كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 0السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيـل املسـاعد لشـؤون جملسـي
الشورى والنواب.
5

 - 6السيد عبدالعزيز حممد حبيب املستشار القانوني.
 - 3السيد عبداهلل عبدا لرعن عبدامللك املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.
 من وزارة املالية:

 - 0السيد يوسف عبداهلل عود وكيل الوزارة املساعد للشؤون 01
االقتصادية.
 - 6السيد أنور علي األنصاري مدير إدارة الرقابة واملتابعة.
 - 3السيد حممد أعد حممد مدير إدارة امليزانية.
 - 4الدكتور حممد فؤاد احلريري املستشار القانوني.
05
 من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
 السيد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني.
 من وزارة شؤون البلديات والت طي العمراني:
 حممد األمني حسن الصادق املستشار القانوني.
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 من مصرف البحرين املركزي:
 الشـــيخ ســـلمان بـــن عيســـمل آل اليفـــة املـــدير التنفيـ ـ ي للعمليـــات
املصرفية.

65

 من ةعية التطوير العقاري:
 املهندس عارف أعد هجرس رئيس جملس اإلدارة.
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كما حضرها الدكتور أعد عبداهلل ناصر األمني العام املساعد
للشؤون الربملانية ،والسيد أعد عبداهلل احلردان األمني العام املساعد للموارد
البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتورة فوزية يوسف اجليب األمني العام
املساعد لشؤون العالقات واإلعالم والبحوث ،والدكتور عصام عبدالوهاب
الربزجني رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس ،وأعضاء هيئة املستشارين 5
القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل الرعن الرحيم ،نفتتح اجللسة التاسعة والعشرين من دور 01
االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث ،ونبدأ بتالوة أمساء
األعضاء املعت رين والغائبني عن اجللسة السابقة .تفضل األخ عبداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.
05

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورعة اهلل وبركاته ،وأسعد
اهلل صباحكم ةيعًا بكل اري ،اعت ر عن حضور ه ه اجللسة أصحاب
السعادة األعضاء التالية أمساؤهم :جهاد حسن بوكمال ،وحممد سيف
املسلم ،واالد عبدالرسول آل شريف للسفر اارج اململكة ،وعبدالرعن

عبداحلسني جواهري للسفر يف مهمة رمسية بتكليف من جهة أارى61 ،
والدكتور عبدالعزيز حسن أبل ،وةيلة علي سلمان الرتباطهما يف مهمة
رمسية بتكليف من جهة أارى ،وحممد حسن باقر رضي لظرف ااص،
والدكتورة ندى عباس حفاظ لظرف صحي طارئ منّ اهلل عليها بالصحة
والعافية إن شاء اهلل ،وشكرًا.
65
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبه ا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا .وننتقل
اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق علمل مضبطة
اجللسة الثامنة والعشرين ،فهل هناك مالحظات عليها؟ تفضلي األات لولوة
5

صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي بعض املالحظات الشكلية سوف أزود بها
القائمني علمل املضبطة ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أارى؟

(ال وود محاظاا)

05

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة مبا سيُجرى عليها من تعديل .لدينا بيان مبناسبة
استضافة اململكة ملؤمتر احملكمة العربية حلقوق اإلنسان .تفضل األخ
عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس بقراءته.
61

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى مبناسبة استضافة اململكة
ملؤمتر احملكمة العربية حلقوق اإلنسان :مبناسبة احتضان اململكة ألعمال
املؤمتر الدولي حول احملكمة العربية حلقوق اإلنسان وال ي يُقام برعاية
كرمية من لدن حضرة صاحب اجلاللة امللك عد بن عيسمل آل اليفة عاهل 65
البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،يُعرب جملس الشورى عن ف ره واعتزازه
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باإلةاع العربي علمل استضافة اململكة ملقر احملكمة ،مؤكدًا يف ه ا اجملال
أن ما حتظمل به اململكة من مسعة ومكانة يف جمال حفظ وعاية حقوق
اإلنسان أهلها لتحوز ثقة األشقاء العرب الحتضان مقر اململكة .وجملس
الشورى إذ يُرحب به ا املؤمتر ال ي يُعقد يف رحاب مملكة البحرين
وباملشاركني فيه ليُعرب عن تقديره الكبري للجهود احلثيثة اليت تب هلا القيادة 5
احلكيمة يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ،مؤكدًا أهمية الدور ال ي ستلعبه
احملكمة العربية حلقوق اإلنسان يف جمال عاية حقوق اإلنسان يف الدول
العربية ،وتعزيز موقعها احلقوقي بالشكل ال ي يُحقق تطلعات قادة وشعوب
املنطقة العربية عرب توفري وإجياد التشريعات واألجهزة التنفي ية املتقدمة.
ويؤكد جملس الشورى ثقته التامة بأهمية نتائج ه ا املؤمتر وانعكاساتها من 01
أجل استمرار عجلة التطور علمل الصعيد احلقوقي وما يُمثله من ضرورة لتعزيز
الشفافية وزيادة ثقافة حقوق اإلنسان وتأكيد الدعم العربي هلا وفقًا للمبادئ
العاملية اليت تتواءم مع التشريعات الدولية املعنية به ا الشأن ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األات الدكتورة عائشة سامل مبارك.

العضو ال كتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،شكرًا علمل ه ا البيان اجليد واملتميز يف حق
احملكمة العربية حلقوق اإلنسان ،إنه فعالً جهد يستحق أن يُسل

عليه 61

الضوء ،ويستحق أن يُقدم له جملس الشورى كل الدعم واملساندة .أنا أعتقد
أن وجود احملكمة العربية حلقوق اإلنسان علمل أرض البحرين سيكون
عالمة مضيئة وإضافة مهمة للمنظومة احلقوقية املوجودة يف مملكة البحرين
باخلصوص ،وأيضًا علمل مستوى الوطن العربي ،وأرجو هل ا املؤمتر كل
التوفيق والنجاح ،وشكرًا لكم لدعمكم ه ا املؤمتر ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
بالرسائل الواردة ،تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام
للمجلس بقراءتها.
5

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسائل معالي السيد اليفة
بن أعد الظهراني رئيس جملس النواب خبصوص ما انتهمل إليه جملس
النواب حول التالي :مشروع قانون بتعديل املادة ( )323من قانون العقوبات
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )05لسنة 0222م ،وقد متت إحالته إىل جلنة 01
الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مع إاطار جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية .ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ( 633مكررًا) إىل قانون
العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )05لسنة 0222م (املعد يف ضوء
االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) «جتريم است دام القنابل الوهمية»،
وقد متت إحالته إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مع إاطار 05
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )60لسنة 6110م ،املرافق
للمرسوم امللكي رقم ( )06لسنة 6104م ،وقد متت إحالته إىل جلنة الشؤون
املالية واالقتصادية مع إاطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ومشروع
قانون بشأن الضمان والتأمني الصحي للعاملني األجانب وأفراد أسرهم 61
املقيمني يف اململكة (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس
الشورى) ،وقد متت إحالته إىل جلنة اخلدمات مع إاطار جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية .ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل يف
القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم ( )32لسنة 6103م ،وقد متت إحالته إىل
جلنة اخلدمات مع إاطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ومشروع قانون 65
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 05

6104/5/62م

املضبطة 62

يف شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيني (املعد يف ضوء
االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) ،وقد متت إحالته إىل جلنة املرافق
العامة والبيئة مع إاطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ومشروع قانون
بشأن صندوق تعويض املتضررين من حوادث املركبات ،املرافق للمرسوم
امللكي رقم ( )88لسنة 6103م ،ألا موافقة اجمللس بإحالته إىل جلنة 5
مشرتكة بني جلنة الشؤون املالية واالقتصادية وجلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين ،مع إاطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية،
وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس علمل الطلب امل كور؟

(أغلبية موافقة
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك .جاءني من وزارة املالية طلب بإعـادة مداولـة املـادة ( )4مـن
مشــروع قــانون بشــأن الــدين العــام (املعــد يف ضــوء االقــرتاح بقــانون املقــدم مــن
جملس النواب) ،فهل يوافق اجمللس علمل طلب إعادة املداولة؟

61

(أغلبية غري موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُرفض ه ا الطلب .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمـال
واخلـــاص بأاـــ الـــرأي النهـــائي علـــمل مشـــروع قـــانون بشـــأن الـــدين العـــام

(املعد يف ضوء االقـرتاح بقـانون املقـدم مـن جملـس النـواب) .تفضـل سـعادة األخ 65
رشيد بن حممد املعراج حمافظ مصرف البحرين املركزي.
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حمافظ مصرف البحرين املركزي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أصحاب السعادة األعضاء ،بداية أود أن
أشكركم علمل تفهمكم لكثري من اآلراء اليت طُرحت يف اجللسة املاضية،
ولكن كما أوضحت هناك طلب من احلكومة بإعادة املداولة يف املادة ،4
ويف الواقع إن الت وف ال ي لدينا ينصب يف أن نص املادة ال يعكس بشكل 5
سليم ــ حبسب قراءتنا ــ املمارسة القائمة حلد اآلن ،وأنا يف اجللسة املاضية
أوضحت جمللسكم املوقر أن هناك عقبات عملية ــ حبسب قراءتنا حنن لنص
املادة ــ قد تُعرضنا حنن إىل إشكاليات يف طريقة إدارتنا إلصدار السندات
وأذونات اخلزانة ،واليت تتم بشكل أسبوعي ومستمر ،وقد تؤدي إىل نوع من
اخللل يف فهم ه ا اجلانب .من ه ا املنطلق رغبنا يف إعادة النظر فيها حتسبًا 01
ألي إجراءات أو إرباكات يف املستقبل قد تُعيق أداءنا وعملنا حنن يف مصرف
البحرين املركزي ،وبالتالي حتقيق اهلدف من ه ا القانون .وحنن وضحنا
أكثر من مرة أن احلكومة ملتزمة به ا السقف ال ي مت رمسه يف مسودة ه ا
القانون ،وحنن نؤكد لكم أيضًا أن موضوع الدين العام ــ كما وضحنا يف
أكثر من مناسبة ــ يشغل حيزًا كبريًا من اهتماماتنا ،ونعمل جاهدين لوضع 05
الضواب السليمة والعملية للتحكم فيها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،يف احلقيقة مت شرح املوضوع يف املرة السابقة ،ولدى
احلكومة توجه إىل أن املادة غري واضحة ،وعند استالمي طلبًا بإعادة املداولة 61
البد أن أعود إىل اجمللس لكي يت

قراره بشأنه ،وقرار اجمللس اآلن هو

عدم النظر يف الطلب أصالً ،ويف احلقيقة أنا تفاجأت بالنسبة العالية لإلاوان
ال ين مل يوافقوا علمل مناقشة ه ا الطلب ،وال منلك إال احرتام رأي اجمللس
فيما اخت وه من قرار ،إال إذا قرر اجمللس إعادة النظر يف قراره .تفضل األخ
عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.
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65

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة ( )018من الالئحة تقول« :إذا قرر
اجمللس حكمًا يف إحدى املواد من شأنه إجراء تعديل يف مادة سبق أن وافق
عليها ،فله أن يعود إىل مناقشة تلك املادة .وجيوز للمجلس ،بناءً علمل طلب
احلكومة أو اللجنة أو أحد األعضاء ،أن يُقرر إعادة املناقشة يف مادة سبق 5
إقرارها إذا أُبديت ل لك أسباب جديدة ،وذلك قبل انتهاء املداولة يف املشروع».
املوضوع املطروح هنا هو شرح وجهة نظر وزارة املالية يف ه ا املوضوع،
فأعطوهم الفرصة لشرح وجهة نظرهم ويظل القرار يف النهاية هو قرار
اجمللس ،وال ضرر من إعطائهم الفرصة ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،سؤال موجه إىل األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني
رئيس هيئة املستشارين القانونيني للمجلس :اآلن احلكومة تقدمت بطلب
إعادة املداولة ،وحبسب رأيكم جيب أن يؤا رأي اجمللس بقبول الطلب من
عدمه ،فهل عملية أا رأي اجمللس بقبول الطلب من عدمه وجوبية أم 05
جوازية؟ تفضل األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة
املستشارين القانونيني باجمللس.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الطلب املقدم هو يف الواقع طلب إعادة 61
مداولة ،واإلشارة إىل املادة  018هي متعلقة باملداولة األوىل ،واملداولة األوىل
تنتهي بأا موافقة اجمللس علمل مشروع القانون يف جمموعه ،وه ا ما مت،
إذن الطلب املقدم هو إعادة مداولة .املادة  001تنص علمل« :جيب إجراء مداولة
ثانية يف بعض مواد مشروع القانون إذا قُدم طلب كتابي ب لك إىل رئيس
اجمللس من احلكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو مخسة أعضاء علمل 65
األقل ،وذلك قبل اجللسة أو املوعد احملدد ألا الرأي نهائيًا علمل مشروع
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القانون ،ويبني بالطلب املادة أو املواد املطلوب إعادة املداولة فيها وتعديلها
وأسباب ومربرات ه ا التعديل والصياغة املقرتحة للمواد املطلوب تعديلها» ،يف
الواقع الشروط متوافرة يف الطلب املقدم ،ولكن املادة  006تنص علمل:
«تسري األحكام اخلاصة بالتعديالت املقدمة يف املداولة األوىل علمل ما يُقدم
من تعديالت أثناء املداولة الثانية» ،ومعروف أن التعديالت اليت تقدم يف 5
املداولة الثانية تقدم يف طلب ألا رأي اجمللس يف املضي يف مناقشتها أو
استبعادها ،وه ا ما حصل حيث أُا ت موافقة اجمللس علمل طلب املناقشة يف
ه ا املوضوع ولكن اجمللس مل يوافق علمل ذلك ،وذلك استنادًا إىل املادة 006
من الالئحة الداالية للمجلس ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون
جملسي الشورى والنواب.
05

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،املادة  001صرحية ،وهي تقول« :جيب إجراء
مداولة ثانية يف بعض مواد مشروع القانون إذا قُدم طلب كتابي ب لك إىل
رئيس اجمللس من احلكومة ،»...فهي واضحة وال جدال فيها ،وشكرًا.

61

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخ املستشار القانوني باجمللس قال بوجوبية أا رأي
اجمللس وقد أا نا رأيه يف ذلك ،وأنا مل أعلن الرأي ولكن أمامكم
الشاشة ،واإلاوة يف احلكومة يقولون إن جمرد الطلب يعين وجوب مناقشته
واستماع الرأي ،ويف األاري اجمللس هو صاحب القرار النهائي .اإلاوة

املستشارون القانونيون أيضًا آراؤهم خمتلفة يف ذلك .تفضل األخ الدكتور 65
حممد عبداهلل الدليمي املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 02

6104/5/62م

املضبطة 62

املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،قبول الطلب وجوبي بدون احلاجة إىل تصويت
اجمللس ،فاملادة بدأت بكلمة «جيب» ،يف املرات السابقة كنا مبجرد أن
تقدم احلكومة أو رئيس اجمللس طلبًا بإعادة املداولة يف مادة معينة وقبل أا
الرأي النهائي تعاد املداولة .أما بالنسبة إىل املادة  006فهي تتعلق بإجراءات 5
املناقشة وليس بقبول الطلب ،قبول الطلب منصوص عليه يف املادة 001
وبالتالي علمل اجمللس أن يبدأ مبناقشة طلب إعادة املداولة وليس التصويت علمل
الطلب ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إاوان أنتم اآلن بني رأيني ،رأي يقول بوجوب قبول الطلب
ومناقشته ،ورأي يقول إنه جيب أن تؤا موافقة اجمللس قبل مناقشة الطلب.
تفضلي األات لولوة صاحل العوضي.

05

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،النقطة اليت أريد توضيحها هي أنه عندما
نأتي إىل النصوص لتفسريها جيب أال نفسر نصًا مبعزل عن النصوص
األارى ،األخ املستشار القانوني أعطانا ةلة النصوص املتعلقة بأحكام
املداولة الثانية ،وهي نفسها األحكام الواردة يف املداولة األوىل ،واليت

شرحها األخ املستشار القانوني ،فعندما نفسر كلمة «جيب» فلنكملها مع 61
النصوص األارى املتعلقة باملوضوع ذاته ،أاشمل كل ما أاشاه أننا إذا أردنا
شيئًا أن نصمم علمل جتزئة النصوص ،وعلمل تفسري متجزئ للنصوص،
والقانون نصوصه ال تؤا مبعزل عن النصوص األارى ،أحكام املداولة
شرحها املستشار القانوني واجمللس اخت قراره ،والتصميم علمل أن نعدل عن
قرارنا أراه غري صحيح ،وبالعامية (مب حلوة يف حق جملس الشورى)65 ،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون
جملسي الشورى والنواب.
5

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،علمل مدار  06سنة عندما يتقدم عدد من
األعضاء بطلب مداولة ثانية يف مواد معينة ،هل تصوتون علمل قبول الطلب أم
ال؟ املادة  001أعطت ه ا احلق للحكومة ،وأعطته ألعضاء اجمللس أيضًا
بدون التصويت علمل املبدأ ،ألن للحكومة وألعضاء اجمللس احلق يف إعادة

املداولة ،وكل ما مت من إجراءات عند إعادة املداولة علمل املواد مل يكن فيه 01
تصويت ،فالنقاش من وجهة نظر احلكومة ال يضر ،ويف النهاية القرار يف يد
اجمللس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
05

شكرًا ،تفضل األخ االد حسني املسقطي.

العضو خال ظسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن هناك ااتالفًا يف تفسري املادتني
 001و ،018لكن األساس صحيح ،وقد استلمنا طلبًا من احلكومة بإعادة
املداولة يف مادة معينة ومت توزيع ه ا الطلب علمل األعضاء ــ كما حصل اليوم 61
ــ وقمنا بتوزيع وجهة نظر اللجنة حول املادة اليت طلبت احلكومة إعادة
تفسريها وليس إعادة صياغتها ،وهناك ااتالف بينهما ،واليوم عندما صوت
اإلاوة يف اجمللس بعدم قبول النقاش للمرة الثانية يف ه ه املادة فإن ه ا مل
يأتِ من فراغ ،اإلاوة األعضاء كلهم وبدون استثناء استلموا طلب
احلكومة ،والتفاصيل م كورة يف الطلب ،واستلموا رأي اللجنة املالية65 ،
ورأي هيئة املستشارين القانونيني باجمللس ،هم علمل اطالع علمل وجهة نظر
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اجلهات الثالث يف مادة معينة ،وهم أعطوا رأيهم االل التصويت بعدم
إمكانية رجوع اجمللس عن قرار اخت ه يف جلسة استثنائية سابقة ،وجاء بناء
علمل تفسري مستشار قانوني يف اجمللس ،و َقبِل به اجمللس بناء علمل توصية جلنة
الشؤون املالية واالقتصادية ،وال أرى ما يدعو إىل وجود نوع من احلدية بيننا
وبني احلكومة بالنسبة إىل ه ه املادة بال ات ،حنن فسرنا ه ه املادة علمل أن 5
حتافظ علمل الوضع احلالي خبصوص سياسة احلكومة يف التعامل مع
األذونات أو السندات حبيث ال تكون نسبة الدين العام من الناتج احمللي
اإلةالي أكثر من  ،%21ويف الوقت نفسه ميكن أن تصدر سندات التنمية
مبرسوم ،فال داعي هل ا النقاش .أردت فق توضيح أنه إذا كان هناك نقاش
فاحلكومة جيب أن تكون علمل علم بأن الوضع احلالي سيستمر ،وهناك 01
حاجة إىل إعادة مداولة حبسب التفسري ال ي ذكرناها يف اجللسة .أرى أن
هناك االفًا حول كون التصويت صحيحًا أم ال ،واملوضوع ليس حباجة إىل
ذلك ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أرى أننا ال نناقش املوضوع اآلن ،بل نناقش اإلجراء ،وهل
قبول الطلب وجوبي بدون أا رأي اجمللس أم ال؟ حتمل اإلاوة املستشارون
القانونيون خمتلفون يف الرأي ،فأرى حتمل ال نت

رأيًا ااطئًا أن نستمع

للحكومة ،والقرار قراركم فليُرفض ه ا الرأي وتصرون علمل ما مت االتفاق
عليه ،أما مصادرة الرأي من األساس ثم يف األاري نقول إننا وقعنا يف اطأ 61
حيث مل نستمع إىل رأي احلكومة فه ا اطأ ،وأساسًا حنن متعاونون مع
احلكومة ،واحلكومة مل تقل إنه من الضروري املوافقة علمل ما طرحنا من
رأي ،ول لك وزعنا رأي احلكومة ورأي املستشارين القانونيني ورأي اللجنة،
وأنتم يف األاري أصحاب القرار .فلنستمع لرأي احلكومة ،وأرجو الرتكيز
ألن ه ه املادة أشبعت نقاشًا يف اجللسة السابقة .يا سعادة احملافظ أنتم طلبتم 65
إعادة املداولة واجمللس سيستمع لرأيكم ،وسيت
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املصلحة العامة ومصلحة االقتصاد الوطين ،هل تريد أن تبني رأيكم يف ذلك؟
تفضل سعادة األخ رشيد بن حممد املعراج حمافظ مصرف البحرين املركزي.

حمافظ مصرف البحرين املركزي:
شكرًا سيدي الرئيس ،سعادة وزير املالية أرسل رسالة به ا 5
اخلصوص يشرح فيها املوقف ،وكل الت وفات بالنسبة إىل نص املادة ال ي
مت إقراره ،وحنن استكماالً للحديث ال ي دار يف األسبوع املاضي حول ه ا
النص ،أوضحنا أن التفسري ال ي تداولناه قد يتوافق مع الرتتيبات ،ولكن
ختوفنا بالدرجة األوىل هو أن نص املادة كما مت إقراره قد يثري لنا مشاكل
أثناء التنفي  ،ألنه قد يأتي ش ص ما يف وقت من األوقات ويقول إن 01
اإلصدارات اليت يقوم بها املصرف املركزي نيابة عن احلكومة باطلة
دستوريًا ألنها مل تصدر بقانون كما هو موجود يف نص املادة  4املقرتحة،
وهل ا السبب نريد أن يكون نص املادة متوافقًا مع الرتتيبات املعمول بها ،وقد
أوضحت األسباب اليت تدعونا إىل أن نطلب منكم إعادة النظر يف ه ا
املوضوع .حنن ال نريد أن تطلق يد احلكومة بشكل مطلق يف االقرتاض05 ،
وحنن ملتزمون بكل الضواب

املقررة يف ه ا القانون ،ويف الوقت نفسه

أكدنا لكم مرارًا أننا قلقون مثلكم متامًا علمل مستوى الدين العام ،ونعلم
امل اطر اليت قد ترتتب علمل اقتصاد البلد وعلمل التصنيف االئتماني للبلد وإىل
آاره ،ولكن هناك متطلبات عملية تستدعي منا أن نكون مرنني يف ه ا
اجلانب ،ه ا كل ما أحببت أن أوضحه يف ه ا اجلانب ،وحنن أوضحنا من 61
قبل أن احلكومة ملتزمة بإصدار قوانني يف كل اقرتاض يتم بشكل مباشر
كما جرى عليه العمل يف الفرتة املاضية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وجهة نظركم واضحة ،واإلاوان يف اللجنة املالية وك لك 65
يف اجمللس رأيهم أيضًا واضح ،وكلنا حريصون علمل موضوع الدين العام،
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واحلقيقة هي أن ه ا األمر يُقلق اجلميع .اليوم مسعت كالمًا قاله األخ يوسف
عود ــ وأرجو منه أن يوضح وجهة نظره ــ يفيد بأن ه ه املادة ــ وأنا أمسع ه ا
الكالم للمرة األوىل ــ بالشكل ال ي أقررمتوه تطلق العنان للحكومة أن
تقرتض إىل  ،%21فأرجو منه أن يوضح ه ا األمر لإلاوة األعضاء يف
اجمللس ،ألن التفسري ال ي تفضل به خمتلف عما مت االتفاق عليه ،فاإلاوان 5
يف اللجنة يقولون إن ه ه املادة متعلقة بأنه إذا أرادت احلكومة أن تتجاوز
سقف السندات احلالي فيجب أن تعود إىل اجمللس مبشروع قانون أو مبرسوم
بقانون ،وهم يقولون إن تفسري ه ه املادة يعين إطالق يد احلكومة يف
االقرتاض ،ويف كل األحوال لنسمع رأي األخ يوسف عود ،وبعد ذلك سوف
نسمع رأي رئيس اللجنة ،ومن ثم نصوت علمل املقرتح .تفضل األخ يوسف 01
عبداهلل عود الوكيل املساعد للشؤون االقتصادية بوزارة املالية.

الوكيل املساع للشؤون االقتصادية بوزارة املالية:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرعن الرحيم ،بداية أود أن أتقدم
إليكم بالشكر ش صيًا علمل تفهمكم ه ا املوضوع .أريد أن أؤكد نقطة 05
يف غاية األهمية ،وهي أن املل ص ال ي تفضلت به معاليك وال ي تفضل به
أصحاب السعادة األعضاء يف اجللسة السابقة ،نتفق معه  ،%011ألن الفهم
األساسي هو أن احلكومة ال تقرتض إال بقانون ،وحنن نؤكد أن احلكومة
مل ولن تقرتض إال بقانون ،ه ه هي احلقيقة اليت ننطلق منها اآلن يف فهمنا
هل ه النقطة .املوضوع اآلار ،هو أن االقرتاض من املؤسسات املالية ،أعين 61
مؤسسات التنمية ،يصدر فيه قانون الحق ،أي بعد أن يتم إبرام االتفاقية
تُعرض علمل السلطة التشريعية للتصديق علمل القرض ،أما السندات فهي
اقرتاض سابق أو مساح سابق باالقرتاض ،وحيددها القانون بسقف ،ل لك
وضع املادة بالشكل احلالي ــ وحدود السقف هي  %21ــ يف فهمنا حنن تعين
أنه ليس هناك داعٍ للحكومة إىل أن تقرتض أو أن تصدر قانونًا ااصًا 65
بالسندات سوى يف حدود الـ  ،%21وفهمنا ه ا يأتي من باب احلرص علمل أال
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تطلق يد احلكومة بشكل مطلق يف أن تقرتض حتمل حد الـ  ،%21حنن
معكم يف أنه جيب أن يكون االقرتاض مقيدًا بالقانون ،وضمن ه ا املفهوم
اقرتحنا أن تقسّم املادة إىل فقرتني ،الفقرة األوىل متعلقة باالقرتاض من
املؤسسات املالية ،وه ا تصديق الحق ،والفقرة الثانية هي إذن سابق
لالقرتاض وفقًا لسقف معني ،أما يف حدود السقف فهو من صالحية وزارة 5
املالية ومصرف البحرين املركزي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ االد حسني املسقطي.
01

العضو خال ظسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،فليسمح لي األخ يوسف عود ،ولكن حنن ال
نتفق مع التفسري ال ي تفضل به ،وتفسرينا واضح ،وبدون أن ندال يف
التفاصيل نقول إن هناك توصية موجودة واجمللس أثناء مناقشته هل ه املادة
استمع لتفسري املستشار القانوني للمجلس ،وأا يف االعتبار أن التفسري ال ي 05
جاء هو أساس القرار ال ي اخت ه اجمللس ،وهو بكل ااتصار أن لدينا اليوم
مفهومًا خمتلفًا للدين العام ،الدين العام هو كل القروض مبا فيها السندات
واألذونات واالقرتاض املباشر أو غري املباشر ،ه ه كلها تأتي حتت مسممل
الدين العام .اليوم لدي سقف ،وه ا السقف يعين الدين العام مبجمل القروض
جبميع أشكاهلا ،والوضع سيكون أنه طاملا أن احلكومة يوجد لديها دين 61
عام يساوي أو يقل عن  %21من الدال اإلةالي العام فلها حق االقرتاض
ولكن بقانون ،أي أنين إذا أتيت اليوم إىل اآللية املتبعة يف إصدار سندات
الدين ،فسأجد أن لدي مرسومًا صدر وأعطاني السقف األعلمل لسندات
الدين حبيث ال يتجاوز  5مليارات دينار ،وعلمل أرض الواقع لدينا 5.0
مليارات ،والدين العام املوجود اليوم يف البحرين ــ بالتعريف ال ي أا نا به يف 65
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القانون ــ يصل إىل  2.3مليارات ،ومعنمل ذلك أنهم حباجة اليوم إىل إصدار
سندات دين ،وجيب علمل السلطة التنفي ية أن تتقدم إىل السلطة التشريعية
بطلب ــ سواء كان عن طريق مرسوم أو أي أداة قانونية أارى ــ لرفع السقف
األقصمل للسندات ،وطاملا أن الدين العام يف جممله أقل من  %21ميكن
للسلطة التشريعية أن تأا يف االعتبار املوافقة علمل ه ه األداة القانونية اليت 5
تقدمت بها احلكومة ،ول لك شرطان ،الشرط األول :أال يكون احلد
األقصمل أعلمل من الـ  .%21والشرط الثاني :هو أن اإلصدار جيب أن يكون
بأداة قانونية ،وجيب أا موافقة السلطة التشريعية يف إصدار السندات،
كما هو احلال اآلن ،وه ا يعطي أرحيية بالنسبة إىل املصرف املركزي أو
احلكومة يف إصدار ه ه السندات عندما حتتاج ،سواء كان ذلك بصورة 01
يومية أو أسبوعية أو شهرية .املادة مل تأتِ بالتفسري ال ي تفضل به األخ يوسف
عود بأنها تعطي الصالحية املطلقة للحكومة يف االقرتاض ،ويف الوقت
نفسه نقول إنه حرصًا علمل املال العام جئنا به ه الصياغة اليت وافق عليها
اجمللس ،حبيث حتد من إصدار أي أداة للدين العام بدون أن يكون هناك
أداة قانونية وبدون أن حتصل السلطة التنفي ية علمل موافقة السلطة التشريعية 05
قبل اإلصدار .املوضوع واضح ،وحنن ذكرناه يف املرفق ال ي وزعناه اليوم
علمل اإلاوة واألاوات أعضاء اجمللس ،وقلنا إن االقرتاض جيب أن يكون
بقانون ،وشكرًا.
61

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إاوان حتمل ال نأا أكثر من وقت اجمللس سوف أمسح
ألربعة من اإلاوة األعضاء باحلديث ،اثنني من املؤيدين لتوصية اللجنة
وآارين من املعارضني ،ومبا أنكم ةيعًا مع توصية اللجنة ،أرى أن نصوت
مباشرة علمل اقرتاح احلكومة ألنه األبعد .تفضل األخ الدكتور عصام
عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس.
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رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،يُطلب من اجمللس التصويت علمل املوافقة أو
رفض التعديل ال ي مت اقرتاحه يف طلب إعادة املداولة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل تعين التصويت علمل اقرتاح احلكومة؟

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
نعم سيدي الرئيس ،اقرتاح احلكومة هو جتزئة املادة إىل بندين،
وه ا املقرتح ال ي يراد له أن حيل حمل النص ال ي سبق أن وافق عليه اجمللس 01
يف املادة  ،4وطلب إعادة املداولة حمتواه هو تعديل ه ا النص بالنص املقرتح،
واجمللس إما أن يوافق عليه وإما أن يتمسك برأيه السابق وقراره السابق
بالنسبة إىل املادة  ،4وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون
جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،لدي سؤال لألخ رئيس اللجنة :التجزئة إىل 61
بندين هل تضر بتوصية اللجنة؟! وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ االد حسني املسقطي.

65

العضو خال ظسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هل تسلمت احلكومة نس ة من رأي هيئة
املستشارين القانونيني باجمللس؟ نعم تسلمتم نس ة منه ،واألمر واضح أن
تفسريكم خيتلف عن تفسرينا ،وحنن اآلن ال نتكلم عن تفسري اللجنة
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وصياغتها ،ولكن نتكلم عن قرار اجمللس ،فهناك ااتالف يف الرأيني ،وإذا
أا نا بتجزئة املادة ــ كما ترغب احلكومة ــ فمعنمل ذلك أننا سنصل إىل
التفسري ال ي تفضل به األخ يوسف عود بأنين سأعطي احلكومة الصالحية
املُطلقة ،وعلمل العكس من ذلك فإن الصياغة اليت تقدمنا بها واليت وافق
عليها اجمللس هي الصياغة الصحيحة ،حيث أعطيناكم سقفًا يصل إىل 5 %21
ويف الوقت نفسه أعطيناكم حرية إصدار األداة القانونية يف ه ه احلدود،
ولن يكون ذلك عائقًا يف اإلصدارات اليومية أو الشهرية أو السنوية حبسب ما
ترونه مناسبًا ،ولكن جيب أن يكون كل ذلك بأداة قانونية؛ تفسريكم
يعين عكس ه ا ،وإذا كان هناك أي شك يف أن تفسرينا للمادة هو األصح
فيجب أن نرجع إىل التفسري املوجود هل ه املادة أثناء مناقشتنا هلا يف ه ا 01
اجمللس ،وقد أوضحنا أنها ليست عائقًا وإمنا هي عملية ضب

فق  ،طاملا

أنها مستوفية للشرطني؛ فهناك ااتالف بني ما طلبته احلكومة وبني ما
وافقنا عليه ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إاوان ،قبل قليل اقرتحت عليكم أن يُعطمل الكالم الثنني
من املعارضني واثنني من املؤيدين ورفضتم ذلك ،واآلن زاد عدد طالن
الكالم ،فهل توافقون علمل أن نعطي الكالم كما اقرتحنا الثنني معارضني
واثنني مؤيدين؟ كما أرى ال يوجد مؤيدون القرتاح احلكومة ،وبالتالي ال

61

داعي إلعطاء الكلمة للمعارضني .هل هناك مالحظات أارى؟

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
65

هل يوافق اجمللس علمل اقرتاح احلكومة املتعلق باملادة 4؟

(أغلبية غري موافقة
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل مشروع القانون بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة
5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .فق

أود أن أطمئن اإلاوة يف

احلكومة ووزارة املالية بأن النظام احلالي املطبق سيبقمل هو النظام الساري
بالنسبة إىل سندات التنمية مستقبالً ،وه ا الكالم سيثبت يف مضاب
جلساتنا حتمل يستأنس به عند تفسري ه ه املادة مستقبالً ،بالتوفيق إن شاء 01
اهلل .تفضل سعادة األخ رشيد بن حممد املعراج حمافظ مصرف البحرين
املركزي.

حمافظ مصرف البحرين املركزي:
شكرًا معالي الرئيس ،مرة أارى أحب أن أشكر اإلاوة أصحاب 05
السعادة أعضاء اجمللس علمل ما أبدوه من مالحظات وتفهمهم لكثري من
األمور .بالشك أننا نشارككم القلق نفسه واحلاجة إىل وضع ضواب هل ه
املسألة ،ولكن أريد أن أؤكد يف ه ا املقام أننا مازلنا نؤكد املالحظات
اليت وردت سواء كانت كتابية أو ما أبديناه يف املداوالت ،وأن ه ا النص
سيشكل لنا عقبات من الناحية العملية .ه ا ما أردت توضيحه لكن يف ه ا 61
املقام يسرني أن شكركم علمل تعاونكم معنا ومع اللجان اليت تداولت ه ا
املوضوع يف الفرتة املاضية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص 65
مبناقشة تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص مشروع قانون بشأن
ضمانات التطوير العقاري (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس
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الشورى) ،ومشروع قانون يف شأن التطوير العقاري ،املرافق للمرسوم امللكي
رقم ( )46لسنة 6106م .وأطلب من األخ فؤاد أعد احلاجي مقرر اللجنة التوجه
إىل املنصة فليتفضل.
5

العضو فؤاد أمح احلادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.

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

01

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــــس:
05

إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انار امللحق  /1صفحة 111
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األخ 61
مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمح احلادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،التقريـر الرابع عشر للجنـة املرافق العامة
والبيئة خبصوص مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري (املعد يف 65
ضوء اقرتاح بقانون مقدم من جملس الشورى) ،ومشروع قانون يف شأن
التطوير العقاري ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )46لسنة 6106م .رأي
اللجنة :ناقشت اللجنة مشروعي القانونني امل كورين ،حيث يتألّف املشروع
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بقانون األول املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى ــ فضالً
عن الديباجة ــ من  64مادة موزَّعة علمل مخسة فصول .تضمن الفصل األول
أحكامًا متهيدية ،والفصل الثاني ااتص بإنشاء حساب الضمان ،والثالث
بإدارة حساب الضمان .أما الفصل الرابع فقد تضمن اجلزاءات والعقوبات،
فيما تناول الفصل اخلامس أحكامًا اتامية .وقد أقرّت اللجنة دمج جملس 5
النواب املوقّر للمشروعني ،وذلك إعماالً للمادة ( )28من الالئحة الداالية
جمللس الشورى واليت تنص علمل أنه «إذا تعددت مشروعات أو مقرتحات
القوانني يف املوضوع الواحد ،اعترب أسبقها هو األصل ،واعترب ما عداه مبثابة
تعديل له» ،ومت ضم مشروعي القانونني يف تقرير واحد ،واعترب األول هو
األصل والثاني مبثابة تعديل له .وبعد االطالع علمل رأي جلنة الشؤون التشريعية 01
والقانونية ،وآراء اجلهات املعنية املرفقة بقرار جملس النواب ،وعلمل قرار
جملس النواب املوقر ومرفقاته ،ومالحظات املستشار القانوني لشؤون اللجان؛
اقتنعت اللجنة بوجاهة التعديالت اليت أجراها جملس النواب علمل جممل مواد
مشروع القانون .وترى اللجنة أهمية املوافقة علمل مشروع القانون بصيغته اليت
وافق عليها جملس النواب ،حيث إن إجياد اآللية التشريعية املناسبة لتنظيم 05
مزاولة نشاط التطوير العقاري يعد مطلبًا هامًا وضروريًا يف ظل املشاكل
اليت يعانمل منها القطاع العقاري يف مملكة البحرين ،كما تكمن أهميته يف
احلفاظ علمل مكتسبات الوطن وعلمل حقوق األطراف املتعاملة يف السوق
العقاري كاملالك واملستثمرين ،مما يسهم يف تعزيز االستثمار يف اململكة،
كما سيعمل علمل سد الفراغ التشريعي ال ي تعاني منه البيئة التشريعية 61
البحرينية يف جمال التطوير واالستثمار العقاري ،ول لك يعترب مشروع القانون
اطوة مهمة باجتاه تنظيم نشاط التطوير العقاري يف مملكة البحرين.
باإلضافة إىل أن وجود العديد من شركات التطوير العقاري يف سوق العقار
اخلليجية والعاملية؛ حيتم علمل السلطات الرقابية والتشريعية إجياد آلية
تشريعية مناسبة لتنظيم سوق التطوير العقاري يف اململكة ،وليضمن حق 65
األطراف ويعزز مكانة البحرين االستثمارية .وعليه توصي اللجنة باملوافقة من
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حيث املبدأ علمل مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري (املعد يف ضوء
اقرتاح بقانون مقدم من جملس الشورى) ،ومشروع قانون يف شأن التطوير
العقاري ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )46لسنة 6106م ،واألمر معروض
أمام جملسكم املوقر ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قبل أن أعطي الكلمة لطالن الكالم أقرتح إعطاء الكلمة
ملرة واحدة فق وملدة  3دقائق لكل عضو ،فهل يوافق اجمللس علمل ذلك؟
01

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك .تفضل األخ ةعة حممد الكعن.

05

العضو مجعة حمم الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،يعترب مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير
العقاري (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى) ،ومشروع
قانون يف شأن التطوير العقاري ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )46لسنة
6106م ،من أهم مشروعات القوانني اليت ينظرها اجمللس ،حيث يسد

املشروع بقانون الفراغ التشريعي احلاصل يف جمال التطوير العقاري ،وينظم 61
الكثري من املوضوعات املتعلقة مبشاريع تطوير العقارات املراص بها ،سواء
كانت ألغراض جتارية أو صناعية أو سكنية ومب تلف طرق التمويل.
باإلضافة إىل ذلك ينظم املشروع بقانون ه ا عقد البيع املربم بني املطور
واملشرتي فما يتعلق حبقوق والتزامات الطرفني مبا يضمن احلد من حدوث
املنازعات أو اإلاالل بالشروط ،ووضع عقوبات علمل خمالفة أحكامه65 ،
باإلضافة إىل إنشاء جلنة منازعات التطوير العقاري اليت ختتص بالفصل يف
الدعاوى الناشئة عن أعمال ومشاريع التطوير العقاري .ومن جانب آار فإن
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املشروع له أهمية ااصة يف اجملالني العقاري واإلنشائي ،حيث تشهد اململكة
منوًا كبريًا يف ه ا القطاع ،مما يتطلب أن تتم إحاطته بالقواعد القانونية
املنظمة وبالضمانات اليت تكفل حتقيق األهداف علمل الوجه املطلوب ،ل لك
فإن املشروع بقانون يعمل علمل معاجلة األوضاع اليت تؤدي إىل تعثر املشروعات
العقارية مما يضمن حقوق ةيع أطراف العالقة من املستثمرين واملالك ،مما 5
يرفع من مسعة مملكة البحرين يف اجملال العقاري ،نتيجة للثقة بقانون
عصري حديث وهو ما يزيد من فرص االستثمار يف ه ا اجملال ،ال سيما يف
ظل وجود العديد من شركات التطوير العقاري يف السوق العقارية اخلليجية
والعاملية .ومن ذلك تتضح أهمية مشروع القانون يف وضع اإلطار املنظم من
مشروعات التطوير العقاري مبا يضمن كل احلقوق وااللتزامات ،ومبا 01
يتناسب مع التطورات احلاصلة يف ه ا القطاع احليوي املهم ،ومبا يعزز بيئة
االستثمار ،وبالتالي النهوض بدور القطاع اخلاص يف اجملال اإلنشائي ،وتوفري
البنية التحتية واملشاريع اإلسكانية .ولكل ما سبق نوصي باملوافقة علمل
مشروعي القانون حبسب ما انتهت إليه توصية اللجنة ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالرعن حممد ةشري.

العضو عب الرمحن حمم مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،كلنا ندرك أهمية وجود مشروع بقانون 61
مناسب لتنظيم مزاولة نشاط التطوير العقاري ،وكلنا ندرك ك لك أهمية
احلفاظ علمل حقوق املشرتين وتنظيف السوق العقاري من املغامرين ،ولكن يف
الوقت نفسه علينا أن حنافظ علمل املطورين اجلادين بل وتشجيعهم علمل
االستثمار العقاري وحتقيق النمو االقتصادي يف البحرين ،وإجياد فرص عمل
حنن يف أشد احلاجة إليها ،وحل مشكلة اإلسكان اليت نعاني منها ،إال أنين 65
أرى الرتيث يف إقرار ه ا املشروع نظرًا لوجود بعض املواد اليت أثارت حفيظة
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 33

6104/5/62م

املضبطة 62

املطورين اجلادين مثل :بيت التمويل الكوييت ال ي له مساهمة وسجل مشرف
يف التطوير العقاري ،وه ا ليس دعاية هل ه املؤسسة وإمنا هي حقيقة علينا أن
نقوهلا .وه ه املواد قد أوضحتها يف الرسالة اليت أرسلتها إليكم سيدي
الرئيس ،ل ا أرى أن تسحب اللجنة املوقرة ه ه املواد املثرية للجدل وإعادة
مناقشتها مع املطورين اجلادين حتمل نصل إىل مشروع متوازن حيفظ حقوق 5
اجلميع ،وحيقق يف الوقت نفسه تنمية وتطوير االقتصاد احلقيقي يف
البحرين ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،تفضلي األات دالل جاسم الزايد.

العضو دالل داسم الزاي :
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع ما تفضل به األخ عبدالرعن
ةشري يف أهمية ه ا املشروع ،وأوجه الشكر إىل األات الدكتورة عائشة
مبارك ألنها تقدمت يف الدور األول به ا املقرتح ،وبالفعل ه ا األمر حيتاج إىل 05
تنظيم ،وااصة يف ظل األوضاع اليت تعرض األفراد لعدد من اإلشكاليات
االستثمارية يف جمال التطوير وبيع الوحدات املفرزة ،وك لك فيما يتعلق
بإجراءات التقاضي اليت انشغلت بها احملاكم ،ومن واقع العمل أثر ه ا األمر
مل يكن جملرد املال بل أصبحت له انعكاسات أيضًا علمل أفراد األسرة .أيضًا
أؤيد ما ذكره األخ عبدالرعن ةشري بشأن بيت التمويل الكوييت ،باعتبار 61
أن عددًا من املشاريع االستثمارية املتعلقة مبثل ه ا التطوير حيث جند أن
هناك التزامًا من حيث قيد اإلنشاء وتسليم األش اص املستثمرين يف ه ا
اجلانب .وه ه اطوة ،ول لك كان حم

اعتبار أن نرى بعض املالحظات

املهمة نتيجة التطبيق العملي هل ا املوضوع .سيدي الرئيس ،لقد طلبت منك يف
اجللسة املاضية الدراسة اليت أعدتها

(KPMG

ف رو) املتعلقة بالتطوير 65

العقاري ،ومشارُ إىل ذلك هنا ،وقد أشار جهاز املساحة والتسجيل العقاري
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إىل أن املناقصة رست عليهم ،وأن الدراسة ستكتمل يف نهاية عام 6103م.
وانتبهنا إىل أن الطلب ذاته موجود يف جملس النواب ،وال أعلم ملاذا مل يتم
تزويد جملس النواب وجملس الشورى به ه الدراسة؟ ألنه من املهم ــ طاملا أن
هناك دراسة أُعدت ــ أن نرى ما انتهت إليه الدراسة حتمل نستطيع أن نعكس
ما انتهت إليه يف التشريع املاثل أمامنا حاليًا .خبصوص بعض مواد ه ا 5
القانون ،لي بعض املالحظات علمل بعض املواد ملراعاة من يتعامل مع
املستثمرين يف ه ا اجملال ،وحتمل نوجد الضمانة وآلية التقاضي وما جيعل
املستثمرين يف وضع جيد فيما يتعلق بالضمانات واالستثناءات املوجودة،
وسوف أتطرق إىل ه ا اجلانب عند مناقشة املواد ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
05

املستشار القانوني بوزارة الع ل والشؤون اإلسحامية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،بدايةً تبدي وزارة العدل موافقتها علمل أهمية
ه ا املشروع وعلمل ما جاء يف تقرير اللجنة وعلمل وجه اخلصوص توضيح
أهمية املوافقة علمل ه ا املشروع ،ولكنها تضيف إىل ما جاء يف تقرير اللجنة
أن أهمية ه ا املشروع ليست يف فكرة التطوير العقاري بل يف تنظيم نوع من

البيوع العقارية أصبح متداوالً يف مملكة البحرين علمل نطاق واسع ،وهو 61
فكرة البيع علمل اخلارطة من دون وجود تشريع ينظم ه ا النوع من البيوع،
وهو له تأثري كبري علمل االستثمار يف البحرين ،وبالتالي نتمنمل علمل اجمللس
املوقر املوافقة علمل ه ا املشروع ،وشكرًا.
65

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األات الدكتورة بهية جواد اجلشي.
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العضو ال كتورة بهية دواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن مشروع القانون ه ا من أهم
مشروعات القوانني واليت أمتنمل أن ننتهي من إقرارها قبل نهاية ه ا الدور،
ألن العملية ــ كما قال األخ مستشار وزارة العدل ــ ليست عملية تطوير
للنشاط العقاري فق  ،بل إنها ملراعاة املستجدات اليت استجدت علمل ه ا 5
النشاط يف السوق من البيع علمل اخلرائ  ،وقد شهدنا يف السنوات األارية
تعثر العديد من مشاريع التطوير العقاري اليت راح ضحيتها عدد كبري من
املواطنني نتيجة عدم وجود قانون ينظم ه ه العملية ،واليوم احملاكم
ــ واإلاوة واألاوات القانونيون يدركون ذلك ــ تعج بعدد كبري من القضايا
ملتضررين من عمليات البيع علمل اخلرائ

وذهاب حقوقهم ،وليس هناك 01

قانون ينظم ه ه العملية وحيفظ هلم حقوقهم يف احملاكم .وأعتقد أنه إذا
كان هناك حتفظ علمل بعض املواد يف ه ا املشروع فعلينا أن نناقشها عندما
نأتي إليها ،أما أن نتحفظ علمل املشروع بأكمله فأعتقد أن ه ا لن يكون يف
مصلحة نشاط التطوير العقاري ،وحنن يف أمس احلاجة إىل ه ا القانون
وسعداء جدًا بصدوره؛ ألنه سيحفظ حقوق املتضررين ،وأمتنمل أن يتم تطبيقه 05
بأثر رجعي ألن هناك العديد من املشروعات املتعثرة ومئات بل آالف املواطنني
املتضررين منها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
61

شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمح احلادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،تفضل اإلاوة ب كر أهمية مشروع القانون.
سدًا للفراغ التشريعي وما هو حاصل علمل أرض الواقع من جتاوزات ،جاء ه ا
القانون لينظم العالقة بني املستثمرين واملمولني واملشرتين ،والقانون مل يشتمل 65
علمل البيع علمل اخلرائ

فق

بل نظم كل األمور ومنها املتعلقة حبقوق

التقاضي وبعض األمور اليت يعجز فيها املشرتي عن السداد وعاجل كيفية
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حفظ حقوقه يف حالة عجزه وحفظ حقوق املمول أو املطور .لقد استمعنا لرأي
بيت التمويل الكوييت وةعية ديار احملرق حيث حضر عنهم األخ ماهر
الشاعر واألخ فهمي ،واستمعنا يوم أمس لرأي األخ عارف هجرس ،وأرجو
املوافقة علمل مشروع القانون من حيث املبدأ؛ ألن بعض املواد سوف تسرتدها
اللجنة ملا هلا من أهمية بناء علمل اآلراء اليت طرحت ،واآلراء املكتوبة لبيت 5
التمويل الكوييت وصلت إىل مكتب معاليكم ــ سيدي الرئيس ــ يوم أمس،
وقد استلمناها ،وسنعقد اجتماعًا لتنظيم املواد اليت مت التطرق إليها مع
األطراف أصحاب العالقة من املمولني والضامنني؛ حتمل خيرج ه ا القانون
بالصورة اليت حتفظ حقوق الكل ،وألهمية ه ا املشروع لشركات التطوير
واملستثمرين واملشرتين ،فأرجو أن تتم املوافقة علمل مشروع القانون من حيث 01
املبدأ ،ال أن يتم رفضه يف ه ه اجللسة ،وحنن يف اللجنة سنسرتد كل املواد
اليت أثريت حوهلا بعض املالحظات وستتم مناقشتها حبضور اجلهات امل تصة
امل كورة يف ه ا التقرير ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األات الدكتورة عائشة سامل مبارك.

العضو ال كتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،أضم صوتي إىل أصوات اإلاوة ال ين سبقوني
يف الكالم عن أهمية مشروع القانون .فنظرًا إىل أهميته تقدمت به ا االقرتاح 61
ــ حيث كان اقرتاحًا يف األصل ــ ومتت دراسته ومتريره عرب جملسكم املوقر
بالتوازي مع مشروع قانون مقدم من احلكومة ،وأعتقد أن هدف املشروعني
واحد ،وال أعتقد أن هناك تعارضًا كبريًا بني ه ين املشروعني يف اهلدف
الرئيسي .وأعتقد أن مسألة وجود حساب لضمانات التطوير العقاري يف
مملكة البحرين أمر مهم جدًا؛ ألنه كثر يف اآلونة األارية ــ كما ذكر 65
إاواني ــ ما يسممل بالبيع علمل اخلرائ

أو من االل املعارض العقارية اليت

نراها سواء يف البحرين أو اارجها ،ول لك البد من وجود ضواب
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ينظم العالقة بني املطور واملمول واملالك .ويف البحرين أقيم من عام أو أكثر
مشروع كبري جدًا ،واآلن نرى العمارات كأشباح وال يوجد من يسكنها
نتيجة فشل ه ا املشروع ،وقد ذهبت أموال املساهمني يف ه ا املشروع هباء
منثورًا .وأعتقد أن ه ا القانون جيد .وأشكر اللجنة ومقررها علمل شجاعتهم
ألن سيسرتدون بعض املواد ملزيد من الدراسة بعدما ندال يف مناقشة مواد 5
املشروع .ولدي تساؤل عن تعريف حساب الضمان وسأطرحه الحقًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األات لولوة صاحل العوضي.

01

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا ه ا املشروع من املشروعات املهمة
وسوف يسد فراغًا عمليًا وتشريعيًا يف مملكة البحرين وااصة بالنسبة إىل
البيوع علمل اخلرائ  ،حيث اتضح ــ لعدم وجود تنظيم ــ أن كثريًا ممن

تعاملوا مع ه ا النوع من العقود حلقت بهم أضرار جسيمة ومازالوا يعانون 05
منها .أرى أن أهم نقطتني يف ه ا املشروع أنه من ضمن شروط الرتايص أال
يكون علمل العقار أي حقوق عينية ،وه ا األمر سريفع عنا مشاكل ةة
نعاني منها ويعاني منها الناس؛ ألن كل ال ين يتعاملون مع ه ه الشركات ال
يعلمون أن األراضي اليت ستنشأ عليها املشروعات مرهونة للبنوك املمولة
للمشروع ،فأصحاب ه ه املشروعات يقرتضون من البنوك ويكون ضمان 61
البنك هو الرهن العقاري ،وإذا أال املطور أو املالك بالتزاماته فإن أول ما
يباشره البنك املمول هو بيع املشروع يف املزاد العلين ويف ذلك إضرار مبن
تعاملوا يف ه ا املشروع ،وه ه نقطة يف منتهي األهمية وهي أن املشروع أوجب
أن يكون العقار االيًا من أي حقوق عينية مبا فيها حق الرهن ،ه ا أوالً.
ثانيًا :أوجب ه ا املشروع جزاءات جنائية علمل من خيالف أحكامه ،فقد رتب 65
جزاء مدنيًا ملوضوع مدني ،وه ا توجه عيد ألنه كثرت امل الفات وحاالت
االستيالء علمل أموال الناس ،وهناك كثري من املشاريع ــ وال أريد أن
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أذكرها ــ تعطلت وتعطلت معها حقوق ال ين اشرتوا ه ه العقارات ،يف حني
أنهم قاموا باالقرتاض من بنوك ومازالوا يدفعون ،واألرض اليت أنشئ عليها
املشروع معروضة للبيع يف املزاد العلين .خبصوص االقرتاح ال ي ذكرته
األات الدكتورة بهية اجلشي ،الرجعية فات أوانها ألنه مل تت

إجراءات

الرجعية ،فنحن إذا كنا سنتكلم عن الرجعية فيجب أن ندال يف إجراءات 5
شكلية ال حمل هلا اليوم ،ولكين أمتنمل أن ينظم ه ا املشروع احلاالت
املوجودة حاليًا ،وه ا القانون سيسري بعد  2شهور من تاريخ نفاذه إذا وافق
عليه اجمللس بالشروط الواردة فيه ،وبالتالي فإن احلاالت اليت متت وقت
سريانه لن متس فيها مراكز األفراد من االل ه ا القانون ،وكنا نأمل أن
تكون هناك مرحلة انتقالية كما فعل املشرع يف قانون اإلجيارات ،حيث إن 01
هناك الكثري من العقود والكثري من املشاريع اليت توقفت وال جتد هلا تنظيمًا
يف مملكة البحرين ،وعندما يأتي التنظيم ال ينص حتمل علمل معاجلة ه ه
األوضاع بأحكام انتقالية ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمح احلادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص املوضوع ال ي تطرقت إليه األات
لولوة العوضي وهو موضوع احلقوق العينية ،طرح ممثلو بيت التمويل الكوييت 61
يف اجتماعهم باللجنة وك لك طرح ممثلو ديار احملرق الت وف نفسه وكيف
أنه سيعوق عملهم إذا مت تطبيق ه ا الشرط وأنه سيسبب عزوف املمولني عن
متويل املشاريع ألنه ال توجد أرض يف البحرين ليست عليها حقوق عينية،
وكنا نتمنمل لو أن األات لولوة العوضي حضرت االجتماع ــ وهي عضو معنا
يف اللجنة ــ وأا ت وأعطت مع اجلهات ذات العالقة ،ألن موضوع احلقوق 65
العينية كان أهم موضوع ،وقد قمنا بدعوة األات لولوة العوضي واعت رت
عن عدم احلضور ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور الشيخ االد بن اليفة آل اليفة.

العضو ال كتور الشيخ خال بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،بال شك أن ه ا القانون ــ كما ذكر اإلاوة ــ 5
مهم جدًا .واحلقيقة إن الوقت اآلن متأار إلصداره؛ ألن هناك الكثري من
القضايا اليت يعاني منها املستثمرون يف البحرين ،لكن جيب أن ننتبه إىل
موضوع مهم جدًا ،وهو أن املطورين ــ أو علمل األقل بعضهم ــ يرون أن من
مصلحتهم أال يكون هناك قانون ،ل لك عندما نأا رأي ه ه اجلهة اليت
ترى أن من مصلحتها أال متس مصاحلها به ه الطريقة ،فيجب أن نصدر 01
قانونًا يوازن بني مصلحة املواطن ومصلحة املستثمرين أو املمولني أو املطورين،
ل لك جيب أن يؤا يف االعتبار أن هناك جهات هلا مصلحة يف ه ا املوضوع
بغض النظر عن الطرف اآلار ،ولو نظرنا إىل القضايا يف البحرين لوجدنا أن
الكثري منها متعطل والكثري من املواطنني متضررين ــ وهم أش اص وليسوا
شركات أو بنوكًا ــ يف حماولة منهم لالستثمار لضمان مستقبلهم ،وبالتالي 05
هؤالء اسروا الكثري وال يوجد قانون حيميهم يف ه ه احلالة ،فه ا القانون
قد حيمي املطور ولكنه ال حيمي هؤالء ،ل لك جيب أن يكون قانوننا ه ا
متوازنًا وحيمي بالدرجة األوىل املواطن أو املستثمر الصغري ،كما يفتح جماالً
للمستثمرين واملمولني ،وشكرًا.

61

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ ةال حممد ف رو.

العضو مجال حمم فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع ما ذهب إليه زمالئي بأهمية ه ا 65
املشروع بقانون ،ولكن يساورني قلق كبري بأننا مل نع ِ يف ه ا اجمللس ه ا
املشروع املهم الوقت الكايف ملناقشته ،فباالطالع علمل تقرير اإلاوة يف اللجنة
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أرى أن اللجنة مل جتتمع مع أي طرف اارجي من أصحاب العالقة ،ال بنوك
التمويل ،وال ةعية العقاريني ،وال غرفة التجارة والصناعة ،وال رجال
األعمال ،فلم جتتمع مطلقًا مع أي طرف منهم ،ه ا القانون أحيل يف تاريخ 8
مايو واليوم  62مايو حنن نناقشه ،جل املالحظات املوجودة يف تقرير اإلاوة
النواب من اجلهات املعنية تتعلق بالقانون األول ،وليس بالقانون الثاني يف 5
صيغته النهائية اليت ارجت لنا ،أعتقد أنه من اخلطأ أن يقوم ه ا اجمللس
بدارسة ه ا القانون وبه ه السرعة بدون االستماع ألصحاب الرأي الصحيح،
حنن ال نفهم يف موضوع التطوير العقاري كما يفهمه املطورون واملمولون
واجلهات الرقابية األارى ،اإلاوة ذكروا أنهم استلموا يوم أمس رأي بعض
اجلهات ،لكنين أرى أنه من اخلطأ أن نناقش موضوعًا مل يناقش مع 01
أصحاب العالقة ،وأمتنمل علمل اإلاوة يف اللجنة أن يسرتدوا ه ا القانون اآلن،
ويدرسوا املالحظات املوجودة ويستدعوا بعض اجلهات ليعرضوا عليهم القانون
املعروض أمامنا اآلن ،وليس القانون يف مسودته األوىل أو القانون األول أو
الثاني ،فلم نستفد من مالحظاتهم النهائية ،قرأت مالحظات بعض
املؤسسات فوجدتها تتعلق بصياغات غري موجودة يف الصياغة املعروضة علينا05 ،
حيث تعدلت الصياغة وأصبحت بشكل آار يف حني مل نستمع إىل رأي ه ه
اجلهات يف الصياغة املعدلة ،فأمتنمل علمل اإلاوة يف اللجنة أال يستعجلوا يف
إقراره ،ولنعطيهم مدة أسبوع أو أسبوعني لكي ينظروا يف األمر ثم يعطونا
رأيهم النهائي ،وشكرًا.
61

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،عندما كنت أستمع لألخ ةال ف رو تساءلت هل اإلاوة
النواب مرروا شيئًا غري مدروس ،قانون مضت عليه  3سنوات عندهم ومل
يستمعوا لرأي اجلهات املعنية ،وبالتالي علينا اآلن أن نبدأ من جديد ألا رأي
كل ه ه اجلهات وحنن حتت ضغ الوقت؟! ال أعرف ه ه املعلومة اليت قاهلا 65
األخ ةال ف رو وجيب أن نتأكد منها ،ألن معنمل ذلك أن القانون برمته مل
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يناقش مناقشة صحيحة عند اإلاوة النواب ،صحيح أن ه ا األمر جاءنا
والكل أدىل برأيه بأهمية وجود مثل ه ا القانون ،وأعتقد أن ذلك متفق
عليه ،وجيب أن يكون قانونًا مدروسًا ويراعي التوازن بني ةيع األطراف.
أرى أن إرجاع القانون إىل اللجنة اآلن غري صحيح أيضًا ،فلندال يف مواد
القانون وأي مادة فيها إشكالية ــ وكما قال األخ مقرر اللجنة ــ فإنهم سوف 5
يسرتدونها وسيتناقشون مع األطراف اليت أبدت رأيها يف ه ا املوضوع ،ل لك
أرى أال نعطل ه ا القانون ومن املمكن أن نناقش القانون برتكيز ،ويف
األاري نتمنمل أن خيرج القانون بالشكل املطلوب .تفضل األخ أعد إبراهيم
بهزاد.
01

العضو أمح إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لن أقول أكثر مما قاله اإلاوة ال ين سبقوني
يف احلديث ،ولكن لي وجهة نظر بشأن تضمّن ه ا القانون بعض البنود اليت
تطالب املطور بأن يربز ذمته املالية ،فال يعتمد املطور علمل أن يطرح املشروع
ويستويف مبالغ من املشرتين من أجل تطويره ،وأي عقبة تواجهه قد يتعرض 05
املشروع لتوقيف أو عدم إكماله ،ال مة املالية للمطور يف رأيي مهمة يف ه ا
املوضوع ،وجيب أن يقدم املطور ضمانًا بنكيًا يضمن إنهاء املشروع ،ليضمن
عدم تكرار ما حدث يف املشاريع السابقة ،وشكرًا.
61

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

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،البد أن نبني احلقيقة بالنسبة إىل موضوع 65
دراسة جملس النواب هل ا املشروع .بالرجوع إىل الصفحات من  022إىل 028
جند أن اللجنة املعنية ــ جلنة اخلدمات ــ قد التقت  06مطورًا ــ  06شركة ــ
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باإلضافة إىل مرئيات ةعية العقاريني ،ومرئيات التمويل اخلليجي ،ومرئيات
التمويل الكوييت ،ومرئيات غرفة جتارة وصناعة البحرين ،اجتمعوا مع كل
ه ه اجلهات ،واستمعوا إليها ،وأعطوا مرئياتهم مكتوبة ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،نظرًا لضيق الوقت ترأست اجتماع جلنة املرافق العامة والبيئة
خبصوص ه ا القانون ،ولكون اإلاوة النواب قد اجتمعوا مع كل
األطراف ،طلبنا االستنارة بالرأي املوجود يف تقرير اإلاوة النواب ،وه ا ما
حصل بالفعل ،ولكن هناك بعض املطورين بدأوا باالتصال لوجود بعض

املالحظات ،وأرى أن بعض ه ه املالحظات مهمة وجوهرية فل لك أطلب من 01
اإلاوة املضي يف مناقشة مشروع القانون اآلن وإذا وجدنا أنه من الضروري
إعادة دراسة أي مادة فسوف تعاد إىل اللجنة ،وعليهم أن جيتمعوا مع املطورين
ــ بعد أن قدموا التقرير ــ وهم متفهمون هل ه املطالب ،من أجل أن يأتي قانون
متوازن خيدم الغرض املطلوب منه .هل هناك مالحظات أارى؟

05

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل مشروع القانون من حيث املبدأ؟

61

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وقبل أن ننتقل إىل مناقشة

مواده مادة مادة أقول لألات دالل الزايد إننا طلبنا الدراسة ،وقيل إنها مقدمة 65
إىل احلكومة وليس إىل السلطة التشريعية ،وليست هلا عالقة به ا املشروع
أيضًا إمنا هي مالحظات عامة علمل القطاع كافة ،وأيضًا اإلاوة النواب
طلبوها وجاءهم اجلواب نفسه ،وإن ه ه الدراسة غري متاحة لالطالع ،حنن
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أا نا طلبكِ بكل جدية وطلبناها ولكننا مل حنصل عليها .تفضلي األات
دالل جاسم الزايد.

العضو دالل داسم الزاي :
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن من حق السلطة التشريعية احلصول 5
علمل ه ه الدراسة ،وااصة أنها أتت تنفي ًا ملرئيات حوار التوافق الوطين.
جهاز املساحة والتسجيل أيضًا عندما حضروا االجتماع أشاروا إىل وجود ه ه
الدراسة املرتبطة مبسألة العقارات ،وملن يرغب يف االطالع علمل ذلك فهو
موجود يف الصفحة  ،086وحتديدًا عندما متت اإلشارة إىل أنه بعد اعتماد
ميزانية املشروع فقد مت عرضها ،واملوافقة علمل ترسية املناقصة بتاريخ 01 68
أغسطس 6106م علمل شركة

(KPMG

ف رو) مببلغ قدره  431ألف دينار،

ومت تكليف الشركة بإعداد الدراسة وتقديم مرئياتها من وجهة نظر شاملة
للوضع العقاري مبملكة البحرين ،ومراجعة كل القوانني املتعلقة بالعقار
وتطويره واقرتاح الضمانات حلقوق املتعاملني ،كإنشاء جهة لتنظيم السوق
العقاري ،فالسؤال ال ي يدور يف ال هن ،إذا كانت ه ه الدراسة مقدمة إىل 05
احلكومة ومت ختصيص ميزانية هلا ودفعها ،أفال جيدر بالسلطة التشريعية
االستفادة من مثل ه ه الدراسة وما انتهت إليه من توصيات؟! هي ليست
دراسة سرية بل مت إعالنها ،ومن املهم أن أعرف إذا كانت قد انتهت ه ه
الدراسة إىل نتائج تفيدني يف تشريع حديث ،لكونها صادرة يف عام 6103م،
فما ال ي مينع من االطالع عليها؟! وملاذا حتظمل بطابع السرية؟! علمل العموم61 ،
اخلري والربكة فيمن اجتهد من اإلاوة األعضاء يف دراسة ه ا املشروع،
لكننا نأمل من احلكومة علمل األقل أن تصدر ه ه الدراسة لالستفادة منها
يف اجملاالت األارى ،وشكرًا.
65

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ فؤاد أعد احلاجي مقرر اللجنة.
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العضو فؤاد أمح احلادي:
مسممل مشروع القانون :توصي اللجنة باملوافقة علمل مسممل مشروع
القانون كما ورد يف مشروع القانون الثاني.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات علمل مسممل مشروع القانون؟

(ال وود محاظاا)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل مسممل مشروع القانون كما ورد يف مشروع
القانون الثاني؟

(أغلبية موافقة
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مسممل مشروع القانون كما ورد يف مشروع القانون الثاني.
وننتقل إىل الديباجة ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمح احلادي:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة علمل الديباجة بالتعديل الوارد يف 61
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات علمل الديباجة؟ تفضلي األات دالل جاسم الزايد.
65

العضو دالل داسم الزاي :
شكرًا سيدي الرئيس ،هناك بعض القوانني مت تعديلها ،فمثالً قانون
املرافعات املدنية والتجارية صدرت عليه تعديالت ،وك لك قانون العقوبات
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أيضًا صدرت عليه تعديالت ،والبد من إضافة كلمة «وتعديالته» بعد ه ه
القوانني يف الديباجة.

الرئيـــــــــــــــس:
5

فق كلمة «وتعديالته»؟

العضو دالل داسم الزاي :
نعم سيدي الرئيس ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة
املستشارين القانونيني باجمللس.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشري يف الصفحة  64إىل التالي« :وعلمل 05
املرسوم بقانون رقم ( )82لسنة 0225م بشأن الشركات التجارية »...والواقع
أن ه ا هو القانون القديم ،واحلالي هو «املرسوم بقانون رقم  60لسنة
6110م» ،وشكرًا.
61

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،كيف جاءتنا الديباجة به ا الشكل من اإلاوة النواب؟! يا
دكتور عصام هل ه ا فق هو التعديل؟

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
سيدي الرئيس ،يف احلقيقة لو أردنا الدقة فإن هناك تسميات واردة 65
بالنسبة إىل القوانني غري صحيحة وخمالفة ملا ذهب إليه جملس النواب فيما
يتعلق به ه القوانني نفسها بإشارات صحيحة يف قانون اإلجيارات ،ولكن هنا
أتت اإلشارات غري صحيحة ،فمثالً تقول الديباجة «وعلمل املرسوم بقانون رقم
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( )03لسنة 0222م بإصدار قانون تنظيم املباني »...واملفروض أن يقال« :وعلمل
قانون تنظيم املباني الصادر باملرسوم بقانون ،»...وهناك عدة قوانني ذُكرت
بشكل غري صحيح ،وختالف ما ذهب إليه جملس النواب يف قانون اإلجيارات
حينما عمد إىل تصحيح مثل ه ه املسميات إىل املسممل الصحيح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

شكرًا ،تفضلي األات دالل جاسم الزايد.

العضو دالل داسم الزاي :
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع األخ الدكتور عصام الربزجني01 ،
وكل ما قاله صحيح ول لك أشرت إىل أن يف الديباجة تعديالت ،وعليه أقرتح
أن يتم تعديل مسميات القوانني ألننا لن جنري فيها تعديالً سوى يف مسميات
القوانني وإضافة كلمة «وتعديالته» أينما ورد قانون أجريت عليه تعديالت،
وقانون اإلجراءات اجلنائية ينطبق عليه الكالم نفسه ،وه ا حتمل يتم تعديل
القوانني مبسمياتها الصادرة وإضافة كلمة «وتعديالته» أينما ورد قانون مت 05
تعديل نصوصه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أي أنكم تقرتحون إعادة الديباجة إىل اللجنة ،واألخ رئيس
هيئة املستشارين القانونيني باجمللس سوف يعيدها لنا بالتعديالت املطلوبة .هل 61
هناك مالحظات أارى؟

(ال وود محاظاا)
65

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل إعادة الديباجة إىل اللجنة إلجراء التعديالت
املطلوبة عليها؟

(أغلبية موافقة
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد الديباجة إىل اللجنة .وننتقل إىل املادة ( .)0تفضل األخ مقرر
اللجنة.
5

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( :)0توصي اللجنة باملوافقة علمل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
يا إاوان تشتمل املادة علمل العديد من التعريفات ،ول لك سنصوت 01
عليها بندًا بندًا .البند ( :)0الوزارة ،فهل هناك مالحظات عليه؟

(ال وود محاظاا)
05

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ه ا البند بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة
61

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ه ا البند بتعديل اللجنة .البند ( :)6الوزير ،فهل هناك
مالحظات عليه؟

(ال وود محاظاا)

65

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ه ا البند بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ه ا البند بتعديل اللجنة .البند ( :)3اجلهة امل تصة ،فهل
هناك مالحظات عليه؟
5

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ه ا البند بتعديل اللجنة؟

01

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ه ا البند بتعديل اللجنة .البند ( :)4اللجنة ،فهل هناك
مالحظات عليه؟

05

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ه ا البند بتعديل اللجنة؟

61

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ه ا البند بتعديل اللجنة .البند ( :)5مشروع التطوير العقاري،

65

فهل هناك مالحظات عليه؟ تفضلي األات لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة يف تعريفها تقول ...« :وفقًا ألحكام ه ا
القانون أيًا كانت طبيعتها (بنية أساسية ،»...ه ا القانون جاء ليعاجل ــ يف
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أهم مفرداته ــ البيع علمل اخلرائ  ،فما املقصود بالبنية األساسية؟! هل هي
مشاريع الدولة؟! ألن لدينا يف قانون االستمالك مواد تتكلم عن التطوير
العقاري ال ي تقوم به الدولة ،فهل ه ا سوف يشمل ما تضمنه قانون
االستمالك فيما يتعلق بالتطوير العقاري إذا كان القصد منه البُنية
األساسية؟! أريد ردًا علمل سؤالي من اللجنة أو من اإلاوة املسؤولني ،وشكرًا5 .

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
01

العضو فؤاد أمح احلادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف املشاريع اليت تطور مثل وحدات سكنية أو
جممعات سكنية أو جزر ــ مثلما هو حاصل اآلن ــ البد من إجياد أو بناء البنية
األساسية ليقام عليها املشروع ،ونعين بالبنية األساسية اجملاري والشوارع وبناء
األرصفة أو املرافق ،ه ه كلها تابعة للبنية األساسية للمشروع ،وك لك شق

05

الشوارع داال املشروع ،أو حتمل عمليات الدفان ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ اليل إبراهيم ال وادي.
61

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هل هي جلنة «منازعات التطوير »...أم جلنة
«فض املنازعات»...؟! ه ه مالحظة لغوية ،ألن قولنا «منازعات» يوحي بأننا
جنمع املنازعات يف اللجنة ،بينما اهلدف هو فض املنازعات...

65

الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ اليل ،عن أي فقرة تتكلم؟
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العضو خليل إبراهيم الذوادي:
أتكلم عن تعريف «اللجنة» سيدي الرئيس.

الرئيـــــــــــــــس:
5

ه ا يف البند ( ،)4وحنن اآلن يف البند (.)5

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
أعلم ذلك ،ولكين تشاورت مع األخ الدكتور ناصر املبارك ،ويف
احلقيقة أن التسمية الصحيحة هي «جلنة فض منازعات »...وليس «جلنة
01

منازعات ،»...والرأي لكم سيدي الرئيس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أارى؟
05

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل البند ( )5بتعديل اللجنة؟

61

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ه ا البند بتعديل اللجنة .البند ( :)2املطور الرئيسي ،فهل
هناك مالحظات عليه؟

65

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ه ا البند بتعديل اللجنة؟

31

(أغلبية موافقة
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ه ا البند بتعديل اللجنة .البند ( :)2املطور الفرعي ،فهل
هناك مالحظات عليه؟
5

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ه ا البند بتعديل اللجنة؟

01

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ه ا البند بتعديل اللجنة .البند ( :)8اخلريطة ،فهل هناك
مالحظات عليه؟

05

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ه ا البند بتعديل اللجنة؟

61

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ه ا البند بتعديل اللجنة .البند ( :)2البيع علمل اخلريطة ،فهل

65

هناك مالحظات عليه؟

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
31

هل يوافق اجمللس علمل ه ا البند بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ه ا البند بتعديل اللجنة .البند ( :)01الوحدة العقارية ،فهل
هناك مالحظات عليه؟
5

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ه ا البند بتعديل اللجنة؟

01

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ه ا البند بتعديل اللجنة .البند ( :)00السجل ،فهل هناك
مالحظات عليه؟

05

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ه ا البند بتعديل اللجنة؟

61

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ه ا البند بتعديل اللجنة .البند ( :)06حساب الضمان ،فهل
هناك مالحظات عليه؟ تفضل األخ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.

65

العضو حمم ظسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف «حساب الضمان» عادة يكون الضمان
مبلغًا ثابتًا طيلة مدة املشروع ،إال أن حساب الضمان هنا « ...خيصص لبناء
وتنفي مشروع التطوير» ومعنمل ذلك أنه يُصرف من ه ا احلساب علمل تنفي
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31

مشروع التطوير ،فلم يعد ضمانًا ،ألننا إذا صرفنا منه فلن يكون ثابتًا،
واملفروض أن نفصل بني املبالغ اليت ختصص للتنفي واملبلغ ال ي يكون ثابتًا
طيلة املدة باعتباره ضمانًا هل ا املشروع أو ألصحاب احلقوق فيما بعد،
وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األات الدكتورة عائشة سامل مبارك.

العضو ال كتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع األخ حممد حسن السرتي ألن 01
الضمان هو لضمان حقوق املمول أو املالك ،حبيث لو فشل املشروع ميكن أن
يسددوا هلم أمواهلم من ه ه األموال ،ولكن أن يكون الضمان لبناء وتنفي
مشروع التطوير فه ا غري صحيح ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمح احلادي:
شكرًا سيدي الرئيس« ،حساب الضمان» ال ي تعمل به احلكومة
والشركات خيتلف عن حساب الضمان ال ي تكلم عنه األخ حممد السرتي 61
واألات الدكتورة عائشة مبارك ،حساب الضمان مبعنمل ()Bank Guarantee
ال ي يأتي من مصرف أو مصارف تتعهد بتأمني املشروع إىل حالة انتهائه
خيتلف عن حساب الضمان املودع فيه ،وسوف يأتي يف باقي مواد القانون أن
هناك حسابًا تودع فيه األقساط ويتم بإشراف املمول أو الضامن الصرف منه
علمل مراحل املشروع .لكن خيتلف األمر هنا ،حساب الضمان مبعنمل (

Bank

 )Guaranteeالستحصال األقساط من املشرتين أو املمولني أو املطورين .فهناك
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65

ضمان من البنوك أو املؤسسات املصرفية لتنفي املشروع ،ويعطمل ه ا
الضمان للجهة املسؤولة اليت حددت يف ه ا املشروع بقانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور حممد عبداهلل الدليمي املستشار 5
القانونـي لشؤون اللجان باجمللس.

املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،مشروع القانون فرق بني نوعني من الضمان،
حساب الضمان وهو ةيع املبالغ اليت يتم إيداعها يف ه ا احلساب ،نتيجة 01
املبيعات اليت يبيعها املطور ،وجيب أن توضع ه ه املبالغ يف ه ا احلساب،
وبعد ذلك يأتي أمني حساب الضمان ويصرف ه ه املبالغ علمل شكل دفعات
لتنفي املشروع .بينما الضمان ورد يف مادة أارى فهو %61من القيمة التقديرية
للمشروع ،مبعنمل أننا لو نقرأ املواد التالية فسنرى أن املطور سيودع نسبة %61
من قيمة املشروع يف احلساب كضمان إلكمال املشروع ،لكن بالنسبة إىل 05
حساب الضمان ،فه ا احلساب يفتح لغرض إيداع قيمة املبيعات اليت يبيعها
املطور وتودع يف ه ا احلساب ،وال تصرف للمطور إال علمل شكل دفعات
وعلمل ضوء تنفي عمليات البناء ،وشكرًا.
61

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األات لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه ا املشروع قرر نظامني ،لكن اخلطأ يف
التسمية ،ألننا عندما نقول «حساب الضمان» نرجع إىل قانون التجارة65 ،
فقانون التجارة عرف حساب الضمان وهو

(Guarantee

 )Bankأو اعتماد

بنكي ،لكن التسمية هنا ــ «حساب الضمان» ــ من املفرتض أن تكون
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«حساب املشروع» ،كي ال خنل

بني الضمان املطلوب وضمان التنفي وبني

حساب املشروع ال ي يصرف منه علمل تنفي املشروع ،فالعيب ليس يف
األحكام وإمنا يف املسميات ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األات الدكتورة عائشة سامل مبارك.

العضو ال كتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،أساسًا حساب ضمان التطوير العقاري
يعين حسابًا آار ،مبعنمل أنه البد أن يكون هناك حساب يضمن حقوق 01
املمولني أو املالك ال ين سيشرتون ه ا املشروع ،وهـــ ا املسممل من املمكن
أن يكـــون غـــري متعارف عليه يف البحرين ولكن يف اإلمـــارات يســمونه
( ،)Extra Accountمبعنمل أن ه ا احلساب يفتح فق

لكي يودعوا فيه

املبالغ حفاظًا علمل حقوقهم ،وأعتقد أن التسمية هنا أتت ااطئة ،فمن
املفرتض أن تكون ( ،)Extra Accountوحساب ضمان املشروع خيتلف عن 05
ه ا املسممل ،ل ا أعتقد أننا حنتاج إىل تعريف آار ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ أعد إبراهيم بهزاد.
61

العضو أمح إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع األات لولوة العوضي واألات
الدكتورة عائشة مبارك فيما ذكرتاه ،حساب الضمان هو احلساب ال ي
يضمن كل املشروع ،وال يصرف منه علمل تنفي املشروع ،بل التسمية من
املفرتض أن تكون «حساب تنفي املشروع» أو «حساب املشروع» ،وليس 65
«حساب الضمان» ،فأنا أتفق مع األاتني يف التعريف ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األات دالل جاسم الزايد.

العضو دالل داسم الزاي :
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع األات لولوة العوضي واألات 5
الدكتورة عائشة مبارك واألخ أعد بهزاد يف ه ا الشأن .املادة ( )2من
القانون شرحت ه ا احلساب ،وإذا غرينا ه ا التعريف إىل «حساب املشروع»
فهو يتفق متامًا مع نص املادة ( )2فيما يتعلق بتسمية حساب الضمان ،ولكن
هنا سيكون املبلغ خمصصًا للصرف علمل املشروع امل صص للتطوير العقاري.
حساب الضمان هو احلساب ال ي ال ميس ،وال ي يودع فيه نسبة من القيمة 01
التقديرية للمشروع ،وهو ركيزة ه ا املشروع ،ألن مبلغ الضمان املوجود هو
ضمانة لألش اص ال ين استثمروا أمواهلم بهدف التطوير يف حالة توقف
املشروع ،فه ا املبلغ وضع يف ه ا احلساب ضمانة للمستثمرين يف األموال.
أما احلساب املنصوص عليه فهو احلساب ال ي يتم فيه تداول األموال لتسيري
مشروع التطوير ،ل ا أقرتح أن يتم األا مبسممل «حساب املشروع» ،والبعض 05
مساه احلساب ال ي جيري فيه السحب وإجراء التصرفات ،والبعض مساه
حساب الضمان ال ي يودع فيه مبلغ الضمان ،ألن هناك نوعني من التسمية،
وشكرًا.
61

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

املستشار القانوني بوزارة الع ل والشؤون اإلسحامية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع احرتامي وتقديري جلميع املدااالت 65
خبصوص ه ا األمر ،ولكننا لو نرجع إىل بداية املادة سنجدها تقول« :يف
أحكام ه ا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني املبينة قرين
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كل منها ،»...فعندما أعرف «حساب الضمان» فه ا خيتص به ا القانون
فق

وليس له عالقة بقانون التجارة أو قانون الشركات أو أي قانون آار،

وبالتالي من املمكن أن أضع أي عبارة يف التعريف وتكون ااصة به ا
القانون فق  ،فليس هناك داعٍ إىل تعديل املسممل ،ألنه مت حتديد تعريف
حساب الضمان يف القانون ،وبعد ذلك حددت اآللية اليت يتم بها حساب 5
الضمان ،وبالتالي ليس هناك داعٍ إىل تعديل املسممل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األات رباب عبدالنن العريض.
01

العضو رباب عب النيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،سبقين املستشار القانوني بوزارة العدل
خبصوص ه ا املوضوع ،ولكنين أقول إنه البد أن نضع يف اعتبارنا أن
البحرين ختتلف عن كل من أبوظن ودبي والشارقة ،صراحة لدينا مطورون
حمدودون ،بينما هناك املطورون باملاليني ،بالتالي أعتقد أن القانون قد حقق 05
املوازنة بني املطور واملشرتي ما عدا يف بعض املواد .بالنسبة إىل الضمان ه ا
القانون ــ كما ذكر األخ املستشار القانوني بوزارة العدل ــ حدد وعرّف
الضمان بأنه« :حساب مصريف باسم مشروع التطوير العقاري إليداع املبالغ من
املطور واملودعني خيصص لبناء وتنفي مشروع التطوير» ،مبعنمل أن ه ا
احلساب فق

ستودع فيه املبالغ حلساب ه ا املشروع ،وااصة بالنسبة إىل 61

بعض املشاريع اليت تؤا فيها املبالغ من املشرتين مسبقًا لتنفي ها وتوضع يف
ه ا احلساب ،وعلمل ضوء ه ا احلساب يتم تنفي املشروع ،أعتقد أن ه ا
األمر يعترب أكثر ضمانة للمشرتين يف حفظ حقوقهم حبيث تكون ه ه
املبالغ موجودة يف ه ا احلساب ،وشكرًا.

65

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ ةال حممد ف رو.
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العضو مجال حمم فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة أنا أاتلف مع األات رباب
العريض واملستشار القانوني بوزارة العدل خبصوص ه ا املوضوع ،أعتقد أن
التسمية غري دقيقة ،من يقرأ عبارة «حساب الضمان» ي هب إىل ذهنه رأسًا أن
ه ا احلساب هو عبارة عن ضمان للمشروع وليس الست دامه لتمويل 5
املشروع ،عندما نقرأ ه ا التعريف فهو يقول «حساب مصريف باسم مشروع
التطوير العقاري إليداع املبالغ من املطور واملودعني ،»...إذا ذهبنا إىل تعريف
املودعني فهو يقول «أصحاب احلصص النقدية مثل املطور ،املمول ،املشرتي
واملصرف أو املؤسسة املالية الدائنة للمشروع» كل هؤالء سيودعون املبلغ يف
ه ا احلساب لتمويل املشروع وليس لضمان تنفي املشروع ،وبالتالي جرت 01
العادة أن كلمة الضمان نقصد بها أنه حساب جامد وال يتحرك إال يف نهاية
املشروع ،لكن هنا يف ه ا القانون ه ا احلساب سيتحرك من بداية تنفي
املشروع ،وبالتالي أعتقد أن تسمية «حساب الضمان» ال تعطي تفسريًا
صحيحًا ،وإمنا يكون «حساب املشروع» أو «حساب التطوير» أو أي اسم آار
هو األنسب حتمل ال يكون هناك سوء فهم ملعنمل ه ا احلساب ،وإذا وصلنا 05
إىل املادتني  2و 2سنرى أن ه ه التسمية ال تتفق مع الشرح ،وبالتالي قد
يكون من املفيد أن نصوت اآلن علمل تعديل املسممل أو أن ختتار اللجنة املسممل
املناسب ،وشكرًا.
61

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إاوان ،أنتم قرأمت مسممل املشروع ومل تقرأوا املادة اليت
تشرح ما املقصود من حساب الضمان ،حساب الضمان هو حساب يفتح باسم
املشروع وتودع فيه كل املبالغ ضمانًا لتنفي املشروع ،ه ا هو القصد من ه ا
التعريف ،حتمل وإنْ قلنا حسابًا لضمان تنفي املشروع ،ل لك ال أعتقد أن

املشروع سيأا الضمان عنوانًا فق بل سيأا بفحوى التعريف كما ورد يف 65
املواد األارى .تفضل سعادة األخ الدكتور ةعة بن أعد الكعن وزير
شؤون البلديات والت طي العمراني.
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وزير شؤون البل يا) والتخطيط العمراني:
شكرًا معالي الرئيس ،يف البداية أود أن أشكر اللجنة رئيسًا
وأعضاء علمل ما قاموا به من جهد يف دراسة ه ا املشروع .فيما يتعلق حبساب
الضمان ،أعتقد أن املادة  2أوضحت ه ا األمر ،وهو أن ه ا احلساب
اصص حصرًا لتنفي وإدارة املشروع ،وه ا احلساب يودع فيه املبلغ من قبل 5
املطورين من إيرادات ،وخيصص ه ا املبلغ لتنفي ه ا املشروع ،واصص %5
من القيمة الكلية حلساب الضمان بعد انقضاء سنة من تاريخ تسليم املشروع
لضمان إنشاء ه ه الوحدات وفقًا للمواصفات ،وه ا األمر سيعاجل املشكلة
اليت نعاني منها اآلن ،ألن هناك بعض الوحدات يتم تسليمها إىل املستفيد،
وبعد  2أشهر يعاني من إنشاء ه ه الوحدة ،فوضع ه ا الضمان كي نتأكد 01
من أن ه ه الوحدة مت بناؤها حبسب املوصفات ،وبعد انقضاء سنة من سكنه
يف ه ه الوحدة تعطمل  %5من قيمة الضمان للمطور ،فه ا األمر جاء حصرًا
علمل تنفي وإدارة املشروع ،والتأكد من أن املواطن أو املستفيد سيحصل علمل
ه ا املبنمل يف األاري إذا دفع أي مبلغ ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ اليل إبراهيم ال وادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،فق

لدي تعليق علمل كالم األات رباب 61

العريض بالنسبة إىل أننا يف بلد ليس كغرينا من البلدان .كما يقولون يف
اللغة اإلجنليزية  ،Think globally, act locallyفنحن نتكلم اآلن عن موضوع
أكرب من ذلك وإذا كانت البحرين اليوم ليس فيها مستثمرون كثر فنحن
نتطلع إىل مستثمرين أكرب من ذلك ،والبد أن يكون التشريع متالئمًا مع
التطورات .بالنسبة إىل موضوع حساب الضمان ،البد أن نفكر يف موضوعني65 :
املوضوع األول :ه ه املشاريع اآلن جيب أن تنف وتستمر وال تكون هناك ــ
كما تقول الدكتورة عائشة مبارك ــ هياكل من غري تنفي  ،ه ا ضمان
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ملشاريع تستمر وتنف  ،ولكن ما هو حال املستثمرين ال ين أودعوا أمواالً
ووقفت بعض املشاريع؟ وأين حقوقهم؟ أعتقد أن الضمان جيب أن يشمل
االثنني ،والبد أن ننظر به ا املعيار ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس...

العضو دالل داسم الزاي :
سيدي الرئيس ،لقد قدمت إليك اقرتاحًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
اقرتاح األات دالل الزايد هو تغيري تعريف «حساب الضمان» إىل
«حساب املشروع» .هل هناك مالحظات أارى؟
05

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل البند ( )06بتعديل األات دالل الزايد؟

61

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ه ا البند بالتعديل امل كور .إذن التعريف ال ي يليه جيب أن
يكون «أمني حساب املشروع» ،أليس ك لك؟ تفضل األخ الدكتور حممد

65

الدليمي املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس.

املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه ا التعريف ورد يف التعريفات ،ومعظم املواد
تستند إىل ه ا التعريف ،فيجب أن نسميه «حساب الضمان» وليس «حساب
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املشروع» ،و«حساب الضمان» يعين ضمان تنفي املشروع إىل حني إكماله،
ويشمل إيداعات املطور اليت هي  %61وإيداعات املشرتين ،مبعنمل أن «حساب
الضمان» هو حساب مصريف .وسوف تعدل معظم مواد املشروع بناء علمل
التعديل يف ه ا التعريف ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،اآلن هل ترون أن نت

قرارًا بإحالل عبارة «حساب املشروع»

بدالً من عبارة «حساب الضمان» أينما وردت يف مشروع القانون؟ تفضل سعادة
األخ الدكتور ةعة بن أعد الكعن وزير شؤون البلديات والت طي
01

العمراني.

وزير شؤون البل يا) والتخطيط العمراني:
شكرًا معالي الرئيس ،أعتقد أنه عندما نقول «حساب املشروع» فإن
املسممل سيصبح عامًا« ،حساب املشروع» ألي غرض؟ ولكن عندما نقول
«حساب الضمان» فإن ه ا يضمن تنفي املشروع ،وإذا كان املطور سيودع 05
ه ه املبالغ ويكون للمشروع إيراد حمصل فإن ه ا يسممل «ضمان تنفي
املشروع» ،واصوصًا أن «حساب الضمان» معرف يف املادة  ،2وهناك أمني
حساب الضمان ،وإذا غرينا هنا فسوف تتغري كثري من املواد من دون أي
جدوى ،وشكرًا.
61

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إاوان ،ملاذا ال توافقون علمل «حساب ضمان تنفي
املشروع»؟ تفضل األخ عارف أعد هجرس رئيس ةعية التطوير العقاري.
65

رئيس مجعية التطوير العقاري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :ه ا املسممل «حساب الضمان العقاري»
ترةته باللغة اإلجنليزية هي ( ،)escrow accountوكما قال األخ املستشار
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ــ وكالمه صحيح ــ إن ه ا متعارف عليه يف كل الدول العربية ،وقد قرأت
قوانني الدول اجملاورة بدون ذكر أمساء والقانون األسرتالي وقانون
سنغافورة ،ووجدت أن ه ا هو مسماه ( ،)escrow accountوه ا احلساب هو
لضمان استكمال املشروع ،وال أرى أن هناك مشكلة يف املسممل ألنه املسممل
املتعارف عليه دوليًا .ثانيًا :خبصوص مالحظة الدكتور الشيخ االد آل اليفة 5
بأن القوانني ليست من مصلحة شركات التطوير ،لقد تأسست ةعيتنا قبل
 4سنوات وكان اهلدف من تأسيس اجلمعية هو إصدار القوانني ،ومن ذلك
الوقت حنن نتحدث مع احلكومة املوقرة من أجل إصدار قوانني تنظم املهنة،
ألن قطاع التطوير العقاري حيل يف املرتبة الثانية ألكرب القطاعات بعد القطاع
البنكي ويشغل  02صناعة خمتلفة ،وكان أهم أمر لدينا هو إصدار 01
القوانني .وتعليقًا علمل الكالم ال ي دار قبل قليل ،لقد حتدثنا مع اإلاوة
النواب قبل سنة ونصف وقدمنا إليهم مرئياتنا ولكن لألسف مل يأا وا
جبميعها ،وعند صياغة القانون مل يطلعونا عليه ،ومل نر مسودته إال قبل
عرضه بيوم واحد ،وقد زودني بها أحد اإلاوة النواب وكنا معرتضني علمل
بعض البنود .وبصفة عامة نشكر احلكومة وجملسي النواب والشورى علمل 05
إصدار ه ا القانون ألن البحرين يف حاجة إليه ،فعندما يدال أي مطور وأي
مستثمر سوق العقار فإن أول سؤال يسأله :هل لديكم قوانني للتطوير
العقاري؟ ولألسف ليس لدينا يف البحرين أي قانون للتطوير العقاري ينظم
العالقة بني املطور الرئيسي واملطور الفرعي واملستثمر ،وشكرًا.
61

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ ةال حممد ف رو.

العضو مجال حمم فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن حناول قدر اإلمكان أن نسهل مفهوم 65
ه ا القانون ،وعندما أطلق علمل ه ا احلساب مسممل «حساب الضمان» فقد
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يعطي ذلك مفهومًا ااطئًا بأن ه ا احلساب هو الضمانة ،ويف احلقيقة هو
ليس الضمانة ،بل هو احلساب ال ي ستودع فيه األموال وتسحب منه الحقًا
للدفع ،ولن يسممل «حساب الضمان» ،وه ا احلساب سيحمل مسممل
«املشروع» ،فلو كان لدي مشروع تطوير جزيرة (أ) فسوف يسممل «حساب
تطوير جزيرة (أ)»؛ ألن النص يقول« :حساب مصريف باسم مشروع التطوير»5 ،
وإذا كان ملشروع التطوير اسم معني فسوف نسميه «حساب تطوير جزيرة
(أ)» ،ولن نسميه «حساب الضمان» ،وصفته هي أن ه ا احلساب تودع فيه
كل األموال للصرف منها علمل املشروع ،وتصرف  %25منها وتبقمل  %5إىل
حد اإلجناز ،فكل قلقلي ينصب علمل عملية الرتةة ،هل عندما نقرأ كلمة
«الضمان» نفهم من ذلك الـ ()escrow account؟ هل نفهم أن ه ا احلساب 01
ثابت أم أنه حساب متحرك؟ عادةً الضمان ثابت ويدفع يف النهاية وه ا حساب
متحرك سوف يودع فيه املطور واملستثمر والتاجر والبنك وإخل ،...ل لك قد
تكون التسمية غري واضحة ،فاحملتوى واضح ولن يسممل «حساب الضمان» بل
سيحمل اسم املشروع نفسه ،وإذا عدلنا يف بند وتطلب ذلك التعديل يف بنود
ومواد أارى فلنقم بتعديلها وليست هناك مشكلة يف ذلك؛ ألنه إذا قبلنا 05
التعديل األول فسوف نقبله فيما بعد ،وال أرى أي مشكلة يف تعديل
التعريفات أو حتمل يف صلب القانون مبا يتماشمل مع ه ا التعديل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
61

شكرًا ،تفضلي األات لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أثين علمل كالم األخ ةال ف رو .ما تفضل
به الدكتور حممد الدليمي املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس؛ ال
تسعفه املواد ،فه ا املشروع من مسممل «الضمان» أا  %5وحجزها إىل إمتام 65
األعمال ،والضمان ال ي تهدف إليه القوانني خيتلف ،وأنا اليوم لن أارتع
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 24

6104/5/62م

املضبطة 62

عجلة «املسميات» ،وبغض النظر عما قيل خبصوص ما هو موجود يف الدول
اخلليجية ،فإن الضمان يعين حسابًا ثابتًا ال يتحرك ،وال أعرف ملاذا است دم
املشروع هنا كلمة «الضمان» للصرف علمل املشروع من أموال ال ين تعاملوا
مع ه ا املشروع؟! فأنا كمشرتٍ للعقار تودع أموالي يف ه ا احلساب ويقولون
لي «ضمان»! الضمان ال ي أفهمه هو أن هناك حسابًا ثابتًا يقدمه املطور 5
لضمان تنفي أعماله ،ال أن آا من أموال املشرتين وأمسي ذلك «ضمان»!
واملادتان اللتان متت اإلشارة إليهما هما املادتان  2و ،2فلن يتغري املشروع
برمته مثلما مت تهويشنا وتهويل األمر ،فاملوضوع يتعلق مبادتني مرتبطتني به ه
املادة ،فهل من املفرتض أن يتنزه املشرع عن اللغو يف التشريع أم جملرد إصداره
نقع يف اخلطأ ونقر تعريفات تت الف مع القوانني األارى؟ ومع احرتامي 01
لكالم األخ املستشار القانوني واألات رباب العريض والدكتور حممد
الدليمي ،فإننا مل خنرتع عجلة «املسميات» ،وهناك قانون عام وهو القانون
التجاري ال ي حدد ما هو الضمان ،وتفضل األخ ةال ف رو بشرحه
بإسهاب ،واليوم نأتي يف مشروع آار وخنالف املقصود بالضمان! ه ا ليس
ضمانًا بل هو لتنفي املشروع ،فهل أستعري كلمة «الضمان» وأضعها هنا 05
وأقول إن املشرع البحريين أوجب الضمان؟! ه ا ليس ضمانًا بل هو أموال
املشرتين ،وأموال سيقرتضها املطور من البنك ،والضمان ال ي أفهمه هو أن
املطور يضع حسابًا ثابتًا يضمن فيه حقوقي باعتباري منتفعًا وال تضيع حقوقي
مثلما نرى يف احلاالت املوجودة علمل أرض الواقع يف البحرين ،وشكرًا.

61

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالرعن حممد ةشري.

العضو عب الرمحن حمم مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،تعقيبًا علمل ما ذكره الدكتور حممد 65
الدليمي املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس وهو ()escrow account
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وك لك األخ عارف هجرس ،حنن نعرف ( ،)escrow accountوهو يعين
حسابًا ال يتحرك أبدًا ،والبنك ال يقوم حتمل بإصدار شيكات لك ،ومعظمنا
عمل يف التجارة ونعرف أنه عندما تضع رأس املال يف ( )escrow accountعند
تأسيس شركة فال تستطيع أن حتركه أبدًا إال برسالة من وزير التجارة،
وعندما تكتمل شروط تأسيس الشركة يصدر لك رسالة بتحريك واستعمال 5
ه ا احلساب ،وإذا كنا نعين الـ ( )escrow accountــ والرتةة ال تعنيين ــ
فلنكتب ( ،)escrow accountوشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانونـي بوزارة 01
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

املستشار القانونـي بوزارة الع ل والشؤون اإلسحامية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،لو كانت كلمة الضمان أمرًا ثابتًا ومعروفًا،
فما هي احلاجة من وضع تعريف هلا ،إن مل نكن سن صصها لشيء آار غري 05
املتعارف عليه ،قلنا إن ه ه العبارة يف ه ه املادة أو يف ه ا القانون تُنجز
ذلك ،إذن ما اجلديد يف ذلك؟ سواء كانت كلمة «الضمان» يف قانون
التجارة تعين ك ا ،ولو كان مسلمٌُُ بها به ا الشكل فما الداعي من وضع
تعريف حلساب الضمان ،أي ما هو الداعي لوضع تعريف حلساب الضمان إذا
كان الرأي متفقًا علمل أن الضمان ال يكون إال ك ا وك ا؟ أنا أرى أنه ال 61
فرق بني عبارة «حساب الضمان» وعبارة «حساب املشروع» ألنه جمرد تعريف،
ولكن الوضع ال ي سوف يرتتب عليه هو أنين سوف أضطر إىل تعديل أكثر
من مادة يف القانون ،وه ا ليس له داعٍ ،وشكرًا.
65

الرئيـــــــــــــــس:
سعادة املستشار ،لو أبقينا علمل عبارة «حساب الضمان» أو عبارة
«ضمان تنفي املشروع» فهل يف ذلك أي مشكلة؟
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املستشار القانوني بوزارة الع ل والشؤون اإلسحامية واألوقاف:
التعريف أوضح لنا ذلك ،حيث إنه حينما تأتي عبارة «حساب الضمان»
يف أي موقع من مواقع القانون أعرف أن ه ا احلساب هو ال ي يدعو املطور
من أجل أي مبلغ سيستلمه من املشرتين وسوف أضعه يف ه ا احلساب،
5

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،علمل كلٍ أعتقد أننا صوتنا علمل حساب املشروع ،وننتقل إىل
البند ( :)03أمني حساب الضمان ،فهل هناك مالحظات عليه؟
01

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ه ا البند بتعديل اللجنة ،مع مراعاة تغيري
05

كلمة «الضمان» لتصبح «املشروع» أينما وردت يف ه ا البند؟

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ه ا البند بالتعديل امل كور .البند ( :)04شهادة اإلجناز ،فهل 61
هناك مالحظات عليه؟

(ال وود محاظاا)
65

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ه ا البند؟

(أغلبية موافقة
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ه ا البند بتعديل اللجنة .وننتقل إىل البند ( :)05املودعون،
فهل هناك مالحظات عليه؟
5

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ه ا البند؟

01

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ه ا البند بتعديل اللجنة .وننتقل إىل البند ( :)02الش ص
االعتباري ،فهل هناك مالحظات عليه؟ تفضل األخ حممد حسن الشيخ

05

منصور السرتي.

العضو حمم ظسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرى أن وضع ه ا التعريف ليس له داعٍ ،حيث
إن الش ص االعتباري معروف قانونًا وه ا التعريف ليس له صلة ااصة به ا
املشروع بقانون ،وإن وجوده أو عدم وجوده ال يؤار وال يقدم ،وشكرًا.

61

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني
رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس.
65

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الش ص االعتباري جاء يف التعريف أنه
«جمموعة من األش اص واألموال  ،»...والصحيح هو «جمموعة من األش اص
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أو األموال» ،وليس «واألموال» ...« ،تسعمل لتحقيق غرض معني ويعرتف هلا
القانون بالش صية القانونية أيًا كانت عامة أو ااصة» ،وه ا يتفق مع
تعريف القانون املدني للش ص االعتباري تثبت الش صية االعتبارية لكل
جمموعة من األش اص أو األموال يعرتف هلا القانون به ه الش صية يف املادة
5

( )02من القانون املدني ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أارى؟
01

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ه ا البند مع مراعاة تغيري حرف (و) قبل كلمة
«األموال» إىل (أو) لتصبح «أو األموال»؟

05

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك .لدينا مقرتح جديد مقدم من قبل األات الدكتور عائشة
سامل مبارك ،وهو استحداث تعريف جديد يأا الرقم ( )02وهو كاآلتي61 :
« 02ــ حساب ضمان املشروع :حساب ثابت طيلة مدة املشروع تودع فيه نسبة
ثابتة من قيمة املشروع لضمان حقوق املشرتين» ،فهل هناك مالحظات عليه؟
تفضل األخ مقرر اللجنة.
65

العضو فؤاد أمح احلادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدينا بعض املواد يف الالئحة عاجلت ه ا
املوضوع ،وهو  %51و ،%61وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إن ه ا تعريف فق ال غري.

العضو فؤاد أمح احلادي:
5

أقرتح إحالته إىل اللجنة لدراسته.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل إحالة التعريف املقرتح إىل اللجنة ملزيد من
الدراسة؟

01

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُحال التعريف املقرتح إىل اللجنة .وننتقل اآلن إىل املادة التالية،

05

تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( 6بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة علمل ه ه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.
61

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟

(ال وود محاظاا)

65

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
5

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( 3بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة علمل ه ه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
05

هل يوافق اجمللس علمل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية،تفضل األخ 61
مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( 4بعد إعادة الرتقيم) :تود اللجنة اسرتداد ه ه املادة ملزيد من
65

الدراسة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل طلب اللجنة اسرتداد ه ه املادة؟
31

(أغلبية موافقة
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد ه ه املادة إىل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
5

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( 5بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة علمل ه ه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
05

هل يوافق اجمللس علمل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 61
مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( 2بعد إعادة الرتقيم) :تطلب اللجنة اسرتداد ه ه املادة ملزيد من
65

الدراسة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل طلب اللجنة اسرتداد ه ه املادة؟
31
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املضبطة 62

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد ه ه املادة إىل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
5

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( 2بعد إعادة الرتقيم) :تطلب اللجنة اسرتداد ه ه املادة ملزيد من
الدراسة.

الرئيـــــــــــــــس:
01

تفضلي األات الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو ال كتورة بهية دواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،الفقرة (أ) من ه ه املادة أُا ت من املادة ()01
من مشروع القانون األصلي ،يف الفقرة األوىل والفقرة الثانية ،الفقرة (أ) من
ه ه املادة هي الفقرة األوىل ،ولكن اللجنة ح فت الفقرة الثانية اليت أعتقد 05
أنها فقرة مهمة جدًا ،وتؤكد مضمون الفقرة (أ) اليت تنص علمل« :يف حالة
تعدد املشروعات اليت ينف ها املطور جيب فتح حساب ضمان مستقل لكل
مشروع من ه ه املشروعات علمل حدة» .صحيح أنها أوجلت ولكن هنا تأكيد
يف فقرتني ،ألن ال ي حيصل اليوم يف املشاريع هو أن املطور أو املستثمر لديه
عدة مشاريع وخيل

حسابات ه ا املشروع ب لك املشروع ،أي يأا حساب 61

ه ا املشروع ويصرفه علمل مشروع آار ،األمر ال ي يؤدي إىل إفالس املشروع
األول .ه ه الفقرة أعتقد أنها مهمة جدًا ،وأمتنمل علمل اللجنة عندما تسرتد
املادة أن تنظر إليها بعني االعتبار ،وشكرًا.
65

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أارى؟

(ال وود محاظاا)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل اسرتداد اللجنة املادة 2؟

(أغلبية موافقة
5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد ه ه املادة إىل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
01

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( 8بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة علمل ه ه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
05

هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
61

هل يوافق اجمللس علمل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 65
مقرر اللجنة.
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العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( 2بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة علمل ه ه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟

(ال وود محاظاا)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( 01بعد إعادة الرتقيم) :تطلب اللجنة اسرتداد ه ه املادة.

61

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟
65

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل اسرتداد اللجنة ه ه املادة؟
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد ه ه املادة إىل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
5

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( 00بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة علمل ه ه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
05

هل يوافق اجمللس علمل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 61
مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( 06بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة علمل ه ه املادة
65

بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟ تفضل األخ ةال حممد ف رو.
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العضو مجال حمم فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن أسأل اإلاوة يف ةعية البحرين
العقارية :هل ه ه املادة عملية؟ هل من الصعب فعالً الرتويج للمشروع ما مل
يكن قد سجل وحصل علمل ترايص آار؟ وهل ميكن أال يعلن املشروع
نهائيًا وال يشارك يف املعارض إال بعد أن يتم تسجيله؟ كأننا ب لك نربك 5
املطورين أنفسهم ،نريد أن نسمع رأي اللجنة يف ذلك ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عارف أعد هجرس رئيس ةعية التطوير
01

العقاري.

رئيس مجعية التطوير العقاري:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن نوافق علمل أنه حيظر عليه البيع قبل
استكمال اإلجراءات ،لكنْ هناك بعض املشاريع ميكن اإلعالن عنها بدون
بيعها ،حنن ــ باعتبارنا ةعية ــ مع الرأي القائل إن الش ص قد يكون قادرًا 05
علمل اإلعالن عن مشروع لكنه ال يعلن عنه ،وهل ا األمر فائدتان ،إحداها أن
يعرف استجابة الناس هل ا املشروع .حنن مع اإلعالن عن املشروع قبل البيع،
فإذا كان ال يريد البيع فله حق اإلعالن ،كأن يعلن أنه بصدد بناء عمارة يف
جزيرة معينة من دون اإلعالن عن البيع قبل انتهاء اإلجراءات ،وه ا يصب يف
61

مصلحة التطوير واملستثمر أيضًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
65

العضو فؤاد أمح احلادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن طرحنا السؤال نفسه ال ي تفضل به األخ
ةال ف رو أثناء اجتماعنا مع بيت التمويل الكوييت ،واإلاوة يف ديار
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احملرق ،ومل يكن لدينا حتفظ إال فيما خيص بناء الوحدات من دون اإلعالن
عن بيعها ألا البيانات ووضع دراسات بشأنها من االل إطالع الناس عليها
أو التعديل علمل ه ه النماذج يف شكلها الطبيعي ،ه ه هي النقطة اليت أرادوا
االستفسار عنها ،وأرادوا معرفة هل بناء مناذج لفلل أو لوحدات سكنية
يكون بناء علمل اطالع اجلمهور ألا استبيان خبصوص مساحتها وعدد 5
الغرف واإلضافات وغريها ،والتعهد بعدم البيع؟ ويف حالة كان املشروع غري
جمزٍ أو مفيد فيمكن حتمل إلغاؤه ،ه ا ما دار يف النقاش مع اجلهات املعنية،
وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بامل تصر املفيد ،هم يستطيعون ــ كما ذكر األح عارف
هجرس ــ أن يعلنوا عن املشروع حبيث يستشفون آراء الناس ورغبتهم يف
الشراء من عدمه ،وقد يعدلون يف تصاميم املشروع بناء علمل رغبة املشرتين،
لكن ال تتم أي صفقة أو عملية بيع يف املشروع إال بعد أن تتم إجراءات

تسجيله حبيث ميكن البيع ،وهنا فرق بني اإلعالن والرتويج وبني البيع .ويف 05
رأيي من األفضل أن تعود ه ه املادة إىل اللجنة أيضًا .تفضل األخ الدكتور
حممد الدليمي املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس.

املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،القانون يعين إجياب ،واإلجياب يعين أنه 61
ملزم ،يقول إنه يروج لبيع وحدات عقارية ،يعين أنه أعلن عن وحدات عقارية
معينة تعيينًا نافيًا للجهالة ،وحدد السعر من أجل الرتويج للبيع ،فه ا إجياب،
واإلجياب ملزم له ،فال ميكن أن يعلن لرتويج بيع وحدات بدون أن حيصل
علمل ترايص ،فه ا ال ميكن ،ه ا النص سليم وأعتقد أن قرار جملس
النواب ملتف ،وتوصية اللجنة صحيحة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األات دالل جاسم الزايد.

العضو دالل داسم الزاي :
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مع ه ه املادة ،وهي صحيحة وااصة أن 5
احلظر مؤقت ــ يعين بعد التسجيل والرتايص ــ وجاء للحماية .وكما تفضل
األخ عارف هجرس أن ه ا احلظر موجه فق إىل مسألة البيع ،وهو من أجل
احلماية اليت كان مطالب بها ،فأعتقد أن نص املادة صحيح وال حتتاج إىل
إعادة إىل اللجنة ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األات لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،رغم أن األخ الدكتور حممد الدليمي أاافنا 05
من طريقة عرضه إال أن لي تساؤالً ،املادة هنا تتجه إىل الرتويج للبيع ،فاملادة
تقول« :الرتويج لبيع الوحدات العقارية قيد اإلنشاء علمل اخلريطة إال بعد متام
قيد تلك الوحدات يف السجل املشار إليه» ،فهي اشرتطت أن يكون هناك
ترايص وقيد لبيع الوحدات ،فلماذا منعت املطور من اإلعالن عن بيع
الوحدات؟ يف رأيي أن يف ذلك عاية للناس ،ولكن الشرط الثاني يقول« :إال 61
بعد قيد الوحدة يف السجل املشار إليه يف املادة السابقة» ،إذن متمل سيعلن
املطور عن مشروعه؟ إذا اشرتطنا أن يكون مراصًا بأن هناك مشروعًا سيتم
بيعه ،ولكن إذا مت قيد الوحدات يف السجل فه ا معناه أنين اشرتيت ،وه ا
ما أفهمه إال إذا كنت خمطئة فليصحح لي اآلارون ،قيد وحدة مباعة علمل
اخلريطة يعين يف السجل ال ي سينشأ لقيد ه ه التصرفات ،فسؤالي هو متمل 65
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سيكون املطور حرًا يف اإلعالن؟ إذا قلنا بعد صدور الرتايص كان بها
ولكن إذا كان بعد قيد الوحدات فه ا ما حيتاج إىل تفسري ،ألنين ب لك أرى
أننا حرمنا املطور من أي ترويج ملشروعه ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

املستشار القانوني بوزارة الع ل والشؤون اإلسحامية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،القيد الوارد يف املادة هو وارد علمل حالة 01
واحدة ،وهي حالة البيع علمل اخلريطة وليس يف كل أعمال املطور ،فالبيع
علمل اخلريطة هو بيع يف اهلواء ،فلو تركته يعلن عنه فكأنين أبيع هواء،
فإذا مل يكن ه ا البيع قد مت قيده وتسجيله فعالً فلن أمسح له بأن يعلن يف
وسائل اإلعالم عن ه ا املشروع ،فاحلظر الوارد هو ااص حبالة واحدة وهي
حالة البيع علمل اخلريطة ،أما باقي أعمال املطور فيعلن عنها كما يشاء05 ،
وه ا غري حمظور ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أارى؟

61

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

65

(أغلبية موافقة
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
5

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( 03بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة علمل ه ه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟ تفضل األخ الدكتور حممد 01
عبداهلل الدليمي املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس.

املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه ه املادة تتعلق أيضًا بتعريف حساب الضمان
ال ي سبق أن أعيد إىل اللجنة ،وإذا قرأنا ه ا النص فسنجده يقول« :إذا قام 05
املطور برهن مشروع التطوير للحصول علمل قرض من املصارف أو املؤسسات
أو شركات التمويل فيجب علمل ه ه املصارف أو املؤسسات أو الشركات
إيداع مبلغ القرض يف حساب الضمان للتصرف فيه وفقًا ألحكام ه ا
القانون والئحته التنفي ية» ،فأعتقد أن هل ه املادة أيضًا عالقة حبساب
الضمان ،وبالتالي يفرتض أن تنسجم مع التعريف إذا صدر تعديالً من اللجنة61 ،
فأقرتح إعادتها إىل اللجنة مع املواد املتعلقة حبساب الضمان ،فاملواد إذا
عدلت ومسي املشروع حساب الضمان فيفرتض إعادتها...

الرئيـــــــــــــــس:
صار حساب املشروع علمل ضوء التعديل ،إذا أقرت اللجنة ه ا 65
التعديل ،بالتعريف واملواد اليت هلا عالقة به ،فيفرتض أن ه ه املادة هلا عالقة
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حبساب الضمان ،وقد أُعيد إىل اللجنة .أصبح لدينا اآلن تعريفان للحساب،
حساب الضمان وحساب املشروع ،وه ه املبالغ تودع يف حساب املشروع وليس
يف حساب الضمان .أي فق تتغري كلمة «ضمان» إىل كلمة «مشروع».
5

املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس:
نعم سيدي الرئيس ،هناك اقرتاح باستحداث فقرة تتعلق حبساب
الضمان ،اليت هي الـ  %61والـ  ،%5فصار لدينا تعريفان ،تعريف ااص
حبساب املشروع ،وتعريف آار ااص حبساب الضمان ،وهنا اإليداعات
والقروض ت هب إىل حساب املشروع وليس إىل حساب الضمان ،وه ا فق

01

إذا مت إقرار التعريفني ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األات لولوة صاحل العوضي.
05

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه ه املادة مرتبطة باملادة اليت سبق أن أعدناها
إىل اللجنة ،وهي ليست متعلقة حبساب املشروع وحساب الضمان ،وإمنا كان
من بني شروط استصدار الرتايص أال يكون املشروع مرهونًا أي عليه حقوقًا
عينية ،ه ه املادة اليت مت اسرتجاعها من قبل اللجنة بناء علمل طلب من األخ

املقرر .وعندما نأتي اليوم ونقول «إذا قام املطور برهن مشروع التطوير 61
للحصول علمل قرض من املصارف أو املؤسسات أو شركات التمويل فيجب
علمل ه ه املصارف أو املؤسسات أو الشركات إيداع مبلغ القرض يف حساب
الضمان للتصرف فيه ،»...إذا كان يف األصل ال جيوز أن يكون املشروع عليه
التزامات عينية ،والرهن من االلتزامات العينية ،فكيف ميكن املواءمة
وأصالً أساس احلصول علمل الرتايص هو أال يكون مرهونًا؟ ثم إن يف مسألة 65
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أن يُفتح حساب مسيناه حساب املشروع تودع فيه كل األموال ،سواء من
املمولني أو املشرتكني املشرتين أو البنوك اليت متول ،كيف آتي اآلن وأمسح
للمطور بأن يرهن العقار إذا كان األمر أصالً وابتداء ال جيوز فيه أن يكون
العقار حممّالً بأي التزامات عينية؟!

5

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا يا أات لولوة هل قرأتِ املشروع كامالً؟

العضو لولوة صاحل العوضي:
01

نعم سيدي الرئيس.

الرئيـــــــــــــــس:
املشروع يقول حتمل لو قام املطور برهن املشروع فإنه جيب أال ينتقص
ه ا من حق املشرتي وأن البنك املرهون لديه العقار يسجل العقار باسم
05

املشرتي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
سيدي الرئيس ،ليس لدي االف يف ه ه النقطة...
61

الرئيـــــــــــــــس:
ومعنمل ذلك أن عملية الرهن ال تتنافمل مع حق املشرتي يف التسجيل...

العضو لولوة صاحل العوضي:
إذن يف البداية يف املادة اليت مت اسرتدادها من اللجنة بناء علمل طلب من
املقرر ذاته ،ملاذا اشرتط املشرع أال يكون املشروع حممالً بأي التزامات 65
عينية؟ املادة اليت مت إرجاعها إىل اللجنة أحد شروط اإلصدار فيها أال يكون
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املشروع حممالً بأي التزامات عينية ،والرهن التزام عيين تبعي ،صحيح أنه
ليس التزامًا عينيًا أصليًا ولكنّه التزام عيين تبعي ،وه ه املادة قال األخ فؤاد
احلاجي إن بيت التمويل الكوييت لديه مالحظات عليها ،أعين االلتزامات
العينية .إذا كنت ابتداء ال أمسح بوجود التزام عيين فكيف آتي أثناء التنفي
وأمسح للمطور بأن يقرتض وحيمل املشروع التزامًا عينيًا؟! ه ه فيه تناقض يف 5
مواد مشروع القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

01

العضو فؤاد أمح احلادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليس هناك أي تناقض ،واملادة اليت
اسرتجعناها عندما فرضت عدم وجود أي التزام عيين علمل الوثيقة ،فإن ه ا
متعلق بقبل بدء مشروع التطوير ،ولكن يف أثناء مشروع التطوير ،وعندما

يصل مرحلة الربع أو الثلث أو النصف واحتاج املطور إىل استكماله بعد 05
إعسار أو مشاكل ،وقام برهن املشروع ،واملادة حددت أن مصلحة الرهن
تعود إىل املصارف يف ه ا املشروع ،وال ت هب إىل غريه ،فهل من املعقول علمل
أرض الواقع عندما يُعسر املطور أو حيتاج إىل استكمال مشروعه أن يرتك
املشروع؟! ه ه اسارة للمستثمرين أو املطورين ،ولكن عندما يرهن املشروع
يف مصارف ،أو يوجب عليه التزامات ينبغي أن تكون مثلما حددت املادة 61
اإليداع من املصارف أو غريها لصاحل ه ا املشروع من املطور وليس لصاحل
املشاريع األارى اليت يقوم بها املطور .املادة واضحة ،ومن الناحية العملية ال
تتعارض مع إجناز العمل إذا تعسر ،وشكرًا.
65

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عارف أعد هجرس رئيس ةعية التطوير
العقاري.
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رئيس مجعية التطوير العقاري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل موضوع الضمان العقاري ،حنن
املطورون نريد أن نضمن حقوق الـ( )End usersأي شاري الوحدات ،ونريد أن
نكون منصفني مع الطرفني .لدينا نوعان من املشاريع ،فمثالً لدينا مشروع
ش ص يريد أن يبين بناية ،حنن نطلب منه أمرين ،أوالً أن عليه أن يضع 5
األرض ضمانًا ،أي يتملك األرض بنسبة  %011باعتبارها ضمانًا ،فتكون
األرض هي ضمان من سيقوم بشراء الوحدات يف ه ه البناية ،واألرض عادة
تُكلف ثلث قيمة املشروع ،ويف ه ه احلالة يكون لديك ثلث املبلغ موجودًا
باعتباره ضمانًا للمشرتي إذا اشرتى شقة يف ه ه البناية .وثانيًا لدينا
الـ ( )Escrow Accountال ي سوف يضمن تكملة املشروع ،وطبعًا املطور ال 01
يستلم أي مبلغ من ه ا احلساب حتمل يكمل عمله ،ه ا جانب .اجلانب اآلار
يتكلم عن قطع كبرية ،أي أن مطورًا سوف يأا قطعة ( )parcelليبين
ــ افرتاضًا ــ مائة بيت ،ه ه القطعة من األرض تكلف ماليني الدنانري،
ولنفرتض أن قيمتها  61أو  31مليونًا ،وال يوجد لدينا مطور سوف يشرتي
قطعة أرض بـ  31مليونًا ومن ثم سيضيف إليها مبلغًا آار بقيمة  21مليونًا05 ،
فنحن يف ه ه احلالة الثانية نقول إن كان هناك من يريد أن يطور مائة بيت
عليه أن يدفع  %61من قيمة التكلفة ،فليس من املمكن أن يشرتي ش ص
األرض بعشرين مليونًا ويطورها بستني مليونًا ،والبد يف ه ه احلالة أن يستند
إىل أحد البنوك .وحنن نريد ضمانًا لألش اص ال ين سوف يشرتون
الوحدات ،ويف ه ه احلالة نقول للمطور إنه جيب أن يودع  %61من قيمة البناء 61
كضمان أو أن يدال باألرض حبيث تكون الـ  %61اليت طلبناها من املطور
ضمانًا حلفظ حق وعاية مشرتي الوحدات السكنية ،وال نستطيع أن نقول
للمطور ادفع قيمة األرض  61مليونًا وقم ببنائها بقيمة  21مليونًا ،ه ا سوف
يعرقل حركة التطوير العقاري.
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الرئيـــــــــــــــس:
الكالم ال ي تفضلت به يتعلق مبادة أعيدت إىل اللجنة ملزيد من
الدراسة ،وحنن نتكلم اآلن عن حالة إذا قام املطور برهن مشروع التطوير
للحصول علمل قرض من املصارف أو شركات التمويل فيجب علمل ه ه
املصارف أو املؤسسات أو الشركات إيداع مبلغ القرض يف حساب الضمان 5
للتصرف فيه وفقًا ألحكام ه ا القانون .حنن غرينا «حساب الضمان» إىل
«حساب املشروع» ،أي أن كل ما هنالك هو تغيري كلمة واحدة ،من
«الضمان» إىل «املشروع».
01

رئيس مجعية التطوير العقاري:
وحنن ليس لدينا االف علمل ه ا األمر معالي الرئيس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أارى؟
05

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ه ه املادة بتعديل اللجنة مع األا يف االعتبار
61

تغيري كلمة «الضمان» إىل «املشروع»؟

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بالتعديل امل كور .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل 65
األخ مقرر اللجنة.
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العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( :)04توصي اللجنة باملوافقة علمل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟ تفضلي األات دالل جاسم الزايد.

العضو دالل داسم الزاي :
شكرًا سيدي الرئيس ،شيء جيد أن يكون لدينا منوذجًا للعقود اليت
تقوم بني املطور واملشرتين ،وااصة أنه سيكون هناك عدد من األمور فيها 01
مراعاة للمصلحتني ،وحنن نعلم أن عددًا من العقود كان فيه منازعات ألنه
عادة ما يتم وضع بنودها أو التزاماتها من قبل املطور ،ول لك ختل ببعض
حقوق املشرتين .وسؤالي يف ه ا اجلانب هو :حنن نعلم أن طبيعة التعاقد يف
ه ا األمر غالبًا ما ينص فيها علمل شرط التحكيم ،وحنن نتمنمل أن يؤا
ه ا األمر بعني االعتبار ،ونريد أن نعرف هل متت مناقشة ه ا األمر مع 05
اجلهات امل تصة؟ وقد جاء يف نهاية ه ا النص عبارة تقول« :وتتوىل اجلهة
امل تصة التحقق من مطابقة عقود املشرتين هل ا األمنوذج» ،وحتمل يكون
تفسري ه ا النص واضحًا نطرح السؤال التالي :هل املقصود أن اجلهة امل تصة
سوف يكون هلا سلطة إجازة التعاقد ال ي مت إبرامه ما بني الطرفني؟ ومن
جانب آار نسأل أيضًا :ما هو أثر ه ا التحقق ،هل ستقبل بعقد ما وترفض 61
آار مثالً؟ حنب أن يتم توضيح ه ا األمر ألنه وردتنا الكثري من
االستفسارات حول ه ا اجلانب ،وأرجو أن أمسع ردًا من اللجنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القـانوني بـوزارة 65
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
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املستشار القانوني بوزارة الع ل والشؤون اإلسحامية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،النص حدد حاالت معينة جيب أن يتضمنها
العقد ،فإذن املراجعة سوف تكون يف ضوء البنود اليت وردت يف القانون ،أما
ما يتم إضافته يف العقد بعد ذلك فالعقد شريعة املتعاقدين ،ويستطيع
الطرفان أن يزيدوا فيه كما يشاءون ،فعملية املراجعة هنا تكون للبنود اليت 5
وضعها القانون فق ال غري ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أارى؟

01

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

05

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
61

مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( :)05تطلب اللجنة اسرتداد ه ه املادة ملزيد من الدراسة.
65

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل طلب اللجنة اسرتداد ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( :)02توصي اللجنة باملوافقة علمل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف 5
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟

01

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

05

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ

61

مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( :)02توصي اللجنة باملوافقة علمل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
65

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟ تفضلي األات رباب عبدالنن
العريض.
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العضو رباب عب النيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن ه ه املادة فيها إجحاف حبق
املشرتي ،ألنه جاء يف ه ه املادة أنه يف حالة إاالل املشرتي بالتزاماته يقوم
املطور بإن اره ومطالبته بتنفي التزاماته ،ويطلب من اللجنة فسخ العقد ويرد
املطور إىل املشرتي أمواله مع اصم  %01منها ،باإلضافة إىل حقه يف 5
التعويض ،وأنا أعتقد أن اصم  %01إضافة إىل التعويض فيه إجحاف،
ويكفي يف ه ه املسألة أن يطالب حبقه يف التعويض إذا كان هناك ضرر،
وذلك وفقًا لقواعد املسؤولية يف القانون املدني ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األات لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع ما تفضلت به األات رباب
العريض ،ألنه ال جيوز اجلمع بني تعويضني .اخلصم  %01هو غرامة أو شرط 05
جزائي ،وكأن التحديد القانوني للتعويض هو اصم  ،%01ثم أيضًا يأا
تعويضًا حبسب ما أطلق قيوده يف ه ا املشروع ،ه ه املادة حتتاج إىل إعادة
صياغة وتعديل مبا يتفق مع مبدأ املساواة يف القوانني األارى ،أو يف حق
امل لني بالتزاماتهم ،ه ه النقطة األوىل .النقطة الثانية :املادة اخلاصة
مبسؤولية املطور متت إعادتها إىل اللجنة من دون بيان أي أسباب ،وقد ورد 61
فيها أن املنتفع يطلب فسخ العقد ،وإذا كانت املادة اخلاصة حبقوق املشرتين
متت إعادتها إىل اللجنة فمن باب أوىل أن تعاد ه ه املادة إىل اللجنة لدراستها
علمل ضوء القاعدة القانونية العامة ،ألن ه ه املادة يف صياغتها ختالف
القواعد القانونية يف التعويض ،ألنها قررت تعويضني بالضرر نفسه ،ومن ثم
أجازت فسخ العقد .يف حني أن املادة اخلاصة باملطورين ــ وفيها جزء يتعلق 65
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بفسخ العقد ــ متت إعادتها إىل اللجنة ،وهاتني املادتني مرتبطتني مع
بعضهما ،إحداهما وضعت جزاءات علمل املطور واألارى وضعت جزاءات علمل
املستفيد ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمح احلادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،وقفنا عند ه ه املادة ونوقشت كثريًا مع
اجلهات املعنية ،وااصة فيما يتعلق بــ  %01والتعويض .بيّنت اجلهات املعنية 01
اليت حضرت اجتماع اللجنة أن بعض املشرتين وااصة عند تدني أسعار السوق
العقارية يستغل ه ا األمر ،مبا معناه أن االتفاق يكون علمل سعر حمدد
ولكن عند حدوث أزمة أو تدني نزول أسعار السوق يستغل بعض املشرتين
ه ا املوضوع ويطالب بــ  %01مع التعويض ،وه ا األمر يكون فيه ضرر
للمطورين .حتمل ال تكون هناك حجة للمشرتين أو ثغرة لل روج عن التزاماتهم 05
وضع التعويض إذا كان هناك مربر ل لك ،أما إذا مل يكن هناك أي مربر
فليس يف األمر شيء ،ويف الوقت نفسه وضع ه ا األمر حفاظًا علمل حقوق
املطور أيضًا ،وليس هناك أي انتقاص من حقوق املشرتي .ه ا هو القصد من
ه ه املادة ،ألنه البد أن تكون املادة القانونية منصفة بني أطراف العالقة،
61

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،عفوًا أرجو االنتباه إىل ه ا املوضوع كي نفهم مضمون ه ه
املادة وأهميتها .علمل سبيل املثال :اشرتى ش ص شقة بقيمة  011ألف دينار،
ودفع قسطًا واحدًا وهو  01آالف دينار ،والباقي عليه هو  21ألف دينار65 ،
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حصلت أزمة ونزلت قيمة الشقة إىل نصف السعر يف السوق العقاري ،وتغريت
قيمتها من  011ألف دينار إىل  51ألف دينار ،يف ه ه احلالة يفضل املشرتي
أن خيسر  %01من قيمة الشقة اليت دفعها والت لص منها ،فصار كأنه غري
ملتزم بدفع باقي املبلغ ،بينما املطور باع الشقة بقيمة  011ألف دينار ولكنه
استلم فق نصف القيمة! لكي يضمن املطور التقلبات اليت حتدث يف سوق 5
العقار البد أن يتحمل املشرتي أيضًا املسؤولية يف حالة نزول األسعار ،ول لك
ي هب املطور إىل احملاكم ويطالب بالتعويض عن الضرر ال ي أصابه ألن
املشرتي مل يقم بدفع األقساط ،ل ا أعتقد أن العالقة البد أن تكون متوازنة
بني املشرتي واملطور ،وه ا ما تقصده ه ه املادة .ول لك يطالب املطور
بالتعويض عند املقتضمل أي إذا كان هناك سبب للمطالبة بالتعويض ،وبالفعل 01
مرت علينا أزمات من ه ا النوع ،وه ا ما حصل كثريًا ،وااصة مثلما حصل
يف دبي عندما حدثت هناك أزمة عقارية ،فهناك الكثري ممن دفعوا جزءًا
بسيطًا من قيمة العقار ال ي اشرتوه ختلفوا عن دفع الباقي ،وبالتالي أصبحت
املشكلة كبرية .فق

أحببت أن أوضح ملاذا وضعت ه ه املادة يف ه ا

القانون ،وأعتقد أنها ضرورية وجيب أن نفهمها ،وكما نراعي مصلحة 05
املشرتي جيب أن نراعي مصلحة املطور أو املستثمر أيضًا .تفضلي األات دالل
جاسم الزايد.

العضو دالل داسم الزاي :
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أحرتم تفسريك لنص ه ه املادة ،ولكن 61
أرى أن تتم إعادة ه ه املادة إىل اللجنة لألسباب التالية :أوالً :فيما يتعلق حبالة
اإلاالل واإلشعار بعلم الوصول ،مل يتم حتديد املدة الزمنية وهي بني اإلعالن
واالستمرار بعد التنفي  .ثانيًا :فيما يتعلق بنسبة  %01ونسبة احلق يف املطالبة
بالتعويض وذلك حبسب نص املادة اليت تقول «ال تزيد علمل  %01منه ،وذلك
دون اإلاالل حبقه يف التعويض عن الضرر» .باإلضافة إىل ذلك الفقرة التالية 65
ــ وهي تهمين كثريًا ــ اليت تنص علمل «وال جيوز للمطور التصرف يف الوحدة
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اليت مت فسخ عقد بيعها إال بعد إيداعه املبلغ املستحق حلساب املشرتي»،
أعتقد أنه البد أن يكون هناك حكم نهائي بفسخ العقد كي يكون األمر
واضحًا يف ه ا اجلانب ،ألنه ليس مبجرد حتقق الت لف يف االلتزام يتبعه
نتيجة الفسخ ،البد أن يكون هناك حكم من اللجنة امل تصة بفسخ عقد
البيع ،وه ا احلكم البد أن يكون قابالً للطعن عليه أمام احملكمة حبسب 5
ما نأتي إليه الحقًا .فالفقرة (ب) حتتاج إىل أن يكون هناك حكم نهائي
بفسخ عقد البيع ،ألن هناك أسبابًا أدت إىل مسألة اإلاالل والبد من البحث
عنها ،هل كان اإلاالل بدون سبب أم بسبب؟ ه ا االقرتاح موجود معي فإن
أردت قمت بإرساله إىل سعادتك ،ولكن لضمانة تركيبة املادة بالكامل أرى
أن تتم إعادة ه ه املادة إىل اللجنة لتحديد النقاط اليت ذكرتها ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
05

املستشار القانوني بوزارة الع ل والشؤون اإلسحامية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،اعرتاضات األات دالل الزايد وجيهة ،ونرى
بالفعل أن تعاد ه ه املادة إىل اللجنة لتحديد النقاط اليت ذكرتها ،وشكرًا.
61

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ أعد إبراهيم بهزاد.

العضو أمح إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،البند (أ) يقول «يف حال إاالل املشرتي
بالتزاماته التعاقدية ،»...فهل هناك مادة يف القانون تكلمت عن مسؤولية 65
املطور يف حالة اإلاالل بالتزاماته التعاقدية؟
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الرئيـــــــــــــــس:
نعم هناك مادة تقول :لو يتأار املطور شهرًا واحدًا عن تسليم الوحدة
يستطيع املشرتي أن يسرتجع كل أمواله ويقوم بسجن املطور أيضًا.
5

العضو أمح إبراهيم بهزاد:
شكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أارى؟

01

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل إعادة املادة  02إىل اللجنة ملزيد من الدراسة؟

05

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك  .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
61

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( 08بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة علمل ه ه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.
65

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟ تفضلي األات لولوة صاحل
العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،تتكلم ه ه املادة عن ااتصاصات اجلهة
امل تصة وهي أنها تت

التدابري الالزمة حلماية حقوق املودعني مبا يضمن

إكمال املشروع أو إعادة األموال إىل أصحابها ،أي تفسخ عقود املبيعات اليت
أبرمت .الفقرة (ب) تنص علمل أنه «يف حالة التوقف النهائي للجهة امل تصة أن 5
تطلب من اللجنة احلكم بتنفي املشروع »...أي ستكون ه ه اجلهة طرفًا يف
النزاع ،بينما هناك جلنة خمتصة بالنظر يف املنازعات ،وه ه اجلهة امل تصة
ستكون طرفًا وترفع الدعوى ضد املطور وستطلب فسخ العقود ،أي هلا
ااتصاصان :ااتصاص مباشر وهو إما إكمال املشروع وإما إعادة األموال
إىل أصحابها .وااتصاص آار وهو أنه يف حالة التوقف النهائي تلجأ إىل 01
اللجنة ــ وهي جلنة تنظر يف املنازعات ذات ااتصاص قضائي وطرف يف
الدعوى ــ فما هي صفة ه ه اللجنة امل تصة؟ هل ستكون ه ه اجلهة مدعية
أم ماذا؟ هل أفهم من ذلك أن املشروع وضع ااتصاصات هل ه اجلهة امل تصة
كما هو حاصل بالنسبة إىل مصرف البحرين املركزي وأعطاه احلق يف إدارة
املؤسسات املالية املتعثرة؟ ألن مصرف البحرين املركزي ــ حبسب نظام 05
املصرف ــ له احلق يف إدارة املؤسسات املالية املتعثرة ،ويعترب طرفًا من أطراف
النزاع ،أوالً هو يدير املصرف ويدير املؤسسة املالية املتعثرة يف الوقت نفسه ثم
يقيم الدعاوى نيابة عنها فيما يتعلق بأعمال التصفية أو أعمال الديون
املستحقة هلا أو املديونيات اليت عليها .عبارة «اجلهة امل تصة» غري واضحة،
هل ستقوم من تلقاء نفسها بفسخ العقود وإعادة األموال إىل أصحابها 61
وإكمال املشروع؟ وما هي صفتها يف الدعوى اليت ستتقدم بطلب إىل جلنة
املنازعات املنصوص عليها يف مشروع بقانون وتطلب من اللجنة احلكم بتنفي
املشروع؟ وهل ستمثل بصفتها مديرًا للمشروع؟ لو نقيس ه ا املوضوع علمل
قانون مصرف البحرين املركزي فهناك أعطمل املصرف ه ه الصفة وأعطاه
حق اإلدارة ،بينما املادة هنا أعطاها النتيجة بدون أن ي كر لنا السبب65 ،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالرعن حممد ةشري.

العضو عب الرمحن حمم مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل الفقرة (أ) من ه ه املادة ،يف حالة 5
توقف املشروع ،مثالً لو أنين اشرتيت وحدة سكنية بقيمة  51ألف دينار،
وتوقف املشروع ،فهل اجلهة امل تصة سوف تضمن لي تكملة املشروع باملبلغ
نفسه ال ي دفعته واتفقت عليه مع املطور ،أم أنين أدفع مبلغًا إضافيًا إذا
كنت أريد استمرار املشروع؟ ما هو الضمان يف ذلك؟ وكيف حنمي املشرتي
01

يف ه ه الناحية؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ أعد إبراهيم بهزاد.
05

العضو أمح إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ذكرت معاليك سابقًا أن هناك مواد تتكلم
عن مسؤولية املطور يف حالة اإلاالل بالتزاماته التعاقدية ،ولكنين مل أجد
ذلك عند قراءتي للمواد الالحقة ،لو تسمح لي ب كر رقم املادة.

61

الرئيـــــــــــــــس:
نعم ،هناك مادة تنص علمل مسؤولية املطور يف حالة اإلاالل بالتزاماته
التعاقدية وهي املادة  ،05البند (ج) من املادة  05ــ وه ه املادة اسرتدتها
اللجنة ــ يقضي مبنح املشرتي حق فسخ العقد بعد مرور  31يومًا من تاريخ
إع ار املطور إذا تأار املطور عن تسليم الوحدة ولو ليوم واحد وذلك عرب طلب
يقدم إىل اللجنة .األخ أعد ،ارجع إىل املادة .05
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العضو أمح إبراهيم بهزاد:
سيدي الرئيس ،املادة  05تتحدث عن حالة تأار املطور ،وأنا مل
أتكلم عن التأاري بل تكلمت عن عدم التزامه مبا جاء يف العقد ،فهناك
التزامات موجودة حبسب املواصفات واخلرائ

والتفاصيل املبينة يف العقد

وأال بها املطور ،يف ه ه احلالة ما هي القوانني اليت تطبق عليه؟ وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أارى؟
01

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

05

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

61

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( 02بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة علمل ه ه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

65

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟

(ال وود محاظاا)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
01

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( 61بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة علمل ه ه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟ تفضلي األات دالل جاسم الزايد05 .

العضو دالل داسم الزاي :
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص عبارة «علمل أال تتجاوز مخسني ألف
دينار وحيدد القرار فئات الرسوم حبسب قيمة املشروع» ،هل املقصود هنا أن
كل الرسوم ال تتجاوز مبلغ مخسني ألف دينار؟ أرجو التوضيح من قبل األخ 61
مقرر اللجنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،اإلاوة الوزراء ،هل لديكم إجابة عن سؤال األات دالل
الزايد؟ تفضل سعادة األخ الدكتور ةعة بن أعد الكعن وزير شؤون 65
البلديات والت طي العمراني.
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وزير شؤون البل يا) والتخطيط العمراني:
شكرًا معالي الرئيس ،املقصود به ه الرسوم كل ما يتعلق بالتسجيل
واخلدمات األارى اليت تقدمها احلكومة مثل تراايص امل ططات الرئيسية
اليت ستقدمها إىل املطور وكل ما يتعلق مبشروع التطوير ،فسوف تكون
هناك فئات رسوم سيحددها قرار صادر عن جملس الوزراء .فاملقصود كل ما 5
يتعلق باخلدمات األساسية ،سواء ادمات البنية التحتية أو تصاريح امل ط
العام للمشروع أو ترايص البناء أو قيد السجل ،فكل ذلك سيشملها ه ا
القرار وستحدد ه ه الرسوم من االله ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أارى؟

(ال وود محاظاا)
05

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة
61

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( 60بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة علمل ه ه املادة 65
بالتعديل الوارد يف التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟

(ال وود محاظاا)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
05

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( 66بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة علمل ه ه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
61

هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
65

هل يوافق اجمللس علمل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
5

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( 63بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة علمل ه ه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟ تفضلي األات رباب عبدالنن 01
العريض.

العضو رباب عب النيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظة علمل ه ه املادة يف البند  ،3ه ه
مادة عقابية حيث تقول« :يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال جتاوز 05
عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل مطور- 3...:امتنع عن
تسليم الوحدة املبيعة ونس ة الرسوم يف امليعاد املتفق عليه» ،أي أن جمرد عدم
التسليم يف امليعاد سيؤدي إىل أن يكون البند عقابيًا بالنسبة إليه ،وأعتقد أن
يف ه ا إجحافًا ألنه من املمكن أن تكون هناك ظروف طارئة أو قوة قاهرة
منعته من التسليم ،وبالتالي أرى أن حي ف ه ا البند ،ونرجع إىل املسؤولية 61
املدنية يف احلاالت اليت حيق له فيها فسخ العقد والتعويض ،ولكن به ه
الطريقة فإن املشروع جاهز ولكنه جمرد تأار يف التسليم وال نعلم ما هي
ظروفه؟ وعليه أقرتح ح ف ه ا البند ،وشكرًا.
65

الرئيـــــــــــــــس:
ولكن ه ه سلطة تقديرية للقاضي.
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العضو رباب عب النيب العريض:
سيدي الرئيس ،ليست هناك سلطة تقديرية ،فمجرد أنه ميتنع عن
تسليم الوحدة يف امليعاد سترتتب علمل ذلك عقوبة ،ولن يراعي ولن يقدر
القاضي الظروف اليت مر بها يف موضوع التسليم ،ومن املمكن أن يكون
5

املشروع...

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا ،أنتِ قانونية وحنن نقرأ املادة أمامكم ،واملادة تقول« :أو بإحدى
هاتني العقوبتني»...
01

العضو رباب عب النيب العريض:
سيدي الرئيس ،بغض النظر عن ذلك ،فهي عقوبة حبد ذاتها ،كما
أنها تعترب من اجلرائم املستمرة ،مبعنمل أنه إذا مل يسلم الوحدة املبيعة
فستستمر العقوبة عليه ،وه ا معناه أن العقوبة ستستمر باستمرار االمتناع،
05

وأعتقد أن ه ا البند جمحف جدًا حبق املطورين ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
حسنًا ،املادة تقول« :أو بإحدى هاتني العقوبتني» ،فقد حيكم القاضي
بالغرامة مبقدار  011دينار ،فهل حيق له ذلك أم ال؟
61

العضو رباب عب النيب العريض:
سيدي الرئيس ،ليست ه ه الفكرة ،بل الفكرة هي أن ه ه اجلرائم
تعترب مستمرة.
65

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األخ عارف أعد هجرس رئيس ةعية التطوير العقاري.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 016

6104/5/62م

املضبطة 62

رئيس مجعية التطوير العقاري:
شكرًا سيدي الرئيس ،من جتربتنا يف السوق ،أستطيع أن أقول إن
أغلبية املشاريع تتأار بسبب البنية التحتية وباألاص توصيل ادمة
الكهرباء ،ويف األبراج يكون التأاري يف توصيل ادمة الكهرباء من 2
شهور إىل سنة ،وال نريد أن حنمل املطور عقوبة بسبب تأاري هو ليس سببًا 5
فيه ،وأعتقد أننا حنتاج إىل أن نوضح ما إذا كان التأاري بسبب املطور أو
بسبب تأار وصول بعض اخلدمات ومن ضمنها الكهرباء .ثانيًا :إن املطور
حتمل لو جهز املبنمل فإنه ال يستطيع أن يسلم الش ص الوحدة السكنية ألنه
جيب أن يفحصها قبل تسليمها ،ولألسف فإن املسؤولية حبسب ه ا القانون
يتحملها املطور وهو ليس سببًا يف التأاري ،أما إذا كان سببًا يف التأاري 01
فالعقوبة موجودة ،فعادةً ه ه العقوبات موجودة يف العقد بني املشرتي والبائع،
ولكن هناك أمور اارجة عن إرادته ،ول لك حيتاج األمر إىل توضيح،
وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانونـي بوزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

املستشار القانونـي بوزارة الع ل والشؤون اإلسحامية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة تقول« :امتنع عن تسليم» ،أي افرتض 61
املشرع أن الوحدة جاهزة والش ص متعنت ال يريد أن يسلمها ،ويف ه ه
احلالة هناك عقوبة جنائية .أما موضوع أنه تأار بسبب قوة قاهرة أو ما شابه
فه ا موضوع مدني ،ولكن هنا النص واضح وصريح وهو يقول« :امتنع عن
تسليم» ،أي الوحدة جاهزة ولكنه مل يسلمها ألي أسباب كانت ،ويف ه ا
احلالة يعاقب بالعقوبة املوجودة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األات دالل جاسم الزايد.

العضو دالل داسم الزاي :
شكرًا سيدي الرئيس ،قد أتفهم ما تفضلت به األات رباب العريض 5
بناء علمل الت وف ال ي أوضحه األخ عارف هجرس ،ولكين أتفق مع ما
تفضل به املستشار القانونـي بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف،
والسبب هو أن كلمة «االمتناع» تعين توافر القصد لدى الش ص ،أي امتنع
عن قصد عن تسليم الوحدة ،أما املسائل األارى مثل الظروف القاهرة أو ما
شابه ذلك فهي من األسباب املانعة اليت ينظر إليها ،ولكن كلمة «امتنع» 01
تعين االمتناع العمدي عن تسليم الوحدات يف امليعاد املقرر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األات لولوة صاحل العوضي.
05

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،الكالم ال ي تفضلت به األات رباب
العريض يف حمله ،وأاتلف مع املستشار القانونـي بوزارة العدل والشؤون
اإلسالمية واألوقاف واألات دالل الزايد؛ ألن املفهوم هنا ينصرف إىل القصد
العام وليس القصد اخلاص ،وما تكلم عنه األخ سعيد عبداملطلب ينصرف 61
إىل القصد اخلاص ،واملشروع مل يتطلب لتوقيع العقوبة قصدًا ااصًا،
وبالتالي ال يكفينا أن نقول« :امتنع» ،ألن ذلك مربوط باملوعد املتفق عليه.
والكالم ال ي طُرح عن الت وف وارد ،ألن ه ه اجلرمية ليست من اجلرائم
ــ حبسب املشروع ــ اليت تطلب فيها املشروع قصدًا ااصًا ،وجمرد القصد
العام وهو االمتناع يوقع الغرامة .والكالم ال ي تفضلت به معاليك ــ سيدي 65
الرئيس ــ وهو موضوع تقدير القاضي خيتلف عن موضوع التقديم أو اجلزاء؛
ألننا نتكلم عن مرحلة تالية ،أي أنه يف تطبيق اجلزاء يكون القاضي بني
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 014

6104/5/62م

املضبطة 62

ايار الغرامة وايار احلبس ،ولكننا إذا أضفنا عبارة« :امتنع عن تسليم
الوحدة املبيعة دون مربر أو سبب مشروع» فإننا هنا اشرتطنا القصد اخلاص،
والقصد اخلاص يف مثل ه ه اجلرائم مطلوب حتمل عندما يأتي أي مطور يف
املستقبل وميتنع ألي سبب من األسباب نقول له إنك معاقب إما بالغرامة وإما
باحلبس ،حتمل لو كانت الغرامة بسيطة ،فالسمعة مطلوبة للشركات5 ،
والقاضي قد يستعمل سلطته التقديرية يف تقدير الغرامة ،وبالتالي أرى أننا لو
أضفنا القصد اخلاص فلن يأتي ويقول إنين سأقيس ذلك علمل أنه بسبب القوة
القاهرة أو الظروف االستثنائية ،ف لك يف املسائل املدنية ،لكن يف املسائل
اجلنائية البد أن يكون املشرع واضحًا وصرحيًا ،حبيث يبيّن هل يتطلب
األمر القصد العام أم القصد اخلاص؟ الفلسفة التشريعية العقابية البد أن 01
تكون واضحة أمام املشرع حتمل يكون القاضي أيضًا واضحًا عند تطبيق
العقوبة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
05

شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمح احلادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن يف اللجنة نتفق مع رأي سعادة املستشار
واألات دالل الزايد .هنا املادة صرحية وواضحة ،ومل تقل :تأار عن التسليم،
إمنا قالت امتنع ،واالمتناع معناه أن النية موجودة باالمتناع عن التسليم ،ويف 61
ه ا البد من حفظ حقوق املشرتين ،فعندما يقوم بتأاري التسليم باملنع أو
االمتناع عن تسليمه ألن العقارات زادت قيمتها علمل املتفق عليه ،ويضعه يف
ضغ حبيث يبيعها عليه أو يتنازل له عن املبلغ ال ي قام بتسليمه إياه ،أو أنه
يبيعها مببلغ أكرب؛ ف لك معناه االمتناع .هنا املادة قصدت عاية املشرتي من
تعسف املطور باالمتناع عن التسليم ،أما التأاري فله مربراته ،واملادة تعاقب 65
بالغرامة أو باحلبس ،والقاضي ليس عليه سلطان يف حكمه إال ضمريه،
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مبعنمل أن أحدًا مل يُسلم الوحدات ألن وصول الرمل إىل البحرين تأار
كمثال ،أو عدم توافر أحد أدوات البناء ،وذلك خيتلف عما إذا كان
االمتناع مقصودًا ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أارى؟

(ال وود محاظاا)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( 64بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة علمل ه ه املادة 61
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟ تفضلي األات دالل جاسم الزايد.
65

العضو دالل داسم الزاي :
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص املادة ( )64يف شأن جوازية اجلهة
امل تصة يف شطب قيد املطور ،هناك عبارة تقول« :ويف حالة ارتكابه أيًّا من
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اجلرائم املنصوص عليها يف ه ا القانون» ،وأمتنمل إضافة جزئية إليها وهي
«وصدور حكم نهائي فيها» باعتبار أن العربة ليست مبجرد االرتكاب ،إمنا
مبا يصدر من أحكام نهائية يف ه ا الشأن ،فأرجو إضافة ه ه العبارة،
وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
أرجو تقديم املقرتح مكتوبًا .هل القصد من كالمكِ أنكِ تريدين أن
تقولي «بعد صدور حكم نهائي» يف نهاية الفقرة؟
01

العضو دالل داسم الزاي :
نعم.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات أارى؟

05

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
مقرتح األات دالل الزايد هو إضافة عبارة «بعد صدور حكم نهائي»
يف نهاية املادة ،فهل يوافق اجمللس علمل ه ه املادة بتعديل اللجنة مع األا

61

بالتعديل املقرتح من قبل األات دالل جاسم الزايد؟

(أغلبية موافقة
65

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بالتعديل امل كور .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل
األخ مقرر اللجنة.
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العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( 65بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة علمل ه ه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟ تفضلي األات لولوة صاحل
العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه ه املادة تقول« :دون إاالل مبسؤولية 01
الش ص الطبيعي »...يُعاقب باحلبس ك ا وك ا ،وأجازت للمحكمة أن
تقضي بوقف نشاط الش ص االعتباري املتعلق باجلرمية ملدة ال تزيد علمل
سنة ،يف حني أن اجلهة اإلدارية بإمكانها إغالق املشروع بأكمله ،إذن هنا
اجلهة امل تصة مُنحت حقًا أكرب من جهة القضاء ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أارى؟

(ال وود محاظاا)

61

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة

65

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
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العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة املستحدثة ( 62بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة علمل
استحداث ه ه املادة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟

(ال وود محاظاا)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل استحداث ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة املستحدثة ( 62بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة علمل
61

استحداث ه ه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟ تفضلي األات لولوة صاحل
العوضي.

65

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن اليوم نتكلم عن ااتصاص إنشاء جلنة
لنظر املنازعات املتعلقة بالتطوير العقاري ،نقل إليها ااتصاص احملاكم
حبسب ما ورد يف املواد املشار إليها يف املشروع رقم ( )2البند ( ،)2واملادة ()8

واملادة ( 8مكررًا) من قانون املرافعات املدنية والتجارية .من يوم كان لدينا 31
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جلنة املنازعات اإلجيارية .سؤالي هو :ماذا تبقمل للمحاكم (للقاضي
الطبيعي)؟ ه ه مالحظة حنن نعلم أنها لن تُغري من جمرى األمور ،ولكن ماذا
سيتبقمل للقضاء البحريين؟
5

الرئيـــــــــــــــس:
املادة ( )68تقول :جيوز الطعن باالستئناف أمام احملكمة الكربى
املدنية.

العضو لولوة صاحل العوضي:
أنا أقصد االاتصاص يا سيدي الرئيس ،أنا أعلم أنه جيوز الطعن 01
عليها ،ولكنين أتكلم عن ااتصاص اللجان ،فما قلته لن يُغري جمرى
األمور ،ولكن من حقي بصفيت عضوًا يف جملس الشورى أن أبدي رأيي.
وسؤالي هو :إذا كان كل مشروع ــ كما قالت األات ةيلة سلمان يف
اجللسة السابقة عند مناقشة قانون اإلجيارات ــ قانون أنشئت له جلنة ااصة
للمنازعات ،وأُحلقت بوزارة العدل ،فماذا تبقمل للقضاء البحريين؟ لدينا غرفة 05
البحرين لتسوية املنازعات ،ولدينا جلنة منازعات اإلجيارات ،ولدينا جلنة
التطوير العقاري ،فحينما نسري يف ه ا االجتاه ،فهل ه ا توجه حنو تفتيت
القضاء؟ ه ا هو سؤالي ،وشكرًا.
61

الرئيـــــــــــــــس:
األات لولوة ،قرأنا لكم يف قانون اإلجيار رأي اجمللس األعلمل
للقضاء ،وقد قال إن ه ا ال خيل بسلطة القضاء ،ووافقتم أنتم علمل اللجنة
كما هي موجودة ،فهل نسأل اآلن اجمللس األعلمل للقضاء من جديد؟! انتهمل
األمر ،ومعنمل ذلك أن اللجنة اليت أصبحت يف ذلك القانون هي اللجنة ذاتها يف

ه ا القانون ،وقال بالضب  :إننا نتفهم نية اإلسراع يف البت يف قضايا النزاع 65
اليت تنشأ بني األطراف .هل هناك مالحظات أارى؟

(ال وود محاظاا)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل استحداث ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة املستحدثة ( 68بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة علمل 01
استحداث ه ه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟

05

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل استحداث ه ه املادة؟

61

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة املستحدثة ( 62بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة علمل
استحداث ه ه املادة.
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65

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟ تفضلي األات رباب عبدالنن
العريض.
5

العضو رباب عب النيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنيابة عن األات لولوة صاحل العوضي،
أعتقد أنها تتفق معي يف ه ا املوضوع ،وهو خبصوص أن يكون إصدار
القرارات بالنسبة إىل حتديد اإلجراءات وعرض النزاع علمل اللجنة بقرار من
وزير العدل ،أعتقد أن ه ه املادة فيها شبهة عدم الدستورية ألن ه ه

اإلجراءات قضائية وال جيوز التفويض التشريعي فيها ،ومن املفرتض أن تصدر 01
بقانون ،واحملكمة الدستورية حكمها يف غرفة تسوية املنازعات واضح يف
ه ا املوضوع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
05

شكرًا ،هل هناك مالحظات أارى؟

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
61

هل يوافق اجمللس علمل استحداث ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( 31بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة علمل ه ه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.
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65

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟

(ال وود محاظاا)
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة
01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
05

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( 30بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة علمل ه ه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
61

هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
65

هل يوافق اجمللس علمل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
5

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( 36بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة علمل ه ه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
05

هل يوافق اجمللس علمل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 61
مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( :)3توصي اللجنة حب ف ه ه املادة.

65

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟

(ال وود محاظاا)
31
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ح ف ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة
5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُح ف ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر
اللجنة.
01

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( :)4توصي اللجنة حب ف ه ه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟

05

(ال وود محاظاا)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ح ف ه ه املادة؟

61

(أغلبية موافقة
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُح ف ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر

65

اللجنة.

العضو فؤاد أمح احلادي:
املادة ( :)01توصي اللجنة حب ف ه ه املادة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات علمل ه ه املادة؟

(ال وود محاظاا)
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس علمل ح ف ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُح ف ه ه املادة .تبقمل لدينا علمل جدول األعمال مشروع قانون
بشأن اجلمعيات السياسية ،وسوف تتم مناقشته االل اجللسة القادمة،
ونتمنمل عليكم املوافقة علمل عقد جلسة استثنائية يوم اخلميس القادم ،ألن

ه ا القانون مت تأجيل مناقشته ثالث مرات ،وأيضًا لدينا مشروع قانون بشأن 05
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ،فهل يوافق اجمللس علمل عقد جلسة
استثنائية يوم اخلميس القادم؟

(أغلبية موافقة

61

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .كما أود أن أذكر اإلاوان يف اللجنة بضرورة اإلسراع
يف نظر املواد املعادة إليهم حتمل ننتهي من مشروع التطوير العقاري إذا أمكن
ذلك .ولدينا تقريران لوفد الشعبة الربملانية ،األول هو تقرير وفد الشعبة
الربملانية ململكة البحرين بشأن املشاركة يف أعمال الدورة الثالثة عشرة 65
للجنة التنفي ية لالحتاد الربملاني العربي ،واملنعقدة يف دولة الكويت بتاريخ
 08يناير 6104م ،والثاني هو تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين
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