
 

 
 

 م٢٠٢٢مارس  ١التار�خ: 

 صاحـب املعالـي علـي بـن صالـح الصالـح     املوقــر

 رئيـــس جملـــس الشـــورى   

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،، 
 

،  م ۲۰۲۱نوفمبر  ۱٦بتاریخ   )٤د ٥ص ل م ب / ف   ٦۷۲رقم (باإلشارة إلى خطاب معالیكم  

بالمتضمن   التكمیلي  لتقریرھا  والبیئة  العامة  المرافق  لجنة  استرداد  على   مجلس   قرارشأن  الموافقة 
 التسجیل  قانون  من )  ٥۹(  المادة  بتعدیل   قانون  مشروع  بخصوص  الشورى  مجلس  قرار  حول  النواب

  بصیغتھ (   بقانون  االقتراح  ضوء  في  المعد(  م۲۰۱۳  لسنة)  ۱۳(  رقم  بالقانون  الصادر  العقاري،
 لمزید من الدراسة.  ،)الموقر النواب مجلس من  المقدم) المعدلة

،  بخصوص مشروع القانون المذكور  التقریر التكمیلي للجنةیطیب لي أن أرفع إلى معالیكم  
 برجاء التفضل بالنظر والتوجیھ باتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر. 

 وتفضلوا معالیكم بقبول فائق التحیة والتقدیر،،، 
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 احملرتم  مـحـمــد عــلي حــســن عــــليسعادة الدكتور  

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة 
 
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 

                       إشاااااااارر إلااااااا  قااااااارار ااملناااااااا ي  ن ااااااات  ال اد ااااااا  اا   ااااااا ر  تااااااااريخ
،  ااواف اااا  اناااا  ا اااا داد الت رياااار اللاااااص   اااارار  ملنااااا ال ااااواب 2021نااااوفمرب  14

(  اااا  59حااااول قاااارار  ملنااااا الشااااورن  لبااااوص  شاااار   قااااانو   ت اااا ي  ااااااادر  
م،  اا ااااا  ي 2013( ل ااااا   13قاااااانو  ال  ااااامل،  ال  اااااارن، الباااااادر  ال اااااانو  رقااااام  

اا ااا م  ااا   ملناااا ال اااواب(  ا يااا   ااا   -  لااا   بااا، ت  اا -ضاااوال ااقااا او   اااانو  
 ال را  .

ي ااارنب إ م بااام  ااواف ااا  انااا  لنااار ا ااا داد الت ريااار ااااا  ور، انااا  
أ  تاااتم إااااادر درا ااا  ال ااارار إنااا  الااا  ر،  إاااا اد ت ريااار  شااا ن  ل رضااا  انااا  

 .ااملنا خمل  وا  أقباه أ بواا     تاريل 

 ، وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهلل  و

 علي بن صاحل الصاحل 
 رئيس جملس الشورى

 



 ٢ من  ١ الصفحة

ص تنفيذي لتقرير م
َّ
 )املرافق العامة والبيئةجلنة (لخ

 العنوان

) المادة  بتعدیل  قانون  مشروع  حول  الشورى  مجلس  قرار  �خصوص  النواب  مجلس  قانون ٥٩قرار  من   (
) رقم  �القانون  الصادر  العقاري،  لسنة  ١٣التسجیل  �قانون  ٢٠١٣)  االقتراح  في ضوء  (المعد  (�ص�غته  م 
 المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر) 

 مجلس النواب  أصل مشروع القانون 

 الفصل التشر�عي الخامس   - الرا�عدور االنعقاد العادي  - ٢٠٢١أكتو�ر  ١٧ اإلحالة إىل اللجنة

 التشر�عي الخامس الفصل   –دور االنعقاد العادي الرا�ع  -  ٢٠٢٢فبرایر  ٢١ انتهاء اللجنة من املناقشة

 ٦ عدد االجتماعات

 مضمونه
المواطنین من سداد رسوم تسجیل ونقل ملك�ة العقارات ألجل  إضافة مادة إلى قانون التسجیل العقاري تعفي 

 .السكن

 دی�اجة + مادتان  بنيته

رأي جلنة الشؤون التشريعية  

 والقانونية مبجلس الشورى
 الدستور�ةسالمة مشروع القانون من الناح�ة 

املالية رأي جلنة الشؤون 

 مبجلس الشورى واالقتصادية 

ن مشروع القانون من شأنه التأثیر على اإلیرادات الواردة في المیزان�ة العامة للدولة، وذلك نت�جة إعفاء  إ
من ق�مة العقار، و�الرغم من ذلك    ٪ ٢المواطنین من دفع رسوم تسجیل العقار ألول مرة والتي تبلغ نس�ة  

رأت اللجنة أن تأثیر تطبیق مشروع القانون على المیزان�ة العامة للدولة قد �كون محدوًدا و�س�طـًا حیث ال  
تشكل اإلیرادات المتحصلة من التسجیل العقاري من رسوم تسجیل العقارات نس�ة �بیرة من اإلیرادات العامة  

 للدولة.

خالصة آراء اجلهات املختصة 

اجتماعات اللجنة لدى حضورها 

 مبجلس الشورى

 سكان:رأي وزارة اإل= 

وم تسجیل العقود للخدمات المقدمة من الوزارة وذلك على النحو  سبّینت وزارة اإلسكان في مذ�رتها شرحـًا لر 
 التالي:

ســواء  تســجیل عقود ملك�ة الوحدة الســكن�ة في المشــار�ع اإلســكان�ة: یتم التعاقد مع المنتفع �خدمة التمل�ك   -
ــتراطات المنصـــــوص علیها في العقد  ــمح للمواطن �االنتفاع �العقار وفق االشـــ ــقة �عقد انتفاع �ســـ لبیت أو شـــ
لحین االنتهاء من �افة األقســاط المســتحقة لتمكینه من تملك الســكن، و�عد ق�ام المنتفع بتســدید مجموع ثمن 

ا للمســكن وتســلم إل�ه وث�قة الملك�ة، وعل�ه ــً �جهاز المســاحة  ســمه ا�  �قوم بتســجیله أن  المســكن �صــ�ح مالكــــــــــــــ
 والتسجیل العقاري.

ــدار ورقة اله�ة  ــداد المســـــــــتحق عل�ه مقابل الوحدة الســـــــــكن�ة تقوم الوزارة �إصـــــــ وحالما ینتهي المنتفع من ســـــــ
الخاصــــة �األرض المقامة علیها الوحدة الســــكن�ة �ه�ة من صــــاحب الجاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه،  

ا للمادة رقم ( خدمة  من م، فإن المنتفع  ٢٠١٣  ) لسنة١٣) من قانون التسجیل العقاري رقم (٥٠وعل�ه ووفقـــــــــً
 دنانیر فقط �ون اله�ة ملك�ة. ٥التمل�ك من وزارة اإلسكان یدفع رسم قید عقد اله�ة وقدره 



 ٢ من  ٢ الصفحة

 

تسـجیل عقود شـراء وحدات سـكن�ة للحاصـلین على تمو�ل شـراء من وزارة اإلسـكان: �النسـ�ة لرسـوم تسـجیل   -
ــكن�ة للمنتفعین   )  ٥٩ء من وزارة اإلســــكان، فقد أعفت المادة (خدمة تمو�ل شــــرا�عقود الب�ع لشــــراء وحدات ســ

م الحاصـلین على قروض من بنك اإلسـكان لشـراء وحدة  ٢٠١٣) لسـنة ١٣من قانون التسـجیل العقاري رقم (
 سكن�ة أو قس�مة سكن�ة من دفع أ�ة رسوم في حدود ق�مة القرض فقط.

شــار�ة في برنامج الســكن  تســجیل عقود شــراء وحدات ســكن�ة للحاصــلین على تمو�ل شــراء من البنوك الم -
من خالل برنامج الشـــــــــراء  االجتماعي (مزا�ا): �ختلف تمو�ل الشـــــــــراء من خالل بنك اإلســـــــــكان عن تمو�ل 

ســـالم�ة المشـــار�ة  اإل/الســـكن االجتماعي (مزا�ا) حیث أن األخیر �كون التمو�ل ف�ه من قبل البنوك التجار�ة
الحكومة للقســـــط الشـــــهري فقط والذي تقوم ف�ه الوزارة   في البرنامج �التعاون مع وزارة اإلســـــكان، و�كون دعم

 من دخله الشهري. ٪٢٥بتسدید الفارق بین القسط الفعلي المطلوب على المواطن و�ین الـ  

 رأي جهاز المساحة والتسجیل العقاري: = 

 جهاز المساحة والتسجیل العقاري المالحظات التال�ة:  أبدى

ا أن الجهاز هو جهاز تنفیذي   - ــً سیواجه الجهاز �معوقات وصعو�ات �ثیرة في التطبیق العملي وخصوصــــــــ
ــكن ألول مرة من عدمه وذلك  ــوله على الســـ ــتحق اإلعفاء في حالة حصـــ ــوف یتعذر عل�ه معرفة من �ســـ وســـ

ــاء إدارة متخصــــــــصــــــــة �الجهاز   ــتحقاقها یتطلب إنشــــــ لل�حث في �افة الطل�ات التي تقدم إل�ه لب�ان مدى اســــــ
 لإلعفاء من عدمه.

فال �ســتط�ع أحد أن �منعه من التصــرف ف�ه    )�عد تســجیله معفي من الرســوم(إذا قام المواطن بب�ع عقاره  -
إال �إذن قضائي وال �حق للجهاز قانونــًا أن �ضع شرطــًا أو قیًدا في الوث�قة العقار�ة تمنعه من التصرف في 

م�اشـــرة للحصـــول على اإلعفاء ال  األســـالیب القانون�ة غیر  واختالقعقاره و�التالي ســـ�فتح ال�اب أمام التحایل  
یتم التصـــــرف في العقار للغیر و�صـــــ�ح هذا اإلعفاء وســـــیلة للتهرب من ســـــداد الرســـــوم  من الرســـــوم و�عدها  

 العقار�ة. 

ا الواردة في هذه المادة المراد إضــــــــــــــافتها وهي إعفاء جم�ع اله�ات من الرســــــــــــــوم  ) من البند ثالثً ٤الفقرة ( -
اإلعفــاء مقصــــــــــــــوًرا على (حــالـة  العقــار�ــة تتعــارض في حــد ذاتهــا مع الفقرة األخیرة من ذات المــادة ذلــك إن  

إعفاء جم�ع اله�ات من الرســــوم العقار�ة ، �ما أن  تســــجیل العقار أو نقل ملكیته لمرة واحدة لغرض الســــكن)
ســـــــ�صـــــــعب �موج�ه معرفة أي من هذه اله�ات �غرض الســـــــكن حیث إن الكثیر من اله�ات التي تصـــــــدرها  

ــلة القرا�ة بین الواهب وا ــ�كون الغرض من اله�ة المحاكم الشــــــــــرع�ة تنتفي منها صــــــــ لموهوب له و�التالي ســــــــ
 اإلفالت من سداد الرسوم العقار�ة.

 قرار جملس النواب
مع  )  الموافقة على مشروع القانون بـ (م على قراره السابق  ٢٠٢٠د�سمبر    ١٥أصر مجلس النواب �جلسة  

 ) من الدستور٨٤( إعادة مشروع القانون إلى مجلس الشورى للنظر ف�ه للمرة الثان�ة عمال بنص المادة

 توصية اللجنة مبجلس الشورى 
، �عدم الموافقة، من حیث  ٢٠١٩د�سمبر    ٠١التمسك �القرار السابق لمجلس الشورى �جلسته المنعقدة بتار�خ  

 .المبدأ، على مشروع قانون 



 ةوالبيئ لعامةا افقاملر لجنة

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 ورىــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 
 األولاملرفق 
 

 تقرير اللجنة 
 

 
 
 
 

ـرابعادور االنعقاد العادي    ل

 الخامسالفصل الترشيعي 



 

 ١٢ من  ١ الصفحة

 

 

 م ٢٠٢٢  مارس ١ التار�خ: 

 )١٣التقر�ر رقم: ( 

 

قرار  قرار جملس النواب خبصوص لجنة املرافق العامة والبيئة بشأنالتكميلي لتقرير ال

 ) من قانون التسجيل العقاري،  ٥٩مشروع قانون بتعديل املادة (جملس الشورى حول 

 م (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون (بصيغته املعدلة)٢٠١٣) لسنة ١٣الصادر بالقانون رقم (

 املقدم من جملس النواب املوقر)
 الفصل التشري�� ا�خامس  – الرا�ع دور اال�عقاد العادي 

 مقدمة:

صـــــــــــــاحـب    طلـبفقـد    ٢٠٢١أكتو�ر   ١٧الثـا�ي املنعقـد بتـار�خ   اجتمـاعـھبنـاء ع�� قرار مكتـب ا�جلس �� 

 من) ٤د ٥ص ل م ب / ف   ٦٥٠لس الشـــــــــورى بموجب ا�خطاب رقم (املعا�� ع�� بن صـــــــــا�ح الصـــــــــا�ح رئيس مج

لت�ـــــجيل العقاري، ) من قانون ا٥٩مشـــــروع قانون بتعديل املادة (مواصـــــلة دراســـــة �جنة املرافق العامة والبيئة 

م (املعد �� ضـوء االق��اح بقانون (بصـيغتھ املعدلة) املقدم من مجلس ٢٠١٣) لسـنة ١٣الصـادر بالقانون رقم (

 ال�جنة �شأنھ لعرضھ ع�� ا�جلس. و�عداد تقر�ر يتضمن رأي ،النواب املوقر)

وتم نظره �� جلســـــــــــــة ا�جلس الســـــــــــــادســـــــــــــة  ،  م٢٠٢١نوفم��   ٣و�ـانـت ال�جنـة قـد أعـدت تقر�رهـا املؤرخ 

   م، و��ـذه ا�جلســـــــــــــة٢٠٢١نوفم��  ١٤  املنعقـدة بتـار�خ
ُ
رقم كتـاب  العيـد التقر�ر إ�� ال�جنـة ملز�ـد من الـدراســـــــــــــة بـ أ

 م.٢٠٢١نوفم��  ١٦بتار�خ  معا�� رئيس ا�جلس  الصادر من مكتب ) ٤د ٥ص ل م ب / ف  ٦٧٢(

  



 ١٢ من  ٢ الصفحة

 
ً
 : إجراءات اللجنة:أوال

 �� االجتماعات التالية: –آنف الذكر  –تدارست ال�جنة مشروع القانون   -١

 الفصل  الدور  تار�خ االجتماع رقم االجتماع 

 ٥ ٣ م ٢٠٢١أبر�ل   ١٢ ٢٧

 ٥ ٣ م ٢٠٢١أبر�ل   ١٩ ٢٨

 ٥ ٣ م٢٠٢١سبتم��  ٢٧ ٣٠

 ٥ ٤ م٢٠٢١أكتو�ر   ٢٥ ٣

 ٥ ٤ ٢٠٢٢ف��اير  ٧ ١٥

 ٥ ٤ ٢٠٢٢  ف��اير ٢١ ١٦

 

اطلعت ال�جنة أثناء دراس��ا ملشروع القانون موضوع البحث والدراسة ع�� الوثائق املتعلقة بھ وال�ي   -٢

 اشتملت ع�� ما ي��:

 �شأن مشروع القانون واملتضمن: التقر�ر (السابق) ل�جنة املرافق العامة والبيئة -

  .رأي �جنة الشؤون التشريعية والقانونية 

 الرأي املا�� واالقتصادي السابق ل�جنة الشؤون املالية واالقتصادية.  

 .املذكرة السابقة لهيئة املستشار�ن القانوني�ن 

 وزارة اإلس�ان.  رأي 

 

 كما اطلعت ال�جنة ع��: -



 ١٢ من  ٣ الصفحة

  جهـاز املســـــــــــــاحـة والت�ـــــــــــــجيـل  اإلســـــــــــــالميـة واألوقـاف (وزارة العـدل والشـــــــــــــؤون   �يمـذكر

 )مرفق(.  )العقاري 

  .مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاتھ( 

   م.٢٠٢١نوفم��  ١٤مضبطة ا�جلسة السادسة �جلس الشورى املنعقدة بتار�خ 

 

الســــــــــــيــد محمــد عبــدا�حميــد  و�ــدعوة من ال�جنــة �جهــاز املســــــــــــــاحــة والت�ــــــــــــجيــل العقــاري فقــد مثلهــا   -٣

 م.٢٠٢١أبر�ل  ١٩) املنعقد بتار�خ ٢٨ا�حمد �� اجتماع ال�جنة رقم (أبو 

 �ل من:مجلس الشورى  األمانة العامة بحضر االجتماع من    -٤

 هيئة املستشارين القانونيني 

 مستشار قانو�ي. السيد/عبدالرحيم ع�� محمد

نادر السلوم  �ع�السيد/ أول. باحث قانو�ي   

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون ال�جان. السيد/ أيوب ع�� الطر�ف 

.مشرف شؤون ال�جانامل�لف بأعمال  السيد/ع�� جواد القطان  

دانة إبراهيم حمد الشيخ/السيدة  أم�ن سر �جنة.  

 إدارة العالقات واإلعالم
سماء عبدا�جليلة/ السيد . أخصائي إعالم وتواصل   

� �السيد/جعفر صادق ا�حلوا . أخصائي إعالم وتواصل   

 

ا: رأي جلنة الشـؤون التشـريعية والقانونية مبجلس ال
ً
كما ورد بتقرير اللجنة  (ورى شـ ثاني

 : )السابقة

جاء مؤكًدا  والذي  ، اطلعت ال�جنة ع�� رأي �جنة الشــــــــــــؤون التشــــــــــــريعية والقانونية بمجلس الشــــــــــــورى

 لسالمة مشروع القانون من الناحية الدستور�ة.



 ١٢ من  ٤ الصفحة

ــورى  ــادية مبجلس الشـ ــؤون املالية واالقتصـ ا: رأي جلنة الشـ
ً
كما ورد بتقرير اللجنة  (ثالث

 :)السابقة

رأت �جنة الشــــؤون املالية واالقتصــــادية أن مشــــروع القانون من شــــأنھ التأث�� ع�� اإليرادات الواردة �� 

وال�ي تبلغ �ســـبة ، لدولة، وذلك نتيجة إعفاء املواطن�ن من دفع رســـوم ��ـــجيل العقار ألول مرةامل��انية العامة ل

للدولة  من قيمة العقار، و�الرغم من ذلك رأت ال�جنة أن تأث�� تطبيق مشـــــــــروع القانون ع�� امل��انية العامة   ٪٢

 
ً
الت�ــــــــجيل العقاري من رســــــــوم ��ــــــــجيل  حيث ال �شــــــــ�ل اإليرادات املتحصــــــــلة من ،  اقد ي�ون محدوًدا و�ســــــــيط

 العقارات �سبة كب��ة من اإليرادات العامة للدولة.

 راب
ً
  :)كما ورد بتقرير اللجنة السابقة(سكان  ا: رأي وزارة اإلع

) منھ ع�� أن  ٩ املادة(ع�� أن دســــــــتور مملكة البحر�ن قد نص ��  -�� مذكر��ا-أشــــــــارت وزارة اإلســــــــ�ان  

) لســـــــنة ١٠، وجاء قانون اإلســـــــ�ان رقم ("الســـــــكن لذوي الدخل ا�حدود من املواطن�ن�عمل الدولة ع�� توف�� "

و�ّ�ن أنواع ا�خـــدمـــات ال�ي تمكن   ،ليضـــــــــــــع القواعـــد العـــامـــة لهـــذا ا�حق الـــدســـــــــــــتوري املكفول للمواطن  ١٩٧٦

ت ع�� أن  تتو��  املواطن من ا�حصــــــول ع�� ســــــكن مالئم لھ وألفراد أســــــرتھ وذلك �� املادة األو�� منھ، حيث نصــــــّ

ــاء  ــاء املســـــاكن ال�ي تخصـــــص للتوزيع ع�� املواطن�ن كما تتو�� إقراض املواطن�ن �غرض إ�شـــ وزارة اإلســـــ�ان إ�شـــ

ا ألح�ام هذا القانون.
ً
 مساكن أو شراء أو إصالح مساكن قائمة وفقـ

ا وتأ متنوعة و بتقديم عدة خدمات إســـــــــــ�انية أســـــــــــاســـــــــــية ا  ذلك تقوم وزارة اإلســـــــــــ�ان حاليً ع��  ســـــــــــيســـــــــــً

مســــاعدة املواطن من خالل منحھ عالوة بدل ســــكن و للمواطن�ن بما يتناســــب مع احتياجات األســــرة البحر�نية، 

 �ح�ن االنتفاع با�خدمة اإلس�انية.

ا لرسوم ��جيل العقود ل�خدمات املقدمة من الوزارة و 
ً

ــ ذلك وقد بّينت وزارة اإلس�ان �� مذكر��ا شرحــــ

 ع�� النحو التا��:



 ١٢ من  ٥ الصفحة

��ــــــجيل عقود ملكية الوحدة الســــــكنية �� املشــــــاريع اإلســــــ�انية: يتم التعاقد مع املنتفع  -

�عقد انتفاع �ســـــمح للمواطن باالنتفاع بالعقار ، لبيت أو شـــــقة ســـــواءً ،  بخدمة التمليك

 املستحقة.�ح�ن االن��اء من �افة األقساط  ، وفق االش��اطات املنصوص عل��ا �� العقد

 ��جيل عقود شراء وحدات سكنية ل�حاصل�ن ع�� تمو�ل شراء من وزارة اإلس�ان. -

��ـــجيل عقود شـــراء وحدات ســـكنية ل�حاصـــل�ن ع�� تمو�ل شـــراء من البنوك املشـــاركة   -

 �� برنامج السكن االجتما�� (مزايا).

 
ً
املـساحة والتـسجيل جهاز وزارة العدل والـشؤون اإلـسالمية واألوقاف (رأي خمتـصر : اخامـس

 (مرفق) :)العقاري

ا أن ا�جهاز هو جهاز تنفيذي،  سيواجھ ا�جهاز بمعوقات وصعو�ات كث��ة �� التطبيق العم�� -
ً
، وخصوصـ

وذلك  ،  وسوف يتعذر عليھ معرفة من �ستحق اإلعفاء �� حالة حصولھ ع�� السكن ألول مرة من عدمھ

الطلبات ال�ي تقدم إليھ لبيان مدى استحقاقها   يتطلب إ�شاء إدارة متخصصة با�جهاز للبحث �� �افة

 لإلعفاء من عدمھ. 

فال �ستطيع أحد أن يمنعھ من التصرف ،  )معفي من الرسوم(إذا قام املواطن ببيع عقاره �عد ��جيلھ   -

قضائي بإذن  إال  من  ،  فيھ  تمنعھ  العقار�ة  الوثيقة   �� قيًدا  أو  ا 
ً
شرطـ يضع  أن  ا 

ً
قانونـ ل�جهاز  يحق  وال 

�� غ��  ،  عقاره  التصرف  القانونية  األساليب  واختالق  التحايل  أمام  الباب  سيفتح  باشرة املو�التا�� 

الرسوم من  اإلعفاء  ع��  وسيلة ،  ل�حصول  اإلعفاء  هذا  و�صبح  للغ��  العقار   �� التصرف  يتم  و�عدها 

 لل��رب من سداد الرسوم العقار�ة. 

- ) الوار ٤الفقرة  ا 
ً
ثالثـ البند  من  إضاف��ا،  )  املراد  املادة  هذه   �� إعفاءدة  الرسوم    و��  من  الهبات  جميع 

املادةالعقار�ة،   ذات  من  األخ��ة  الفقرة  ذا��ا مع  �� حد  ع�� (حالة   ن اإلعفاء مقصور أذلك  ،  تتعارض 

إعفاء جميع الهبات من الرسوم العقار�ة ن أو ، ��جيل العقار أو نقل ملكيتھ ملرة واحدة لغرض السكن)



 ١٢ من  ٦ الصفحة

ن الكث�� من الهبات ال�ي تصدرها أحيث  ،  سيصعب بموجبھ معرفة أي من هذه الهبات �غرض السكن

و�التا�� سي�ون الغرض من الهبة ،  ا�حاكم الشرعية تنتفي م��ا صلة القرابة ب�ن الواهب واملوهوب لھ

 اإلفالت من سداد الرسوم العقار�ة.  

 (ا�جهاز ضمن رأيھ إحصائية باملبالغ ا�حصلة للبندين    كما أورد -
ً

ا/و )أوال
ً
) من قانون ٥٩من املادة ()  ٤(ثالث

 السابق. املب�ن بالتقر�ر الت�جيل العقاري ع�� النحو 

ضــــــــــاء عوّجھ أ�ــــــــــحاب الســــــــــعادة أ الجتماع ال�جنة  )جهاز املســــــــــاحة والت�ــــــــــجيل العقاري (وعند دعوة  

ن ممثل ا�جهاز أن مصــــــــــرف البحر�ن املركزي منح ترخيص لبعض البنوك ب�ّ حيث ،  ال�جنة عدة اســــــــــتفســــــــــارات

اإلســــــــــالمية، وأن األفراد الذين يق��ضــــــــــون من البنك التجاري تحتســــــــــب عل��م رســــــــــوم، ولكن املعاملة إذا �انت 

) من قانون الت�ـــجيل العقاري في�ون معفي من الرســـوم إعفاء مؤجال ٥٩) من املادة (٧إســـالمية طبقا للفقرة (

كما أن كال املعاملت�ن اإلســـــالمية والتجار�ة يصـــــدر بتحديد رســـــومهما قرار من مصـــــرف البحر�ن   ية املعاملة.ل��ا

وأو�ـــــحوا أن    أما بنك اإلســـــ�ان فمعفي من الرســـــوم وذلك الشـــــ��اطات خاصـــــة وضـــــعها بنك اإلســـــ�ان.،  املركزي 

بات امللكية الهم��ا �سـتث�ى  رسـوم الت�ـجيل العقاري  . مؤكدين أنا حسـب القانون البنوك التجار�ة تأخذ رسـومً 

 .)املعامالت اإلسالمية برسوم مؤجلة(و�نك اإلس�ان و والهبات ب�ن األقارب

 

ا:سـ 
ً
(جهاز املـساحة والتـسجيل    افوقن اإلـسالمية واألؤو خمتـصر رأي وزارة العدل والشـ   ادـس

 :٢٠٢٢يناير  ٣٠الوارد بتاريخ  العقاري)

  احصائيات تفصيلية باملبالغ ا�حصلة نقًد إبھ  اورد كتاب الوزارة املعنية مرفًق  ٢٠٢٢يناير  ٣٠بتار�خ  
ً
ا  نفاذ

 أللبندين  
ً

 وال
ً
  ٢٠١٧) من قانون الت�جيل العقاري خالل خمس سنوات عن الف��ة من  ٥٠من املادة (  ٤ا/، ثالث



 ١٢ من  ٧ الصفحة

من جملة إيرادات ا�جهاز  ٪٩٨وهو ما �عادل  ابحر�نيً  ا) دينارً ٧٦٬٧٥٦٬١٥٦٬٥٠جما�� مبلغ قدره (إب ٢٠٢١ح�ى 

 جدول التا��:ا�خالل الف��ة املذ�ورة ع�� النحو املب�ن ب

 املعاملة  املادة 

 الف��ة 
 جما�� اإل 

٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ 

 ٧٦٬٦٩٤٬٩٣٥٬٢٠ ١٧٬٨٦٧٬٥٧٩٬٣٠ ١٢٬٠٩٧٬٧٤٤ ١٣٬٦٩٤٬٠٥٦ ١٦٬٢٧٠٬٤٥٨ ١٦٬٧٦٥٬٠٩٨ البيع البند األول 

البند الثالث  

 الفقرة الرا�عة 

هبة بدون 

ابة   صلة قر
٦١٬٢٢١٬٣٠ ٤٬٨٢١٬٨٠ ٣٥٬٧٠٣ ١٤٬٢٩٣ ١٬١٢٩ ٥٬٢٧٥ 

 

 
ً
 رأي اللجنة:: اسابع

) من قانون الت�جيل العقاري، الصادر بالقانون ٥٩مشروع قانون بتعديل املادة (تدارست ال�جنة  

) لسنة  ١٣رقم  النواب  ٢٠١٣)  مجلس  من  املقدم  املعدلة)  (بصيغتھ  بقانون  االق��اح  ضوء   �� (املعد  م 

ملنصوص عل��ا ��  ، والذي ��دف إ�� إعفاء املواطن�ن من سداد رسوم ��جيل ونقل ملكية العقارات ااملوقر)

 
ً

(أوال االبنود 
ً
و(ثالثـ ا) 

ً
و(ثانيـ  (/٤) املادة  من  مرة، وذلك ٥٠)  ألول  السكن  ألجل  العقاري  الت�جيل  قانون  من   (

ن من ذوي الدخل ا�حدود الذين �ش��ون و�عفاء املواطن� لتحقيق مبدأ العدالة االجتماعية ب�ن فئات ا�جتمع،  

 منازلهم السكنية عن طر�ق االق��اض من البنوك و�تكبدون سداد األقساط. 

 –  ون يتألف أصل مشروع القان
ً

بإضافة    املادة األو��حيث جاءت  ،  من مادت�ن   –عن الديباجة  فضال

) املادة  إ��  ثانية  (٥٩فقرة  رقم  بالقانون  الصادر  العقاري  الت�جيل  قانون  من  لسنة  ١٣)  بإعفاء ٢٠١٣)  م، 

 ملواطن�ن من أداء الرسوم املنصوص  ا
ً

اعل��ا �� البنود (أوال
ً
ا) و(ثالثـ

ً
) من هذا القانون ٥٠) من املادة (٤/) و(ثانيـ

 تنفيذية.  املادة الثانيةاملذ�ور �� حالة ��جيل العقار أو نقل ملكيتھ ملرة واحدة لغرض السكن، بينما جاءت 



 ١٢ من  ٨ الصفحة

املوقر النواب  مجلس  أمام  القانون  مشروع  نظر  بجلسة  ،  ولدى  قراره  بدور   ٢٠١٨أبر�ل    ٢٤أصدر 

من حيث املبدأ، مع �عديل    �� الرا�ع باملوافقة ع�� مشروع القانون،اال�عقاد العادي الرا�ع من الفصل التشري 

) برقم  جديدة  مادة  "تضاف  �اال�ي:  لت�ون  منھ  األو��  الصادر    ٥٩املادة  العقاري  الت�جيل  قانون  إ��  مكرًرا) 

 ُ�عفى املواطنون من أداء الرسوم املنصوص عل��ا �� البند "نصها اآل�ي:    ٢٠١٣) لسنة  ١٣بالقانون رقم (
ً

)  ين (أوال

 
ً
ل بمن�ل ٥٠) من املادة (٤/او(ثالث

ّ
) من هذا القانون، �� حالة ��جيل أو نقل ملكية أرض سكنية أو عقار متمث

 أو شقة وذلك ملرة واحدة". 

)  ٢٠١٩  د�سم�� ١( ولدى عرض مشروع القانون ع�� مجلس الشورى املوقر، فقد أصدر قراره بجلسة

 التشري�� ا�خامس �عدم املوافقة ع�� مشروع القانون من حيث املبدأ.بدور اال�عقاد الثا�ي من الفصل 

 بنص املادة (
ً

عيد مشروع القانون إ�� مجلس النواب املوقر إلعادة النظر فيھ عمال
ُ
) من الدستور، ٨٢أ

م ع�� قراره السابق مع إعادة مشروع القانون إ�� مجلس  ٢٠٢٠د�سم��    ١٥حيث أصر مجلس النواب بجلسة  

 ) من الدستور. ٨٤الشورى للنظر فيھ للمرة الثانية عمال بنص املادة (

 مشروع  ع��  �عديل أي يرفض أن النواب �جلس) من الدستور تنص ع�� أنھ "٨٤ومن حيث أن املادة (

.  القانون   مشروع  ع��   جديدة  �عديالت  أية  إدخال  دون   السابق  قراره  ع��  يصر  وأن  الشورى،  مجلس  أقره  قانون 

 مجلس   قرار  يقبل  أن  الشورى  و�جلس.  فيھ  للنظر  ثانية  مرة  الشورى  مجلس  إ��  املشروع  �عاد  ا�حالة  هذه  و��

 ".السابق قراره ع�� يصر أن أو النواب

ومفاد ذلك أنھ �جلس الشورى عند عودة مشروع القانون إليھ للنظر فيھ للمرة الثانية أن يتخذ أحد 

 ا�خيار�ن اآلتي�ن:

 قبول قرار مجلس النواب.  األول:ا�خيار 

 إصرار مجلس الشورى ع�� قراره السابق. ا�خيار الثا�ي:



 ١٢ من  ٩ الصفحة

�عد عودتھ من مجلس النواب املوقر،   -للمرة الثانية    -استعرضت ال�جنة مشروع القانون املعروض  وقد  

مشروع   أصل  ع��  الشؤون القانون  واطلعت  �جنة  رأي  وع��  ومرفقاتھ،  املوقر  النواب  مجلس  قرار  وع�� 

التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكًدا ع�� سالمة مشروع القانون من الناحية الدستور�ة، واطلعت ع�� رأي  

 �جنة الشؤون املالية واالقتصادية با�جلس، وع�� مالحظات ا�جهات املعنية، و�عد تبادل وجهات النظر �شأنھ 

من أ�حاب السعادة أعضاء ال�جنة واالستئناس برأي املستشار القانو�ي، خلصت ال�جنة إ�� األخذ با�خيار  

�عدم املوافقة ع��  )  م٢٠١٩  د�سم��  ١(الصادر ��  الثا�ي املتمثل �� إصرار مجلس الشورى ع�� قراره السابق  

 ذلك لألسباب التالية:مشروع القانون املذ�ور، و 

 
ً

و�� التخفيف ع�� محدودي الدخل  ،  الغاية ال�ي يرمي مشروع القانون إ�� تحقيقهان  إ   :أوال

املادة  ا القائمة، حيث نصت  النصوص   �� متوافرة  املساكن،  أجل شراء  من  يق��ضون  لذين 

أنھ  ٥٩( ع��  العقاري  الت�جيل  قانون  من  هذا  )  بموجب  املفروضة  الرسوم  من  "�عفى 

ا�حاصلون ع�� قروض من بنك اإلس�ان لشراء وحدات   - ٥......،  ٤،  ......٣......،  ٢......،  ١القانون:

الرسوم املنصوص  آلة  "، هذا فضال عن ضسكنية أو قسيمة سكنية �� حدود قيمة القرض

   دينعل��ا �� البن
ً

   أوال
ً
) من ٪٢(ال تتجاوز  ) من القانون املذ�ور، حيث أ��ا  ٥٠من املادة (  ٤ا/وثالث

، أضف إ�� ما ع�� طال�ي الت�جيل  اكب��ً   اال تمثل عبئً   اقيمة العقار، و�� رسوم ضئيلة �سبيً 

تقدم فإن إعمال نصوص مشروع القانون يؤدي إ�� إعفاء الهبات ال�ي تتجاوز ف��ا قيمة العقار 

 لف  املوهوب خمس�ن أ
ً
، �� ح�ن استحقاق الرسوم ع�� الهبات ال�ي ال  ٤ا/دينار طبقا للبند ثالث

 تتجاوز ف��ا  
ً
  ) ٥٠(من املادة  النافذ    ٣ا/قيمة العقار املوهوب خمس�ن ألف دينار طبقا للبند ثالث

 .، وهو ما يخل بمبدأ العدالةاملذ�ورة

ــيئً إ    :اثانيً  حيث من أح�ام مشــــروع القانون املعروض،   ان محدودي الدخل ال �ســــتفيدون شــ

ســــ�ان ال �ســــتحق عل��ا ســــوى خمســـة  أن ��ــــجيل جميع العقارات ال�ي تؤول إل��م من وزارة اإل 



 ١٢ من  ١٠ الصفحة

 بــاعتبــارهــا هبــات ملكيــة    دنــان��
ً

   عمال
ً
) من قــانون الت�ـــــــــــــجيــل ٥٠من املــادة (  ١/ابنص البنــد ثــالثــ

والهبات ال�ي ال يتجاوز ف��ا  ،من الدرجة الرا�عةواألقارب كما أن الهبات ب�ن األزواج    ،العقاري 

ــً    اقيمة العقار املوهوب خمســـــــ�ن ألف دينار ال �ســـــــتحق عل��ا ســـــــوى خمســـــــة دنان�� أيضـــــ
ً

  عمال

 
ً
 .من القانون املذ�ور  ٣،٢ ابنص البند ثالث

 افإنھ �ســـــتحق عل��م رســـــومً   ،اإلســـــ�انيةالغ�� حاصـــــل�ن ع�� ا�خدمات  ،  أما بالنســـــبة للقادر�ن

من  امن الرســـــــــــــم إذا تم القيد خالل ســـــــــــــت�ن يومً  ٪١٥من قيمة العقار يخصـــــــــــــم م��ا  ٪٢بواقع 

من قيمة العقار املوهوب إذا �انت الهبة تتجاوز خمســـــــــــ�ن   ٪٢تار�خ إجراء عقد البيع، وكذلك 

 .ع�� القادر�ن االنسبة ال �ش�ل عبئً وهذه  ،ألف دينار

 
ً
ع القـانون املعروض من شـــــــــــــأنـھ التـأث�� ع�� إيرادات امل��انيـة العـامـة للـدولـة  إن مشـــــــــــــرو   : اثالث

 وذلك نتيجة إعفاء املواطن�ن من دفع رســـــــــوم ��ـــــــــجيل العقارات املشـــــــــار إل��ا بالبندين  
ً

 ،)(أوال

 
ً

ــ بـــإصـــــــــــــــدار قـــانون الت�ـــــــــــــجيـــل   ٢٠١٣) لســـــــــــــنـــة  ١٣) من القـــانون رقم (٥٠) من املـــادة (٤(اوثـــالثـ

املب�ن بإحصـــــــــــائيات جهاز املســـــــــــاحة والت�ـــــــــــجيل العقاري املرفقة، حيث ع�� النحو  ،العقاري 

 بلغت جملة املبالغ 
ً
 ابحر�نيً  ا) دينارً ٧٦٬٧٥٦٬١٥٦٬٥٠للبندين املذ�ور�ن مبلغ (  اا�حصـــــــلة نفاذ

ــً   ،٢٠٢١-٢٠١٧خالل ا�خمس ســـــــــــــنوات   ت جهــــاز  امن جملــــة إيراد  ٪٩٨  اوهو مــــا �عــــادل تقر�بــ

مليون   ٤٠أك�� من أي بمتوســــــــط �عادل ري خالل الف��ة املذ�ورة، املســــــــاحة والت�ــــــــجيل العقا

نقاص م��انية الدولة من إداه و�التا�� فإن إعمال مشــــــــروع القانون املعروض مؤ   ،ادوالر ســــــــنو�ً 

 ،  املالية هذه املوارد
ً

للتوازن املا��   �� الوقت الذي �ســــــــ�� فيھ الدولة إ�� �عز�ز إيرادا��ا وصــــــــوال

سـوف يؤثر بالطبع ع��   ،نقاص أي مبلغ من هذه اإليراداتإومن ثم فإن  م،  ٢٠٢٤بحلول عام  

 .هذا التوازن 



 ١٢ من  ١١ الصفحة

روع القانون يتعارض مع �عر�ف الرســــــــــــوم والغرض من فرضــــــــــــها، باعتبار أن  إن مشــــــــــــ   :ارا�عً 

ا�حكمة الدســتور�ة باململكة، ومحكمة النقض املصــر�ة هو "مبلغ من املال   فتھُ الرســم كما عرَّ 

ا عن  �ســـــــــــــتأديھ الدولة ج�ً�ا مقابل خدمة محددة يقدمها ال�ـــــــــــــخص العام ملن يطل��ا، عوضـــــــــــــً

ت�لف��ا، إن لم يكن بمقدارها"، ومن ثّم فإن تأدية ا�خدمة املتمثلة �� ��ــــجيل العقارات بدون 

ل الدولة ت�اليف تلك يتحمو عباء مؤدي ا�خدمة لعدم وجود مقابل،  رســـوم ي��تب عليھ ز�ادة أ

 ا�خدمة.

ــأنھ فتح باب التحايل، وذلك بت�ــــــخ�� الغ�� ممن ال إن إعم   :اامًس خ ال مشــــــروع القانون من شــــ

ثم يتقدمون لت�ـــــــــــــجيلها لالســـــــــــــتفادة من ،  و�برام عقود هبة صـــــــــــــور�ة معهم،  يمتل�ون عقارات

   شــــــرط املرة
ً
ــة وأنھ ال يوجد ما يمنع املعفى من رســــــوم الت�ــــــجيل من التصــــــرف ��  األو��، خاصــــ

 و�التا�� يصبح هذا اإلعفاء وسيلة لل��رب من سداد الرسوم املستحقة للدولة.،  العقار للغ��

البنود  ��   ةم املســــــــتحقو ن قانون الت�ــــــــجيل العقاري القائم قد خفض �ســــــــبة الرســــــــ إ  سادًسا:

 
ً

ا/ا) و(ثــانيًــ (أوال
ً
من قيمــة العقــار �� القــانون   ٪٣�عــد أن �ــانــت  ٪٢إ��  )  ٥٠) من املــادة (٤) و(ثــالثــ

 سلبيات، ومن ثم فال م��ر لتعديلھ.، ولم �سفر تطبيقھ عن ثمة ١٩٧٩) لسنة ١٥املل�� رقم (

و�ناء ع�� ما تقدم فإن ال�جنة تو�ـــىي بالتمســـك بالقرار الســـابق �جلس الشـــورى �عدم املوافقة ع��   

 لقانون، من حيث املبدأ.مشروع ا

  



 ١٢ من  ١٢ الصفحة

 
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:: اثامن

 
ً

 ) من الالئحة الداخلية �جلس الشورى، اتفقت ال�جنة ع�� اختيار �ل من:٣٩لنص املادة ( إعماال

 مقرًرا أصلًيا.  الدوسري  راشد  خلف  عبدهللا األستاذ  -١

 احتياطًيا. مقرًرا  البحارنة صادق سم��  األستاذ  -٢

 

 

 
ً
 توصية اللجنة:: اتاسع

 �� ضوء املناقشات واآلراء ال�ي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون، فإن ال�جنة تو�ىي بما ي��: 

افقة،  م)٢٠١٩د�سم��  ١( التمسك بالقرار السابق �جلس الشورى بجلستھ املنعقدة بتار�خ - ، �عدم املو

) من قانون الت�جيل العقاري، الصادر بالقانون رقم  ٥٩من حيث املبدأ، ع�� مشروع قانون بتعديل املادة (

 املقدم من مجلس النواب املوقر). "بصيغتھ املعدلة"م (املعد �� ضوء االق��اح بقانون ٢٠١٣) لسنة ١٣(

 واألمر معروض ع�� ا�جلس املوقر التخاذ الالزم،،، 

 

 

 مجعة حممد مجعة الكعبي

لجنة  النائب رئيس   

 د. حممد علي حسن علي 

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 

 

alqattan
التوقيع الأخير الرئيس

alqattan
التوقيع الأحدث نائب الرئيس



 ةوالبيئ لعامةا افقاملر لجنة

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 ورىــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 
 الثا�املرفق 
 

 والقانونية   التشريعية  الشؤون   جلنة  رأي 
 
 
 
 

ـرابعادور االنعقاد العادي    ل

 الخامسالفصل الترشيعي 







 ةوالبيئ لعامةا افقاملر لجنة

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 ورىــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 

 الثالث املرفق 
 

 واالقتصادية   املالية   الشؤون   جلنة  رأي 
 
 
 
 

ـرابعادور االنعقاد العادي    ل

 الخامسالفصل الترشيعي 







 ةوالبيئ لعامةا افقاملر لجنة

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 ورىــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 
 الرابعاملرفق 
 

  القانونيني  املستشارين   هيئة   مذكرة 

 الشورى   مبجلس 
 

 
 
 

ـرابعادور االنعقاد العادي    ل

 الخامسالفصل الترشيعي 



















 ةوالبيئ لعامةا افقاملر لجنة

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 ورىــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 

 الخامساملرفق 
 
 

 ان اإلسك   وزارة   رأي 
 
 

 

 

ـرابعادور االنعقاد العادي    ل

 الخامسالفصل الترشيعي 











 ةوالبيئ لعامةا افقاملر لجنة

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 ورىــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 

 ادسالساملرفق 
 

  العقاري  والتسجيل   املساحة جهاز   رأي
 ) واألوقاف   اإلسالمية   والشؤون   العدل   وزارة ( 

 
 

 

ـرابعادور االنعقاد العادي    ل

 الخامسالفصل الترشيعي 
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 ةوالبيئ لعامةا افقاملر لجنة

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 ورىــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 

 السابعاملرفق 
 

  املوقر   النواب   جملس   قرار 
 ومرفقاته 

 
 

 

ـرابعادور االنعقاد العادي    ل

 الخامسالفصل الترشيعي 
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