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 املوقـــر  صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل
 رئيــس جملـس الشـورى                                   

 

 
 

 وبركاته،،،السالم عليكم ورحمة هللا 
 

بشأن تقرير اللجنة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية  يســـرني أن أرفع إلى معاليكم تقرير     

مشروع قانون رقم  قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوصحول )السابقة( 

، بشأن تملك 2001( لسنة 2) ( لسنة ) ( باستبدال المادة األولى من المرسوم بقانون رقم )

ه غير البحرينيين للعقارات المبنية واألراضي )المعد بناًء على االقتراح بقانون "بصيغت

 .المعدلة" المقدم من مجلس النواب(
 

 برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر.  

 

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق االحترام،،،
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 شؤون التشريعية والقانونيةملخص تقرير جلنة ال

 العنوان

قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم 

، 2001( لسنة 2) ( لسنة ) ( باستبدال المادة األولى من المرسوم بقانون رقم )

بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية واألراضي )المعد بناًء على 

 االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(.

 

أصل مشروع 

 القانون
 اقتراح مقدم من مجلس النواب

 اإلحالة إلى اللجنة
  م2020 مارس 25

 الفصل التشريعي الخامس – ثانيدور االنعقاد العادي ال 

انتهاء اللجنة من 

 المناقشة

 م 2020 أكتوبر 26

 الفصل التشريعي الخامس – لثالثادور االنعقاد العادي 

 ع واحداجتما عدد االجتماعات

العرض على 

 الجلسة
____ 

 مضمونه

حل األزمة اإلسكانية والحد من االرتفاع في سوق يهدف مشروع القانون إلى 

العقارات بسبب االشتراطات التي تسمح لألجانب بتملك العقارات، وذلك من 

وحصر التملك في  ،للعقارات المبنية واألراضيخالل تنظيم تملك األجانب 

 المناطق السياحية واالستثمارية.

 مادتانديباجة +  بنية المشروع

قرار مجلس 

 النواب
 قانونمشروع الالموافقة على ه السابق القاضي بالتمسك بقرار

توصية اللجنة 

 بمجلس الشورى

من حيث المبدأ  عدم الموافقةالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق القاضي ب

 على مشروع قانون

 



 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

 

 
 

 املرفق األول
 تقرير اللجنة

 
 
 
 

 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م2020 أكتوبر 28التاريخ: 

 (2الرقم: )

 

 

 بشأن تقرير اللجنة السابقة تقرير جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية
لسنة ) (  مشروع قانون رقم ) ( قرار جملس النواب بشأن قرار جملس الشورى خبصوص حول

، بشأن متلك غري البحرينيني 2001( لسنة 2باستبدال املادة األوىل من املرسوم بقانون رقم )
 للعقارات املبنية واألراضي 

 على االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من جملس النواب(
ً
 )املعد بناء

 الفصل التشريعي اخلامس - دور االنعقاد العادي الثالث

 

 مقدمــة:

(، وبناًء 3 د 5ص ل ت ق / ف  409)وبموجب الخطاب رقم  م،2020أكتوبر  19بتاريخ      

م، بخصوص إعادة 2020أكتوبر  18مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ  على قرار

التي رفعتها اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التقارير  النظر في

المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الخامس، فقد أرسل صاحب  التشريعي

قرار مجلس النواب  تقرير اللجنة السابقة بشأن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى الشورى

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( باستبدال المادة األولى بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص 

، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية 2001( لسنة 2من المرسوم بقانون رقم )

 (،واألراضي )المعد بناًء على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على 

 المجلس. 
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

 قانونالقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع تدارست اللجنة  (1)

 في االجتماع خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الفصللللللل التشللللللريعي الخامس، المذكور

 التالي:اإللكتروني )عن بـُعد( 

 

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 3 م2020 أكتوبر 26 3

 

 

بشللأن قرار مجلس قرار مجلس النواب باطلعت اللجنة أثناء دراسللتها على الوثا ا المتعلقة  (2)

موضللوع الث ث والدراسللة، والتي اتللتملت على ما قانون مشللروع الالشللورى بخصللوص 

 يلي:

 

النواب بشأن  مجلس قرار تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السابقة بخصوص -

  ، والمتضمن:موضوع الث ث والدراسة بشأن مشروع القانون قرار مجلس الشورى

 

  مشروع القانون. بخصوص قرار مجلس الشورى ومرفقاته بشأنقرار مجلس النواب 

 )مرفق(
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 :تارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة للمجلس كل من 

 المنصب االسم

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة 

 مستشار قانوني مساعد األستاذة سهير سلطان بني حماد

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان السيدة ميرفت علي حيدر

 أمين سر لجنة السيدة أمل عبدهللا محمد

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم محمد سلمانالسيد علي 

 

 

 رأي اللجنة:ثانيـًا: 

 
النواب بشأن قرار مجلس الشورى  قرار مجلس بخصوصتقرير اللجنة السابقة  ناقشت اللجنة     

( 2بخصوص مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( باستثدال المادة األولى من المرسوم بقانون رقم )

، بشأن تملك غير الث رينيين للعقارات المثنية واألراضي )المعد بناًء على االقتراح 2001لسنة 

الذي يتألف وموضوع الدراسة والث ث،  ،بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

على استثدال نص المادة األولى من المرسوم ت المادة األولى تين، نصً دافضالً عن الديثاجة من م

لتقييد حا  ؛بشأن تملك غير الث رينيين للعقارات المثنية واألراضي 2001( لسنة 2بقانون رقم )

السياحية واالستثمارية  ناطافي الم ين ليكونفي مملكة الث ر لعقاراتا غير الث رينيين في تملك

 ة تنفيذية.نيوجاءت المادة الثا .فقط
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( من دور االنعقاد السنوي العادي 16وقد سثا لمجلس الشورى الموقر إصدار القرار رقم )     

ديسمثر  22بتاريخ  يوم األحد العاترة المنعقدةالجلسة ، في من الفصل التشريعي الخامس الثاني

 ، بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المثدأ. 2019

 

( من دور االنعقاد السنوي العادي الثاني 150أصدر مجلس النواب الموقر القرار رقم ) افيم     

مارس  17ن المنعقدة يوم الثالثاء يالجلسة الثالثة والعشر، في الفصل التشريعي الخامسمن 

ة لمشروع القانون، باإلصرار على قراره السابا بالموافقة على مشروع ، في قراءته الثاني2020

  القانون.

 

وجهات النظر بين أعضاء  وتم تثادل، الُمشار إليهعلى قرار مجلس النواب اللجنة واطلعت      

أن القرار الصادر عن مجلس النواب الموقر بالتمسك ، وانتهت إلى هاوالمستشار القانوني ل اللجنة

على األسثاب التي استند إليها مجلس الشورى  االسابا بشأن مشروع القانون، لم يتناول ردً  بقراره

الموقر في قراره برفض مشروع القانون من حيث المثدأ، كما أنه لم يتناول أي جديد عما سثا 

 إيراده بالقراءة األولى لمشروع القانون، األمر الذي ترى معه اللجنة التمسك بتوصيتها السابقة

تقريرها األول، والتي في الواردة  ذاتها ألسثابل ابرفض مشروع القانون من حيث المثدأ، استنادً 

 ما يلي:تتلخص في

 

الث رينيين للعقارات المثنية  بشأن تملك غير 2001( لسنة 2) أن المرسوم بقانون رقم -1

طثيعيين ـًا لغير الث رينيـين سواء كانوا أتخاصالمادة األولى منه  أجاز في ،واألراضي

الث رين بإحدى طرق التصرف  مملكةأو اعتثاريين تملك العقارات المثنية واألراضي في 

وذلك في المناطا وبالشروط التي يصدر بها قرار من أو بالميراث،  ـًاالمقررة قانون

 .مجلس الوزراء
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لعقارات بنص المادة األولى فقط، فَقََصَر تملك األجانب لـًا وجاء مشروع القانون ُمتعلق

للضوابط والشروط  ـًا، وفقالمناطا االستثمارية والسياحية فقطالمثنية واألراضي على 

 ء في هذه المناطا. ها قرار من مجلس الوزرات ديدالتي يصدر ب

 

المساهمة ب سب الوارد في مذكرته اإليضاحية يكمن في مشروع القانون وكان الهدف من 

الزيادة في أسعار العقارات، فضالً عن مراعاة  د من لاو في حل األزمة اإلسكانية

 خصوصية النواحي االجتماعية والثقافية واالقتصادية للمجتمع الث ريني.

 

 القا م وقراراتنص لل ـًاوفقارتأت اللجنة أن الغرض من مشروع القانون ُمطثا ونافذ  -2

 ، وذلك وفا اآلتي:ا لهالصادرة تنفيذً  مجلس الوزراء

 

  الذي نص في مادته األولى على ، 2006( لسنة 67الوزراء رقم )بشأن قرار مجلس

طثيعيين أو اعتثاريين، بتملك  ـًا"يسمح لغير الث رينيين، سواء كانوا أتخاصأن 

مناطا العمارات السكنية فئة )أ(  -1 العقارات المثنية واألراضي في المناطا التالية:

 ..."  -2         و )ب( و )ج( في جميع أن اء المملكة.

 

فئة )أ( و )ب( و )ج( فإن هذا القرار أورد كلمة "مناطا" يُثنى فيها عمارات سكنية 

، وهذه المناطا على وجه الت ديد تُثنى فيها العمارات فئة في جميع أن اء المملكة

ضاحية أحمد الفاتح )الجفير  وبالت ديد في( طوابا أو أكثر وتكون في المنامة، 10)

وتمال السنابس ، ضاحية السيف، ومنطقة بوغزال، وةال ورضاحية ، و(ـًاسابق

تمالي المنامة بما فيها المنطقة  (، وضاحيةطوابا ٣و ٥و ١٠)عمارات فئة 

 .واالستثمارية. وجميعها تدخل في نطاق األماكن السياحية ةالدبلوماسي

 

وبالتالي فإن هذا القرار صدر بشأن مناطا بعينها، يُسمح فيها لغير الث رينيين بالتملك 

لتطثيقه تأثير سلثي على المجتمع الث ريني،  األراضي، وليسفي الشقا السكنية وليس 

 وبالتالي فإن الغرض الُمستهدف من مشروع القانون ُمت قا بالفعل.
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 يني، فإن النص القا م ُمستقر على إقراره وبشأن حا التملك بالميراث لغير الث ر

بالفعل، كما أنه لم يترتب على تطثيقه أي إتكالية قانونية، وقد جرى العمل على أداء 

كل حا ُمقرر بالميراث باعتثار أن الميراث حا مكفول ت كمه الشريعة اإلسالمية 

 القانون.، وُمنظم وفا للدستور ـًاا للتشريع طثقـً ر يسيا باعتثارها مصدرً 

 

راء على المستويين الخاص وال كومي في إطار حرص اللجنة على االستماع إلى كافة اآل -3

 التقريروفقـًا لما ورد في راء الشركات والجهات إلى آبشأن مشروع القانون، فقد استمعت 

 وتثين لها اآلتي: ،السابا للجنة

 

ثال فإن مشروع درة نسثة تملك األجانب ال يشكل هاجسـًا، وعلى سثيل الم أ ـ أن

 % ( لغير الث رينيين.2، مقابل ) %(97.6)فيه  نالث رين تثلغ نسثة تملك الث رينيي

 

ب ـ أن نسثة تملك غير الث رينيين بمملكة الث رين بصفة عامة ال تتعدى نسثة             

دول مجلس التعاون لدول الخليج  و% ( على مستوى المملكة، يست وذ منها مواطن7) 

% ( لمواطني باقي 3%(، في حين أن النسثة الثاقية وهي ) 97العربية على نسثة ) 

، وال تأثير ا، مما يؤكد أن نسثة تملك األجانب قليلة جدً ـًاالدول العربية واألجنثية مع

 لها. 

 

%( 95بنسثة ) ج ـ أن عمليات الشراء العقاري حاليـًا تتركز بشكل كثير على الشقا

 من المواطنين الث رينيين.

 

ترى اللجنة أن مشروع القانون يأتي في وقت ت تاج فيه المملكة إلى عامٍل ُمَ ِفز لالقتصاد  -4

يُعاني  ةأن التداول في قطاع السوق العقاري خاص، إذبشكل عام وللقطاع العقاري بشكل 
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ب، منها الظروف السياسية ُمنذ بضع سنين، ويرجع ذلك إلى العديد من األسثا ـًاهثوط

 واالقتصادية للمنطقة، فضالً عن زيادة المعروض من العقارات.
 

المترتب على إقرار مشروع القانون  ةوبالتالي فإن الضرر المتوقع حدوثه للسوق العقاري

أكثر من المنفعة الم تملة منه، وخاصةً أن إقرار مشروع القانون ال يترتب عليه مميزات 

 تزيد عما هو ُمقرر في القانون القا م. 

 

لراهن، لسالمة النص القا م وت قا المصل ة والعوا د من تطثيقه وتناسثه مع الوضع اا ونظرً      

 لى مشروع القانون من حيث المثدأ.بعدم الموافقة ع السابقة سك بتوصية اللجنةفإن اللجنة تتم

 

 

 

 

 

 ــًا: اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:الثـث

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار 39إعماالً لنص المادة )     

 كل من:
 

 

 مقــرًرا أصليــًا.        فضالة   ـال خـليـــفة ةـة سبيكاألستاذ .1

 مقرًرا احتياطيًا.                    الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة  .2
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 : توصية اللجنة:ــًابعار

القانون، فإن اللجنة مشللروع في ضللوء ما دار من مناقشللات وما أبدي من آراء أثناء دراسللة      

 توصي بما يلي:

 

التمسككك بقرار مجلس الشككورى والمتخذ بجلسككته العادية ب اللجنة السككابقة التمسككك بتوصككية -

من الفصكككككل  نيم، من دور االنعقاد العادي الثا2019 ديسكككككمبر 22المنعقدة بتاريخ  عاشكككككرةال

لسككككككنة ) (  مشككككككروع قانون رقم ) ( ، بعدم الموافقة من حيث المبدأ علىخامسالتشككككككريعي ال

، بشكككككككأن تملك غير 2001( لسكككككككنة 2باسكككككككتبدال المادة األولى من المرسكككككككوم بقانون رقم )

البحرينيين للعقارات المبنية واألراضككي )المعد بناًء على االقتراح بقانون "بصككيغته المعدلة" 

 المقدم من مجلس النواب(.

 

 

 ،،،على المجلس الموقر التخاذ الالزمواألمر معروض 

 

 

                                              
                               عادل عبدالرمحن املعاودة                                

            نائب رئيس اللجنة                                                                
 



 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

 

 

 الثايناملرفق 
 تقرير اللجنة السابقة ومرفقاته

 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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