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ـــــــ اد. ــــــــ ــــــــ ـــــــم بهـ ــــــــ ـــــــد  براهيـ ــــــــ ــــــــ  العضو أحمـ

 العضــــــــو الــــدلتور أحمــــد ســــــــــــالم العري .

 الــــــعضــــــــــــــو أحــــــمــــــد مــــــهــــــدي الــــــحــــــداد.

 العضـــــــــو بســــــــــــام  ســـــــــمــــاعيــــل البنمحمــــد.

 الـــــعضـــــــــــــو جـــــاســـــــــــــم أحـــــمـــــد الـــــمـــــهـــــ  .

 الــــــعضـــــــــــــو جــــــمــــــا  مــــــحــــــمــــــد فــــــ ــــــرو.

ــــعضــــــــــــو جــــمــــعــــة مــــحــــمــــد الــــكــــعــــبــــي.  ال

 الــــعضــــــــــــو جــــمــــيــــلــــة عــــلــــي ســــــــــــلــــمــــان.

 العضــــــــو الــدلتورة جهــاد عبــدا  الفــا ــــــــــل.

 الـــــعضـــــــــــــو جـــــواد حـــــبـــــيـــــب الـــــ ـــــيـــــا .

 عــــــبــــــا . الــــــعضــــــــــــــو جــــــواد عــــــبــــــدا 

 الـــعضــــــــــو ســــالــــد حســــــــــيـــن الــمســــــــــقـــطــي.

 الــــعضــــــــــــو ســــالــــد مــــحــــمــــد الــــمســــــــــــلــــم.

ــــحــــي. ــــي ــــرم ــــس حــــمــــد ال  الــــعضــــــــــــو ســــمــــي

ـــــاعـــــي. ـــــمـــــن ـــــ  أحـــــمـــــد ال ـــــعضـــــــــــــو دروي  ال

 الـــــــعضــــــــــــــو دال  جـــــــاســــــــــــــم الـــــــ ايـــــــد.

 الـــــــعضـــــــــــــــو ر ـــــــــــــــا عـــــــبـــــــدا  فـــــــر .

 الـــــعضـــــــــــــو  هـــــوة مـــــحـــــمـــــد الـــــكـــــواري.

ــــمــــ يــــد. ــــيــــل ال ــــعضــــــــــــو ســــــــــــامــــيــــة ســــل  ال

 العضــــــــو الــــدلتور ســــــــعيــــد أحمــــد عبــــدا .

 ارنــــة.الـــعضـــــــــــو ســـــــــــمـــيـــر صــــــــــــاد  الـــبـــحــــ

ـــدلتورة ســــــــوســــــــن حـــاجي  قوي.  العضــــــــو ال

ـــــة. ـــــد    رحـــــم ـــــي ـــــعضـــــــــــــو صـــــــــــــاد  ع  ال

 الــعضــــــــــو عــبــــدالــرحــمــن مــحــمــــد جــمشــــــــــيــر.
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 العضــــــــو الــــدلتور عبــــدالع ي  حســــــــن أبــــل.

 العضــــــــو الــدلتور عبــدالع ي  عبــدا  العجمــان.

 العضــــــــو عبــدالوهــاب عبــدالحســــــــن المنصــــــــور.

 الــــــعضـــــــــــــو عــــــلــــــي عــــــيســـــــــــــ  أحــــــمــــــد.

 .العضــــــــو الدلتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي

ــــــحــــــاجــــــي. ــــــعضــــــــــــــو فــــــ اد أحــــــمــــــد ال  ال

 العضــــــــو الــــدلتور محمــــد علي حســــــــن علي.

 العضــــــــو الــدلتور محمــد علي محمــد ال  اعي.

 العضــــــــو الــدلتور منصــــــــور محمــد ســــــــرحــان.

 الــعضــــــــــو نــــانســــــــــي ديــنــــا  يــلــي سضــــــــــوري.

 الــــــعضــــــــــــــو نــــــوار عــــــلــــــي الــــــمــــــحــــــمــــــود.

 الـــــــعضـــــــــــــــو هـــــــالـــــــة رمـــــــ ي فـــــــايـــــــ .

 

 ســـــــعادة الســـــــيد عبدالجليل  براهيم وقد حضـــــــر الجلســـــــة 

األمين العام لمجلس الشــــــــورى. هثا وقد مثل الحكومة  ف   طري

ســعادة السـيد مانم بن فضــل البوعينين و ير شــ ون مجلسـي الشـورى 

 والنواب.

 5 

 لما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات الرسمية وهم:
 

 من و ارة ش ون مجلسي الشورى والنواب: 

الســـــــيد عبدالعديم محمد العيد الوليل المســـــــاعد لشـــــــ ون  -1

 10 مجلسي الشورى والنواب. 

 السيد ألبر جاسم عاشور المستشار القانوني. -2

 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الو ارة.ــ 
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 جها  المساحة والتسجيل العقاري: من 

 د البشرية. الشيخ محمد بن سليفة    سليفة مدير عام المالية والموار -1

 السيد ناجي سبت سالم مدير عام المساحة. -2

 . القانونيمستشار الالسيد محمد أبوالحمد  -3

 5 السيد يوسف عبدا  العماري المستشار العقاري. -4

 السيد محمد يوسف العماري باحث قانوني. -5

 

لما حضرها الدلتور أحمد عبدا  ناصر األمين العام 

والمعلومات، والدلتورة فو ية المساعد للموارد البشرية والمالية 

 10يوسف الجيب األمين العام المساعد لش ون العالقات واإلعالم 

والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي األمين العام المساعد 

لش ون الجلسات واللجان، والدلتور عصام عبدالوهاب البر نجي 

تشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة سرئيس هيئة الم

ستشارين القانونيين بالمجلس، لما حضرها عدد من مديري الم

 15 معالياإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة، ثم افتتح 

 الرئيس الجلسة:

 

 الرئيـــــــــــــــس:

بسم ا  الرحمن الرحيم، أسعد ا  صباحكم بكل سير، نفتتح 

 20ن من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل يالجلسة الرابعة والثالث

التشريعي الرابع، ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتثرين والغائبين عن 

الجلسة السابقة.  فضل األخ عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام 

 للمجلس. 
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 األمين العام للمجلس:

السالم عليكم ورحمة ا  وبرلا ه، شكرًا سيدي الرئيس، 

اعتثر عن حضور هثه الجلسة  وأسعد ا  صباحكم جميعًا بكل سير،

حمد مبارك ولل من أصحاب السعادة: عاد  عبدالرحمن المعاودة 

 5 السيد  ياء يحي  الموسوي للسفر سار  المملكة، وشكرًا.والنعيمي 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا، وبهثا يكون النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا. 

 ل  البند التالي من جدو  األعما  وال اص بالتصديق عل   اآلنوننتقل 

 10 فهل هناك مالحدات عليها؟ مضبطة الجلسة السابقة،

 

 )ال توجد مالحظات( 

 

 الرئيـــــــــــــــس

 15 ل  البند التالي  ناآل وننتقل .لما وردت  ليكم ذن  قر المضبطة  

 فضل األخ عبدالجليل  بالرسائل الواردة. من جدو  األعما  وال اص

  براهيم    طريف األمين العام للمجلس. 
 

 األمين العام للمجلس:

 20الرسائل الواردة: رسالة صاحب السمو  شكرًا سيدي الرئيس، 

 الملكي األمير سليفة بن سلمان    سليفة رئيس مجلس الو راء الموقر

والمرفق بها مشرو  قانون باعتماد المي انية العامة للدولة للسنتين 

م، 2017( لسنة 36م، المرافق للمرسوم رقم )2018م و2017الماليتين 

 ل  لجنة الش ون المالية واالقتصادية مع  سطار لجنة  اوقد  مت  حالته

 25 الش ون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ سالد حسين المسقطي. 

 

 العضو خالد حسين المسقطي:

 5استلمنا لتاب معاليكم بإحالة مشرو   شكرًا سيدي الرئيس، 

المي انية يوم ال ميس الما ي وقد و   عل  جميع أعضاء اللجنة، 

وعقدنا االجتما  األو  لمناقشتها اليوم، وسيكون االجتما  الثاني يوم 

أن الباب  ــ بحسب الالئحة الداسليةــ . ما أحببت ذلره الثالثاء المقبل

مفتوح ألعضاء المجلس لحضور اجتماعات اللجنة، وسيكون االجتما  

 10المشترك األو  مع الحكومة يوم األربعاء المقبل،  ذ ال ي ف  عل  أحد 

أنه ربما يكون هناك  حدٍ بالنسبة  ل  ما جاءت به المي انية وساصة في 

قتصادية التي نمر بها؛ لثا أ وقع أن لل مساهمات ظل الدروف اال

األعضاء سال  االجتماعات المشترلة بين المجلسين والحكومة 

ستكون مفيدة جدًا للجنة، وسنحاو  قدر اإلمكان أن يكون هناك 

 15عرض ألعضاء المجلس، وأيضًا سيكون لدينا الت ام بحسب الالئحة 

أسابيع من  6ي مدة أقصاها الداسلية بأن ننتهي من مناقشة المي انية ف

 اريخ اإلحالة. والشكر موصو   ليكم معالي الرئيس إلسنادلم فريقًا 

لمتابعة أعما  لجنة الش ون المالية واالقتصادية سال  األسابيع القادمة 

 إلنهاء مشرو  المي انية، وشكرًا.

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

األعما  وال اص  وننتقل اآلن  ل  البند التالي من جدو شكرًا،  

بالتصديق عل  برو ولو  بين  بأسث الرأي النهائي عل  مشرو  قانون

حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الترلية لتعديل 
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واستكما  بع  أحكام اال فاقية المبرمة بين حكومة مملكة 

البحرين وحكومة الجمهورية الترلية بشأن ال دمات الجوية الموقعة 

م، 2016( لسنة 85م، المرافق للمرسوم رقم )1998وبر ألت 26بتاريخ 

وقد وافق المجلس عل  هثا المشرو  في مجموعه في الجلسة السابقة، 

 5 فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10. وننتقل اآلن  ل  البند التالي  ذن يُقر مشرو  القانون بصفة نهائية 

أسث الرأي النهائي عل  مشرو  قانون ب جدو  األعما  وال اصمن 

بالموافقة عل  انضمام مملكة البحرين  ل  اال فاقية الدولية بشأن 

المس ولية المدنية عن األ رار الناجمة عن التلوث ب يت وقود السفن 

وقد وافق المجلس ، م2017( لسنة 2م، المرافق للمرسوم رقم )2001لعام 

 15رو  في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عل  هثا المش

 عليه بصفة نهائية؟

 

 )أغلبية موافقة(

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآلن  ل  البند التالي  ذن يُقر مشرو  القانون بصفة نهائية.  

من جدو  األعما  وال اص بأسث الرأي النهائي عل  مشرو  قانون 

لكة البحرين  ل  ا فاقية حدود المس ولية عن بالموافقة عل  انضمام مم

م لتعديل ا فاقية 1996م وبرو ولو  عام 1976المطالبات البحرية لعام 
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، وقد وافق المجلس م2017( لسنة 3م، المرافق للمرسوم رقم )1976

عل  هثا المشرو  في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس 

 عليه بصفة نهائية؟

 

 5 موافقة()أغلبية 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآلن  ل  البند التالي   ذن يُقر مشرو  القانون بصفة نهائية. 

 قرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمناقشة  من جدو  األعما  وال اص

 10ب صوص مشرو  قانون بإصدار قانون  نديم القطا  العقاري، المرافق 

البدء، أوالً: لما  عرفون القانون  قبل م.2016( لسنة 29للمرسوم رقم )

مواد؛ ولثلك سنكتفي فقط  109مهم، والقانون طويل فهو يتكون من 

بقراءة رقم المادة بدالً من قراء ها، فكلكم مطلعون عل  مواد القانون 

وذلك لإلسرا  في  نجا ه. ثانيًا: سنكتفي بمداسلة واحدة لكل عضو 

 15  المشرو . وقبل مناقشة هثا دقائق فقط، حت  نستطيع أن ننج 3ولمدة 

المشرو  المهم أود أن أ قدم بالشكر  ل  رئيس وأعضاء لجنة المرافق 

العامة والبيئة عل  الجهد الثي بُث  سال  الفترة ال منية القصيرة لالنتهاء 

من هثا المشرو  الحيوي الثي نعتقد أنه مشرو  مهم لتنديم هثا القطا  

راء نا مشرو  القانون أنه قانون بشكل جيد. وقد لمسنا من سال  ق

 20مندم ومنصف ويحمي جميع األطراف المتعاملة في هثا القطا ، فنرجو 

 ن شاء ا  أن نمرره بأسر  ما يمكن، وأ من  أال ن تلف مع اإلسوة 

النواب حت  ال يعطل القانون، فإذا لانت هناك ج ئية من هنا وهناك 

قتراحات بقوانين لتعديل ما فباإلمكان بعد  قرار القانون أن نتقدم با

  . فضل األخ ف اد أحمد الحاجينراه ال مًا. 

 25 
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 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

باألصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء  شكرًا سيدي الرئيس، 

أثناء مناقشتنا  متابعتنااللجنة نثمن ونقدر هثا الشكر ونشكرلم عل  

ف رو النائب  لهثا المشرو ، والشكر موصو   ل  سعادة األخ جما 

 5األو  لرئيس المجلس و ل  رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس 

الدلتور عصام البر نجي والمستشار القانوني للجنة األستاذ محسن 

أعضاء جميع مرهون و ل  أمين سر اللجنة األست سولة هاشم، و ل  

ومتواصلة سال  اجتماعات متكررة جهد في اللجنة عل  ما بثلوه من 

، حيث لم يقتصر التواصل عل  االجتماعات بمبن  اللجان األيام الما ية

 10  نما لان مستمرًا  ل  ساعات متأسرة من الليل، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 الدلتور محمد علي حسن علي واآلن أطلب من األخشكرًا،  

 .مقرر اللجنة التوجه  ل  المنصة فليتفضل

 15 

 حسن علي:العضو الدكتور محمد علي 

شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ه في  

 المضبطة.

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

  ذن يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 

 

 (160 صفحة /1)انظر الملحق 

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانون.  فضل  

 األخ مقرر اللجنة. 

 

 10 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 دارست اللجنة مواد مشرو  القانون في شكرًا سيدي الرئيس،  

قبل أعضاء  عدّة اجتماعات، وبحثت أوجه المالحدات التي  م  بداؤها من

اللجنة وممثلي جها  المساحة والتسجيل العقاري، وبيت التمويل الكويتي 

وجمعية التطوير العقارية البحرينية، لما اطلعت اللجنة عل  رأي لجنة 

 15الش ون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الثي جاء م لدًا عدم 

للجنة بتعديل سالمة مشرو  القانون من الناحية الدستورية ما لم  أسث ا

أ(، وقد اطلعت اللجنة لثلك عل  57/مجلس النواب عل  المادة )

ويتألّف  مثلرة المستشار القانوني لش ون اللجان بشأن مشرو  القانون.

مشرو  القانون من مواد  صدار مكونة من ديباجة وثالث مواد، والمواد 

 20 حيث  ناو  الباب التمهيدي( مواد، 109المو وعية المكونة من )

 عاريف ونطا   طبيق القانون، ويندم الباب األو  م سسة التنديم 

العقاري، ويندم الباب الثاني أنشطة التطوير العقاري، ويندم الباب 

الثالث ملكية العقارات المشترلة، فيما يندم الباب الرابع التصرفات 

العقارية، ويتناو  الباب ال امس الرهن التأميني، أما الباب الساد  
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م المس ولية الجنائية، وأسيرًا الباب السابع يتناو  أحكامـًا متفرقة. فيند

بعد االطال  عل  قرار مجلس النواب الموقر ومرفقا ه، ومالحدات و

المستشار القانوني لش ون اللجان، وبعد مناقشات أعضاء اللجنة حو  

مشرو  القانون اقتنعت اللجنة بالتعديالت التي أجراها مجلس النواب عل  

 5مجمل مواد مشرو  القانون بما في ذلك التعديل الثي قام به مجلس 

. أ( وذلك لتالفي شبهة عدم الدستورية57/)النواب عل  نص المادة 

مشرو  قانون وعليه  وصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ، عل  

( لسنة 29بإصدار قانون  نديم القطا  العقاري المرافق للمرسوم رقم )

معالجة و ع مشاريع التطوير العقارية هميته في وذلك أل م؛2016

 10المتعثرة، لما  كمن أهمية مشرو  القانون في الحفاظ عل  حقو  

المطورين العقاريين والمستثمرين والوسطاء العقاريين والمثمنين 

األطراف ذات العالقة، و  احة جميع  لجميعوميرهم، و مان العدالة 

بما يسهم في النهوض بالقطا  العقاري  المعوقات أمام التنمية االقتصادية

سصوصًا أن موقع المملكة وو يادة فرص االستثمار في مملكة البحرين 

 15االسترا يجي الجاذب والمحف  لالستثمار هو الدعامة الرئيسية إلنعاش 

هثا القطا  الهام.  وصية اللجنة: في  وء ما دار من مناقشات وما أبدي 

قانون، فإن اللجنة  وصي بما يلي: الموافقة من  راء أثناء دراسة مشرو  ال

من حيث المبدأ، عل  مشرو  قانون بإصدار قانون  نديم القطا  العقاري 

وذلك بالتفصيل الوارد في م، 2016( لسنة 29المرافق للمرسوم رقم )

 20واألمر معروض عل  المجلس الموقر ال  اذ الال م،  الجدو  المرفق.

 وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

  فضل األخ جواد عبدا  عبا .هل هناك مالحدات؟ شكرًا،  
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 جواد عبداهلل عباس: العضو

أوجه شكري و قديري  ل  رئيس  شكرًا سيدي الرئيس، 

وأعضاء اللجنة عل   قديم هثا التقرير والجهود المبثولة في بحثهم 

 5جنة الموقرة بالعديد اللاسترشدت فقد ودراستهم لمشرو  هثا القانون، 

من المرئيات لعدة جهات ذات عالقة، وهثا  ن د ّ عل  شيء فإنما يد  

عل  الحرص البالغ والشديد من قبل اللجنة الموقرة ألهمية مشرو  

مجلس النواب قام القانون، ومعالجة النواقص واألسطاء فيه. لثلك 

الحقيقة  الموقر بإدسا   عديالت لثيرة عل  مشرو  القانون، وهي في

 10 عديالت جوهرية،  ضمنت  لك التعديالت  عديل بع  الصيغ القانونية 

من البند لبع  مواد المشرو ، وهثا التعديل أ ا  شبهة عدم الدستورية 

من مشرو  القانون، والغرض والغاية هما معالجة شبهة  57المادة )أ( من 

البند  نصي الف  57عدم الدستورية، حيث لان البند )أ( من المادة 

من الدستور التي  نص صراحة عل  أن الملكية ال اصة  9) ( من المادة 

 15مصونة فال يُمنع أحد من التصرف في ملكه ال اص  ال في حدود 

القانون. الملكية ال اصة  عني حرية الش ص في استغال  ملكه 

والتصرف فيه ليفما شاء وأراد، فله بيعه، وله  جار ه وهبته أيضًا، 

  شراء ن ألوان التصرف؛ وقد حدّد القانون الملكية فلم يجوّومير ذلك م

العقار المغصوب وميره، وفي المقابل يعالج العقار المتعثر ويحفظ حقو  

 20الموقع االسترا يجي  .المطور العقاري والمستثمر والوسيط العقاري

بأمس  جعلنا  لبالدنا والصورة الجميلة للطفرة العقارية التي  مر بها البالد

في عصرنا الحا ر ألنه قانون متمي    ل  قانون التطوير العقاريلحاجة ا

ورا ٍ وشامل وبغيابه حلت الفو   والتجاو ات، وقدمت المصالح 

الش صية والفردية عل  المصالح الوطنية والمجتمعية وسط فو   
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السو  العقارية. نأمل سيدي الرئيس من هثا القانون بعد صدوره أن 

لجميع، والمحافدة عل  الحقو  العامة وال اصة، يُسهم في  نصاف ا

 وشكرًا. 

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ جمعة محمد الكعبي. 

 

 العضو جمعة محمد الكعبي:

في البداية أود أن أ قدم بالشكر الج يل  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10 ل  رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة واإلسوة األعضاء عل  الجهود التي 

بثلوها إلنجا  هثا المشرو  بأسر  وقت ندرًا  ل  أهميته البالغة، لما 

ال يفو ني التقدم بالشكر  ل  الجهات التي شارلت بإبداء مرئيا ها 

 ن مشرو  قانون بشأن  نديم القطا  العقاري  للجنة. معالي الرئيس،

م جاء ليغطي حاجة 2016( لسنة 29المرافق للمرسوم الملكي رقم )

 15ملحة لتنديم ش ون التداو  العقاري في مملكة البحرين، وما ير بط به 

لثا فإن  ؛من حقو  للمتداولين والمطورين والعاملين في مجا  الداللة

م هثا القطا  المهم والحيوي في  نجا  هثا المشرو  من شأنه دع

وقد عملت اللجنة عل   نجا   .المملكة لم يد من التقدم واال دهار

المشرو  بقانون بجدية بالغة، وسعت لالستنارة بمرئيات جميع الجهات 

 20المعنية، فضالً عن متابعتها لمالحدات أصحاب السعادة أعضاء مجلس 

ة وفقًا لما  راه مناسبًا النواب، وقدمت  وصيا ها بكل مو وعية وشفافي

لتطوير العمل في القطا  العقاري؛  ملين أن نوفق اليوم بالتعاون مع اإلسوة 

ال مالء أعضاء المجلس في  بني التوصيات التي  قدم األفضل لمملكتنا 

 الحبيبة، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ جما  محمد ف رو. 
 

 5 فخرو:العضو جمال محمد 

أود أن أ م صو ي  ل  صو ك معالي  شكرًا سيدي الرئيس، 

الرئيس بشأن ما ذلر ه ب صوص الجهد الكبير الثي بثلته اللجنة 

، ث لحدة  حالة مشرو  القانون  ليهاسال  األسابيع األربعة الما ية من

حيث لم يتهاونوا في بث  الجهد وعقد اجتماعات مكثفة مع اإلسوة في 

 10واالطال  جمعية التطوير العقاري أو والتسجيل العقاري جها  المساحة 

عل  لل المستجدات في هثا األمر. سيدي الرئيس، هثا القانون سوف 

يمثل نقلة نوعية في مو و  الرقابة عل  التداو  العقاري في البحرين، 

وهثا القانون قد  أسر لثيرًا، ولكن أعتقد أنه بإقرار المجلس له اليوم 

 ــ سوف ن طو بالبحرين سطوة متقدمة في مجا  التنديم ــ  ن شاء ا 

 15والتطوير العقاري، ونحن في أمسّ الحاجة  ليه لما ذلر األخ مقرر 

اللجنة. أدعو ال مالء األعضاء  ل  أن يتفقوا مع اإلسوان في اللجنة، 

ونوافق عل  لل المواد ونرفعها  ل  الحكومة الموقرة و ل  جاللة الملك 

هناك حاجة ماسة  ل   صدار هثا القانون و شكيل الهيئة  ألن ؛إلقرارها

 أو الم سسة المعنية بالتطوير العقاري، وشكرًا.

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األست دال  جاسم ال ايد.  
 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 25موصو   ل  اللجنة عل   قريرها والشكر  شكرًا سيدي الرئيس، 
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عندما نطلع عل  نصوص المواد  ناوأود أن أو ح أن ،والجهد المبثو 

لكل ما يتعلق  ميعية ج تجاء االتي جاءت في هثا القانون نجد أنه

و ناو  مو و   صنيف مجاالت التطوير العقاري  .بمسألة التطوير العقاري

األشكا  التي من الممكن أن  دسل فيها لل األعما  العقارية، 

 5الحكومة الموقرة لندر المشاريع المتعثرة واللجنة التي  م  شكيلها من 

من األسباب التي وجدت اللجنة أنها أصابت  لك المشروعات  اج ءً أسثت

 وجد نصوص نوعية حيث بالتعثر، وجاء في هثا القانون معالجتها، 

اعتبرها ــ بصفتي قانونية ــ متقدمة جدًا في مجا  اإلدارة والرقابة 

سوف  كون معنية  مامًا منث البدء واإلشراف، ومن ثم  يجاد م سسة 

 10محاسبة الم الفين، وفي ذلك حماية لحقو  لبو ع االسترا يجيات 

المستثمرين، ومن جانب ألبر حماية حقو  المنتفعين من موا يع 

االستثمار في البحرين. ولثلك احتوت مواد المشرو  عل  أحد 

ل ما االستصاصات التي نعتبرها نقلة في هثا الجانب، وأعني أن ل

سوف يتعلق بمجا  التطوير العقاري سيكون هناك مجا   شاوري مع 

 15الجمهور بحيث يكون متلقيًا بداية قبل أن  صدر أي قرارات أو لوائح 

في هثا الشأن،  كون فيها رأي مسبق من الجمهور حو  األمور التي 

ألن الجمهور  ؛سوف يتم و عها في  طار قانوني، وهثه نقطة مهمة جدًا

هو من يضع بع  األمور األساسية التي يعانون منها. ونحن نشكر  أحيانًا

اإلسوان في مجلس النواب ولثلك اإلسوان في مجلس الشورى حيث  م 

 20التقاء عدد من المطورين الثين نعتبرهم أسا  التطوير العقاري في 

البحرين، سواء العاملين فيه أو الممولين لمسألة التطوير ألنه يشكل 

األساسية للدسل في هثا المجا ، والشكر موصو   ل  الرلائ   ىحد 

والتسجيل  الشيخ سلمان بن عبدا     سليفة رئيس جها  المساحةمعالي 

، وقد شهدنا ـــ بصفتنا محامين متعاملين مع القطا  العقاري منث العقاري
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بدء التسجيل حت  بدء اإلجراءات المتعلقة بكل هثه األمور ـــ أن هناك 

نقلة من حيث عمل جها  المساحة، وأنا أ فق مع اإلسوة في أن أي قانون 

مير يتضمن هثا الكم الكبير من المواد قد نجد بع  النصوص 

نلغي قانون التطوير العقاري الثي صدر س وبما أننا، ومير مندمةمالئمة 

 5لتعديل هثه القوانين الحقًا، ولكن مثلما  م فإن هناك مجاال2014ًسنة 

ن جاء ليندم ألخ رئيس اللجنة ومن  حدثوا من بعده أن هثا القانو فضل ا

مثل الطبقات والشقق والملكية الشائعة، في حين الكثير من األمور 

 أن بع  األمور   لو من هثا الشيء، وشكرًا.

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

أود أن أشكر  أوالً: جميعًا.صباح ال ير  سيدي الرئيس،شكرًا  

 15اللجنة الموقرة عل  هثا التقرير الجيد والجهود التي بُثلت وساصة سال  

الشهر الكريم، حيث  ن الجميع صائمون وبثلوا جهودًا لبيرة. هثا 

المشرو  يقدر ما يقوم به المستثمرون من جهود لبيرة في  طوير القطا  

مع جها   التقت : ذلر التقرير أن اللجنةثانيًابحرين. العقاري في ال

 ودعتالمساحة والتسجيل العقاري وجمعية التطوير العقاري في البحرين 

 20كن هناك  ممثل بيت التمويل الكويتي، وس الي للجنة الموقرة: ألم 

بنوك وطنية أسرى لها دور لبير في هثا الشأن لم يُ سث برأيها مثل 

نوك منث سنين أو بنك البحرين والكويت؟! فهثه الب بنك البحرين الوطني

نشا  لبير في  طوير القطا  العقاري في البحرين، فهل  طويلة لها

لماذا  م استثناؤهم؟! ولثلك أشار التقرير و ؟الأُرسلت  ليهم دعوات أم 
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 ل  المشاريع المتعثرة وهناك ــ لما نعلم ــ لجنة شُكلت برئاسة معالي 

بدا   دارست هثه المشاريع، وهناك نو  من سريطة الشيخ سالد بن ع

الطريق لحل هثه اإلشكاليات، وس الي  ل  سعادة و ير ش ون مجلسي 

الشورى والنواب: هناك معلومات لثيرة من مواطنين وأجانب ما الوا 

 5متضررين من هثه المشكلة، فهل  م حل هثا اإلشكا  أم ما ا  هثا 

 اإلشكا  موجودًا؟ وشكرًا.

 

 ئيـــــــــــــــس:الر

 شكرًا،  فضل األخ جاسم أحمد المه  . 

 10 

 العضو جاسم أحمد المهزع:

 فضلت معالي الرئيس في بداية حديثك  شكرًا سيدي الرئيس، 

عند بداية انعقاد الجلسة بأن هناك جهدًا لبيرًا ومير عادي بُث  في 

حة هثا المشرو ، وأقو   ن الوسط العقاري في البحرين يترقب الفر

 15بإصدار هثا القانون الثي سوف يُندم اإلجراءات المتعلقة بجميع أنوا  

. هناك لفاءات شابة في التسجيل العقاري، لديها  نديمًا دقيقًا العقارات

من ال برة والدراية لتطبيق مثل هثا القانون و طويره أيضًا. نحن فرحون، 

ونتمن  عل  جميع أعضاء المجلس دعم هثا المشرو  و صداره، وسوف 

التنديم والتطوير في المجا    ستحق هثاصدى لبيرًا؛ والبحرين  يلق 

 20 العقاري، وشكرًا.

 

 ئيـــــــــــــــس:الر

 شكرًا،  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 
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 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

أعتقد أن اللجنة عندما دعت بيت التمويل  شكرًا سيدي الرئيس، 

الكويتي لان ذلك لسبب، والبنوك التجارية األسرى  تعامل من ناحية 

قروض، سواء قروض ش صية أو قروض لشرلات أو للبنوك الوطنية 

 5األسرى، أما بيت التمويل الكويتي فهو م سسة مطوّرة، ألنه يتعامل في 

أمور التطوير العقاري، ونحن نرى مشاريعهم موجودة في لل البحرين، 

وقد دعتهم اللجنة لالستئنا  برأيهم ألنه في مثل هثا القانون نعرف من 

مرئيات مصرف البحرين المرل ي أن هناك شرلات عالمية طلبت 

سو  البحرين حت   كون  امنة للمطورين، وهي شرلات  دسو  مجا 

 10ومن هنا جاء االستئنا  برأي بيت التمويل  عالمية لها سمعتها الدولية،

الكويتي وبع  الشرلات والم سسات العالمية التي سوف  شارك 

ونحن راعينا في اللجنة أن يقف هثا القانون  .عندما يتم  قرار هثا القانون

ن لل األطراف، واإلسوان في جها  المساحة ــ م واحدةعل  مساحة 

ج اهم ا  سيرًا ــ حضروا معنا لل االجتماعات، ولانت اال صاالت 

 15بهم واألسث بمرئيا هم  تم حت  منتصف الليل، وساصة الشيخ محمد بن 

سليفة    سليفة واألخ يوسف العماري واإلسوة المستشارين الثين لان 

الس ا  الثي يقو : لماذا وهثا ردًا عل  اال صا  معهم بصورة مباشرة، 

جهات أسرى؟ دعونا مرفة  جارة وصناعة البحرين، ورمم أنهم  لم  ُد َ

حضروا اجتما  اإلسوان في مجلس النواب ومرئيا هم لانت وا حة 

 20فإنهم اعتثروا عن الحضور لضيق الوقت، ولكننا أسثنا بمرئيا هم 

 لموقر، وشكرًا.المنقولة عن اجتماعا هم مع مجلس النواب ا
 

 :الرئيـــــــــــــــس

مانم بن فضل البوعينين و ير ش ون األخ شكرًا،  فضل سعادة  

 25 مجلسي الشورى والنواب. 
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 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

بالنسبة  ل  مالحدة األخ أحمد  :أوالً شكرًا سيدي الرئيس، 

الحداد، أعتقد أن االجتما  عُقِدَ في مصرف البحرين المرل ي و مت 

دعوة جميع الجهات. فيما يتعلق ببيت التمويل الكويتي، مع احترامي 

 5لرأي األخ أحمد الحداد بالنسبة  ل  بع  البنوك ولكن بيت التمويل 

العقاري، وأعماله  الكويتي هو األنشط حاليًا في مجا  التطوير

مشهودة، وهثا ال يب س اآلسرين حقهم، ولكن  مت دعو هم وحضرت 

جهات مُعينة منهم في مبن  مصرف البحرين المرل ي، وهثا األمر 

ليس مع اللجنة المعنية و نما قبل ذلك في اجتما  متعلق بالمطورين 

 10المشاريع  بالنسبة  ل  المشاريع المتعثرة، أقو   ن هثه ثانيًا: .العقاريين

لسنة  66 مت معالجتها بمشرو  بقانون، وأعني المرسوم بقانون رقم 

م، و م بناء عل  هثا القانون  شكيل لجنة، وهي التي  قوم بتقييم 2014

المشاريع المتعثرة، وأولويات العمل في هثه المشاريع المتعثرة، وهناك 

ا وهناك ندام عمل لدى هثه اللجنة  قوم به، وقضية وجود شكوى من هن

 15، وهناك ومر بأمر وارد، ولكن أقو   ن اللجنة  قوم بعمل مندم 

أولويات لمعالجة هثه المشاريع بناء عل  األلثر  ضررًا من  عثر هثه 

المشاريع، فالعمل جارٍ، واللجنة ما الت قائمة، ولل مشرو   نطبق عليه 

  معايير لونه مشروعًا متعثرًا سوف  تم معالجته في حينه، وشكرًا.

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات أسرى؟شكرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  مشرو  القانون من حيث المبدأ؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل  ل  مناقشة مواده  ذن يُقر مشرو  القانون من حيث المبدأ.  

 مادة مادة،  فضل األخ مقرر اللجنة.
 

 10 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

بالتعديل الوارد في  الديباجة وصي اللجنة بالموافقة عل   :الديباجة 

 التقرير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 ؟الديباجةهل هناك مالحدات عل   

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 بتعديل اللجنة؟ الديباجةهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25، األول وننتقل اآلن  ل  المادة  بتعديل اللجنة. الديباجة ذن  ُقر  

  فضل األخ مقرر اللجنة.
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 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت  المادة األول : 

 من الحكومة.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ   ذن  ُقر هثه المادة. 

 مقرر اللجنة.
 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 20 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  المادة الثانية: 

 الوارد في التقرير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 
 25 

 )ال توجد مالحظات( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 10 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت   وصي المادة الثالثة: 

 من الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضل مسم  مشرو  القانون ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل   

 األخ مقرر اللجنة.

 

 5 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة  :مسم  مشرو  القانون: قانون  نديم القطا  العقاري 

 لما جاء من الحكومة. مسم  مشرو  القانون عل  بالموافقة

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 ؟مسم  مشرو  القانونهل هناك مالحدات عل   

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 ؟مسم  مشرو  القانونهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20مسم  الباب . وننتقل اآلن  ل  القانون مسم  مشرو قر يُ ذن  

 ،  فضل األخ مقرر اللجنة.التمهيدي

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

:  وصي :  عاريف ونطا   طبيق القانونمسم  الباب التمهيدي 

 25 لما جاء من الحكومة. مسم  الباب التمهيدي عل  اللجنة بالموافقة
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا البابهل هناك مالحدات عل   
 

 )ال توجد مالحظات( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا البابهل يوافق المجلس عل   
 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل الباب اهثمسم  قر يُ ذن  

 األخ مقرر اللجنة.
 

 15 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل الوارد  (:1المادة ) 

 في التقرير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

  فضل األخ مقرر اللجنة.
 

 5 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل الوارد  (:2المادة ) 

 في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 المادة؟هل هناك مالحدات عل  هثه  

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20مسم  الباب  ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل   

 ،  فضل األخ مقرر اللجنة.األو 
 

 ي حسن علي:العضو الدكتور محمد عل

 وصي اللجنة بالموافقة عل   :الباب األو : م سسة التنديم العقاري 

 25 لما جاء من الحكومة. الباب اهثمسم  
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟بابال اهثمسم  هل هناك مالحدات عل   

 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟الباب اهثمسم  هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

، مسم  الفصل األو . وننتقل اآلن  ل  الباب اهثمسم  قر يُ ذن  

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 15 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

: الفصل األو :  نشاء الم سسة ومهامها وصالحيا ها وشئونها المالية 

 لما جاء من الحكومة. لفصلا اهثمسم   وصي اللجنة بالموافقة عل  

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 ؟الفصل اهثمسم  هل هناك مالحدات عل   

 

 )ال توجد مالحظات(

 الرئيـــــــــــــــس:
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 ؟الفصل اهثمسم  هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

التالية،  فضل . وننتقل اآلن  ل  المادة الفصل اهثمسم  قر يُ ذن  

 األخ مقرر اللجنة.

 

 

 10 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل الوارد  (:3المادة ) 

 في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 مجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟هل يوافق ال 

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 5 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

يل الوارد  وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعد (:4المادة ) 

 في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 فضلي األست دال  جاسم   ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. 

 ال ايد. 

 

 العضو دالل جاسم الزايد:
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 عليقي عل  المادة السابقة، ولكنه ليس  شكرًا سيدي الرئيس، 

اعترا ًا و نما مجرد استفسار. بالنسبة  ل   نشاء الم سسة  م النص 

 ن عن القطا  العقاري والمرسص لهم بموجب القانونوعل  أن يكون ممثل

، وما أود اإلشارة  ليه هو أنه سوف يكون اإلدارة من أعضاء مجلس 

 5 من استصاصات عمل الم سسة مراقبة القائمين بأعما  التطوير 

العقاري، وبالتالي لون ه الء األش اص  من مجلس  دارة  لك 

الم سسة، وسوف  ُترك مسألة  نديم و دارة  لك الم سسة إلصدار الئحة 

مجلس اإلدارة والقائمين  داسلية، ففي حا  وجود من هم من أعضاء

باألعما  في مجا  التطوير العقاري  من من  ُقدم  دهم أنهم سالفوا 

 10أحكام القانون ـــ بصفتهم مطورين عقاريين ـــ ينبغي أن ي سث في 

الحسبان عند و ع  جراءات عمل الم سسة والشرو  ومسألة ا  اذ 

وجود أي شكوى  القرارات، و ع بندٍ يتعلق بمثل هثه الحالة، أعني حالة

أو م الفة  د أحد ممثلي القطا  العقاري الثي سوف يكون  من 

كونها   ضع للتصويت والرقابة والتفتي  عل  أعما  المطورين ل ؛اإلدارة

 15حت  ال يكون هناك أي  عارض في المصالح ما بين من سيُعيّن عضوًا 

 في مجلس اإلدارة وفي الوقت ذا ه يمار  عمل التطوير العقاري.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

أعتقد أن هثا  حصيل حاصل، أي عضو في مجلس  دارة أي  

 20م سسة أو أي شرلة  ذا لان هناك  ضارب في المصالح يجب أن 

 يترك االجتما  وال يكون عضوًا في ا  اذ القرار.

 

 

 دالل جاسم الزايد: العضو
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ق لكن األمر متعلق أيضًا بمسألة اإلجراءات الالحقة التي  تعل 

بهثا المو و ، أعني مو و  ع له أو  قالته أو مثل هثه األمور التي البد 

 أن  ُ سث بعين االعتبار، وشكرًا.
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

مانم بن فضل البوعينين و ير ش ون  األخشكرًا،  فضل سعادة  

 مجلسي الشورى والنواب. 
 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 10 عالج مو و   44الفقرة ) ( من المادة  الرئيس،شكرًا سيدي  

 عارض المصالح، وهثه المادة  ن شاء ا  سوف نصل  ليها اليوم، وهي 

  عالج المو و  الثي أشارت  ليه األست دال  ال ايد، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ مقرر اللجنة. ،شكرًا 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت  (:5المادة ) 

 من الحكومة.

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 25 الرئيـــــــــــــــس:
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 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضل مسم  الفصل الثاني ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل   

 األخ مقرر اللجنة.
 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 10 اهثمسم  :  وصي اللجنة بالموافقة عل  الفصل الثاني: الرقابة 

 لما جاء من الحكومة. الفصل
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟الفصل اهثمسم  حدات عل  هل هناك مال 
 15 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟الفصل اهثمسم  هل يوافق المجلس عل   

 20 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل الفصل اهثمسم  قر يُ ذن  

 25 األخ مقرر اللجنة.

 

 علي: العضو الدكتور محمد علي حسن
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 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت (: 6المادة ) 

 من الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15،  فضل مسم  الفصل الثالث ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل   ذن  

 األخ مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

: الفصل الثالث: التدلم من القرارات والفصل في المنا عات العقارية 

 20 لما جاء من الحكومة. الفصل اهثمسم   وصي اللجنة بالموافقة عل  

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟الفصل اهثمسم  هل هناك مالحدات عل   
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 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟الفصل اهثمسم  هل يوافق المجلس عل   

 5 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل الفصل اهثمسم  قر يُ ذن  

 10 األخ مقرر اللجنة.

 

 محمد علي حسن علي:العضو الدكتور 

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت (: 7المادة ) 

 من الحكومة.

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 
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 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 5 مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل الوارد (: 8المادة ) 

 في التقرير.

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 فضلي األست دال  جاسم  هثه المادة؟هل هناك مالحدات عل   

 ال ايد.

 

 15 :دالل جاسم الزايد لعضوا

هثا النص من النصوص الجيدة التي  شكرًا سيدي الرئيس، 

وردت في القانون، لكن لدينا س ا  نود  ثبيته في مضبطة الجلسة، 

وهو ب صوص الفقرة ) (، هثه المادة أجا ت للم سسة  شكيل أي 

و تول  اللجان ف  الن ا  »...ث نصت عل : لجان   تص بالوساطة، حي

 20العقاري بالطر  الودية قبل ندره من قبل مرفة البحرين لتسوية 

، وس الي هو:  ذا شُكلت  لك اللجان من قبل الم سسة «المنا عات...

فهل يكون اللجوء  ليها وجوبيًا قبل رفع الدعوى أمام مرفة البحرين 

الس ا  ــ وفقًا لهثا القانون ــ  ذا  لتسوية المنا عات؟ ما دفعني  ل  هثا

اعتبرنا الشر  وجوبيًا في اللجوء  ليها قبل ندره من قبل مرفة البحرين 
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لتسوية المنا عات هو أن أحد الطعون التي  قدم لطلب رف  الدعوى لم 

يسلك الطريق القانوني، لعلمنا أن حكم مرفة البحرين لتسوية 

محكمة التميي  مباشرة، أ من   المنا عات قابل لالستئناف فقط أمام

اإلجابة عن هثا الجانب من سال   فسير النص ليتم االلت ام با با  الطريق 

 5 القانوني؛ حت  ال يكون هناك لبس في فهم النص القانوني، وشكرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

مانم بن فضل البوعينين و ير ش ون  األخشكرًا،  فضل سعادة  

 نواب. مجلسي الشورى وال

 10 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 ن لانت األست دال  ال ايد مير موافقة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 التحفظ عليها، وشكرًا. فبإمكانهاعل  هثه المادة 

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

الشيخ محمد بن سليفة    سليفة مدير عام المالية شكرًا،  فضل  

 ة والتسجيل العقاري. والموارد البشرية بجها  المساح

 

 مدير عام المالية والموارد البشرية

 20 بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:  

يجو  للم سسة  شكيل »المادة  قو :  شكرًا سيدي الرئيس، 

، فالمسألة هنا جوا ية بالنسبة  ل  قيام الم سسة «لجان وساطة...

فيمكن  ر أت  حويلها  ل  المحكمةابتشكيل لجان  حقيق، لكن  ذا 

أن  حيلها  ليها مباشرة، وال داعي حينها لتشكيل اللجنة، فهي مسألة 

 25 جوا ية وليست وجوبية، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األست دال  جاسم ال ايد.  

 

 5 العضو دالل جاسم الزايد:

لست معتر ة عل  هثه المادة، وربما  شكرًا سيدي الرئيس، 

هنا  .ان  عرف القصد من استفساري من ناحية قانونيةاألست جميلة سلم

ال نتكلم عن لجان  حقيق بل نتكلم عن لجنة وساطة ودية، ومعن  هثا 

وفي حالة االستالف يجب اللجوء أوالً  ل   لك  ،هو أن يتم  شكيل لجنة

 10اللجنة المعنية بالوساطة لحل المسألة وديًا، و ذا لم يتم حلها وديًا يتم 

والمادة هنا ذلرت أنه  ذا لم يحل الن ا  بالطر   .القضاءالتوجه  ل  

الودية يتم اللجوء  ل  مرفة البحرين لتسوية المنا عات أو المحكمة 

 ادت قيمة المطالبة عل  سمسمائة ألف دينار أمام ما الم تصة، مت  

 ل  عشرين أو ثالثين ألف دينار ــ المبالغ مرفة التسوية ــ وقد  صل هثه 

 15وس الي هو: هل اللجوء  ل  لجنة الوساطة  ، و يح هثا النص فالبد من

في مثل هثه الحالة وجوبيًا أم جوا يًا؟ ألنه في حالة اللجوء  ل  مرفة 

البحرين لتسوية المنا عات مباشرة بدون الثهاب  ل  لجنة الوساطة ودفع 

رسوم للغرفة فإن أو  الطعون المقدمة أمام الغرفة هي أن الش ص  قدم 

الغرفة من دون أن يثهب  ل  لجنة الوساطة، وبالتالي لهم الحق في  ل  

 20رف  الدعوى شكالً لعدم ا با  الطريق القانوني، فس الي بسيط جدًا، 

وهو في حالة  شكيل لجنة، هل نحن مل مون أوالً بالثهاب  ل  لجنة 

الوساطة و ذا لم يحل وديًا نلجأ  ل  الغرفة؟ لماذا أطرح هثا الس ا ؟ 

 ذا طُعن عل  هثه المادة أو دفعت رسوم فيجب أن أبين أنه وفقًا ألنه 

لهثا القانون  عتبر المسألة جوا ية وليست وجوبية، حيث  نص المادة 
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و تول  اللجان ف  الن ا  العقاري بالطر  الودية قبل ندره »هنا عل : 

من قبل مرفة البحرين لتسوية المنا عات االقتصادية والمالية 

 شكيل اللجان، الجوا ية جاءت في حق الم سسة في  ،«ة...واالستثماري

لكن  ذا شكلت اللجنة هل نحن مل مون أم مير مل مين بثلك؟ أقو  

 5ذلك حت  ال  ضيع رسوم الدعوى عل  األش اص الثين  قدموا برفع 

الدعوى، وقد يصدر حكم بعدم دفع الرسوم لعدم قبو  الدعوى؛ لسبق 

احب الحق مشكلتين في مثل هثه الفصل فيها، وحينها سيواجه ص

الحالة، هثا ما أردت  و يحه فقط، فلست بصدد مناقشة  شكيل هثه 

 هثا الس ا ، وشكرًا. عن اللجان من عدم  شكيلها، فقط نريد جوابًا 

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األست جميلة علي سلمان.  

 

 العضو جميلة علي سلمان:

 15أشاطر األست دال  ال ايد التوجس نفسه  شكرًا سيدي الرئيس، 

ب صوص هثه المادة، ألن اإلشكالية هي أنها في بداية المادة نصت 

 تول  اللجنة ف  الن ا  العقاري »، ثم نصت عل  «يجو »أنه عل  

وجوبية، وهنا المسألة « ...ية قبل ندره من قبل مرفة البحريندبالطر  الو

هو سبب اللبس، فإذا لان المشر    يةبالجوامادة بداية البينما النص في 

 20من يقصد منها  ل امية عرض الن ا  عل  لجنة الوساطة للتوفيق ف

فترض أن يبدأ النص بالوجوبية، ألنه  جراء يجب القيام به قبل عرض الم

الن ا  عل  مرفة البحرين لتسوية المنا عات االقتصادية والمالية 

ا  من قبل لجان وساطة التوفيق واالستثمارية؛ ألن النص ذلر أن ندر الن 

وجوبيًا، بينما يجو  للم سسة  شكيل اللجان، فالم سسة  ذا لم  شكل 
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اللجنة والنص أوجب علينا  حويلها  ل  لجنة وساطة لف  هثا الن ا ، 

فكيف في وسط المادة  وجب ذلك بينما في بدايتها جعلت المسألة 

المشر  جعل مسألة  جوا ية مع احتما  عدم  شكيل هثه اللجان؟! ألن

 شكيل اللجنة جوا ية، حيث يجو   شكيل اللجنة ويجو  عدم 

 5  شكيلها، وشكرًا.  

  

 الرئيـــــــــــــــس: 

مانم بن فضل البوعينين و ير ش ون  األخشكرًا،  فضل سعادة  

 مجلسي الشورى والنواب. 

 10 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

األستان جميلة سلمان ودال  ال ايد  شكرًا سيدي الرئيس، 

م تصتان في القانون ألثر مني، لكن القضية هنا جوا ية فيمكن أن 

 شكل لجان ويمكن اللجوء مباشرة  ل  مرفة البحرين لتسوية 

 15المنا عات، حيث يجو  للم سسة  شكيل لجان وساطة للتوفيق وف  

وديًا فباإلمكان  الن اعات العقارية وديًا، فإذا شاء الطرفان ف  الن ا 

و تول  اللجان ف  الن اعات »ندره من سال  هثه اللجان، المادة  قو : 

مرفة مر ين، « الودية»، حيث  كررت للمة «العقارية بالطر  الودية

 سوية المنا عات هي الجهة الدائمة بينما اللجان م قتة من سال  هثا 

 20كن يجو  القانون فقط، لجنة ف  المنا عات هي جهة االستصاص ول

للم سسة  بسيطًا لألعما  ولعدم  حالة الكثير من الن اعات  ل  لجنة 

 ف  المنا عات أن  فضها وديًا، و ذا لم يرمب طرف من األطراف حل

وديًا فهثا من حقه، النص وا ح في رأيي وال يجب أن يكون  الن ا 

النص وجوبيًا، بل يجو  لألطراف ذلك، ألن في األسير األطراف 
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عة هي جهة االستصاص التي  رف  أو  قبل ذلك، فال أعتقد أن المتنا 

 الوقوف أمام هثا النص طويالً صحيح، وشكرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 شكرًا،  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 

 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

 علم سيدي الرئيس أن القانون مكون  شكرًا سيدي الرئيس، 

مواد، والقانون له أهميته الكبيرة، واألستان قانونيتان ولهما  109من 

 10وجهة ندر في ذلك، من وجهة قانونية دسلنا في التفاصيل وفي  فاصيل 

التفاصيل أيضًا، وأي  عديل بسيط أثناء الجلسة عل  أي مادة سيرجع 

  ل  مجلس النوابوسيحا  القانونية القانون  ل  اللجنة وسيأسث دور ه 

ثم  ل  مجلس الشورى، وقد ال يصدر قبل سنتين أو ربما  مرة أسرى

ألثر، وقد يستغر  دوريّ انعقاد، في رأيي  ن لان هناك أي  عديل 

 15فيمكن ــ بعد صدور هثا القانون ــ األسث بوجهة الندر التي أثيرت 

انون، فقد عدلنا عل  قوانين و عديله باقتراح بقانون حت  ال يعطل هثا الق

لثيرة صدرت وأقرت من قبل هثا المجلس، لكن أي  عديل اليوم 

سيرجعنا  ل  المربع األو ، وهثا األمر قد يستغر  ألثر من سنتين 

إلقراره. في مواد الحقة من القانون سنجد أننا بحاجة  ل   جراء 

 20 ا. عديالت، لكن ال وف هو من  أسير صدور هثا القانون، وشكرً

 

 الرئيـــــــــــــــس:

محمد أبوالحمد المستشار القانوني لجها  شكرًا،  فضل األخ  

 المساحة والتسجيل العقاري. 
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 المستشار القانوني لجهاز المساحة والتسجيل العقاري: 

في البداية نشكر األست دال  ال ايد  شكرًا سيدي الرئيس، 

مسألة جوا ية أو  واألست جميلة سلمان عل  مالحدا هما ب صوص

 5وجوبية  شكيل لجان الوساطة، لكن أحببت فقط  و يح نقطة 

بسيطة، ما أبد ه األست دال  ال ايد من الناحية القانونية صحيح، فالبد 

من وجود  جراءات  ندم عمل القانون بالثات في مجا  الوساطة، لثلك 

وقواعد ويصدر بتنديم لافة  جراءات »الفقرة األسيرة من المادة  قو : 

ورسوم عمل لجان الوساطة ومير ذلك من مسائل قرار من مجلس 

 10ن مجلس اإلدارة بتنديم عمل عهناك قرار سيصدر ،  ذن «اإلدارة

الوساطة، ومت  يكون اللجوء  ليها، وما هي رسومها، وهل ستندر قبل 

ال؛  ذن هثه األمور وميرها  ماللجوء  ل  مرفة البحرين لتسوية المنا عات أ

، مجلس اإلدارة يحدد هثه القرارات نعمور سيصدر بها قرار من األ

فالمادة بهثه الطريقة ــ ولما وردت في مشرو  القانون، وبما يقوم به 

 15مجلس اإلدارة من  نديم عمل الوساطة ــ يمكن أن  ضع لل هثه 

اإلجراءات التي  فضلت بها األست دال  ال ايد في الحسبان من لون 

 وا يًا بالنسبة  ل  المطورين.المو و  وجوبيًا أو ج

 

 لرئيـــــــــــــــس:ا

 20 هل قصدك أن هثا التنديم مجاله الالئحة التنفيثية؟  

 

 المستشار القانوني لجهاز المساحة والتسجيل العقاري: 

اإلجراءات ب صوص لجان الوساطة  لل ،نعم سيدي الرئيس 

 وشكرًا.ن مجلس اإلدارة يندم هثا العمل، عسيصدر بها قرار 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األست دال  جاسم ال ايد.  

 

 5 العضو دالل جاسم الزايد:

وأشكر األخ المستشار القانوني الثي  شكرًا سيدي الرئيس، 

أجاب عن الس ا ، ولكن  جاو ًا، الفقرة األسيرة متعلقة بأمور معينة 

أن  كون موافقتنا عل  قد  دسل فيها أيضًا، لثلك أ من  عل  المجلس 

هثه المادة مصحوبة بالتفسير اآل ي؛ ار باطًا بما در  عليه أي قانون  سر 

 10جعل ــ قبل  حالة الدعوى  ل  المحكمة ــ  نشاء أجه ة أسرى يتم فيها 

الدسو  في وساطة أو  وفيق بحسب التشريع البحريني بصفة وجوبية. 

ن الرسوم الكبيرة التي هثا النص من حسنات هثا القانون ألنه يعفي م

يمكن أن  تقا اها مرفة البحرين لتسوية المنا عات لو أحيل  ليها 

مباشرة، لثلك وفق قراء ي لهثا النص ــ وأشكر أستي جميلة سلمان 

 15عل  التو يح من هثا الجانب ــ أ من   ذا شكلت أي لجنة وساطة أن 

ين لتسوية يكون اللجوء  ليها وجوبيًا قبل  حالتها  ل  مرفة البحر

المنا عات  ماشيًا مع هثا النص، وأن نستفيد من الفقرة األسيرة التي 

 طر   ليها األخ المستشار القانوني لجها  المساحة بتنديم هثا التوجه، 

ولنحدد في المضبطة أنه  ذا لانت هناك لجنة وساطة فتحا  بدايةً  ل  

 20ساوٍ لكل مرفة البحرين لتسوية المنا عات؛ ليكون هناك  عامل مت

 ماالن اعات العقارية، وأن نكون حققنا هدفًا، ألن أمور الوساطة دائمًا 

الطابع القضائي، درها أمام الجهات ذات  حل الن ا  بصورة أسر  من ن

 وشكرًا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ الدلتور سعيد أحمد عبدا . 

 

 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

 5أ فق مع سعادة و ير ش ون مجلسي  شكرًا سيدي الرئيس، 

الشورى والنواب. مع احترامي لل ميالت القانونيات فإن النص يجي  

للم سسة  شكيل لجان، مثالً: لدي سالف مع ش ص حو  مشرو  

عقاري ونريد أن نحله وديًا،  ستطيع الم سسة أن  شكل لجنة، فال 

ر ش ون مجلسي الشورى والنواب أرى أن في النص أي لبس، وسعادة و ي

 10أشار  ل  أن الم سسة  ستطيع أن  شكل لجنة، عل  سبيل المثا :  ذا 

لان لدي سالف مع األخ جاسم، ويمكن أن نتصالح وديًا،  شكل 

أرى أن النص بهثا الشكل ــ لما  .لجنة وهي بمثابة لجنة  حكيم

 كرًا. فضل سعادة و ير ش ون مجلسي الشورى والنواب ــ صحيح، وش

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ جما  محمد ف رو. 

 

 جمال محمد فخرو: العضو

مع »المادة بدأت عل  النحو التالي:  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20، بدأت المادة باإلشارة  ل  «مراعاة أحكام الفقرة ) ( من هثه المادة

 نديم  نشاء لجان  الفقرة ) (، والفقرة ) ( هي الفقرة التي  تول  عملية

، «يجو  للم سسة  شكيل لجان وساطة للتوفيق»الوساطة، فهي  قو : 

فاألصل أصبح هو  شكيل لجان، وفصلت المادة بين القضايا التي 

ألف دينار والقضايا التي  500يكون فيها ال الف عل  مبلغ ي يد عل  
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مب ألف دينار، و ذا لم ير 500يكون فيها ال الف عل  مبلغ يقل عن 

الطرفان في الوساطة أحيلت القضية  ما  ل  المحكمة المعنية  ذا لان 

المنا عات  ذا لان  لجنةألف أو  ل   500ال الف حو  مبلغ يقل عن 

ألف، وبالتالي أعتقد أن النص لما  500ال الف حو  مبلغ ي يد عل  

 5جاء صحيح وليس عليه مبار، ولما قا  اإلسوة في جها  المساحة 

لعقاري  ن القرارات التنفيثية قد  و ح هثا بشكل أفضل، والتسجيل ا

مع مراعاة أحكام الفقرة ) ( »ولكن المادة بدأت عل  النحو التالي: 

 ، وشكرًا.«من هثه المادة
 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟أسرىهل هناك مالحدات شكرًا،  
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

   هثه المادة بتعديل اللجنة؟هل يوافق المجلس عل 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

مسم  الفصل  ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل   

 ،  فضل األخ مقرر اللجنة.الرابع

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 التفتي  والضبطية القضائية والتحقيق والمساءلة: :الفصل الرابع 

 25 .مسم  هثا الفصل لما جاء من الحكومة وصي اللجنة بالموافقة عل  
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 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟مسم  هثا الفصلهل هناك مالحدات عل   

 

 )ال توجد مالحظات( 
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟مسم  هثا الفصلهل يوافق المجلس عل   
 

 )أغلبية موافقة(
 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل مسم  هثا الفصلقر يُ ذن  

 األخ مقرر اللجنة.
 

 15 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل الوارد  (:9المادة ) 

 في التقرير.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 مالحظات()ال توجد  

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 
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 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

 5  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:10المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

  فضل األخ مقرر اللجنة.
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 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:11المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 دة؟هل هناك مالحدات عل  هثه الما 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 20 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل (: 12المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 25 )ال توجد مالحظات(
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 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 5 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

مسم  الباب  ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل   

 ،  فضل األخ مقرر اللجنة.الثاني

 10 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل  : الباب الثاني: أنشطة التطوير العقاري 

 .لوارد في التقريربالتعديل امسم  هثا الباب 

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟مسم  هثا الباب هل هناك مالحدات 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟بتعديل اللجنة مسم  هثا البابهل يوافق المجلس عل   
 

 )أغلبية موافقة( 
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 :الرئيـــــــــــــــس

مسم  . وننتقل اآلن  ل  بتعديل اللجنة مسم  هثا البابقر يُ ذن  

 ،  فضل األخ مقرر اللجنة.الفصل األو 
 

 5 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل   :الفصل األو : المطورون العقاريون 

 .مسم  هثا الفصل لما جاء من الحكومة

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10 ؟مسم  هثا الفصل هل هناك مالحدات 

 

 مالحظات()ال توجد  
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 ؟مسم  هثا الفصلهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل  .مسم  هثا الفصلقر يُ ذن  

 األخ مقرر اللجنة.

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

لما جاءت  وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة  (:13المادة ) 

 .من الحكومة
 25 

 :الرئيـــــــــــــــس
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 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟هل يوافق المجلس عل  هثه المادة 
 

 )أغلبية موافقة(
 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  ذن  ُقر هثه المادة.  

 مقرر اللجنة.
 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 15 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت  (:14المادة ) 

 من الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 20 

 )ال توجد مالحظات( 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 25 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 5 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

ة بالتعديل  وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه الماد (:15المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة.  

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل (: 16المادة ) 
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 الوارد في التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 5 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 10 

 )أغلبية موافقة( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

 15  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت  (:17المادة ) 

 من الحكومة.

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 25 الرئيـــــــــــــــس:
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 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضل مسم  الفصل الثانينتقل اآلن  ل   ذن  ُقر هثه المادة. ون 

 األخ مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 10 وصي اللجنة بالموافقة عل   :الفصل الثاني: البيع عل  ال ريطة 

 لما جاء من الحكومة.مسم  هثا الفصل 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا الفصلهل هناك مالحدات عل   

 15 

 مالحظات()ال توجد 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا الفصلهل يوافق المجلس عل   

 20 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:
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. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل مسم  هثا الفصلقر يُ ذن  

 األخ مقرر اللجنة.

 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 5 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:18المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 10 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 15 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

 20  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت (: 19المادة ) 

 من الحكومة.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 5 )ال توجد مالحظات( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 10 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 15 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

موافقة عل  هثه المادة لما جاءت  وصي اللجنة بال(: 20المادة ) 

 من الحكومة.

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 
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 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5المادة التالية،  فضل األخ  ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل   

 مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت  (:21المادة ) 

 10 من الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 15 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 المجلس عل  هثه المادة؟هل يوافق  

 

 20 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  
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 مقرر اللجنة.

 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل (: 22لمادة )ا 

 5 الوارد في التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 10 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 15 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

 فضل األخ مقرر اللجنة. 

 20 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت  (:23المادة ) 

 من الحكومة.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 المادة؟هل يوافق المجلس عل  هثه  

 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 15 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت  (:24المادة ) 

 من الحكومة.

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 20 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 
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 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:25المادة ) 

 10 الوارد في التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 15 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 20 )أغلبية موافقة( 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

  فضل األخ مقرر اللجنة.
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 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

(:  وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت 26المادة ) 

 من الحكومة.
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 20 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:27المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 
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 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 اللجنة؟هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل  

 5 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

 10  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:28المادة ) 

 15 الوارد في التقرير.

 

 :رئيـــــــــــــــسال

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 20 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 
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 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:29لمادة )ا 

 10 الوارد في التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 15 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هثه المادة بتعديل اللجنة؟هل يوافق المجلس عل   

 

 20 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  
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  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل (: 30المادة ) 

 5 د في التقرير.الوار

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 10 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 15 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

المادة التالية،  ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل   

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 20 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت  (:31لمادة )ا 

 من الحكومة.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 المجلس عل  هثه المادة؟هل يوافق  

 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 15 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت  (:32المادة ) 

 من الحكومة.

 ـــــــــــس:الرئيــــ

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 20 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 
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 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 محمد علي حسن علي:العضو الدكتور 

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت (: 33المادة ) 

 10 من الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 15 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 20 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  
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 مقرر اللجنة.

 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:34المادة ) 

 5 الوارد في التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هثه المادة؟ هل هناك مالحدات عل  

 

 10 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 15 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

مسم  الفصل  ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل   

 ،  فضل األخ مقرر اللجنة.الثالث

 20 

 محمد علي حسن علي:العضو الدكتور 

مسم  هثا  وصي اللجنة بالموافقة عل   الفصل الثالث: الداللة: 

 الوارد في التقرير. الفصل بالتعديل
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا الفصلهل هناك مالحدات عل   

 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 بتعديل اللجنة؟مسم  هثا الفصل هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل اآلن  ل  المادة بتعديل اللجنة يُقر مسم  هثا الفصل ذن  

 التالية،  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 15 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:35المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 75)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 5 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،   

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 10 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:36المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 المادة؟هل هناك مالحدات عل  هثه  

 

 )ال توجد مالحظات(

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 76)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

 5  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 ن علي:العضو الدكتور محمد علي حس

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:37المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 77)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:38المادة ) 

 الوارد في التقرير.
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 هناك مالحدات عل  هثه المادة؟هل  

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:39المادة ) 

 20 الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 25 )ال توجد مالحظات(



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 78)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة 

 

 5 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 10 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:40المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 79)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

مسم  الفصل  ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل   

 5 ،  فضل األخ مقرر اللجنة.الرابع

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

مسم   وصي اللجنة بالموافقة عل   الفصل الرابع: التثمين العقاري: 

 لما جاء من الحكومة.هثا الفصل 

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا الفصلهل هناك مالحدات عل   

 

 )ال توجد مالحظات(

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا الفصلهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ يُقر مسم  هثا الفصل ذن  

 مقرر اللجنة.



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 80)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:41المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 20 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

:  وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت (42المادة ) 

 من الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 81)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

  توجد مالحظات()ال 
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 15افقة عل  هثه المادة بالتعديل  وصي اللجنة بالمو(: 43المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 20 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 82)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  ذن  ُقر هثه المادة  

 5  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل (: 44المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 ()ال توجد مالحظات

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

  فضل األخ مقرر اللجنة.



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 83)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:45المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

مسم  الفصل ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل    

 ،  فضل األخ مقرر اللجنة.ال امس
 

 20 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

:  وصي اللجنة بالموافقة عل  الفصل ال امس:  دارة العقارات 

 لما جاء من الحكومة.مسم  هثا الفصل 
 

 الرئيـــــــــــــــس:



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 84)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 ؟مسم  هثا الفصلهل هناك مالحدات عل   
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا الفصلهل يوافق المجلس عل   
 

 )أغلبية موافقة( 

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل يُقر مسم  هثا الفصل ذن  

 األخ مقرر اللجنة.

 

 حمد علي حسن علي:العضو الدكتور م

 15 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت  (:46المادة ) 

 من الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 20 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 25 



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 85)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضل مسم  الباب الثالث ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل   

 5 األخ مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

:  وصي اللجنة بالموافقة الباب الثالث: ملكية العقارات المشترلة 

 من الحكومة. لما جاءمسم  هثا الباب عل  

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا البابهل هناك مالحدات عل   

 

 )ال توجد مالحظات(

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا البابهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

، مسم  الفصل األو  . وننتقل اآلن  ل يُقر مسم  هثا الباب ذن  

 اللجنة. فضل األخ مقرر 



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 86)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   :الفصل األو : العقارات المشترلة 

 لما جاء من الحكومة.مسم  هثا الفصل 

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا الفصل هل هناك مالحدات عل   

 

 )ال توجد مالحظات(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا الفصلعل   هل يوافق المجلس 

 

 )أغلبية موافقة(

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل يُقر مسم  هثا الفصل ذن  

 األخ مقرر اللجنة.
 

 20 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت  (:47المادة ) 

 من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 87)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 ضو الدكتور محمد علي حسن علي:الع

 15 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:48المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 20 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 25 



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 88)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

 5  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:49المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 10 

 ــــــــس:الرئيـــــــ

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

 مقرر اللجنة. فضل األخ 
 

 25 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 89)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت  (:50المادة ) 

 من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:51المادة ) 

 20 الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ هل 

 

 25 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 5 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

  فضل األخ مقرر اللجنة. 

 10 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:52المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 اللجنة؟هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل  
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 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

 5  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:53المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

 فضل األخ مقرر اللجنة. 
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 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:54المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هثه المادة بتعديل اللجنة؟هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

سنقف عند هثا الحد وسنواصل  ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة.  

 بعد االستراحة. الجلسة

 

 20 )رفعت الجلسة ثم استؤنفت(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

المادة   بسم ا  الرحمن الرحيم، نستأنف الجلسة. وننتقل اآلن  ل  
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 (،  فضل األخ مقرر اللجنة.55)

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

لما جاءت  وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة  (:55المادة ) 

 5 .من الحكومة

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 10 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 المجلس عل  هثه المادة؟هل يوافق  

 

 15 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  

  مقرر اللجنة.

 20 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

لما جاءت  وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة  (:56المادة ) 

 .من الحكومة
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 ــــــــــــس:الرئيـــ

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضل فصل الثانيالمسم   ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل   

 األخ مقرر اللجنة.

 

 15 الدكتور محمد علي حسن علي:العضو 

 وصي اللجنة  التصرف بوحدات العقار المشترك:الفصل الثاني:  

 .مسم  هثا الفصل لما جاء من الحكومةبالموافقة عل  
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 ؟فصلال اهثمسم  هل هناك مالحدات عل   

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 ؟فصلال اهثمسم    هل يوافق المجلس عل 
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 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل ا الفصلهثمسم  قر ي ذن  

 األخ مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:57مادة )ال  

 10 الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 15 )ال توجد مالحظات(

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 25 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
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  وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل (:58المادة ) 

 في التقرير. الوارد

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هثه المادة بتعديل اللجنة؟هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

  فضل األخ مقرر اللجنة.
 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت  (:59المادة ) 

 20 من الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 
 

 25 )ال توجد مالحظات( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 
 

 5 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ   ذن  ُقر هثه المادة. 

 مقرر اللجنة.

 10 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:60المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 25 الرئيـــــــــــــــس:
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 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
 5اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  وصي  (:61المادة )  

 الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 10 

 )ال توجد مالحظات(

 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20فصل المسم   ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل   

 ،  فضل األخ مقرر اللجنة.الثالث

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

مسم   وصي اللجنة بالموافقة عل  : الفصل الثالث: ا حاد المالك 
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 .هثا الفصل لما جاء من الحكومة

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟فصلال اهثمسم  عل   هل هناك مالحدات 

 5 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟فصلال اهثمسم  هل يوافق المجلس عل   

 10 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل فصلال اهثمسم  قر ي ذن  

 15 األخ مقرر اللجنة.

 

 لعضو الدكتور محمد علي حسن علي:ا

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:62المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 
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 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 5 

 )أغلبية موافقة(

 

 ـــــــس:الرئيــــــــ

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

 10  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 

 لعضو الدكتور محمد علي حسن علي:ا

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:63المادة ) 

 15 الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ل  هثه المادة؟هل هناك مالحدات ع 

 

 20 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 
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 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 علي حسن علي: لعضو الدكتور محمدا

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:64المادة ) 

 10 الوارد في التقرير.

 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 15 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 20 

 ()أغلبية موافقة

 

 الرئيـــــــــــــــس:



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 102)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 لعضو الدكتور محمد علي حسن علي:ا

 5لما جاءت  وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة  (:65المادة ) 

 .من الحكومة

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 مالحدات عل  هثه المادة؟هل هناك  

 10 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 15 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 20 مقرر اللجنة.

 

 لعضو الدكتور محمد علي حسن علي:ا

لما جاءت  وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة  (:66دة )الما 

 .من الحكومة
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 5 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 10 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  ذن  ُقر هثه  

 مقرر اللجنة.

 15 

 لعضو الدكتور محمد علي حسن علي:ا

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:67المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
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 يـــــــــــــــس:الرئ

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 5 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 10 

 

 لعضو الدكتور محمد علي حسن علي:ا

اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  وصي  (:68المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 
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 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

ر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  ذن  ُق 

 5  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 لعضو الدكتور محمد علي حسن علي:ا

لما جاءت  وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة  (:69المادة ) 

 .من الحكومة

 10 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 15 مالحظات()ال توجد 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 20 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 106)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 مقرر اللجنة.

 

 لعضو الدكتور محمد علي حسن علي:ا

لما جاءت هثه المادة   وصي اللجنة بالموافقة عل  (:70المادة ) 

 5 .من الحكومة

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 10 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 15 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضل الرابعفصل المسم   ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل   

 األخ مقرر اللجنة.

 20 

 لعضو الدكتور محمد علي حسن علي:ا

 وصي اللجنة بالموافقة عل   :فصل الرابع: الت امات المطورال 

 .مسم  هثا الفصل لما جاء من الحكومة

 



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 107)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 مسم  هثا الفصل؟هل هناك مالحدات عل   

 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 ــس:الرئيـــــــــــــ

 ؟مسم  هثا الفصلهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل مسم  هثا الفصلقر ي ذن  

 األخ مقرر اللجنة.

 

 15 لعضو الدكتور محمد علي حسن علي:ا

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:71المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 108)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟بتعديل اللجنة هل يوافق المجلس عل  هثه المادة 

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

فصل المسم  . وننتقل اآلن  ل  بتعديل اللجنة  ذن  ُقر هثه المادة 

 ،  فضل األخ مقرر اللجنة.ال امس

 

 10 

 لعضو الدكتور محمد علي حسن علي:ا

 وصي اللجنة  :فصل ال امس: التأمين عل  العقار المشتركال 

 .مسم  هثا الفصل لما جاء من الحكومةبالموافقة عل  

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 ل؟مسم  هثا الفصهل هناك مالحدات عل   

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا الفصلهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 109)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل مسم  هثا الفصلقر ي ذن  

 األخ مقرر اللجنة.

 5 

 لعضو الدكتور محمد علي حسن علي:ا

لما جاءت  وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة  (:72المادة ) 

 .من الحكومة

 

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  ذن  ُقر هثه المادة.  

 مقرر اللجنة.



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 110)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 

 لعضو الدكتور محمد علي حسن علي:ا

لما جاءت  وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة  (:73المادة ) 

 .من الحكومة

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟

 

 )ال توجد مالحظات(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 20 لعضو الدكتور محمد علي حسن علي:ا

لما جاءت ة  وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه الماد (:74المادة ) 

 .من الحكومة

 



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 111)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 فضل ، لباب الرابعامسم   ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل   

 األخ مقرر اللجنة.

 

 15 لعضو الدكتور محمد علي حسن علي:ا

 وصي اللجنة بالموافقة عل   لباب الرابع: التصرفات العقارية:ا 

 .مسم  هثا الباب لما جاء من الحكومة

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 مسم  هثا الباب؟هل هناك مالحدات عل   

 

 )ال توجد مالحظات(

 



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 112)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا البابهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

، فصل األو المسم  . وننتقل اآلن  ل  مسم  هثا البابقر ي ذن  

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 10 

 لعضو الدكتور محمد علي حسن علي:ا

 وصي اللجنة  فصل األو : التصرفات والحقو  الواجب قيدها:ال 

 .مسم  هثا الفصل لما جاء من الحكومةبالموافقة عل  

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 مسم  هثا الفصل؟هل هناك مالحدات عل   

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا الفصلهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 113)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل هثا الفصل مسم قر ي ذن  

 األخ مقرر اللجنة.

 5 

 لعضو الدكتور محمد علي حسن علي:ا

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:75المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟بتعديل اللجنة هل يوافق المجلس عل  هثه المادة 

 

 )أغلبية موافقة(

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

فصل المسم  . وننتقل اآلن  ل  بتعديل اللجنة  ذن  ُقر هثه المادة 

 ،  فضل األخ مقرر اللجنة.الثاني



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 114)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 

 لعضو الدكتور محمد علي حسن علي:ا

 وصي اللجنة بالموافقة  :الحقو  العينية العقاريةفصل الثاني: ال 

 .مسم  هثا الفصل لما جاء من الحكومةعل  

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 مسم  هثا الفصل؟هل هناك مالحدات عل   

 

 )ال توجد مالحظات(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا الفصلهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل مسم  هثا الفصلقر ي ذن  

 األخ مقرر اللجنة.

 

 20 لعضو الدكتور محمد علي حسن علي:ا

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:76المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 115)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 عل  هثه المادة؟هل هناك مالحدات  

 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟بتعديل اللجنة هل يوافق المجلس عل  هثه المادة 

 

 )أغلبية موافقة(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

، المادة التالية. وننتقل اآلن  ل  بتعديل اللجنة  ذن  ُقر هثه المادة 

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 15 محمد علي حسن علي:لعضو الدكتور ا

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:77المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 116)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟بتعديل اللجنة هل يوافق المجلس عل  هثه المادة 

 

 موافقة()أغلبية 

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

، لمادة التالية. وننتقل اآلن  ل  ابتعديل اللجنة  ذن  ُقر هثه المادة 

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 10 

 لعضو الدكتور محمد علي حسن علي:ا

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:78المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 

 15 ـس:الرئيــــــــــــــ

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟بتعديل اللجنة هل يوافق المجلس عل  هثه المادة 

 

 )أغلبية موافقة(



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 117)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

، المادة التالية . وننتقل اآلن  ل بتعديل اللجنة  ذن  ُقر هثه المادة 

 اللجنة. فضل األخ مقرر 

 5 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:79المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ديل اللجنة؟هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتع 

 

 )أغلبية موافقة(

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

مسم  الباب  ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل   

 ،  فضل األخ مقرر اللجنة.ال امس



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 118)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   :الباب ال امس: الرهن التأميني 

 لما جاء من الحكومة. مسم  هثا الباب

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا البابهل هناك مالحدات عل   

 

 )ال توجد مالحظات(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا البابهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

، األو مسم  الفصل . وننتقل اآلن  ل  مسم  هثا البابقر يُ ذن  

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 20 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة  :الفصل األو : نطا  الرهن التأميني وانعقاده 

 لما جاء من الحكومة. مسم  هثا الفصلبالموافقة عل  

 



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 119)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا الفصلهل هناك مالحدات عل   

 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا الفصلهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضل المادة التالية. وننتقل اآلن  ل  مسم  هثا الفصلقر يُ ذن  

 األخ مقرر اللجنة.

 

 15 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

ثه المادة بالتعديل  وصي اللجنة بالموافقة عل  ه (:80المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 120)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

، المادة التالية ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل   

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 10 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت  (:81المادة ) 

 من الحكومة.

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

  توجد مالحظات()ال

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 121)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 5 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

فقة عل  هثه المادة لما جاءت  وصي اللجنة بالموا (:82المادة ) 

 من الحكومة.

 

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

المادة التالية،  فضل األخ  ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل   

 مقرر اللجنة.



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 122)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت  (:83المادة ) 

 من الحكومة.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 المجلس عل  هثه المادة؟هل يوافق  

 

 )أغلبية موافقة(

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 20 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت (: 84المادة ) 

 من الحكومة.

 



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 123)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 ـــــــــــس:الرئيــــ

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 15 محمد علي حسن علي:العضو الدكتور 

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:85المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 124)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 فقة()أغلبية موا

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

مسم  الفصل  ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل   

 ،  فضل األخ مقرر اللجنة.الثاني

 

 10 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

:  وصي اللجنة الفصل الثاني: اآلثار القانونية للرهن التأميني 

 لما جاء من الحكومة. مسم  هثا الفصلبالموافقة عل  

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا الفصلهل هناك مالحدات عل   

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا الفصلهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 125)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضل التاليةالمادة . وننتقل اآلن  ل  مسم  هثا الفصلقر يُ ذن  

 األخ مقرر اللجنة.

 5 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت  (:86المادة ) 

 من الحكومة.

 

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ل  هثه المادة؟هل يوافق المجلس ع 

 

 )أغلبية موافقة(

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 126)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:87المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

مسم  الباب  ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل   

 ،  فضل األخ مقرر اللجنة.ال امس

 

 20 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:88المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 127)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟هل يوافق المجلس  

 

 )أغلبية موافقة(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

مسم  الباب  ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل   

 ،  فضل األخ مقرر اللجنة.ال امس

 

 15 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

ت  وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاء (:89المادة ) 

 من الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 128)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 اللجنة. مقرر

 

 10 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:90المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 عديل اللجنة؟هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بت 

 

 )أغلبية موافقة(



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 129)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

، المادة التالية ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل   

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 5 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:91المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

، المادة التالية ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل   

  فضل األخ مقرر اللجنة.



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 130)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت (: 92المادة ) 

 من الحكومة.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 لمادة؟هل يوافق المجلس عل  هثه ا 

 

 )أغلبية موافقة(

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ مقرر  

 اللجنة.

 

 20 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

:  وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت (93المادة ) 

 من الحكومة.

 



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 131)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 15 علي:العضو الدكتور محمد علي حسن 

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت  (:94المادة ) 

 من الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 132)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ   ذن 

 مقرر اللجنة.
 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 10 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل (: 95المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 15 

 مالحظات()ال توجد 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 20 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

، المادة التالية ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل   

 25  فضل األخ مقرر اللجنة.



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 133)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت  (:96المادة ) 

 من الحكومة.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ   ذن  ُقر هثه المادة. 

 مقرر اللجنة.

 

 20 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت من  (:97المادة ) 

 الحكومة.

 



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 134)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 ــس:الرئيـــــــــــــ

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضل مسم  الفصل الثالث ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل   

 األخ مقرر اللجنة.
 

 15 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

مسم   وصي اللجنة بالموافقة عل   :الفصل الثالث: رهون ساصة 

 لما جاء من الحكومة. الفصلهثا 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 ؟مسم  هثا الفصلهل هناك مالحدات عل   

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 ؟مسم  هثا الفصلهل يوافق المجلس عل   

 



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 135)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضل المادة التالية. وننتقل اآلن  ل  مسم  هثا الفصلقر يُ ذن  

 5 األخ مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:98المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟هل  

 

 )أغلبية موافقة(

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

، المادة التالية ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل   

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 136)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت  (:99المادة ) 

 من الحكومة.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  ذن  ُقر هثه المادة.  

 مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 20 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:100المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 137)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 5 ـــــــــس:الرئيــــــ

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

مسم  الفصل  ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل   

 ،  فضل األخ مقرر اللجنة.الرابع

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 15 وصي اللجنة بالموافقة  :ث عل  العقارالفصل الرابع:  جراءات التنفي 

 لما جاء من الحكومة. مسم  هثا الفصلعل  

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا الفصلهل هناك مالحدات عل   

 20 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:



 

 34المضبطة       م2017 / 6 /18 ( 138)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 ؟مسم  هثا الفصلهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضل المادة التالية. وننتقل اآلن  ل  مسم  هثا الفصلقر يُ ذن  

 األخ مقرر اللجنة.

 

 

 10 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت  (:101المادة ) 

 من الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 مالحظات( )ال توجد 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  
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 مقرر اللجنة.
 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

عل  هثه المادة لما جاءت :  وصي اللجنة بالموافقة (102المادة ) 

 5 من الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 10 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 15 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

التالية،  فضل األخ  ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة  

 مقرر اللجنة.

 20 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت (: 103المادة ) 

 من الحكومة.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ل  هثه المادة؟هل يوافق المجلس ع 

 

 )أغلبية موافقة(

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.
 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 15 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:104المادة ) 

 الوارد في التقرير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 
 20 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 25 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ،المادة التالية ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل   

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 5 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت  (:105المادة ) 

 من الحكومة.

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 المادة؟هل يوافق المجلس عل  هثه  

 

 )أغلبية موافقة(

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضل مسم  الباب الساد  ذن  ُقر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل   

 األخ مقرر اللجنة.
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 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   :ولية الجنائيةئالباب الساد : المس 

 لما جاء من الحكومة. مسم  هثا الباب

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا البابهل هناك مالحدات عل   

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا البابهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضل التاليةالمادة . وننتقل اآلن  ل  مسم  هثا البابقر يُ ذن  

 األخ مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 20 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:106المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
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 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 لمجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟هل يوافق ا 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

، المادة التالية ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل   

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 15 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:107المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 20 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:
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 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

مسم  الباب  ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل   

 ،  فضل األخ مقرر اللجنة.السابع

 

 

 10 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

مسم   وصي اللجنة بالموافقة عل   :الباب السابع: أحكام متفرقة 

 لما جاء من الحكومة. هثا الباب

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 ؟مسم  هثا البابت عل  هل هناك مالحدا 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 ؟مسم  هثا البابهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضل المادة التالية. وننتقل اآلن  ل  مسم  هثا البابقر يُ ذن  

 األخ مقرر اللجنة.

 

 5 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة لما جاءت  (:108المادة ) 

 من الحكومة.

 

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

قر هثه المادة. وننتقل اآلن  ل  المادة التالية،  فضل األخ  ذن  ُ 

 مقرر اللجنة.
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 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

:  وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل (109المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 مالحظات()ال توجد 

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

وبهثا نكون قد انتهينا من  ذن  ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة.  

 فضلي األست الدلتورة جهاد عبدا  مناقشة مواد مشرو  القانون. 

 الفا ل. 

 

 20 ضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:الع

لم يسعني الوقت لي أسا ، لدي  شكرًا سيدي الرئيس، 

الوحيدة التي  مت  رجمة المادة  هثه :49المادة  ب صوص استفسار

 (، ما هو السبب؟ وشكرًا. Gated Community ل  ) عنوانها
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 الرئيـــــــــــــــس:

مدير عام المساحة سالم سبت ناجي شكرًا،  فضل األخ السيد  

 . بجها  المساحة والتسجيل العقاري

 

 5 مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:

  المصطلح المست دم شكرًا سيدي الرئيس، 

(Gated Community) وا حة ومعينة، وهي المجتمعات  ةله دالل

المغلقة، والمقصود به هو الج ر التي  وجد فيها مشاريع للتطوير 

العقاري، ويكون لها بوابة ساصة، والدسو   ليها فقط من سال  

 10السالنين في هثه المشاريع، والمطور هو المس و  عن سدمات البنية 

له داللة وا حة في  (Gated Community)التحتية؛ ولثلك مصطلح 

 القطا  العقاري، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15  براهيــم بهـــ اد.شكرًا،  فضل األخ أحمـــد  

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
(، 109لدي استفسار ب صوص المادة ) شكرًا سيدي الرئيس، 

عل  المطورين العقاريين والوسطاء » التالي حيث  نص هثه المادة عل 

 20العقاريين والمثمنين العقاريين والمرسص لهم بإدارة و شغيل العقارات 

، ب صوص «...ثا القانون،  وفيق أو اعهمالقائمين وقت العمل به

اإلنشاء اآلن، هل  وفق هثه المشاريع أو اعها  طورالمشاريع التي 

بحسب القانون الجديد، أم أن القانون ال يطبق عليها ألنها سبق أن 
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حصلت عل  الرسص؟ و ذا لان لثلك فلماذا لم يُطبق قانون العقارات 

 ؟! وشكرًا.2014السابق لسنة 

 

 ـــــــــــــس:الرئيــ

 5المالية مدير عام الشيخ محمد بن سليفة    سليفة شكرًا،  فضل  

 .بجها  المساحة والتسجيل العقاري والموارد البشرية

 

 مدير عام المالية والموارد البشرية

 بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:

 10م الثي يُعمل به في 2014قانون سنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

م ال يوجد فيه حساب  مان بالشكل الموجود اليوم في البحرين اليو

القانون الثي وافقنا عليه اآلن. القانون الموجود حاليًا يعطي مهلة للمعنيين 

لتر يب أو اعهم سال  ستة أشهر منث بدء  نفيث هثا القانون، وسال  

مت  ما  عليهمهثه المهلة يكون هناك حساب  مان ويمكن أن يطبق 

 15 ا. م  صداره، وشكرً

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األست الدلتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.  

 

 20 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

( نفسها التي  تكلم عن 109المادة رقم ) شكرًا سيدي الرئيس، 

عل  المطورين العقاريين والوسطاء » وفيق األو ا ، نصت عل  

العقاريين والمرسص لهم بإدارة و شغيل العقارات  العقاريين والمثمنين
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، الوسيط العقاري «...القائمين وقت العمل بهثا القانون،  وفيق أو اعهم

يُقصد به هنا )الدال (، فما شأن الدال  بين ه الء المطورين والمثمنين؟! 

معن  ذلك أن الدال  يجب أن يكون مسجالً رسميًا ولديه مكتب ولكن 

لي ال يوجد ذلك. نحن نتكلم عن األش اص وليس عن في الو ع الحا

 5يجب عل  الدال   عديل و عه، فكيف لثلك المكا ب،  ذا لان 

 الدو   بع   عديل و عه؟ حبثا لو يحصل ذلك، فنحن نعرف أن يتم

جدًا، فحبثا لو يكون هناك  ين صارمةنلديها قواــ أستراليا مثالً ــ 

 قانون للدال  بصفته ش صًا وليس مكتبًا، وشكرًا.

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 شكرًا،  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 

 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

العقاري  بالنسبة  ل   وفيق أو ا  الوسيط شكرًا سيدي الرئيس، 

قانون فصل بين الوسيط )الدال (، لو نقرأ القانون فسنجد أن هثا ال

 15العقاري وبين المثمن، حيث يعتبر الوسيط وسيطًا فقط، والمثمن له 

 رسيص ساص، فاليوم لل دال  مرسص له، وحت  في هثا القانون 

لل وسيط عقاري مرسص له، و نما القانون يجمع بين الوساطة العقارية 

كون هناك ال ي حت والتثمين، وفي هثا القانون  م فصل العالقة بينهما 

 ضارب مصالح بين الوساطة العقارية والتثمين، وال يوجد دال  يحميه 

 20القانون أو وسيط عقاري يحميه القانون  ال  ذا لان مسجالً لدى الجهات 

الم تصة، أما أنه يثهب للداللة بنفسه بدون أن يكون مسجالً لدى 

 الجهات الم تصة فهثا شأنه، وال يمكنه المطالبة بحقه عندما ال

وهثا ردًا عل  استفسار األست يحصل عليه، حيث ال يوجد قانون يحميه. 

، الدلتورة فاطمة الكوهجي بالنسبة  ل   وفيق أو ا  الوسيط العقاري
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 وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

ناجي سبت سالم مدير عام المساحة بجها  األخ شكرًا،  فضل  

 5 .المساحة والتسجيل العقاري

 

 حة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:مدير عام المسا

ب صوص ما  فضلت به األست الدلتورة  شكرًا سيدي الرئيس، 

فاطمة الكوهجي، لو نندر  ل  السو  العقاري اليوم سنجد أنه مليء 

 10بالوسطاء العقاريين الثين يعملون بدون أي رسصة، وينافسون األش اص 

سوف يندم السو   المندمين الثين لديهم رسص داللة، فهثا القانون

بشكل عام، وأو  شيء أنه يعتبر في مصلحة أصحاب المهنة الثين 

لديهم  رسيص من قبل الدولة ويمارسون عملهم بالطر  الندامية. الوسيط 

العقاري هو أي ش ص يمار  الوساطة العقارية، وال فر  بين وسيط 

 15لديه مكتب عقاري ووسيط ليس لديه مكتب عقاري، وهناك بطاقة 

ولكن مدًا سوف يكون لدى الدال   رسيص من  ،بطاقة دال   سم 

قبل م سسة التنديم العقاري باشتراطات وم هالت معينة، وسيكون 

هناك  نديم للفصل بين مهنة الوساطة العقارية، والتثمين العقاري، و دارة 

و شغيل العقارات، والمطور العقاري. القانون سوف يرسص لكل مهنة 

 20بين الوساطة العقارية وبين التثمين العقاري. اليوم  بثا ها، وسوف يفصل

الكثير من المشالل  حصل ألن الوسيط هو مثمن نفسه، فيحصل 

 ضارب في المصالح، القانون الحالي سوف يندم العملية من سال  

مكتب مرسص له من قبل م سسة التنديم العقارية باإل افة  ل  السجل 

دة األخ أحمد به اد ب صوص  وفيق التجاري. بالنسبة  ل  استفسار سعا

 25األو ا ، القانون سوف يوفق أو ا  جميع المطورين العقارين، والقانون 
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م ندم فقط مو و  التطوير العقاري، بينما القانون 2014( لسنة 28رقم )

الحالي سوف يندم و ع العاملين في القطا  العقاري والتطوير العقاري 

ا حاد المالك، فكما  عرفون اليوم نفسه وحساب الضمان باإل افة  ل  

أنه ال يوجد أي ا حاد مالك صدر بالطريقة التي يجب  نديمها من سال  

 5القانون، فغدًا أي مطور عقاري أو أي مبن  البد أن يوفق أو اعه. بالنسبة 

 ل  هثا القانون  ذا لان المطور العقاري في مرحلة متقدمة فلن يحتا  

يلت م بأحكام القانون فيما ي ص  ل  حساب  مان، لكن يجب أن 

ا حاد المالك والضمان، ولكن  ذا لانت لديه رسصة بناء ورسصة 

 طوير عقاري ففي القانون الحالي يجب أن يوفق أو اعه من سال  

 10حساب الضمان، أي أنه سال  هثه الستة أشهر يجب عل  جميع العاملين 

مثل  في هثا القطا  أن يوفقوا أو اعهم، ولثلك المرسص لهم

 المثمنين والوسطاء العقارين، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس 

 15 .مقرر اللجنةشكرًا،  فضل األخ  

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

و يح   افي ب صوص ما ذلره لدي   شكرًا سيدي الرئيس، 

بالنسبة  ل   وفيق األو ا  الثي  كلمت عنه األست الدلتورة  اإلسوة.

 20( من الفصل الثالث سنجد 35الحظ المادة )نفاطمة الكوهجي، لو 

أنها  ندم مو و  الوساطة العقارية، بحيث يجب أن يكون الوسيط 

العقاري مرسصًا له ويتبع جميع اإلجراءات المنصوص عليها في القانون، 

 وشكرًا.
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 :ـــــــــــسالرئيــــ 

 شكرًا،  فضلي األست الدلتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.  

 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

 5أشكر األخ مقرر اللجنة عل  التو يح،  شكرًا سيدي الرئيس، 

ولكن  ذا لان هناك قانون فيجب أن يكون هناك عقاب! الوسيط  ذا 

مار  مهنته وهو مير مرسص له فيجب أن يُعاقب عل  ذلك. من الم لد 

أن اإلسوان استفادوا من قوانين الدو  األسرى، ولكن ــ لمثا  ــ القانون 

لمدة سنة  وبرامج  دريبيةيأسث درو  في أستراليا وا ح جدًا، والدال  

 10 قريبًا، فيأسث لل المواد ويدسل في القانون، ثم يتم الترسيص له. 

معن  ذلك أننا  ذا طبقنا هثا القانون عل  الدال  فالدال  مير المرسص 

له يجب أن يقدم للمساءلة ويجب أن يُعاقب، ويجب أن  كون لدينا 

 نصوص  عاقب الدال  عل  ذلك، وشكرًا.

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ جما  محمد ف رو. 

 

 العضو جمال محمد فخرو:

 و يح لألست الدلتورة فاطمة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20(  ندم مهنة 40( حت  )35الكوهجي حت   طمئن ألثر، المواد من )

اليوم الوسطاء ليس لديهم بوليصة  :الوساطة العقارية، فعل  سبيل المثا 

ين، فالقانون ينص عل  أن لل من سيعمل في هثا العمل ــ في  وء  أم

قرار مجلس اإلدارة ــ عليه أن يستصدر بوليصة  أمين. وما يتعلق بالعقوبات 

يمار  عمل بدون  رسيص صادر من ( وا حة ب صوص 106فإن المادة )
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عن مجلس اإلدارة، وبالتالي مواد القانون ندمت لل المهن المر بطة 

ر العقاري، وليست م تصة بالمطورين العقاريين فقط ــ لما بالتطوي

ـ و نما   تص بالوساطة العقارية وبالمثمنين  ومير جاء في القانون القديم ـ

 م هثه العملية، وشكرًا. ند. لل البنود التي قرأناها اليوم ذلك

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

بجها   سالم مدير عام المساحةسبت ناجي شكرًا،  فضل األخ  

 المساحة والتسجيل العقاري.

 

 10 مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:

 و يح  سر لألست الدلتورة فاطمة  شكرًا سيدي الرئيس، 

الكوهجي، نحن اليوم نريد  طوير القطا  أو السو  العقاري بشكل 

عام، فنحن ال نتكلم عن الو عية التي لانت  ُمار  سابقًا، فالوسيط 

العقاري اليوم يملك معلومات قيمة  ُحرّك السو ، ولألسف ال يوجد في 

 15الو ع الحالي  نديم للمعلومات العقارية، حيث  ن هناك ممارسات 

بسيطة يمكن أن  ضر بسو  البحرين عندما يفشي الوسيط العقاري 

بمعلومات أو يعطي أسعارًا مير صحيحة ألراضٍ في مناطق معينة، وذلك 

المستثمر، فيعود ذلك بالضرر عل  سو  البحرين يمكن أن يضلل 

العقاري. القانون الثي أمامنا يل م الوسيط العقاري بتقديم معلومات 

 20للم سسة، وللم سسة الحق في االطال  عل  الدفا ر والبيانات الموجودة 

لدى الوسيط العقاري، عل  أسا  أن المعلومات العقارية معلومات 

( نصت عل  106الداللة فقط. المادة ) صحيحة وسليمة، وليست لمهنة

 العقوبات وعل  الم الفين ألحكام هثا القانون، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 في مجموعه؟ عل  مشرو  القانونهل يوافق المجلس شكرًا،  
 

 )أغلبية موافقة( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

عل  رأيكم نداء باالسم عل  أسث الرأي النهائي سوف نأسث  

 فضل األخ عبدالجليل  براهيم    طريف األمين  مشرو  القانون فورًا.

 العام للمجلس.

 10)وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضاء ألسث رأيهم  

 عل  أسث الرأي النهائي فورًا عل  مشرو  القانون نداءً باالسم(
 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

 موافق.  
 15 

 الدكتور أحمد سالم العريض:العضو 

 موافق.  
 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

 20 موافق.  

 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 موافق.  
 

 25 العضو جاسم أحمد المهزع:

 موافق.  
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 العضو جمال محمد فخرو:

 موافق.  
 

 العضو جمعة محمد الكعبي:

 5 موافق.  

 

 العضو جميلة علي سلمان:

 موافقة.  

 

 10 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:العضو 

 موافقة.  
 

 العضو جواد حبيب الخياط:

 موافق.  
 15 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

 موافق.  
 

 العضو خالد حسين المسقطي:

 20 موافق.  

 

 العضو خالد محمد المسلم:

 موافق.  
 

 25 العضو خميس حمد الرميحي:

 موافق.  
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 العضو درويش أحمد المناعي:

 موافق.  

 

 رضا عبداهلل فرج:العضو 

 5 موافق.  

 

 العضو زهوة محمد الكواري:

 موافقة.  

 العضو سامية خليل المؤيد:

 10 موافقة.  

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 موافق.  
 

 15 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 موافقة.  
 

 العضو صادق عيد آل رحمة:

 موافق.  
 20 

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

 موافق.  

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

 25 موافق.  
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 العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

 موافق.  
 

 العضو علي عيسى أحمد:

 5 موافق.  

 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

 موافقة.  

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

 10 موافق.  

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 موافق.  
 

 15 و الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:العض

 موافق.  
 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

 موافق.  
 20 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 موافقة.  
 

 العضو نوار علي المحمود:

 25 موافق.  

 

 العضو هالة رمزي فايز:
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 موافقة.  

 

 رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

يوافق المجلس عل  مشرو  القانون جما . هل موافق. موافقة باإل 

 5 بصفة نهائية؟

 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10نبارك لكم جميعًا  قرار  ذن يقر مشرو  القانون بصفة نهائية.  

مشرو  القانون، ونشكرلم عل   نجا لم اليوم لهثا القانون المهم، 

ر.  ذا صادف أود أن أشكر األخ مقرر اللجنة، ولل عام وأنتم ب يلما 

األحد القادم عيد الفطر المبارك فنبارك لكم جميعًا وأعاده ا  عليكم 

وبهثا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود بال ير والصحة والعافية. 

 15 . وأرفع الجلسةلكم جميعًا، جدو  أعما  هثه الجلسة. شكرًا 

 

 

 ظهرًا( 1:00)رفعت الجلسة عند الساعة 

 

 20 

 

 

 علي بن صــالح الصــالح  إبراهيم آل طريفعبدالجليل 

 رئيس مجلس الشورى  األمين العام لمجلس الشورى
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