كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شوو جملسي الشورى والنواب:
 - 9السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيـل املسـاعد لشـوو جملسـي
الشورى والنواب.
 - 4السيد عبدالعزيز حممد حبيب املستشار القانوني.

5

 - 3السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري ا دارات ورؤساء األ قسام وموظفي الوزارة.
 من وزارة العدل والشوو ا س مية واألوقاف:
ــ السيد الد حسن عجاجي وكيل الوزارة لشوو العدل.

91

 من وزارة شوو البلديات والتخطيط العمراني:
ــ الدكتور نبيل حممد أبوالفتح وكيل الوزارة.
كما حضرها الدكتور أمحد عبداهلل ناصر األمني العام املساعد 95
للشوو الربملانية ،والسيد أمحد عبداهلل احلردا األمني العام املساعد للموارد
البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتورة فوزية يوسف اجليب األمني العام
املساعد لشوو الع قات وا ع م والبحوث ،والدكتور عصام عبدالوهاب
الربزجني رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس ،وأعضاء هيئة املستشارين
القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري ا دارات ورؤساء األقسام 41
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،نفتتح اجللسة الثامنة والعشرين من دور
االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث ،ونبدأ بت وة أمساء 45
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األعضاء املعتذرين والغائبني عن اجللسة السابقة .تفضل األخ عبداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الس م عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد 5
اهلل صباحكم مجيعًا بكل ري ،اعتذر عن حضور هذه اجللسة أصحاب
السعادة األعضاء التالية أمساؤهم :الدكتورة بهية جواد اجلشي للسفر يف مهمة
رمسية بتكليف من جهة أ رى ،ومجعة حممد الكعيب ،والسيد ضياء حييى
املوسوي ،و الد عبدالرسول آل شريف ،وسعود عبدالعزيز كانو للسفر ارج
اململكة ،وعبدالرمحن حممد مجشري للسفر ارج اململكة جراء فحوصات 91
طبية ،وعلي عبدالرضا العصفور ،وحممد سيف املسلم لظرف صحي طارئ
منّ اهلل عليهما بالصحة والعافية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكو النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا .وننتقل 95
اآل إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على مضبطة
اجللسة السابعة والعشرين ،فهل هناك م حظات عليها؟

(ال توجد مالحظات)

41

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تقر املضبطة كما وردت إليكم .وننتقل اآل إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص
مشروع قانو بشأ إجيار العقارات املبنية (املعد يف ضوء االقرتاح بقانو املقدم

من جملس النواب) ،ومشروع قانو بشأ إجيار األماكن وتنظيم الع قة بني 45
املالك واملستأجر (املعد يف ضوء االقرتاح بقانو املقدم من جملس الشورى)،
ومشروع قانو بإصدار قانو إجيار العقارات ،املرافق للمرسوم امللكي رقم
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( )43لسنة 4194م ،وأطلب من األخ فواد أمحد احلاجي مقرر اللجنة التوجه إىل
املنصة فليتفضل.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف 5
املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

91

الرئيـــــــــــــــــس:
إذ يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

95

(انظر امللحق  /1صفحة )79
الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانو  .تفضل األخ

41

مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بتاريخ  49إبريل 4194م أرسل صاحب املعالي
السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى طابًا إىل جلنة املرافق
العامة والبيئة ،مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانو
بشأ إجيار العقارات املبنية (املعد يف ضوء االقرتاح بقانو املقدم من جملس
النواب) ،ومشروع قانو بشأ إجيار األماكن وتنظيم الع قة بني املالك
واملستأجر( ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانو املقدم من جملس الشورى)،
ومشروع قانو بإصدار قانو إجيار العقارات ،املرافق للمرسوم امللكي رقم
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45

( )43لسنة 4194م ،على أ تتم دراستها وإبداء امل حظات وإعداد تقرير
يتضمن رأي اللجنة بشأنها يف موعد أقصاه ث ثة أسابيع من تارخيه ليتم
عرضه على اجمللس .تدارست اللجنة مشروعات القوانني املذكورة يف دور
االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث يف ستة اجتماعات ،وقد
حضر وترأس رئيس جملس الشورى معالي السيد علي بن صاحل الصاحل 5
االجتماعني األ ريين للجنة ،بتارخيي  2و 99مايو 4194م ،وبدعوة من اللجنة
شاركت اجلهات املذكورة أمساؤها وصفاتها يف الصفحتني  94و 93يف
االجتماعات ،وآراؤها وم حظاتها مرفقة يف هذا التقرير .ليسمح لي ــ سيدي
الرئيس ــ أ أشري إىل األسس واملبادئ اليت تقوم عليها املشاريع ،أوالً:
استجابة لتوجيهات القيادة احلكيمة با سراع يف تنفيذ مرئيات حوار التوافق 91
الوطين اليت تضمنت حث السلطة التشريعية واحلكومة املوقرة على ضرورة
إعادة النظر يف القوانني املنظمة للقطاع العقاري ،و اصة قانو ا جيارات
ومد نطاق سريانه ليشمل مجيع مناطق البحرين .ثانيًا :حاجة اململكة إىل
التشريعات احلديثة اليت تواكب التطورات االقتصادية واالجتماعية
والتشريعية اليت تعيشها جلذب رؤوس األموال وتشجيع االستثمارات ومحاية 95
األم ك واملستثمرين وتعزيز الثقة يف املركزين املالي والتجاري .ثالثًا :إ ضاع
الع قة ا جيارية ملبدأ العقد شريعة املتعاقدين ،بإبرام العقد ملدة زمنية
حمددة وفقًا للغرض من ا جيار ،حبيث ال جيوز امتدادها إال باتفاق
املتعاقدين وإنهاء االمتداد القانوني للعقد ملدة غري حمددة وباألجرة ذاتها بدو
إرادة املوجر .رابعًا :تنظيم الع قة بني م ك العقارات واملستأجرين على أسس 41
اقتصادية حتقق التواز بينهما وفقًا للضوابط اليت حتفظ حق امل ك يف زيادة
األجرة كل سنتني وبنسبة حمددة وحبد أقصى للزيادة طوال مدة التعاقد من
ناحية ،ومحاية املستأجرين من ذوي الد ل احملدود من ناحية أ رى .امسًا:
حتقيق االئت ف والتضامن بني املوجر واملستأجر ،وجتنب اال ت ف بينهما
طبقًا للوظيفة االجتماعية للملكية اخلاصة وحتقيقًا للمصلحة العامة 45
للمجتمع .سادسًا :سرعة الفصل يف املنازعات ا جيارية باستحداث جلا
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الفصل يف الدعاوى ا جيارية املوضوعية والوقتية على وجه السرعة الستقرار
احلقوق واملراكز القانونية بدالً من احملاكم اليت تُعاني من بطء إجراءات
التقاضي .ويف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة
مشروعات القوانني ،فإ اللجنة توصي مبا يلي :املوافقة من حيث املبدأ على
مشروع قانو بشأ إجيار العقارات املبينة (املعد يف ضوء االقرتاح بقانو

5

املقدم من جملس النواب) ،ومشروع قانو بشأ إجيار األماكن وتنظيم
الع قة بني املالك واملستأجر (املعد يف ضوء االقرتاح بقانو املقدم من جملس
الشورى) ،ومشروع قانو بإصدار قانو إجيار العقارات ،املرافق للمرسوم
امللكي رقم ( )43لسنة 4194م .واملوافقة على مواد مشروع القانو كما
وردت تفصي ً يف اجلدول املرفق ،واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ 91
ال زم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قبل أ أعطي الكلمة لطاليب الك م أود أ أنتهز هذه
الفرصة ألرحب بامسي وامسكم مجيعًا بأبنائنا طلبة مدرسة عيسى ا عدادية 95
للبنني ومرافقيهم ،ونبدي اعتزازنا حلرص املدرسة واهتمامها بإشراك الطلبة
يف األنشطة والزيارات اهلادفة ،ونتمنى أ يعود ذلك بالنفع على هوالء الطلبة
من

ل زياراتهم امليدانية للتعرف عن قرب على سري عمل جملس الشورى،

لتحفيزهم وتقوية معلوماتهم ومستواهم الدراسي ،و اصة يف مادة املواطنة من
ل اجلد واالجتهاد والنشاط املدرسي ،متمنني ألبنائنا الطلبة االستفادة 41
ودوام التوفيق والنجاح ،ومرحبني بهم ومبرافقيهم مرة أ رى مبجلس
الشورى ،فأه ً وسه ً بكم .قبـــل أ ند ل يف املناقشة العامــة لدي اقــرتاح
ــ كما تعلمو أ الوقت يُدركنا ،وأ مشاريع القوانني املهمة أيضًا
مرتاكمة ــ وهو إعطاء الكلمة ملرة واحدة فقط وملدة  3دقائق لكل عضو؛
حتى نستطيع أ ننجز املشروع بقانو بأسرع وقت ممكن ،ألنه مهم ،وطبعًا 45
القوانني األ رى كلها يف احلقيقة مهمة ،ومل يتبقَّ على نهاية دور االنعقاد إال
فرتة وجيزة ،لذلك أقرتح عليكم هذا االقرتاح ،فهل يوافق اجمللس على ذلك؟
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العضو دالل جاسم الزايد:
سيدي الرئيس هذا القانو مهم جدًا ،وأعتقد أ التحدث يف املادة
الواحدة مرة واحدة ال يكفي.
5

الرئيـــــــــــــــس:
نعم ،هذا القانو بالفعل مهم ،ولذلك حنن مستعجلو على إقراره،
حتى يتم إصداره يف هذا الدور.

العضو لولوة صاحل العوضي:
91

لكن ذلك ال مينع من مناقشته.

الرئيـــــــــــــــس:
نعم ،بالتأكيد ال مانع من مناقشته.
95

العضو لولوة صاحل العوضي:
سيدي الرئيس ،قانو املهن اهلندسية أيضًا قدم بصفة االستعجال من
قبل احلكومة ولكن كانت هناك أرحيية يف املناقشة.

الرئيـــــــــــــــس:
على كلٍ ،إذا كنتم ال ترغبو يف ذلك فاعرتضوا على االقرتاح.

41

العضو لولوة صاحل العوضي:
إذا كا هذا االقرتاح سيطبق علينا فأعتقد أنه البد أ يطبق على
الوزراء أيضًا.
45
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الرئيـــــــــــــــس:
ال ،الوزير له احلق أ يتكلم وقتما شاء.

العضو لولوة صاحل العوضي:
5

ليست هناك مساواة ،وهذا ال يُعقل.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على إعطاء الكلمة ملرة واحدة فقط وملدة  3دقائق
لكل عضو؟
91

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ يُقر ذلك .تفضلي األ ت دالل جاسم الزايد.
95

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،صحيح أ فارق التصويت هو صوتا ،
ولكننا حنرتم رأي اجمللس .ولكن أرجو من معاليك أ تعطيين ا ذ
بالك م ملرة ثانية إذا كا هناك أمرٌ يستدعي املدا لة ،وهذا من مصلحة
التشريع ،وهذا ما اعتدناه دائمًا وهو إعطاء التشريع حقه .فيما يتعلق بهذا 41
املشروع بقانو  ،يف احلقيقة هو عبارة عن ث ثة قوانني اجتمع يف تقدميها
جملس الشورى وجملس النواب واحلكومة نظرًا ألهميتها ،حيث حلت فيها
العديد من املشاكل اليت كنا نعاني منها يف التطبيق سواء يف القضاء أو يف
التشريع ،لكنْ لدي  5نقاط وسوال ال أعلم إ كنت ستجيب عنه ،فيما
يتعلق بتطبيقه بأثر رجعي بالنسبة إىل نص القانو  ،صحيح أنه

ل فرتة 45

رئاستك للجنة ــ وأنا أشكرك على رئاسة اللجنة وإعطاء هذا األمر أهميته ــ
مت تعديل املادة الثانية املتعلقة بوضع عقود ا جيار القائمة ،ولكن تعديل
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اللجنة مل ينل من موضوع األثر الرجعي شيئًا ،حبيث إ ذات املضمو تكرر
ــ على سبيل املثال ــ يف املادة  3ويف املادة  47من القانو  ،مما يعين أنه كا
من املفرتض أ يكو التصويت على هذه املادة أمام جملس النواب ــ وحبسب
نص الدستور يف املادة  944ــ بأغلبية اصة للحصول على املوافقة عليها،
وهذه من ا جراءات الشكلية قبل املوضوعية اليت جيب التقيد بها .أعتقد أنه 5
عندما ترأستم معاليكم اللجنة اطلعتم على موضوع األثر الرجعي ،ونتمنى أ
يكو هناك تأكيد حول هل مت التصويت باألغلبية اخلاصة أم ال أمام
جملس النواب حتى ال يكو على هذا املشروع مطعن من الناحية الشكلية.
من الناحية املوضوعية ،حنن يف جلنة الشوو التشريعية والقانونية قدمنا 3
مواد نرى أ فيها شبهة عدم الدستورية ،ولن أتطرق إىل املادة األوىل ،والسبب 91
هو أ هذه املادة متت تغطيتها بأنه مل يتم األ ذ باملشروع األول ،بالنسبة إىل
املادتني الثانية والثالثة فيما يتعلق بعدم قبول دعوى الشخص إذا مل يكن
العقد مسج ً ،نرى أ يف هذا مساسًا مببدأ كفالة حق التقاضي ،وقد مت
يف اللجنة إيضاح هذا األمر ،وفيما يتعلق باملادة  45أوضحنا أيضًا مسألة
شبهة عدم الدستورية ،ولكن لألسف الشديد عندما حبثت اللجنة مواطن 95
شبهة عدم الدستورية اليت أشارت إليها جلنة الشوو التشريعية والقانونية مل
أجد أي رد عليها نهائيًا ،وكا من املفرتض ــ وهذا ما اعتدناه و صوصًا من
اللجا األ رى ــ الرد على هذه املواطن ،رأي جلنة الشوو التشريعية
والقانونية غري منزهٍ فقد يصيب وقد خيطئ ،ولكن على األقل عليهم أ
يبينوا أنهم ناقشوا هذا املوضوع ،و اصة أننا يف اللجنة كانت لنا وجهة نظر 41
يف هذا املوضوع ناقشناها مع املستشار القانوني ،وكنت أمتنى الرد عليها.
فيما يتعلق بهذا القانو برمته أقول إنين مع التنظيم الوارد ولكن هناك بعض
التعدي ت ،وأمتنى على اجمللس أال جيعل من مسألة الوقت حجة لتمرير هذا
القانو  ،أل هناك بعض املواطن ــ وأنا أتكلم عن نفسي بصفيت حمامية
ألكثر من  95سنة وكذلك األ ت لولوة العوضي ــ جند أنها تسبب مشاكل 45
عند تطبيق القانو  ،ونرى املشاكل اليت يعانيها املوجر؛ وذلك لتنوع متثيلنا
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يف الصفة املختلفة ،فاحلكومة عندما أعطت اللجنة أعماالً قضائية بطبيعتها
تتعلق مبسألة الفصل يف النزاعات ،واحلكم باألحكام الوقتية واملستعجلة،
أصبح هلا احلق يف التحفظ على أموال الشخص ،ويصبح هلا احلق يف منعه من
السفر باعتبار أ ذلك من ا جراءات الوقتية املستعجلة اليت تتم ا شارة إليها
خبصوص إعطائها للجنة وفقًا للمادتني  6و 2من قانو املرافعات املدنية 5
والتجارية ،وكنت أمتنى على اللجنة أ تُرفق نص املادتني  6و 2حتى يتمكن
األعضاء من االط ع عليهما .فيما يتعلق بطبيعة عمل هذه اللجنة لدينا مشروع
قانو سيناقش وهو قانو التطوير العقاري ،وفيه مت أيضًا النص على
تشكيل جلنة ،وال مشكلة لدينا خبصوص تشكيل اللجا ولكن ملاذا يف
جلنة التطوير العقاري اليت ختتص بالنظر يف املنازعات العقارية وضع قاضيا
وموظف واحد يف حني أ اللجنة اليت تنظر مسألة ا

91

ء وا جيارات

واالستخدام ومشول حكمها بالنفاذ املعجل ــ أي حتى لو استأنف ف يوقف
احلكم ــ جندها مشكّلة من قاضٍ واحد وموظفني ــ وليتهما كانا باحثًا
قانونيًا أو مستشارًا قانونيًا ــ فهل القاضي سيضيع وقته يف شرح املبادئ العامة
للقانو ويف أصول تطبيق القوانني؟! أنا أرى مفارقة يف مشروعني ننظرهما يف 95
الوقت ذاته ،وخيتصا يف فصل منازعات ،وهنا أعطي غلبة للتشكيل
القضائي ويف قانو ا جيارات أجعل اللجنة مشكّلة من قاضٍ وموظفني؟!
هذا ال جيوز ،ملاذا أزيلت جلنة االستئناف؟ فقد كانت احلكومة...
41

الرئيـــــــــــــــس:
يا أ ت دالل ،أنتِ جتاوزتِ ضعف الوقت املسموح به ،هذا أوالً ،وأنتِ
اآل أبديت رأيك يف عدد من املواد.

العضو دالل جاسم الزايد:
هذا مبدأ عام ولكين مل أبدِ رأيًا يف املواد .أرى أ موضوع اللجنة هو 45
مربط الفرس يف هذا القانو  ،وهناك مواد مرتبطة لذلك أثرته ،أل طبيعة
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تشكيل هذه اللجنة واملهام اليت تكلف بها وا تصاصاتها هي املشكلة،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضل األخ أمحد إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما لفت انتباهي يف الواقع هو أ غرفة جتارة
وصناعة البحرين أبدت مرئياتها يف هذا اخلصوص ،وكانت هناك بعض
االستفسارات وبعض امل حظات من قبل الغرفة ،وسوالي هو خبصوص ما 91
ورد يف التقرير ،حيث إ املشروع يف صورته النهائية يف املادة  3من الفصل
الثاني اخلاص باألحكام العامة أوجب تسجيل مجيع العقود ،ومجيع ما يطرأ
عليها من تعديل لدى املكتب املختص يف البلدية املعنية ،وقال إنه جيب أ يتم
ل  6أشهر ،وكا لدى الغرفة حتفظ بأ هذه الفرتة غري كافية

التوثيق

لتسجيل كل العقود املوجودة على أرض الواقع ،وسوالي إىل األخ املقرر 95
واللجنة هو :هل مت االستفسار من البلدية؟! فالبلدية وافقت على رأي جملس
النواب ولكن مل تبدِ وجهة نظرها حول هل بإمكا اجلهاز البلدي أ يقوم
بتوثيق هذه العقود مجيعها يف هذا الوقت احملدد؟ أريد جوابًا عن هذا السوال
لو مسحت ،وشكرًا.
41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر اللجنة على تقريرها وعلى اجلهد 45
الذي بذلته

ل مدة قصرية يف اجتماعات مطولة ل نتهاء من هذا املشروع،

لكن مع ذلك فاللجنة مل تُورد أي م حظة أو حتفظًا لي على مجلة مواد متت
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مناقشتها ومت إبداء م حظات عليها فاستكربت اللجنة عن كتابة هذه
امل حظات مهما كانت قيمتها« ،وكأ يف آذانهم وقرًا» ،كما يقول اهلل
تعاىل يف كتابه العزيز ،وامل حظات اليت أبديتها يف اجتماع اللجنة كا من
بينها ما تعرضت له األ ت دالل الزايد خبصوص الرجعية ،فقد حدث نقاش
يف اللجنة بشأنها وكا من املفرتض أ يتطرق التقرير إىل هذه امل حظات 5
ويبدي رأيه فيها سواء باأل ذ بها أو بعدم األ ذ بها؛ يف القانو رأيا أو 3
آراء لكن على من يقدم صحن القانو أ يثري كل هذه املشاكل أو
االعرتاضات يف التقرير ليكو تقريرًا وافيًا مانعًا جامعًا لكل ما أثري حوله.
التعديل الذي قامت به اللجنة برئاستكم ــ وهذا حيدث للمرة األوىل أ رئيس
اجمللس حيضر ويدير نقاشًا يف اللجنة ألكثر من اجتماع ويدل على أهمية 91
هذا املشروع والرغبة يف ا سراع يف إصداره قبل انتهاء هذا الدور ــ خبصوص
حذف املادة الواردة يف قانو ا صدار ال يزيل العيب الذي اعرتى مشروع
القانو من حيث الرجعية ،باعتبار أ هناك مواد سنتطرق إليها فيما بعد
تقضي بالرجعية وإ مل تشر إليها بصفة صرحية ،وبالتالي فإ علينا التأكد
من آلية النصاب الدستوري صدار هذا القانو بالرجعية يف جملس النواب95 ،
وعلى اللجنة إذا ما رأت أ هناك توافرًا للنصاب يف جملس النواب أ تذكره
يف تقريرها ،هذه نقطة .النقطة الثانية ،هناك م حظات أبديتها فيما يتعلق
باللجنة ،هل هي جلنة إدارية أم جلنة قضائية؟ أنا يف رأيي ــ والتزامًا بأحكام
الدستور ــ أ الدستور هو الذي يلزمنا وال تلزمنا القوانني ،أل القوانني قابلة
للتعديل وتعديلها مر  ،أما الدستور فهو احلاكم للع قة بني السلطات 41
الث ث :التشريعية والتنفيذية والقضائية ،ونزوالً عند أحكام الدستور
والقوانني وطبيعة ا تصاص هذه اللجنة جند أنها جلنة قضائية ،ألنها تقوم
با تصاص قضائي ،ما هي ا تصاصاتها؟ األمور املستعجلة ،واألمور
الوقتية ،والطرد ،وزيادة ا جيار ،والتزامات املستأجر واملوجر ،فكلها
ا تصاصات .اال تصاصات اليت خيتص فيها القاضي الطبيعي ــ وهي 45
احملاكم ــ حيث نزعت من احملاكم وأنيطت بهذه اللجنة ،ويقال عنها إنها
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جلنة إدارية .يف اللجنة قلت إ إمارتي أبوظيب ودبي عملتا بهذه اللجنة ،ونتيجة
للعيوب اليت طرأت وعانى منها املتقاضو ــ املوجر واملستأجر ــ عُدِلَ عن هذا
النظام ،وأنشئت جلنة تتبع اجمللس األعلى للقضاء ،أعضاؤها مجيعًا من
القضاة ،واملشروع بقانو أ ذ من هذه القوانني وقانو دولة الكويت وقانو
سلطنة عما وقطر ومزج بينهما ،لكنه مل يت فى العيوب اليت شابت 5
القوانني قبل تعديلها .أيضًا لدي م حظة على ص حية وزير العدل يف إصدار
القرار اخلاص بعمل وتنظيم عمل هذه اللجنة باملخالفة ألحكام الدستور
وباملخالفة حلكم احملكمة الدستورية ،وقد طلبت من اللجنة أ ختاطب
اجمللس األعلى للقضاء ،واللجنة قامت مبخاطبته مشكورة نفاذًا للمادة 71
من قانو السلطة القضائية ،إال أ اجمللس األعلى للقضاء إىل اليوم مل يرد 91
على هذه اللجنة ،وأنا أعترب هذا تقصريًا ــ وليساحمين اجمللس األعلى
للقضاء ــ على عدم إبداء رأيه ،ألنه وجوبًا عليه حبسب قانو السلطة
القضائية وحبسب ا تصاصه أ يبدي رأيه يف كل ما يتعلق بشوو القضاء
والنيابة العامة ،وهذا املشروع بقانو يتعلق با تصاص القضاء ،ويتعلق بأ
يكو القاضي يف جلنة تابعة لوزير العدل ،ووزير العدل هو الذي يضع قواعد 95
عمل هذه اللجنة ،وهذا شأ من شوو القضاء كا يتعني على اجمللس
األعلى للقضاء أ يبدي رأيه يف هذا املشروع ال أ يلتزم الصمت ،وبالتالي
خيالف قانو السلطة القضائية الذي أوجب عليه إبداء الرأي يف مثل هذه
املسائل .نقطة أ رية ،كما يقال إ هذه اللجنة هي جلنة إدارية ،فما الذي
حيدث لو كا هناك تعارض مصاحل بني أعضاء اللجنة؟ وال أقصد القاضي 41
فالقاضي خيضع لنظام القضاء بل أعين املوظفني االثنني ،إذا كانت هلما
مصلحة ،أب أو أخ أو عم ،فما هي أدوات الرد؟ وكيف أتعامل مع هذه
املسألة؟ هذا القانو رغم أهميته فإ ا سراع فيه طر ،أل البحرين ملدة 41
أو  21سنة تعمل على ا ع نات والقوانني النافذة ،فما الضري أ ننتظر  4أو
 5أشهر؟ هذا القانو حيتاج إىل تأ ٍ وتروٍ ،والسرعة والتسرع فيه غري 45
مطلوبني ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل
والشوو ا س مية واألوقاف.
5

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،يف عجالة أريد أ أعرّج على األمور التالية:
9ــ فيما يتعلق باألثر الرجعي ،القانو عندما يأتي ويطبق منذ يوم صدوره فهو
يتعامل مع احلاالت املوجودة يوم صدوره ،أما إذا جاء القانو كي يغري شيئًا
يف املاضي فهنا يكو القانو ذا أثر رجعي ،القانو احلالي يأتي ليقول :إ

االمتداد مبوجب مرسوم قانو ا جيارات السابق يقف ،وله مدة ث ث سنوات 91
حتى ينتهي أثره متامًا ،أي أنه مل يتعاطَ بأثر رجعي ،ومل يقل مث ً إ العقود
من سنة 4191م تعترب منتهية ،مل يقل هذا الك م ،ولكن قال إنه َعقِب
صدور هذا القانو بث ث سنوات تسري على هذه العقود أحكام هذا
القانو  .إذ من غري املمكن أبدًا أ يكو هناك أثر رجعي ملثل هذا
القانو  ،والقائل بغري ذلك ال أعتقد أ لديه ما يسند رأيه .األمر اآل ر ،فيما 95
يتعلق بعدم قبول دعوى شخص إذا مل يكن العقد مسج ً ،واعتبار أ ذلك
قيد على حق التقاضي ،نقول إ حق التقاضي مكفول ،وكل ما على
الشخص أ يذهب لتسجيل العقد ،فمث ً من أراد أ يرفع الدعوى عليه أ
يدفع الرسم ،هذا إجراء ،وا جراء ال ينتقص من حق التقاضي ،ومثال آ ر
إذا أراد شخص أ يرفع دعوى فعليه أ يذهب إىل وزارة العدل؛ هذه إجراءات 41
اهلدف منها هو تنظيم مسألة أ رى متامًا ومربرة ،وهي أ تسجل هذه العقود.
بالنسبة إىل مسألة هل أعمال اللجنة قضائية؟ نقول إ اللجنة إدارية وتصدر
قرارات ،وموجود يف القانو أنها تصدر قرارات وليس أحكامًا ،هذه املسألة
ــ أعين مسألة وجود جلا إدارية لفض املنازعات ــ موجودة ،إذا نظرنا إىل
بريطانيا فسنجد أنها أنشأت هذه اللجا منذ عام 9194م ،ومنذ عام 9144م 45
لديها جلا

قائمة لفض املنازعات ،وإذا مل يعجب قرار اللجنة أحد
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املتخاصمني فليلجأ إىل احملكمة ،واحملكمة الكربى موجودة للفصل يف
هذا النزاع؛ ف أرى أ هناك أي مشكلة يف هذا األمر .فيما يتعلق باملقارنة
اليت أجرتها األ ت دالل الزايد مع قانو التطوير العقاري ،قانو التطوير
العقاري مل يتم عرضه حتى اآل  ،وهذا املشروع مت التعديل فيه ومتت املوافقة
عليه من جملس النواب ،فهذه احلالة ال تتوافق مع تلك احلالة ،حنن اآل يف 5
املرحلة الثانية ــ واأل رية إ شاء اهلل ــ صدار هذا القانو  .بالنسبة إىل
إمكانية تسجيل العقود يف مدة ستة أشهر ،سوف يكو هناك تنسيق مع
وزارة شوو البلديات والتخطيط العمراني يف ذلك ،ففي بداية األمر كا
هناك اشرتاط أ تكو العقود موثقة ،وقلنا إ هذا يعدُّ اشرتاطًا شكليًا
على العقد ،واملراد هو فقط إجراءات التسجيل حتى تثبت املعرفة ،وهذا 91
ا جراء موجود بالفعل وعليه رسم ،وقلنا إ هذا األمر سوف يكو له أثر يف
مسألة عقود ا جيار لتنظيمها .مسألة أ وزير العدل هو من ينظم إجراءات
اللجنة وأ ذلك يعدُّ تد ً يف أمور القضاء ،ال أظن أبدًا أ هناك تد ً يف
عمل القضاء يف هذا األمر ،ففي غرفة البحرين لتسوية املنازعات وزير العدل
هو الذي أصدر ال ئحة اليت تسري عليها غرفة البحرين لتسوية املنازعات95 ،
واحملكمة الدستورية قالت إنه ال مشكلة يف هذا األمر ،وحتى إ افرتضنا
جدالً تد ل الوزير ،فإ هذه إجراءات إدارية موجودة أمام اللجنة تستطيع أ
تتبعها حلل املنازعات .لن أطيل معالي الرئيس ،وإذا كانت هناك حاجة إىل
تد ل آ ر فسوف أشرح ال زم ،وشكرًا.

41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت الدكتورة عائشة سامل مبارك.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،مملكة البحرين يف أمسّ احلاجة إىل مثل 45
هذا القانو  ،و اصة أ هناك العديد من املشاكل حدثت وحتدث ،وأروقة
احملاكم تشهد بذلك ،وتشهد بوجود العديد من املشاكل .وأنا أتفق مع
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أ واتي يف أ هناك فراغًا تشريعيًا ،وهذا القانو مهم جدًا ،والدليل على
أهمية هذا القانو هو أنه جيمع ث ثة مشاريع ،مشروع مقدّم من جملس
النواب ،ومشروع مقدّم من جملس الشورى ،وآ ر مقدّم من احلكومة
املوقرة .والنقطة املهمة اليت أريد أ أبيّنها يف هذا القانو هي أنين أمتنى أ
يكو هناك تواز يف احلقوق بني حقوق املالك وحقوق املستأجر ،البد أ

5

يكو هناك تواز يف كل املواد ،ألنه يف بعض املواد ال يوجد أي تواز يف
احلقوق ،فبعض املواد بها تغليب حلقوق املالك على حقوق املستأجر ،وهناك
مواد أ رى تغلّب حقوق املستأجر على حقوق املالك ،فأرجو من إ واني
مراعاة ذلك عند مناقشتهم مواد هذا القانو  .ولدي تعديل يف تقرير اللجنة يف
الصفحة  93من التقرير ،حيث ورد رأي «مجعية العقاريني» ،وأعتقد أ

91

امسها سقط سهوًا ،ومتت كتابة «مجعية املقاولني» ،والصحيح هو «مجعية
العقاريني» فأرجو تصحيح ذلك ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
95

شكرًا ،تفضل األخ الدكتور الشيخ الد بن ليفة آل ليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،لن أكرر ما ذكره إ واني وزم ئي األعضاء
حول شكر اجلهات اليت اقرتحت هذا املشروع بقانو املهم ،ومجيعنا نعرف
أهمية هذا القانو  ،وأريد أ أشكر اللجنة على تعديل توصياتها ــ و اصة 41
يف االستدراك ــ بالنسبة إىل شبهة عدم الدستورية الواردة يف املواد الث ث
املذكورة .ويف قراءتي بشكل عام أعتقد أ اخل ف يأتي مبنيًا على أسس
صحيحة ،و اصة فيما يتعلق باللجنة اليت وجودها يف هذا القانو أعطاها
ص حيات ــ كما ذكرت األ ت لولوة العوضي ــ شبه قضائية ،وأعتقد من
جهة أ رى أنها بريوقراطية زيادة على اللزوم ،إذا كا هناك صراع أو

ف 45

أو غري ذلك بني األطراف ف بد أ يتجهوا مباشرة إىل القضاء ،وهذا حق
مينحه لنا الدستور .وهناك أيضًا قضية مركز رئيس الوزراء أو جملس الوزراء
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يف ذلك ،وهذه أيضًا جيب أ خترج عن القانو  .بشكل عام أريد أ أقول إ
اال ت فات يف الرأي موجودة ونستطيع أ حنلها يف هذه اجللسة بدراسة
متأنية ،ونستطيع أ حنذف ما أتت به توصية اللجنة وفيه شبهة دستورية ،وأ
نستمر يف املناقشة بدالً من أ نطيل الدراسة .السرعة يف إجناز هذا القانو ال
تعين أ (نسلقه) كما مسعنا هذه املصطلحات غري الصحيحة .أعتقد أننا 5
جيب أ نعطي مشروع القانو أهميته ،وهذه األهمية البد أ تتماشى مع
السرعة يف إجنازه ،فأرجو من اجمللس املوقر أ يأ ذ هذه األمور يف
االعتبار ،و اصة توصية جلنة الشوو التشريعية يف قضية عدم الدستورية،
فنحذف هذه املواد بكل سهولة ،وننجز هذا القانو  ،وشكرًا.
91

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت مجيلة علي سلما .

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أشكر اللجنة على اجلهد الواضح يف 95
تقريرها ،وحنن متفقو مجيعًا على أهمية صدور هذا القانو  ،أل اجلميع
كانوا يف انتظار أ يكو لدينا قانو متطور يواكب التطور احلاصل يف
الطفرة العمرانية ،وهذا القانو

سوف يسهم أيضًا يف حتسني املناخ

االستثماري يف مملكة البحرين ،وكذلك سوف خيفف املنازعات احلاصلة
بني املوجر واملستأجر ،اللذين هما طرفا الع قة ،و صوصًا أ املنازعات 41
املتعلقة با جيار املنظورة أمام احملاكم تأ ذ حيزًا كبريًا من عدد القضايا
املنظورة يف احملاكم ،ولكن لدينا م حظات سوف نتطرق إليها عند مناقشة
املواد مادة مادة؛ ويف حقيقة األمر أنين أتفق مع األ ت دالل الزايد يف كل ما
ذهبت إليه ،وكذلك األ ت لولوة العوضي ،و صوصًا فيما يتعلق باللجنة،
ولن أتطرق إىل هذا املوضوع إال عندما نصل إىل مناقشته .لدي م حظة على 45
تقرير اللجنة يف موضوع رأي جلنة الشوو التشريعية والقانونية ،ففي احلقيقة
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أ اآلراء اليت طرحتها اللجنة فيما يتعلق بعدم دستورية بعض املواد هي من
النقاط املهمة جدًا ،ويُفرتض من اللجنة عندما مل تأ ذ ببعض م حظات
جلنة الشوو التشريعية والقانونية أ توضح لنا حنن األعضاء ملاذا مل تأ ذ
بهذه امل حظات؟! و صوصًا أننا نرى أ هذه امل حظات مهمة جدًا ،وتتعلق
بأمور دستورية .فيا حبذا لو توضح لنا اللجنة ملاذا مل يتضمن تقريرها الرد 5
على ما جاء يف رأي جلنة الشوو التشريعية والقانونية؟ وإ كا اجمللس
صوّت على أ تكو مدا لة العضو مرة واحدة وملدة ث ث دقائق ،ولكن
هذا القانو من القوانني املهمة ،وسبق أ قلت إ كل أطراف الع قة من
موجر ومستأجر وأيضًا حنن احملامني والقضاة ،مجيعنا يف انتظار هذا
القانو  ،والقانو جاء مبواد حنن القانونيني مل يسبق أ تعاملنا معها يف 91
احملاكم ،وكا يفرتض السماح مبناقشة مستفيضة هلذا القانو  ،وإعطاء
فرص كاملة ملناقشته ،و صوصًا أ هناك الكثري من امل حظات ،وأيضًا
جاء هذا القانو يف بعض أجزائه مبواد طبقتها بعض الدول األ رى ،ولكن
هذه الدول يف النهاية عَ َدلَت عن هذه املواد سواء لوجود شبهات دستورية أو
لوجود مشاكل يف التطبيق ،وكما قالت زمي تي حنن هنا يف البحرين مل 95
نعاجل هذه املشاكل القانونية اليت قامت هذه الدول ــ اليت أ ذت بهذه املواد ــ
بتعديلها ،و صوصًا يف موضوع اللجنة ،وموضوع تسجيل العقود ،يف هذه
الدول اكتشفوا أنه مع التطبيق العملي تظهر مشاكل ،فمث ً يف لبنا لديهم
املواد نفسها ،وبالذات قضية التسجيل ،وأيضًا موضوع اللجنة ،واآل يطالبو
بعرض قانو ا جيارات على اللجنة الدستورية العليا لتصحيح هذا املوضوع 41
الذي يودي إىل الكثري من املشاكل ،حيث اكتشفوا أ فيه خمالفات
دستورية .حنن عندما نسن تشريعًا يفرتض أ ننقحه من العيوب ،وإ كنا
سنأ ذ بالقوانني املقارنة ،فإ تشريعنا جيب أ ينقح من هذه العيوب ،ونأ ذ
من هذه القوانني األفضل ،والذي خيلو من أي طعو أو إشكاليات رمبا
تواجهنا يف التطبيق مستقب ً ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل استفسار األخ أمحد بهزاد فيما 5
يتعلق باللجنة وعملية التسجيل ،حنن استأنسنا برأي وزارة شوو البلديات
والتخطيط العمراني حبضور سعادة الوزير ،وقال إنهم على أمت االستعداد يف
اجملالس البلدية اخلمسة لتوفري املكاتب والفنيني واملوظفني الستكمال
إجراءات تسجيل العقود .أما بالنسبة إىل شبهة عدم الدستورية ،أقول إ
اللجنة مل تواصل عملها إال بعد االستئناس برأي املستشارين القانونيني ف 91
اجمللس ورئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس واالستماع آلرائهم،
وكذلك املستشار القانوني لوزارة العدل األخ سعيد حممد عبداملطلب،
والذين أبدوا وجهة نظرهم ،واقتنعت اللجنة بأ كل شخص يفسر القانو
حبسب قراءته له ،ولكن بعد االستئناس برأي ا

وة املستشارين ومنهم األخ

الدكتور علي الطوالبة واألخ الدكتور حممد الدليمي ورئيس هيئة 95
املستشارين القانونيني واملستشار القانوني بوزارة العدل ،صوتت اللجنة على
املوافقة على املواد اليت أوردت جلنة الشوو التشريعية والقانونية يف تقريرها
أ بها شبهة العوار الدستوري...
41

الرئيـــــــــــــــس:
األ ت دالل جاسم الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

العضو دالل جاسم الزايد( :مثرية نقطة نظام)
شكرًا سيدي الرئيس ،األخ فواد احلاجي أشار يف ك مه عن الرأي
القانوني إىل األخ الدكتور عصام الربزجني رئيس هيئة املستشارين القانونيني 45
باعتبار أنه أحد الذين أكدوا س مة املشروع من الناحية الدستورية ،وأنا
أعتقد أ يف ك مي ــ عندما حتدثت من قبل ــ ويف تقريرنا ورد أ األخ
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الدكتور عصام الربزجني يتوافق مع بنود املواد اليت طُ ِرحَ أ بها شبهة عدم
دستورية .جيب أ نكو دقيقني يف هذا األمر ،وال يُشمل األخ الدكتور
عصام الربزجني ضمن املستشارين القانونيني ،ألننا لو أ ذنا بهذا الك م
فكأ موقف األخ الدكتور عصام الربزجني يف جلنة الشوو التشريعية
والقانونية خيتلف عن موقفه يف جلنة املرافق العامة والبيئة ،وهذا ال يصح5 .
تقريرنا واضح ،واألخ الدكتور عصام الربزجني هو مستشار جلنتنا أساسًا،
وما ذهبت إليه اللجنة عند املناقشة وما انتهت إليه كا بعد االستئناس برأي
األخ الدكتور عصام الربزجني ،وهذا لإليضاح ،وشكرًا.
91

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،على كلٍ تصحيحًا لألمر ،أنا حضرت اجتماعات اللجنة
وكا األخ الدكتور عصام الربزجني حاضرًا هذه االجتماعات ،وتبنى ما
ذكرته جلنة الشوو التشريعية والقانونية ببعض التحفظات ،وفع ً جلنة
املرافق العامة والبيئة أ ذت م حظات جلنة الشوو التشريعية والقانونية
بعني االعتبار ،وقامت بالتعدي ت ال زمة ،وتشارونا مع ا

وة يف جملس 95

النواب ،وأقروا أ هذه التعدي ت ضرورية حتى نزيل شبهة عدم الدستورية
ورجعية القانو  .وعرضنا املوضوع على األخ الدكتور عصام الربزجني وأيضًا
على األخ الدكتور حممد الدليمي ،واقرتح األخ الدكتور عصام الربزجني
بعض التعدي ت ووافقنا عليها ،وبالتالي فهو موافق على التعدي ت كما
وردت .وأيضًا صباح اليوم استدعيت األخ الدكتور عصام الربزجني وسألته 41
سواالً حمددًا :هل تعتقد أ مشروع القانو اآل أصبح مشروعًا ليس فيه
رجعية عند تطبيقه؟ فأجابين :اآل أعتقد أ القانو قد جتاوز هذا األمر
وليست فيه رجعية ،هذا للعلم فقط .على كل...
45

العضو دالل جاسم الزايد:
أقصد فيما يتعلق بسائر املواد األ رى.
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الرئيـــــــــــــــس:
اآل األخ الدكتور عصام الربزجني موجود هنا واألخ الدكتور حممد
الدليمي موجود أيضًا وهما شاركانا يف اجتماع اللجنة عند إعداد هذا
املشروع ،وكانا متواجدين معنا طوال فرتة مناقشة هذا القانو  ،وأعتقد أ
األخ الدكتور عصام الربزجني على علم بكل ما جرى ،بل على العكس 5
حنن أ ذنا كل م حظات جلنة الشوو التشريعية والقانونية يف عني
االعتبار ،وحاولنا أ نتوافق معها يف تعديل هذا القانو  .على كلٍ ،ا

وة

املستشارو القانونيو املوجودو هنا يقولو إنه ليست هناك رجعية يف
القانو  ،وا

وة املستشارو القانونيو يف جملس النواب يقولو الك م

نفسه ،ومعالي الوزير أيضًا يقول الك م نفسه ،وعندما خنتلف على هذا 91
املوضوع فيجب أ تكو لنا مرجعية ،وإذا أتى أي شخص وقال إ هناك
شبهة عدم الدستورية فبهذه الطريقة سنضيع يف هذه الدهاليز .أقول :حتى لو
أ هذا القانو مت إقراره ومتريره وفيه شبهة عدم الدستورية فهناك جهة
حتكم بأ هذا القانو دستوري أو غري دستوري ،كما حصل يف موضوع
جلنة املنازعات التجارية عندما أحيل إىل احملكمة الدستورية وحكمت 95
حبكمها ،وج لة امللك أ ذ برأي احملكمة الدستورية بالنسبة إىل هذا
املوضوع .لذلك أقول إنه ال ج لة امللك وال احلكومة وال السلطة التشريعية
يتجاوزو ما ورد يف الدستور ،واألمر هو اجتهادات وآراء خمتلفة ،ولكن يف
األ ري مرجعنا يف أي قانو من القوانني حتى لو أقررناه وقلنا إ هناك شبهة
عدم الدستورية؛ هو احملكمة الدستورية للحكم بدستورية أي قانو 41 ،
وبالتالي قرار احملكمة ملزم للجميع .فقط أحببت أ أوضح النقطة اليت
أثارتها األ ت دالل الزايد .األ ت لولوة صاحل العوضي لديها نقطة نظام
فلتتفضل بطرحها.
45

العضو لولوة صاحل العوضي( :مثرية نقطة نظام)
شكرًا سيدي الرئيس ،نقطة النظام هي أ احملكمة الدستورية
قضت بعدم دستوريته ،وحكمها ملزم جلميع اجلهات ،سواء السلطة
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التنفيذية أو السلطة القضائية أو السلطة التشريعية ،وهناك حكم للمحكمة
الدستورية فيما يتعلق مبواد متاثل هذا املشروع وقضت فيه وهو حكم إلزامي
حتى للسلطة التشريعية ،ف

يستقيم القول إننا نصدر قانونًا باملخالفة

ألحكام احملكمة الدستورية ثم يعدل فيه ،أل احلكم إلزامي ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الد حسن عجاجي وكيل وزارة العدل والشوو
ا س مية واألوقاف لشوو العدل.

وكيل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف لشؤون العدل:

91

شكرًا سيدي الرئيس ،حتى اال ت ف يف القانو مجيل وليست لدينا
أي مشكلة حول هذه اال ت فات .من حيث املبدأ ،ال خيفى على جملسكم
املوقر أ عقد ا جيار هو من العقود املكمّلة رادة الطرفني أو األطراف ،أي
جيوز االتفاق على خمالفته ما مل يتعلق املوضوع بالنظام العام ،مبعنى أنه إذا
نص القانو على حكم خيالف القانو ف جيوز االتفاق على خمالفة مادة 95
تتعلق بالنظام العام ،أما

ف ذلك فيجوز االتفاق على خمالفته ،مبعنى أ

هذا املشروع بقانو الذي أمامكم اآل ينص على أ تكو الزيادة يف حدود
كذا وكذا ،وإذا اتفق األطراف على أ تكو الزيادة كذا أو كذا
فليست هناك مشكلة .فيما يتعلق بالرجعية ،الرجعية هي أ تُمس حقوق
مكتسبة قبل نفاذ القانو  ،وبالتالي حيتاج القانو إىل نصاب معني عند 41
التصويت حبسب ما تنص عليه ال ئحة الدا لية ،لكن هذا القانو ال ميس
أي مصاحل مكتسبة ،مبعنى أنه إذا اتفقت األطراف على العقد فليست
هناك مشكلة؛ ألنه جيوز االتفاق على خمالفة ما نص عليه هذا القانو إال يف
األمور املتعلقة بالنظام العام .فيما يتعلق باملادة الثانية من األحكام العامة
اليت تنص على التالي« :كما تسري على عقود ا جيار القائمة» ،هذه املادة 45
تسري على العقود القائمة فيما يتعلق بالتسجيل وإذا حدث نزاع حول الزيادة
فيجوز لألطراف أ ترجع إىل القانو وما قرره من أحكام يف هذا الشأ  .أما
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املادة اليت نصت على إلغاء مدة  3سنوات فهي تتحدث عن املرسوم بقانو رقم
 1لسنة 9171م ،وهذا القانو أتى يف مادة واحدة

ف املادة ا جرائية اليت

نصت على أنه «ملستأجر العقار احلق يف جتديد عقد ا جيار عند انتهاء
مدته ،ويستفيد من هذا احلكم كل شاغل لعقار بعقد انتهت مدته» ،ملن
أعطيت هذه السنوات الث ث؟ أعطيت للمستأجرين الذين يتمتعو بهذا 5
احلق ،ومت إعطاؤهم فرتة  3سنوات لرتتيب أوضاعهم ،ف ميكن أ أفاجئه
باألمر وإال سوف يتحقق القول :إ هذا القانو فيه رجعية وقد مس حقًا
مكتسبًا ،لذا البد أ أعطيه فرتة كي يقوم بتعديل أوضاعه .بالنسبة إىل
املادة  2ــ فض ً عن أنها مادة تنظيمية ــ هي تنص على وجوب تسجيل العقود،
وهذا ال ميس احلق يف اللجوء إىل القضاء .هناك حكم حملكمة التمييز 91
صدر بعدم جواز مساع الدعوى لعدم وجود عقد مكتوب ،ومل يعترب هذا
األمر مصادرة حلق اللجوء إىل القضاء ،ألنه ما دام القانو نص على إجراء
معني فأحكام احملاكم ال حتمي من خيالف القانو  ،أما هذا القانو
فسيعطي فرتة للتسجيل ،وستُنشأ مكاتب للتسجيل يف احملافظات اخلمس
وذلك بالتنسيق بني وزراتي العدل والبلديات ،وبالتالي أرى أنه ليست هناك 95
شبهة عدم الدستورية يف هذا األمر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري.
41

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أود أ أشكر معاليك على حضور
بعض اجتماعات جلنة املرافق العامة والبيئة ،وهذا دليل قاطع على اهتمامك
بالقوانني اليت هلا أهمية اصة للمواطنني واملقيمني يف اململكة ،فنشكرك
على حضورك اجتماعات اللجنة وإثراء اللجنة مبدا

تك وحكمتك يف 45

مناقشة هذا القانو  ،وهذا فخر للجنة وليس تنقيصًا لعملنا التشريعي ،فنيابة
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عن اللجنة أشكرك شكرًا جزي ً ،هذا أوالً .ثانيًا :بالنسبة إىل مدا لة
األ ت لولوة العوضي وحتفظها على تقرير اللجنة وعدم تضمينه يف التقرير،
أود أ أوضح جمللسكم الكريم أ مجيع حتفظاتها موجودة يف حماضر
اجتماعات اللجنة ،وهذا ما نفعله يف الواقع ،حبيث يتم تدوين أي حتفظ ألي
عضو يف اللجنة على موضوع معني يف حماضر اجتماعات اللجنة ،وهذه 5
احملاضر موجودة ويستطيع أي عضو االط ع عليها ،ومل جترِ العادة أ نسجل
التحفظات يف تقارير اللجنة أل اللجنة تأ ذ القرار باألغلبية ،ومن ثم تعد
تقريرها على ضوء قرار األغلبية .سيدي الرئيس ،اللجنة بذلت جهدًا كبريًا،
وأنا أستغرب من بعض املدا

ت اليت أ ذت على عاتقها األمر وقررت بدو

االستماع لآلراء املختلفة ،فاللجنة أ ذت على عاتقها االستماع لرأي 91
املستشارين القانونيني يف جملس النواب ورأي احلكومة املوقرة .وبالتالي
دائمًا تكو هناك ا ت فات يف اآلراء ،واللجنة ختتار الرأي الذي تراه
صحيحًا ،وهذا ما حدث بالفعل ،ومن املمكن أ هناك بعض األعضاء
خيالفو رأي اللجنة ولكن هذا ليس دلي ً على أ اللجنة مل تستمع لآلراء
املختلفة .ثالثًا :أستغرب من أ اللجنة اجتمعت ستة اجتماعات ملناقشة هذا 95
املوضوع ومل حيضر أي عضو من الـ  33عضوًا الذين أبدوا اهتمامهم بهذا
بداء رأيهم ــ فقط كنت أود أ أصحح هذه املعلومة لأل ت رباب

القانو

العريض وللجنة الشوو

التشريعية والقانونية ــ فاللجنة اجتمعت ستة

اجتماعات وكا بإمكا أعضاء اجمللس حضور هذه االجتماعات وإبداء
آرائهم ل ستئناس بها ،وحنن اجتهدنا يف إ راج هذا املشروع بصورته النهائية41 .
نشكرك ــ سيدي الرئيس ــ مرة أ رى على حضورك وإثراء اللجنة بآرائك
و رباتك حول هذا القانو املهم جدًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األ ت لولوة صاحل العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل 45
بطرحها.
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العضو لولوة صاحل العوضي( :مثرية نقطة نظام)
شكرًا سيدي الرئيس ،مع احرتامي ملا ذكره األخ عبدالرمحن
جواهري ولكن أود أ أذكّر معاليك بأنك سألتين ذات مرة عند مناقشة
أحد املواضيع اليت تتعلق بلجنة املرافق العامة والبيئة ،حيث وقفت وقاطعتين
وقلت :هل حضرتِ اجتماع اللجنة وأبديتِ حتفظك؟ قلت لك :إ اللجنة ال 5
تدو حتفظاتي يف التقرير ،ومن املفرتض تدوين هذه التحفظات ،ولكن
اليوم نسمع

ف ما أشار إليه األخ عبدالرمحن جواهري ،ألنه من املفرتض

أ تدو حتفظات أي عضو من أعضاء اللجنة يف التقرير ،وال نكتفي
بذكرها يف حماضر اجتماعات اللجنة ،نود أ نقطع يف هذه املسألة :هل
التحفظات تذكر يف التقارير أم ال؟ معاليك ذكرت وقلت :إنه البد أ تذكر 91
هذه التحفظات يف التقارير ،لذا نود أ نعرف إىل أين حنن نسري؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.
95

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،من امل حظ أ اللجنة مهما قامت به من
إجراءات ومن تفصي ت أ رى لكنها مل تأ ذ برأي جلنة الشوو التشريعية
والقانونية بالشكل الصحيح وكما هو مطلوب منها يف ال ئحة الدا لية
باعتبارها هي جلنة أصيلة وخمتصة بتقديم الرأي حول مدى دستورية مشاريع 41
القوانني ،والدليل على ذلك ما جاء يف الصفحة  92من تقرير اللجنة الذي نص
على التالي« :واجلدير بالذكر أنه حني تدارست اللجنة مشروعات القوانني
املذكورة استأنست برأي كل من :جلنة الشوو التشريعية والقانونية
باجمللس ،»...من املفرتض أ موقف اللجنة من رأي جلنة الشوو التشريعية
والقانونية ليس االستئناس برأيها فقط وإمنا أ تأ ذ برأيها؛ ألنها جلنة 45
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خمتصة بتقديم الرأي ،وبالتالي إما أ تقبل رأي اللجنة وإما أ تبدي
التربيرات الصحيحة واملكتملة حول ملاذا رفضت اللجنة رأي جلنة الشوو
التشريعية والقانونية ،هذا من جانب .من جانب آ ر ،إ اللجنة املشكلة
كما جاء يف املادة  49تتألف من قاضٍ واحد وموظفيَن ،بينما جلنة املنازعات
يف مشروع التطوير العقاري تتكو من قاضيني وموظف ،فهذا التناقض 5
موجود أيضًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أرجو االنتباه إىل نقطة مهمة البد أ أذكرها وهي أ ا

وة

يف جلنة الشوو التشريعية والقانونية ذهبوا إىل أ القانو له أثر رجعي91 .
والقانو ميكن أ يكو له أثر رجعي ،ما هي املشكلة يف ذلك؟ املشكلة
أنه جيب أ يُصوَت على املواد بأغلبية أعضاء اجمللس وهي  49صوتًا ومناداة
باالسم ،هذه هي املشكلة فقط ،وحنن اآل لو شككنا يف األمر نستطيع
أ نتبع هذا األسلوب ،ولكن ا

وة النواب مل يروا أ هناك أثرًا رجعيًا

للقانو  ،وبالتالي صوتوا على القانو باألغلبية العادية ،وحتى نتوافق مع 95
ا

وة النواب قمنا بتعديل املواد اليت بها شبهة الرجعية ،هذه هي املشكلة

وليست املشكلة أنه حمرم على القوانني أ تكو بأثر رجعي ،فاملشكلة
مشكلة شكلية إجرائية يف طريقة التصويت ،ولذلك أعتقد أنه جيب أال
خنلط األشياء الشكلية باألشياء اجلوهرية .على كلٍ ،حنن اآل توافقنا مع
ا

وة النواب زالة شبهة الرجعية ،حتى نتوافق معهم يف طريقة التصويت41 ،

ووافقوا ،وسألنا ا

وة املستشارين القانونيني ،وكلهم أ ذوا ذلك بعني

االعتبار ،وذهبنا إىل ا

وة املستشارين القانونيني يف جملس النواب وقد

وافقوا على ما مت اقرتاحه ،وكذلك ا

وة يف احلكومة ومعالي الوزير

موجود وهو يوكد لكم أنه ليست هناك رجعية ،ويف األ ري ما أريد أ أقوله
هو أنه حتى لو وافقنا على مشروع القانو وصدر فلنا حق الطعن يف دستوريته 45
أمام احملكمة املختصة ،ولكن قبل أ نقر هذا القانو ليس لنا حق اللجوء
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إىل احملكمة املختصة ،فنحن اآل تركنا اجلوهر وتعلقنا بالشكل وهنا
املشكلة وكأ املوضوع أنه حمرم على القوانني أ تكو هلا رجعية وهذا
غري صحيح ،لذلك أحببت أ أبني لكم هذه النقطة .سنبدأ مبناقشة مواد
مشروع القانو مادة مادة بعد أ ذ رأيكم فيه من حيث املبدأ ،ومرة أ رى
أمتنى على ا

وة أ يلتزموا بالوقت حتى نستطيع أ ننجز هذا املشروع املهم5 .

هل هناك م حظات أ رى؟

(ال توجد مالحظات)
91

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

(أغلبية موافقة)
95

الرئيـــــــــــــــــس:
إذ يُقر مشروع القانو من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
مسمى مشروع القانو  :توصي اللجنة باأل ذ مبسمى مشروع القانو

41

الثالث.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على مسمى مشروع القانو ؟
45

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مسمى مشروع القانو ؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذ يُقر مسمى مشروع القانو  .وننتقل إىل تبويب مشروع القانو ،
تفضل األخ مقرر اللجنة.
91

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
تبويب مشروع القانو  :توصي اللجنة باعتماد التبويب الوارد يف مشروع
القانو الثالث.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على تبويب مشروع القانو ؟

95

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
41

هل يوافق اجمللس على تبويب مشروع القانو ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ يُقر تبويب مشروع القانو  .وننتقل إىل الديباجة ،تفضل األخ مقرر 45
اللجنة.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
91

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
95

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر الديباجة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت يف 41
مشروع القانو الثالث.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟
45

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف 91
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

95

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

41

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ

45

مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة الثالثة بعد إعادة الرتقيم :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضلي األ ت لولوة صاحل
العوضي.
5

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذه املادة بعد تعديلها تقول« :تسري أحكام
القانو املدني فيما مل يرد يف شأنه نص اص يف هذا القانو » ،وسوالي:
ملاذا ال تضاف إليها عبارة «أو أي نص اص يف قانو املرافعات املدنية»؟ أل
قانو املرافعات املدنية يتكلم عن حق اخلصوم يف الرد وحاالت عدم ص حية

القاضي يف نظر الدعوى ،وقد قلت يف البداية إ اللجنة اليت شُكلت إذا 91
مررها اجمللس وكا تشكيلها من قاضٍ فإ القاضي إذا قامت فيه أسباب
الرد أو عدم الص حية فإنه يتكفل بذلك قانو املرافعات املدنية وأحكام
السلطة القضائية يف جزء منها ،ولكن خبصوص املوظفني ،ما هو احلل؟ إذا
أضفنا عبارة «كما تسري أحكام قانو املرافعات فيما مل يرد يف شأنه
نص »...فقد تُحل ا شكالية يف حالة قيام حاالت عدم الص حية أو حاالت 95
الرد ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل
41

والشوو ا س مية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،فيما يتعلق بالقواعد املوضوعية املوجودة ،هنا
ا شارة إىل القانو املدني .وخبصوص اللجنة ا دارية املشكلة اليت هي جلنة
فض املنازعات ،فتوجد اآل إشارة إىل قانو املرافعات يف هذا الشأ 45 ،
وأعتقد أنه ليس لذلك حمل هنا ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف املادة  2مت النص على قانو املرافعات5 ،
وأعتقد أ القرار الذي سيصدره وزير العدل سينص على بعض األمور الدا لة
يف عمل اللجنة ،فأعتقد أ هذه اجلزئية مغطاة يف قانو املرافعات ويف القرار
الذي سيصدر ،وشكرًا.
91

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليسمحوا لي ،لو يطلعو على املادة  2يف البند
(ب) فسيجدو أنه ورد التالي« :جيوز توثيق عقد ا جيار ،ويف هذه احلالة 95
يكو العقد املوثق من السندات الرمسية القابلة للتنفيذ اجلربي وفقًا لقانو
املرافعات ،»...وهنا ا حالة إىل قانو املرافعات جاءت فقط فيما يتعلق
بالتوثيق .أما املادة اليت تطرق إليها معالي الوزير ،فقد عاجلتها املادة ،45
حيث قالت« :يصدر الوزير قرارًا بنظام عمل اللجنة وحتديد إجراءات عرض
النزاع عليها ،ووسائل ا

طار ومكافآت ،...وإىل أ يصدر هذا القرار41 ،»...

مبعنى أنه قبل أ يصدر وزير العدل هذا القرار يتم تطبيق أحكام قانو
املرافعات املدنية يف رفع الدعاوى ،وحينما يصدر قرار التشكيل والعمل ال
تسري أحكام قانو املرافعات؛ ولذلك ومن الوجاهة يف هذا األمر أ تتم
إضافة االقرتاح الذي قالته األ ت لولوة العوضي ،والقصد من ذلك أنه إذا
وجدت اللجنة نفسها يف أمر ما ومل يتم إيراده يف هذا القانو فتسري أحكام 45
قانو املرافعات املدنية فيما مل يرد فيه شأ كإجراءات موضوعية .فيما
يتعلق با جيار ،القانو املدني أشار إىل عدد من املواد ،حيث نظم مسألة
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ا جيار ،والتزامات املوجر ،والتزامات املستأجر ،وإجيارات الوقف وغريها
من األمور املنظمة لطبيعة الع قة ا جيارية ،وإذا ال يوجد ذلك أرجع إىل
القانو املدني وأطبقه ،فمن باب احلرص على التطبيق أ تسري أحكام
قانو املرافعات املدنية والتجارية ،ألنه قانو

ينظم القواعد ا جرائية

والتنظيمية يف مسائل رفع الدعاوى .بالنسبة إىل املادة  2يف البند (ب) فهي 5
متعلقة بتوثيق العقود فقط ،أما بالنسبة لعمل اللجنة فيسري القانو إىل حني
صدور القرار ،وعندما يصدر القرار فلن تسري أحكام قانو املرافعات
املدنية ،فهذه جزئية مهمة جيب إضافتها طاملا أ هناك مواد ستعاد إىل
النواب وليس هناك مانع من إضافتها ،حتى ال نغفل شيئًا قد ال يكو منظمًا
91

وفق هذا القانو  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الد حسن عجاجي وكيل وزارة العدل والشوو
ا س مية واألوقاف لشوو العدل.
95

وكيل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف لشؤون العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة عندما نصت على «أنه تسري أحكام
القانو املدني فيما مل يرد يف شأنه نص اص يف هذا القانو » ،فهذا
القانو يتعلق با جيار ،وهو قانو موضوعي .وفيما يتعلق بعقد ا جيار
املنصوص عليه يف العقد املدني ،فض ً عن أ املادة مل تشر إىل الفصل الذي 41
يتحدث عن عقد ا جيار يف القانو املدني ،وإمنا القانو املدني ككل فيما
يتعلق بالرضى ،وعيوب الرضى ،واألهلية وغريها ،هذه نقطة .النقطة الثانية،
بالنسبة إىل الديباجة اليت وافق عليها جملسكم املوقر فقد أشري إىل قانو
املرافعات املدنية والتجارية .والفصل العاشر يف هذا املشروع يتحدث عن
استحداث وسيلة لفض املنازعات من

ل جلنة إدارية .وفيما يتعلق بهذه املادة 45

فهي تتحدث عن األحكام املوضوعية الواردة يف قانو ا جيار نفسه ،وع قة
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املستأجر باملوجر ،واألجرة ،وا

ء ،والتسليم ،واالنتفاع وغري ذلك،

فبالتالي ال أرى ــ مع احرتامي الشديد ملن يرى وجوب وجودها هنا ــ وجوب
وجودها يف هذه املادة ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ حممد عبداهلل الدليمي املستشار القانوني لشوو
اللجا باجمللس.

املستشار القانوني لشؤون اللجان بالجملس:
شكرًا سيدي الرئيس ،نص املادة  46يعاجل كل هذه املسائل ،ونص 91
املادة بعد التعديل يقول« :تسري أحكام قانو الرسوم القضائية واجلداول
املرفقة به وقواعد تقرير الرسوم وا عفاء منها على رسوم الدعاوى والطعو
والطلبات املقدمة إىل اللجنة .كما تسري أحكام قانو املرافعات املدنية
والتجارية فيما مل يرد بشأنه نص يف هذا الفصل أو يف القرارات املنفذة له»،
فكل هذه املسائل تقريبًا إذا مل يكن هناك نص ينظمها ففي هذه احلالة 95
يسري قانو املرافعات املدنية والتجارية عليها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األ تا دالل ولولوة هل استمعتما ملا قاله األخ املستشار
41

القانوني لشوو اللجا باجمللس؟

العضو دالل جاسم الزايد:
هل تسمح لنا بالك م؟ ألنه يقال إ أردت تعذيب حمامٍ فامنعه من
الك م .فما ذكره األخ املستشار القانوني لشوو اللجا باجمللس عبارة عن
جزئيات حمددة ،فلو ننظر إىل القانو ...
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العضو لولوة صاحل العوضي:
نعم مسعنا يا سيدي الرئيس ،ولكننا غري مقتنعني مبا قاله ،ويف
الوقت نفسه حنن غري مسموح لنا بالك م ،وإذا أراد أحد ا

وة األعضاء

االستغناء عن احلديث فليفوضنا ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،على كلٍ أعتقد أ املادة واضحة ،وكما ذكر ا

وة

املستشارو القانونيو أ املادتني  45و 46تغطيا هذا املوضوع .هل هناك
م حظات أ رى؟

91

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
يوافق على املادة الثالثة بتعديل اللجنة؟

95

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
41

مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة الرابعة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

45

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضلي األ ت رباب عبدالنيب
العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذه املادة اصة بانتهاء العقود ،ما أردت
قوله إنه مادامت هناك آراء خمتلفة بالنسبة إىل موضوع الرجعية فأمتنى أ
يتم ترجيح هذا الرأي ،صحيح أنها أمور شكلية لكنها تودي إىل بط
القانو برمته؛ وجتنبًا هلذه اآلراء أرى أ نصوت باألغلبية اخلاصة ،ألنه من 5
وجهة نظري أ هناك رجعية ،وحنن نعلم أ القوانني تسري بأثر مباشر على
أساس مسألة احلقوق املكتسبة

ل الفرتة السابقة ،كما أعتقد أ هذا

النص سيلغي مسألة االمتداد ،صحيح أنه سريتب األوضاع لكنه بالنسبة إىل
االمتداد هناك حقوق مكتسبة بالنسبة للمستأجرين يف مسألة االمتداد،
و اصة أ احملكمة الدستورية أقرت عددًا من أحكامها على أساس 91
االمتداد يف كل مناطق البحرين ،وبالتالي أرى أ مسألة اكتساب احلقوق
موجودة أص ً ،هلذا أعتقد أ هذا النص فيه أثر رجعي.

الرئيـــــــــــــــس:
95

لكننا أزلنا األثر الرجعي يف التعديل.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
املادة تقول« :تنتهي عقود ا جيار اخلاضعة ألحكام املرسوم بقانو
رقم ( )1بعد مرور  3سنوات من تاريخ العمل بهذا القانو » ،ومن وجهة نظري
أنها رجعية أيضًا ،أل هناك حقوقًا مكتسبة للمستأجرين ،وملسألة امتداد 41
عقود ا جيارات ،فبالتالي هذا القانو ...

الرئيـــــــــــــــس:
هل من املمكن أ تبقى هذه العقود إىل األبد وال يطبق عليها
القانو ؟! هذا غري معقول أبدًا ،بل جيب أ يطبق عليها القانو  ،وقد حددها 45
بث ث سنوات لتعديل األوضاع ،وهذا الك م هو نفسه لو حددناها بسنة أو
 5سنوات ،أو حتى  911سنة.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
سابقًا كانت ممتدة ،وأرى أ هناك حقوقًا مكتسبة وحنن سنلغيها
يف القانو  ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذه املادة هي جوهر القانو

وأساس

إصداره ،أل احملكمة الدستورية أقرّت بأ التمتع حبق االمتداد القانوني 91
يشمل مجيع مناطق البحرين ،وهو ما قلب األمور وأظهر املشكلة على سطح
الطاولة ،أل االمتداد القانوني للعقود اليت تتمتع باالمتداد ال يعين التأبيد،
أل املرسوم بقانو رقم  1لسنة 9171م يقول« :يتمتع باالمتداد كل شاغر
لعقار انتهت مدته» ،فبالتالي ال يعين ذلك أ هذه العقود تعترب تأبيدية كما
ذهبت إليه يا معالي الرئيس ،وإمنا تنتهي لألسباب اليت أوردتها ا ع نات 95
بقوانني ،حيث وجدت حاالت للمناطق السكنية وحاالت للمح ت التجارية
وليس هناك تأبيد .وأنا أتفق مع األ ت رباب العريض يف أ هناك رجعية يف
هذا النص مع الفقرة الواردة يف قانو ا صدار .بالنسبة إىل ما تفضل به
وكيل وزارة العدل خبصوص أ

الرجعية تكو

إذا مست احلقوق،

املستأجرو احلاليو يتمتعو باالمتداد وعندما يأتي هذا القانو وحيدد مدة 41
معينة المتداد القانو يكو قد مس مراكزهم القانونية شئنا أم أبينا،
بغض النظر عما يقولونه من أنه ليس هناك امتداد وإمنا هو تنظيم ،هذه هي
الرجعية وإ مل ينص عليها القانو  ،ال يكفي أ أزين املشروع وأحذف عبارة
«كما يسري على العقود السارية وقت النفاذ العمل بهذا القانو » وأجعل يف
املشروع مواد ملغّمة بالرجعية ،و اصة أ الدستور أوجب على املشرع عند 45
تقرير القوانني بأثر رجعي أ ينص القانو على الرجعية بصراحة كنوع من
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التوضيح والشفافية واملصداقية ملن سيطبق عليهم هذا القانو  ،وأيضًا هي
للمشرع استهداء وتنوير ،إذ إ النص على الرجعية ضرورة للمشرع ليعلم أ
هذا النص سيطبق بأثر رجعي ،فالرجعية ــ كما تفضلت ــ ليست جمرد
إجراء شكلي غري جوهري ،بل هو إجراء جوهري يرتتب عليه عدم دستورية
القانو  ،وأيضًا يرتتب عليه البط

يف حاالت الدعاوى؛ أل املخالفة 5

الدستورية فيها إجراءات شكلية وإجراءات موضوعية ،فعندما جاء الدستور
وطلب نصابًا معينًا للرجعية فلم يكن ذلك من فراغ ،ومل يكن يف نزهة ،ومل
يكن تزيدًا يف األحكام وإمنا لغرض أراده املشرع الدستوري فيما يتعلق
برجعية القوانني ،وشكرًا.

91

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل هذه املادة ،كا قرار اللجنة 95
ــ وحنن دائمًا نتحدث عن الدستور وعن الشكليات وعن الشبهات الدستورية ــ
هو أنه البد من تنظيم الع قة املنصفة بني املالك واملستأجر إذا كانت ملكية
اصة ،واملستأجر سيبقى على قوانني صدرت يف عهد مستشار حكومة
البحرين (شارلز بلجريف) سنيت 9144م و9146م ،حيث نظمت يف سنة
9171م وأعطت االمتداد القانوني للمستأجر وكأنه مالك العني املوجرة ،ثم 41
جاء هذا القانو يف ظل التطورات يف البحرين ويف املنطقة احمليطة بها؛ حتى
ينصف الكل وحيصل ا نصاف بني أصحاب الع قة وحيصل كل ذي حق
على حقه ،وإذا كنا سنتكلم عن الدستور فيجب أ نتكلم عن كيف
احرتم الدستور امللكية اخلاصة وقال إنها ال تنزع إال بقانو وبالتعويض
العادل .أعتقد أ هذه اللجنة ناقشت األمور الفنية والشكليات مع ا

وة 45

املستشارين القانونيني ،أما جوهر القانو يف هذه املادة فهو ا نصاف يف
الع قة بني املالك واملستأجر حتى ال يضام أحد الطرفني ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الد حسن عجاجي وكيل وزارة العدل والشوو
ا س مية واألوقاف لشوو العدل.

وكيل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف لشؤون العدل:

5

شكرًا سيدي الرئيس ،جملسكم املوقر وافق قبل دقائق على املادة
األوىل ،وهذه املادة ألغت جمموعة من التشريعات كانت تنظم الع قة
ا جيارية فيما سبق ،ومن ضمنها املرسوم بقانو رقم  1لسنة 9171م .وإذا مل
تتم مراعاة أوضاع املستأجرين الذين امتدت عقودهم مبوجب املرسوم بقانو
رقم  1ومت إلغاء هذا املرسوم فماذا سيكو مصريهم؟ ولذلك مت النص على 91
إعطائهم مدة  3سنوات لرتتيب هذا العقد والذي هو أص ً غري حمدد املدة،
واملوجر استفاد من االمتداد حبكم القانو وليس حبكم االتفاق ،وهذا
القانو ألغى جمموعة من التشريعات كانت تنظم الع قة ا جيارية ومن بينها
املرسوم بقانو رقم  1لسنة 9171م ،وبالتالي البد أ يراعي هذه املسالة
95

ويعطيهم فرتة  3سنوات لتنظيم أوضاعهم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت دالل جاسم الزايد.
41

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لرمبا أثرنا هذا املوضوع ولن أعيد املوضوع
ونطاقه ولكننا مهتمو باجلانب الشكلي من أجل س مة املشروع من ناحية
إقراره ،متهيدًا للتصديق عليه وإصداره .حنن مع تعديل األوضاع ولسنا ضد
مسألة العقود القدمية وإخل ،...وكل هذه األمور يف األصل هي من األسس

اليت بنى عليها املشرع ،واهلدف من تأكيد ناحية التصويت هو س مة 45
املشروع الشكلية اليت يرتتب عليها بط

يف إجراءات نظر املشروع،

ويستطيع أي شخص أ يطلع على األحكام اليت صدرت فيها .صحيح ما
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تفضلت به معاليك ــ سيدي الرئيس ــ فيما يتعلق باجلوهر ،ولكن اليوم
عندما يقال لك :مراحل التشريع هي عرض ومناقشة وإقرار وتصديق
وإصدار ،وعندما تقول :عرض وإقرار وتستبعد موضوع املناقشة فهذا يعترب
بط نًا؛ ألنك مل تتبع ا جراءات التشريعية الواجبة ،والتصويت جزء من
مسألة ا قرار ،ولذلك ليس القصد من احلرص على هذه املسألة إجياد 5
تناقضات يف هذا األمر ،بل القصد هو احلرص على صحة التصويت على هذا
املشروع .وأتفق يف كل ما أبديناه سابقًا ويف كل ما تطرقنا إليه من ناحية
التصويت ،واألمر مرتوك للمجلس ،ومسألة البط

مثارة اآل وأصبحت

معلومة ،وهناك أشخاص تناقشوا فيها ،وحنن ال نريد أ نفتح مسألة األ ذ
بأمر نستطيع أ نتصدى له واملشروع أمامنا يف هذا الوقت ،وشكرًا.

91

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك م حظات أ رى؟
95

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

41

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

45

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة اخلامسة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد
يف التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

91

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
95

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة السادسة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد
يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
41

هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
45

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
5

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
الفصل األول :تعاريف :املادة ( :)9توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
91

هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
95

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 41
مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
الفصل الثاني :األحكام العامة :املادة ( :)4توصي اللجنة باملوافقة على
45

هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضل األخ أمحد إبراهيم بهزاد.
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،جاء يف هذه املادة التالي« :تسري أحكام هذا
القانو على العقارات وأجزائها ،املعدة للسكنى أو لألغراض الصناعية أو
التجارية أو املهنية أو احلرفية ،أو لغري ذلك من األغراض ،ويستثنى من تطبيق
أحكامه- 9 :األراضي واملنشآت الصناعية الثابتة ...اخلاضعة للمرسوم 5
بقانو رقم  42لسنة 9111م بشأ إنشاء وتنظيم املناطق الصناعية»،اآل
هناك بعض املناطق الصناعية ختضع هلذا القانو ومت حتويل ملكيتها إىل
جهات أ رى ،وأصبحت مناطق جتارية ،فهل هذه األراضي ختضع لقانو
املناطق الصناعية أم ال؟ وشكرًا.
91

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أعتقد أ اجلواب واضح وهو أنه إذا كانت األراضي صناعية
فهي تبقى صناعية وختضع للقوانني الصناعية ،وإذا كانت جتارية ختضع
للقوانني التجارية.
95

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
سيدي الرئيس ،إذا كانت األراضي صناعية وحتولت اآل إىل جتارية.

الرئيـــــــــــــــس:
إذ أصبحت األراضي جتارية ،وهذا واضح .أعتقد أ سوالك ــ األخ 41
أمحد ــ أي قانو يطبق إذا كانت األراضي صناعية وحتولت إىل جتارية؟
أليس هذا سوالك؟ األخ مقرر اللجنة هل لديك جواب؟ تفضل.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،تطبق عليها القوانني التجارية ،هذا هو 45
املنطق.
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
سيدي الرئيس ،هل تستثنى من القانو أم يطبق عليها؟

الرئيـــــــــــــــس:
األ ت دالل الزايد تقول لك :يطبق عليها القانو اخلاص بها.

5

العضو لولوة صاحل العوضي:
سيدي الرئيس ،املرسوم بقانو رقم  42لسنة 9111م.
91

الرئيـــــــــــــــس:
اآل األ ت لولوة ذكرت رقم املرسوم بقانو  ،واأل ت رباب ذكرت
أ املرسوم بقانو مذكور يف القانو .

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
سيدي الرئيس ،أريد ردًا من اجلهات احلكومية املسوولة .فمع كل 95
التقدير واالحرتام لأل وات ال تي أبدين وجهات نظرهن ،ولكنين أردت أ
أثبت يف مضبطة هذه اجللسة أنه يطبق على تلك األراضي قانو آ ر وليس
هذا القانو ؛ أل هناك عقودًا موقعة مع جهات معينة ــ وزارة الصناعة ــ واآل
ستنتقل امللكية إىل جهة أ رى ،فهل االتفاقيات نفسها ستنتقل أم أ اجلهات
األ رى اليت صنفتها مناطق جتارية هي اليت ستطبق القانو ؟ وشكرًا.

41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل
والشوو ا س مية واألوقاف.

45

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،ال أستطيع أ أتكلم بعد ك م األ ت لولوة
العوضي واأل ت دالل الزايد واأل ت رباب العريض ،فهن أهل احلل والعقد.
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فع ً هذه األراضي يطبق عليها املرسوم بقانو رقم  42لسنة 9111م ،وإذا
حدث أمر وحتولت هذه األراضي إىل أراضٍ جتارية أو غري ذلك فتخرج عن
إطار هذا املرسوم وحينئذٍ ستد ل يف إطار هذا القانو  ،ولكن إىل أ يتم
ذلك تكو حتت إطار القانو اخلاص الذي ينظمها ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،تعقيبًا على ما تفضل به األخ أمحد بهزاد91 ،
صحيح أننا قد نكو فضوليني عندما تكلمنا ،ولكن هناك قاعدة وهي
(السكوت يف معرض احلاجة بيا ) ،والوزارة التزمت الصمت ،ومعنى ذلك
صحة ك منا .بالعودة إىل النص ،لدي سوال وجهته إىل اللجنة ومل أحصل
على جواب عنه وهو :ما هو املقصود بالوحدات السكنية اليت تشغل لظروف
العمل واألراضي املوجرة بعقود املساطحة بغرض التطوير؟ ألني رأيت أصل 95
هذا النص ــ «الوحدات السكنية اليت تشغل لظروف العمل» ــ يف القوانني
املقارنة ومنها قانو أبوظيب وقانو دبي وقانو دولة قطر وواضح أنها
الوحدات اليت يشغلها أصحاب األعمال لسكن عماهلم من دو أجر ،وهنا
املادة أتت مطلقة ،وختويف منها عند التطبيق؛ أل هذه الوحدات حبسب النص
هي الوحدات السكنية اليت تشغل لظروف العمل ،أي من املمكن أ يوجر 41
صاحب العمل عمارة ويسكن فيها عماله ولكن هذه العمارة ليست ملكه
بل هي ملك آل رين ،فهل يسري عليها هذا القانو أم ال؟ أريد إجابة حمددة؛
أل يف تطبيق هذه املادة إشكاالت نظرًا إىل ورودها بشكل مطلق غري
حمدد،

فًا ألصلها الوارد يف بعض التشريعات وبصفة اصة تشريعات
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الدول اخلليجية .وما هو املقصود بعقود املساطحة؟ حنن ا تلفنا يف اللجنة
على هذه اجلزئية ،هل هي عقود احلكر أم عقود االنتفاع؟ ومل أجد هلا مثي ً
حتى يف الدول اخلليجية اليت ال ترتتب فيها ملكية األراضي مثل أبوظيب،
ففي قانونهم ال توجد عبارة «عقود املساطحة» .سوالي لألخ مقرر اللجنة أو أي
جهة ترد علينا فيما يتعلق بالقصد من ذلك ،أل الفقرة األوىل أتت عامة5 ،
ونريد أ نعرف املقصود بعقود املساطحة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت رباب عبدالنيب العريض.
91

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص ما ذكرته األ ت لولوة العوضي
بشأ البند اخلامس الذي ورد فيه التالي« :الوحدات السكنية اليت تشغل
لظروف العمل» ،أعتقد أننا يف مملكة البحرين ليس لدينا هذا النوع من
الوحدات السكنية ،ألنها تكو ملكًا للمالك ويسكنهم فيها فقط 95
لظروف العمل يف االنتفاع لفرتة معينة ،وأعتقد أنه ال يقصد منها املالك الذي
يوجر عمّاله وحدات سكنية ،وأعتقد أ هذا األمر ال يستثنى من هذا
القانو  ،وأمتنى على اللجنة أ توضح لنا هذا املوضوع ،وشكرًا.
41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الد حسن عجاجي وكيل وزارة العدل والشوو
ا س مية واألوقاف لشوو العدل.

وكيل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف لشؤون العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،فيما يتعلق بهذه املادة ،اقرتحت اللجنة حذف 45
عبارة «كما تسري على عقود ا جيار القائمة» ،القانو الذي أمامكم قام
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برتتيب احلقوق املتعلقة باملستأجرين واملوجرين .أغلب الع قات ا جيارية
السارية واملوجودة نظمت على ضوء تشريعات أ رى ،وحرمانهم اليوم من أ
تسري عليهم هذه األحكام وملصلحتهم سوف يفقد املشروع قيمته من الناحية
التنظيمية ،وسوف خترج الكثري من العقود من ظل هذا القانو  ،وسيطبق
فقط على العقود اليت سوف تعقد بعد نفاذه ،وأعتقد أ هذا ليس توجه 5
جملسكم املوقر ،أل هناك حقوقًا فيما يتعلق بزيادة األجرة ونسبتها،
والصيانة الضرورية وغري ذلك ،فهناك الكثري من األحكام اليت نص عليها
هذا املشروع يف مصلحة املستأجر أو املوجر ،وشكرًا.
91

الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ

الد ،ا

وة األعضاء يقولو إنك مل جتبهم عن سواهلم،

يريدو مفهوم املساطحة.

وكيل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف لشؤون العدل:
سيدي الرئيس ،املساطحة هي مفهوم إس مي أ ذت به بعض الدول95 ،
ومعناه هو االنتفاع بالرقبة من دو العني يف مدة معلومة

ل فرتة حمددة

مقابل أجر معني ،هذا فيما يتعلق باملساطحة .فيما يتعلق بسكن العمال وغري
العمال ،البد أ نرتك أيضًا جماالً للمحاكم أ تضع تفسريات إذا صار هناك
ف على موضوع معني ،ف ميكن أ أضع تفصي ت احتمالية سقفها
يصل إىل السماء يف صلب القانو  ،ألنه ليس هناك حد ل حتماالت ،وال 41
ميكن أ يلمّ أي قانو بكل هذه األمور .اآل أحكام احملاكم سوف ترسي
مبادئ فيما يتعلق بهذا املوضوع ،و صوصًا أ القرارات الصادرة عن اللجنة
ــ حبسب ما هو موجود يف الفصل العاشر ــ يتم الطعن على قراراتها أمام
احملكمة الكربى ،وال مينع من الطعن عليها أمام حمكمة التمييز ،فليست
هناك أي مشكلة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل
والشوو ا س مية واألوقاف.
5

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،سأوضح  3نقاط فيما يتعلق بهذه املادة،
النقطة األوىل :بالنسبة إىل عبارة «الوحدات السكنية اليت تشغل لظروف
العمل» ،ليس معنى ذلك أ يأتي رب عمل ويستأجر من شخص ليسكن
عمّاله ثم يأتي بعد ذلك ويقول :هذا األمر مت استثناؤه من هذا القانو فهذا

غري صحيح ،أل املوجر سيكو معروفًا واملستأجر أيضًا سيكو معروفًا91 ،
لكن هذه املادة ــ يف احلقيقة ــ بهذه الصيغة ستنظم مسألة سكن العمال،
ووضعت بهذه الصيغة حتى تكو مرتبطة بظروف العمل ،ثم بعد ذلك يتم
ترتيب املوضوع ،وأعتقد أ الصياغة وضعت بهذه الطريقة ألنها مقصودة،
فالوضع احلالي هو أ أي عقد إجيار عادي موجود سيطبق عليه هذا القانو ،
وليس مرتبطًا بظروف العمل .النقطة الثانية :فيما يتعلق بعقود املساطحة95 ،
أعتقد أ األخ الد عجاجي تكلم عنها وقام بشرحها .النقطة األ رية:
بالنسبة إىل مسألة السريا «كما تسري على عقود ا جيار القائمة» ،مت
حذف هذه العبارة من املادة ،ما أرجوه من جملسكم املوقر ،لنفرتض جدالً:
لدي عقد ممتد ثم جئت وحذفت هذه الفقرة ،ومت إصدار القانو  ،فما
الوضع يف هذه احلالة؟ مبعنى لو حدث هناك نزاع على شيء متعلق بالعقد 41
املمتد

ل  3سنوات ،فإىل أين أذهب؟! بهذه الطريقة سيكو هناك فراغ

تشريعي .يف احلقيقة عبارة «كما تسري على عقود ا جيار القائمة» كانت
موجودة يف املادة كي يتم تطبيق القانو على كل العقود والربنامج يسري
بالطريقة الصحيحة .والنقطة اليت صار عليها

ف هي مسألة السنوات

الث ث وتكلمنا عنها ،لكن هذه العبارة من املهم أ تبقى يف املادة كما هي 45
«كما تسري على عقود ا جيار القائمة» ،واألمر مرتوك جمللسكم املوقر،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،فقط سأشرح مفهوم املساطحة ،ألننا طلبنا 5
من اللجنة العقارية وقامت بشرح مسألة املساطحة ،فهي مطبقة حاليًا يف
البحرين ولكنها غري منظمة ،وبالتالي حتى يف االستثناء رجت من هذا
القانو  ،والقصد منها األراضي الفضاء اليت تستأجر لبناء مبنى معينًا ينتفع
به املستأجر مث ً لفرتة  41أو  31سنة ،وعند انتهاء عقد ا جيار يعود إىل
املالك مبكوناته ،هذا هو القصد من املساطحة ،وشكرًا.

91

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور حممد عبداهلل الدليمي املستشار
القانونـي لشوو اللجا باجمللس.
95

املستشار القانونـي لشؤون اللجان بالجملس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل توجه اللجنة إىل حذف عبارة
«كما تسري على عقود ا جيار القائمة» ،املادة الرابعة من قانو ا صدار
حددت فرتة النتهاء العقود القائمة ،وهي  3سنوات بعد نفاذ هذا القانو ،
وبالتالي إذا وضعنا هذا النص فسوف تتعارض هذه العبارة مع املادة الرابعة من 41
قانو ا صدار ،ف جيوز أ أطبق اآل أحكام هذا القانو على العقود
القائمة حاليًا ،ألننا ألغينا هذه الفرتة وهي  3سنوات اليت أعطاها القانو يف
املادة الرابعة من قانو ا صدار ،وأزلنا موضوع األثر الرجعي والتناقض
املوجود مع املادة الرابعة ،أل املادة الرابعة ستحكم القانو كله ،ملاذا؟ أل
املادة الرابعة وردت يف قانو ا صدار وبالتالي جيب أال يتعارض القانو
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45

املرافق مع قانو ا صدار ،فليس من املمكن أ أطبق هذا القانو اآل
ونقول للمستأجر الذي أبرم عقده يف ظل القانو القديم :سنزيد األجرة حاليًا
أو قم بتغيري عقدك حاليًا! فهذا ليس ممكنًا ،ستبقى عقود ا جيار السابقة
حمكومة بالقانو رقم  1لسنة 9171م ،حتى وإ مت إلغاؤه ستبقى هذه
العقود حمكومة به ،وبالتالي ستخضع لقضاء احملاكم العادية ولن ختضع 5
للجنة املنصوص عليها يف هذا القانو  .كل األحكام املوجودة يف هذا القانو
ال تطبق على العقود القائمة إال بعد انتهاء فرتة  3سنوات ،أل هذه املدة هي
عبارة عن املرحلة االنتقالية اليت منحها املشرع ألصحاب العقود القدمية كي
يعدلوا أوضاعهم مع أحكام هذا القانو .

91

الرئيـــــــــــــــس:
لكن األخ الد عجاجي قد أجاب عن هذا املوضوع وقال إنكم يف
هذا القانو ألغيتم كل القوانني السارية مبجرد وجود هذا القانو  ،وإذا أراد
شخص أ يلجأ إىل القضاء فوفق أي قانو ستقبل قضيته؟

95

املستشار القانونـي لشؤون اللجان بالجملس:
وفق القانو القديم.

الرئيـــــــــــــــس:
وملا يُلغى فهل سيبقى قائمًا؟! تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي 41
آل ليفة وزير العدل والشوو ا س مية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،الفكرة هي أنه عندما يأتي القانو سينظم
كل احلاالت املوجودة ما عدا شيئًا واحدًا فقط وهو مسألة االمتداد القانوني 45
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لعقد ا جيار حيث جعلها  3سنوات ،فقط بالنسبة إىل مسألة املدة ،ولكن
املسألة ليست أنين أنشئ نظامني قانونيني خمتلفني متامًا :نظام يسري على
النظام القديم ملدة  3سنوات ،ونظام آ ر يسري على النظام اجلديد يف حال
نفاذ القانو  ،ال ميكن ذلك ،بدليل أ هناك مادة أ رى تتكلم عن أ
هناك قضايا موجودة يف احملاكم ستنظر فيها ،والقضايا اجلديدة سيطبق 5
عليها النظام اجلديد .إذ فيما يتعلق بعقود ا جيار املمتدة امتدادًا قانونيًا
ستنتهي بعد فرتة  3سنوات ،لكن إذا صار هناك

ف ذلك أو نزاع

ل

هذه السنوات الث ث فستقبل القضية وفق القانو اجلاري ،وإذا حدث أي
شيء متعلق بالتزامات املوجر أو املستأجر سيطبق عليهما القانو احلالي،
هذه هي الفكرة ،وليس هناك أثر رجعي وغري ذلك .أما املادة الرابعة ،فهي 91
تتكلم عن التسرية فقط وعن مسألة الزمن ،وال تتكلم عن القواعد األ رى
وإال سننشئ نظامني خمتلفني متامًا يطبقا يف الوقت نفسه! وهذا ليس
املقصود من صياغة هذا النص ،وشكرًا.
95

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،فيما يتعلق مبا أثاره معالي الوزير واألخ الد
عجاجي واملستشار القانوني لشوو اللجا باجمللس ،حنن عندما نتكلم عن 41
تطبيق القانو بأثر رجعي ،فهناك مادة تراودني اآل  ،هذا القانو قضى
بعدم مساع الدعوى عند عدم تسجيل العقد وأباح يف الوقت نفسه إثبات
الع قة ا جيارية بكل طرق ا ثبات ،فهل اللجنة هي املختصة بإثبات الع قة
ا جيارية؟ كي أرد على معالي الوزير ألنه يقول إننا سننشئ نظامني ،عندما
يرفع أحد املتقاضني إىل اللجنة دعوى ومل يسجل عقده ،فاللجنة لن تسمع 45
الدعوى لعدم تسجيل العقد ،ثم إ هذا املشروع بقانو ورد فيه ما ينص على
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أنه جيوز إثبات الع قة ا جيارية بكل طرق ا ثبات ،فهل يعين ذلك أ
األشخاص سيلجأو إىل احملكمة عند إثبات الع قة ا جيارية أم إىل اللجنة
ذاتها أل اللجنة مل تسمع دعواهم؟ بالنسبة إىل األثر الرجعي ،سواء حذف
هذا املوضوع من باب ا صدار أو ال ،فالقانو فيه مواد تتكلم عن الرجعية،
ليس القانو كله ولكن هناك مواد تتكلم عن الرجعية مبقتضى القانو 5 .
تكلمت عن الوحدات السكنية منعًا ألي ا ت ف يف التطبيق ،وحني نرجع
إىل قانو دولة قطر ،جنده ينص على التالي «الوحدات السكنية املخصصة
من الدولة أو من الشركات املختلفة للموظفني والعمال مبناسبة عملهم»،
وعندما نأتي إىل إمارة دبي جند املادة  3من قانو ا مارة تنص على أنه
«تسري أحكام هذا القانو على األراضي والعقارات املوجرة يف ا مارة91 ،
ويستثنى من هذه العقارات اليت يقدمها األشخاص الطبيعيو أو االعتباريو
لسكن العاملني لديهم دو تقاضي بدل إجيار عنه» ،هذا النص مأ وذ من
هذه القوانني ،فما احلكمة من أ نرفع احلكم الذي أوردته القوانني اليت
استقى منها مشروع القانو  ،ونصنع لنا إشكالية يف التطبيق ونقول إ هناك
تعميمًا آ ر سيصدر؟ هذه املادة مل أجدها إال يف القوانني اخلليجية :سلطنة 95
عما  ،ودولة الكويت ،وإمارة أبوظيب ،وإمارة دبي ،ودولة قطر ،فاملشرّع
البحريين أ ذ املادة وبرت احلكمة من استثناء هذه الوحدات ،وإذا كا
اجمللس سيجري تعدي ت على القانو فأنا أرى أنه من األوىل أ تضاف هذه
العبارة منعًا ألي نزاع قد حيدث يف املستقبل عند تطبيق القانو  ،وسيكو
هناك امتياز للتجار الذين يوجرو عمارات أو بيوت سكا موظفيهم على 41
باقي املستأجرين يف الدولة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الد حسن عجاجي وكيل وزارة العدل والشوو
ا س مية واألوقاف لشوو العدل.
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وكيل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف لشؤون العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،تنص املادة الرابعة على التالي «تنتهي عقود
ا جيار اخلاضعة ألحكام املرسوم بقانو رقم  1لسنة 9171م بعد مرور ث ث
سنوات من تاريخ العمل بهذا القانو » ،لن أكرر الك م حول هذا املوضوع،
لكن املرسوم بقانو أمامي اآل هو ال حيتوي على تنظيم معني وإمنا أعطى 5
حقًا للمستأجر إذا شاء أ يستخدم ما يتعلق باالمتداد ،وليست كل العقود.
بالنسبة إىل العقود القائمة ،ال تنطبق على كل العقود هذه املادة ،بل هناك
عقود حمددة املدة واتفق الطرفا على حتديد املدة ،فمع إلغاء هذا القانو لن
يكو هناك سند ل متداد ،واملشرع أعطى احلق  3سنوات لتعديل أمورهم،
وبالتالي أرى أنه جيب ا بقاء على هذه العبارة .فيما يتعلق بإثبات عقد 91
ا جيار ،اآل الع قات ا جيارية القائمة بعضها مكتوبة وبعضها غري
مكتوبة ،ف

مينع من إقامة دعوى بطلب إثبات هذا العقد كي يتم

التسجيل ،فما املشكلة يف ذلك؟! وشكرًا.
95

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إ وا  ،معالي الوزير وسعادة الوكيل يقوال إ إبقاء
املادة كما وردت ال يرتتب عليه أي أثر رجعي ،وبالتالي يطلبا أ تبقى املادة
كما وردت قبل التعديل .االقرتاح الذي قُدم اآل أعتقد أنه جيب أ يتبناه
أحد أعضاء اجمللس حتى نستطيع أ نصوت عليه ،وإال سوف نصوت على

توصية اللجنة .إذ الطلب اآل هو أ نعود إىل املادة كما وردت من جملس 41
النواب.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
فليشرحها لنا معالي وزير العدل والشوو ا س مية واألوقاف.
45
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الرئيـــــــــــــــس:
حيتاج ا

وة أعضاء اجمللس إىل املزيد من التوضيح على هذه املادة إ

أمكن ،تفضل معالي الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل والشوو
ا س مية واألوقاف.
5

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،فلنشرحها بشكل مبسط ،الذي حصل يف
هذه املادة هو أ هذا القانو يسري نصًا كما يسري على عقود ا جيار
القائمة ،معنى ذلك أ عقود ا جيار القائمة وقت صدور هذا القانو ــ اليت
صدرت قبله ــ ستنطبق عليها عند صدور هذا القانو مباشرة عدة أمور91 :
9ــ فيما يتعلق بالتسجيل4 .ــ فيما يتعلق بالتزامات املوجر واملستأجر3 .ــ إذا
حدثت منازعة حول هذه العقود سوف تذهب إىل النظام القانوني املوجود يف
هذا القانو  .إذ من تاريخ إصدار هذا القانو تسري على العقود القائمة،
واستثين من ذلك ــ بنص ــ العقود املمتدة اليت ال يتجاوز امتدادها  3سنوات.
هنا الفكرة ،وهناك رأي يقول :ال ،بل حنذف عبارة «كما تسري على عقود 95
ا جيار القائمة» أي أ القانو كله مستثنى من التطبيق على العقود القائمة
ملدة  3سنوات ،ومعنى ذلك أنين سأوجد نظامًا قانونيًا منفص ً متامًا عن
نظام هذا القانو  ،وسأطبق القانو السابق الذي مت إلغاؤه على واقع ال جيد
له أرضية ،يف حني أ وجهة النظر اليت نتكلم عنها خمتلفة ،فنحن استثنينا
مسألة امتداد قانو عقود ا جيار ملدة  3سنوات ،ولكن باقي أحكام 41
القانو ستسري فورًا .فنحن نأمل من جملسكم املوقر الذهاب إىل ما ذهب
إليه جملس النواب فيما يتعلق بعبارة« :كما تسري على عقود ا جيار
القائمة» ،هذه العبارة إذا أضيفت معناها أ لدي قانونًا واحدًا سيُطبق فور
صدوره باستثناء الث ث السنوات املتعلقة باالمتداد القانوني لعقد ا جيار،
وشكرًا.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

45
( ) 51

4194/5/91م املضبطة 42

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على املادة كما وردت من جملس النواب
وتبناها األخ أمحد إبراهيم بهزاد؟
5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تقر هذه املادة بالتعديل املذكور .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل
األخ مقرر اللجنة.

91

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( :)3توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
95

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضلي األ ت مجيلة علي
سلما .

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل هذه املادة لدي استفسارات أمتنى 41
على احلكومة الرد عليها ،وأمتنى يف البداية تسجيل هذه االستفسارات
وبعدها لدي تعليق على هذه املادة .بالنسبة إىل التسجيل الوارد يف هذه املادة:
أوالً :أود أ أعرف ما العربة من التسجيل؟ ثانيًا :ما هي اآلثار القانونية اليت
سوف ترتتب على عدم التسجيل بالنسبة إىل أطراف الع قة أنفسهم؟ ثالثًا :من
هو امللزم بالتسجيل؟ املادة هنا تقول «وجيب تسجيل تلك العقود» ،هل من يقوم 45
بالتسجيل هو املوجر أم املستأجر؟ إذا كا طرف من األطراف مل يقم
بالتسجيل فما هي اآلثار اليت سترتتب على ذلك؟ رابعًا :كيف ستتم عملية
التسجيل؟ طبعًا هذا النظام موجود يف أبوظيب كمثال ،حيث يوجد هناك
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موقع للتسجيل ،وبعد التسجيل تُعطى شهادة بالتسجيل ،ولكنين هنا أرى أ
هذه العملية غري واضحة .خبصوص التسجيل من الناحية القانونية ،حنن
نعرف أ التسجيل أساسًا ال يُصحح العقود الباطلة ،وال يكمل العقود
الناقصة ،فاملوظف ليست لديه هذه الص حيات ،مبعنى أنه يف حالة وجود أي
عيوب يف العقد ،لكل ذي مصلحة أ يعرتض أمام القضاء على هذه العقود5 .
أيضًا هنا أقول :رتّبت أثرًا يف املادة ( )2وقلت إنه يف حالة عدم التسجيل ال
يُقبل نظر الدعوى ،ويف الوقت ذاته أقول جيوز إثبات واقعة التأجري بكل
طرق ا ثبات ،فطاملا أنين رتّبت له أثرًا وقلت إنه جيوز أ أثبت هذه الواقعة
فلماذا أرتب بط

أو عدم مساع؟ با ضافة إىل أنين أرى أ العملية ا جيارية

ــ يف موضوع التسجيل أساسًا من حيث املبدأ ــ هلا دور كبري يف املساهمة يف 91
تنمية االقتصاد ،وأيضًا هلا ع قة باالستثمارات والشركات األجنبية اليت
تأتي إىل البحرين ،وأنا أرى أ وجود مبدأ التسجيل هذا يعترب عائقًا كبريًا
أمام االستثمارات وأمام التسهي ت ،حيث توصي احلكومة دائمًا بأ نُسهّل
عملية االستثمار ،وحينما ألزم األشخاص ،كمثال أ أطلب منك أنت حينما
تربم عقدًا بني املالك بصفتك شركة أو بنك أو أي شركة أجنبية تأتي من 95
اخلارج ،جيب عليك أنت أ تُسجل هذا العقد ،أو حتى حينما ألزم هذا
املالك ،ملاذا هذه التعقيدات؟ وملاذا هذه العراقيل اليت توضع أمام امل ك أو
املستأجرين؟ ما هي العربة من التسجيل؟ أنا أرى أ ْ ليس هلا أي داعٍ ،وال ترتب
أي آثار قانونية ،أل الع قة ا جيارية أساسًا تُنشئ حقوقًا شخصية وليست
عينية .مث ً حينما نقار التسجيل بالتوثيق ،حينما يلزم املشرع بأ تكو

41

عقود البيع موثقة ومُسجلة ،فسبب ذلك أ هذه العقود تُنشئ حقوقًا عينية،
أي يرتتب عليها نقل امللكية ،و طورة هذه التصرفات أنه جيب توثيقها.
وأيضًا بالنسبة إىل عقود الزواج حينما ينص املشرع على ضرورة توثيقها،
فذلك ألنها تنشئ حقوقًا على درجة من اخلطورة ،ولكن ما هي العربة من
تسجيل عقد إجيار؟ حبذا لو نستمع إىل رأي احلكومة بهذا اخلصوص45 ،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص تساؤل األ ت مجيلة سلما عن من 5
الذي سيُسجل؟ التسجيل من مسوولية املوجر ،وإذا امتنع املوجر عن التسجيل
حينها يقوم املستأجر بتسجيل العقد وخيصمه من قيمة ا جيار كما سيأتي
يف بعض املواد اليت يتناوهلا هذا القانو  .والقصد من التسجيل هو حفظ
حقوق املوجر واملستأجر يف حالة وجود أي

ف ،وال ننس أنه سيكو فيه

د ل إضايف ملكاتب التسجيل يف البلديات املختصة ،وشكرًا.

91

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت دالل جاسم الزايد.
95

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،حبذا لو نستمع لإلجابات عن االستفسارات
ألنها متعلقة بإجراءات اللجنة يف التسجيل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ

الد بن علي آل

ليفة وزير العدل 41

والشوو ا س مية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،توجد عدة أسئلة تتعلق بالعربة من التسجيل.
العربة من التسجيل عدة أمور9 :ــ تنظيم سوق ا جيارات4 .ــ املسألة هي أنه 45
البد لنا أ نعرف أ هناك أماكن لإلجيار وهناك عقود إجيار ،وعليها رسوم
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بلدية ــ وهذا موضوع آ ر ــ جيب أ تكو مدفوعة .مسألة التسجيل هي
لتنظيم سوق ا جيارات بشكل كامل ،فيكو معلومًا كيف تسري هذه
السوق ،حبيث أستطيع تنظيمها وتطويرها يف املستقبل بشكل أفضل من
املوجود حاليًا .املوجود حاليًا ال أحد يعرف األماكن كيف ستستأجر ،وما
هي أسعار السوق ،فعلى أقل تقدير جيب أ تكو هناك جهة يتم التسجيل 5
فيها .مسألة التسجيل مسألة بسيطة جدًا ،وهي ليست توثيقًا ،ولذلك لن
ند ل يف العقد ،وال د ل لنا بكونه باط ً أم غري باطل ،فكل املوضوع هو
أ هذا العقار مُسجلٌ يف املكا (الف ني) ،ومسألة ا جراءات طبعًا ستظهر
فيما بعد ،ولكن ستكو من البساطة مبكا حبيث ال يستطيع أحد أ
يشتكي منها و اصة أننا سنواجه يف البداية عددًا ضخمًا من عقود ا جيار91 .
امللزم بالتسجيل بالفعل ــ كما قال األخ مقرر اللجنة ــ هو املوجر ،وإذا مل يقم
بالتسجيل فمن املمكن أ يقوم املستأجر بذلك بدالً عنه وعلى نفقته .ما األثر
الذي سيرتتب على عملية التسجيل ذاتها؟ هو فقط عدم مساع الدعوى ،وإذا
حصل ذلك حينها فسيذهب ليُسجل ومن ثم سريفع دعوته من جديد .مبعنى أ
املسألة ليس فيها ذلك التعقيد ولكن فيها تنظيم ،والغرض منه هو ضبط 95
مسألة التأجري وسوق ا جيارات املوجودة يف البلد ،أمتنى بهذا أ أكو قد
أجبت عن تساؤالت األ ت مجيلة سلما  .العقوبة الوحيدة اليت وقعها القانو
هي عدم مساع الدعوى فقط ال غري ،ومل يقل شيئًا آ ر .ولو حصل نزاع
بينهما ف يستطيع أحدهما أ يلجأ إىل اللجنة إال إذا قام بإجراء التسجيل،
فحينما يُسجل ميكنه حينها رفع دعواه .أي حينما أكو أنا مستأجر وأنتِ 41
ت مل تُسجلي ،ثم حدثت بعد ذلك مشاكل يف العقار ،وأردت رفع
موجرة ،وأن ِ
دعوى ضدك أمام اللجنة ،فما الذي سأقوم بفعله؟ سأقوم بالتسجيل ومن ثم
سأرفع عليكِ دعوى ،فالتسجيل إجراء شكلي إداري بسيط تستطيع القيام به
مباشرة ،وحتى القانو ذاته مل يطلب فيه أي شيء ،إمنا سوف آ ذ العقد
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وأذهب لتسجيله ،فهو ليس توثيقًا ،أرجو أال يُفهم هكذا ،فقد كا
االقرتاح األصلي توثيقًا.

الرئيـــــــــــــــس:
يا معالي الوزير ،فلنفرتض أ ك

الطرفني مل يذهبا للتسجيل5 ،

وحصل نزاع بينهما ،ومل يُسجل الطرفا فما هو شأ هذا النزاع؟

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
معنى ذلك أنهما ال يستطيعا التحرك إال لو قام أحدهما بالتسجيل،
كما لو كا عقد ا جيار مكتوبًا حبسب القانو  .حنن نتكلم اآل عن 91
عقد إجيار موجود ويرغب أحد الطرفني يف تسجيله ،فهناك مشكلة يف
وجود العقد نفسه وميكنه رفع دعوى أمام احملاكم فيما يتعلق بالعقد
نفسه ،وليس باملنازعة ا جيارية ،وهذا موضوع آ ر ،وهو خمتلف متامًا،
وسبب الدعوى خمتلف عن أ هناك ع قة إجيارية قائمة أنا أتنازع فيها.

95

الرئيـــــــــــــــس:
لدينا يا معالي الوزير استفسار آ ر حول عبارة «بعد مضي  6شهور»،
هل موضوع التسجيل مفتوح؟
41

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
طبعًا ،وبشكل مباشر .هذه املدة اليت ذكرت ــ  6شهور ــ سيكو
فيها التأثيث والتأسيس ووضعها ووضع أنظمتها ،هذه املدة هي لنفاذ
القانو  ،ومباشرة بعد فرض القانو ــ أه ً وسه ً ــ ليذهب ليُسجل .بل على
العكس ،قد نُعلنها حتى قبل ذلك ،ولكنه سيحصل حينها على إجراء إداري
فقط ليس له شبه إلزام بالنسبة إىل الناس ،وشكرًا.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 64

45
4194/5/91م املضبطة 42

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إ وا حنن وافقنا على أ يكو الك م ملدة ث ث دقائق
وملرة واحدة ومع ذلك مل ننجز شيئًا يف املشروع .تفضلي األ ت دالل جاسم
الزايد.

5

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أشكر تفهمك وجهة نظري ،مجيل أ
حندد األمر اليوم ،حتى نعرف أنه يف حالة عدم وجود عقد ويف حال رغبيت يف
إثبات الع قة ا جيارية ــ ومثلما تفضل معالي الوزير ــ يصبح األمر من
ا تصاص احملاكم للنظر فيه ،وسوالي هنا :فرضًا أنين تعرضت ملثل هذا 91
املوقف ،أعين أنك موجّر وأنا مستأجر ــ حبسب ا تصاص هذه اللجنة أنها
مُنحت ا جراءات الوقتية املستعجلة مبا حيفظ حقوق الطرفني ــ وليس لدينا
عقد مُسجل ،وأنت جلأت إىل احملاكم العادية حتى تثبت الع قة ا جيارية
بيننا ،أل اللجنة قالت إنك ليس لديك عقد مسجل ولن أقبل النظر يف
الدعوى ،وقمت أنا

ل هذا الوقت بإحداث أعمال تضر باحملل املستأجَر95 ،

وأنت مطلوب منك اختاذ إجراءات وقتية حتى حتمي العقار من التلف ،مع
األ ذ يف االعتبار أ القانو منحك حق أ ترفع دعوى تعويض ،ولكن هناك
أمور ال حتتمل انتظار حسمها يف احملاكم العادية يف ظل عدم قبول مساع
الدعوى ،أل املنع هنا جاء مطلقًا إذا مل يكن العقد مسج ً؛ من جانب آ ر
اصطدم مع نص آ ر ،ألنين عندما أرجع إىل املواد  6و 2و 2مكررًا يف قانو
املرافعات املدنية ــ وقد نص القانو على أ اللجنة تفصل يف هذه املنازعات ــ
أجد أنه مل يندرج من ضمن هذه النوعية من الدعاوى إثبات الع قة
ا جيارية ،وبالتالي مل أمسْ ا تصاص القضاء ،ولكن يف ا جراءات الوقتية
واملستعجلة مت النص مبوجب هذا القانو
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41

ا جراءات ،وسوالي :حنن نعرف أنه عندما يكتب يف أي قانو «ختتص» أو
«تفصل» فإ ذلك يعين أنها ختتص هي من دو سواها ،فهل لن أستطيع اليوم
اللجوء إىل احملاكم املستعجلة أل ذ ا جراءات الوقتية املستعجلة وا جراءات
التحفظية يف ظل هذا النص؟! ألنين البد أ أثبت الع قة حتى تقبل اللجنة
نظر الشكوى ،وهذا كا أساس رفضنا يف جلنة الشوو التشريعية 5
والقانونية ،أل يف ذلك مساسًا مببدأ كفالة التقاضي ،فقد رأينا من ضمن
ما ختتص فيه اللجنة من أعمال ،أنها ختتص يف أعمال قضائية .قد يقول قائل
إنها ال تُصدر أحكامًا ،ونقول إ هناك مواد يف القانو أشري فيها إىل عبارة
«حكمت اللجنة لصاحل احملكوم له» ،فهناك نصوص بهذه الصورة يف
القانو الذي انتهى إليه جملس النواب ،وهذا يفيد بأ ما تقوم به اللجنة 91
حيتوي على أعمال قضائية ،وبالتالي حنن حنتاج إىل توضيح تام يف هذه
املسألة ،أل القضاء سوف يرتكن إىل هذه املواد يف الغد ،وحنن احملامني
سوف نرتكن إليها ،وأيضًا األطراف من موجر ومستأجر سوف يرتكنو
إليها ،ف بد أ نعرف ما هي ا تصاصات هذه اللجنة بالتحديد يف ظل عدم
مساع الدعوى بسبب عدم التسجيل؟ وأقرتح أ نضيف إىل النص أنه إذا كا

95

الشخص قد قيّد دعوى ثبات الع قة ا جيارية ،وكانت هناك حاجة إىل
إجراءات وقتية ومستعجلة ،أ تنظر اللجنة يف هذه الطلبات ،أل هناك ضررًا
قد يقع على األطراف ،سواء املوجر أو املستأجر .وأعتقد معالي الرئيس أننا
لو نقبل ــ على األقل ــ بإضافة فقرة تتعلق فقط باختاذ ا جراءات الوقتية
واملستعجلة اليت أعطيناها يف األساس هلذه اللجنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت رباب عبدالنيب العريض.

جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 66

4194/5/91م املضبطة 42

41

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي سوال األ ت دالل الزايد نفسه،
وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل
والشوو ا س مية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،أعتقد أنين البد أ أوضح يف هذا املوضوع 91
التالي :ا تصاص اللجنة حمصور يف عقد إجيار مكتوب مسجل ،أي
منازعات تكو حول عقد إجيار ،البد أ يكو هذا العقد مكتوبًا
مسج ً ،لو كا لدي عقد إجيار مكتوب وغري مسجل ،علي فقط أ أقوم
بتسجيل العقد ،شخص آ ر يقول إنه ال يريد أ يسجل العقد ويريد أ يذهب
إىل احملاكم مباشرة ،نقول له :ال ،عليك أ تسجل العقد ثم تلجأ إىل اللجنة95 .
لو أ أحدًا ليس لديه عقد إجيار مكتوب ــ وهذه النقطة الفرضية ــ ود ل يف
نزاع إثبات الع قة ا جيارية ،بالتأكيد البد أ يلجأ إىل القضاء .هذا
منطقي وال حيتاج إىل النص عليه يف القانو  ،والذي يفصل يف إثبات الع قة
ا جيارية هو القضاء .األمر اآل ر ،بالنسبة إىل القرارات الوقتية وغريها ،هي
موجودة ،فاللجنة هي جلنة إدارية ،فهي جلنة فض منازعات إدارية ،والكثري 41
من جلا فض املنازعات موجودة بهذه الكيفية ،تُستأنف قراراتها أمام
احملاكم ،ويُطعن على قراراتها يف احملاكم ،وهناك مادة قاطعة تفيد بأ ما
تصدره اللجنة هو قرارات ،وإذا كانت هناك مادة تتكلم عن «حكم»
فيكو هذا من قبيل السهو وجيب تعديلها إىل «قرار»؛ البد أ منشي على
نسق تفكري واحد .إذ هذه القرارات ميكن أ أجلأ إىل القضاء املستعجل 45
للطعن عليها ،ما الذي مينع؟! ولكن ملاذا آ ذ مبادة واحدة من دو غريها؟!
القانو ال يقول ذلك .عندي شريعة عامة ،وأستطيع أ أجلأ إىل القضاء
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املستعجل إذا كا هناك شيء ،ولكن بصفة عامة هناك جلنة موجودة
وسوف أجلأ إليها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضلي األ ت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع احرتامي ملا تفضل به األخ معالي وزير
العدل والشوو ا س مية واألوقاف إال أنه مل ُيجِب عن بعض النقاط .أوالً أنا
أ تلف معه يف أ هذه اللجنة ليست جلنة منازعات إدارية وإمنا هي جلنة هلا 91
ا تصاص قضائي ،ملاذا أقول هذا الك م؟ ألننا لو رجعنا إىل ا تصاصات
اللجنة ،فسنجد أ املشروع أعطاها ا تصاص احملاكم ذاته ،املادة  2واملادة
 2مكررًا .املادة  2تتكلم عن ا تصاص احملاكم الصغرى املدنية يف
املنازعات ا جيارية ،فكيف تكو منازعة إدارية يف حني أ اال تصاص
القضائي للمحاكم الصغرى املدنية مت نقله مبجمله إىل جلنة املنازعات 95
ا جيارية؟! فهي جلنة ذات ا تصاص قضائي صِرف وليست جلنة منازعات
إدارية بنص مشروع القانو الذي أعطاها ا تصاص القضاء املستعجل،
وأعطاها ا تصاص القضاء املوضوعي ،ف يُعقل أ نأتي اليوم ونقول إ
املشروع قال إنها تُصدر أمرًا ،بغض النظر عما قاله املشروع ل لتفات على
توصيف طبيعتها القانونية فهي جلنة ذات ا تصاص قضائي يوجب الدستور 41
ــ وحبسب حكم احملكمة ــ أ تكو الغلبة يف تشكيلها للقضاء ،هذه
نقطة .النقطة الثانية :عندما يكو هناك اثنا مل يسج

العقد ،املوجر

رفض التسجيل ،وذهب املستأجر وسجل ــ با ضافة إىل ما تفضلت به األ ت
دالل الزايد بالنسبة إىل ا جراءات الوقتية واملستعجلة ــ ميكن أ نقع يف
حمظور نتيجة التطبيق ،وهو أ املستأجر يذهب إىل املكاتب ويطلب 45
التسجيل ،وبالتالي جيد املوجر نفسه يف وضع أ أحدهم سجل عقدًا ال يرغب
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يف تسجيله ،وهذا حيدث ،أعين أ يذهب املستأجر لتسجيل العقد على
حساب املوجر ،ومن املمكن أ أذهب أنا املستأجر وأسجل عقدًا ال يعلم عنه
املوجر شيئًا ،ورمبا يكو ذلك عن طريق التزوير أو غريه ،هذا ممكن
احلدوث ،والواقع العملي ميكن أ جيرنا إىل كل هذه املشاكل .النقطة
األ رى :نقول إنه ال توجد رجعية ،وأقول :توجد رجعية ،أنا لدي عقد صادر 5
والقانو ال يتطلب إال الكتابة ،والقانو احلالي يشرتط أنه إذا مل يكن عقد
ا جيار مكتوبًا ف

تسمع فيه دعاوى أمام احملاكم ،وهناك أحكام

حمكمة التمييز ،وهناك أيضًا حاالت ــ بغض النظر عن عدم مساع الدعوى ــ
إذا وصلنا إىل اليمني تقبل فيها احملكمة اليمني مع عدم مساع الدعوى يف ظل
عدم وجود عقد مكتوب .بالنسبة إىل ا جراءات التحفظية والوقتية 91
واملستعجلة ،أريد ردًا من الوزير على ذلك حتى يُثبّت يف حمضر اجللسة،
وذلك يعد أعماالً حتضريية ملشروع القانو  ،يستهدي بها القاضي واملتقاضي؛
املشروع ا تص اللجنة با جراءات املستعجلة ،وغدًا عندما يرجع شخص
ثبات الع قة ا جيارية أمام احملاكم ،هل املشرّع يف نيته أنه لن مينع
احملاكم العادية ــ وهي هنا احملكمة الكربى أل احملاكم الصغرى ليس هلا 95
ا تصاص يف إثبات الع قة ا جيارية ــ من نظر دعاوى إثبات الع قة
ا جيارية؟ لو نرجع إىل املادة  2يف قانو املرافعات ،سنجد أ املشرّع يف
قانو

املرافعات مل مينح احملاكم الصغرى ا تصاص إثبات الع قة

ا جيارية ،وبالتالي يكو اال تصاص للمحاكم الكُربى ،فهل ختتص
احملاكم الكُربى بإيقاع ا جراءات التحفظية أو الطلبات املستعجلة؟! هذا 41
األمر مهم حتى نبيّن للمتقاضني قبل القضاة ،وحتى تكو نية املشرّع متجهة
قرار هذه املادة بعد وضوح واستيضاح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل 45
والشوو ا س مية واألوقاف.
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وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،لدي ث ث نقاط فقط ،لن أعود للحديث عن
كو اللجنة إدارية أو قضائية ،فهي جلنة إدارية هلا ا تصاصات قضائية
يسمونها

(judicial

 ،)causalولكنها جلنة إدارية ،وعملها إداري ،وتصدر

قرارات ،هذا أوالً .ثانيًا :مسألة أ املستأجر سجل العقد بدو علم املوجر5 ،
وكيف يكو الوضع إذا ظهر أ هذا العقد املسجل كا مزورًا؟! هذه حالة
اصة تنطوي على جرمية ،هي جرمية التزوير ،ولن أبين قاعدة على ذلك.
ثالثًا :نعم جيوز ألي شخص ال ميتلك ما يثبت الع قة ا جيارية أ يلجأ إىل
القضاء لكي يأ ذ حكمًا تقريريًا بالع قة بينه وبني املوجر أو بينه وبني
املستأجر ،وليس يف هذا أي مشكلة ،وال ميكن أ يكو عليها عائق91 ،
أعطوني يف هذا القانو ما يشكل عائقًا أو حيول دو أ يقوم الشخص
باللجوء إىل القضاء ليثبت الع قة ا جيارية! أعطوني نصًا يثبت هذا
الك م ،وشكرًا.
95

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور الشيخ الد بن ليفة آل ليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الواقع أنا أرى هذه املادة من ناحيتني ،أوالً
أريد أ أعرف سببها وأهدافها ،وثانيًا من ناحية كونها إجراء إداريًا أجد أ

41

هذه املادة تزيد من البريوقراطية ،وإذا كا هدف املشروع بقانو برمته هو
تسهيل ا جراءات ودعوة املستثمرين إىل االستثمار يف البحرين وغريها من
هذه األمور ،فهذه املادة أعتقد أنها تعقّد األمور ،فهي تو ر إجراءات كثرية
من دو معنى .حنن نتكلم اآل عن عصر احلكومة ا لكرتونية والتسجيل
السريع ،وإجناز أعمالك وأنت جالس يف بيتك ،ثم نأتي اآل مبادة متأ رة 45
أكثر من عشرين عامًا ،ونعود إىل استخدام األ تام والطوابع والزمن
املاضي ،ونطلب التسجيل يف سج ت وموظفني وبلدية؛ يف رأيي أنه إذا كا
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 71

4194/5/91م املضبطة 42

السبب صحيحًا فنقبل النصف األول من املادة ،أما النصف اآل ر منها ف بد
أ نسأل هل الدافع منه هو أ تكو لدينا إحصائيات؟! مثلما ذكر معالي
الوزير؛ هناك بعض الدول تسجل ،وهناك دواعٍ أمنية وراء ذلك التسجيل،
وسوالي بوضوح :إذا كا هناك هدف يتعلق با حصاء فهناك طرق كثرية
حديثة جلرد كل هذه الشقق وا جيارات وغريها ،وإجياد أرضية إحصائية 5
متطورة بدالً مما نسعى إليه مبثل هذه املادة ،واليت كما ذكرت متأ رة
ألكثر من  41سنة ،وبالتالي أعتقد أنه جيب أ نتفاعل يف قوانينا مع
احلكومة ا لكرتونية والتطور ال أ نرجع إىل عصر األ تام والطوابع
وغريهما .لدي أيضًا نقطة مهمة جدًا ،وهي هل هلذه املادة ع قة بنوع من
التوثيق لكي يضمن املالك أو املوجر عندما يقرتض مث ً من البنوك؟ يف 91
احلقيقة ال أعلم السبب وراء هذه املادة ،وهل هلا ع قة بالقرض؟ يعين هل
املالك عندما يوجر  41شقة ملدة  3سنوات يستطيع أ يأ ذ قرضًا قدره
كذا؟! ال أعلم يف احلقيقة أهمية هذه املادة .هناك  3أمور مهمة ــ وقد
ذكرت يف هذه اجللسة ــ وأريد أ أعرف اهلدف من هذه املادة ،وشكرًا.
95

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل
والشوو ا س مية واألوقاف.
41

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،أريد أ أوضح التالي9 :ــ هذه املادة ال حتدث
بريوقراطية ،بل أتت هذه املادة لكي تسجل عقود ا جيار املوجودة ،اليت
ستربم بعد ذلك بغرض تنظيم هذا األمر بشكل صحيح ،ويف الوقت نفسه
الستيفاء الرسوم ،وليس فقط رسوم التسجيل إمنا أيضًا رسوم البلديات،

حبيث يكو معلومًا أ عقود ا جيار اليت تربم ،ملاذا تربم؟ ومتى تربم؟ ومتى 45
تبدأ؟ ومتى تنتهي؟ ف
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مسألة أمنية ،ال ع قة هلا نهائيًا بكل هذا ،لكن تنظيم هذه السوق بهذا
الشكل هو الصحيح4 .ــ مسألة أ يكو التسجيل بطريقة إلكرتونية هذا
ممكن ،لكنين ذكرته كمثال على أساس أنه خلدمة أغراض أ رى،
وهذا األمر حيتاج إىل قرار فيما يتعلق بإجراءات التسجيل ،ومن املمكن أ
يكو عن طريق ا نرتنت ،أو عن طريق بوابة احلكومة ا لكرتونية أو بأي 5
طريقة كانت ،لكن مسألة التسهيل يف هذا األمر سوف يكو هلا منفعة
للسوق ومنفعة للناس وأما حتى للشخص الذي يسجل عقده حيث يذكر فيه
التاريخ الف ني إىل التاريخ الف ني ،أيضًا مسألة زيادات األجرة تكو
مسجلة بشكل منضبط ،كما يعاجل القانو أيضًا مسألة الزيادات ،ومسألة
االلتزامات ،ومسألة التخوف من عدم تسجيل العقد ،فاملسألة بهذا تكو

91

أكثر تنظيمًا ،وهذا سيساعد على انتعاش السوق العقاري بصفة عامة،
والتأجري سيكو أحسن ،وأعتقد أنها يف حد ذاتها أسباب كافية لأل ذ
بهذه املادة ،وشكرًا.
95

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ ليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مساء اخلري مجيعًا .أنا أؤمن بتوارد اخلواطر
حيث تواردت واطري مع واطر األخ الشيخ الد آل ليفة .القانو له 41
جانبا  :جانب تشريعي وضبط وأما حلقوق الناس ،واجلانب اآل ر هو
التسهيل والتيسري .ومع احرتامي الشديد لألخ معالي الوزير إال أ الواقع يقول
إ ا جراءات تعطل ــ والتجربة ثابتة عندنا مبا ال يدع جماالً للشك ــ واليوم
عند تسجيل العقود البد أ يذهب املوجر إىل هيئة الكهرباء ،كي يسجل
العداد بامسه وبالتالي تو ذ الرسوم من
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نشيد اليوم باحلكومة ا لكرتونية ونقول إننا قطعنا شوطًا كبريًا يف تسهيل
إجراءات احلكومة ا لكرتونية ،وهذا يف احلقيقة مفخرة بالنسبة للبحرين،
وجيب أ نوكد ذلك ،لكن هذا التسجيل ــ لألسف الشديد ــ سوف حيدث
لنا بريوقراطية كما تفضل معالي الوزير شئنا أم أبينا ،لنكن واقعيني،
ولنتكلم بكل حرية وشفافية .اليوم حنن نعاني كثريًا من هذه ا جراءات5 ،
واحلمد هلل إنين لست مبالك وال موجر وال مستأجر« ،وليس لي مال وال يل
فأهديها» ،وكذلك ليس لي أرض وال بيت أؤجره ،فاليوم أعتقد ــ ومع
احرتامنا لفكرة ضما احلقوق ــ أ أي عني توجر تسجل يف البلديات وتو ذ
عليها رسوم ،والكهرباء تو ذ عنها رسوم ،فلماذا نوجد مثل هذه األمور؟
وكما ذكر األخ الشيخ الد إذا أردت التسجيل فيمكنك اليوم من

ل 91

هذه اآلليات أ حتصي كل األم ك املوجرة وغري املوجرة ،حنن يف دولة
متحضرة وندعو إىل االستثمار فكيف نوجد املزيد من التعقيدات؟ سأضرب
مثاالً يا معالي الرئيس عندما كنت وزيرًا للتجارة خبصوص حقوق امللكية
الفكرية ،قلنا بضرورة تسجيل امللكية الفكرية ودوليًا قالوا لنا ــ يا مجاعة
ــ هذا ال جيوز ،أل امللكية الفكرية حمفوظة بالضرورة وليس هناك داعٍ 95
للتسجيل ،وأ ذ رسوم من الناس ،ومن هذا املنطق نتكلم اليوم ،ف بد أ
نكو

واقعيني وصرحيني ،احلقوق مصانة ولكن ال نريد أ

نوجد

بريوقراطية ونعقد األمور ،حنن يف دولة نفتخر فيها بأننا منشي على الصراط
القويم فيما يتعلق باحلكومة ا لكرتونية ،حنن حنصل على شهادات دولية
يف هذا اجملال ثم نأتي ونعقد أنفسنا بإجراءات عفا عليها الزمن! أرجو أ

41

يناقش هذا املوضوع بكل حرية وموضوعية وشفافية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.
45
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العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة لدي م حظة على جزئية وردت يف
نص املادة ،وهي تقول« :جيب تسجيل تلك العقود وأي تعديل يطرأ عليها
باملكتب

ل شهر من تاريخ إبرامها» ،معالي الوزير ذكر أ أي

ف

حيصل بني املوجر واملستأجر يف أي وقت من األوقات ــ ورمبا يكو هذا 5
اخل ف بعد  5سنوات أو  91سنوات لكي تنظر اللجنة يف هذا اخل ف ــ
جيب أوالً أ يذهب إىل التسجيل بعد مضي الشهر ،ملاذا أوجب التسجيل
ل شهر؟ وماذا يرتتب عليه من أمور قانونية إ مل يسجل

ل الشهر؟

وملاذا مت التسجيل فقط يف حالة نشوء اخل ف بعد عدد من السنوات؟ وملاذا
وضع هذا الشرط يف املادة؟ وما الغرض منه؟ وإذا كا با مكا التسجيل 91
يف أي وقت يف حالة النزاع فقط فرمبا ترتك العقود بشكل عام وباألغلبية
العامة ترتك العقود بدو تسجيل إال يف حالة نشوء اخل ف يتم التسجيل ،فما
املغزى من هذه املادة إذا كانت األهداف كما ذكر معالي الوزير هي
التنظيم واملعرفة وغريهما من األمور اليت ذكرها معالي الوزير؟! وشكرًا.
95

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل
والشوو ا س مية واألوقاف.
41

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،مسألة حتديد مدة شهر هي مسألة إرشادية،
فلو كا موجود فيها أنه ال حيق له التسجيل بعد ذلك لنص عليها القانو .
خبصوص ملاذا التسجيل؟ وملاذا كل هذا التعقيد؟ التسجيل موجود يف كل
دول جملس التعاو اخلليجية ،وقلنا إ ذلك للتنظيم وإنه مرتبطة برسوم

البلدية ،ومرتبط برفع مستوى التأجري العقاري يف البحرين ،أما وضع عقوبة 45
يف القانو حبيث مينع الشخص من ممارسة حقه يف التقاضي فهنا أكو
الفت الدستور! جيب أ يكو مفتوحًا ،ومسألة حتديدها بالشهر هي
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إرشادية ،وإال فمعنى ذلك أ املستأجر سيسجلها مباشرة وال مشكلة يف
ذلك ،وهي على نفقة املوجر ،فأرجو أ ينظر إىل هذا األمر على أنه إجراء
تنظيمي يرجى منه رفع مستوى سوق تأجري العقارات يف البحرين ،وتنظيمها
ويف الوقت نفسه التأكد من حتصيل الرسوم املتعلقة بالتأجري ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ أمحد إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن يف كثري من املواضع واألوقات نطالب 91
جبذب املستثمرين إىل اململكة ،ونطالب بتسهيل ا جراءات ل ستثمار
ولكنين أرى أ هذه املادة وما جاءت به من تعقيدات ال توفر ما هو مطلوب،
وإمنا تضع من الصعوبات ما جيعل املستثمر ينفر من االستثمار يف البحرين؛
أل من الصعوبة مبكا أ يذهب إىل تسجيل العقار كلما رج مستأجر
وجاء آ ر ،كما تفضل األخ الشيخ الد أ التسجيل ميكن أ يكو عن 95
طريق احلكومة ا لكرتونية وأنه ال حاجة إىل وضع األ تام على األوراق يف
التسجيل ،وأنا يف احلقيقة أتفق معه .الشيء اآل ر ،إذا كا اهلدف منه
معرفة عدد احمل ت واملساكن املستأجرة فالبلدية اآل لديها كل هذه
املعلومات من

ل فواتري الكهرباء ،فاتورة الكهرباء تبني أ إجيار البلدية

كذا وفاتورة الكهرباء قيمتها كذا ،من أين حصلت البلدية على هذه 41
املعلومات إ مل يكن هناك تسجيل قائم ومستمر؟ لكن أ آتي اآل وأضع
يف القانو مادة تلزم كل شخص بالتسجيل فأرى أنه من الصعوبة على
املستثمر أ يتشجع على ذلك ،لذا أطالب بإلغاء هذه املادة ،وشكرًا.
45

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أ هذه املادة أشبعت نقاشًا ،وأعطيت
أكثر من حجمها يف النقاش .القصد من التسجيل أوالً :هو حفظ حقوق
الطرفني املوجر واملستأجر بإلزام قانوني بتسجيل العقد .ثانيًا :بإمكا
املستأجر أ يسجل وخيصم الرسوم ــ وهي رسوم نسبية ــ من ا جيار .ثالثًا5 :
هو تسهيل ،حنن نرى اخل فات يف احملاكم بني املوجرين واملستأجرين
والقضية تستغرق سنوات يف احملاكم بينما تستطيع هذه اللجنة أ توفق أو
حتل اخل ف البسيط الذي ال حيتاج جلوءًا إىل احملاكم ،وإذا اقتضى األمر
اللجوء إىل احملاكم فحق التقاضي مكفول ،فاللجنة مل ترَ أنها تشكل
عائقًا أمام املستثمرين ،وأمام جذب رأس املال األجنيب بل على العكس من 91
ذلك ،فاملوسسات األجنبية واملستثمرة عندما تعلم أ حقوقها مضمونة على
مستويات تصل إىل التقاضي ــ كما يعمل به يف بلدانها أو يف بلدا مماثلة ــ
فهذه نقطة جذب للمستثمر وليست نقطة تنفري ،وشكرًا.
95

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبداجلليل عبداهلل العويناتي.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرى أ ا جراءات يف هذه املادة واقعية ،فأي
شخص من الناحية التجارية يطلب سج ً جتاريًا على عقاره يذهب إىل 41
البلدية ،والبلدية حتيله إىل هيئة الكهرباء واملاء صدار ا جراء ،هذا
موجود ومسلَم به من ناحية عقود ا جيار أو تأجري منشآت صناعية أو غري
ذلك ،فاحلالة موجودة اآل  ،ولكين أرى أنه ستحدث بريوقراطية ،حيث إ
املواطن يذهب إىل البلدية املختصة يف منطقته على مدى  3أيام حتى يطلب
كيس قمامة ،فمرة املوظف غري موجود ومرة أ رى غري ذلك من ظروف45 .
ثالثًا :من سيتحمل مسوولية العمال العزاب؟ ومن سيوقع العقود هلم؟ هذه املادة
ال يوجد بها أي مد ل أو باب لتنظيم هذا األمر ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل
والشوو ا س مية واألوقاف.
5

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،أعتقد أ هذا القانو برمته يعزز ثقة املستثمر
الذي يأتي ل ستثمار يف سوق العقارات يف البحرين ،حيث إ هناك قانو
إجيارات منظمًا ،والعقود مسجلة ،وحنن نسمع ونرى يف الرأي العام أ هناك
مشاكل يف موضوع سكن العمال ،وهناك مشاكل كثرية يف البلد ،وهذه
األمور حتل من

ل التسجيل ،ولن حنلها كلها .وخبصوص أ املسألة 91

ستأ ذ  3أو  4أيام ،من قال ذلك؟! حنن اجتاهنا العام هو أ يكو التسجيل
إلكرتونيًا ،واخلدمات ا لكرتونية يف البحرين موجودة ومتعارف عليها يف
كل اجلهات ،ويف وزارة العدل وحدها  49دمة إلكرتونية ،فيجب أال نأ ذ
وجهة نظر سلبية عن مشروع القانو جملرد أنه يوجد تسجيل .نعم ،هناك
إجراءات موجودة وهلا ما يربرها ،وأثرها على البلد واالستثمار إجيابي جدًا95 ،
وصاحب العقار سيكو على علم بعقاره وستكو املسألة منظمة لديه،
مث ً :مسألة زيادة األجرة ستكو بشكل معني ،وسيحس املستأجر بأما
أل هذه املسألة منظمة أيضًا ،فلن يزيد املوجر مبلغ ا جيار عليه وخيرجه من
مسكنه ،وسيشعر بأ هناك نظامًا قانونيًا كام ً حيمي حقوقه ،وكل
هذه األمور مهمة ومطلوبة .وأرجو النظر يف ذلك بهذه العني.

41

الرئيـــــــــــــــس:
معالي الوزير ،أملس أ هناك ختوفًا من ا جراءات والبريوقراطية .اآل
إذا أراد شخص أ يوجر ف بد من وجود التيار الكهربائي ،وعندما يذهب
للحصول على التيار الكهربائي يقولو له البد أ تذهب إىل البلدية ،أال 45
ميكن أ يُربط التسجيل يف البلدية بهذه اللجنة؟
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وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
معالي الرئيس ،فكرنا يف هذا املوضوع على طريقتني .أوالً :أ جمرد
التسجيل يف البلدية يعترب تسجي ً بشكل مباشر .ثانيًا :إذا أردت أ تسجل
تسجل مباشرة ،ومسألة التسجيل ا لكرتوني

مباشرة فبإمكانك أ

ستكو قائمة .كل هذه األمور موجودة ،وال أستطيع أ أحتدث عنها 5
والقانو قيد النقاش ،ومتى ما صدر هذا القانو ستصدر إجراءات ستسهل
على الناس كل ذلك ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إذ املوضوع ليست فيه مشكلة ،فاآل إذا ذهبت إىل البلدية 91
وأحالتك مباشرة إىل اللجنة ــ يف موضوع عقد ا جيار ــ ف

داعي لذلك

للموجر واملستأجر .تفضل معالي الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل
والشوو ا س مية واألوقاف.
95

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،إجراءات التسجيل خمتلفة متامًا ،وسيصدر
قرار بكيفية القيام بذلك .العقار الف ني يف املنطقة الف نية ،املوجر ف
الف ني واملستأجر ف

الف ني ،مدة العقد كذا ،بدايته من كذا وينتهي

يف كذا ،وانتهى املوضوع ،وموضوع التسجيل موجود ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

41

شكرًا ،معالي الوزير ،هل التسجيل موجود يف دبي ودولة ا مارات؟

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
نعم معالي الرئيس.
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الرئيـــــــــــــــس:
يا إ وا  ،أنتم دائمًا تضربو لنا املثل بدبي والتسهي ت املوجودة
فيها ،والتسجيل موجود يف دبي ،فهل تتكلمو عن ا جراءات أم الرسوم؟
أنتم دائمًا تقولو  :اذهبوا إىل دبي وشاهدوا التسهي ت املوجودة واالستثمارات
5

اليت تأتي إليهم ،والتسجيل موجود هناك...

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
سيدي الرئيس ،التسجيل غري موجود يف دولة ا مارات.
91

الرئيـــــــــــــــس:
ذكروا أنه يوجد تسجيل يف دبي.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
أؤكد لك ــ سيدي الرئيس ــ أنه غري موجود.
95

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األخ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،طاملا أ معاليك ذكرت دبي باعتبارها مثاالً41 ،
نقول إنك اليوم عندما تريد أ تضع حجرًا يف مبنى يف دبي حتتاج إىل أ تأ ذ
إذنًا من البلدية ،ولكي توسع بيتك يف دبي تدفع رسومًا للبلدية عن كل مرت
مقدارها كذا ألف درهم ،ومع ذلك فإ القيمة ا جيارية وحجم االستثمار
واملستثمرين األجانب يتكالبو يوميًا على دبي ويستثمرو فيها من غري
توقف .ويف دبي وغريها من املناطق ــ وحتى يف قطر اآل ــ وُضعت أنظمة 45
لتطوير سوق العقار ،وحنن يف البحرين سرنا يف سوق العقار كل هذه
السنوات ود لنا يف أزمات ،ومل خيرجنا منها سوى اهلل جل ج له ،د لنا يف
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أزمات بسبب عدم وجود أنظمة وقوانني ،واحلكومة اليوم تأتي لكي تضع
أنظمة وقوانني تنظم هذه السوق ،ونأتي حنن اليوم ونقول إ هذا سيعقد
األمور وسيأ رها وسيساعد على تنفري املستثمرين! هذا ك م غري صحيح.
اليوم من الناحية العملية أنا آ ذ عقد ا جيار إما إىل مركز املستثمرين ،إذا
كا احملل حم ً جتاريًا ،وأسجل العقد حتى أحصل على الكهرباء ،وإما 5
أ أذهب إىل هيئة الكهرباء وأطلعهم على العقد حتى يُمد لي التيار
الكهربائي ،ما هو الفرق بني هذا ا جراء وا جراء املقرتح؟ ا جراء املقرتح
هو أ يكو هناك تركيز يف مخس حمافظات ،مخسة مكاتب أو أكثر
تقدَم إليها األوراق ،ويسجل العقد ،وإلكرتونيًا ــ كما قال الوزير ــ حيول
إىل الكهرباء أو ا دارة املعنية وينتهي األمر .اليوم لو أردنا أ نقوم بدراسة 91
عن أسعار ا جيارات يف البحرين ،فليس هناك مصدر واحد ملعرفة مقدار
ا جيارات يف البحرين يف املناطق املختلفة ،هل يعقل أنه يف القر الواحد
والعشرين ليست لدي إحصائيات بسيطة عن املناطق ا جيارية يف البحرين،
يأتي مستأجر من اخلارج ويسألك عن سعر ا جيار يف منطقة معينة ،فتقول
له :ال أعرف ،حسنًا ،أين تسجي ت الدولة؟ فتجيبه :ليست لدينا تسجي ت95 ،
فأيهما أفضل لألجنيب ،أ يكو هناك تسجيل رمسي ويعرف حجم
ا جيارات يف منطقة ما ،أم أ يعتمد على دالل غري مر ص له أو غري ذلك؟!
على العكس ــ كما قال معالي الوزير واألخ فواد احلاجي ــ فإ مثل هذه
األنظمة تشجع املستثمر على القدوم إىل البحرين وال تنفره ،واملستثمر عندما
يأتي إىل البحرين لتقديم طلبه يستخدم مكتب حماماة أو مكتب حماسبة 41
لكي ينهي األمر بالنيابة عنه ،ليس هناك داعٍ لذهاب الشركة األجنبية أو
املستثمر األجنيب إىل املكا  ،حيث ميكن أ يقوم بذلك وكيل عنه ،حنن
اليوم نوسس بنوكًا بالكامل واملستثمر غري موجود ،فهل سيعوقنا غدًا أ
نسجل هذا االتفاق واملستثمر غري موجود؟! حنن حنتاج إىل تنظيم سوق
العقار ،وهناك قوانني كثرية ستأتي لتنظيم سوق العقار ،وهذا أحدها45 ،
وأمتنى على اجمللس أال يطيل النقاش يف هذه املادة البسيطة ،فالتسجيل لن
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يضر أحدًا ،وسوف ينفع اجملتمع والدولة واملستثمرين واملستأجرين ،سوف
نضع قوانني يف البلد ،وصحيح أ الناس أحيانًا ال حتب التنظيم ،ولكن
جيب أ ننظم أمورنا .أتفق متامًا مع ما جاء على لسا الزم ء بأنه ليس
هناك أي ضرر من التسجيل ،حنن نتخوف؟ الوزير نفسه قال إ ا جراءات
ستكو سهلة وبسيطة ،وقد تتم من

ل احلكومة ا لكرتونية ،فماذا 5

ننتظر أكثر من ذلك؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت لولوة صاحل العوضي.
91

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،تعقيبًا على ما تفضل به معالي وزير العدل،
أحببت أ أوضح أنه ليست كل دول اخلليج تشرتط التسجيل ،واليت تشرتط
التسجيل هي دولة قطر وإمارة دبي ،كما أ التسجيل يف قطر ودبي من دو
رسوم ،وإمارة أبوظيب وإمارة الشارقة والكويت وعما ال تشرتط التسجيل95 .
ثانيًا :هذا الرسم مقابل دمة تسجيل العقد ،ولكن ملاذا تفرض رسومًا عند
أي تعديل؟ أي اليوم إذا عقدت عقد إجيار مبائة دينار وزدته إىل مائة وعشرين
دينارًا فيجب أ أسجل ذلك ،هذا هو التشدد الزائد عن اللزوم .حنن عندما
نقيس أنفسنا بدبي فهذا قياس مع الفارق ،دبي ختتلف عن البحرين يف كل
ا جراءات ،اليوم الناتج احمللي يف دبي من االستثمارات اخلارجية  %951من 41
الناتج احمللي ،حنن اليوم يف البحرين ويف ظل الوضع االقتصادي ليس مطلوبًا
منا أ نثقل املوجرين أو املستأجرين من

ل التسجيل ،والقانو البحريين

النافذ يشرتط الكتابة ووضع حكمًا بعدم مساع الدعوى ،فهل لدى الوزارة
إحصائية تبني لنا حجم الدعاوى اليت قضي فيها بعدم مساع الدعوى لعدم
وجود شرط الكتابة ،حتى نأتي اليوم ونثقل املواطنني واملقيمني األجانب 45
بالتسجيل؟ ومهما قيل عن استعداد الوزارة يف مخس حمافظات للتسجيل،
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فإنه ــ كما تفضلت سعادتك يف اللجنة ــ عندما حدث موضوع تغيري لوحات
السيارات ،ورغم ما أبدته وزارة الدا لية من استعدادها هلذا التعديل بأرحيية
ويف وقت قصري؛ واجهتنا صعوبة عملية ومت التساهل يف املوضوع ،واليوم إذا
كا هناك موجر يف حمافظة احملرق وحنن نعلم من هم م ك البيوت
القدمية يف احملرق ،أطالبهم بالقيام بتسجيل العقد ،وإذا مل يسجل هذا العقد 5
يكو احلكم بعدم مساع الدعوى! ويف فرتة من الفرتات كا اشرتاط
الكتابة صعبًا بالنسبة إىل البحرينيني واآل ألزمهم بالتسجيل! مهما قيل يف
هذه اجللسة من أ التسجيل لن يضر ولن يوثر ،فإنه سيوثر على األفراد .يف
الع قة ا جيارية بني املستأجر واملوجر البد أ يواز املشرع ،فالقانو
العماني فرق يف أحكام ا جيار بني املواطنني واملستثمرين واألجانب؛ أل

91

أوضاع العمانيني االقتصادية هي تقريبًا مشابهة ألوضاع البحرينيني ،حيث إ
البحريين مستأجر وليس مالكًا يف الغالب ،وهذا املشروع نظر إىل امل ك،
وصحيح ــ يف فرتة من الفرتات ومازلنا ــ أ املستأجر يف بعض احلاالت يسود
على املوجر فيما يتعلق باالمتداد ،ولكن هذا املشروع بقانو قلب القاعدة
اليت من املفرتض أ نوازنها ،و اصة أ يف مشروع القانو هذا نصًا يلزم 95
املستأجر بتحمل مصاريف إعادة احلال إىل ما كانت عليه ،إذا كا املتسبب
يف إحداث الضرر هو املوجر ،هذه املادة قلبت معايري القاعدة العامة اليت تقرر
أ كل من تسبب يف طأ التزم بالتعويض أو بإعادة احلال إىل ما كانت
عليه .مشروع القانو هذا أوجد لنا مادة تقضي بأ يلتزم املستأجر يف حاالت
معينة ،منها إذا كا مرهقًا ،أي يتسبب املوجر يف ا ضرار باملستأجر ثم 41
نلزم املستأجر بدفع قيمة األضرار مناصفة مع املوجر ،هذا القانو قلَب
القاعدة القانونية العامة فيما يتعلق مبسوولية الشخص عن أ طائه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل 45
والشوو ا س مية واألوقاف.
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وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،الطعن يف القانو هكذا على عواهنه ونأتي
باملادة األ رية ونضعها يف البداية هذا أمر غري صحيح .دعونا نتكلم عن
الرسوم ،قيمة تسجيل العقد هي دينار واحد كحد أدنى ومخسة دنانري
كحد أقصى لغرض السكنى ،ومخسة دنانري كحد أدنى وعشرة دنانري 5
لألغراض األ رى ،إذ نتكلم عن ماذا اآل ؟ ال أعلم ملاذا تُسبب هذه املادة
والرسوم أيضًا مشكلة لكم؟! بالرغم من أ احلكومة عندما قدمت هذا
املوضوع اقرتحت أ تكو النسبة  %9من قيمة ا جيار ،ولكنه مت التوافق
مع السادة النواب على ختفيضها حبيث تكو الرسوم دينارًا واحدًا كحد
أدنى ومخسة دنانري كحد أقصى لغرض السكنى ،وأعتقد أ هناك مواد 91
أهم من هذه املادة اليت نتكلم عنها ،هذا أوالً .ثانيًا :مسألة توجيه االنتقاد
بهذا الشكل وكأ هذا القانو ال يعجبين ،دعونا نصل إىل املادة املتعلقة
بهذا األمر وسنناقش ما هي التزامات املوجر واملستأجر وغري ذلك ،لكنين ال
أرى أي مشكلة يف هذه املادة اآل حتى يف موضوع الرسوم ،وشكرًا.

95

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،كما قلت سابقًا إ هذه املادة محّلت أكثر 41
مما تتحمل ،ونتكلم عن الرسوم كأنها رسوم عالية وال يستطيع املستأجر أو
املوجر أ يدفعها .هذه الرسوم تدفع مرة واحدة عند تسجيل العقد وهي بني
دينار واحد ومخسة دنانري لغرض السكنى ،وبني مخسة دنانري وعشرة دنانري
لألغراض األ رى ،فهل هذه الرسوم ستُسبب للمواطن أو املقيم ــ سواء كا
موجرًا أو مستأجرًا ــ أزمة مالية؟! عندما نتكلم عن القانو العماني الذي 45
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استثين املواطنو منه فظروفنا املعيشية مشابهة هلم .حنن قمنا بإعادة قانو
املرور يف اجللسة السابقة أل هناك عدم مساواة بني املواطن واملقيم وفيه
شبهة عدم الدستورية وفيه متييز ،وإذا واصلنا مناقشة هذه املادة بهذه
الطريقة ف أعتقد أننا سننتهي منها ،هناك أربعو مادة متبقية من مواد هذا
5

املشروع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور نبيل حممد أبوالفتح وكيل وزارة شوو
البلديات والتخطيط العمراني.
91

وكيل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا سيدي الرئيس ،فقط أحببت أ أذكر لكم إحصائية بسيطة
بالنسبة إىل تسجيل العقود ،عملنا إحصائية يف حمافظة من احملافظات لعدد
من الشقق واحمل ت املوجرة غري املسجلة ،فوجدنا أنها عبارة عن  41ألفًا يف
حمافظة واحدة ،أل الشخص يقوم بتأجري احملل وال يسجل العقد فسنأ ذ 95
عليه رسومًا قدرها دينارين ،يف حني أ هذا يودي إىل ضياع أموال كثرية
على البلدية يف حالة عدم تسجيل العقود ،فتسجيل العقود ضروري للحفاظ
على املال العام ،وشكرًا.
41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي نقطتا  :النقطة األوىل :تقدمت أنا
واأل ت مجيلة سلما إليكم باقرتاح مفاده حذف مسألة التسجيل .النقطة 45
الثانية :بالنسبة إىل املربرات اليت ذكرها معالي وزير العدل واألخ الدكتور
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نبيل أبوالفتح عن موضوع رسوم التسجيل واحلاجة إليها ،أعتقد أ كل
العقود اليت حتال إىل وزارة البلديات مصنفة ــ سواء ا جيارية أو السكنى ــ
حبسب العقود ،أل اليوم ال تستطيع أ متد الكهرباء وال تستطيع أ تنقل
أي شيء إىل امسك إال بعد توثيق هذه األمور .أما بالنسبة إىل املربر الذي
ذكره وهو كي أعرف أسعار السوق فأعتقد أ غرفة جتارة وصناعة 5
البحرين أيضًا باشرت هذه األمور ،وأيضًا وزارة البلديات لديها دراسة لتطوير
هذا األمر ،ف

نربط مسألة التسجيل بالوضع االستثماري والعقاري يف

البحرين ،و اصة أ هناك قوانني أ رى موجودة منظمة هلذه املسألة .حتصيل
الرسوم ال يكو مرة واحدة ،بل الرسم سيكو عند التسجيل ،وسيكو
أيضًا عند أي تعديل يطرأ على عقد ا جيار .با ضافة إىل ذلك ،هل سيقوم 91
بعملية التسجيل يف احملافظة الواحدة مكتب واحد؟ ومتى سيتم االنتهاء من
عملية التسجيل واللجنة لن تقبل بنظر دعواك طاملا أنك مل تسجل العقد؟
وهذه أيضًا من النقاط اليت تقدمت حبذفها يف اقرتاحي ،وشكرًا.
95

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل التسجيل ،أنا أرى أنه ما دامت
احلكومة تقول إنها وضعت هذا األمر لتنظيم سوق ا جيار ،وأيضًا وضح لنا 41
األخ مجال فخرو بعض األمور املهمة املتعلقة بالتسجيل كونه مسألة تنظيمية،
فليس يف األمر شيء ،ألننا نتكلم عن تسجيل دمات معينة بدو مقابل،
وهذه اخلدمة تأ ذ صفة الضريبة ما دامت الدولة تأ ذ الضرائب من مسألة
التسجيل وستعكسها على اخلدمات اليت ستقدمها إىل املواطنني فليس يف
هذا األمر شيء .أما بالنسبة إىل ربط التسجيل مبسألة قبول الدعوى أمام 45
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اللجنة ،فهذا األمر فيه إشكالية ألنه قيد سيمنعين ــ أنا ال أقول إنه منعين
متامًا ــ من اللجوء إىل القضاء ولكنه قيد وضع كي أجلأ إىل القضاء .عادة
حنن نعلم أ أي قيد يوضع أو مينع من اللجوء إىل القضاء ولو بشكل موقت
البد أ تكو له حكمة ،و اصة أ احملاكم الدستورية ــ مث ً ــ يف بعض
الدول د لت يف مسألة بعض القيود اليت متنعك من اللجوء إىل القضاء ولكن 5
هناك حكمة من وضع هذا األمر ،مبعنى أنه سيحل النزاع بني الطرفني أو
تكو هناك أمور معينة لصاحل املستأجرين متنع هذا القيد ،ولكن هذا
القيد املوجود هنا ليس فيه أي حكمة ،وبالتالي من املفرتض ــ بصفتنا
مشرعني أو حكومة ــ عندما نقدم هذا املشروع أ نوجد أمرًا آ ر مثل
الغرامة أو غريها ،لكن ال تكو احلكمة من وضع القيد هي اللجوء إىل 91
القضاء ،هذه هي ا شكالية فقط اليت أراها هنا يف هذه املادة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك م حظات أ رى؟
95

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
بعد هذا النقاش ،باملختصر املفيد ،الدول اليت تطبق القيد انتعش
فيها االستثمار بينما الدول اليت ال تطبق القيد مل حتصل على االستثمار .على 41
كلٍ ،لدي اقرتاح مقدم من قبل األ تني :دالل الزايد ،ومجيلة سلما وهو
كالتالي« :تربم عقود ا جيار اخلاضعة ألحكام هذا القانو كتابة» فقط
وحتذف الفقرات األ رى ،فهل يوافق اجمللس على جواز نظر هذا االقرتاح؟
45

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ يقر ذلك .تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير
العدل والشوو ا س مية واألوقاف.
5

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،من وجهة نظر احلكومة فيما يتعلق بإلغاء
التسجيل ،حنن ضد هذا املوضوع متامًا ،أل مسألة إلغاء التسجيل ستُفقد
القانو جزءًا كبريًا من اهلدف الذي أنشأ من أجله ،فأرجو من جملسكم
املوقر أ يراعي هذه املسألة وأ يبقي على مسألة التسجيل .كل االعرتاضات

اليت ذكرت غري كافية للمساس بأصل هذه الفكرة ،فكيف يتم حذف 91
هذه الفقرات بهذا الشكل؟! وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مجال حممد فخرو.
95

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،كما ذكر معالي الوزير ،أمتنى على الزم ء
عدم االستعجال يف اختذا القرار .أوالً :إلغاء مبدأ التسجيل سيضعف باقي
مواد القانو  ،وسيضعف عملية التنظيم للقطاع العقاري يف البحرين ،وسوف
تأتي عدة قوانني الحقة

ل الفرتة القادمة لتنظم هذا القطاع ،فإلغاء هذا 41

البند ليس يف مصلحة تنظيم هذا القطاع .ثانيًا :هذا االقرتاح ألغى كل أمر له
ع قة بالعقود املربمة حاليًا ،يعين النص القائم حاليًا ينص على التالي:
«وجيب حترير عقود ا جيار القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانو » ،فهذا
االقرتاح قام بإلغاء هذا األمر ،معنى ذلك ستكو هناك عقود مكتوبة
جديدة فقط والعقود القدمية ليست موجودة! كل هذا سببه االستعجال يف 45
كتابة االقرتاح أثناء اجللسة ،يتقدمو باقرتاح غري مدروس ــ مع احرتامي
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لإل وة الذين تقدموا باالقرتاح ــ ويصححو جزءًا من املادة ويلغو اجلزء
األهم منها املتعلق بالعقود القائمة قبل العمل بهذا القانو  .لذا أمتنى على
ا

وة إعادة هذه املادة إىل اللجنة ودراستها مع احلكومة أفضل من

االستعجال يف اختاذ القرار اآل  ،كي يعرفوا أهمية هذه املادة ،ال أ نقول
إننا لسنا حباجة إليها ،فهذا غري صحيح ،حنن بالفعل حباجة إليها .اليوم ليس 5
هناك سجل رمسي يف البحرين لعقود ا جيار ،ذكر وكيل وزارة البلديات أ
هناك  41ألف وحدة مسجلة على أنها أم ك اصة وتدفع رسومًا قدرها
دينارين ،يف حني أنها موجرة ،فهل من املعقول أننا يف جملس الشورى نأتي
ونساعد على ضياع املال العام ،بدالً من أ أقول إنين سأحافظ على املال
العام وسأطالب بتسجيل كل العقود؟! أقول :ال ،أنا سأضيع املال العام91 ،
وأمسح لصاحب النفوذ بأال يسجل عقد ا جيار ويدفع رسومًا قدرها دينارين،
فهل هذا من املنطق؟! أرجو عدم االستعجال ،ليس هناك سبب يدعونا إىل
إلغاء التسجيل ،وليس هناك إجراء إداري صعب ،اليوم يستطيع أي شخص أ
يرسل العقد إىل الوزارة املعنية عن طريق تصويره يف املاسحة الضوئية ويتم
تسجيله يف الوزارة ،ومن ثم ترسل الوزارة تأكيد األمر إىل بريدك 95
ا لكرتوني .الذي يعتقد أ العملية معقدة وحتتاج إىل الذهاب شخصيًا،
و تم وطوابع ،وهذا كله غري وارد ،فأنا أمتنى حقيقة على ا

وا يف

اللجنة سحب املادة عادة النظر فيها واالجتماع مبقدمي االقرتاح والوزارة
حتى نصل إىل حل وسط وحل معقول وال نستعجل يف هذا األمر ،وأرجو من
ا

وا اسرتجاع هذه املادة والنظر فيها من جديد ،وشكرًا.

41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
45

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن يف اللجنة وتوافقًا مع ما جاء يف مدا لة
األخ مجال فخرو نطلب اسرتجاع املادة للمزيد من الدراسة ،وشكرًا.
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العضو دالل جاسم الزايد:
جيب أ ذ رأي اللجنة يف ذلك.

الرئيـــــــــــــــس:
حنن صوتنا على نظر االقرتاح ،ووافق اجمللس ،واآل ا

وا يف 5

اللجنة يطلبو اسرتداد املادة للمزيد من الدراسة والتوافق.

العضو دالل جاسم الزايد:
سيدي الرئيس ،هذا االقرتاح طُرح واآل يُقرر اجمللس إما رفضه وإما
قبوله ،وميكن بعد قبوله إحالته إىل اللجنة ،وهذا حبسب اآلليات.

91

الرئيـــــــــــــــس:
كيف يُحال إىل اللجنة بعد قبوله؟!
95

العضو دالل جاسم الزايد:
كما مر علينا يف عدد من املشاريع ،إذا رأى اجمللس قبول االقرتاح
يُبحث االقرتاح ويُدرس على ضوء ما أثري ،وهذا أمر...

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا ،أمتنى عليكم أال تفصلوا ال ئحة حبسب مفهومكم 41
الشخصي .تفضل سعادة األخ عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة
املستشارين القانونيني باجمللس بتوضيح ذلك.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني بالجملس:
شكرًا سيدي الرئيس ،حينما وافق اجمللس على مناقشة هذا االقرتاح 45
فهذا يعين إما أ يُناقش هذا االقرتاح مباشرة يف اجللسة ،وإما أ حيال إىل
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اللجنة إذا وجد اجمللس أ األمر حيتاج إىل دراسة أكثر لدراسته وتقديم
تقرير عنه ،هذا هو نص ال ئحة يف هذا الشأ  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،اللجنة طلبت اسرتداد املادة ،فما هي املشكلة؟ اجمللس هو 5
الذي سيُقرر ،إذا طلبت اللجنة االسرتداد فبإمكانكم رفض ذلك ومناقشة
املادة اآل وإقرارها .تفضل األخ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،اللجنة حينما طلبت االسرتداد فإ ذلك 91
لدراسة اقرتاح ا

وة زم ئنا الذين قدموا االقرتاح.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
ال ،هذا غري صحيح ،بل على ضوء ما دار من مناقشات ،أنا مقرر
95

اللجنة ،ليس لدراسة االقرتاح ،فليس هناك اقرتاح.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
مبا يف ذلك االقرتاح أو االستماع لرأي احلكومة ورأي اآل رين.
41

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على إعادة املادة ( )3إىل اللجنة ملزيد من الدراسة؟

(أغلبية موافقة)
45

الرئيـــــــــــــــــس:
إذ تُعاد هذه املادة إىل اللجنة .وننتقل اآل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( :)4توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
91

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
95

الرئيـــــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 5بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة 41
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟
45

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
91

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
الفصل الثالث :تسجيل عقود ا جيار :املادة ( 6بعد إعادة الرتقيم):
توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضل األخ الدكتور حممد 95
عبداهلل الدليمي املستشار القانوني لشوو اللجا باجمللس.

املستشار القانوني لشؤون اللجان بالجملس:
شكرًا سيدي الرئيس ،املواد الث ث ( )6و( )7و( )2هلا ع قة باملادة
اليت اسرتدتها اللجنة ،وبالتالي جيب إرجاء التصويت على هذه املواد إىل حني 41
تقديم اللجنة التقرير التكميلي بشأ املادة املسرتدة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت دالل جاسم الزايد.
45
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا أنا أتفق مع األخ الدكتور حممد
الدليمي باعتبار أ لدينا اقرتاحًا عاد إىل اللجنة فيما يتعلق مبسألة التسجيل،
وبالتالي هذه املواد كلها مرتبطة ،فأنا أتفق معه على تأجيل مناقشتها،
5

عطفًا على اسرتداد تلك املادة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت لولوة صاحل العوضي.
91

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا أنا لن أعيد وأكرر ما قالته األ ت دالل
الزايد ،ولكن بالنسبة إىل ما تفضل به األخ مجال فخرو منذ قليل وكذلك
معالي وزير العدل والشوو ا س مية واألوقاف ،فقد يكو التسجيل
إلكرتونيًا ،واملادة  7ال تفرتض ذلك ،فاملادة  7ال توجب أو ال تتماشى مع ما
تفضل به االثنا  ،وحينما نقرأ املادة  7نرى أنه يشرتط احلضور أمام ...

95

الرئيـــــــــــــــــس:
حنن نناقش أي مادة اآل ؟
41

العضو لولوة صاحل العوضي:
املادة .6

الرئيـــــــــــــــــس:
هل جيوز مناقشة املادة  7قبل املادة 6؟
45
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العضو لولوة صاحل العوضي:
املادتا مرتبطتا مع بعضهما البعض كما قال األخ الدكتور حممد
الدليمي .امسح لي أ أبني فقط ...
5

الرئيـــــــــــــــــس:
ولكنكِ تناقشني مادة خمتلفة.

العضو لولوة صاحل العوضي:
إنين أناقش مادة مرتبطة باملواد ،وأريد أ أبيّن للجنة أنه عندما تُعاد
املادة إليهم فإ

التسجيل ا لكرتوني مل يفرتضه املُشرّع ،ألنه توجد 91

إجراءات نصّ عليها اخلطاب املسجل يف حالة االمتناع ،أي معنى ذلك
حضورهم ،وهذا فقط للتوضيح عندما ترجع املادة إىل اللجنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،لدينا اآل اقرتاح بإعادة املواد ( ،6و ،7و )2إىل اللجنة ملزيد 95
من الدراسة باعتبار أنها مرتابطة ،فهل يوافق اجمللس على ذلك؟

(أغلبية موافقة)
41

الرئيـــــــــــــــــس:
إذ تُعاد هذه املواد إىل اللجنة .كنت متفائ ً بأننا سننتهي من مناقشة
مشروع القانو هذا

ل هذه اجللسة نظرًا إىل أهميته ،ولكننا بهذه

الطريقة وعلى الرغم من حتديد وقت الك م فإننا مل ننجز املطلوب .هل
ترغبو يف املواصلة ،أم تفضلو عقد جلسة استثنائية يوم اخلميس القادم؟
هل يوافق اجمللس على عقد جلسة استثنائية يوم اخلميس القادم؟

(أغلبية موافقة)
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45

