشروع بقانون اليي قُدم إىل جملس 31

شكرًا سيدي الرئيس،

النواب كانت املاد ان  37و 38منفصلتني عن بعضهما ،فاملادة  37كانت
نص على احلقوق العينية العقارية األصلية ،واملادة  38كانت نص على
احلقوق العينية التبعية ،وجملس النواب املوقر انتهى إىل دمج النصني طاملا أن
ها ني املاد ني بنفس النص ونفس احلكم ،هيا على احلق العيين األصلي،
وذاي على احلق العيين التبعي وذلك مراعاة للصياغة ،حبيث نقول« :الناقلة 35
للحقوق العينية العقارية األصلية والتبعية» بدالً من وجود ماد ني ،ليا رأوا أن
دمج املاد ني

مادة واحدة أفضل لكون احلكم واحدًا
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناي م حظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هي املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
31

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر هي املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.
35

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 38 :32بعد إعادة الرتقيم) :وصي اللجنة باملوافقة هي املادة
بالتعديل الوارد

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
31

هل هناي م حظات على هي املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
35

هل يوافق اجمللس على هي املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر هي املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.
5

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 32 : 31بعد إعادة الرتقيم) :وصي اللجنة باملوافقة على هي
املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناي م حظات على هي املادة؟ فضلي األخت لولوة صاحل 31
العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هي املادة أيضًا من املواد اليت استوقفتين
مشروع القانون ،املادة  31نص على التالي« :جيب قيد حق اإلرث

السجل 35

العقاري إذا اشتملت الرتكة على حقوق عينية ،»...لو رجعنا إىل القانون
القديم فهيا املشروع بقانون مل يتضمن نصًا واضحًا بأن يقتصر متلك
العقارات على البحرينيني أو على اجلهات اليت وردت ،فمث ً
هناي نص صريح يقول« :حق التملك

العقارات

القانون النافي

دولة البحرين قاصر على

البحرينيني ــ واستثنى من ذلك احلاالت اآل ية :ومن بينها ــ كل متلك لعقار مت 31
عن طريق املرياث ،»...حنن نفهم أن الشريعة اإلس مية هي مصدر رئيسي
للتشريع ،وعندما نرجع إىل ديباجة هيا املشروع يد أن هناي نصًا خاصًا
بتملك غري البحرينيني نص على املرسوم بقانون اخلاص بتملك غري البحرينيني
لبعض األم ي واألراضي ،حنن نعلم أن غري البحرينيني يقتصر متلكهم على
مناطق وأراضٍ استثمارية ،وعندما يأ ي هيا القانون ويقيد حق اإلرث ،فأود 35
االستفسار من السادة القائمني على جهاز املساحة والتسجيل العقاري :هل
القيد هي الوثيقة؟ وهل التسجيل هو القيد؟ ألنه ــ حبسب القانون القديم ــ
هناي فرق بني التسجيل والقيد ،هيا أوالً .ثانيًا :إذا كان الوارث غري حبريين
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()54

3133/5/33م

املضبطة 32

وورث عن أمه أو أبيه فهل يقيد و صدر له شهادة أو وثيقة ملكية بالتسجيل؟
وهل هيا املشروع بقانون مل يصادر حق اإلرث؟ فاملشروع هنا عندما كلم عن
حق اإلرث فأنا أعترب بالنسبة للبحريين أنه قيد قبل أن يتصر فيه ،فمث ً
إذا كانت الزوجة غري حبرينية وورثت عن زوجها ،أو األبناء من أم حبرينية
اليين هم غري حبرينيني فهل هيا املشروع صادر حق اإلرث كوسيلة من 5
وسائل كسب امللكية أم ال؟ هيا سؤالي إىل ممثل جهاز املساحة والتسجيل
العقاري .والسؤال اآلخر :ما الفرق بني القيد والتسجيل؟ ألن ــ حبسب فهمنا
وحبسب القانون القديم ــ هناي فرقًا بينهما ،ألنه قال :جيوز متلك العقارات
غري املسجلة وغري املقيدة ،يعين أن هناي فرقًا بني التسجيل والقيد .وأهم
سؤال لدي :هل هيا القانون صادر حق اإلرث كسبب من أسباب كسب 31
امللكية لغري البحريين اليي نصت عليه أوالً اإلع نات الصادرة أيام املستشار
اإليليزي؟ واملرسوم بقانون الصادر سنة 3275م اعترب اإلرث وسيلة من وسائل
كسب امللكية استنادًا إىل أحكام الشريعة اإلس مية اليت أ ي

املقام

األول و الرت يب قبل التشريعات الوضعية وبالتالي سجيل هيا احلق وإصدار
35

الوثائق ال زمة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ نورالدين عبدالقادر حممود املستشار القانوني
جبهاز املساحة والتسجيل العقاري.

31

املستشار القانوني جبهاز املساحة والتسجيل العقاري:
شكرًا سيدي الرئيس ،حبسب نص القانون املدني فإن من بني أسباب
كسب امللكية املرياث ،وهنا ال يوجد عارض مطلقًا بني هيا املشروع
اجلديد وما ورد

حكم املادة  2من القانون املطبق حاليًا ،وال بني املرسوم

بقانون رقم ( )41لسنة 3222م بشأن متلك مواطين دول جملس التعاون لدول 35
اخلليج العربية ،وال بني املرسوم بقانون ( )3لسنة 3113م بشأن متلك
األجانب ،والبند ( )3من املادة ( )2من القانون املطبق حاليًا يقول :إن متلك
العقارات

دولة البحرين قاصر على البحرينيني ،وجيب أن يكون عن طريق
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املرياث ،هيا القانون قصر التملك على البحرينيني فقط ال غري ،وقد مت
عديل هيا النص مبوجب املرسوم رقم ( )41لسنة 3222م وفتح اجملال لتملك
مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،حبيث يعاملون معاملة
املواطن البحريين ،وقد قال :بأي طريق من طرق التصر

قانونًا ،ومن بني

هي الطرق الوصية أو املرياث ،إذن املرياث هنا هو أحد طرق كسب امللكية 5
بالنسبة ملواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،أما خبصوص
األجانب فقد نص املرسوم بقانون رقم ( )3لسنة 3113م

املادة األوىل منه

على التالي :مع عدم اإلخ ل حبق مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج
العربية

متلك العقارات ،جيوز لغري البحرينيني سواء كانوا أشخاصًا

طبيعيني أو أشخاصًا اعتباريني متلك العقارات
التصر

دولة البحرين بإحدى طرق 31

قانونًا أو باملرياث ،لكنه حدد األمر

املناطق وبالشروط اليت

يصدر بها قرار عن جملس الوزراء ،ألن الشخص املورث ــ الشخص األجن ،
اليي آلت ملكيته إىل ورثته من بعد ــ ال يتملّك أص ً إال
يُسمح له بالتملك فيها ــ فهو لن يتملك

املناطق اليت

أي منطقة ــ وهي املناطق اليت يصدر

بتحديدها قرار عن جملس الوزراء ،وهي القرارات موجودة مني عام 3113م 35
إىل عام 3118م ومعمول بها .أما

املشروع بقانون اجلديد فأنا ال أحرم

انتقال امللكية باملرياث ،وبدون اإلخ ل باملناطق املسموح فيها لألجن بتملك
العقارات ،فليس هناي أي إخ ل أو عارض

النصوص مطلقًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
سعادة املستشار إذا كانت هناي حبرينية متزوجة من أجن

وأوالدها

يكتسبون جنسية األب ،فهل يستحقون ركة أمهم و سجل بامسهم
باعتبارهم أجانب؟
35

املستشار القانوني جبهاز املساحة والتسجيل العقاري:
مثل هي احلاالت ال.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()58

3133/5/33م

املضبطة 32

الرئيـــــــــــــــس:
أنا أ كلم من ناحية اإلرث ،أليس الصحيح أن ييهب ما متلكه األم
إىل أوالدها حبسب الشريعة االس مية؟ وكيف يتم التصر

ذلك؟
5

املستشار القانوني جبهاز املساحة والتسجيل العقاري:
حبسب ما حيدد جملس الوزراء من مناطق...

الرئيـــــــــــــــس:
ال أقصد ذلك ،أنت تكلم عن األجانب ،ما أقصد هو أنه إذا كانت
األم حبرينية وأبناؤها غري حبرينيني ولديها ركة من العقارات ،فلمن يهب 31
هي الرتكة؟

املستشار القانوني جبهاز املساحة والتسجيل العقاري:
سو

نتقل إليهم ،ولكنين أخربهم أنين ال أستطيع سجيلها إال بعد

التأكد من أن هي املنطقة مسموح بالتملك فيها أو ال ،وذلك لصدور قرار 35
بيلك.

الرئيـــــــــــــــس:
لو كانت املنطقة غري مسموح لألجانب التملك فيها و وفيت األم
البحرينية ولديها أبناء حيملون جنسية غري البحرينية ،فما هو الوضع

هي 31

احلالة؟

املستشار القانوني جبهاز املساحة والتسجيل لعقاري:
سو

سجل الرتكة هلم ،وال مشكلة

ذلك ،و صدر الوثائق

حبسب القانون املدني ،فاإلرث من بني أسباب كسب امللكية ،باعتبار أن 35
هي ملكية أم متوفاة انتقلت إىل أوالدها من بعدها ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،رغم اخت
باجلهاز أرجو سجيل ك مه حرفيًا ،ألنه

مع األ املستشار القانوني 5
منتهى األهمية بالنسبة إىل حق

اإلرث حبيث ال رد عليه قيود ،ألن القانون النافي اعترب حق اإلرث

أن

يسجل ،واإلرث سبب من أسباب سجيل امللكية للوارثني حبسب القانون
النافي ،واأل املستشار القانوني جبهاز املساحة والتسجيل العقاري ذكر
ــ وأنا ال أختلف معه ــ ما يتعلق بتملك مواطين دول اخلليج وهو ك م ال غبار 31
أي مكان ،أما األجانب فقد حصر

عليه ،ألن القانون يسمح بيلك

متلكهم على مساحات ومناطق معينة ،وإذا كان ك مه ملزمًا للزوجة
األجنبية أو األبناء األجانب ألم حبرينية أو غري ذلك ــ ولد عمه أو ولد خاله
أجنبيان ،وهي أمور حتدث لدينا ــ فهل يسجل قيد حق اإلرث و صدر له وثيقة
بامللكية؟ هيا الك م اليي نريد أن يسجل ،ألن مضبطة اليوم عترب من 35
األعمال التحضريية حبيث يُرجع إليها عند قيام شك أو غموض
النص ،وأنا ال أعتقد ذلك؛ ألن املشروع بقانون مل يستثنِ األجن

فسري
إن امتلك

العقار عن طريق اإلرث ،والقانون احلالي واضح وصريح ،بينما هيا املشروع
سكت عن هي املسالة ،ولكن ك م املسؤولني باعتبارهم ممثلني عن جهاز
املساحة والتسجيل العقاري سو

يؤخي عند فسري هيا املشروع .فقد أردت 31

بيلك أال نصادر حق اإلرث كسبب من أسباب نقل امللكية استنادًا إىل
الشريعة اإلس مية ،وهي مصدر رئيسي للتشريع ،وإذا كان اجمللس
سيكتفي بك م األ املستشار القانوني باجلهاز فهو ملزم للسلطة التشريعية
وللسلطة القضائية

املقام األول ،ألن القاضي هو اليي سيطبق القانون

وسيسجل امللكية ،والقرار
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

األخري جمللسكم املوقر ،وشكرًا.
()58

3133/5/33م

35
املضبطة 32

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،مداخلة األخت لولوة العوضي
أفهم ملاذا نسجل العقار باسم األجن

حملها ،وال 5

منطقة غري مسموح لألجانب بالتملك

فيها ألنه فقط ورثه من أم حبرينية؟! ال أعر

من أين أ ى األ املستشار

القانوني جبهاز املساحة والتسجيل العقاري بهيا التفسري؟ أين مصدر ؟ وسؤال
األخت لولوة العوضي كان وجيهًا .سيدي الرئيس ،معاليك وجهت إليه أكثر
من مرة سؤاالً وهو :إذا كانت أم الوريث حتمل اجلنسية البحرينية وأبو 31
حيمل اجلنسية األجنبية وهو حيمل اجلنسية األجنبية ،واألم متلك عقارًا
منطقة غري مسموح حاليًا لألجانب بالتملك فيها ،فكيف نتقل إليه ملكية
األرض؟ إن ما ينتقل إليه هو حق اإلرث .نص املادة هنا استخدم كلمة «حق»،
وهي الكلمة عين أن األجن

له حق

هيا اإلرث ،وكون هيا األجن

ميلك عقارًا فهيا ال يعين أن يضيع حقه ،إما أن يتم عويضه بعقار آخر
منطقة أخرى ،وإما أن يستطيع بيعه .وليس هناي ما يؤكد
الوارث األجن

سو

نقل إليه ملكية هيا العقار ،وسو

كتب فيها أن هيا األجن

35

هيا النص أن
صدر له وثيقة

حامل جنسية غري البحرينية ميلك قطعة عقار

منطقة مسموح للبحريين فقط بالتملك فيها ،وال أعتقد أن هناي نصًا
القانون يســـمح بيلـــك .وأنا أ فق مـــع األخت لولـــوة العوضي

أن فسري 31

املستشار القانوني جبهاز املساحة والتسجيل العقاري مهم وخطري ،وال أعر
إن كان يعين فسري أو ال يعنيه ،ليا أرى أنه جيب أن نتحاور
املوضوع حتى نصل إىل حل بهيا الشأن ،كما حصل
أُخي بتفسرينا مؤخرًا ،فيجب أن يؤخي بتفسرينا

هيا

قانون العمل عندما
هيا املوضوع أيضًا،

وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن املوضوع اليي نناقشه اليوم مهم 5
جدًا .وسؤالي هو :هل البحرين بها نظام اقتصادي مفتوح ،أم نظام اقتصادي
مغلق؟! كيف أمسح أن أقول إن بإمكان البحريين أن ميتلك عقارًا
نيويوري ولندن وطوكيو وغريها من دول العامل ،ومن املمكن أن يرث
إحدى هي الدول ،وهيا حق ال يستطيع أحد أن ينازعه فيه ،وأمنع حق متلك
األجن

مملكة البحرين؟! إذا كانت املرأة البحرينية ستطيع أن 31

للعقار

متتلك عقارًا ،فأعتقد أنه من الطبيعي أن أبناءها يستطيعون التملك أيضًا،
ولكن التساؤل هنا :ما اليي سيرت ب على حق التملك؟ هل ستمنح لألجن
اجلنسية أو اإلقامة وغري ذلك من األمور اليت قد رت ب على امت كه للعقار؟
سنقيس هيا األمر على دولة شقيقة وهي دولة اإلمارات العربية املتحدة ،حيث
إن اجلميع

العامل يستطيع أن ميتلك شقة على أراضيها ،وله حق اإلقامة 35

عند امت كها ،وحنن نأ ي اليوم ونقول أمام العامل كله :لن أ ري اجملال
لألجن

بتملك حتى شقة أو أن يقيم فيها أو أن يتصر

أمه حبرينية! أعتقد أننا جيب أن ننفتح قلي ً

بها حتى لو كانت

التفكري .أعتقد أنه من

الضروري أن يتم نظيم اإلرث ،ولكن إذا كان اإلرث مملوكًا ألجن من أم
حبرينية وهو مقيم هنا ،ف بد أن يكون له حق االنتفاع به ،فاحلقوق 31
االقتصادية أصبحت مشروعة

العامل أمجع ،وليس من املعقول أن آ ي

وأقول إن البحريين له حق متلك العقار
الدول ،و

نيويوري أو

لندن وغريهما من

البحرين أقول إن حق التملك ينتفي من األبناء من أم حبرينية

اليين حيملون جنسية أجنبية! البد أن نفكر بشكل أصح ،وأن نوسع
احلقوق وال نضيقها ،وأعتقد أن مثل هي احلاالت حمدودة جدًا وليست 35
كثرية ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزيي املستشار
القانوني باجمللس.
5

املستشار القانوني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،القانون املدني بيّن أسباب امللكية ومن
ضمنها االلتصاق ،والتصر

القانوني ،واحليازة ،وكيلك املرياث ،واملادة

 212منه أشارت إىل كسب امللكية بسبب الوفاة ونصت على التالي « :عيني
الورثة وحتديد أنصبائهم

اإلرث وانتقال أموال الرتكة إليهم سري عليها

أحكام الشريعة اإلس مية» ،وبالتالي أحكام الشريعة اإلس مية طبق حتى 31
لو كان الوارث أجنبيًا .وقضية متلك األجانب وانتقال امللكية إليهم بالوراثة
هي

الواقع موجودة بني الدول باملثل ،وإذا كانت الدولة اليت حيمل الوراث

جنسيتها ورث البحريين العقار

حالة املرياث ،فكيلك مملكة البحرين

عامل هيا الشخص باملثل ،واألنصبة تحدد مبوجب األنصبة املنصوص عليها
35

الشريعة اإلس مية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إذا كان هناي نص

قانون خاص يتعارض مع ما ورد

القانون املدني ،فهل األولوية أن يتم طبيق النص املوجود

القانون املدني أم

القانون اخلاص؟ إحدى الدول العربية كان لديها قانون يبيح امللكية ألي 31
عربي ،وبعد فرتة من الفرتات ألغي هيا القانون ،ومن قام بالتملك قبل إلغاء
القانون ال جيوز له أن يورث أبناء  ،أو أن يبيع العقار ألشخاص ال حيملون
جنسية البلد ،مع أنها بلد إس مي و طبق الشريعة اإلس مية ،وخالفوا هيا
املوضوع بنص القانون .املشكلة اآلن هي أن األبناء من أم حبرينية اليين
حيملون جنسية والدهم قد ال حيق هلم أن يرثوا العقار من أمهم ،وبالتالي 35
بإمكانهم أن يبيعوا هيا العقار ،وأن يستملكوا
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التملك لألجانب .بودي أن يكون األمر واضحًا .فضل األ نور الدين
عبدالقادر حممود املستشار القانوني جبهاز املساحة والتسجيل العقاري بشرح
املادة حتى نطمان إىل س متها.
5

املستشار القانوني جبهاز املساحة والتسجيل العقاري:
شكرًا سيدي الرئيس ،القانون املدني هو القانون األم ،وحدد القانون
املدني أن املرياث هو أحد أسباب كسب امللكية ،والدستور أيضًا نص على
أن املرياث حق مكفول حتكمه الشريعة اإلس مية ،وهيا األجن

اليي أمه

حبرينية وحيمل جنسية أجنبية يعترب وارثًا وله احلق مبوجب الدستور والقانون
املدني

أن ميتلك العقارات اليت آلت إليه من والد ه البحرينية سواء كان 31

العقار

املناطق املسموح بها متلك األجانب أو غري املسموح بها؛ ألن هيا إرث.

أما املقصود بعبارة «التملك
وبالتالي إذا أراد األجن
عقار

املناطق» فهو التملك عن طريق الشراء،

أن يشرتي أي عقار ،أقول له :ال ميكنك شراء أي

هي املناطق .أما املرياث فهو قانون عام ،وهو أحد أسباب كسب

امللكية سواء كان العقار

منطقة مسموح فيها بتملك األجانب أو غري 35

مسموح فيها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مجال حممد فخرو.

31

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن ك م األ املستشار القانوني جبهاز
املساحة والتسجيل العقاري ال ينطبق هنا؛ ألن هناي مناطق حمددة
البحرين يستطيع األجن
أي منطقة

مملكة

أن ميتلك فيها ،والبحريين يستطيع أن ميتلك العقار

الدول األوروبية ،وأما األوروبي ف يستطيع أن ميتلك العقار 35

أي منطقة

البحرين ،و

احلقيقة ليست هناي معاملة باملثل

البحرين ،ألنه ال يشرتط إذا كان هيا األمر يطبق
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مملكة البحرين ،فنحن لدينا قانوننا اخلاص ،وإذا كان اجمللس سيعتمد
على فسري األ املستشار القانوني جبهاز املساحة والتسجيل العقاري ،فيجب
أن نُقر أن اجمللس وافق على هي املادة بالتفسري اليي ذكر ممثل احلكومة؛
وذلك

حالة أنه إذا حدثت مشكلة مستقب ً

الك م اليي دار

القضاء فسنرجع إىل هيا

هي اجللسة ،وهو أن االبن الوارث من أم حبرينية اليي 5

حيمل جنسية أجنبية له احلق

أن يتملك قطعة أرض و سجل بامسه و صبح

ملكه .بالنسبة إىل كيف يتصر األجن بهيا العقار؟ وهل سيقوم بوهبه أم
آخر؟ هيا موضوع آخر ،أما خبصوص

أن يستملكه أم أن يبيعه على أجن

موضوع اإلرث فإذا وافق اجمللس املوقر على فسري األ املستشار القانوني
باجلهاز فيجب أن يثبت

31

املضبطة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ عبدالردن إبراهيم عبدالس م.
35

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،املوضوع قيم وجيب الرتيث فيه .مسألة املرياث
مسألة عامة وحكم فيها الدستور والقانون املدني ،ولكن إذا كان هناي
متلك أي عقار

قانون خاص وقال إنه ال جيوز لألجن

مناطق معينة ،فهيا

ال حيظر املرياث وال مينعه؛ ألن املرياث أقوى منه؛ ألنه ورد
اإلس مية ،وورد

الدستور ،وورد

الشريعة

القانون املدني ،وال جيوز طبيق 31

القانون اخلاص بهي الطريقة .الوارث له حق من فوق سبع مساوات ،وهيا حق
فرضه اهلل سبحانه و عاىل للوارث ،وليس ألبناء األم البحرينية فقط ،بل
يكون هناي ورثة من األبعدين ،وقد شهدت

مملكة البحرين أن هناي

شخصًا و وليس له ورثة إال أبناء أبناء عم الشخص ،وأ وا إىل البحرين بعد
سنوات يبحثون عنه ،وهم الورثة
يصبح هلم احلق
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

حال انقطاع الورثة من األقربني ،وبالتالي 35

اإلرث بقوة الشريعة اإلس مية وبقوة الدستور وبقوة
()83

3133/5/33م

املضبطة 32

القانون املدني ،وبالتالي بأي قانون حنرم هيا الوارث من هيا احلق؟ هي
املادة إن طبقت فهي غري دستورية ،وجيب النظر فيها بدقة والرتيث فيها .وإذا
كان األجن

ال يستطيع أن ميتلك

مناطق معينة ،فهيا قيد عام ،ولكن

هل جيوز قييد أحكام الشريعة بهي الطريقة؟ وهل جيوز قييد ما نص عليه
الدستور والقانون املدني بهي الطريقة؟ هي املسألة جيب على القانونيني 5
حبثها مع علماء الشريعة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

31

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أقرتح إعادة هي املادة إىل اللجنة لدراستها
على ضوء املادة الواردة

القانون النافي باستثناء حق اإلرث .اليوم حدث هيا

اجلدال ،وهيا اجلدال سيتكرر أمام احملاكم ،وال نعلم ماذا ستطبق
احملاكم ،واحملاكم ث ث درجات .القانون النافي حددها بشكل صريح 35
وواضح ،وهيا املشروع بقانون مل يبيّن بطريقة واضحة أن التملك قاصر على
البحرينيني ،ولكن

ديباجته أورد ما فضل به األ عبدالردن عبدالس م

وهو أن التملك لألجانب مقصور على مناطق حمددة

مملكة البحرين وفقًا

للقانون اخلاص بيلك ،وحنن ال خنتلف مع املستشار القانوني جبهاز املساحة
والتسجيل العقاري ،وال مع املستشار القانوني للمجلس
أورد

أن القانون املدني 31

نص من نصوصه أن من أسباب كسب امللكية املرياث ،وهيا ليس

عليه جدال وال لغط وال حيتاج إىل مناقشة ،ولكننا نتكلم عن األجن اليي
ينتقل إليه حق املرياث ،هل يستطيع إصدار شهادة ملكية بامسه؟ ألننا إذا
قلنا إنه ال يستطيع ،فكيف سيتصر

العقار؟ هيا املشروع بقانون يقول

إنه ال يرت ب على عدم قيد التصرفات الناقلة للملكية أي أثر سواء ما بني 35
املتعاقدين أو غريهم ،ويلتزم فقط باألثر الشخصي وهو التعويض .حنن حباجة
إىل دراسة هي املادة

ضوء أحكام القانون النافي و

الشريعة اإلس مية ،وأمتنى على األ
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اجتماعات اللجنة عند مناقشة هي املادة إذا قرر جملسكم املوقر إعاد ها إىل
اللجنة ،وال ضري

أن نتأخر جلسة واحدة ملناقشة هي املادة؛ ألن هي املادة

من األهمية مبكان لتعلقها بالدستور وبأحكام الشريعة اإلس مية،
وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت رباب عبدالن العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن املادة صحيحة ،باعتبار أن حق 31
الوارث ثابت ،ولكن ال جيوز التصر

فيه إال بعد أن يتم سجيله باسم

الورثة .واملسألة اليت طرحتها األخت لولوة العوضي ليست هلا ع قة بتا ًا
بالنص املوجود حاليًا ،فهو نص صحيح ،وال أعتقد أن هي املادة هلا ع قة
مبسألة اإلرث أو متلك األجانب أو عدم متلكهم .لدي ساؤل لإلخوة

جهاز

املساحة والتسجيل العقاري ــ من املؤكد أن هناي حاالت مرت بهم ــ :هل مت 35
سجيل أي عقار باسم الورثة األجانب

البحرين؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ يوسف عبداهلل العماري املستشار العقاري جبهاز
31

املساحة والتسجيل العقاري.

املستشار العقاري جبهاز املساحة والتسجيل العقاري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن أؤكد لكم

جملسكم وأمام

اجلميع أن جهاز املساحة والتسجيل العقاري يقوم بتسجيل امللكية باسم
الورثة األجانب اليين يرثون من حبرينيني ،ولدينا أمثلة كثرية حول هيا 35
املوضوع ،فهي املادة ال عين أننا ال نسجل امللكية باسم الورثة األجانب،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن جهاز املساحة والتسجيل العقاري 5
بيّن وجهة نظر بالنسبة إىل سجيل امللكية باسم الورثة األجانب من أم
حبرينية

أي منطقة من مناطق البحرين ،وهيا ما أكد املستشار العقاري

باجلهاز ،واملستشار القانوني للمجلس أيضًا أشار إىل هي النقطة

القانون

املدني ،ودستور مملكة البحرين ذكر أن الشريعة اإلس مية من أهم مصادر
التشريع ،وحَ ِفظَ حق الورثة

املرياث وضَمِنَ للجميع حق التقاضي .سيدي 31

الرئيس ،ال أرى داعيًا إلعادة هي املادة إىل اللجنة ،وأعتقد أنه من األفضل أن
نصوّت عليها اآلن ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ حمسن ديد مرهون املستشار القانوني لشؤون 35
اللجان باجمللس.

املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما أود أن أوضحه ،أن نص املادة ليست له
ع قة بتسجيل العقار بل بتسجيل حقوق اإلرث ،وحقوق اإلرث وغريها اليت 31
تبع العقارات سمى املقدمات ،مقدمة العقار ،ومقدمة العقار يسجل فيها أي
غيري

حقوق العقار ،و تبع العقار أينما ذهب سواء

البيع أو اهلبة وغري

ذلك .هنا تكلم املادة عن حقوق اإلرث فقط ،باعتبار أن صاحب هيا العقار
قد و  ،وبعد وفا ه أصبح له ورثة ،و سجل احلقوق هلؤالء الورثة سواء
كانوا أجانب أو غري أجانب .أما حق سجيل العقار فتلك مسألة أخرى إن 35
كان القانون جييز له أن يسجل هيا العقار أو ال .هي املادة واضحة وال تعلق
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بتسجيل العقار وإمنا تعلق بقيد هيا العقار واملتغريات اليت حتصل فيه فقط
وليس التسجيل.

الرئيـــــــــــــــس:
5

ما هو رأيك؟ هل امللكية سجل باسم الورثة األجانب أم ال؟

املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس:
رأيي ــ حبسب التجارب السابقة ــ هو أنه إذا ورث األجن

عقارًا

فسيسجل بامسه ولكن حيد من حق التصر فيه ،مث ً عليه أن يبيعه أو غري
31

ذلك.

الرئيـــــــــــــــس:
أنت اآلن أدخلتنا

متاهة أخرى.
35

املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس:
ال أقصد ذلك ،فقط قمت باإلجابة عن سؤالك ،ولكن أنا أ كلم عن
أن هي املادة

خصوصيتها ال تعلق حبق التسجيل وإمنا تعلق حبق املُلك

وحق اإلرث ،حق امللك إرث ،فهو اكتسب امللكية من خ ل اإلرث فقط
وبالتالي يسجل

سجل العقار أن ورثة هيا العقار املسجل باسم ف ن هم

ف ن وف ن وف ن ،أما حق التسجيل فتلك مسألة أخرى ال عاجلها هي 31
املادة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،اإلخوة

جهاز املساحة والتسجيل العقاري يؤكدون أن حق

اإلرث مكفول حبسب الشريعة اإلس مية ،ومكفول أيضًا حبسب الدستور 35
سواء كان الوارث أجنبيًا أو حبرينيًا ،وسواء كان العقار
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فيها لألجانب بالتملك أو

املناطق غري املسموح فيها ،ليا أرى أن نكتفي

بتسجيل ما ورد على لسانهم

مضبطة اجللسة حتى يكون ذلك دلي ً

املستقبل يستشهد به ،أو أن نطلب منهم أن يوافوا اللجنة املختصة برسالة
ؤكد هيا املعنى حتى كون من ضمن وثائق هيا اجمللس ،ومن ثم نصوّت
على املادة .وأرى اآلن أن املستشارين القانونيني واإلخوة اليين كلموا حول 5
هيا املوضوع يعتقدون أن الشريعة اإلس مية هلا األولوية ،والدستور فوق
القوانني ،والقانون املدني هو رأس القوانني ،وبالتالي أعتقد أن حق اإلرث
مكفول وفقًا لكل هي األمور .فضل األ علي عبدالرضا العصفور.
31

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن ما ذكر ه معاليكم صحيح ولكن
املخاو أن يكون للمادة وجهان ،مبعنى أنه

حالة إذا كنا نريد أن نسجل

عقارًا يتم التسجيل وفقًا للشريعة اإلس مية ،و كون املساحة مفتوحة أمام
جهاز املساحة والتسجيل العقاري ،حبيث إذا أراد أن يسجل العقار باسم أي
شخص من الورثة فسيؤخي األمر من اجلانب الدستوري ،وإذا مل كن هناي 35
رغبة

سجيل العقار فسيكون ذلك القرار نافيًا على أن هيا الشخص ال

يستطيع أن يتملك

هي املنطقة ،فاخلشية أن طبق املادة وفق التصر

الشخصي...
31

الرئيـــــــــــــــس:
ال ميكن أن يكون التصر مرة بطريقة ومرة بطريقة أخرى.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
من املمكن إذا اختار هيا القرار أو الدستور ،ليا أرى أن صاغ هي
املادة صياغة صحيحة حتى كون أكثر ضمانة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،نعم ما فضلت به هو عني الصواب ألن 5
اجمللس البد أن يتخي قرار اليوم إذا ا فق مع ما أورد املستشار القانوني
باجلهاز بناء على هيا التفسري ،مع أنه من املفرتض أن يكون هيا التفسري
على لسان احلكومة كي يكون مُلزمًا للجميع .أنا ال أختلف مع األ يوسف
عبداهلل العماري ،نعم ،حاليًا يتم سجيل العقارات بأمساء األجانب إذا كان
بسبب اإلرث ألن القانون احلالي استثناهم من شرط التملك للبحرينيني31 ،
وعندما صدر القانون مل يكن هناي قانون خاص باألجانب للتملك
حمددة ،وسيلغى القانون احلالي ،وهناي نص صريح ذكر

مناطق

هيا املشروع

يقول «يلغى العمل بأحكام هيا القانون» ،وال ينال من ذلك ما ذكر وهو أن
القرارات ستمر حتى صدور القرارات اجلديدة ،هيا ما أردت وضيحه .أرى
أن يُصدر اجمللس قرارًا باعتماد فسري ممثلي جهاز املساحة والتسجيل 35
العقاري كأساس وشرط للموافقة على هيا النص كي يكون األمر واضحًا
للجميع ،باعتبار أن هي املضبطة عترب من األعمال التحضريية ملشروع هيا
القانون ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل سعادة األ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،جيب أن نقرأ املادة  31بتأنٍ ،فهي تعلق حبق 35
اإلرث

التسجيل ،ومل نيكر فيها البحرينيني أو اخلليجيني أو األجانب ،بل

مجيع الورثة بدون حتديد أي فاة معينة ،وحبسب املمارسات اليت ذكرها
اإلخوة

جهاز املساحة والتسجيل العقاري فإن هيا املوضوع مطبق لديهم،
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فهم يسجلون امللكية باسم الورثة األجانب ،وأعتقد أن هي املادة مل حتدد
ومل متنع هيا األمر ،بل على العكس فهي أكدت حق اإلرث
واإلخوة

التسجيل،

جهاز املساحة والتسجيل العقاري ميارسون هيا العمل ،ليا أعتقد

أن الصورة واضحة ،واألمر مرتوي لكم ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ نورالدين عبدالقادر حممود املستشار القانوني
جبهاز املساحة والتسجيل العقاري.
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املستشار القانوني جبهاز املساحة والتسجيل العقاري:
شكرًا سيدي الرئيس ،لن أزيد على ما ذكر سعادة وزير شؤون
جملسي الشورى والنواب ،ألن نص املادة هنا قيّد حق اإلرث
فصيل أو متييز بني البحريين واألجن

التسجيل بدون

واملنطقة املسموح بها أو غري املسموح

بها ،وهيا لفظ عام ،وحق اإلرث من احلقوق املكتسبة وفقًا للشريعة
اإلس مية ومُنظم بالدستور والقانون املدني ،و هي احلالة أستطيع أن أنقل 35
امللكية وأسجلها وأقوم بإخراج وثائق امللكية بطريقة عادية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،على كلٍ أرى أن نصوت على هي املادة وفق الشرح الواضح
والوا من قبل اإلخوة

31

احلكومة ،هل هناي م حظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
35

هل يوافق اجمللس على هي املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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