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 علـي بـن صالـح الصالـح     املوقــر سيد الصاحـب املعالـي 

 رئيـــس جملـــس الشـــورى   
 

 و�ر�اتھ،السالم عليكم ورحمة هللا 
 

مـــــارس  ٣ املـــــؤرخ �ــــ�  )٤د ٥ص ل م ب/ ف ٧٧٢( رقــــم اإلحالـــــةباإلشــــارة إ�ـــــ� خطــــاب   

نظــيم املبــا�ي الصــادر ن قــانون تمــ  )٥( ملــادةمشــروع قــانون بتعــديل ا بخصوص،  م٢٠٢٢

(املعــــد �ــــ� ضــــوء االق�ــــ�اح بقــــانون "بصــــيغتھ  ١٩٧٧ ) لســــنة١٣باملرســــوم بقــــانون رقــــم (

تضــمن طلــب مناقشــتھ ودراســتھ و�عــداد تقر�ــر امل، املعدلــة" املقــدم مــن مجلــس النــواب)

 .�شأنھ

�جنة املرافق العامة والبيئة بخصوص  تقر�ر  يطيب �� أن أرفع إ�� معاليكم  فإنھ  

القانون   ع��   ،املذ�ور مشروع  لعرضھ  الالزم  باتخاذ  والتوجيھ  بالنظر  التفضل  برجاء 

 وقر. ا�جلس امل 

 واالح��ام، الشكر معاليكم بقبول فائق  اوتفضلو 

 
   

 حممد علي حسن علي  د. 

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة 
 

 المرفقات: 
 .تنفیذيالملخص  لا -
 .ریر اللجنةتق .۱
 .رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة .۲
 .لمستشار القانوني للجنةارأي  ةكرمذ .۳
 رأي وزارة األشغال وشؤون البلدیات والتخطیط العمراني. .٤
 لنواب الموقر ومرفقاتھ.مجلس اقرار   .٥
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   سعادة الدكتور حممد علي حسن علي احملرتم
 جلنة املرافق العامة والبيئة رئيس  

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 

(أمببببنأنببببديل أ5مشببببقانأنببببديل أملادبببب ي أ  ببببد  أ أكمينببببإيطيبببب أنببببقأ  أ   بببب أ
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أ

دأ  يكبببببمأملقجبببببد أمندنشببببباهأا   )ببببباه أ اإعببببب   أت قيبببببقأملشبببببكيهأما ببببب ن 
أندق هأعلىأ  جلسأخاللأملع أ نودهأثالث أ )دمليعأمنأتد يخه.

أ
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 
 

 مجال حممد فخرو      
 رئيس جملس الشورى النائب األول ل

ف/ /  



 ١ من  ١ الصفحة

 

ص تنفيذي لتقرير م
َّ
 )املرافق العامة والبيئةجلنة (لخ

 العنوان 
) ١٣) من قانون تنظ�م الم�اني الصادر �المرسوم �قانون رقم (٥مشروع قانون بتعدیل المادة (

 (المعد في ضوء االقتراح �قانون "�ص�غته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)  ١٩٧٧لسنة 

 مجلس النواب  مشروع القانون أصل 

 الفصل التشر�عي الخامس - الرا�عدور االنعقاد العادي   - م٢٠٢٢مارس  ٣ اإلحالة إىل اللجنة

 الفصل التشر�عي الخامس - الرا�عدور االنعقاد العادي  -م ٢٠٢٢أبر�ل  ٤ انتهاء اللجنة من املناقشة 

 ٢ عدد االجتماعات 

 مضمونه

) المادة  إلیها  ٥استبدال نص  �حیث �ضاف  الم�اني،  تنظ�م  قانون  تقد�م) من  شهادة    اشتراط 
�غ�ة التأكد من جودة التر�ة   ء؛فحص التر�ة ضمن المستندات التي یتقدم بها طالبو تراخ�ص البنا

علیها إقامته  المزمع  البناء  أحمال  تحمل  على  والمعاییر  وقدرتها  المواصفات  حسب  الدول�ة  ، 
 . المتعارف علیها في هذا الشأن 

 املبادئ واألسس العامة 

 . حفظ األرواح والممتلكات وتعز�ز السمعة العقار�ة التي تتمتع بها مملكة ال�حر�ن  -

تالفي حاالت تعرض �عض اإلنشاءات لالنه�ار �سبب عدم جودة التر�ة و�فاءتها وعدم تناسبها   -
یترتب على عدم فحص التر�ة من تهدید لسالمة قاطني المبنى  مع المبنى المقام علیها، وما  

 ومرتاد�ه.

استكمال النصوص التشر�ع�ة في القوانین النافذة، خصوصا المتعلقة �التنظ�م العمراني، �غ�ة   -
 مواك�ة ما یتصف �ه هذا المجال من تغییر وتطور. 

 دی�اجة + مادتان بنيته

رأي جلنة الشؤون التشريعية 

 والقانونية مبجلس الشورى
 من الناحیتین الدستور�ة والقانون�ة. ة مشروع القانون سالم

رأي وزارة األشغال وشؤون  

 البلديات والتخطيط العمراني

أفادت الوزارة �أنها تؤ�د المالحظات القانون�ة والرأي الذي انتهت إل�ه الحكومة الموقرة في مذ�رتها 
 القانون. المرفقة �مشروع 

تقد�م شهادة فحص التر�ة ضمن مستندات أن    لىع   و�ان رأي الحكومة الموقرة تضمن التأكید
الترخ�ص ال �عارض أي نص تشر�عي، وأن مشروع القانون �حقق مصلحة اجتماع�ة لها وزنها  

 . اقائمً  اتشر�ع�ً  او�سد فراغً 

 الموافقة على مشروع القانون  قرار جملس النواب 

 الموافقة على مشروع القانون  اللجنة مبجلس الشورى توصية 



 ةوالبيئ لعامةا افقاملر لجنة

 

 

  

 
;

 مملكة البحرين
 ورى ــ ش ــلس الـجـم

 ان ــلج ـؤون الــإدارة ش

 
 
 األول املرفق 
 

 تقرير اللجنة 
 

 
 
 
 

ـرابعادور االنعقاد العادي    ل

 الخامسالفصل الترشيعي 



 

 ٦ من  ١ الصفحة

 
 

 م ٢٠٢٢أبر�ل   ٥ التار�خ: 

 ) ١٥التقر�ر رقم: ( 

   بتعديل مشروع قانون جلنة املرافق العامة والبيئة بشأنتقرير 

  ١٩٧٧) لسنة ١٣الصادر باملرسوم بقانون رقم ( ) من قانون تنظيم املباني٥املادة (

 جملس النواب)بصيغته املعدلة" املقدم من "(املعد يف ضوء االقرتاح بقانون 
 الفصل التشري�� ا�خامس  – الرا�ع دور اال�عقاد العادي 

 مقدمة:

ســــعادة الســــيد  )، أرســــل ٤د ٥ص ل م ب/ ف ٧٧٢، و�موجب ا�خطاب رقم (م٢٠٢٢مارس   ٣بتار�خ 

افق العامة والبيئة مشــــــــــروع قانون جمال محمد فخرو النائب األول لرئيس م  جلس الشــــــــــورى إ�� �جنة املر

(املعد �� ضــوء   ١٩٧٧) لســنة ١٣) من قانون تنظيم املبا�ي الصــادر باملرســوم بقانون رقم (٥بتعديل املادة (

�شـــــــأنھ دراســـــــتھ و�عداد تقر�ر  ناقشـــــــتھ و ، ملاالق��اح بقانون "بصـــــــيغتھ املعدلة" املقدم من مجلس النواب)

 .ل�جنة لعرضھ ع�� ا�جلس املوقريتضمن رأي ا

 

 
ً
 : إجراءات اللجنة:أوال

 لتنفيذ الت�ليف املذكور أعاله قامت ال�جنة باإلجراءات التالية:

 :�نالتالي  �ن�� االجتماع –آنف الذكر  –تدارست ال�جنة مشروع القانون   -١

 الفصل  الدور  تار�خ االجتماع رقم االجتماع 

 ٥ ٤ م ٢٠٢٢مارس  ١٤ ١٨

 ٥ ٤ م ٢٠٢٢أبر�ل  ٤ ١٩



 ٦ من  ٢ الصفحة

 

وال�ي  ، مشــروع القانون موضــوع البحث والدراســةع�� الوثائق املتعلقة باطلعت ال�جنة أثناء دراســ��ا  -٢

 اشتملت ع�� ما ي��:

 .مواد مشروع القانون 

  .(مرفق)رأي �جنة الشؤون التشريعية والقانونية 

  (مرفق) ملستشار القانو�ي ل�جنة.امذكرة رأي 

  (مرفق)وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرا�ي.  رأي 

  .(مرفق)قرار مجلس النواب ومرفقاتھ 

 

 �ل من:مجلس الشورى  األمانة العامة بمن ال�جنة   �حضر اجتما�  -٣

 هيئة املستشارين القانونيني 

 مستشار قانو�ي. السيد/عبدالرحيم ع�� محمد

نادر السلوم  �ع�السيد/ أول. باحث قانو�ي   

 إدارة شؤون اللجان 

.مشرف شؤون ال�جانامل�لف بأعمال  السيد/ع�� جواد القطان  

دانة إبراهيم حمد الشيخ/السيدة  أم�ن سر �جنة.  

 إدارة العالقات واإلعالم
ة/ سماء عبدا�جليلالسيد . أخصائي إعالم وتواصل   

� �ا�حلواجعفر السيد/صادق  . أخصائي إعالم وتواصل   

 

 

 



 ٦ من  ٣ الصفحة

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس ال
ً
 ورىشثاني

والذي جاء مؤكًدا  ، اطلعت ال�جنة ع�� رأي �جنة الشـؤون التشـريعية والقانونية بمجلس الشـورى

 والقانونية. الدستور�ة  ت�نالناحيعدم مخالفة مشروع القانون ملبادئ وأح�ام الدستور، وسالمتھ من ل

 

 ثا
ً
 :ن البلديات والتخطيط العمرانيؤو وزارة األشغال وشا: رأي لث

املوقرة �� ـمذكر��ـا    ا�حكوـمةوالرأي الـذي ان��ـت إليـھ فـادت الوزارة بـأ��ـا تؤ�ـد املالحظـات القـانونيـة  أ

 املرفقة بمشروع القانون.

 

 
ً
 رأي اللجنة:: ارابع

ال�جنة   (تدارست  املادة  بتعديل  قانون  الصادر ٥مشروع  املبا�ي  تنظيم  قانون  من   (

) رقم  بقانون  لسنة  ١٣باملرسوم  املعدلة"    ١٩٧٧)  "بصيغتھ  بقانون  االق��اح  ضوء   �� (املعد 

النواب) مجلس  من  ا�حفاظإ  ��دف  يالذ،  املقدم  وع��  ع��    ��  واملمتل�ات  األرواح  سالمة 

السمعة العقار�ة ال�ي تتمتع ��ا مملكة البحر�ن، وذلك من خالل اش��اط تقديم شهادة فحص 

عل��ا  لل��بة البناء  سيتم  ترخيص    ،ال�ي  ا�حصول ع��  بطلب  التقدم  للتثبت من  البناء أثناء   ،

ا ال��يار  املتعارف عل��ا �� هذا الشأن، وذلك تفاديً جود��ا حسب املواصفات واملعاي�� الدولية  

العقارات �سبب عدم جودة ال��بة أو عدم كفاء��ا وتناس��ا للمب�ى املقام عل��ا مما ��دد سالمة  

 قاطن��ا وامل��ددين عل��ا واملارة.

 
ً

املعروض، فضال القانون  املادة األو��   يتألف مشروع  الديباجة من مادت�ن، نصت  عن 

)  ١٣) من قانون تنظيم املبا�ي الصادر باملرسوم بقانون رقم (٥منھ ع�� أن �ستبدل بنص املادة (



 ٦ من  ٤ الصفحة

البناء عل��ا ضمن اش��اط  ، نًصا يتضمن  ١٩٧٧لسنة   تقديم شهادة فحص لل��بة ال�ي سيتم 

 املادة الثانية فجاء ت تنفيذية.   املستندات ال�ي يتقدم ��ا طالب ترخيص البناء، أما

اطلعت ال�جنة ع�� مواد مشروع القانون، وع�� قرار مجلس النواب املوقر ومرفقاتھ،  

وع�� و  الصياغة،   �� طفيف  �عديل  إجراء  مع  القانون  مشروع  ع��  افقة  املو إ��  انت�ى  الذي 

انونية با�جلس  مالحظات ا�جهات املعنية، كما اطلعت ع�� رأي �جنة الشؤون التشريعية والق

و�عد   والقانونية،  الدستور�ة  الناحيت�ن  من  القانون  مشروع  سالمة  ع��  مؤكًدا  جاء  والذي 

برأي  واالستئناس  ال�جنة،  أعضاء  السعادة  ب�ن أ�حاب  �شأنھ  النظر  وجهات  وتبادل  تداول 

القانو�ي اتفاقا  ،املستشار  املعروض  افقة ع�� مشروع القانون  املو إ��  ال�جنة  ان��ت  مع    فقد 

 قرار مجلس النواب املوقر لألسباب اآلتية: 

 
ً

  : جاء مشروع القانون بإضافة مستند جديد للمستندات ال�ي يتقدم ��ا طالب ا�حصول أوال

نھ الالئحة ترخيص املبا�ي وهو "شهادة فحص لل��بة ال�ي سيتم البناء عل��ا " ع�� النحو الذي تبيّ ع��  

أعمال  التنفيذية لهذا القانون من شروط و�جراءات إلصدار هذه الشهادة، وذلك للتحقق من سالمة  

وسالمة املواطن�ن واملقيم�ن من الس�ان وامل��ددين  ،  ال��وة العقار�ة من ناحيةع��    وا�حفاظالبناء  

 .ى واملارة من ناحية أخر 

 اثانيً 
ً
ا، حيث خلت التشريعات القائمة من استلزام �شريعيً ا  : جاء مشروع القانون ليسد فراغ

افر هذه الشهادة رغم أهمي��ا وضرور��ا، لتفاد املبا�ي واملنشآت لال��يار   يتو حاالت �عرض �عض 

أنھ   كما  املقامة عل��ا،  املبا�ي  تحمل  ع��  وقدر��ا  تناس��ا  وعدم  وكفاء��ا  ال��بة  جودة  عدم  �سبب 



 ٦ من  ٥ الصفحة

واالقت االجتماعية  املصا�ح  ال��وة  يحقق  وع��  واملمتل�ات  األرواح  ع��  ا�حفاظ   �� املتمثلة  صادية 

 العقار�ة.

 
ً
ن استلزام تقديم شهادة فحص ال��بة �عد من أهم الدراسات املطلو�ة للمشروعات إ :  اثالث

اتيجية واملبا�ي إذ أن فحص ال��بة مؤداه ا�حصول ع�� عينات من ال��بة املطلوب    ،الهندسية واالس��

ومعرفة    ،عل��ا، لدراس��ا واجراء االختبارات الالزمة عل��ا للتعرف ع�� طبيع��ا وخواصهاإقامة املبا�ي  

  ، ا �حدوث أي ا��يارات أو تصدعات �� املبا�ي مدى قدرة تحملها للمبا�ي واملنشآت ال�ي تقام عل��ا تفاديً 

معرفة   ،معرفة قدرة التحمل  ،ي��تب ع�� فحص ال��بة (تحديد منسوب وعمق األساسات  ،وع�� ذلك

تحديد نوع األساس   ،تحديد منسوب املياه ا�جوفية  ،تتا�ع طبقات تر�ة األرض ومقدار الهبوط املتوقع 

ابق املب�ى  و َس   تحديد طرق ا�حفر  ،املق��ح للمب�ى، تحديد سمك وعدد طو
ْ
انب).ن  د ا�جو

  � األخ��ة من املادة األو�ن قرار مجلس النواب فيما أجراه من �عديالت لفظية بالفقرة إ : ارا�عً 

من مشروع القانون جاء �� محلھ �حسن الصياغة، كما أن إحالل �لمة "قبول" محل �لمة "إصدار"  

 جاء �� محلھ أيضً 
ً

ال تختص بإصدار    ،ألح�ام مشروع القانون املعروض  اا ألن البلدية ا�ختصة وفق

�نما يقتصر دورها �� أمر�ن أولهما : التح قق من جودة ال��بة من خالل فحص شهادة فحص ال��بة و

 
ً

وفق ال��خيص  طالب  يقدمها  ال�ي  الالئحة   االشهادة   �� تحديدها  يتم  ال�ي  واإلجراءات  للشروط 

األمر الذي مفاده أن    ،وثان��ما قبول شهادة فحص ال��بة من عدمھ قبل منح ال��خيص  ،التنفيذية

 
ً

 .كم القانون و�حيح ح اقرار مجلس النواب املوقر قد جاء �� محلھ ومتفق

 إع�� ما تقدم ف   و�ناءً 
ً
افقة ع�� مشروع القانون اتفاق ا مع قرار مجلس  ن ال�جنة تو�ىي باملو

 النواب املوقر.



 ٦ من  ٦ الصفحة

 
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:: اخامس

 
ً

 ) من الالئحة الداخلية �جلس الشورى، اتفقت ال�جنة ع�� اختيار �ل من:٣٩لنص املادة (  إعماال

 مقرًرا أصلًيا.  البحارنة  صادق سم��   األستاذ  -١

 مقرًرا احتياطًيا.  جمعة محمد الكع�ي   األستاذ  -٢

 

 
ً
 توصية اللجنة:: اسادس

أثناء دراسة مشروع   ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء  القانون، فإن ال�جنة تو�ىي  �� ضوء 

 :باآل�ي 

املبدأ  ا  - حيث  من  افقة  (  ع��ملو املادة  بتعديل  قانون  املبا�ي  ٥مشروع  تنظيم  قانون  من   (

) رقم  بقانون  باملرسوم  لسنة  ١٣الصادر  "بصيغتھ   ١٩٧٧)  بقانون  االق��اح  ضوء   �� (املعد 

 .املعدلة" املقدم من مجلس النواب)

افقة -  وذلك ع�� التفصيل الوارد �� ا�جدول املرفق.  ع�� نصوص مواد مشروع القانون  املو

الالزم، عروض ع�� ا�جلس املوقر التخاذ واألمر م   

 

 

 مجعة حممد مجعة الكعبي

لجنة  النائب رئيس   

 د. حممد علي حسن علي 

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 

 

alqattan
التوقيع الأحدث الرئيس

alqattan
التوقيع الأحدث نائب الرئيس



 ٦ من  ١ الصفحة

وع قانون بتعد�ل المادة (  ي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٥م�ش
 ١٩٧٧) لسنة ١٣) من قانون تنظ�م المباين

 النص كما أقرته اللجنة  توصية اللجنة  قرار جملس النواب  مشروع القانون النص النافذ 
 مسمى المشروع  -

 
) .....مشروع قانون رقم (

ـــنة   بتـعدـیل الـمادة   ....لســ
م  ٥( ظــی ـن ـت ون  ــاـن ق ن  ـم  (

المباني الصادر بالمرسوم  
ـــنة ۱۳بـقانون رقم ( ) لســ

۱۹۷۷ 

 مسمى المشروع 
 

الموافقة على المسمى كما 
 ورد في مشروع القانون.

 مسمى المشروع 
 

الموافقة على المسمى كما 
 ورد في مشروع القانون.

 مسمى المشروع 
 

) .....مشروع قانون رقم (
ـــنة   بتـعدـیل الـمادة   ....لســ

م  ٥( ظــی ـن ـت ون  ــاـن ق ن  ـم  (
المباني الصادر بالمرسوم  

ـــنة ۱۳بـقانون رقم ( ) لســ
۱۹۷۷ 

 الدیباجة  -
 

ــى آل  نحن حـمد بن عیســ
 خلیفة

 ملك مملكة البحرین.
عـــلـــى   االطـــالع  بـــعـــد 

 الدستور،
تــنــظــیــم  ــانــون  ق وعــلــى 
المباني الصادر بالمرسوم  

ـــنة ۱۳بـقانون رقم ( ) لســ
 ، وتعدیالتھ،۱۹۷۷

 الدیباجة 
 

نــص  عــلــى  ــة  ــق ــمــواف ال
في  ورد  ــا  كم ــاجــة  ــدیب ال

 مشروع القانون.

 الدیباجة 
 

نــص  عــلــى  ــة  ــق ــمــواف ال
في  ورد  ــا  كم ــاجــة  ــدیب ال

 مشروع القانون.

 الدیباجة 
 

ــى آل  نحن حـمد بن عیســ
 خلیفة

 ملك مملكة البحرین.
عـــلـــى  بـــعـــد   االطـــالع 

 الدستور،
تــنــظــیــم  ــانــون  ق وعــلــى 
المباني الصادر بالمرسوم  

ـــنة ۱۳بـقانون رقم ( ) لســ
 ، وتعدیالتھ،۱۹۷۷



 ٦ من  ٢ الصفحة

 النص كما أقرته اللجنة  توصية اللجنة  قرار جملس النواب  مشروع القانون النص النافذ 

ر   ــورى  أـق الشـــ س  مـجــل
ــاـنون  اـلق اـلـنواب  وـمـجـلس 
ــدقنا  ــھ، وقد ص اآلتي نص

 علیھ وأصدرناه:

ــورى   الشـــ س  مـجــل ر  أـق
ــاـنون  اـلق اـلـنواب  وـمـجـلس 
ــدقنا  ــھ، وقد ص اآلتي نص

 علیھ وأصدرناه:
) قــاـنون ٥اـلمــادة  ـمن   (

ــادر   اني الصـــ تنظیم المـب
انون رقم  ــوم بـق المرســ ـب

 ۱۹۷۷) لسنة ۱۳(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المادة األولى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المادة األولى
 

 
 إجراء ما یأتي:

ـعرـیف   - ـت اـل (ال)  ــذف  ح
ــة)   (الــواجــب ــة  كــلــم مــن 

 لتصبح (واجبة).
ـعرـیف   - ـت اـل (ال)  ــذف  ح

من كلمة (السالفة) لتصبح 
 (سالفة).

تغییر كلـمة (إصــــدار)    -
 لتصبح (قبول).

 
 
 

 المادة األولى
 

قرار مجلس   الموافقة على
 النواب بإجراء ما یأتي:

ـعرـیف   - ـت اـل (ال)  ــذف  ح
ــة)   (الــواجــب ــة  كــلــم مــن 

 لتصبح (واجبة).
ـعرـیف   - ـت اـل (ال)  ــذف  ح

من كلمة (السالفة) لتصبح 
 (سالفة).

تغییر كلـمة (إصــــدار)    -
 لتصبح (قبول).

 

 المادة األولى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٦ من  ٣ الصفحة

 النص كما أقرته اللجنة  توصية اللجنة  قرار جملس النواب  مشروع القانون النص النافذ 

 
 
 
 
 
 
 

ــاء   إعـــطـ یـــجـــوز  ال 
تقــدیم   بعــد  إال  الترخیص 

 -الرسومات التالیة:
 

 

رسـم للموقع العمومي  -۱
ارات   ھ العـق ــح علـی موضــ
ــمن دائرة   المتاخمة ضـــــ

ــف قطرھا    ۱۰۰نصـــــــ
ــك    متر وذل ــل،  األق على 

ــات  ــای ن ـب اـل ــاء  ن ـث ــاســـــت ب
ــغیرة التي تحـددھـا   الصــ

 الالئحة التنفیذیة.

 
 

) ٥یُســـتبدل بنص المادة (
من قـانون تنظیم المبـاني 
الـصادر بالمرـسوم بقانون 

،  ۱۹۷۷) لســنة ۱۳رقم (
 النص اآلتي:

ــاء  ــطـ إعـ ــوز  ــجـ یـ "ال 
تقــدیم  بعــد  إال  الترخیص 
ــاـئق  واـلوث ــات  ــوم اـلرســ

 اآلتیة:
العمومي رسم للموقـع    -۱

ــحاً علیھ العقارات   موضــ
ــمن دائرة  المتــاخمــة ضــ

ــف قطرھـا ( ) ۱۰۰نصــ
ــك   وذل ــل،  األق على  متر 
ــات  ــای ن ـب اـل ــاء  ن ـث ــاســـــت ب
ــغیرة التي تحـددھـا   الصــ

 الالئحة التنفیذیة.

 
 

 التعدیل) (النص بعد 
 المادة األولى

) ٥یُســـتبدل بنص المادة (
من قـانون تنظیم المبـاني 
الـصادر بالمرـسوم بقانون 

،  ۱۹۷۷) لســنة ۱۳رقم (
 النص اآلتي:

ــاء  ــطـ إعـ ــوز  ــجـ یـ "ال 
تقــدیم  بعــد  إال  الترخیص 
ــاـئق  واـلوث ــات  ــوم اـلرســ

 اآلتیة:
رسم للموقـع العمومي   -۱

ــحاً علیھ العقارات   موضــ
ــمن دائرة  المتــاخمــة ضــ

ــف قط ) ۱۰۰رھـا (نصــ
ــك   وذل ــل،  األق على  متر 
ــات  ــای ن ـب اـل ــاء  ن ـث ــاســـــت ب

 
 المادة األولى

) ٥یُســـتبدل بنص المادة (
تنظیم المبـاني من قـانون  

الـصادر بالمرـسوم بقانون 
،  ۱۹۷۷) لســنة ۱۳رقم (

 النص اآلتي:
ــاء  ــطـ إعـ ــوز  ــجـ یـ "ال 
تقــدیم  بعــد  إال  الترخیص 
ــاـئق  واـلوث ــات  ــوم اـلرســ

 اآلتیة:
رسم للموقـع العمومي   -۱

ــحاً علیھ العقارات   موضــ
ــمن دائرة  المتــاخمــة ضــ

ــف قطرھـا ( ) ۱۰۰نصــ
ــك   وذل ــل،  األق على  متر 
ــات  ــای ن ـب اـل ــاء  ن ـث ــاســـــت ب

ــغیرة التي تحـددھـا    الصــ
 الالئحة التنفیذیة.



 ٦ من  ٤ الصفحة

 النص كما أقرته اللجنة  توصية اللجنة  قرار جملس النواب  مشروع القانون النص النافذ 

رسـم مبین علیھ موقع   -۲
ة لألرض  ـــب النســ اء ـب البـن
ــآت الـقائـمة   وـكذـلك المنشــ

 علیھا وقت تقدیم الطلب.
الرســومات المعماریة   -۳

ــابیة  للبناء والمذكرة الحس
 اإلنشائیة.

الرســومات اإلنشــائیة   -٤
وجمیع  ــات  ــاســــ  لألســــ

 الطوابق.
 
 

طـــالـــب   -٥ یـــقـــدم  أن 
ــفتھ  الترخیص ما یبین ص
أو عالقـتھ بموقع البـناء أو 

 العمل.
 

ــدر البلدیة األنظمة   وتصــ
ــاییس  ــالمق ب ــاصــــــة  الخ

رسـم مبین علیھ موقع   -۲
ة لألرض  ـــب النســ اء ـب البـن
ــآت الـقائـمة   وـكذـلك المنشــ

 علیھا وقت تقدیم الطلب.
الرســومات المعماریة  -۳

ــابیة للبنا ء والمذكرة الحس
 اإلنشائیة.

الرســومات اإلنشــائیة  -٤
وجـمیع  ــات  ــاســــ لألســــ

 الطوابق.
شــــھادة فحص للتربة  -٥

 التي سیتم البناء علیھا.
طـــالـــب    -٦ یـــقـــدم  أن 

ــفتھ  الترخیص ما یبین ص
أو عالقـتھ بموقع البـناء أو 

 العمل.
 

ــدر البلدیة األنظمة   وتصــ
ــاییس  ــالمق ب ــاصــــــة  الخ

ــغیرة التي تحـددھـا   الصــ
 الالئحة التنفیذیة.

رسـم مبین علیھ موقع   -۲
ة لألرض  ـــب النســ اء ـب البـن
ــآت الـقائـمة   وـكذـلك المنشــ

 علیھا وقت تقدیم الطلب.
الرســومات المعماریة  -۳

ــابیة  للبناء والمذكرة الحس
 اإلنشائیة.

اإلنشــائیة الرســومات   -٤
وجـمیع  ــات  ــاســــ لألســــ

 الطوابق.
شــــھادة فحص للتربة  -٥

 التي سیتم البناء علیھا.
طـــالـــب    -٦ یـــقـــدم  أن 

ــفتھ  الترخیص ما یبین ص
أو عالقـتھ بموقع البـناء أو 

 العمل.
 

رسـم مبین علیھ موقع   -۲
ة لألرض  ـــب النســ اء ـب البـن
ــآت الـقائـمة   وـكذـلك المنشــ

 علیھا وقت تقدیم الطلب.
الرســومات المعماریة  -۳

ــابیة  للبناء والمذكرة الحس
 اإلنشائیة.

الرســومات اإلنشــائیة  -٤
وجـمیع  ــات  ــاســــ لألســــ

 الطوابق.
شــــھادة فحص للتربة  -٥

 بناء علیھا.التي سیتم ال
طـــالـــب    -٦ یـــقـــدم  أن 

ــفتھ  الترخیص ما یبین ص
أو عالقـتھ بموقع البـناء أو 

 العمل.
 

ــدر البلدیة األنظمة   وتصــ
ــاییس ــالمق ب ــاصــــــة    الخ



 ٦ من  ٥ الصفحة

 النص كما أقرته اللجنة  توصية اللجنة  قرار جملس النواب  مشروع القانون النص النافذ 

ــي  ف ــاع  ــب االت ــة  ــواجــب ال
الرسـومات السـالفة الذكر  
ــومـات األخرى   وبـالرســ
ــا   راھ ـت ي  ـت اـل ق  ــاـئ وث واـل

 ضروریة. 
 
 

ــة   ــذی التنفی الالئحــة  وتبین 
 لھذا القانون 

 
 
 
 
حوال اإلعفـاء من تقـدیم أ

ــومـات المبینـة في  الرســ
ـبـنود   ـمن   ٤،  ۳،  ۲،  ۱اـل

 ھذه المادة 
ــب  ســــب ـیـكون  أن  ـعـلى 
اإلعفاء ھو ـصغر مـساحة 

فــي   الــواجــبــة ــاع  االتــب
ــاـئق  واـلوث ــات  ــوم اـلرســ

ــة ــفـ ــالـ ــر    الســـــ ــذكـ الـ
ــومـات األخرى   وبـالرســ
ــا   راھ ـت ي  ـت اـل ق  ــاـئ وث واـل

 ضروریة. 
 

ــة   ــذی التنفی الالئحــة  وتبین 
شــــروط   ــاـنون  ق اـل ــذا  ـلھ

شـھادة  إصـداروإجراءات  
فحص التربـة المبینـة في 

) ــد  الـفـقـرة  ٥الـبـن مـن   (
ــذه ھ من  ــادة،    األولى  الم

وكذلك أحوال اإلعـفاء من  
تقدیم الرســــومات المبینة  

) ٤،  ۳،  ۲،  ۱في البنود (
من الفقرة األولى من ـھذه  
المادة على أن یكون سبب 
اإلعفاء ھو ـصغر مـساحة 

ــدر البلدیة األنظمة   وتصــ
ــاییس ــالمق ب ــاصــــــة    الخ

فـــي   واجـــبـــة االتـــبـــاع 
ــاـئق  واـلوث ــات  ــوم اـلرســ

ــالـــفـــة ــر    ســـــ ــذكـ الـ
ــومـات األخرى   وبـالرســ
ــا   راھ ـت ي  ـت اـل ق  ــاـئ وث واـل

 ضروریة. 
 

ــة   ــذی التنفی الالئحــة  وتبین 
شــــروط   ــاـنون  ق اـل ــذا  ـلھ

ـــھادة  قبولوإجراءات   شــ
فحص التربـة المبینـة في 

) ــد  الـفـقـرة  ٥الـبـن مـن   (
ــادة،   الم ــذه  ھ من  األولى 
وكذلك أحوال اإلعـفاء من  
تقدیم الرســــومات المبینة  

) ٤،  ۳،  ۲،  ۱في البنود (
قرة األولى من ـھذه  من الف

فـــي   واجـــبـــة االتـــبـــاع 
ــاـئق  واـلوث ــات  ــوم اـلرســ

ــالـــفـــة ــر    ســـــ ــذكـ الـ
ــومـات األخرى   وبـالرســ
ــا   راھ ـت ي  ـت اـل ق  ــاـئ وث واـل

 ضروریة. 
 

ــة   ــذی التنفی الالئحــة  وتبین 
ــ  شــ ــاـنون  ق اـل ــذا  روط  ـلھ

ـــھادة  قبولوإجراءات   شــ
فحص التربـة المبینـة في 

) ــد  الـفـقـرة  ٥الـبـن مـن   (
ــادة،   الم ــذه  ھ من  األولى 
وكذلك أحوال اإلعـفاء من  
تقدیم الرســــومات المبینة  

) ٤،  ۳،  ۲،  ۱في البنود (
من الفقرة األولى من ـھذه  
المادة على أن یكون سبب 
اإلعفاء ھو ـصغر مـساحة 



 ٦ من  ٦ الصفحة

 النص كما أقرته اللجنة  توصية اللجنة  قرار جملس النواب  مشروع القانون النص النافذ 

ــة  ــام إق ع  زـم ـم اـل األرض 
اض   اء علیھـا أو انخـف البـن
اء أو قـلة تـكالیف  قیـمة البـن
حفر األرض أو ردمھا أو 
ــبـاب األخرى التي  لألســ
ة   ذـی ة التنفـی ا الالئـح تقررـھ
ــظــروف   ــال ب ــق  ــل ــع ــت وت

 الخاصة بكل طلب.
 

ــة  ــام إق ع  زـم ـم اـل األرض 
اض   اء علیھـا أو انخـف البـن
اء أو قـلة تـكالیف  قیـمة البـن
حفر األرض أو ردمھا أو 
ــبـاب األخرى التي  لألســ
ة   ذـی ة التنفـی ا الالئـح تقررـھ
ــظــروف   ــال ب ــق  ــل ــع ــت وت

 الخاصة بكل طلب".

المادة على أن یكون سبب 
اإلعفاء ھو ـصغر مـساحة 
ــة  ــام إق ع  زـم ـم اـل األرض 
اض   اء علیھـا أو انخـف البـن
اء أو قـلة تـكالیف  قیـمة البـن
حفر األرض أو ردمھا أو 
ــبـاب األخرى التي  لألســ
ة   ذـی ة التنفـی ا الالئـح تقررـھ
ــظــروف   ــال ب ــق  ــل ــع ــت وت

 الخاصة بكل طلب".

ــة  ــام إق ع  زـم ـم اـل األرض 
اء علیھـا اض    البـن أو انخـف

اء أو قـلة تـكالیف  قیـمة البـن
حفر األرض أو ردمھا أو 
ــبـاب األخرى التي  لألســ
ة   ذـی ة التنفـی ا الالئـح تقررـھ
ــظــروف   ــال ب ــق  ــل ــع ــت وت

 الخاصة بكل طلب".

 المادة الثانیة  
 

مــجــلــس   ــیــس  رئ ــى  عــل
لٌّ    -الوزراء والوزراء   كــُ

تنفیذ أحكام   -فیما یخصــھ 
ھـذا القـانون، ویُعمـل بـھ  

الیوم   ــاریخ من  لت ــالي  الت
ــدة  ــجــری ال ــي  ف نشـــــِره 

 الرسمیة.

 المادة الثانیة 
 

ة على نص   ادة الموافـق الـم
ــروع  مشــ في  ورد  ــا  كم

 القانون.

 المادة الثانیة 
 

ة على نص   ادة الموافـق الـم
ــروع  مشــ في  ورد  ــا  كم

 القانون.

 المادة الثانیة 
 

مــجــلــس   ــیــس  رئ ــى  عــل
لٌّ    -الوزراء والوزراء   كــُ

تنفیذ أحكام   -فیما یخصــھ 
انون، ویُعمـل بـھ  ھـذا القـ 

ــاریخ  لت ــالي  الت الیوم  من 
ــدة  ــجــری ال ــي  ف نشـــــِره 

 الرسمیة.
 



 ةوالبيئ لعامةا افقاملر لجنة

 

 

  

 
;

 مملكة البحرين
 ورى ــ ش ــلس الـجـم

 ان ــلج ـؤون الــإدارة ش

 
 
 الثا� املرفق 
 

 والقانونية   التشريعية  الشؤون   جلنة  رأي 
 
 
 
 

ـرابعادور االنعقاد العادي    ل

 الخامسالفصل الترشيعي 
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General -  عام 

 

 

 

 م2022 مارس 7التاريخ: 
 

 

 احملرتم سعادة الدكتور/ حممد علي حسن        
 املرافق العامة والبيئة   رئيــس جلنة   

 
 

بالمرسوم بقانون  ( من قانون تنظيم المباني الصادر  5مشروع قانون بتعديل المادة )الموضوع:  

)المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس    1977( لسنة  13رقم )

 النواب(. 

 

 

 تحية طيبة وبعد،،
 

 

، ضمن  معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسم، أرفق  2022  مارس  3  بتاريخ     

( من قانون  5مشروع قانون بتعديل المادة )  ، نسخة من( 4د    5ص ل ت ق/ ف    773)م  كتابه رق

الصادر   المباني  ) تنظيم  رقم  بقانون  لسنة  13بالمرسوم  االقتراح   1977(  في ضوء  )المعد 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،  ، بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب( 

   .والبيئةالمرافق العامة  لجنةلعليه وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات 

 

 
 

،  عشر  عس اتالها  عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماع  م2022  مارس  7  وبتاريخ    

، كما اطلعت على مذكرة  بشأنه مجلس النواب    ، وقرارالمذكورقانون  ال  مشروع  حيث اطلعت على
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General -  عام 

  ،سيد إياد حسن محمد ال ، و والمستشار القانوني المساعد للجنة،  معدة من قبل المستشار القانوني 

 بشأنه.  بهيئة المستشارين القانونيين  المتدرب

 

 

اللجنة        والنقاش    –وانتهت  المداولة  مخالفة  إلى    –بعد  وأحكام  قانون  ال  مشروععدم  لمبادئ 

 . الدستور

 

  

 

 رأي اللجنة:

سالمة        اللجنة  )ترى  المادة  بتعديل  قانون  الصادر 5مشروع  المباني  تنظيم  قانون  من   )

)المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة"    1977( لسنة  13بالمرسوم بقانون رقم ) 

  .والقانونية  الدستورية من الناحيتين، المقدم من مجلس النواب( 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                               

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ةوالبيئ لعامةا افقاملر لجنة

 

 

  

 
;

 مملكة البحرين
 ورى ــ ش ــلس الـجـم

 ان ــلج ـؤون الــإدارة ش

 
 

 الثالثاملرفق 
 

 املستشار القانوني للجنة مذكرة رأي  

 
 
 

ـرابعادور االنعقاد العادي    ل

 الخامسالفصل الترشيعي 



 املستشار القانو�يمذكرة رأي  ٥ من ١ الصفحة املستشار عبدالرحيم ع�� 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم 
 مذكرة بالرأي 

الصادر  المباني ) من قانون ٥في مشروع قانون بتعدیل المادة ( 
 . ۱۹۷۷) لسنة ۱۳بالمرسوم بقانون رقم (

 

 ) النافذ: ٥نص المادة ( :أوًال 

 - التالیة: ال یجوز إعطاء الترخیص إال بعد تقدیم الرسومات  
رسم للموقع العمومي موضح علیھ العقارات المتاخمة ضمن دائرة نصف   -۱

التي    ۱۰۰قطرھا   الصغیرة  البنایات  باستثناء  وذلك  األقل،  على  متر 
 تحددھا الالئحة التنفیذیة. 

وكذلك المنشآت القائمة علیھا رسم مبین علیھ موقع البناء بالنسبة لألرض    -۲
 وقت تقدیم الطلب. 

 الرسومات المعماریة للبناء والمذكرة الحسابیة اإلنشائیة.  -۳
 الرسومات اإلنشائیة لألساسات وجمیع الطوابق.  -٤
 أن یقدم طالب الترخیص ما یبین صفتھ أو عالقتھ بموقع البناء أو العمل.  -٥

  
ییس الواجبة االتباع في الرسومات السالفة  وتصدر البلدیة األنظمة الخاصة بالمقا 

  الذكر وبالرسومات األخرى والوثائق التي تراھا ضروریة. 
وتبین الالئحة التنفیذیة لھذا القانون أحوال اإلعفاء من تقدیم الرسومات المبینة 

من ھذه المادة على أن یكون سبب اإلعفاء ھو صغر مساحة    ٤،  ۳،  ۲،  ۱في البنود  
قامة البناء علیھا أو انخفاض قیمة البناء أو قلة تكالیف حفر األرض  األرض المزمع إ

أو ردمھا أو لألسباب األخرى التي تقررھا الالئحة التنفیذیة وتتعلق بالظروف الخاصة  
 بكل طلب. 

 



 املستشار القانو�يمذكرة رأي  ٥ من ٢ الصفحة املستشار عبدالرحيم ع�� 

 

 
 
 

 القانون: في مشروع  ورد ) كما٥نص المادة ( ا:ثانیً 
تنظیم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) من قانون  ٥دل بنص المادة (بیست

 اآلتي: النص   ،۱۹۷۷) لسنة ۱۳(
 - التالیة: ال یجوز إعطاء الترخیص إال بعد تقدیم الرسومات  

رسم للموقع العمومي موضح علیھ العقارات المتاخمة ضمن دائرة نصف   -۱
وذلك    ۱۰۰قطرھا   األقل،  على  التي  متر  الصغیرة  البنایات  باستثناء 

 تحددھا الالئحة التنفیذیة. 
رسم مبین علیھ موقع البناء بالنسبة لألرض وكذلك المنشآت القائمة علیھا   -۲

 وقت تقدیم الطلب. 
 الرسومات المعماریة للبناء والمذكرة الحسابیة اإلنشائیة.  -۳
 الرسومات اإلنشائیة لألساسات وجمیع الطوابق.  -٤
 .لتربة التي سیتم البناء علیھالشھادة فحص  -٥
 أن یقدم طالب الترخیص ما یبین صفتھ أو عالقتھ بموقع البناء أو العمل.  -٦

  
وتصدر البلدیة األنظمة الخاصة بالمقاییس الواجبة االتباع في الرسومات السالفة  

  الذكر وبالرسومات األخرى والوثائق التي تراھا ضروریة. 
ا الالئحة  القانون  وتبین  لھذا  و لتنفیذیة  شھادة  شروط  إصدار  فحص إجراءات 

أحوال اإلعفاء    ة األولى من ھذه المادة وكذلك ) من الفقر٥التربة المبینة في البند (
من ھذه المادة على أن یكون سبب   ٤،  ۳،  ۲،  ۱من تقدیم الرسومات المبینة في البنود  

البناء علیھا أو انخفاض قیمة البناء أو  اإلعفاء ھو صغر مساحة األرض المزمع إقامة  
قلة تكالیف حفر األرض أو ردمھا أو لألسباب األخرى التي تقررھا الالئحة التنفیذیة  

 وتتعلق بالظروف الخاصة بكل طلب. 
 

 



 املستشار القانو�يمذكرة رأي  ٥ من ٣ الصفحة املستشار عبدالرحيم ع�� 

 

 

   الموقر:أقره مجلس النواب  ا) كم ٥المادة (  ا: نصثالثً 

) من قانون تنظیم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٥یستبدل بنص المادة (
 اآلتي:   النص ،۱۹۷۷) لسنة ۱۳(

 - التالیة: ال یجوز إعطاء الترخیص إال بعد تقدیم الرسومات  
رسم للموقع العمومي موضح علیھ العقارات المتاخمة ضمن دائرة نصف   -۱

وذلك    ۱۰۰قطرھا   األقل،  على  التي  متر  الصغیرة  البنایات  باستثناء 
 تحددھا الالئحة التنفیذیة. 

رسم مبین علیھ موقع البناء بالنسبة لألرض وكذلك المنشآت القائمة علیھا   -۲
 وقت تقدیم الطلب. 

 الرسومات المعماریة للبناء والمذكرة الحسابیة اإلنشائیة.  -۳
 الرسومات اإلنشائیة لألساسات وجمیع الطوابق.  -٤
 .شھادة فحص للتربة التي سیتم البناء علیھا -٥
 أن یقدم طالب الترخیص ما یبین صفتھ أو عالقتھ بموقع البناء أو العمل.  -٦

  
االتباع في الرسومات السالفة   واجبةوتصدر البلدیة األنظمة الخاصة بالمقاییس 

  الذكر وبالرسومات األخرى والوثائق التي تراھا ضروریة. 
شھادة فحص التربة    قبول   شروط وإجراءاتوتبین الالئحة التنفیذیة لھذا القانون  

أحوال اإلعفاء من تقدیم   ) من الفقرة األولى من ھذه المادة وكذلك ٥المبینة في البند ( 
من ھذه المادة على أن یكون سبب اإلعفاء    ٤،  ۳،  ۲،  ۱الرسومات المبینة في البنود  

المزمع   األرض  مساحة  قلة  ھو صغر  أو  البناء  قیمة  انخفاض  أو  علیھا  البناء  إقامة 
التنفیذیة   الالئحة  تقررھا  التي  األخرى  لألسباب  أو  ردمھا  أو  األرض  حفر  تكالیف 

 وتتعلق بالظروف الخاصة بكل طلب. 
 
 
 
 



 املستشار القانو�يمذكرة رأي  ٥ من ٤ الصفحة املستشار عبدالرحيم ع�� 

 

 
 الرأي القانوني

 
(م ب المادة  المباني) من  ٥قارنة نص  تنظیم  التعدیل وبعده    قانون  أنقبل   یتبین 

المادة األولى    مادتین، نصتمن    ة  عن الدیباجیتألف، فضًال   مشروع القانون المعروض
من قانون تنظیم المباني الصادر بالمرسوم بقانون  )  ٥(  بنص المادةعلى أن یستبدل    منھ

لسنة  ۱۳(رقم   نصً ۱۹۷۷)  للتربة  إیتضمن  ا  جدیدً   ا،  فحص  شھادة  ضمن  دراج 
 تنفیذیة. فجاءت أما المادة الثانیة   البناء، ترخیص طالبدم بھا قالمستندات التي یت 

القانون   مشروع  علإ یھدف  الحفاظ  وعلى    ىلى  والممتلكات  األرواح  سالمة 
، وذلك من خالل اشتراط تقدیم شھادة العقاریة التي تتمتع بھا مملكة البحرین  ةالسمع 

، تثبت جودتھا حسب  رخیص المبانيتأثناء التقدم بطلب الحصول على  فحص للتربة  
علیھا   المتعارف  الدولیة  والمعاییر  الالمواصفات  ھذا  تفادیً شفي  وذلك  النھیار  أن،  ا 

وتناسبھا للمبنى المقام علیھا مما یھدد  تھا  ءجودة التربة أو عدم كفا  العقارات بسبب عدم
 .سالمة قاطنیھا والمترددین علیھا والمارة

ال  مواد  وبعد االطالع على الموقر مشروع  النواب  قانون، وعلى قرار مجلس 
  ،ة مع تعدیل طفیف في الصیاغمشروع القانون    ىالموافقة عل   ىإل  ى، الذي انتھ ومرفقاتھ

والقانونیة    ىعلو التشریعیة  الشؤون  لجنة  رأي  وعلى  المعنیة،  الجھات  مالحظات 
الدستوریة   الناحیتین  من  القانون  مشروع  سالمة  على  مؤكدًا  جاء  والذي  بالمجلس 

ا مع قرار مجلس  اتفاقً   مشروع القانون المعروض  ى الموافقة عل  ىننا نرإفوالقانونیة،  
 اآلتیة: لألسباب النواب الموقر  

 
جاء مشروع القانون بإضافة مستند جدید للمستندات التي یتقدم بھا طالب الحصول  :  أوالً 
ترخیص المباني وھو "شھادة فحص للتربة التي سیتم البناء علیھا " على النحو    ىعل

صدار ھذه الشھادة،  إلالذي تبینھ الالئحة التنفیذیة لھذا القانون من شروط وإجراءات  
المبن سالمة  من  للتحقق  علو  ى وذلك  وسالمة    ى الحفاظ  ناحیة  من  العقاریة  الثروة 

 . ىالمواطنین والمقیمین من السكان والمترددین والمارة من ناحیة أخر
 



 املستشار القانو�يمذكرة رأي  ٥ من ٥ الصفحة املستشار عبدالرحيم ع�� 

 

ا، حیث خلت التشریعات القائمة من استلزام  ا تشریعًی : جاء مشروع القانون لیسد فراغً اثانیً 
لتفاد وضروریتھا،  أھمیتھا  رغم  الشھادة  ھذه  المباني   يتوافر  بعض  تعرض  حاالت 

والمنشآت لالنھیار بسبب عدم جودة التربة وكفاءتھا وعدم تناسبھا وقدرتھا على تحمل  
المباني المقامة علیھا، كما أنھ یحقق المصالح االجتماعیة واالقتصادیة المتمثلة في الحفاظ  

 على األرواح والممتلكات وعلى الثروة العقاریة. 
 

یم شھادة فحص التربة یعد من أھم الدراسات المطلوبة للمشروعات  ن استلزام تقدإ:  اثالثً 
الھندسیة واالستراتیجیة والمباني، إذ أن فحص التربة مؤداه الحصول على عینات من  

جراء االختبارات الالزمة علیھا للتعرف إلدراستھا و،  التربة المطلوب إقامة المباني علیھا
تقام علیھا  على طبیعتھا وخواصھا، ومعرفة مدى قدرة   التي  للمباني والمنشآت  تحملھا 

فحص  تفادًی  یترتب على  ذلك،  وعلى  المباني،  في  تصدعات  أو  انھیارات  أي  لحدوث  ا 
معرفة تتابع طبقات تربة   التربة (تحدید منسوب وعمق األساسات، معرفة قدرة التحمل،

نوع   تحدید  الجوفیة،  المیاه  منسوب  تحدید  المتوقع،  الھبوط  ومقدار  األساس  األرض 
 المقترح للمبنى، تحدید سمك وعدد طوابق المبنى، تحدید طرق الحفر وسند الجوانب). 

 

فیما أجراه من تعدیالت لفظیة بالفقرة األخیرة من المادة    ن قرار مجلس النوابإ:  ارابعً  
من مشروع القانون جاء في محلھ لحسن الصیاغة، كما أن إحالل كلمة "قبول"    ىاألول

ألحكام مشروع القانون  ا  ا ألن البلدیة المختصة وفقً جاء في محلھ أیضً   محل كلمة "إصدار"
المعروض، ال تختص بإصدار شھادة فحص التربة وإنما یقتصر دورھا في أمرین أولھما: 

خالل من  التربة  جودة  من  وفق    التحقق  الترخیص  طالب  یقدمھا  التي  الشھادة  فحص 
للشروط واإلجراءات التي یتم تحدیدھا في الالئحة التنفیذیة، وثانیھما قبول شھادة فحص  
التربة من عدمھ قبل منح الترخیص، األمر الذي مفاده أن قرار مجلس النواب الموقر قد  

 .وصحیح حكم القانون اجاء في محلھ ومتفقً 
نصوص مواده    ى مشروع القانون وعل  ىالموافقة عل  ىننا نرإما تقدم ف  ىعل  وبناءً 

 كما أقرھا مجلس النواب الموقر. 
 مناسباً،تراه  التخاذ ما  ةواألمر معروض علي اللجنة الموقر

 
 ۲۰۲۲ في مارس  اتحریرً 

 المستشار/عبدالرحیم علي 



 ةوالبيئ لعامةا افقاملر لجنة

 

 

  

 
;

 مملكة البحرين
 ورى ــ ش ــلس الـجـم

 ان ــلج ـؤون الــإدارة ش

 
 
 الرابع املرفق 
 

وزارة األشغال وشؤون البلديات  رأي  

 والتخطيط العمراني 
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  م إ/ 2022/ 434721 / رص الرقم:

  م2022 أبريل 3 التاريخ:

 املحترم البوعينين فضل بن غانم الفاضل األخسعادة 

 والنواب الشورى مجلس ي شئون  وزير 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،

قانون تنظيم املباني الصادر ( من 5رئيات الوزارة بخصوص مشروع قانون بتعديل املادة )ماملوضوع: 

 )املعد بناًء على االقتراح بقانون املقدم من مجلس النواب( 1977( لسنة 13باملرسوم بقانون رقم )

و م ش / 1204يطيبببببببببببببببا تببببببببببببببب، أب أشبببببببببببببببدق  بببببببببببببببعا تكم  بببببببببببببببال  الت يبببببببببببببببا ، وبا  بببببببببببببببار  إتببببببببببببببب   تبببببببببببببببابكم رقبببببببببببببببم 

بمجلببببببببببببببببب   ل يئببببببببببببببببةاملرافببببببببببببببببب  العامببببببببببببببببة وااملتضبببببببببببببببببم  ر  ببببببببببببببببة    ببببببببببببببببة  م 2022 مببببببببببببببببار  30املبببببببببببببببب ر   2022ب/ 

( مببببببب  قبببببببا  ب 5مرئيبببببببا  الببببببب وار  بو ببببببب ص مشبببببببرو  قبببببببا  ب بتعبببببببديل املبببببببا    فببببببب، ا ى ببببببب   ع ببببببب   الشببببببب ر  

 املعبببببببببد ب بببببببببانو ع ببببببببب  ا ق ببببببببب ا  ب بببببببببا  ب  1977( لسببببببببب ة 13ت ظبببببببببيم امل بببببببببابق ال بببببببببا ر باملر ببببببببب م ب بببببببببا  ب رقبببببببببم  

 .امل دم م  مجل  ال  اب(

 بببببببب   إفبببببببببا    بببببببببعا تكم بح ببببببببه وبعبببببببببد انالع بببببببببا ع بببببببب  رأق ا ى  مبببببببببة املببببببببب قر    بببببببب ا ا   ببببببببب ص ف   بببببببببا بشبببببببببار  

، راجبببببببببببب ب مبببببببببببب كم و  يببببببببببببد املالحظببببببببببببا  ال ا   يببببببببببببة والببببببببببببرأق البببببببببببب ق ا   بببببببببببب  إليببببببببببببه  شببببببببببببحب املشببببببببببببرو  املبببببببببببب ك ر 

 .الش ر  التفضل باتواذ ا جرانا  الالومة     إفا   معات، رئي  مجل  

 افر الت ية والت دير،،،وتفضل ا  عا تكم ب     و 

 

 أخوكم

 
 عصام بن عبدهللا خلف

 

 

 

a.almadhawi
البريد الوارد



 ةوالبيئ لعامةا افقاملر لجنة
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 مملكة البحرين
 ورى ــ ش ــلس الـجـم

 ان ــلج ـؤون الــإدارة ش

 
 

 الخامساملرفق 
 

  املوقر   النواب   جملس   قرار 
 ومرفقاته 

 
 

 

ـرابعادور االنعقاد العادي    ل

 الخامسالفصل الترشيعي 



٢ مارس ٢٠٢٢م

١٧٧ ف٥ د٤










































































































	رسالة التقرير
	رسالة الإحالة
	الملخص التنفيذي
	تقرير اللجنة
	جدول المواد
	رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
	مذكرة رأي المستشار القانوني للجنة
	رأي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
	قرار النواب الموقر ومرفقاته

