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 (1ملحق رقم )
 

 السعادة صاحب إلى الموجه السؤال

 والماء الكهرباء شؤون وزير

 بسام العضو سعادة من والمقدم

 احتساب بشأن البنمحمد إسماعيل

 سعادة ورد والماء، الكهرباء فواتير

  .عليه الوزير
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 (2ملحق رقم )
 

 بخصوص الخدمات لجنة تقرير مناقشة

 مجلس قرار بشأن النواب مجلس قرار

 بتعديل قانون مشروع بخصوص الشورى

 لسنة( 74) رقم القانون من( 3) المادة

 وتشغيل وتأهيل رعاية بشأنم 2006

 االقتراح ضوء في المعد) المعاقين؛

 من المقدمبصيغته المعدلة ــ  ــ بقانون

 .(النواب مجلس
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 م2019أكتوبر  22 التاريخ:

 (7)التقرير 

 

 تقرير جلنة اخلدمات بشأن تقرير اللجنة ) السابقة ( 

مشروع قانون بتعديل  قرار جملس الشورى خبصوص حولقرار جملس النواب بشأن 
                        م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني2006( لسنة 74( من القانون رقم )3املادة )

 ( املقدم من جملس النواب املوقر(بقانون )بصيغته املعدلة) املعد بناء على االقرتاح 

 اخلامسالفصل التشريعي  - الثاني دور االنعقاد العادي
 

 مقدمــة:

 5ص ل خ ت/ ف 186م، وبموجب الخطاب رقم )2019أكتوبر  21بتاريخ   

(،  بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل 2د

اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الخامس؛ فقد 

لس الشورى إلى لجنة أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مج

قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الخدمات تقرير لجنة الخدمات السابقة بشأن 

( لسنة 74( من القانون رقم )3الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة )

م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ) المعد بناء على االقتراح بقانون 2006
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 العاشرةوالمتخذ في الجلسة ، من مجلس النواب الموقر(( المقدم )بصيغته المعدلة

م، من دور االنعقاد العادي األول من الفصل 2019 فبراير 17المنعقدة يوم األحد 

، وذلك لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه متضمنـًا رأي  اللجنة لعرضه التشريعي الخامس

 على المجلس الموقر.

 

 إجراءات اللجنة:- أوالا 

 :اآلتيةلتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات 

 

 م.2019أكتوبر  21( بتاريخ 2تدارست اللجنة القرار المذكور في االجتماع ) (1)
 

اطلعت اللجنة  أثناء دراستتت ا للقرار موضتتوع البحل والدراستتة على الوثائ   (2)

 المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي: 

 

 

 تقرير لجنة الخدمات السابقة ) مرف  ( والمتضمن: -  

 

قرار مجلس النواب بشتتتتأن قرار مجلس الشتتتتورى بخصتتتتوص مشتتتتروع قانون  -

م بشتتتتتتتأن رعاية وتأهيل 2006( لستتتتتتتنة 74( من القانون رقم )3بتعديل المادة )

( المقدم من وتشتتتغيل المعاقين ) المعد بناء على االقتراح بقانون )بصتتتيغته المعدلة

  .س النواب الموقر(مجل

 مرئيات جمعية الصداقة للمكفوفين.  -     
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 حضر اجتماع اللجنة من األمانة العامة للمجلس كل من: (3)

 المنصب االسم

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور موفق سمور المحاميد

 باحث قانوني  محسن علي الغريري

 اللجان إدارة شؤون

 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن هاشم 

 أمين سر اللجنة المساعد دانة ابراهيم الشيخ

 إدارة العالقات العامة واإلعالم

 أخصائي إعالم علي سلمــان محمــدالسيد 
 

ا
ا
 : رأي اللجنـة:ثانيـ

قرار مجلس النواب بشأن قرار تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص   

( 74( من القانون رقم )3الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة )مجلس 

المعد بناء على االقتراح بقانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ) م بشأن2006لسنة 

بعد إعادته للجنة بناًء على )بصيغته المعدلة( المقدم من مجلس النواب الموقر(، 

في مشروعات القوانين التي خطاب معالي رئيس المجلس بخصوص إعادة النظر 

أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي األول من الفصل 

 التشريعي الخامس.

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل أصتتحاب الستتعادة أعضتتاء 

اللجنة  اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، انت ت اللجنة إلى التمسك بتوصية

بالتمسكككا بالقرار السكككابس لمجلس الشكككورى بعدم الموافقة على مشكككروع  الستتتابقة

 القانون من حيث المبدأ، وذلا لالعتبارات اآلتية:
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( في القانون النافذ والذي ينص على أن "تقدم الوزارات 3: إن نص المادة )أولا 

والمتكاملة  والجهات األخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة

والمستمرة للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجاالت الطبية واالجتماعية 

والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصالت 

واإلسكان والمجاالت األخرى"؛ هو نص كاٍف وواٍف ويعطي الوزارة أو الجهة 

ات المطلوبة لألشخاص ذوي اإلعاقة ومنها الحكومية المعنية الصالحية لتقديم الخدم

الخدمات المقترحة بموجب مشروع القانون محل الدراسة كتوفير مترجم لغة 

على ضوء الحاجة  لمكفوفين، والفتات بلغة "برايل"،اإلشارة، وُمعين لخدمة ا

 .الفعلية لذوي اإلعاقة لهذه الوسائل

جهات الحكومية بتوفير مكاتب جميع الوزارات وال يلزم: إن مشروع القانون ثانياا

، بما في ذلك مترجم لغة اإلشارة ومعين أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي اإلعاقة

لخدمة المكفوفين ووضع الفتات بطريقة برايل، األمر الذي يستوجب توفير مكاتب 

وتوظيف أشخاص بقدرات مختلفة للتعامل مع ذوي االعاقة أيـًا كان نوع اإلعاقة، 

دد المترددين على هذه الوزارات والجهات الحكومية من ذوي االعاقة في حين أن ع

 قد يكون محدودًا أو معدومـًا.

: إن أي قانون يتم تشريعه هو بغرض تنظيم حاالت معينة أو حل مشكالت ثالثاا 

قائمة، ولكن من خالل الواقع العملي يتبيّن أن األشخاص ذوي اإلعاقة يتم االهتمام 

الحصول على الخدمات في وزارات الدولة ومؤسساتها كافة، بهم وتفضيلهم في 

وكذلك في مؤسسات القطاع الخاص، وال توجد أية مشاكل تواجههم عند مراجعة 

 وزارات الدولة وهيئاتها أو مؤسساتها العامة.

: إن التشريع يتضمن قواعد عامة مجردة وملزمة وال يدخل في تحديد ـاارابع

سهل أو تحدد كيفية تطبيق هذه القواعد، وإنما يترك اإلجراءات والوسائل التي ت

تحديد تلك الوسائل واإلجراءات إلى الالئحة التنفيذية أو القرارات اإلدارية التي 

( من القانون النافذ قد حدد 3تصدر تنفيذًا ألحكام القانون، وحيث أن نص المادة )



72 
 

رى المعنية بالتنسيق بوضوح القواعد القانونية التي تلزم الوزارات والجهات األخ

مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية لتقديم الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة 

لذوي اإلعاقة في المجاالت الطبية واالجتماعية والتربوية والتعليمية والرياضية 

والتأهيلية والتشغيل والمواصالت واإلسكان والمجاالت األخرى، فإن هذا النص 

 ص المقترح في مشروع القانون لتحديد وسائل تنفيذ هذه الخدمات.يغني عن الن

( من القانون النافذ بإلزام الوزارات 3: إن إضافة فقرة جديدة إلى المادة )ـااخامس

والجهات المعنية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لتقديم الخدمات الخاصة لذوي 

( 3ذوي اإلعاقة في نص المادة )اإلعاقة ال يكفل تطبيق جميع الخدمات المقررة ل

من القانون النافذ، حيث إن هذه اإلضافة تركز على وسائل معينة ومحددة لعدد 

محدود من ذوي االعاقة، بينما تلك الخدمات تتطلب من الوزارات والجهات المعنية 

من خالل التنسيق مع الوزارة لتوفير الوسائل والمستلزمات التي تكفل لجميع ذوي 

 الحصول على جميع الخدمات التي تضمنتها المادة المذكورة.اإلعاقة 

وعلى هذا األساس، فإن كل وزارة أو جهة حكومية حسب تخصصها ونشاطها 

تتولى توفير الوسائل والتدابير التي تكفل لذوي اإلعاقة  الحصول على الخدمات 

 ن.المقررة لهم في القانون، بما في ذلك ما ورد من وسائل في مشروع القانو

م بشأن 2006( لسنة 74( من القانون رقم )18( )17( )16: نصت المواد )ـااسادس

رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي اإلعاقة على تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي 

اإلعاقة وتحديد اختصاصتها برئاسة وزير العمل والتنمية االجتماعية وعضوية 

عن مدير إدارة وممثلين عن القطاع ممثلين عن القطاع الحكومي ال تقل درجاتهم 

 األهلي.

 وتتولى هذه اللجنة على وجه الخصوص االختصاصات اآلتية:

العمل على تخطيط وتنسيق البرامج الخاصة برعاية وتأهيل وتشغيل ذوي  (1)

 اإلعاقة.
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وضع القواعد الخاصة بتحديد االحتياجات األساسية لرعاية وتأهيل وتشغيل  (2)

 بمراكز التأهيل.ذوي اإلعاقة وشروط قبولهم 

وضع اللوائح وتحديد اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ إلتزامات الوزارة  (3)

 المنصوص عليها في هذا القانون بشأن ذوي اإلعاقة.

اقتراح مشروعات القوانين واألنظمة المتعلقة برعاية وتأهيل وتشغيل ذوي  (4)

 اإلعاقة.

الوزارات وعن القطاع ومن الواضح أن هذه اللجنة مشكلة من ممثلين عن جميع 

األهلي، وهي تملك اختصاص تقرير جميع الوسائل والتدابير التي يحتاج إليها ذوو 

 اإلعاقة عند مراجعتهم للوزارات والجهات الحكومية وكذلك القطاع األهلي.

: إن وزارة العمل والتنمية االجتماعية تقوم بدورها بالتنسيق مع الوزارات سابعـاا

ألخرى، وكذلك مع القطاع األهلي لغرض تلبية احتياجات ذوي والجهات المعنية ا

اإلعاقة أثناء مراجعتهم لتلك الجهات وتقديم كافة التسهيالت لهم، وأن الوزارة قامت 

بتدريب بعض الموظفين العاملين في تلك الجهات على لغة اإلشارة، ولم تقدم أية 

ههم، إذ أن جميع شكوى من ذوي اإلعاقة للوزارة تتعلق بوجود مشاكل تواج

الوزارات والجهات المعنية تقدم لهم كافة الوسائل والتسهيالت إلنجاز معامالتهم 

 على وجه السرعة.

 

 

 

الحظت اللجنة بعد اجتماعها بجمعية الصداقة للمكفوفين ونادي الصم ثامنـاا: 

البحريني الرياضي أن ممثلي هذه الجهات أكدّوا على أن توفير منصات إلكترونية 
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ب ما ورد في مشروع القانون ال يخدم فئة ذوي اإلعاقة؛ وذلك لتعذر استخدام حس

 هذه المنصات وصعوبة الوصول إليها من قبل المكفوفين.

ورغم توجه اللجنة بالتوصية بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم  

 الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، إل أنها تؤكد على ما يلي:

وزارة العمل والتنمية ضرررررررورة تفعيل بطاقة ذوي اإلعاقة التي تصررررررردرها  -

، ودمج تتا ما الختتدمتتات الحكوميتتة بحيتتل تتيح لتتذوي ا عتتاقتتة االجتمرراعيررة

الحصتتول على األولوية في تقديم الخدمات وتيستتيرها ل م في مختلف الج ات 

 الحكومية.

 

من فئة الصتتتتم، وذلك أهمية استتتتتخدام التقنيات الحديثة المستتتتاعدة لذوي ا عاقة  -

بتوفير خدمة االتصتتال المرئي في الورارات الخدمية لتمكين هذا الفئة ال امة في 

المجتما من االستتتتتتتتفتتادة من الختتدمتتات الحكوميتتة المقتتدمتتة، وتوفير مترجمين 

معتمدين للغة ا شتتتتتتتارة في عدد من الج ات ذات القضتتتتتتتايا ال امة والتي تمس 

العدل والشتتتتتتؤون ا ستتتتتتالمية واألوقاف شتتتتتتريحة كبيرة من المواطنين كورارة 

 وال يئة العامة للتأمينات االجتماعية.

 

قيام ورارة العمل والتنمية االجتماعية بالتواصتتتتل ما الج ات الحكومية والقطاع  -

األهلي لتس يل تقديم الخدمات الالرمة لذوي ا عاقة عند مراجعت م لتلك الج ات 

تما وذلتتتتك للتعريف بحقو  وأهميتتتتة القيتتتتام بحمالت توعويتتتتة موج تتتتة للمج

واحتياجات ذوي ا عاقة، بغية نشتتتتتتتر الوعي بحقو  هذا الفئة وبيان الطري  

 األمثل في التعامل مع ا بما يساعد على دمج ا في المجتما.
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ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :ثالثـ

اتفقت اللجنة على ( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، 39إعماالً لنص المادة )

 اختيار كل من:

 مقرًرا أصليًا.     ـودـاذ نـــوار علي المحمــسعـــادة األستــ .1

 مقرًرا احتياطيًا.    األستاذ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور سعادة .2

ا:
ا
 توصية اللجنة: رابعـ

 ، فإن اللجنة توصي بما يلي:دار من مناقشات وما أبدي من آراءفي ضوء ما   

بالتمسكككككا بالقرار السكككككابس لمجلس التمسكككككا بتوصكككككية لجنة الخدمات السكككككابقة  -

( من 3مشككروع قانون بتعديل المادة ) على بعدم الموافقة من حيث المبدأ الشككورى

م بشككككأن رعاية وتأهيل وتشككككغيل المعاقين )المعد 2006( لسككككنة 74القانون رقم )

مجلس النواب الموقر(،  بناء على االقتراح بقانون )بصكككككككيغته المعدلة( المقدم من

م، من دور 2019فبراير  17والمتخذ في الجلسكككككككة العاشكككككككرة المنعقدة يوم األحد 

  .االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الخامس

 

 ،،،على المجلس الموقر التخاذ الالزمواألمر معروض 

 

 لـــعبداهلل الفاضاد ــورة جهـالدكت      الدكتـورة ابتسـام حممـد صالـح الدالل     

 رئيس جلنة اخلدمـات                       نائب رئيس جلنة اخلدمات   
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 م2018يونيو  3التاريخ: 

 
 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     

 
( 74( من القانون رقم )3الموضوع: مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )

بناءا على القتراح بقانون  )المعد م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين2006لسنة 

 )بصيغته المعدلة( المقدم من مجلس النواب(.

 

 تحية طيبة وبعد،

 

علي بن صالح الصالح رئيس  معالي السيدم، أرفق 2018مايو  27بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  786، ضمن كتابه رقم )المجلس

م بشأن رعاية 2006( لسنة 74( من القانون رقم )3رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )

بناءا على القتراح بقانون )بصيغته المعدلة( المقدم  )المعد وتأهيل وتشغيل المعاقين

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء النواب(،  من مجلس

 المالحظات عليه للجنة الخدمات.  
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، عقدت لجنة الشرررررؤون التشرررررريعية والقانونية اجتماعها م2018يونيو  3وبتاريخ      

وقرار مجلس النواب  ، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور،الثاني والعشرين

 وذلك بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان. بشأنه،

 

لمبادئ  إلى عدم مخالفة مشررررررروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

( من القانون 3مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )ترى اللجنة سالمة   

بناءا على  )المعد بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقينم 2006( لسنة 74رقم )

 من الناحية الدستورية.القتراح بقانون )بصيغته المعدلة( المقدم من مجلس النواب(، 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 (3ملحق رقم )
 والبيئة العامة المرافق لجنةتقرير 

 المادة بتعديل قانون مشروع بشأن

 التسجيل قانون من( 59)

بالقانون رقم  الصادر ،يالعقار

 المعدم؛ )2013( لسنة 13)

بصيغته  ــ بقانون االقتراح ضوء في

 مجلس من المقدمالمعدلة ــ 

 . (النواب
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 م2019نوفمبر  06التاريخ: 

 (04التقرير رقم: )

 

تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة بشأن تقرير اللجنة )السابقة( خبصوص مشروع 
( 13( من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم )59قانون بتعديل املادة )

بقانون )بصيغته املعدلة( املقدم من جملس  م )املعد يف ضوء االقرتاح2013لسنة 
 النواب املوقر(

 الفصل التشريعي الخامس –دور النعقاد العادي الثاني 

 

 مقدمة:

/ ص ل م ب /  187م، وبموجب الخطاب رقم )2019أكتوبر  21بتاريخ 

أكتوبر  20(، وبناًء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 2د5ف

، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والتي م2019

أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي األول من الفصل 

المعالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس التشريعي الخامس؛ فقد أرسل صاحب 

نة المرافق العامة والبيئة )السابقة( إلى لجنة المرافق العامة والبيئة تقرير لج الشورى

( من قانون التسجيل العقاري، الصادر 59مشروع قانون بتعديل المادة )بخصوص 

م )المعد في ضوء القتراح بقانون )بصيغته المعدلة( 2013( لسنة 13بالقانون رقم )

ء بما إلعادة النظر في التقرير المذكور، أو االكتفا؛ المقدم من مجلس النواب الموقر(
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انتهى إليه رأي اللجنة السابقة، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه لعرضه على 

 المجلس. 

 أوالا: إجراءات اللجنة:

 في االجتماعات التالية: –آنف الذكر  –تدارست اللجنة مشروع القانون  -1

رقم 

 الجتماع

 الفصل الدور تاريخ الجتماع

 4 4 م2018مايو  06 18

 4 4 م2018مايو  21 19

 5 1 م.2018ديسمبر  26 02

 5 2 م2019نوفمبر  03 03

 

اطلعت اللجنة أثناء دراسرررتها لمشرررروع القانون موضررروع البحث والدراسرررة على  -2

 به والتي اشتملت على ما يلي: الوثائق المتعلقة

بشأن مشروع القانون المذكور أعاله  التقرير )السابق( للجنة المرافق العامة والبيئة -

 والمتضمن: )مرفق(

  .رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 

  .الرأي المالي واالقتصادي للجنة الشؤون المالية واالقتصادية 

  .مذكرة هيئة المستشارين القانونيين 

  .مذكرة وزارة اإلسكان 

  .مذكرة جهاز المساحة والتسجيل العقاري 

  .قرار مجلس النواب ومرفقاته 

  .مشروع القانون ومذكرتا الحكومة وهيئة التشريع واإلفتاء القانوني 
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 وبدعوة من )اللجنة السابقة(، شارك في اجتماعاتها كل من:  -3

 :جهاز المساحة والتسجيل العقاري، حيث حضر 

 مدير عام المساحة. السيد ناجي سبت سالم 1

 مدير إدارة الشؤون الفنية. السيد عمار راشد الخشرم 2

 المستشار العقاري. السيد يوسف عبدهللا العماري 3

 مستشار قانوني. السيد محمد أبو الحمد 4

 مستشار قانوني. السيد طارق رضوان جدي 5

   

  سكان، حيث حضرت:وزارة اإل   

 مستشار قانوني. السيدة فاطمة إبراهيم المناعي 1

 

 مجلس الشورى كل من:األمانة العامة بحضر الجتماع من   -4

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. السـيــد عبدالرحيم علي محمد

 باحث قانوني. السـيــد عـلــي نــادر الســلـــــوم

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان. السيد أيوب علي طريف

 أمين سر لجنة مساعد. السيدة مريم أحمد الريس

 عالمواإل إدارة العالقات

 أخصائي إعالم. السيـد عـلــــــي مـحـمـد سـلمـان
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ا: رأي جلنة الشـــؤو
ا
ورى كما ورد بتقرير شـــن التشـــريعية والقانونية سجلس الثاني

 اللجنة السابقة: 

 

اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى 

 والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحية الدستورية. 

 

شورى كما ورد بتقرير اللجنة  صادية سجلس ال شؤون املالية واالقت ا: رأي جلنة ال
ا
ثالث

 السابقة:

 

مشروع القانون من شأنه التأثير على  رأت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية أن

اإليرادات الواردة في الميزانية العامة للدولة، وذلك نتيجة إعفاء المواطنين من دفع 

% من قيمة العقار، وبالرغم من ذلك 2رسوم تسجيل العقار ألول مرة والتي تبلغ نسبة 

ولة قد يكون رأت اللجنة أن تأثير تطبيق مشروع القانون على الميزانية العامة للد

محدودًا وبسيطـًا حيث ال تشكل اإليرادات المتحصلة من التسجيل العقاري من رسوم 

 تسجيل العقارات نسبة كبيرة من اإليرادات العامة للدولة.

 

ا: رأي وزارة اإل
ا
 سكان كما ورد بتقرير اللجنة السابقة:رابعـ

 

لبحرين قد على أن دسرررتور مملكة ا -في مذكرتها  –أشرررارت وزارة اإلسررركان 

( منه على أن تعمل الدولة على توفير السررركن لذوي الدخل المحدود 9نص في المادة )
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ليضع القواعد العامة لهذا  1976( لسنة 10من المواطنين، وجاء قانون اإلسكان رقم )

الحق الرردسررررررتوري المكفول للمواطن وبيّن أنواع الخرردمررات التي تمكن المواطن من 

وألفراد أسرته وذلك في المادة األولى منه، حيث نّصت  الحصول على سكن مالئم له

شاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين  على أن تتولى وزارة اإلسكان إن

كما تتولى إقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن أو شراء أو إصالح مساكن قائمة 

 وفقـًا ألحكام هذا القانون.

متنوعة وحاليـرًرا بتقديم عدة خدمات إسكانية أساسية ا لذلك تقوم وزارة اإلسكان سً وتأسي

للمواطنين بما يتناسررررب مع احتياجات األسرررررة البحرينية، كما تقوم الوزارة بمسرررراعدة 

المواطن من خالل منحه عالوة بدل سرركن والتي تسرراعده على دفع إيجار مسرركن لحين 

 الدولة.قبل من له االنتفاع بالخدمة اإلسكانية المقدمة 

ا لرسرروم تسررجيل العقود للخدمات وقد  بيّنت وزارة اإلسرركان في مذكرتها شرررحـررررررررً

 المقدمة من الوزارة وذلك على النحو التالي:

تسجيل عقود ملكية الوحدة السكنية في المشاريع اإلسكانية: يتم التعاقد مع المنتفع بخدمة  -

بالعقار وفق التمليك سواء لبيت أو شقة بعقد انتفاع يسمح للمواطن باالنتفاع 

االشتراطات المنصوص عليها في العقد لحين االنتهاء من كافة األقساط المستحقة 

لتمكينه من تملك السكن، وبعد قيام المنتفع بتسديد مجموع ثمن المسكن يصبح مالكـًا 

للمسكن وتسلم إليه وثيقة الملكية، وعليه يقوم بتسجيله بجهاز المساحة والتسجيل 

 سمه.االعقاري ب

لما ينتهي المنتفع من سداد المستحق عليه مقابل الوحدة السكنية تقوم الوزارة وحا

بإصدار ورقة الهبة الخاصة باألرض المقامة عليها الوحدة السكنية كهبة من صاحب 

( من قانون 50الجاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه، وعليه ووفقـًا للمادة رقم )

م، فإن المنتفع بخدمة التمليك من وزارة 2013( لسنة 13التسجيل العقاري رقم )

 دنانير فقط كون الهبة ملكية. خمسةاإلسكان يدفع رسم قيد عقد الهبة وقدره 
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تسجيل عقود شراء وحدات سكنية للحاصلين على تمويل شراء من وزارة اإلسكان:  -

بالنسبة لرسوم تسجيل عقود البيع لشراء وحدات سكنية للمنتفعين بخدمة تمويل شراء 

( لسنة 13( من قانون التسجيل العقار رقم )59من وزارة اإلسكان، فقد أعفت المادة )

م الحاصلين على قروض من بنك اإلسكان لشراء وحدة سكنية أو قسيمة سكنية 2013

 من دفع أية رسوم في حدود قيمة القرض فقط.

كة تسجيل عقود شراء وحدات سكنية للحاصلين على تمويل شراء من البنوك المشار -

في برنامج السكن االجتماعي )مزايا(: يختلف تمويل الشراء من خالل بنك اإلسكان 

عن تمويل من خالل برنامج السكن االجتماعي )مزايا( حيث أن األخير يكون التمويل 

االسالمية المشاركة في البرنامج بالتعاون مع وزارة  /فيه من قبل البنوك التجارية 

للقسط الشهري فقط والذي تقوم فيه الوزارة بتسديد  اإلسكان، ويكون دعم الحكومة

 % من دخله الشهري.25الفارق بين القسط الفعلي المطلوب على المواطن وبين الـ 

 

ا: رأي جهاز املساحة والتسجيل العقاري كما ورد بتقرير اللجنة السابقة:
ا
 خامسـ

 كان لجهاز المساحة والتسجيل العقاري المالحظات التالية:

الجهاز بمعوقات وصعوبات كثيرة في التطبيق العملي وخصوصـًا أن  سيواجه -

الجهاز هو جهاز تنفيذي وسوف يتعذر عليه معرفة من يستحق اإلعفاء في حالة 

حصوله على السكن ألول مرة من عدمه وذلك يتطلب إنشاء إدارة متخصصة 

لإلعفاء من  بالجهاز للبحث في كافة الطلبات التي تقدم إليه لبيان مدى استحقاقها

 عدمه.

إذا قام المواطن ببيع عقاره بعد تسجيله معفي من الرسوم فال يستطيع أحد أن  -

يمنعه من التصرف فيه إال بإذن قضائي وال يحق للجهاز قانونـًا أن يضع شرطـًا 

أو قيدًا في الوثيقة العقارية تمنعه من التصرف في عقاره وبالتالي سيفتح الباب 

ية الغير مباشرة للحصول على اإلعفاء أمام التحايل واختالق األساليب القانون
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من الرسوم وبعدها يتم التصرف في العقار للغير ويصبح هذا اإلعفاء وسيلة 

 للتهرب من سداد الرسوم العقارية. 

( من البند ثالثـًا الواردة في هذه المادة المراد إضافتها وهي إعفاء 4الفقرة ) -

اتها مع الفقرة األخيرة من جميع الهبات من الرسوم العقارية تتعارض في حد ذ

ذات المادة ذلك إن اإلعفاء مقصوًرا على )حالة تسجيل العقار أو نقل ملكيته 

لمرة واحدة لغرض السكن( وإعفاء جميع الهبات من الرسوم العقارية سيصعب 

بموجبه معرفة أي من هذه الهبات بغرض السكن حيث إن الكثير من الهبات 

تنتفي منها صلة القرابة بين الواهب والموهوب  التي تصدرها المحاكم الشرعية

 له وبالتالي سيكون الغرض من الهبة اإلفالت من سداد الرسوم العقارية.

 )مرفق(

ا: رأي اللجنة:
ا
 سادس

( 59مشروع قانون بتعديل المادة )تقرير اللجنة السابقة بشأن تدارست اللجنة 

م )المعد في 2013( لسنة 13)من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم 

وذلك ، ضوء القتراح بقانون )بصيغته المعدلة( المقدم من مجلس النواب الموقر(

م، 2019أكتوبر  20بناًء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 

بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والتي أُعدت 

قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي تقاريرها من 

الخامس، والذي يهدف إلى إعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقار 

( من قانون 50( من المادة )4المنصوص عليها في )أوالً( و)ثانيـًا( و)ثالثـًا البند

، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة االجتماعية بين ةالتسجيل العقاري ألجل السكن ألول مر

فئات المجتمع، وإعفاء المواطنون من ذوي الدخل المحدود الذين يشترون منازلهم 

 السكنية عن طريق االقتراض من البنوك ويتكبدون سداد األقساط.
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حيث جاءت  –فضالً عن الديباجة  –مشروع القانون من مادتين أصل ويتألف 

( من قانون التسجيل العقاري الصادر 59إضافة فقرة ثانية إلى المادة )المادة األولى ب

إعفاء المواطنين من أداء الرسوم المنصوص عليها بم، 2013( لسنة 13بالقانون رقم )

( من هذا القانون المذكور في حالة 50( من المادة )4في )أوالً( و)ثانيـًا( و)ثالثـًا البند

رة واحدة لغرض السكن، بينما جاءت المادة الثانية تسجيل العقار أو نقل ملكيته لم

 تنفيذية.

 

ولدى نظر مشروع القانون أمام مجلس النواب الموقر، فقد ارتأى إجراء تعديل 

عليه وأصدر قراره بالموافقة على تعديل المادة األولى منه بإضافة مادة جديدة برقم 

 2013( لسنة 13مكرًرا( إلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم ) 59)

ء الرسوم المنصوص عليها في البندين )أوالً( "يُعفى المواطنون من أدانصها اآلتي: 

( من هذا القانون، في حالة تسجيل أو نقل ملكية أرض سكنية 50( من المادة )4و)ثالثاً/

 .أو عقار متمثّل بمنزل أو شقة وذلك لمرة واحدة"

استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض، واطلعت على أصل المشروع 

ر ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية وعلى قرار مجلس النواب الموق

والقانونية الذي جاء مؤكدًا على سالمة مشروع القانون من الناحية الدستورية، واطلعت 

على رأي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بالمجلس، وعلى مالحظات الجهات 

ة ببحثها منتهاه، المعنية، وتدارست مشروع القانون سابرة أغواره، متقصية أبعاده، بالغ

وناقشت نصوصه متحرية معناها ومغزاها وحقيقة أبعادها ومراميها، وبعد تبادل 

وجهات النظر بشأنه من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة واالستئناس برأي المستشار 

خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة بالتوصية بعدم الموافقة القانوني، 

( من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون 59نون بتعديل المادة )على مشروع قا

م )المعد في ضوء االقتراح بقانون )بصيغته المعدلة( المقدم من 2013( لسنة 13رقم )

 مجلس النواب الموقر( لألسباب التالية:
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: التأثير على اإليرادات الواردة في  همن شرررررررأنإن مشررررررروع القانون المعروض  أولا

ات الميزانية العامة للدولة وذلك نتيجة إعفاء المواطنين من دفع رسررروم تسرررجيل العقار

ا ينالمشار إليها بالبند ( لسنة 13رقم ) قانونال( من 50( من المادة )4/)أوالً( و)ثالثـرررررررً

لتي تنتهجها ، وهو ما يتعارض مع السررياسررة االتسررجيل العقاري بإصرردار قانون 2013

 الحكومة في تعزيز إيرادات ميزانية المملكة.

 

باعتبار ها، فرض إن مشروع القانون يتعارض مع تعريف الرسوم والغرض من ثانياا:

أن الرسررررم كما عرفته المحكمة الدسررررتورية بالمملكة، ومحكمة النقض المصرررررية هو 

محددة يقدمها الشرررررخص العام لمن  مقابل خدمة"مبلغ من المال تسرررررتأديه الدولة جبًرا 

ا عن تكلفتها، إن لم يكن بمقدارها"، ومن ثّم فإن تأدية  المتمثلة الخدمة يطلبها، عوضرررررً

زيادة أعباء مؤدي الخدمة لعدم وجود في تسرررجيل العقارات بدون رسررروم يترتب عليه 

 ة.الخدم تلكتكاليف من ثم مقابل، وتحمل الدولة 

 

ي مشررررروع القانون إلى تحقيقها وهي التخفيف على محدودي أن الغاية التي يرم ثالثاا:

الدخل اللذين يقترضون من أجل شراء المسكن، متوافرة في النصوص القائمة، حيث 

يعفى من الرسوووووم المفروضووووة "على:  ( من قانون التسررررجيل العقاري59)نصررررت المادة 

الحوواصوووووولون على قرو  من بنووك . 5......، 4......، 3......، 2......، 1بموجووه هوولا القووانون:

 ".اإلسكان لشراء وحدات سكنية أو قسيمة سكنية في حدود قيمة القر 

 

المادة  العدالة، حيث إن أبمبد إن إعمال مشررررررروع القانون يؤدي إلى اإلخالل ا:رابعا 

مكرًرا(، أعفت  59األولى من مشررررررروع القانون الخاصرررررررة بإضرررررررافة نص المادة )

الهبات التي وهي ( 4ا/البند ) ثالثً المواطنين من أداء الرسررررروم المنصررررروص عليها في 
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% من قيمة 2 من رسررررررم قدرهتتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب خمسررررررين ألف دينار 

نافذ يفرض رسررروم قدرها خمسرررة دنانير على الهبات ال( 3ا/ البند )ثالثً حال أن العقار، 

ا ويترتب على ذلك أيضً خمسين ألف دينار، التي ال تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب 

مشروع القانون في صيغته المعدلة أن عدم تناسق النصوص التشريعية، إذ أن تطبيق 

ى عقار قيمته يعفى عقار موهوب قيمته مائة ألف دينار في حين أنه يسرررتحق رسرررم عل

 عشرين ألف دينار مثال.

 

إن إعمال مشرررروع القانون من شرررأنه فتح باب التحايل، وذلك بتسرررخير الغير  ا:خامسوووا 

ها  قدمون لتسررررررجيل ممن ال يمتلكون عقارات وإبرام عقود هبة صررررررورية معهم ثم يت

لالسررتفادة من شرررط المدة األولى، وذلك بقصررد التهرب من سررداد الرسرروم المسررتحقة 

 ة.للدول

أن تطبيق اإلعفاء الوارد بمشرروع القانون يواجه معوقات وصرعوبات كثيرة  ا:سوادسوا 

لدى القائمين على تطبيق قانون التسرررررجيل العقاري، حيث يتعذر عليهم تحديد ومعرفة 

 من يستحق اإلعفاء في حالة حصوله على السكن لمرة واحدة من عدمه.

 

البند أن قانون التسرررجيل العقاري القائم قد خفض نسررربة الرسرررم المسرررتحق في  ا:سوووابعا 

ثً  ثال عد أن كانت % 2إلى ( 4ا/) قانون الملغي رقم )3ب مة العقار في ال ( 15% من قي

، ولم يمض على تاريخ العمل بالقانون القائم سوى بضع سنوات ولم يسفر 1979لسنة 

 تعديله.تطبيقه عن ثمة سلبيات، ومن ثم فال مبرر ل

 

اللجنة السرررررررابقة بعدم  يرقرتالتمسرررررررك ب إلىوبناء على ما تقدم انتهت اللجنة  

 الموافقة على مشروع القانون، من حيث المبدأ.
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ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:: سابع

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشرررررورى، اتفقت اللجنة 39إعماالً لنص المادة )

 من:على اختيار كل 

ا.  الدكتور محـمــد عـلـي حســن علـي -1 ا أصليـــــــا  مقررا

 .مقرًرا احتياطيـًا  األستاذ رضا إبراهيم عبدهللا منفردي -2

ا
ا
 توصية اللجنة: -ثامن

في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة تقرير اللجنة )السابقة( 

التسجيل العقاري، الصادر ( من قانون 59بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة )

م )المعد في ضوء االقتراح بقانون )بصيغته المعدلة( 2013( لسنة 13بالقانون رقم )

 المقدم من مجلس النواب الموقر(؛ فإن اللجنة توصي بما يلي:

 

من حيث المبدأ، على مشروع  ،اللجنة السابقة بعدم الموافقة بتوصيةالتمسك  -

( 13( من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم )59قانون بتعديل المادة )

م )المعد في ضوء القتراح بقانون )بصيغته المعدلة( المقدم من مجلس 2013لسنة 

 النواب الموقر(.

 

 واألمر معرو  على المجلس الموقر لتخاذ الالزم،،،

 

 فؤاد أمحد احلاجي                     مجعة حممد الكعبي               

 اللجنةرئيس                                         نائب رئيس اللجنة               
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 م2018مايو  2 التاريخ:
 

 

 احملرتم سعادة الدكتور/ حممد علي حسن علي 
 املرافق العامة والبيئةرئيــس جلنة  

 
قانون التسجيل  من (59)المادة تعديل مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالموضوع: 

 قتراح بقانونلاالمعد في ضوء )م 2013( لسنة 13رقم ) بالقانون العقاري، الصادر

  (.لنوابمقدم من مجلس اال "بصيغته المعدلة"

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 2018 أبريل 29بتاريخ      

مشروع قانون  ، نسخة من(4د  4ص ل ت ق/ ف  749م )المجلس، ضمن كتابه رق

 بالقانون قانون التسجيل العقاري، الصادر من (59)المادة تعديل رقم ) ( لسنة ) ( ب

مقدم ال "بصيغته المعدلة" قتراح بقانونلاالمعد في ضوء )م 2013( لسنة 13رقم )

ته وإبداء إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش، (لنوابمن مجلس ا

 المالحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة.
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عقدت لجنة الشررررررؤون التشررررررريعية والقانونية اجتماعها  م2018مايو  2وبتاريخ     

، وقرار مجلس النواب المذكور قانونمشررررروع ال، حيث اطلعت على التاسوووور عشوووور

 .بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان وذلك ،بشأنه

 

لمبادئ  إلى عدم مخالفة مشررررررروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 .  وأحكام الدستور

 

 

 رأي اللجنة:

قانون  من (59)المادة تعديل مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( ب ترى اللجنة سالمة  

قتراح لاالمعد في ضوء )م 2013( لسنة 13رقم ) بالقانون التسجيل العقاري، الصادر

 .من الناحية الدستورية، (لنوابمقدم من مجلس اال "بصيغته المعدلة" بقانون

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 


