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 ةمضبطة الجلسة السادسة عشر

 دور االنعقاد العادي الثالث

 الفصل التشريعي الرابع

 10 

 16الرقـم:    

 هـ1438جمادى األولى  8 التاريخ:  

 م2017فبراير  5     

 

 15 

من دور االنعقاد العادي  ةعقد مجلس الشورى جلسته السادسة عشر

ــرى  مقــر  ــج  قاعــة االجتماعــا  ال ب الثالــم مــن الفصــل التشــريع  الرا 

 حـدالمجلس الـوني   القضـيبيةع عيـد السـاعة العامـرة مـن وـبال يـوم األ

هـ الموافق الخـامس مـن مـهر فبرايـر 1438جمادى األولى  مهر الثامن من

 20الح الصالح رئيـس مع وذلك  رئاسة واحب المعال  السيد عل   ن و2017

 مجلس الشورىع وحضور أوحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 
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ـــــــــــــــ اد. ـــــــــــــــم  هــ ـــــــــــــــد   راهيـ  العضــــــــــــــو أحمــ

 الــــــــددتور أحمــــــــد ســــــــالم العــــــــري .العضــــــــو 

ــــــــــــــــدي الحــــــــــــــــداد.  العضــــــــــــــــو أحمــــــــــــــــد مه

 العضـــــــــــــو  ســـــــــــــام  ســـــــــــــماعيل البيمحمـــــــــــــد.

ــــــــــــــــ  .  العضــــــــــــــــو جاســــــــــــــــم أحمــــــــــــــــد المه

 العضـــــــــــــــــو جمـــــــــــــــــا  محمـــــــــــــــــد فخـــــــــــــــــرو.

ـــــــــــــــ .  العضـــــــــــــــو جمعـــــــــــــــة محمـــــــــــــــد ال عب

ـــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــلما . ـــــــــــــــــة عل  العضـــــــــــــــــو جميل

 العضــــــو الــــــددتورة جهــــــاد عبــــــدا  الفا ــــــل.

ــــــــــــــــا . ــــــــــــــــب الخي  العضــــــــــــــــو جــــــــــــــــواد حبي

ــــــــــــــــا . ــــــــــــــــدا  عب  العضــــــــــــــــو جــــــــــــــــواد عب

 العضــــــــــــــــو حمــــــــــــــــد مبــــــــــــــــار  اليعيمــــــــــــــــ .

ــــــــــــــد حســــــــــــــين المســــــــــــــقط .  العضــــــــــــــو قال

ــــــــــــــــد المســــــــــــــــلم. ــــــــــــــــد محم  العضــــــــــــــــو قال

 العضـــــــــــــــو قمـــــــــــــــيس حمـــــــــــــــد الرميحـــــــــــــــ .

 العضـــــــــــــــو درويـــــــــــــــ  أحمـــــــــــــــد الميـــــــــــــــاع .

ـــــــــــــــــــــــد.  العضـــــــــــــــــــــــو دال  جاســـــــــــــــــــــــم ال اي

 العضــــــــــــــــــو ر ــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــدا  فــــــــــــــــــر .

 العضـــــــــــــــو رهـــــــــــــــوة محمـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــواري.

 العضــــــــو الــــــــددتور ســــــــعيد أحمــــــــد عبــــــــدا .

ـــــــــــــــة.  العضـــــــــــــــو ســـــــــــــــمير وـــــــــــــــاد  البحارن

 العضــــــــــــــــو وــــــــــــــــاد  عيــــــــــــــــد    رحمــــــــــــــــة.

 العضـــــــــو الســـــــــيد  ـــــــــياء يحيـــــــــى الموســـــــــوي.

 العضــــــــــــو عــــــــــــاد  عبــــــــــــدالرحمن المعــــــــــــاودة.
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 العضــــــــــــو عبــــــــــــدالرحمن محمــــــــــــد جمشــــــــــــير.

 العضــــــــو الــــــــددتور عبــــــــدالع ي  حســــــــن أ ــــــــل.

 العضــــو الــــددتور عبــــدالع ي  عبــــدا  العجمــــا .

ــــــــدالوهاب عبدالحســــــــن الميصــــــــور.  العضــــــــو عب

 العضــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــ  عيســــــــــــــــــى أحمــــــــــــــــــد.

 ة فانمـــة عبـــدالجبار ال ـــوهج .العضـــو الـــددتور

 العضــــــــــــــــو فــــــــــــــــ اد أحمــــــــــــــــد الحــــــــــــــــاج .

 العضــــــو الــــــددتور محمــــــد علــــــ  حســــــن علــــــ .

ـــ . ـــد الخ اع ـــ  محم ـــد عل ـــددتور محم  العضـــو ال

 العضـــــــو الـــــــددتور ميصـــــــور محمـــــــد ســـــــرحا .

ــــــــــا  يلــــــــــ  قضــــــــــوري.  العضــــــــــو نانســــــــــ  ديي

ـــــــــــــــــود. ـــــــــــــــــ  المحم ـــــــــــــــــوار عل  العضـــــــــــــــــو ن

 العضـــــــــــــــــــو هالـــــــــــــــــــة رمـــــــــــــــــــ ي فـــــــــــــــــــاي .

 

 فعبدالجليل   راهيم    نريالسيد سعادة وقد حضر الجلسة 

سيد األمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الح ومة سعادة ال

 غانم  ن فضل البوعييين ورير م و  مجلس  الشورى واليواب.

 

 5 دما حضر الجلسة  ع  ممثل  الجها  الرسمية وهم:

  والتخطيط العمران  ورارة األمغا  وم و  البلديا من: 

 المستشار القانون . السيد  شير محمد والح -

 

 ة المواوال  واالتصاال من ورار: 

 10 بريد.السيدة مريم أحمد جمعا  وديل الورارة لليقل البري وال -
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 من ورارة م و  مجلس  الشورى واليواب: 

السيد عبدالعظيم محمد العيد الوديل المساعد لشـ و  مجلسـ   - 

 الشورى واليواب.

 . ورارةوعدد من مديري اإلدارا  ورؤساء األقسام وموظف  الــ 

 5 

 ة الصحةمن ورار: 

 الس.جملا السيد حممود رشيد شريف مستشار شؤون -

 

  هيئة تيظيم المهن والخدما  الصحيةمن: 

 10  الجالهمة الرئيس التيفيذي. عذ   الددتورة مريم -1

 السيد أسامة أحمد األمير المستشار القانون . -2

 

الــددتور أحمــد عبــدا  ناوــر األمــين العــام دمــا حضــرها 

 الياوـرالمساعد للموارد البشرية والمالية والمعلوما ع والسـيد عبد

 15ع محمد الصديق  األمين العـام المسـاعد لشـ و  الجلسـا  واللجـا 

تشــارين سوالــددتور عصــام عبــدالوهاب البررنجــ  رئــيس هيئــة الم

لقــــانونيين القــــانونيين  ــــالمجلسع وأعضــــاء هيئــــة المستشــــارين ا

  المجلسع دما حضرها عدد من مديري اإلدارا  ورؤساء األقسام

 الرئيس الجلسة: معال وموظف  األمانة العامةع ثم افتتح 

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ســـم ا  الـــرحمن الـــرحيمع أســـعد ا  وـــباح م   ـــل قيـــرع 

ل من دور االنعقاد العادي الثالـم مـن الفصـ ةنفتتح الجلسة السادسة عشر
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التشريع  الرا جع ونبـدأ  ـتالوة أسـماء األعضـاء المعتـذرين والغـائبين عـن 

الجلسـة السـا قة. تفضـل األب عبـدالجليل   ـراهيم    نريـف األمـين العـام 

 للمجلس. 

 

 5 األمين العام للمجلس:

الســالم علــي م ورحمــة ا  و رداتــهع مــ ر ا ســيدي الــرئيسع 

اعتذر عن حضور هذه الجلسة  وأسعد ا  وباح م جميع ا   ل قيرع

ســامية قليــل الم يــد والســعادة الــددتورة سوســن حــاج  تقــوي  تاوــاحب

 قار  الممل ةع وم ر ا. هماسفرل

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

م ر اع و هذا ي و  اليصاب القانون  النعقاد الجلسة متـوافر ا. 

 لى البيد التال  من جدو  األعما  والخاص  التصديق علـى  اآل ونيتقل 

 ؟فهل هيا  مالحظا  عليهامضبطة الجلسة السا قةع 

 15 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

ـــي م  ـــا  .  ذ  تقـــر المضـــبطة دمـــا ورد   ل ـــدييا  ي مياســـبة  ل

ــا  البحــرين. تفضــل ا ــوة دف ــين لتوســيس ق ــذدرى التاســعة واألر ع  20ألب ال

 عبدالجليل   راهيم    نريف األمين العام للمجلس  قراءته.
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 األمين العام للمجلس:

مياسـبة الـذدرى   يـا  مجلـس الشـورى  عم ر ا سيدي الرئيس 

مياسبة احتفا  الممل ة   :التاسعة واألر عين لتوسيس قوة دفا  البحرين

صـاد  ت  تـواألر عـين لتوسـيس قـوة دفـا  البحـرين ال التاسعة الذدرى 

 5يطيب ليا ف  مجلس الشـورى أ  نرفـج  الجاري الخامس من مهر فبراير

ــى مقــام حضــرة وــاحب الجاللــة  ــا  التهــان  والتبري ــا   ل أســمى  ي

الملــك حمــد  ــن عيســى    قليفــة ملــك الــبالد المفــدى القائــد األعلــىع 

و لى واحب السمو المل ـ  األميـر قليفـة  ـن سـلما     قليفـة رئـيس 

واحب السمو المل   األمير سلما   ن حمـد    الورراء الموقرع و لى 

 10اليائب األو  لرئيس مجلس الـورراء قليفة ول  العهد نائب القائد األعلى 

حفظهم ا  ورعاهمع معبرين عن  الغ اعت ارنا وعظيم فخرنا للم انـة 

 فضـل االهتمـام  ع وذلـكالمرموقة التـ  ووـلإ  ليهـا قـوة دفـا  البحـرين

 جاللة العاهل المفدى والح ومة الرمـيدةع والرعاية ال ريمة من لد 

نضـبا ع تم يإ من  لوغ هذا المستوى العـال  مـن الجاه يـة واالحتى 

 15 عا يذود عن حياض الوننا حصيي ودرع  عاا مامخ ورح  ذلك أوبحإ و

نيا ف   ويصو  م تسباته ومقدراتهع ويحم  معبه.  هعاستقراريحفظ و

 جهـود معـال  المشـير الـردن و هذه المياسبةع ليشيد  عمجلس الشورى

ــة  ــن أحمــد    قليف ــة   ــا  البحــرينالشــيخ قليف ــوة دف ــام لق ــد الع  عالقائ

وجميج ميتسب  قوة دفا  البحرينع معبرين عن  الغ التقـدير لمـا تحققـه 

 20وما قطعته من أموا  واسعة ف  ميـادين اإلعـداد والتوهيـل قوة الدفا ع 

د ف  تطوير أسـلحتها نمو مضطر لتدريب المستمرع وما رافق ذلك منوا

ــة ــة والجوي ــة والبحري ــة دعــم البري ع م دــدين فــ  هــذه المياســبة الونيي

ــــا  البحــــرين  ــــوة دف ــــس الشــــورى ومســــاندته لق ــــدراتها لتطــــوير مجل ق
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للقيـام  ذا  ال فـاءة واالسـتعداد العياور البشريةالدفج  العس ريةع و

 وم ر ا.ع السام  واجبها 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5ونيتقـــل اآل   لـــى البيـــد التـــال  مـــن جـــدو  األعمـــا  مـــ ر اع  

ــراهيم     ــواردة. تفضــل األب عبــدالجليل    ريــف نوالخــاص  الرســائل ال

 األمين العام للمجلس.
 

 األمين العام للمجلس:

 10رســائل معــال  الســيد ع الرســائل الــواردة: مــ ر ا ســيدي الــرئيس 

ه ى  ليـأحمد  ن   ـراهيم المـال رئـيس مجلـس اليـواب  خصـوص مـا انتهـ

اليقـل  مشرو  قـانو   التصـديق علـى اتفاقيـةمجلس اليواب حو  التال : 

ــة التشــيكع  ــين ح ومــة ممل ــة البحــرين وح ومــة جمهوري الجــوي  

جيـة  حالتـه  لـى لمع وقـد تمـإ 2016( لسـية 50افق للمرسوم رقم )المر

 15و  الشــ و  الخارجيــة والــدفا  واألمــن الــوني  مــج  قطــار لجيــة الشــ 

لخــدما  امشــرو  قــانو   التصــديق علــى اتفاقيــة و. والقانونيــةالتشــريعية 

افـــق الجويـــة  ـــين ح ومـــة ممل ـــة البحـــرين وح ومـــة المجـــرع المر

 و  وقـد تمـإ  حالتـه  لـى لجيـة الشـ مع2016( لسـية 51للمرسوم رقم )

ريعية الخارجيــة والــدفا  واألمــن الــوني  مــج  قطــار لجيــة الشــ و  التشــ

 20 جويـة  ـينلتصديق علـى اتفاقيـة الخـدما  المشرو  قانو   اووالقانونية. 

افــق للمرســوم رقــم ح ومــة ممل ــة البحــرين وح ومــة جورجيــاع المر

 وقـــد تمـــإ  حالتـــه  لـــى لجيـــة الشـــ و  الخارجيـــة مع2016( لســـية 60)

ع قانونيـةوالدفا  واألمن الـوني  مـج  قطـار لجيـة الشـ و  التشـريعية وال

 وم ر ا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

يتقـــل اآل   لـــى البيـــد التـــال  مـــن جـــدو  األعمـــا  مـــ ر اع ون 

لمرسـوم والخاص  مياقشة تقرير لجية المرافق العامة والبيئة  خصوص ا

ــم ) م  شــو  تحصــيل دلفــة  نشــاء وتطــوير 2015( لســية 25 قــانو  رق

 5 إ رهـــوة محمـــدوأنلـــب مـــن األقـــ البييـــة التحتيـــة فـــ  ميـــانق التعميـــر.

 تفضل.صة فلتة اللجية التوجه  لى الميمقررال واري 

 

 زهوة محمد الكواري: العضو

م ر ا سيدي الرئيسع  داية  أنلب تثبيإ التقرير ومرفقاتـه فـ   

 10 المضبطة.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس على تثبيإ التقرير ومرفقاته ف  المضبطة؟ 

 

 15 )أغلبية موافقة( 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ومرفقاته ف  المضبطة. ذ  يتم تثبيإ التقرير  

 

 (23 صفحة /1)انظر الملحق 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

 تفضل  األقإ مقررة اللجية.  
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 زهوة محمد الكواري: العضو

تدارســــإ اللجيــــة المرســــوم  قــــانو   مــــ ر ا ســــيدي الــــرئيسع 

مـادةع حيـم تبودلـإ  شـونه وجهـا   ةالم وّ  من ديباجة و حـدى عشـر

اليظــر مــن قبــل أعضــاء اللجيــة والمستشــار القــانون  لشــ و  اللجــا ع 

ــس  ــة  مجل ــة الشــ و  التشــريعية والقانوني ــى رأي لجي ــة عل  5وانلعــإ اللجي

الشـــورى الـــذي جـــاء م دـــد ا ســـالمة المرســـوم  قـــانو  مـــن اليـــاحيتين 

ر القــانون  الدســتورية والقانونيــةع دمــا انلعــإ علــى مــذدرة المستشــا

ع وقــد رأ  اللجيـة قلــو المرسـوم  قـانو  مــن مـبهة عــدم لشـ و  اللجـا 

المل يـــة »( علـــى 9الدســـتوريةع حيـــم يـــيج البيـــد ) ( مـــن المـــادة )

 10فـ  مل ـه  ال فـ  حـدود الخاوة مصونة فـال يميـج أحـد مـن التصـر  

ــــانو ... ــــى «الق المصــــادرة العامــــة ل مــــوا  »ع ويــــيج البيــــد )د( عل

عقو ة المصـادرة الخاوـة  ال  ح ـم قضـائ  فـ   محظورةع وال ت و 

ع والمرســوم  قــانو  ال يــيج فــ  أي مــن «األحــوا  المبييــة فــ  القــانو 

مواده على مصادرة األموا  الخاوةع أما فيما يتعلق  الميج من التصر  

 15فــ  األمــال  الخاوــة فقــد جــاء  نصــوص المرســوم  قــانو   وســباب 

ج من التصـر  فـ  المـا  الخـاص مسوغة لهذا الميجع و التال  جاء المي

وفقـ ا للقانو  الذي م له المرسوم  قانو  فـ  البيـد ) ( ميـهع و ـذلك 

د( مــن المــادة و) (فر  الشــرو  الدســتورية للبيــدين ) ات ــو  قــد تــو

األهدا  التـ  يرمـ   ليهـا المرسـوم  لى أ  التاسعة من الدستور. ونظر ا 

 20الموارد الطبيعية وتيفيـذ   قانو  ف  غاية األهمية من حيم الحفاظ على

دعم المي انيـة العامـة للدولـة  ايجـاد مبادئ ومفاهيم التيمية المستدامة و

مصــــادر تمويــــل الســــتمرار تمويــــل مشــــاريج البييــــة التحتيــــة المرتبطــــة 

 المشــاريج االســتثمارية وذلــك عــن نريــق تحصــيل دلفــة  نشــاء وتطــوير 

 الجديـدة نق التعميـرفـ  ميـا وذلك مقا ـل  نشـاء مرافقهـاالبيية التحتية 
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   اوـدار المطـورين العقـاريينع والقتيـا  اللجيـة  مبـررا  االسـتعجامـن 

الت  ساقتها ورارة األمغا  وم و  البلديا  المرسوم  قانو  المذدورع 

والتخطيط العمران  ف  مذدرتها المرفقة  قـرار مجلـس اليـوابع فقـد 

( لســية 25قــم )المرســوم  قــانو  ررأ  أهميــة التووــية  الموافقــة علــى 

 5وتطــوير البييــة التحتيــة فــ  ميــانق م  شــو  تحصــيل دلفــة  نشــاء 2015

وف   وء ما دار من مياقشا  ومـا أ ـدي مـن  راء أثيـاء دراسـة . التعمير

المرسوم  قانو  رقم المرسوم  قانو ع فا  اللجية توو   الموافقة على 

حتيـة  شـو  تحصـيل دلفـة  نشـاء وتطـوير البييـة الت م2015( لسـية 25)

ع على المجلس الموقر التخاذ الـالرم. واألمر معروض ف  ميانق التعمير

 10 وم ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

ــى المرســوم  قــانو ؟ مــ ر اع   ــا  مالحظــا  عل تفضــل  هــل هي

 األقإ دال  جاسم ال ايد. 

 15 

 العضو دالل جاسم الزايد:

والشـ ر مووـو   لـى اللجيـة المـوقرة.  م ر ا سـيدي الـرئيسع 

ــه ــدين ل ــا مــن الم ي ــانو  أن ــق  هــذا المرســوم  ق ــا   .فيمــا يتعل دــا  هي

اقتال   ين لجية الش و  التشريعية والقانونية ف  المجلسين  خصـوص 

 20انتهييـا نحـن وما قرأته األقإ المقـررة مـن وجـود مـبهة عـدم دسـتوريةع 

فـ  هـذا المرسـوم رأييـا عـدد ا   لى سالمته من الياحية الدستورية.  دايـة

مــن  لخلوهــامــن المشــادل التــ  نــرأ  فــ  ميــانق التعميــر والتطــوير 

فــ  مجــا  ــــ ال ثيــر مــن المــوانيين  إوــادفالبييــة التحتيــةع والتــ  

عـدم مـن  ـــ مرائهم لـبع  العقـارا  المبييـة  غـرض االتجـار واالسـتثمار
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أ  تميــى تووــيل الخــدما  األساســية لتشــغيل تلــك األمــادن. وديــإ أ

فـــ  المبـــادئ واألســـس العامـــة للمرســـوم  اإل ـــافة  لـــى تيميـــة يشـــار 

 لـى ـــ قاوـة مـج ال لفـة العاليـة للبييـة التحتيـة ــ واالستثمار والتشجيج 

 أنها تسـتهد  المشـاريج التـ  ت ـو   الدرجـة األولـى تجاريـة اسـتثمارية

ا  ا وــريح ا وا ــح ا  أيضــ  ــا  نصــ  ــهأل  هي  5عفــى ويســتثيى مــن يُ يقــو   ن

ودـذلك  ذا دـا  العقـار  عتطبيق هذا المرسوم الموانيو  البحريييـو 

من الدرجة األولىع و التـال  لـن يطبـق  قرا ته درجةلمن أو له للس يى 

ي ـو   اسـمه  فر مـا عمثل هذا المرسوم على الموانيين ف  سـ ياهم

لت  ول ن يس ن فيه أحد أقار ه من الدرجة األولى. هذه ه  اليقطة ا

 10حــد وال يال المرســوم ن أ  نخــر  مــن قاللهــا مــن مســولة أ  هــذا يم ــ

لس يى.  اإل افة  لى أ  مثل مضـمو  هـذا  لى ا استهد  أمر ا موجه ي

المرسوم درجإ عليه عدد من الدو  ف  سـعيها ل ـ  ال تتعثـر مشـاريج 

نـه دووال ي و  هيا   قال  ف  توفير البيية التحتية  الووـف الـوارد 

ا   والصـر  الصـح  والتشـجير والتجميـل وغيـر ذلـكيشمل الطـر . أيضـ 

ــدو  لجــو   ــى  عــ  ال ــديا  فــ  شــ و  اصــالحية لعطــاء هــذه ال  ل  15لبل

وم تبييـا لح ومةع وهذا أمر ف  سيا  دراسة هذا المرسـالمد  وليس ل

اللجيـة  :ن الح ومة أ  تقوم  تشـ يل لجيتـينميه. هيا  توجه أيض ا م

سة واحب السمو المل   األميـر سـلما  العليا للتخطيط العمران   رئا

 ن حمـد    قليفـة ولجيـة معييـة  ـالتطوير العقـاريع وهـو مـالرم لقـانو  

 20ة  ـــين  ـــو  هيـــا  موارنـــتالتطـــوير العقـــاري الـــذي تـــم و ـــعه  حيـــم 

. همســتغاللالميع ــا المســتفيدين مــن تلــك المشــاريج المطــورين العقــاريين و

أما  شو  مبهة عدم الدستورية الت  تم التطر   ليها فوحببإ أ  أو ـح 

أنـه  عـد دراسـتيا لمو ـو  ـــ وفق ا ليج المـادة الـوارد ــ ف  هذا الجانب 

مـج نهـا تتعـارض تـم التطـر   لـى أفقـد نة المل ية الخاوـة مصـا  دو
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فهـــ   عمســـولة الحظـــر فـــ  المصـــادرة  ال  ذا دانـــإ للغـــرض التجـــاري

ــ شــخج واحــد  حســب مســماهاع ول يهــا لا ألمــخاص أو ت ــو  مل  

مشرونة ف  و ج قيد معينع وال ي ـو  الحـبس م  ـد اع دائم ا ت و  

 ل ي و  م قت ا  ذا دا  هيـا   اعـم أو سـبب قـانون  نـج عليـه فـ  

 5القانو ع و التال  ال يوجد تعارض  اعتبار أ  هيـا  ال ثيـر مـن األمـور 

ة دانإ ف  سبيل استحصا  الرسم الت  وافقإ عليها السلطة التشريعي

الح وم   ما يسـمى )الحجـ  اإلداري(ع والـذي تقـدميا  ـه مسـبق ا فـ  

ا  وورة اقترال ف  مجلس الشورىع وهو سـلطة اإلدارة فـ  الحجـ . أيضـ 

التصـر  المـانج فـ  هــذا المرسـوم فقـط هـو انصــر  للعقـار الـذي يــتم 

 10الــدين ألنــه  موجبـه االتفــا  علــى رسـوم معييــةع وهــ  مــن سـبل تحصــيل 

 مثا ة السـيد التيفيـذي الستحصـا  الرسـم.  عـد دراسـة هـذه المجمـال  

وهــل تــم المســا   هــذا المبــدأ أم الع وجــدنا أنــه ال يوجــد أي مســا ع 

وقاوــة أ  هــذا القــرار فــ  التيفيــذ يخضــج لرقا ــة القضــاء  اعتبــار أ  

القضاء سي و  مختص ا ف  حا  ما  ذا وقج  جراء من جهة اإلدارة فـ  

 15سولة الحجـ  أو مسـولة وقـف التصـر ع  حيـم يحـق للشـخج الطعـن م

على تلـك القـرارا  أمـام القضـاءع وهيـا يرجـج األمـر  لـى القا ـ  ذاتـه 

عيد  ودار الح م ف  حالة  ذا دا  هيا  مسوغ قانون  للحجـ  مـن 

عدمهع و التال  قضوعه للقضاءع واليج عليه ف  المرسوم هو توديد 

ــم ت ــن  ــك التصــرفا  ل ــيس تصــرف ا مبامــر اع أ  تل ــارادة ميفــردةع ول  

 20 و نما يخضج هذا األمر لرقا ة القضاءع وم ر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

غانم  ن فضل البوعييين وريـر مـ و   األبم ر اع تفضل سعادة  

 مجلس  الشورى واليواب. 
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 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

است ماال  لما تطرقإ  ليـه األقـإ دال   م ر ا سيدي الرئيسع 

ال ايدع الطعن  عدم الدستورية ف  مجلس اليـواب انصـر   لـى البيـدين 

 5مـن الدسـتورع ليقـرأ علـى عجالـة البيـد ) ( مـن  9) ( و)د( من المادة 

فــال  ةعالمل يــة الخاوــة مصــون»ع الــذي يــيج علــى التــال : 9المــادة 

ع هـذا هـو «...د القـانو يميج أحد من التصر  فـ  مل ـه  ال فـ  حـدو

ه مجلــس اليــواب عيــدما نعــن  عــدم الدســتوريةع  ليــالــيج الــذي ردــن 

البيـد «. وال يي   عن أحد مل ه...»ما البيد ف  ج ئه األقير يقو :  يي

 10) ( يت لم عن المصادرة العامة ل موا  المحظورةع والس ا : هـل قـام 

األموا ع هذا أوال . هذا المرسوم  مصادرة األموا ؟ الع لم يقم  مصادرة 

ثاني ــا: هــل ميــج أحــد ا مــن التصــر  فــ  مل ــه؟ الع لــم يميــج أحــد ا مــن 

ا عيـد التصـر  أ   التصر  ف  مل هع ول ن ف  المقا ـل يجـب أيضـ 

ــى     اع  معي ــا أيضــ  ــا و نمــا أقالقي  ــيس فقــط قانوني  ي ــو  التصــر  ل

 15دانإ على هذا العقـار رسـوم مسـتحقة للجهـة الح وميـة  اليسـبة  لـى 

استرداد ال لفةع فيجـب سـدادها ثـم التصـر  فـ  الملـك. هـذه المـادة 

فيها حمايـة للمشـتريع المشـتري ر مـا يصـيبه غـبن عيـد قيامـه ـــ دمـا 

تفضلإ األقإ دال  ال ايد ـــ  شـراء أرض لالسـتثمار ثـم يتضـح أ  هـذه 

األرض عليها رسـومع وعليهـا مسـتحقا  للح ومـة  مبـالغ دبيـرة تـ ثر 

 20رى أ  هـــذه المـــادة فيهـــا حمايـــة للمســـتثمر.  ذ ا نحـــن عليـــهع و التـــال  أ

مـن هــذا  8مـن المـادة  3نـت لم عـن الطعـن  عـدم الدسـتورية فـ  البيـد 

المرسوم الت  تجيـ  للـورير المخـتج فـ  حالـة االمتيـا  عـن أداء دلفـة 

البيية التحتية المستحقة  قطار جهار المساحة والتسجيل العقـاري  عـدم 

ل يــةع  معيــى أ  الــورير المخــتج يخانــب  ثبــا  أي تصــر  ناقــل للم
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التسجيل العقاري والمساحة  عـدم  ثبـا  أي تصـر  ناقـل للمل يـة فـ  

العقار أو تقرير أي حـق عييـ  عليـهع أو تحميلـه  ـوي رهـو  حتـى سـداد 

دلفة البيية التحتيـة المسـتحقةع فقـط هـذا مـا ذهـب  ليـه اإلقـوا  فـ  

ــس اليــواب  شــو  عــدم الدســتورية. دــذلك ال ــادة ال تــت لم عــن مجل م

 5 طــال  التصــر  ل ــ  نقــو   نيــا أ طليــا تصــر   نســا  فــ  مل ــه 

ع يعيــ  ال «عـدم  ثبـا »الخـاص وهـذا غيـر دسـتوريع  ــل قـا  الـيج: 

تثبإ نقـل المل يـة  ال  عـد أ  تسـتوف  الح ومـة رسـومها المسـتحقة. 

أتوجه  الش ر  لى اللجية الموقرة على ما ذهبإ  ليهع ودذلك أتوجـه 

ــى عــدم ورود أي  الشــ ر  ــة عل ــة الشــ و  التشــريعية والقانوني ــى لجي  ل

 10مبهة دستورية على هـذه المـادة تحديـد اع وأتميـى    مـاء ا  أ  نيتهـ  

ــا ســواء فــ   ــادي  ــه دائم  ــومع أل  هــذا هــو مــا ني مــن هــذا المرســوم الي

السلطة التشريعية أو السلطة التيفيذية  تيويج مصادر الـدقلع واسـترداد 

ــالغ فيهــا مــن أجــل أ   ال لفــةع ونحــن ال نــت لم عــن فــرض رســوم مب

تستفيد الح ومةع فقط نطالب  استرداد دلفة ما وـرفته الح ومـة 

 15 على الخدما ع وم ر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 م ر اع تفضل  األقإ جميلة عل  سلما .  

 

 20 جميلة علي سلمان: العضو

ا  أتفـق مـج أهــدا  هـذا المرسـوم. هيــ مـ ر ا سـيدي الــرئيسع 

ال ثير من الدو  الت  سبقتيا ف  هذا األمرع وال د من الشـرادة  ـين 

ا مـــــج الظـــــرو   الح ومـــــة والمســـــتثمرين أو المـــــوانيين وقصووـــــ 

االقتصــادية الراهيــة التــ  يمــر فيهــا العــالمع و التــال  ال ــد مــن تخفيــف 
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العــبء علــى الح ومــة  حيــم ت ــو  هيــا  مــرادةع وليتحمــل دــل 

ع 8مــن المــادة  3نــب.  خصــوص البيــد مــخج مســ وليته فــ  هــذا الجا

من الدسـتور  31أوال : الدستور وا  المل ية وهذا أمر وا حع والمادة 

ال ي و  تيظيم الحقو  والحريا  العامة الميصوص عليهـا فـ  »تقو : 

 5هــذا الدســتور أو تحديــدها  ال  قــانو ع أو  يــاء  عليــه. وال يجــور أ  ييــا  

ع سـورد  علـى العبـارة «و الحريةالتيظيم أو التحديد من جوهر الحق أ

وال يجــور أ  ييــا  التيظــيم أو التحديــد مــن جــوهر الحــق أو »التاليــة: 

ع  ذا رجعيـــا  لـــى المل يـــة  مســـماها القـــانون  نـــرى أ  أهـــم «الحريـــة

عياوــرها هــو حــق التصــر  فــ  المل يــةع ول ــن عيــدما يــوت  هــذا 

 10الـة عـدم الـورير الحـق فـ  حويعطـ   8مـن المـادة  3المرسوم فـ  البيـد 

  قطــار جهــار المســاحة والتســجيل العقــاري دلفــة البييــة التحتيــةســداد 

 عدم  ثبا  أي تصر  ناقل للمل ية ف  العقار أو تقرير أي حـق عييـ  

علــى العقــارع أو تحميلــه  ــوي رهــو ع هــذا األمــر مــن وجهــة نظــري فيــه 

تقييد على أهم عيصر من عياور المل ية وهو حـق التصـر . وعيـدما 

 15تعتبــر »ع الفقــرة األقيــرة ميهــا نجــد أنهــا تقــو : 7المــادة  نرجــج  لــى

قـــرارا  الـــورير  تحديـــد قيمـــة دلفـــة البييـــة التحتيـــة المســـتحقة علـــى 

ع السيد التيفيذي  ذا لم ت ـن هيـا  «المال   مثا ة السيد التيفيذي...

أي ميارعة عليه تقوم الورارة  وقذه  لى مح مة التيفيـذع وييفـذ  قيمـة 

التيفيـذع فلمـاذا ييفـذ علـى المسـتثمر فـ  محـادم  ال لفة   ل نر 

 20التيفيذ وف  نفس الوقإ ت قذ عليه اإلجراءا   موجب السـيد التيفيـذي 

 3الذي أعطاه المشر  الحق ف  التصر  ف  مل ـهع وتـوت  فـ  البيـد 

وتعمم عليه ف  التسجيل العقاري  عدم جوار التصر  فـ  مل ـه؟ هـذا 

  الحاجـة أ  يقـوم المشـر   و ـعه قيد من قيود المل يـةع وال تسـتدع

ف  هذا المرسوم. على افتراض أ  هيا  مخص ا يملك عقار ا ول يه ال 
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ــةع  ــة التحتي ــن يســتفيد مــن البيي ــال  ل ــه واســتثمارهع  الت يرغــب فــ   يائ

ول ن عيدما ترتفج أسعار األرا   قد يرغب ف   يـج عقـارهع و التـال  

العقـــار هـــو الـــذي المشـــتري الجديـــد الـــذي يرغـــب فـــ  اســـتثمار هـــذا 

سيستفيد من البيية التحتيةع وف  هذه الحالـة لـن يسـتفيد المالـك األو  

 5من البييـة التحتيـة التـ  دفـج دلفتهـاع ف يـف نضـج عليـه هـذا القيـد؟ 

ا  اليســبة  هــذه المــادة اســتوقفتي  و حثــإ فيهــا  حث ــا دبيــر اع وقصووــ 

بحريييـةع  لى األح ام الصادرةع و اليسبة  لى المح مـة الدسـتورية ال

هيــا  ح ــم للمح مــة الدســتورية البحريييـــة وا ــح جــد ا فــ  هـــذا 

ــو  يضــج هــذا  ــى المشــر    ــد عل ــا جــاء فــ  الح ــم هــو قي األمــرع وم

 10الشر ع لذلك أنـا ال أتفـق مـج أ  لـيس هيـا  مـبهة عـدم دسـتوريةع أو 

عــدم تقييــد للحــق. اســمحوا لــ   قــراءة نــج الح ــم الــذي نصــإ عليــه 

السية الثالثة  /2/2005ييية ف  القضية رقم دالمح مة الدستورية البحر

وحيـــم    الحمايـــة القانونيـــة التـــ  دفلهـــا »القضـــائية والـــذي يقـــو : 

الدســتور للمل يــة الخاوــةع تفتــرض أال ترهقهــا القيــود التــ  يفر ــها 

ـــ جــوهر  ييانهــاع وأال  ـــ فــ   نــار وظيفتهــا االجتماعيــة ـ  15المشــر  عليهــا ـ

هاع  ما يفقدها علة وجودهاع وييحدر ي و  من مونها تعطيل االنتفا   

ــك أ  وــو   ــا مــن مضــمونهاع ذل ــا يفرغه ــى م ــا  ل ــررة له ــة المق  الحماي

ا  المل ية الخاوةع و عاقتها ال يجتمعا . ودلما تدقل المشـر  مقو ـ 

 ييانهاع من قال  قيـود ترهقهـا  لـى حـد ا تالعهـاع دـا  عملـه افتئات ـا 

 20 قاء المل ية مج الحرما  من  عليهاع ميافي ا للحق فيها. وم دى ذلك أ 

ــرا  متياقضــا ... ــا أم ــن يصــادروا «. مقوماته ــم ل ــا   نه ســعادة الــورير ق

المل يةع وحيح أنه ليسإ هيا  مصادرة للمل يةع ول ـن تـم و ـج 

قيود على المستثمر ــ و   دانـإ م قتـة ـــ  عـدم التصـر  فـ  مل ـهع 

  التيفيـذ ف  حين أ  المشر  ف  هـذا المرسـوم أعطـى الحـق للـورير فـ
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علـى المالـك  سـيد تيفيـذيع وفــ  حـين أ  المـادة السـا قة فيهـا  ــمانة 

تضمن حق الح ومةع فلماذا يتم و ج القيود على المالـك؟ أرى أنـه ال 

يجور للمشر  مسايرة هـذا الو ـجع فهيـا  مخالفـة دسـتوريةع حيـم    

المشر  هيـا يضـج قيـود ا علـى حـق المل يـةع ويضـج عراقيـلع و التـال  

 5تياق ع ديف للدستور أ  يصو  حق المل ية وف  نفس الوقإ  هيا 

ــى حــق التصــر  فــ  المل يــة؟ أرى أ   ــوم المشــر   و ــج قيــود عل يق

غير وحيحةع وديإ أتميى لو أنهـا دانـإ غيـر موجـودة فـ   8المادة 

هذا المرسومع أل  المرسوم  اليسبة  لى مواده ف  مجملها ممتار جـد اع 

رسوم من أهدا ع  ال أ  هذه المـادة مخالفـة وأنا أؤيد ما ذهب  ليه الم

 10 للدستورع وم ر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

غانم  ن فضل البوعييين وريـر مـ و   األبم ر اع تفضل سعادة  

 مجلس  الشورى واليواب. 

 15 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

ـــرئيسع  ـــة ســـلما  تعـــر   قـــدر  مـــ ر ا ســـيدي ال األقـــإ جميل

وم  قــانو  ال يم ــن  حــداع أي تعــديل عليــهع و نمــا معرفتــ  أ  المرســ

التصويإ عليه  الموافقة أو  الرف ع ومـن اليـوم الـذي يصـدر فيـه فهـو 

 20نافـــذ  ح ـــم الدســـتور. وعيـــدما تـــتم الموافقـــة عليـــهع وعيـــدما يصـــبح 

مشرو  قانو  يم ن فيما  عد  حداع التعديال  المالئمة علـى مـوادهع 

سلما  تتفـق مـج أهـدا  المشـرو ع ور مـا  هذا أوال . ثاني ا: األقإ جميلة

نحن اليـوم  حاجـة  لـى الموافقـة علـى أهـدا  المشـرو  وعلـى المشـرو  

ذاتـه  التصــويإ  الموافقـة عليــه وعــدم رفضـه مــن أجـل تمريــره.  اليســبة 
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 لــى االستشــهاد  ح ــم المح مــة الدســتورية البحريييــةع نحــن ال نعلــم 

يد اع هل ه  قضية مشا هة القضية الت  تت لم عيها األقإ جميلة تحد

لهذه القضايا الت  نت لم عيها؟ وهل ه  قضـية قيـد م قـإ يرفـج متـى 

ما سدد المستفيد الرسوم الت  عليه  لـى الجهـا  المعييـة؟  اليسـبة  لـى 

 5عدم استفادة من يدفج دلفة البيية التحتيةع أتصور أ  مـن سـيبيج هـذا 

ه سيحمل دلفة البيية العقار سواء دا  عقار ا أو أر  ا من الم دد أن

التحتيــة التــ  دفعهــا علــى المشــتريع و التــال  سيســترد ال لفــة مــرة 

أقرىع وهـذا ال مـك فيـه. القيـد هيـا ي ـو  حتـى سـداد دلفـة البييـة 

التحتيةع ودمـا قلـإ سـا ق ا    المو ـو  أقالقـ  وفيـ  وقـانون ع و ذا 

 10دـا  الرجــل وــادق ا ف ــل مــا هيالــك أنـه ســيذهب لــدفج مــا عليــه مــن 

سومع ويحرر العقـار مـن أي قيـودع ومـن ثـم  ام انـه أ  يتصـر  فيـه ر

تصرف ا دامال ع فالقيـد هيـا لـيس قيـد ا مطلق ـا دائم ـا  ات ـا. ال أعتقـد أ  

هيا  أي مبهة دستوريةع واألمور فيية  حتةع وأتميى أ  يتم االنتهاء من 

 هذا المرسوم اليومع وم ر ا.

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ل األب ف اد أحمد الحاج .م ر اع تفض 

 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

 20حتـــى نـــرى أ عـــاد المرســـوم  قـــانو   مـــ ر ا ســـيدي الـــرئيسع 

مـا يقـارب نصـف دور ليستذدر قانو  التسجيل العقاري الذي أقذ ميـا 

هذا القانو . عيد مياقشة مواد مشرو  قانو  التسـجيل  ةياقش مانعقاد و

لتوميرع الت  تبـدأ يل العقاري أسباب االعقاري  يّن ليا اإلقوة ف  التسج

ل التسجيل ــ أي  مجرد استالم البـائج المبـالغع حيـم يبـدأ  التوثيق ــ قبِ
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ل المح مـة أو أي ا المُلك قد  يج وأمر عليه مـن قبـالتومير دو  هذ

حماية  ل فراد من الوقو  فـ  مشـادل  عجهة أقرى دونه مو ج تيار 

معييةع فعيدما يذهب  لى م تب التوثيق ويسلم المبالغ المستحقة عليه 

ليسجل األرض أو العقار يعلم أنه مو ج ن ا ع وهيا تبدأ المقا ـاة مـرة 

 5أقرى. أوال : أتقدم  الش ر الج يل  لى رئيسة لجيـة الشـ و  التشـريعية 

دع الت  دفإ ووفإ  حـديثها عـن المرسـوم والقانونية األقإ دال  ال اي

 قانو ع فالمرسوم  قـانو  فـ  المـادتين الثاميـة والتاسـعةع قُصـد ميهمـا 

الحديم أوال  عن المستثمرين والمطـورين فـ  مجـا  العقـارا ع فهـو لـم 

يــت لم عــن األفــراد أو المــوانن وــاحب المُلــك الــذي تصــله مثــل هــذه 

 10ة األولـىع  ـل ت لـم هيـا عـن الخدما ع وحتى أفـراد عائلتـه مـن الدرجـ

 150أو  100أو  50المطورع فلو افتر يا أ  هيـا  عمـارة م ونـة مـن 

ــن البيــى التحتيــة مــقةع ف ــم ت لــف الدولــة مثــل هــذه اإل مــدادا  م

وغيرها؟ وهل من يسـتثمر فـ  عمـارا  أو مجمعـا  سـ يية غيـر قـادر 

 مــقة 150علــى تحمــل دلفــة هــذه البيــى التحتيــة؟ن وهــل يعقــل أنــه  يــى 

 15  تـال األرضحتى  :لثالع أو أر ج عمارا  وال يمتلك هذه ال لفة؟ن ثاني ا

ال يوجد مـن يقـو   نـه قـال  عشـر  عالتحتية يةالبي تبنَ ووولإ  ليهالم 

ــنســيوا   ــل    اايرتفــج ســعره ل ــى ســإ  فتضــاعتألســعار سن   ــج  ل أر 

ع فهــل مــن المعقــو  أنــه ال يملــك دلفــة أمــور مســتحقة عليــه؟ن أ ــعا 

مرسوم  قانو  يسمح له  حق التقا  ع وليت لم عن حاال  دما أ  ال

 20فرديةع أي ن ا   ين أفـراد أو ورثـة أو غيـر ذلـك حـو  مُلـك ي مـر عليـه 

فــ  التســجيل العقــاري حتــى ال يُتصــر  فــ  هــذا العقــار  ال  عــد انتهــاء 

الي ا  حولهع هيا  ديو  مستوجبة للدولة لتغطية ال لفـة فهـل نقـو  ال 

استحصــا  الدولــة ديونهــا مــن المســتثمرين أو مــن  يحــق لهــا ذلــكن وهــل

مال  العقارا  أو مضار   العقارا  يعـد مخالفـة دسـتورية؟ن أنـا هيـا ال 
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  ـل  يودهـاع  ـل  نهـا حمـإ  9أرى مصادرة لحـق الدسـتور فـ  المـادة 

المل ية الخاوةع دما أنها محمية  يج دستوري وا حع وهـو  جـراء 

رب المبــالغ المســتحقة عليــه  لــى م قــإ حتــى يــدفج المســتثمر أو المضــا

الدولةع    دا  يحق ل فـراد اسـتعما  هـذا اإلجـراء فالدولـة مجموعـة 

 5أفرادع واللجية لم ترَ أي مخالفة ف  هذا األمر  ل هو حفظ للما  العام 

حــرين فقــط ــــ ميطقــة الب فــ  الظــرو  التــ  تمــر فيهــا ــــ لــيس الســيماو

مــا  العــام. أقيــر ا أدــرر العــالم دلــهع فهــو حــق الستحصــا  الو الخلــي 

لتو ـيحع يـة الشـ و  التشـريعية والقانونيـة علـى ام ري  لى رئيسة لج

 وم ر ا.  

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 م ر اع تفضل األب قميس حمد الرميح . 

 

 العضو خميس حمد الرميحي:

 15ال جــدا  حــو  أهميــة هــذا المرســوم  مــ ر ا ســيدي الــرئيسع 

أعيـــ   قـــانو ع وهـــو  المياســـبة مطبـــق فـــ  ال ثيـــر مـــن دو  العـــالمع 

دوره ـــــاسترداد دلفة  نشاء البيية التحتيةع أعتقد أنه ال ميـاص  عـد و

فـ  المـادة ــ  اعتباره قانون ـا ـــ أ  يـتم التعـديل علـى هـذا المرسـومع أل  

قإ جميلة سلما  ــ  عـ  األمـور التـ  ــ دما أمار  ال ميلة األالثامية 

 20تستوجب اإليضالع وقصوو ا الغموض الموجود ف  المادة الثانية  شـو  

المجمعــا  االســتثماريةع فــاذا تــم تطــوير  عــ  ميــانق التعميــر ولــم يــتم 

تطوير األج اء األقـرى وهيـا  مسـتثمرو  يريـدو  االسـتثمار مـن قـال  

 لـى هـذه اليقطـةع أرى أنـه   يج ومراء األرا   فهـذا المرسـوم لـم يشـر

غموض قد يعيق أيض ا عمليت  البيج والشراء نالما أ  المادة الثامية ف  
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 يودها الثالثة يوجد  ع  الغموض. هذا مرسوم  قانو  والمرسوم يجـب 

أ  يُوافق عليه أو يُرف  و عد ذلك يتم تعديلـهع أنـا أتفـق مـج مـا ذهبـإ 

ة الثاميـة يعتريهـا الغمـوضع  ليه األقإ جميلة سلما   خصوص أ  الماد

ــ دما أمر  سا ق ا ــ سـو  يطـا  هـذا المرسـومع التعديل لذا أرى أ  

 5 وم ر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 م ر اع تفضل األب أحمد مهدي الحداد. 

 

 10 أحمد مهدي الحداد: العضو

 دايـــة  أمـــ ر لجيـــة المرافـــق العامـــة  مـــ ر ا ســـيدي الـــرئيسع 

ر. لــدي ســ ا   لــى اإلقــوة فــ  اللجيــةع قــال  والبيئــة علــى هــذا التقريــ

قراءت  لتقرير اإلقوة اليواب وجد  أنهم اسـتدعوا الجهـا  المعييـة فـ  

ــــر  ــــة التعمي ــــا ورارة اإلســــ ا ع واألمــــغا ع وهيئ هــــذا الشــــو ع وميه

 15اإلس ان ع فلماذا لم تقم اللجية هيا  اسـتدعاء هـذه الجهـا  و خاوـة 

ن  شــ ل عــام؟ وهــل هيــا  فــ  مثــل هــذه القــوانين التــ  تمــس المــوان

أسباب معيية؟ وهل الجها  المعيية قامإ  ارسا  ردودها م تو ة؟ و ذا 

دانــإ فعــال  قــد أرســلتها فلمــاذا لــم نجــدها فــ  التقريــر أو ر مــا هــ  

 اليسبة  لى دلفة  :موجودة ف  م ا   قر من التقرير؟ هذا أوال . ثاني ا

 20ع هيــا  ال ثيــر مــن التعميــر فــ  البييــة التحتيــة فــ  الميــانق الجديــدة

المشادل الت  تظهر  عد تهيئة هذه الميشآ ع مثال : المجاري وانقطـا  

ـــا   ـــكع ودمـــا نقـــرأ فـــ  الصـــحف هي ـــر ذل ـــاء واألمطـــار وغي ال هر 

ـــة  ـــو   ـــد جهـــا  معيي ـــرة يطرحهـــا الجمهـــور والمواني مـــ اوى دثي

مختصة ف  هذا الشو ع وهيـا  تجـاوب مـن قبـل هـذه الجهـا ع ل ـن 
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هـل  نيقوم  ـدفج هـذه األمـوا   ذا تضـرر المـوانن؟ ف  األقير من سو 

ه  ورارة األمـغا  أم ورارة اإلسـ ا  أم جهـا  أقـرى؟ هيـا  ال ثيـر 

من الش اوى ف  الجرائد ور ما ليس هيا  حل لها. عيدما نقوم  ـذلك 

وهـل سـيتم  ؟للمـوانن وـالل الخلـل لـو حـدع فيمـا  عـد ديف يم ـن 

 5علــى حســاب الــورارة أم  وــالل هــذه الميشــآ  علــى حســاب المــوانن 

مغا  أو اإلس ا ؟ ألنه ر ما يحدع  رر للميشـوة لـو المختصة مثل األ

األسـئلة مـن قبـل الجهـا  المعييـةع  هحدع ذلكع أتميى اإلجا ـة عـن هـذ

 وم ر ا.

 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 م ر اع تفضل األب جما  محمد فخرو. 

 

 جمال محمد فخرو: العضو

القــانو ع وهــو فــ  هــذا أتفــق مــج رول  مــ ر ا ســيدي الــرئيسع 

 15الحقيقــة  حــدى اليقــا  التــ  نوقشــإ مــج اإلقــوة فــ  الح ومــة وورارة 

مع حيـــم 2016 – 2015الماليـــة  شـــ ل قـــاص عيـــد مياقشـــة موارنـــة 

تحدثوا عن استرداد ال لفة الح وميـةع دونهـا جـ ء ا مـن وـالحيا  

ــال  يجــب أ  نقــف مــج هــذا القــا ــة العامــةع و الت ــادة ورارة المالي نو  ل ي

 يرادا  الدولة. األقإ جميلة سلما  ر ما لديها رأي دسـتوري أو قـانون  

 20 ال أني  أنظر  لـى هـذا المبلـغ علـى أنـه ديـنع الح ومـة قـدمإ قدمـة 

معيية ولها دين  موجب هـذا القـانو  ومـن حقهـا أ  تسـترد هـذا الـدينع 

فعيــدما أقتــرض مــن  يــك أعطيــه وثيقــة أرض ي مــر عليهــا فــ  الســجل 

لعقاري على أنهـا أرض أو  يـإ ال يم ـن تداولـه أو  يعـه أو مـراؤه  ال ا

 موافقة الدائن المرتهنع و التـال   ذا لـم يـدفج المطـور هـذا الـدين  لـى 
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الح ومة فسو  أميعه من تطوير عقاره أو  يعه  ال  تسديد الدين ل ع 

ومعرو  أ  ديو  الح ومة ف  أي حالة لها األولويةع ل ن مج األسف 

سـلو  ال ـــ دما ذدر سـعادة الـورير ــ ديد وُجد لدييا ف  البحرين الش

أقالق ع وهو عدم االلت ام  تسديد الديو  الح ومية. أرى أنهـا قطـوة 

 5جيـدة إللــ ام دــل مــن يســتفيد مــن قــدما  الح ومــة أ  يســددها فــ  

الوقإ المياسبع هذا أوال . ثاني اع متى يستحق هذا الدين؟ هذا الدين ال 

 عيدما يتقدم واحب العقار  طلب لتطوير عقارهع لو فر ـيا يُستحق  ال

ا و قيـإ لديـه عشـرا  السـيين فمـن حقـه  يعهــاع  أ  مواني ـا يملـك أر ـ 

يسـتحق الـدين عيـدما يتقـدم  طلـب لتطـوير هـذا  ول ـنوالتداو  فيهاع 

 10للحصو  على رقصة لذلكع و التال  لن ي و  هيا  أي قيـد والعقارع 

 و  نلب الدين عيدما يتقدم  طلب تـرقيج على تداو  األرض  ل سي

ــةع والمــادة الخامســة وا ــحة فــ  هــذا الشــو ع  ــى الجهــة المعيي ــاء  ل  ي

فعيدما أقدم الترقيج أقبره أ  الترقيج سي لفه  يية تحتيـة   ـذا 

دييار للمترع فاذا ديإ تحتـا   لـى االقتـراض مـن البيـو  فلـيس هيـا  

 15يم يـك أ  ترهيـه وتوقـذ وأي قيد على االقتراض  رهن العقار نفسهع 

من البيكع دما أنك سو  تدفج للمقـاو  وسـو  تـدفج لرقصـة  اقر  

البياءع ودذلك للبييـة التحتيـةع لـذلك ال أعتقـد أ  هـذا القـانو  سـو  

مـن حريـة تـداو  العقـار أو مـن الحريـة التـ   ايعيقع أو أ  هيـا  حرمان ـ

لسـ ا  األو : دفلها الدستور. لدي س اال   لى اإلقوة ف  الح ومـة: ا

 20هل ستتولى الح ومـة  نشـاء البيـى التحتيـة فـ  جميـج ميـانق البحـرين 

ــا  ا مــن م ــا  م ــوم ســو  أنــور أر ــ  ــغ؟ الي ل ــ  تســتحق هــذا المبل

ــاءع فهــل أ ــمن  ــةع وســو  يجهــ  البي ــة التحتي وســو  أدفــج قيمــة البيي

عيدما أدفج هذا المبلغ أ  البيى التحتية ست و  جاه ةع  حيم تشـمل 

والمجاري وغير ذلك؟ أعتقد أ  هذا اإلجـراء سيسـبب الت ام ـا الشوار ع 
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علــى الح ومــةع وال أعــر  مــدى مقــدرتها علــى تحقيــق هــذا االلتــ امع 

وأتوقج عيدما أتقدم  طلـب تـرقيج لبيـاء عقـار سـواء عمـارة أو  يـإ أو 

ت ـو  البيـى التحتيـة جـاه ة علـى ا أ  السـتثمار وأدفـج مبلغ ـلغير ذلك 

ـــم األقـــل عيـــد اســـت ما   ـــاءع ال أ  يقـــا  لـــ     البيـــى التحتيـــة ل البي

 5تســت مل اآل   ــل ســو  ت تمــل الحق ــان أرى أ  نتودــد مــن مقــدرة 

ـــ  ـــ عيــد وــدور أي قــانو  ـ الح ومــة علــى ذلــك. األمــر اآلقــرع يجــب ـ

قر  لى اإلقوة فـ  يرادا  المتحققة ميهع وس ال  اآلمعرفة تقديرا  اإل

ــرادا  ا لتــ  يم ــن أ  تتحقــق مــن الح ومــة: مــا هــ  تقــديراتهم لاي

ــل هــذا القــانو ؟ وهــل ســو  تت فــل الح ومــة  مصــاريف   وــدار مث

 10  ــافية لتطبيقــه؟ فــال أريــد أ  أفــرض رســم ا لتحصــيل هــذه اإليــرادا  

ــو أ  الح ومــة  وت ــو  ــىع و التــال  ل ت ــاليف تحصــيلها  يســب أعل

تعر  دـم متـر ا مر ع ـا يُبيـى فـ  السـية فـ  البحـرين حتم ا دَرَسَإع فسـ

وال د أ  لـديها تقـدير ا أولي ـا للرسـوم التـ  سـو  تحتسـبهاع  عستثمارلال

  ووهيـا ســ ال : دــم ســيُحقق هــذا القــانو ؟ن هــل مائــة مليــو  أو قمســ

ــا أو مائتــام ــا أو عشــرو  مليون  ــا  ليون   15مليــو  دييــار؟ن أل  هــذا األمــر يهمي

 عيدما نيظر  لى المي انية العامة للدولة ف  السيوا  القادمـة ونعـر  أ 

هيا   يراد ا  قر جاء من هذا القانو   و التال  هما س اال  للح ومة: 

األو : هل سو  ت و  البُيية التحتية جاه ة ف  أي ميطقة سو  أ يـ  

 فيها؟ والثان : ما هو مقدار اإليرادا  المتوقعة؟ وم ر ا.

 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ال وهج . م ر اع تفضل  األقإ الددتورة فانمة عبدالجبار  
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 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

ـــرئيسع  ـــدي  مـــ ر ا ســـيدي ال ـــا. ل أســـعد ا  وـــباح م جميع 

الس ا  نفسه الذي سوله األب جما  فخروع هذا أوال . ثاني ا: توقفإ عيد 

يُصـدر الـورير قـرارا   تحديـد قيمـة دُلفـة »المادة السا عة الت  تقو : 

 5علــى المــال ع ويــتم  قطــارهم  هــا  موجــب  البُييــة التحتيــة المســتحقة

وهــذا الــيج وا ــح جــد ا ألي مســتثمرع  «قطــاب مُســجل  علــم الووــو 

ويفيد  و  الخطاب سـو  يوتيـه  البريـد المسـجل  لـى م انـهع ول ـن 

وللمال  االعتراض علـى قيمـة ال ُلفـة »الفقرة الثانية من المادة تقو : 

م ا من تاريخ  قطارهم  هاع المستحقة عليهم لدى الورير قال  ثالثين يو

 10ويبإ الورير ف  االعتراض قال  ثالثين يوم ا من تاريخ تقديمـهع ويعتبـر 

وهـذا معيـاه أ   «فوا  الميعاد دو  البإ ف  االعتراض  مثا ة رف  لـه

المالك  ذا لم يتسلم أي رسالة من الورارة فا  نلبه مرفوض. نبع ا نحن 

يفتـرض أ  المسـتثمر مـن قـار  نريد تشجيج االستثمار ف  البحـرينع ول

البحرينع ومن المتعار  عليه ف   الده أ  عدم حصوله على الرد يعيـ  

 15الــرد  اإليجــابع ف يــف ي ــو  اليظــام فــ  البحــرين أ  عــدم حصــوله 

على الرد يعي  الرف ؟ن أنا أحدث م عن المسـتثمر الخـارج ع واألمـر 

ما الذي يضر  أيض ا ييسحب على المستثمر البحريي  يا معال  الرئيسع

ن و ـعه أو  ف  أ  يحصل على رسالة تشرل له سبب الرف  حتى يحسـّ

ـــا  المختصـــة لمياقشـــة هـــذه األســـباب  ذا دـــا  األمـــر  ؟يراجـــج الجه

 20 الطريقة المبيية ف  المادة  و  عدم حصوله على أي رسـالة مـن الـورارة 

ال داعـ  لمراجعـة الرسـالة التـ  أتتـه  همعياه رف  نلبه فمعيـى ذلـك أنـ

البدايــةع وال داعــ  لمراجعــة الــورارةع ألنــه لــن توتيــه رســالة تو ــح  فــ 

الـــرف  مـــن عدمـــه أو تو ـــح لـــه ســـبب الـــرف ع وقاوـــة  ذا دـــا  

جد اع ألنه فـ  دو  دثيـرة  مهمةالمستثمر من قار  البلدع وهذه نقطة 
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ــ دما نعر  وقاوة ف  الدو  األجيبيـة ـــ ال ـد مـن وجـود رد مسـبّبع 

لى االستثمار فـ   الدنـا وأنـا أقـو  لـه    لـم ف يف أمجج المستثمر ع

 أرد عليك فهذا يعي  الرف ؟ن وم ر ا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 م ر اع تفضل األب ف اد أحمد الحاج . 

 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

رد ا علــى التســاؤ  حــو  لمــاذا لــم تــد ُ  مــ ر ا ســيدي الــرئيسع 

 10ع  قـانو  ديها قياعة  المرسوماللجية الجها  الرسمية؟ أقو     اللجية ل

ــةع واتفقــإ  ــانون  للجي وناقشــته فــ  عــدة اجتماعــا  مــج المستشــار الق

لع  وجهــا  نظــر اللجيــة علــى المرســوم  قــانو ع ودار حولــه نقــا  مفصــّ

ــو  ــى ل ــة حت ــا: هــذا مرســوم  قــانو ع وهــذا يعيــ  أ  اللجي هــذا أوال . ثاني 

أ  تُبــد  فيــه  ال يحــق لهــا عإ  عــ  الجهــا  وعرفــإ  راءهــا فانــهاســتد

 15دلمة واحدةع وعليه فـا  اسـتدعاء الجهـا  فـ  هـذه الحالـة مـا هـو  ال 

 نالة ف  وقإ مياقشة التقرير  اللجية انلعإ على مرئيا  اإلقـوا  فـ  

ــس اليــواب واقتيعــإ  يقامــهم ومرئيــاتهمع وتمــإ مياقشــة مرئيــا   مجل

ليــا  اإلقـوا  مـج أعضــاء اللجـا . و اليســبة  لـى اليقطـة التــ  تقـو     ا

يت لمو  ف  الصحف عن فعالية مثـل هـذه البُيـى التحتيـة مـن دهر ـاء 

 20وماء ومجارٍ فوعتقـد أ  هـذا سـ ا  يوجّـه  لـى الجهـا  المسـ ولة ولـيس 

 لى اللجيةع أل  اللجية هـ  سـلطة فـ  مجلـس تشـريع ع وليسـإ سـلطة 

تيفيذيــة تســتطيج أ  تراقــب أعمــاال  فييــة قــار  المجلــسع وهــ  أعمــا  

فـ  دـل ورارة فـ  يوجـد فيييو  ومختصو ع وأعتقـد أنـه مس و  عيها 

الدولة ويدو  للش اوى واالقتراحا ع واآل  أغلب الورراء لهـم مجلـس 

 25أسبوع ع  ذا لم يحضر الورير فا  وديل الورارة ي و  حا ر ا أو من 
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ييوب عيهع ويـدور اليقـا  فـ  مجالسـهم حـو  جـودة الخـدما  ونريقـة 

مــة ال ــوهج  أعتقــد أ  ســ الها فــ  تقــديمها. األقــإ الــددتورة فان

محلهع نحن ف  هذا المجلس ــ سيدي الرئيس ــ دررنا أدثر مـن مـرة 

ــإ  ــ  أ  عــدم الب ــدّ  هــذه المــوادع أعي ــد أ  تع ــه ال   وناقشــيا مســولة أن

ـــ وأقصــد عــدم رد الجهــا   30فــ  الرســائل أو التظلمــا  قــال   ــا ـ  5يوم 

ا  ــــ ال ـــد أ  يُعتبـــر موافقـــة ولـــيس رفضـــ  حتـــى تُلـــ م الجهـــا  الرســـمية ـ

التيفيذيــة المســ ولة  ســرعة العمــل ومتا عــة أمــور اليــا ع ســواء دــانوا 

مســتثمرين  حــريييين أو أفــراد ا أو مســتثمرين مــن الخــار ع وهــذا هــو 

الصحيحع ونحن نالبيا  هذا األمر أدثر من مرةع أقصد أ  يُعتبر عدم 

 10إ الــرد قبــوال ع وذلــك ألســباب ذدرتهــا مــن قبــلع وأنــا أمــ ر األقــ

 الددتورة فانمة ال وهج  على هذه المالحظةع وم ر ا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

مريم أحمد جمعا  وديـل الـورارة لليقـل م ر اع تفضل  األقإ  

 15 . البري والبريد  ورارة المواوال  واالتصاال 

 

 وكيل الوزارة للنقل البري والبريد

 :بـوزارة الـمـواصــــالت واالتـصـــاالت

ــدير دُلفــة البييــة  ســيدي الــرئيسعمــ ر ا   ــيس لجيــة تق أنــا رئ

 20التحتيةع وأحـب أ  أو ـح ل عضـاء المـوقرين أ  المرسـوم  قـانو  رقـم 

قدّر البُييـة التحتيـة لـثالع فئـا  مختلفـة.  حـداها هـ   نشـاء مرافـق  25

البُيية التحتية ف  ميانق التعمير الجديدة الت  ال توجد فيها  ُييـة تحتيـة 

نشاؤهاع واألقرى تطوير وتحسـين مرافـق البُييـة التحتيـة أو لم ي تمل  

فــ  ميــانق التعميــر القائمــةع والثالثــة تطــوير مرافــق البُييــة التحتيــة فــ  

ــة  ــة التحتيــة. عيــدما ت ــو  البُيي  25ميــانق التعميــر التــ  تحــوي هــذه البُيي
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التحتية ف  ميانق التعمير القائمة الت  توجد فيها البُيية التحتية جـاه ة 

مــن تقــديم رقصــة البيــاءع فــال تُحصــل وال تُحتســب دُلفــة البُييــة  ال ــدف

التحتيـة  ال عيــدما يــتم تقــديم نلــب رقصــة البيــاء وعيدئــذٍ تســتحق هــذه 

ــ  ال توجــد فيهــا  ُييــة تحتيــة فهــذه و ــعها  ــانق الت ــا المي ال ُلفــةع أم

 5مختلف ويصدر فيها قرار عن الـورير المعيـ  ويُرفـج  لـى مجلـس الـورراء 

 اليسبة  لى دُلفة البُيية التحتية ف  ميانق التعمير القائمـة لالعتمادع و

ــى  التــ  توجــد فيهــا المرافــق والتــ  ال ــد أ  يحصــل فيهــا المســتثمر عل

رقصــة  يــاءع هيــا ي ــو  األمــر مجــرد تحصــيل دُلفــة قدمــة قامــإ 

  توفيرها ف  ميانق التعميرع وم ر ا. ةالح ومة الموقر

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 فضل  األقإ دال  جاسم ال ايد. م ر اع ت 

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

ــرئيسع  ــة  مــ ر ا ســيدي ال ــى األقــإ جميل  15والشــ ر مووــو   ل

سلما  على األمر الذي  يّيته  ياء علـى الح ـم الصـادر عـن المح مـة 

الدســـتوريةع ونحـــن دائم ـــا نقـــو : فـــ  مجـــا  القـــانو  قـــد نصـــيب وقـــد 

نخطئع ول ن الح م الـذي أمـار   ليـه األقـإ جميلـة سـلما  يتعلـق 

ا  تحديـد ا فيمـا  طعن رُفِجَ  شو  قانو  االستمال  للميفعة العامةع ود

 20يجـور »من القـانو  المـذدور التـ  دانـإ تـيج علـى:  2يتعلق  المادة 

للمســــتملك أ  يســــتول  علــــى األرض  ذا رأى أ  مقتضــــيا  المصــــلحة 

ع ودــا   يــا  المح مــة الدســتورية فــ  هــذا «العامــة تــدعو  لــى ذلــك

الشـــو  عيـــدما قضـــإ  عـــدم دســـتوريته أ  المشـــرّ  دونـــه تيـــار  عـــن 

اقتصاص أويل لـه فـ  عـدم تبيـا  تلـك الحـاال  علـى سـبيل الحصـرع 
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و التال  ي و  هيا  تـرابٍ فـ  و ـج الضـوا ط التـ  يطبـق علـى  يائهـا 

و اإل ــافة  لــى   فعــة العامــةع هــذا مــا ورد فــ  الح ــماالســتمال  للمي

ــ  قرأتهــا األقــإ جميلــة ســلما  فــا  المح مــة  الحمايــة القانونيــة الت

ودانـــإ الســـلطة التشـــريعية لـــم تمتثـــل ألح ـــام المـــادة ... »أورد : 

 5التاسعة من الدستور فيما أوجبته مـن تحديـد أحـوا  الميفعـة العامـة فـ  

المرســوم  قــانو  المطعــو  فيــهع وتحللــإ مــن القيــد الــذي فر ــته تلــك 

لمــادة وتيارلــإ عــن اقتصــاص أوــيل لهــا وهــو تحديــد أحــوا  الميفعــة ا

العامةع وأنانإ  السلطة التيفيذية تحديد تلك الحاال   قرارا   داريةع 

فا  المرسوم  قانو  المطعو  فيـه ي ـو  فضـال  عـن مخالفتـه... قـالف 

 10ع و التــال  هيــا  قيــا  مــج الفــار  فــ  «مبــدأ الفصــل  ــين الســلطا ...

ي نياقشه اليوم  فبحسب ما قضإ  ه المح مة الدستورية المرسوم الذ

تحديـد أحـوا  الميفعـة العامـة التـ  مـن  لعـدمأ  الشبهة الدستورية أتـإ 

ــر اع وهــو أ  مو ــو   ــا أ  أ ــيف أم ــتم االســتمال . وأحــب هي ــا ي أجله

االســتمال  الــذي تــم التطــر   ليــه هــو نــ   مل يــةع أي جبــرع ونبيعــة 

 15بـر اع  معيـى أ  تُيقـل المُل يـة مـن وـاحب االستمال  أنه ن  ع ويـتم ج

الملك  لى مُل ية الدولة  موجب هذا القانو ع أما ما نحن  صدده فهـو 

قيد م قإ  الميج من التصر  وليس  يقل المُل ية وميـج الشـخج عـن 

 اإل ـافة  لـى  .مُل هع و نما هو مجرد  جراء وقت  ي و   ـ وا  أسـبا ه

لت  قرر  الحاال ع نجد أ  نصها يقـو : ا الثاميةأنه  اليظر  لى المادة 

 20ع  معيى أنه لـيس  قـوة القـانو  يـتم و ـج تلـك القيـود «يجور للورير...»

يتخـذه عيـدما تتحقـق أ  والميج من التصر ع  ل هو أمر جواري للورير 

ا ســداد ال ُلفــة لــن يــتم جبــر ا  حالــة االمتيــا  عــن ســداد ال ُلفــة. وأيضــ 

جَ  مجرد أ  يُقرر و ج رسم معـين ويـ تم تيفيـذه فـور اع و نمـا األمـر قَضـَ

جَ لرقا ــة  ا قَضــَ ـــ أيضــ  ـــ عيــدما تضــعه الــورارة ـ للتقــديرع وهــذا التقــدير ـ
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التــ  تقــو :  الســا عةالقضــاءع وذلــك  حســب مــا هــو وارد فــ  المــادة 

يُصدر الـورير قـرارا   تحديـد البُييـة التحتيـة المسـتحقة علـى المُـال  »

راض على قيمة ال ُلفة المستحقة عليهم ويتم  قطارهم... وللمُال  االعت

ع وفـ  حالـة عـدم البـإ أو تغييـر تلـك «لدى الورير قال  ثالثـين يوم ـا...

 5البُييـة التحتيـة ال ُلفة أُعط  لهم حق الطعن ف  قرارا  تحديـد دُلفـة 

ــا مــن تــاريخ وــيرورة ال ُلفــة  45أمــام المح مــة المختصــة قــال   يوم 

ال ُلفــة روعــ  أنــه لــن يُتــر  لجهــة  اليهائيــة  و التــال  حتــى فــ  تحديــد

اإلدارة أ  تحــدد مــا تــراه مــن رســوم مســتحقة  ــل هــ  تخضــج إلمــرا  

ورقا ـة القضـاء فــ  ذلـك. وــحيح أنيـا ت لميــا فـ  البدايــة عـن أ  هــذا 

 10القانو  لن يشمل الموانيين البحريييين  حسب نـج المـادة الثانيـة التـ  

يل دُلفــة  نشــاء يُعمــل  وح ــام هــذا القــانو  فــ  مــو  تحصــ»تقــو : 

وتطوير البُيية التحتية ف  ميانق التعميرع وتُستثيى من تطبيقه األرا   

والمســادن المملودــة للبحــريييين والمخصصــة لســُ ياهم فــ  ميــانق 

ـــــر الجديـــــدة والقائمـــــةع والمســـــادن المملودـــــة  ريييين للبحـــــالتعمي

ــ ــى...راوالمخصصــة لســ ن أق ـــ مــج « هم مــن الدرجــة األول ــال  ـ  15ع و الت

ا فـ  احترام  الشديد لما تفضلإ  ه األقإ جميلة سـلما  ـــ أعتقـد أنيـ

ع  ـدليل أنـه  لـى اآل   حسـب علمـ  هذا الجانب قد نصيب وقد نخطـئ

لم يتم الطعن عليه أمام المح مة الدستورية  اعتباره مرسوم ا  قـانو ع 

رغم أنه يعمل  ه من تاريخ نفاذهع ونحن اآل  ف  الشهر الثـان  مـن عـام 

 20م  لذلك تحر  لجية الش و  التشريعية والقانونية ف  قراءتها هذا 2017

ــا الدســتوري  ــ  رأيي المرســوم الدقــةع وحروــيا فــ  اللجيــة علــى أ  نبي

ــةع  ــادئ قانوني ــا مــن مب ــرل أمامي ــى مــا نُ والقــانون  فــ  هــذا الشــو  عل

 وم ر ا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 م ر اع تفضل األب  سام  سماعيل البيمحمد. 

 

 ضو بسام إسماعيل البنمحمد:الع

ـــا نشـــجج الح ومـــة  مـــ ر ا ســـيدي الـــرئيسع   5أعتقـــد أنيـــا دائم 

ــالتردي  علــى مو ــو  تحســين  يراداتهــاع  شــر  أال يُ مــس ونطالبهــا  

ــة. وأعتقــد أ  الم ــوثر قــدما  الدول رســوم المــوانن وم تســباته وأال تت

ــ  هــذا االتجــاه  أل  المــادة  ــانو  الــذي نيظــره اليــوم يســير ف انيــة لثا ق

تُســتثيى مـــن تطبيقــه األرا ـــ  والمســـادن »وا ــحة وهـــ  تقــرر أنـــه 

ـــر  ـــانق التعمي ـــ  مي  10المملودـــة للبحـــريييين والمخصصـــة لســـ ياهم ف

الجديــــدة والقائمــــة والمســــادن المملودــــة للبحــــريييين والمخصصــــة 

ــر القائمــة.. ــانق التعمي ــى فــ  مي ع «.لســ ن أقــار هم مــن الدرجــة األول

مــة وجــه الــذي ديــا دائم ــا نحــم الح ووأعتقــد أ  هــذا التوجــه هــو الت

 ال ي ثرعليهع وهو تحسين  يراداتها  ما ال يمس م تسبا  الموانيين و

 15علـــى جـــودة الخـــدما  المقدمـــةع فـــال يعقـــل أ  نســـتمر فـــ  مطالبـــة 

  الح ومة  و  تت فل  مصاريف المستثمرين سـواء مـن داقـل أو قـار

فســـــهع البحــــرينع دلفــــة المشــــاريج يجـــــب أ  يتحملهــــا المســــتثمر ن

والح ومـــة هيـــا ال تحقـــق أر اح ـــا فـــو  ال لفـــة نفســـهاع فهـــ  تغطـــ  

ل هو ال لفة فقطع ويجب أ  يتحمل المستثمر هذه ال لفةع أل  البدي

 20ا  أنه لو الح ومة استمر  ف  رفـج هـذه ال لفـة علـى المسـتثمرين فـ

لتـال  الذي سـيتحملها هـو المـواننع هـ  سـت ثر فـ  مي انيـة الدولـة و ا

ما  التــ  تقــدمها الح ومــة. هــذا التوجــه يجــب أ  ســت ثر فــ  الخــد

مسـا  نشجج عليه وتستمر فيه الدولةع  شر  ــ دما ذدرنا ــ عدم ال

 . م تسبا  الموانيين وعدم التوثير على جودة الخدما ع وم ر ا
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 الرئيـــــــــــــــس:

 م ر اع تفضل األب الددتور محمد عل  حسن عل . 

 

 علي: العضو الدكتور محمد علي حسن

 5أتفق مج ال ثيرين على أ  أهدا  هـذا  م ر ا سيدي الرئيسع 

ـــة  ـــ  تحصـــيل رســـوم البيي ـــانو  مهمـــة جـــد ا للمشـــاردة ف المرســـوم  ق

التحتيـــةع المشـــاردة  ـــين المســـتثمرين والقطـــا  الح ـــوم . ر مـــا أ  

ـــق  المـــادة  ـــة متعل اإلمـــ ا  القـــانون  أو االقـــتال  فـــ  اآلراء القانوني

ـــ »: 3الثاميــة فــ  البيــد  ـــ والمعيــ  هيــا وريــر األمــغا  ـ  يجــور للــورير... ـ

ـــــا  أي  -3 ـــــدم  ثب ـــــاري  ع ـــــار المســـــاحة والتســـــجيل العق  10 قطـــــار جه

ع والســ ا  المطـــرول: هــل يجــور للـــورير المعيــ  أ  يخطـــر «تصــر ...

جهار ا  قر  ميج التصر  ف  العقار من دو  الحاجـة  لـى أمـر قضـائ ؟ 

م دستورية مـرتبط  هـذا األمـر. ر ما الرأي الذي يقو     هيا  مبهة عد

وأعتقد أ  عدم  ثبا  التصر  هو ميج م قإ معلق  سداد رسومع وفـ  

 15حالة تسديد هـذه الرسـوم يجـور السـمال  التصـر  فـ  العقـارع  اعتبـار 

أو نـ    اأ  هذا األمر أمر تيفيذي للورير يسمح له  التجميـد ولـيس ميع ـ

رسـوم. أعتقـد أ   مل يةع ميـج م قـإ للتصـر  فـ  عقـار معلـق  سـداد

هذا األمـر لـيس فيـه أي مـبهة فيمـا يتعلـق  يـ   المل يـا ع أل  هيـا  

أمر ا  قر تقوم  ه البلديا  المعيية وهو تجميد مـيح تـرقيج  يـاء لعقـار 

 20محــــدد  ذا دانــــإ المواوــــفا  أو الرســــوما  لــــم تســــتو ِ الشــــرو  

ور للورير المفرو ة من البلدية المعيية أو القوانين المرعيةع و التال  يج

أو الســلطة المختصــة تجميــد التصــر  فــ  العقــار حتــى يــتم تصــحيح 

الو جع فاألمر متشا هع سواء عدم تسديد رسوم البيية التحتيـة أو عـدم 
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القيــام  اتبــا  المواوــفا ع هــو تجميــد م قــإ ولــيس فيــه نــ   للمل يــة 

  ش ل دائمع وم ر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 سين المسقط .م ر اع تفضل األب قالد ح 

 

 خالد حسين المسقطي: العضو

ــرئيسع  ــا مــج وجــود هــذا المرســوم  قــانو ع  مــ ر ا ســيدي ال أن

وقاوــة فيمــا يتعلــق  تطبيــق مبــدأ اســترداد دلفــة الخــدما  المقدمــةع 

 10ودعـم مي انيــة الدولـة. أرى نوع ــا مــن الغمـوض فــ  المــواد التـ  جــاء  هــا 

المرسوم  قانو ع ولدي مالحظة على المـواد الثالثـة والخامسـة والثاميـة. 

أنــوا  مــن الخــدما  التــ  ســتقدمها المــادة الثالثــة  ييــإ أ  هيــا  ثالثــة 

الدولــةع وســيتم احتســاب دلفــة تقــديم هــذه الخــدما ع الخدمــة األولــى 

 نشاء مرافـق البييـة التحتيـة فـ  ميـانق التعميـر الجديـدة التـ  ال »ه  

 15ع هـذه قدمـة تقـدمها الدولـة «توجد فيها مرافق أو لم ي تمل  نشاؤها

المادة الخامسة ــ أو أقذ وال تحتا   لى مراجعة المالك ــ  حسب تفسير 

ــة  ــان  مــن المــادة الثالث ــد الث موافقتــه لســداد رســوم هــذه الخــدما . البي

تطـــوير وتحســـين مرافـــق البييـــة التحتيـــة فـــ  ميـــانق التعميـــر »يقـــو : 

ــى موافقــة «القائمــة ــا   ل ا  حســب المــادة الخامســة ال أحت ــا أيضــ  ع وهي

 20الثالــم يقــو : المالــك ألنــه توجــد موافقــة علــى رســوم الخــدما . والبيــد 

مرافق البيية التحتية ف  ميانق التعمير القائمة التـ  توجـد فيهـا هـذه »

ع هيا و حسب مـا ذدرتـه المـادة الخامسـة فـا  هـذه الرسـوم «المرافق

ســـت و  مســـتحقة الســـداد عيـــدما يقـــوم وـــاحب الملـــك  اعمـــار هـــذا 

تحصـــل دلفـــة البييـــة التحتيـــة »العقـــارع وســـوقرأ المـــادة الخامســـة: 
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ــل ل ــدين )دمقا  ــا فــ  البي ( مــن المــادة 2و 1لخــدما  الميصــوص عليه

الثالثــة مــن هــذا القــانو  مــن أجــل تــوفير دافــة مرافــق البييــة التحتيــةع 

وي و   قطار المال  وتاريخ استحقا  ال لفـة ونريقـة السـداد نبق ـا 

ع أي وـاحب الملـك يُخطـر فقـط «لآللية الت  تعتمـدها اللجيـة الوراريـة

 5وافقتهع وفيمـا يخـج الخدمـة الثالثـة فقـط ذدـر وال يحتا  األمر  لى م

وتحصل دلفة البيية التحتيـة دمقا ـل للخدمـة الميصـوص عليهـا فـ  »

( من المادة الثالثة من هذا القـانو  عيـد تقـديم نلـب الحصـو  3البيد )

على ترقيج البياء نبق ا لتصييف ميطقـة التعميـر أو الغـرض مـن البيـاء 

فقـط  اواحد  اهيا  مرن أ  ع أي «وراريةواآللية الت  تعتمدها اللجية ال

 10وهو أ  يسدد الرسوم عـن الخدمـة الثالثـة الموجـودة  على واحب الملك

ف  المادة الثالثة عيدما يتقدم  طلب الخدمة. عيدما أنظر  لـى مـا قالتـه 

األقإ جميلة سلما  ف  مداقلتها األولىع فا  المـادة الثاميـة قالـإ  نـه 

تيا  عن أداء دلفة البيية التحتية المستحقة يجور للورير ف  حالة االم»

 قطـار  ـــ3اتخاذ ما يراه مياسب ا  شو  العقـار مـن اإلجـراءا  التاليـة: ... 

 15جهار المساحة والتسجيل العقاري  عدم  ثبا  أي تصر  ناقل للمل يـة 

ــه  ويــة رهــو   ــى العقــار أو تحميل فــ  العقــار أو تقريــر أي حــق عييــ  عل

ع وهــذا قــال  مــا «بييــة التحتيـة المســتحقةوذلـك حتــى ســداد دلفــة ال

ــه لــن ي ــو  هيــا  أي نــو  مــن  قالــه األب جمــا  فخــروع فهــو يقــو   ن

الرسوم الت  يستوجب سدادها  ال عيد تقديم نلـب تعميـر هـذا العقـارع 

 20ونسييا أنه توجد ثالع قدما  ستقدمها الدولةع اثيتا  ميها ليس فيهما 

وم ا يسـتوجب دفعهـا مـن دو  أي دور لصاحب العقارع حيم    عليه رسـ

أقــذ موافقتــهع عــدا الخدمــة الثالثــة عيــدما يطلــب تطــوير هــذا العقــارع 

ف يف ل  أ   ت  ف  المادة الثاميـة وأقـرر عـدم أحقيـة وـاحب العقـار 

فــ  التصــر  فــ  هــذا العقــار حتــى يــتم ســداد رســوم الخدمــةع وهيــا  
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ه مجـاال  قدما  ال أحتا  فيها  لـى موافقتـهن دـا   اإلم ـا  أ  أعطيـ

 ـو  ي ـو  لديـه حــق البيـج لمسـتثمر  قـر لديــه اسـتعداد لشـراء العقــار 

ودفج قيمة الخدما ع ول ن مـن غيـر المقبـو  أ  أميـج وـاحب العقـار 

من التصر  فيـه  شـ ل تـام وأ ـعه فـ  مـور  مـن قـال  عـدم قدرتـه 

 5علــى التصــر  فــ  عقــارهع وهــو عليــه رســوم والتــ ام مــال ع  معيــى أنيــا 

 ــواب فــ  وجــه وــاحب العقــار. أعتقــد أ  هيــا  أهميــة أغلقيــا دــل األ

لوجود مثل هذا المرسوم  قـانو ع ول ييـا نحتـا   لـى  عـادة اليظـر فـ  

  ع  هذه المواد عيدما يصدر ف  وورة مشرو  قانو ع وم ر ا.
 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 تفضل األب دروي  أحمد المياع . أرجو عدم الت رار. م ر اع 
 

 درويش أحمد المناعي: العضو

ال غبـار علـى أ  المالـك يجـب أ  يـدفج  م ر ا سـيدي الـرئيسع 

 15 دــل الت ــاليف مقا ــل الخــدما  المقدمــة  ليــهع هــذا أمــر مســلم  ــهع

ك ول ن يجب أ  تبين دلفة الخدما ع وما يحصل عـادة هـو أ  المالـ

 يوجـد يستلم رقم ا واحـد ا ال غيـرع وهـو ال يعـر  ديفيـة احتسـا هع وال

بعـد  : لـدي عقـار يجدو  أو غيـر ذلـكع وسو ـرب مثـالينع المثـا  األو

ن مسافة نصف ديلومتر عن الخدما ع وتمإ مطالبت   ـدفج مبلـغ معـي

 20 ــج روقمــإ  دفعــه وانتهييــاع  عــد فتــرة وجيــ ة جــاء مالــك يبعــد مســافة 

ــه: ادفــجع ول يــه دفــج نصــف  ــومتر عــن الخدمــة نفســهاع وقــالوا ل ديل

المبلـــغع ف يـــف يـــتم االحتســـاب؟ هـــذا المهـــم وهـــو ديفيـــة احتســـاب 

 أ  ت ــو  هيـا  مــفافية فـ  هــذا المو ـو ع  ذا حملــإ المبلـغع يجـب

ــ ــا ف يــف ســتحمل المالــك الث ــا معيي  ان ؟ الح ومــة المالــك األو  مبلغ 

 25 وم ر ا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 م ر اع تفضل األب أحمد مهدي الحداد. 

 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

 5أوال  أمــ ر األب فــ اد الحــاج  علــى  مــ ر ا ســيدي الــرئيسع 

ر ا مـا اقلة الت  أمار فيها  لـى مـا تطرقـإ  ليـهع ونحـن نقـدر دثيـالمد

ر  ذا يقوم  ه األب فـ اد الحـاج ع ول ـن أريـد أ  أسـوله: مـا هـو الضـر

   أو لـمقميا  استدعاء الجها  المعييـة؟ سـواء أقـر هـذا المرسـوم  قـانو

تفيد ة نسـيـع ور ما هيا  نقا  معي رأيهميقرع من المم ن االستئيا  

 10التـ   ي ا: ذدر األب ف اد الحاج  أني  ت لمـإ عـن الشـ اوىميها. ثان

 ثال  ـــمـتوت  من الموانيين  د جها  معيية  خصوص البييـة التحتيـة ـــ 

 فـ    سـ اال للميار  الت  تبيىع أنا أوال  لم أوجه  لى األب ف اد الحـاج

 هذا الشو ع  ل وجهته  لى الجها  الح ومية المختصةع وم ر ا.

 

 15 ــــــــس:الرئيـــــــ

 م ر اع تفضل  األقإ جميلة عل  سلما .  

 

 العضو جميلة علي سلمان:

لــن نــدقل فــ  جــد  قــانون ع ول يــ   مــ ر ا ســيدي الــرئيسع 

 20أحببإ أ  أو ح نقطة وه  أ  المبدأ الذي جاء فـ  ح ـم المح مـة 

الدســتورية الــذي تطرقــإ  ليــه  هــو مبــدأ عــام وال يتعلــق  وقــائج معييــةع 

وقصوو ا أنيا  اعتبارنا قانونيين نعلم أ  المبادئ العامة الت  تصدر من 

تلــ م  ــو  ت ــو  الوقــائج المح مــة الدســتورية أو مح مــة التمييــ  ال 

متشـا هةع ظـرو  القضـايا تختلـف والوقـائج تختلـفع ول ـن هـذا مبــدأ 
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عام يطبق على القضايا. سيدي الرئيسع المبدأ الـذي أقرتـه المح مـة 

الدســــتورية هــــو مبــــدأ وا ــــح يتعلــــق  المــــادة الدســــتورية التــــ  حمــــإ 

يجـب  المل يةع ويتعلق  المادة الدستورية التـ  تقـرر أ  تيظـيم الحقـو 

ونـإ  صـفتك مشـرع ا عيـدما فأال يمس جـوهر الحـقع وهـذا هـو رأيـ ع 

 5تسن قانون ا يجب أال تضج قيود ا تُفرّغ الحق من مضمونه أو جوهره حتى 

ولو دا  ذلك  شـ ل م قـإع و ذا دـا   شـ ل م قـإ فيفتـرض أ  

ي و  تحإ يد القضاءع فلماذا ال يلجـو  لـى القضـاء؟ أنـإ اآل  أقـذ  

وسو  تلجو  لى القضاء لتطبيقـهع و ذا ديـإ تريـد أ  السيد التيفيذي 

تيفذ  هذه ال ُلفة  ذ  الجو  لـى القضـاء وليصـدر القضـاء قـرار ا  و ـج 

 10مارة القيد أو ميج التصر  فـ  هـذا العقـار حتـى ت ـو  تحـإ  ـمانة 

قضائية مت املةع ول ن أ  نختلف نحن عن المبـدأ الدسـتوري ونقـو  

ميفعــةع فــيحن نعــر  ذلــكع ول ــن هــذه  نــه يتعلــق  وقــائج معييــة عــن ال

المبادئ تطبق على دل الوقائج والقضـايا التـ  فيهـا مسـا   المل يـة 

الخاوةع أو فيها و ج قيود للمل ية الخاوةع وهذا قطاب موجه مـن 

 15ح مة الدسـتورية  لـى المشـرّ  ولـيس  لـى القضـايا. الخطـاب موجـه مال

ا ويجـب عليـك أال  لى المشـرّ  فيقـو  لـه يـا مشـرّ  الدسـتور يقـو  دـذ

تضــج قيــود ا تحــد مــن هــذا الحــق أو ترهقــهع ألنــك ه ــذا تقــوم  عمــل 

أمــرين متياقضــين مــا  ــين حمايــة الحــق ومــا  ــين  قــاء المل يــةع وهــذا 

التيــاق  هــو الــذي ترفضــه المح مــة الدســتورية مــن المشــرّ ع وهــذا 

 20 المبدأ موجّه  لى المشرّ  وليس  لى قضايا  عييهاع وم ر ا.

 

 ـــــــــــس:الرئيــــ

 م ر اع تفضل األب أحمـــد   راهيــم  هـــ اد. 
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 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

ع األقـإ مـريم جمعـا  ذدـر  أ  هيـا  م ر ا سـيدي الـرئيس 

ـــدفج الرســـومع  ـــار أو األرض   ـــ م وـــاحب العق ـــالع حـــاال  ســـو  تل ث

  ألوذدرتهـــا. ديـــإ أتميـــى أوال  أ  نســـتعيد هـــذه الحـــاال  الـــثالعع 

 5ود.  حداها تلـ م الح ومـة  تـوفير الخـدما  فـ  أمـادن العقـار الموجـ

ــب ــل الطل أ  رســوم ا معممــة ســو   مأ عفهــل ســتُفرض هــذه الرســوم قب

عقار  من يريد أ  يطور أيعلى تفرض على جميج العقارا  الموجودةع و

م أ  ألديه  من التطوير؟ هل الذي أدمل البيية التحتيـة سـو  يـدفج؟ 

 يلت مـو  ذا أرادوا أ  يطوروا فيجب أ  يقـدموا نلـبهم و هيا  أمخاو ا

 10نه أ  نعر  ع وقد ديا نتميى أ ه؟ هيا العملية غير وا حة  اليسبة  ل َّ

تلـ م ال يوجد الت ام على الح ومـة تفـرض فيـه رسـوم ا علـى المـوانن و

واء سـنفسها ــ دما تفضل األب جما  فخـرو ـــ  تـوفير هـذه الخـدما ع 

ر الشـخج أ  يطـوال يريـد دما  أو لم تستخدم. قد استخدمإ هذه الخ

 لديـــه  ييـــة تحتيـــة م تملـــةع والح ومـــة دفعـــإوالعقـــار الـــذي لديـــهع 

 15ة الرسوم والت لفةع ف يف يُعَامل هذا الشخج؟ هـل سـتل م الح ومـ

وجـه واحب العقار  دفج الرسوم حتى لو لم يطور األرض؟ هـذا سـ ا  م

  لى األقإ مريم جمعا ع وم ر ا.
 

 :ــــــــــــــسالرئيـ

 20غانم  ن فضل البوعييين وريـر مـ و   األبم ر اع تفضل سعادة  

 مجلس  الشورى واليواب. 
 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

هــل  اإلم ــا  أ  أرد  ــدال  مــن األقــإ  مــ ر ا ســيدي الــرئيسع 

 25مريم جمعا ؟ أنإ ــ حفظك ا  ــ قبرتك قديمة ف  العقـار وأعلـم ميـ  



 16المضبطة       م5/2/2017 ( 45)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

فــ  الســو ع ودــل مــا هيالــك أ  هيــا  ممارســة ســو  تختلــف عــن 

ــج األرض  ــإ فــ  الســا ق أ ي ــ  دي ــى أني ـــ دمــا  يضــاء الســا قع  معي  ـ

ـــ  ــدو  قــدما  و ــدو  مــ ءع واآل  ســو  أ يعهــا  خدمــةع ومــن  يقــا  ـ

الم دــد أ  مــا دفعتــه مــن أجــل هــذه الخدمــة ســو  أحملــه علــى البيــج 

 5ه ذا مستقبال ع حيم لن نبيج الجديدع  معيى أ  السو  سو  يصبح 

أرا   )قفرة( فقطع  ل سـو  نبيـج أرا ـ   خـدما  مت املـةع وأنـا 

ا  أعتقــد أ  المشــتري أو المســتثمر يتميــى ذلــكع يتميــى أ  يشــتري أر ــ 

ــة فــ  ميافعهــا وفــ  قــدماتها  ــدال  مــن أ  يجــري وراء  ــة مت امل دامل

ض الحصــو  علــى دــل هــذه الخــدما    ذ  مــن الم دــد أ  ســعر األر

 10سو  تضا   ليه مستقبال  دُلفة التطوير ــ دما قليا ــ وأنا أتصور أنه 

 أدثر مما دا ع وم ر ا. ةوحيوي ةصبح لدييا سو  جديدتسو  

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 م ر اع تفضل األب ف اد أحمد الحاج . 

 15 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

ال ــالم هيــا م ــررع فــ  المرســوم  مــ ر ا ســيدي الــرئيسع 

 قانو  ال توجد أي مادة من المواد انته ـإ حصـانة المل يـة الخاوـة 

التــ  حماهــا الدســتورع هــذا  جــراء م قــإع وفــ  حالــة وجــود ديــن علــى 

 20المســتثمر  اليســبة  لــى العقــار أو األرضع فليســلَّم هــذا الــدين ويحصــل 

على عقارهع الدولة لم تصادر مل ه للميفعة العامةع وقانو  االستمال  

مصــادرة وأســبا ها وا ــحةع وهــذا المجلــس هــو مــن أقرهــاع وا ــحع وال

فالدولة لم تصادر الملكع  ييما تحفظإ وأمار  فـ  التسـجيل العقـاري 

 لى أ  هذا الملك عليه دينع ويجب أ  يسـلم الـدين للدولـةع ولـو دـا  
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هـــذا الـــدين ألفـــراد فسيحصـــل اإلجـــراء نفســـه. دمـــا قـــا  األب  ســـام 

ــد  ــ  البيمحمــد    هــذا التوجــه حمي ــةع وف ــة الدول ــف عــن مي اني للتخفي

مي انية الدولة يوجد م ء أوجب من ذلـكع و ذا دانـإ الدولـة تريـد أ  

توفر مي انية من أجل اإلس ا  ــ ونحن نعر  مقدار نلبـا  اإلسـ ا  

 5وهذه الخدما  م لفة ــ فالمستثمر الذي يرغب ف  االسـتثمار ال ـد أ  

وال . ثاني ـا: فـ  دـل  لـدا  ع هـذا أ ليـهيدفج قيمـة الخـدما  التـ  تقـدم 

الميطقة أو أغلب  لدا  العالمع تقدم هذه الخـدما   مقا ـلع فلمـاذا  ذا 

أردنا تطبيقهـا هيـا فـ  البحـرين نقـو     فيهـا مخالفـة دسـتورية؟ن قـرار 

المح مة الدستورية ف  حاال  معيية  ذاتهاع هذا مـا أرد  تو ـيحهع 

 10 وم ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس على قفل  اب اليقا ؟ م ر اع 
 

 15 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

هـــذا المرســـوم رفـــ  أود أ  أقـــو       ذ  يقفـــل  ـــاب اليقـــا . 

وـوت اع و ذا  21 وغلبية أعضاء المجلس  مقـدار  ي و يجب أ   قانو  

 20 هــذا العــدد فيعتبــر غيــر ســارع و ذا لــم يحصــل   قــانو  رفــ  المرســوم

ســـارع و شـــو  الخـــال   قـــانو  هـــذا العـــدد فـــا  المرســـوم  الـــرف  

الدســـتوري  خصـــوص هـــل ذلـــك يجـــور أو ال يجـــور أعتقـــد أ  هيـــا  

المح مـــة  همح مـــة دســـتوريةع ودـــل مـــن لديـــه نعـــن ســـو  تيظـــر

وسو  تحسم األمورع ويلت م الجميـج  ـوي ح ـم يصـدر عـن الدستورية 
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ــداء  ال ــانو  ن ــى المرســوم  ق مح مــة الدســتورية. ســو  نصــو  اآل  عل

 . تفضل األب عبدالجليل   راهيم    نريف األمين العام للمجلس. االسم

 

)وهيا قام األمين العام للمجلس  تالوة أسماء األعضاء ألقذ رأيهم  

 5 قانو  نداء   االسم(  المرسومعلى 

 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

 موافق.  

 

 10 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو

 موافق.  
 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

 موافق.  
 15 

 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

 موافق.  
 

 جاسم أحمد المهزع: العضو

 20 موافق.  

 

 جمال محمد فخرو: العضو

 موافق.  
 

 25 جمعة محمد الكعبي: العضو

 موافق.  
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 جميلة علي سلمان: العضو

 موافقة.غير   
 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل: العضو

 5 موافقة.  

 جواد حبيب الخياط: العضو

 موافق.  
 

 جواد عبداهلل عباس: العضو

 10 موافق.  
 

 حمد مبارك النعيمي: العضو

 موافق.  
 

 15 خالد حسين المسقطي: العضو

 موافق.  
 

 خالد محمد المسلم: العضو

 موافق.  
 20 

 خميس حمد الرميحي: العضو

 موافق.  
 

 درويش أحمد المناعي: العضو

 25 موافق.  
 

 دالل جاسم الزايد: العضو

 موافقة.  
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 رضا عبداهلل فرج: العضو

 موافق.  
 

 زهوة محمد الكواري: العضو

 5 موافقة.  

 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

 موافق.  
 

 سمير صادق البحارنة: العضو

 10 موافق.  
 

 صادق عيد آل رحمة: العضو

 موافق.  
 

 15 عبدالرحمن محمد جمشير: العضو

 موافق.  
 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

 موافق.  
 20 

 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان: العضو

 موافق.  
 

 عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: العضو

 25 موافق.  
 

 علي عيسى أحمد: العضو

 موافق.  
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 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

 موافقة.  
 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

 5 موافق.  
 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 موافق.  
 

 10 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

 موافق.  
 

 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

 موافق.  
 15 

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

 موافقة.  
 

 نوار علي المحمود: العضو

 20 موافق.  

 

 هالة رمزي فايز: العضو

 موافقة.  
 

 25 علي بن صالح الصالح: الرئيـــــــــــــــس

ــة موافقــة موافــق.  توجــد جلســة  . ذ  يُقــر المرســوم  قــانو . أغلبي

استثيائية لاقوا  ف  مجلس اليوابع  خصوص مرسـوم  قـانو   تعـديل 
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