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  )١(ملحق رقم 
  

اخلارجية والدفاع جلنة الشئون تقرير 
واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون 
بالتصديق على اتفاق بني مملكة البحرين 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق 

نات يف إطار معاهدة عدم انتشار الضما
األسحلة النووية والربوتوكول املرفق به، 

) ١٧(رافقني للمرسوم امللكي رقم وامل
  .  م٢٠٠٨لسنة 

  
  
  
  



 

 ٧٦

  م ٢٠٠٨ نوفمرب ١٧: التاريخ
  

  جنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينللاألول تقرير ال
   من الفصل التشريعي الثاينلث العادي الثاددور االنعقا

وكالة الدولية مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بني مملكة البحرين وال خبصوص
 معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية  الذرية لتطبيق الضمانات يف إطارللطاقة

  .م٢٠٠٨لسنة ) ١٧(والربوتوكول املرفق به، واملرافقني للمرسوم امللكي رقم 
  

  :مقدمـة

 كتاب معايل رئـيس جملـس      الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين    استلمت جلنة   
 والذي مت   م٢٠٠٨ نوفمرب   ٣املؤرخ يف    ) ٢٠٠٨-١١-٣/  خ أ  ص ل /٢٣٩  (الشورى رقم 

مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بني مملكة البحرين مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة      
والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات يف إطار  معاهدة عـدم انتـشار األسـلحة        

 على أن   م،٢٠٠٨لسنة  ) ١٧(رسوم امللكي رقم    قني للم النووية والربوتوكول املرفق به، واملراف    
  تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليـتم عرضـه علـى              

   .الس 
    

  :  إجراءات اللجنة-أوالً
  

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
 و  ٩جتماعيها الثاين والثالث املنعقدين بتـارخيي       مشروع القانون يف ا    اللجنة   تدارست )١(

 .م٢٠٠٨نوفمرب ١٦
 



 

 ٧٧

قانون موضوع النظر والـيت  مبشروع الاطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة    )٢(
  :  اشتملت على

   . رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى  -  أ

  .مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته اإليضاحية   - ب

  . ار جملس النواب ومرفقاته قر  - ت
  
 وقـد   الداخلية ووزارة اخلارجية  وزارة  اجتماعها الثاين   وبدعوة من اللجنة شارك يف       )٣(

 :حضر كل من

 
 

  : وزارة الداخلیةممثلو  •
  

 .مدیر إدارة المحاكم العسكریة     الرائد حمــــود سعــــد حمـــود

 .ن القانونیـــة من إدارة الشــؤو    النقیب راشد محمد بو نجـــــمة

  .من اإلدارة العامة لدیوان الوزارة     المالزم أول عبداهللا أحمد عبداهللا

  باحثـــــة قانونیة    الفاضلة فجر جــــبر آل خلیــــفة
  

   : وزارة الخارجیةممثلو •
 مدیر اإلدارة القانونیة     الدكتور یوسف عبدالكریم محمد .١

   باإلدارة القانونیـــة  سكرتیر ثاني       السید حسین عبدعلي مخلوق .٢
  
 

 : كل من اللجنة من األمانة العامة بالسكما شارك يف اجتماع      •
 

 .اللجان املستشار القانوين لشؤون     األستاذ حمسن محيد مرهـون .١
 .اللجان املستشار القانوين لشؤون         الدكتور حممد عبداهللا الدليمي .٢



 

 ٧٨

 .تصاصــي القانوين بالس        االخ  اآلنسة ميادة جميد معــارج .٣
                    

 .السيد أيوب علي طريفر اللجنة ـتوىل أمانة س •
  

ـًا   :آراء اجلهات : ثاني
  
v وزارة اخلارجية:  

  

بين ممثال الوزارة أن مملكة البحرين باعتبارها طرفًا يف معاهدة عدم انتشار األسـلحة              
من هذه املعاهدة باعتبارها من الدول غري احلائزة ملتزمة مبوجب الفقرة األوىل من املادة الثالثة       

ألسلحة نووية بأن تقبل ضمانات حتدد طبيعتها يف اتفاق يتم التفاوض عليه وعقده مع الوكالة 
  . الدولية للطاقة الذرية

وأوضحا أن كل الدول وقعت هذه املعاهدة، وأن معايل وزير اخلارجية قد وقع عليها              
وأشارا إىل أن االتفاقية ركن ركـني للربنـامج         . م٢٠٠٧بتمرب   س ١٩أيضا يف فيينا بتاريخ     

  .السلمي
  
v وزارة الداخلية:  

اتفق ممثلو وزارة الداخلية مع ما جاء على لسان ممثلي وزارة اخلارجية، مؤكدين على              
أمهية هذا املشروع ملا له من أهداف سلمية تشمل مملكة البحرين ومنطقة اخللـيج والـدول                

  .ااورة
  

ـً   : ةــ رأي اللجن-اثالثـ
  

حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء        مشروع القانون   تدارست اللجنة   
، واطلعـت    بـالس  املستشارين القانونيني  وممثلي وزارة الداخلية ووزارة اخلارجية و      اللجنة



 

 ٧٩

والـذي جـاء مؤكـدا     مبجلس الشورى اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية   
ورأت اللجنـة أن مـشروع      ،  ،   من الناحيتني الدستورية والقانونية    مشروع القانون ة  لسالم

القانون يهدف إىل التخفيف من املخاطر اليت دد األمن والسلم يف أحناء العامل، وتعزز قانون               
حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين وتنفيذ الصكوك والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة      

  . الشرق األوسط منطقة خالية من األسلحة النوويةوجعل منطقة
علما أن االتفاق والربوتوكول املرفق به يتفقان يف مضموما مـع دسـتور مملكـة               
البحرين، وحيققان مصلحة الطرفني املتعاقدين يف اال املشار إليه، كما وينـدرجان ضـمن              

من الدستور، لذلك فـإن     ) ٣٧ (نطاق املعاهدات املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة        
 .التصديق عليهما جيب أن يتسق والقانونني املرعية

القانون مـن حيـث   مشروع ن من األمهية التوصية باملوافقة على وعليه رأت اللجنة أ  
وحتقيق السالم وذلك حرصا من اللجنة على تعزيز معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ، املبدأ

  . أمجعيف الشرق األوسط والعامل
 

ـًً   :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ارابعـ
  

من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيـار           ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : كل من

  

ـًا           األستـاذ محـد مبـارك النعيمـي .١  مقررا أصليـ
ـًامق                راشـد مـال اهللا السبتاذ ـاألست .٢  ررا احتياطي

  
  
  
  



 

 ٨٠

  :ةـة اللجنـتوصي:  ـًاخامس
قانون، فـإن اللجنـة   مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة           

  : توصي مبا يلي
  
بالتصديق على اتفاق بـني مملكـة البحـرين         (   ) لسنة  ( ) مشروع قانون رقم    املوافقة على    -١

طبيق الضمانات يف إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية         والوكالة الدولية للطاقة الذرية لت    
   مـن حيـث     م،٢٠٠٨لسنة  ) ١٧(رسوم امللكي رقم    والربوتوكول املرفق به، واملرافقني للم    

 .املبدأ 
 
  .املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق -٢
  

   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم
  
  
  
  
  
  

                 عبدالرمحن حممد مجشري               أمحد إبراهيم زاد
                                        الشؤون اخلارجيةرئيس جلنة         الشؤون اخلارجية         نائب رئيس جلنة 

  من الوطين  والدفاع واألمن الوطين                                    والدفاع واأل
                   

                  
  

  
  
  
  
  



 

 ٨١

  (  )لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
 معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية  الذرية لتطبيق الضمانات يف إطاربالتصديق على اتفاق بني مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة

  م٢٠٠٨لسنة ) ١٧(والربوتوكول املرفق به، واملرافقني للمرسوم امللكي رقم 
   القانوننصوص مواد مشروع

  كما وردت من احلكومة
  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
(  ) لسنة  (  ) مشروع قانون رقم    

بالتصديق على اتفاق بني مملكـة      
البحرين والوكالة الدولية للطاقـة     

قرر الـس تعـديل مـسمى        -
املشروع بقانون بإحالل عبـارة     

  .اتفاقبدال عن عبارة ) االتفاق(
  
  

  
مـسمى  وعلى ذلك يكون نـص      

  : بعد التعديلاملشروع
  

(  ) لسنة  (  ) مشروع قانون رقم    
 بني مملكـة    االتفاقبالتصديق على   

البحرين والوكالة الدولية للطاقـة     

 املوافقة على قرار جملس النواب     -
بتعديل مسمى املشروع بقانون    

بدال عن ) االتفاق(بإحالل كلمة  
  .اتفاقكلمة 

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
(  ) لسنة  (  ) مشروع قانون رقم    

 بني مملكـة    االتفاقبالتصديق على   
البحرين والوكالة الدولية للطاقـة     



 

 ٨٢

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

الذرية لتطبيق الضمانات يف إطـار      
 عدم انتـشار األسـلحة      معاهدة

النووية والربوتوكول املرفق بـه،     
واملرافقني للمرسوم امللكي رقـم     

  م٢٠٠٨لسنة ) ١٧(
  

  الديباجة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الذرية لتطبيق الضمانات يف إطـار      
معاهدة عدم انتـشار األسـلحة      
النووية والربوتوكول املرفق بـه،     
واملرافقني للمرسوم امللكي رقـم     

  م٢٠٠٨لسنة ) ١٧(
  
  

  
  

  الديباجة
  

 قرر الس املوافقة على إحـالل       -
 بدالً عـن عبـارة     )االتفاق(عبارة  

  .تفاقا
  
  

  
  
  
  

  

  
  

  الديباجة
  

 املوافقة على قرار جملس النواب      -
بدالً عـن    )االتفاق( بإحالل كلمة 

ولكن مـع مراعـاة      .اتفاق كلمة
ــة   ــي لكلم ــصحيح اإلمالئ الت

  .زة القطع منها حبذف مه)اإلطالع(
 

الذرية لتطبيق الضمانات يف إطـار      
معاهدة عدم انتـشار األسـلحة      
النووية والربوتوكول املرفق بـه،     
واملرافقني للمرسوم امللكي رقـم     

  م٢٠٠٨لسنة ) ١٧(
  

  لديباجةا
  
  
  
  
  
  



 

 ٨٣

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  بعد اإلطالع على الدستور،
لـسنة  ) ١٠(وعلى املرسوم رقـم     

 باملوافقة على انضمام دولة     ١٩٨٨
ن إىل معاهدة عدم انتـشار      البحري

 يوليو  ١األسلحة النووية املوقعة يف     
١٩٦٨،  

مملكـة البحـرين     بني   وعلى اتفاق 
والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة      
لتطبيق الضمانات يف إطار  معاهدة      

 لديباجـة وعلى ذلك يكون نص ا    
  :بعد التعديل

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  بعد اإلطالع على الدستور،
لـسنة  ) ١٠(وعلى املرسوم رقـم     

 باملوافقة على انضمام دولة     ١٩٨٨
البحرين إىل معاهدة عدم انتـشار      

 يوليو  ١األسلحة النووية املوقعة يف     
١٩٦٨،  
مملكة البحـرين    بني   اقاالتفوعلى  

والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة      
لتطبيق الضمانات يف إطار  معاهدة      

  
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

   على الدستور،االطالعبعد 
لـسنة  ) ١٠(وعلى املرسوم رقـم     

 باملوافقة على انضمام دولة     ١٩٨٨
البحرين إىل معاهدة عدم انتـشار      

 يوليو  ١األسلحة النووية املوقعة يف     
١٩٦٨،  
مملكة البحـرين    بني   االتفاقوعلى  

لدولية للطاقـة الذريـة     والوكالة ا 
لتطبيق الضمانات يف إطار  معاهدة      



 

 ٨٤

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

عدم انتـشار األسـلحة النوويـة       
 املـوقعني يف    والربوتوكول املرفق به  
 سـبتمرب   ١٩مدينة فيينا بتـاريخ     

   م،٢٠٠٧
  

أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      

  :وأصدرناه 

عدم انتـشار األسـلحة النوويـة       
 املـوقعني يف    والربوتوكول املرفق به  
 سـبتمرب   ١٩مدينة فيينا بتـاريخ     

   م،٢٠٠٧
  

أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      

  :وأصدرناه 
  
 

عدم انتـشار األسـلحة النوويـة       
 املـوقعني يف    والربوتوكول املرفق به  
 سـبتمرب   ١٩مدينة فيينا بتـاريخ     

   م،٢٠٠٧
  

أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      

  :وأصدرناه 
  

  
  
  

  
 



 

 ٨٥

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  املادة األوىل
  

  
  
  
  
  

مملكـة   بـني    ق على اتفـاق   صود
والوكالة الدوليـة للطاقـة    البحرين  

الذرية لتطبيق الضمانات يف إطـار       
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية     

 املـوقعني يف    والربوتوكول املرفق به  
 سـبتمرب   ١٩مدينة فيينا بتـاريخ     

  .م، واملرافقني هلذا القانون٢٠٠٧

  املادة األوىل
  

إحـالل   قرر الس املوافقة على      -
 بدالً عـن عبـارة     )االتفاق(عبارة  
  .اتفاق

 لديباجـة وعلى ذلك يكون نص ا    
  :بعد التعديل

مملكـة   بـني    االتفاقصودق على   
والوكالة الدوليـة للطاقـة    البحرين  

الذرية لتطبيق الضمانات يف إطـار       
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية     

 املـوقعني يف    والربوتوكول املرفق به  
ـ     سـبتمرب   ١٩اريخ  مدينة فيينا بت

  .م، واملرافقني هلذا القانون٢٠٠٧

  
  

  املادة األوىل
  املوافقة على قرار جملس النواب     -
 بدالً عـن    )االتفاق( كلمةإحالل  ب

  .اتفاق كلمة
 

  املادة األوىل
  
  
  

  
مملكـة   بـني    االتفاقصودق على   

والوكالة الدوليـة للطاقـة    البحرين  
الذرية لتطبيق الضمانات يف إطـار       

دم انتشار األسلحة النووية    معاهدة ع 
 املـوقعني يف    والربوتوكول املرفق به  
 سـبتمرب   ١٩مدينة فيينا بتـاريخ     

  .م، واملرافقني هلذا القانون٢٠٠٧
 



 

 ٨٦

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  املادة الثانية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 – كل فيما خيـصه      –على الوزراء   
تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمـل      

ـ       شره يف  به من اليوم التايل لتاريخ ن
  .اجلريدة الرمسية 

  املادة الثانية

  

جملـس  على رئـيس    ( إضافة   - 
علـى  ( بدال من  )الوزراء والوزراء 

 الواردة يف الـسطر األول      )الوزراء
  .من املادة

  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  :التعديل

 رئـيس جملـس الـوزراء      على -
 تنفيذ  – كل فيما خيصه     –الوزراءو

 به من   أحكام هذا القانون، ويعمل   
اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة      

   .الرمسية

  املادة الثانية
  املوافقة على قرار جملس النواب     -

جملـس  على رئيس   ( عبارةبإضافة  
علـى  ( بدال من  )الوزراء والوزراء 

 الواردة يف الـسطر األول      )الوزراء
 .من املادة

  املادة الثانية
  

  

  
  

  

  
 رئــيس جملــس الــوزراء علــى

 تنفيذ  –ل فيما خيصه     ك –الوزراءو
أحكام هذا القانون، ويعمل به من      
اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة      

  .الرمسية



 

 ٨٧

  

  م٢٠٠٨ نوفمرب ٩  :التاريخ
  

  احملرتم    عبدالرمحن حممد مجشري/  الفاضل األستاذسعادة 
  رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

 اتفاق بني مملكة البحرين والوكالة ق علىمشروع قانون بالتصدي: املوضوع 
الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات يف إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة 

لسنة ) ١٧(النووية والربوتوكول املرفق به، واملرافقني للمرسوم امللكي رقم 
  .م٢٠٠٨

  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  رئ  یس المجل  س، ض  من كتاب  ھم، أرف  ق مع  الي ٢٠٠٨ ن  وفمبر ٣بت  اریخ 

م     شروع ق     انون  ، ن     سخة م     ن  )٢٠٠٨ –١١ –٣/ ص ل ت ق ٢٤٠(رق     م 
بالتصدیق على اتفاق بین مملكة البحرین والوكالة الدولیة للطاقة الذری ة لتطبی ق            
الضمانات في إطار معاھدة عدم انتشار األس لحة النووی ة والبروتوك ول المرف ق      

، وذل   ك لمناق   شتھ م٢٠٠٨ل   سنة ) ١٧(ب   ھ، والم   رافقین للمرس   وم الملك   ي رق   م 
  .وإبداء المالحظات علیھ للجنة الشؤون الخارجیة والدفاع واألمن الوطني

م، عق دت لجن ة ال شؤون الت شریعیة والقانونی ة           ٢٠٠٨ نوفمبر ٩وبتاریخ    
اجتماعھ   ا الث   اني، حی   ث اطلع   ت عل   ى م   شروع الق   انون الم   ذكور ومذكرت   ھ     

ذل    ك بح    ضور المست    شارین  اإلی    ضاحیة، وق    رار مجل    س الن    واب ب    شأنھ، و  
  .واالختصاصیین القانونیین بالمجلس

 إل  ى ع  دم مخالف  ة الم  شروع   – بع  د المداول  ة والنق  اش  –وانتھ  ت اللجن  ة  
  .بقانون لمبادئ وأحكام الدستور

  : اللجنة رأي
  

م  شروع ق  انون بالت  صدیق عل  ى اتف  اق ب  ین مملك  ة     ت  رى اللجن  ة س  المة  
 لتطبی  ق ال  ضمانات ف  ي إط  ار معاھ  دة  البح  رین والوكال  ة الدولی  ة للطاق  ة الذری  ة 

ع  دم انت  شار األس  لحة النووی  ة والبروتوك  ول المرف  ق ب  ھ، والم  رافقین للمرس  وم    
  .، من الناحیتین الدستوریة والقانونیةم٢٠٠٨لسنة ) ١٧(الملكي رقم 

  

         حممد هادي احللواجي
  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

  



 

 ٨٨

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(ملحق رقم 
  

جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع تقرير 
واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون 

تفاقية تشجيع ومحاية ابالتصديق على 
ة مملكة االستثمارات املتبادلة بني حكوم

البحرين وحكومة مملكة هولندا، املرافق 
لسنة ) ٤٩(للمرسوم امللكي رقم 
  .  م٢٠٠٨
  
  
  



 

 ٨٩

  م ٢٠٠٩ ینایر ٢٧: التاریخ
  

  للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطيناخلامس التقرير 
  (  ) بشأن مشروع قانون رقم 

 بالتصديق على اتفاقية تشجيع ومحاية االستثمارات املتبادلة بني حكومة مملكة ٢٠٠٨لسنة 
  م٢٠٠٨لسنة ) ٤٩( املرافق للمرسوم امللكي رقم ،البحرين وحكومة مملكة هولندا

   الفصل التشريعي الثاين- العادي الثالث ددور االنعقا

  :مقدمـة 

صاحب املعايل األستاذ   استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب         
 ) ٢٠٠٩-١-٣/ ص ل خ أ   /٣٠٩(  رئيس جملس الـشورى رقـم        علي بن صاحل الصاحل   

مـشروع  كليف اللجنة بدراسة ومناقـشة      م، والذي مت مبوجبه ت    ٢٠٠٩ يناير   ١٨املؤرخ يف   
 بالتصديق على اتفاقية تشجيع ومحاية االستثمارات املتبادلـة  ٢٠٠٨لسنة (  ) قانون رقم  

لسنة ) ٤٩(بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا املرافق للمرسوم امللكي رقم  
رأي اللجنة بشأنه يف    ، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن           م٢٠٠٨

    . موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه ليتم عرضه على الس
  : إجراءات اللجنة -أوالً

  

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
  

 ينـاير   ٢٥املنعقـد بتـاريخ     ) الثامن(تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها        )٤(
  .م٢٠٠٩

ة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظر والـيت  اطلعت اللجن  )٥(
  : اشتملت على



 

 ٩٠

  . رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى   - ث

  . مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته اإليضاحية  - ج

 . ار جملس النواب ومرفقاته قر  - ح

 .االتفاقية موضوع البحث واملناقشة  - خ
  

 :من األمانة العامة بالس كل من) الثامن(اللجنة شارك يف اجتماعها وبدعوة من  •
 
 .انـاملستشار القانوين لشؤون اللج  الدكتور حممد عبداهللا الدليمي •
 .قتصادي واملايل بالساملستشار اال  جعفر حممد الصائغالدكتور  •

 
 .السيد أيوب علي طريفتوىل أمانة سـر اللجنة  •

  

ـًا    :رأي اللجنــة: ثاني
تدارست اللجنة مشروع القانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء            
اللجنة واملستشارين القانونيني بالس، واطلعت اللجنة على رأي جلنة الـشؤون التـشريعية             

لسالمة مشروع القـانون مـن النـاحيتني        والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدا       
فية اللجنة مبا أحاله جملس النواب املوقر من مرفقات مع مـشروع            مكتالدستورية والقانونية،   

بني مملكة ورأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إىل توسيع أوجه التعاون    القانون وحيثياته،   
تـشجيع ومحايـة    ، و  بني البلدين   وخلق الظروف املالئمة لالستثمار    البحرين ومملكة هولندا  

 يف إطار قوانينه ونظمه -م كل طرف من الطرفني املتعاقدين       املتبادلة على أن يقو    االستثمارات
 الالزمـة    القانونية  مع الطرف اآلخر من خالل توفري احلماية       االقتصادي بتشجيع التعاون    -

كما يتعني على كل من الطرفني املتعاقـدين أن         . الستثمارات مواطين هذا الطرف يف أراضيه     
أية نشاطات اقتصادية داخل أراضيه معاملة ال تقل        مينح مواطين الطرف اآلخر الذين يقومون ب      

تفضيال عن تلك اليت مينحها ملواطنيه أو ملواطين أية دولة ثالثة يتواجدون يف نفس الظـروف،                



 

 ٩١

  .وذلك فيما يتعلق بالضرائب والرسوم والتخفيضات واإلعفاءات الضريبية
  

ـًًا   : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي -ثالثـ
  

من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنـة علـى           ) ٣٩(  لنص املادة    إعماالً
  :اختيار كل من 

  

ـًا    األستـاذ راشد مال اهللا السبت .٣  .مقررا أصليـ
ـًا    األستـاذ فيصل حسـن فوالذ .٤  .مقررا احتياطي

  

ـًا   :توصيـة اللجنـة:  رابع
اسة مشروع القـانون، فـإن      يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء در           

  :اللجنة توصي مبا يلي 
 بالتصديق على   م٢٠٠٨لسنة  (  ) املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم          -٣

اتفاقية تشجيع ومحاية االستثمارات املتبادلة بني حكومة مملكة البحـرين وحكومـة            
 .م٢٠٠٨لسنة ) ٤٩( املرافق للمرسوم امللكي رقم ،مملكة هولندا

  .ة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفقاملوافق -٤
  

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،
  

  

               عبدالــرمحن حممــد مجشــري       أمحـد إبراهيــم ــزاد
                                  رئيس جلنة الشؤون اخلارجية            نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية         

           والدفاع واألمن الوطين                           والدفاع واألمن الوطين  
         

              
  



 

 ٩٢

   ٢٠٠٨لسنة (  ) رقم مشروع قانون 
ة ھولندا، بالتصدیق على اتفاقیة تشجیع وحمایة االستثمارات المتبادلة بین حكومة مملكة البحرین وحكومة مملك

  م٢٠٠٨لسنة ) ٤٩(المرافق للمرسوم الملكي رقم 
   القانوننصوص مشروع

 كما وردت من الحكومة
  نصوص المواد

 كما أقرھا مجلس النواب
  لجنة الشؤون الخارجیة توصیة 

 والدفاع واألمن الوطني
  ادنصوص المو

 كما أقرتھا اللجنة
  

  (  ) م           شروع ق           انون رق           م   
 بالت       صدیق عل       ى  ٢٠٠٨ل       سنة 

اقیة تشجیع وحمایة االستثمارات     اتف
المتبادل      ة ب      ین حكوم      ة مملك      ة   
 البح    رین وحكوم    ة مملك    ة ھولن    دا

) ٤٩(المرافق للمرسوم الملكي رقم     
  .م٢٠٠٨لسنة 

  
  الدیباجة

  

  نح       ن حم       د ب       ن عی       سى آل خلیف       ة   

  .ملك مملكة البحرین

  
  بعد اإلطالع على الدستور،

  

  
    ) (م           شروع ق           انون رق           م   

 بالت       صدیق عل       ى  ٢٠٠٨ل       سنة 
اتفاقیة تشجیع وحمایة االستثمارات     
المتبادل      ة ب      ین حكوم      ة مملك      ة   

، البح   رین وحكوم   ة مملك   ة ھولن   دا 
) ٤٩(المرافق للمرسوم الملكي رقم     

  .م٢٠٠٨لسنة 
  

  الدیباجة
  

  دون تعدیل
  

  

  

  
  (  )  ق           انون رق           م  م           شروع

 بالت       صدیق عل       ى  ٢٠٠٨ل       سنة 
اتفاقیة تشجیع وحمایة االستثمارات     
المتبادل      ة ب      ین حكوم      ة مملك      ة   
 البح    رین وحكوم    ة مملك    ة ھولن    دا

) ٤٩(المرافق للمرسوم الملكي رقم     
  .م٢٠٠٨لسنة 

  
  الدیباجة

  
 املوافقة على نص الديباجة كمـا       -

مع تصويب اخلطـأ  ورد من احلكومة  
 حبـذف  )اإلطالع(لمة اإلمالئي يف ك  

 .)االطالع(مهزة القطع منها لتصبح 

  
(  ) م           شروع ق           انون رق           م   

 بالت       صدیق عل       ى  ٢٠٠٨ل       سنة 
اتفاقیة تشجیع وحمایة االستثمارات     
المتبادل      ة ب      ین حكوم      ة مملك      ة   
البح    رین وحكوم    ة مملك    ة ھولن    دا

٤٩(المرافق للمرسوم الملكي رقم     
  .م٢٠٠٨لسنة 

  
  الدیباجة

  

نح       ن حم       د ب       ن عی       سى آل خلیف       ة   

  .ملك مملكة البحرین

  
   على الدستور،االطالعبعد 

  



 

 ٩٣

   القانوننصوص مشروع
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤون الخارجیة توصیة 
 والدفاع واألمن الوطني

  ادنصوص المو
 كما أقرتھا اللجنة

وعلى اتفاقیة تشجیع وحمای ة االس تثمارات      

ل    ة ب    ین حكوم    ة مملك    ة البح    رین  المتباد

  وحكوم                ة مملك                ة ھولن                دا،   

  الموقع           ة ف           ي مدین           ة المنام           ة    

  م،٢٠٠٧ فبرایر ٥بتاریخ 
  

أق    ر مجل    س ال    شورى ومجل    س الن    واب   

الق   انون اآلت   ي ن   صھ، وق   د ص   دقنا علی   ھ    

  :وأصدرناه

  
  المادة األولى

  

ُص    ودق عل    ى اتفاقی    ة ت    شجیع وحمای    ة     

 االس  تثمارات المتبادل  ة ب  ین حكوم  ة مملك  ة

  البح       رین وحكوم        ة مملك       ة ھولن        دا   

  الموقع           ة ف           ي مدین           ة المنام           ة    

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  المادة األولى
  

  دون تعدیل
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المادة األولى
  

الموافق  ة عل  ى ن  ص الم  ادة كم  ا ورد 

  .من الحكومة دون تعدیل

  

  

وعلى اتفاقیة تشجیع وحمای ة االس تثمارات      

المتبادل    ة ب    ین حكوم    ة مملك    ة البح    رین  

وحكوم                ة مملك                ة ھولن                دا،   

الموقع           ة ف           ي مدین           ة المنام           ة    

  م،٢٠٠٧ فبرایر ٥بتاریخ 
  

أق    ر مجل    س ال    شورى ومجل    س الن    واب   

الق   انون اآلت   ي ن   صھ، وق   د ص   دقنا علی   ھ    

  :وأصدرناه
  

  المادة األولى
  

ودق عل    ى اتفاقی    ة ت    شجیع وحمای    ة    ُص    

االس  تثمارات المتبادل  ة ب  ین حكوم  ة مملك  ة 

البح       رین وحكوم        ة مملك       ة ھولن        دا   

الموقع           ة ف           ي مدین           ة المنام           ة    

م والمرافق  ة لھ  ذا  ٢٠٠٧ فبرای  ر ٥بت  اریخ 



 

 ٩٤

   القانوننصوص مشروع
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤون الخارجیة توصیة 
 والدفاع واألمن الوطني

  ادنصوص المو
 كما أقرتھا اللجنة

م والمرافق  ة لھ  ذا  ٢٠٠٧ فبرای  ر ٥بت  اریخ 

  .القانون

  

  المادة الثانیة
  

  

  

  

  
  

 تنفی  ذ – ك  ل فیم  ا یخ  صھ   -عل  ى ال  وزراء  

ھ ذا الق انون، ویعم  ل ب ھ اعتب  اًرا م ن الی  وم     

  .التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

  

  

  المادة الثانیة
ئ  یس مجل  س ال  وزراء   ر( إض  افة عب  ارة  -

ال واردة ف ي   ) عل ى   ( عبارة   بعد )والوزراء

  .السطر األول من المادة

  وعل          ى ذل          ك یك          ون ن          ص   

  :المادة بعد التعدیل
  

 - رئ  یس مجل  س ال  وزراء وال  وزراء عل  ى 

 تنفی   ذ ھ   ذا الق   انون،   –ك   ل فیم   ا یخ   صھ   

ویعمل بھ اعتب اًرا م ن الی وم الت الي لت اریخ            

  .نشره في الجریدة الرسمیة

  
  
  

  المادة الثانیة
  الموافق    ة عل    ى ق    رار مجل    س الن    واب -

رئ   یس مجل   س ال   وزراء (بإض   افة عب   ارة 

ال واردة ف  ي  ) عل  ى ( كلم ة  بع  د )وال وزراء 

  . األول من المادةالسطر

  .القانون

  

  المادة الثانیة

  

  

  

  

  
رئ  یس مجل  س ال  وزراء وال  وزراء عل  ى 

 تنفی   ذ ھ   ذا الق   انون،  –ك   ل فیم   ا یخ   صھ   

ویعمل بھ اعتب اًرا م ن الی وم الت الي لت اریخ            

  .نشره في الجریدة الرسمیة
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  م٢٠٠٩ يناير ٢١  :التاريخ
  

  احملرتم    عبدالرمحن حممد مجشري/  الفاضل األستاذسعادة 
  رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

  

 االسـتثمارات بالتصديق على اتفاقية تـشجيع ومحايـةمشروع قانون : املوضوع 
   البحــرين وحكومــة مملكــة هولنــدا،املتبادلــة بــني حكومــة مملكــة

  .م٢٠٠٨لسنة ) ٤٩(املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

  م، أرف  ق مع  الي رئ  یس المجل  س، ض  من كتاب  ھ ٢٠٠٩ ین  ایر ١٨بت  اریخ 
م      شروع ق      انون ، ن      سخة م      ن )٢٠٠٩ –١ –٣/  ص ل ت ق ٣١٢(رق      م 

التصدیق على اتفاقیة تشجیع وحمایة االستثمارات المتبادلة ب ین حكوم ة مملك ة        ب
ل  سنة ) ٤٩(المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م    م  ة مملك  ة ھولن  دا، والبح  رین وحك

، وذل  ك لمناق  شتھ وإب  داء المالحظ   ات علی  ھ للجن  ة ال  شؤون الخارجی   ة       م٢٠٠٨
  .والدفاع واألمن الوطني

جن ة ال شؤون الت شریعیة والقانونی ة      م، عقدت ل  ٢٠٠٩ ینایر   ٢١وبتاریخ    
اجتماعھا الثاني عشر، حی ث اطلع ت عل ى م شروع الق انون الم ذكور ومذكرت ھ              
اإلی    ضاحیة، وق    رار مجل    س الن    واب ب    شأنھ، وذل    ك بح    ضور المست    شارین    

  .  واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
 إل  ى ع  دم مخالف  ة الم  شروع   – بع  د المداول  ة والنق  اش  –وانتھ  ت اللجن  ة  

  .ون لمبادئ وأحكام الدستوربقان
  

  : اللجنة رأي
م  شروع ق  انون بالت  صدیق عل  ى اتفاقی  ة ت  شجیع      ت  رى اللجن  ة س  المة   

م  ة مملك  ة ووحمای  ة االس  تثمارات المتبادل  ة ب  ین حكوم  ة مملك  ة البح  رین وحك
 م  ن الن  احیتین  م،٢٠٠٨ل  سنة ) ٤٩(ھولن  دا،المرافق للمرس  وم الملك  ي رق  م    

  .الدستوریة والقانونیة
    حممد هادي احللواجي        

                                            رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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  )٣(ملحق رقم 
  

الشؤون اخلارجية والدفاع جلنة  تقرير
واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون 

اتفاقية جتنب االزدواج بالتصديق على 
الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة 
للضرائب على الدخل ورأس املال 

والربوتوكول املعدل هلا بني حكومة مملكة 
كومة جاللة سلطان ويانغ البحرين وح

املرافق ، دي برتوان بروناي دار السالم
لسنة ) ٩٢(للمرسوم امللكي رقم 
  .   م٢٠٠٨
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  م٢٠٠٩ ینایر ٢٧: التاریخ
  

  التقرير الرابع للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
التصديق على اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب ب(   ) لسنة (  ) بشأن مشروع قانون رقم 

ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس املال والربوتوكول املعدل هلا بني 
حكومة مملكة البحرين وحكومة جاللة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السالم، 

  .م٢٠٠٨لسنة ) ٩٢(املرافق للمرسوم امللكي رقم 
   الفصل التشريعي الثاين-العادي الثالث  ددور االنعقا

  :مقدمـة 

صاحب املعايل األستاذ علـي   استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب         
 ١٨املـؤرخ يف     ) ٢٠٠٩-١-٣/ ص ل خ أ   /٣٠٩(  رئيس جملس الشورى رقم      بن صاحل الصاحل  

) ( لـسنة ( ) رقم  مشروع قانون   شة  م، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناق       ٢٠٠٩يناير  
بالتصديق على اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب علـى الـدخل           
ورأس املال والربوتوكول املعدل هلا بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جاللة سـلطان ويـانغ دي           

، على أن تتم دراسته     م٢٠٠٨لسنة  ) ٩٢(م  برتوان بروناي دار السالم، املرافق للمرسوم امللكي رق       
وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه يف موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيـه                

  . ليتم عرضه على الس
    

  : إجراءات اللجنة -أوالً
  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية

 .م٢٠٠٩ يناير ٢٥املنعقد بتاريخ ) الثامن( القانون يف اجتماعها تدارست اللجنة مشروع )١
اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظر واليت اشتملت              )٢

  : على
  . رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى  -
 .  مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته اإليضاحية -
 . ار جملس النواب ومرفقاته قر -
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  .االتفاقية موضوع البحث واملناقشة -
 :من األمانة العامة بالس كل من) الثامن(وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماعها  •
 

 .انـاملستشار القانوين لشؤون اللج  الدكتور حممد عبداهللا الدليمي •
 .ايل بالسقتصادي واملاملستشار اال  جعفر حممد الصائغالدكتور  •
 .السيد أيوب علي طريفتوىل أمانة سـر اللجنة  •
  

ـًا   :رأي اللجنــة : ثاني
تدارست اللجنة مشروع القانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة             
واملستشارين القانونيني بالس، واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس            

واكتفـت  ى والذي جاء مؤكدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية،            الشور
ورأت اللجنـة  اللجنة باالطالع على تقرير جملس النواب املوقر ومرفقاته ومشروع القانون وحيثياته،  

وف رغبة مملكة البحرين وسلطنة بروناي دار السالم يف إجيـاد الظـر  أن مشروع القانون يهدف إىل      
 أوسع فيما بينهما خاصة فيما يتعلق باستثمارات مستثمري أي مـن البلدين            اقتصادياملالئمة لتعاون   

 طبقاً التفاقية دولية من شـأنه   لالستثماراتيف البلد اآلخر، وإدراكهما أن التشجيع واحلماية املتبادلة         
كما يستهدف مشروع القانون  ،   يف البلدين  االقتصاديحفز املبادرات التجارية وزيادة معدالت النمو       

 لالتفاقيـة  وسوف يعمل كل من البلدين طبقاً   إىل جتنب االزدواج الضرييب، وعدم التمييز يف املعاملة،       
 يف إقليمه، مع توفري األمن واحلماية الكاملة هلـذه          االستثمارعلى تشجيع مستثمري البلد اآلخر على       

 رعاية عن تلـك الـيت مينحهـا السـتثمارات      ومنحها معاملة عادلة ومنصفة وال تقل    االستثمارات
 على أنه ال جيوز أن خيضع مواطنـو         وتنص االتفاقية أيضا  ما  ك. مستثمريه أو مستثمري أية دولة ثالثة     

أي من الدولتني يف الدولة األخرى ألية ضرائب أو التزامات ضريبة تفوق أو ختتلف عن الضرائب أو                 
وال يعتـرب   .  خيضع هلا يف نفس الظروف مواطنو هذه الدولة         الضريبية اليت خيضع هلا أو قد      االلتزامات

 أو  االقتصاديةمتييزاً ما متنحه إحدى البلدين ملواطنيها من حوافز تشجيعية ضريبية لدعم عملية التنمية              
وتسري أحكام هذه االتفاقية على ضـرائب الـدخل         .  وفقاً لسياساا ومعايريها الوطنية    االجتماعية

رضها كل من البلدين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاا احمللية بصرف النظـر              ورأس املال اليت تف   
عن طريق جبايتها، كما تعترب ضرائب مفروضة على الدخل ورأس املال مجيع الضرائب املفروضة على       
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جمموع الدخل أو على عناصر الدخل مبا يف ذلك الضرائب على املكاسب احملصلة من التـصرف يف                 
ولة والعقارية والضرائب على جمموع األجور واملرتبات اليت تدفعها املشروعات باإلضـافة    امللكية املنق 

 يوفر اإلطـار  االتفاقيتني على أن التوقيع على وتؤكد اللجنة. للضرائب على زيادة يف قيمة رأس املال     
يف اـاالت   القانوين الالزم للتعاون املشترك القائم بني مملكة البحرين وسلطنة بروناي دار الـسالم              

 ويهيئ البيئة املواتية لدعم هذا التعاون وتطويره وتوسيع جماالتـه يف            واالستثمارية واالقتصاديةاملالية  
  .إطار من املصاحل املتبادلة

  .وعليه رأت اللجنة أن من األمهية التوصية باملوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ
ـًًا   :ي واالحتياطي  اختيار مقرري املوضوع األصل-ثالثـ

  :من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل من  ) ٣٩( إعماالً لنص املادة 
ـًا    الشيخ علي بن عبداهللا آل خليفة.د -١  .مقررا أصليـ
ـًا    األستـاذ إبراهيم حممد بشمــي -٢  .مقررا احتياطي
ـًا   :توصيـة اللجنـة:  رابع

 وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فـإن اللجنـة           يف ضوء ما دار من مناقشات     
  :توصي مبا يلي 

  

بالتصديق على اتفاقية جتنـب     (   ) لسنة  (  ) املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم          -٥
االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس املال والربوتوكول            

 حكومة مملكة البحرين وحكومة جاللة سلطان ويانغ دي برتـوان برونـاي دار    املعدل هلا بني  
 .م٢٠٠٨لسنة ) ٩٢(السالم، املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  .املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق -٦
  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،

  
       

  عبدالــرمحن حممــد مجشــري              اهيــم ــزادأمحـد إبر     
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                              نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية         

   والدفاع واألمن الوطين                           والدفاع واألمن الوطين
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  (   )  لسنة (  )رقم مشروع قانون 
بالتصدیق على اتفاقیة تجنب االزدواج الضریبي ومنع التھرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال 

والبروتوكول المعدل لھا بین الحكومة مملكة البحرین وحكومة جاللة سلطان ویانغ دي برتوان بروناي دار السالم، 
  .م٢٠٠٨لسنة ) ٩٢(المرافق للمرسوم الملكي رقم 

   القانوننصوص مشروع
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الخارجیة توصیة 
 والدفاع واألمن الوطني

  ادنصوص المو
 كما أقرتھا اللجنة

  
  (   )ل سنة (  ) مشروع ق انون رق م      

بالت     صدیق عل     ى اتفاقی     ة تجن     ب    
االزدواج ال   ضریبي ومن   ع التھ   رب    

رائب على ال دخل  المالي بالنسبة للض 
ل المع   دل ورأس الم   ال والبروتوك   و

حكوم   ة مملك   ة البح   رین   لھ   ا ب   ین  
وحكوم   ة جالل   ة س   لطان وی   انغ دي 

 ، ال        سالماربرت        وان برون        اي د
) ٩٢(المرافق للمرسوم الملكي رقم     

  .م٢٠٠٨لسنة 
  
  
  
  

  الدیباجة

  
 (   ) ل سنة (  ) مشروع ق انون رق م      

بالت     صدیق عل     ى اتفاقی     ة تجن     ب    
االزدواج ال   ضریبي ومن   ع التھ   رب    
المالي بالنسبة للضرائب على ال دخل   

ال والبروتوك   ول المع   دل ورأس الم   
حكوم   ة مملك   ة البح   رین   لھ   ا ب   ین  

وحكوم   ة جالل   ة س   لطان وی   انغ دي 
 ، ال        سالمداربرت        وان برون        اي 

) ٩٢(المرافق للمرسوم الملكي رقم     
  .م٢٠٠٨لسنة 

  
  
  
  

  دیباجةال

  
  (   )ل سنة (  ) مشروع ق انون رق م      

بالت     صدیق عل     ى اتفاقی     ة تجن     ب    
االزدواج ال   ضریبي ومن   ع التھ   رب    
المالي بالنسبة للضرائب على ال دخل   

ال والبروتوك   ول المع   دل ورأس الم   
وم   ة مملك   ة البح   رین   حكلھ   ا ب   ین  

وحكوم   ة جالل   ة س   لطان وی   انغ دي 
 ، ال        سالمداربرت        وان برون        اي 

) ٩٢(المرافق للمرسوم الملكي رقم     
  .م٢٠٠٨لسنة 

  
  
  
  

  الدیباجة

  
(   ) ل سنة (  ) مشروع ق انون رق م      

بالت     صدیق عل     ى اتفاقی     ة تجن     ب    
االزدواج ال   ضریبي ومن   ع التھ   رب    
المالي بالنسبة للضرائب على ال دخل   

ال والبروتوك   ول المع   دل ورأس الم   
حكوم   ة مملك   ة البح   رین   لھ   ا ب   ین  

وحكوم   ة جالل   ة س   لطان وی   انغ دي 
 ال        سالمداربرت        وان برون        اي 

٩٢(المرافق للمرسوم الملكي رقم     
  .م٢٠٠٨لسنة 

  
  
  
  

  دیباجةال
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   القانوننصوص مشروع
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الخارجیة توصیة 
 والدفاع واألمن الوطني

  ادنصوص المو
 كما أقرتھا اللجنة

  
  نح       ن حم       د ب       ن عی       سى آل خلیف       ة   

  .ملك مملكة البحرین

  
  

  

  

  ر،بعد االطالع على الدستو

وعل  ى اتفاقی  ة تجن  ب االزدواج ال   ضریبي    

ومن   ع التھ   رب الم   الي بالن   سبة لل   ضرائب 

البروتوك   ول عل   ى ال   دخل ورأس الم   ال و 

حكوم  ة مملك  ة البح  رین   المع  دل لھ  ا ب  ین   

وحكومة جالل ة س لطان وی انغ دي برت وان        

 الموق   ع علیھم   ا ف   ي    ال   سالمداربرون   اي 

  ،٢٠٠٨ ینایر ١٤مدینة المنامة بتاریخ 

  

  

  دون تعدیل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الموافق   ة عل   ى ن   ص الدیباج   ة كم   ا   

م  ع إض  افة كلم  ة   ورد م  ن الحكوم  ة  

 )الن     واب ( كلم     ة  بع     د  )الق     انون (

ال    واردة ف    ي الفق    رة األخی    رة م    ن     

  .الدیباجة

  

  

  

  

  

  

  

  

  
نح       ن حم       د ب       ن عی       سى آل خلیف       ة   

  .ملك مملكة البحرین

  
  

  

  

  بعد االطالع على الدستور،

وعل  ى اتفاقی  ة تجن  ب االزدواج ال   ضریبي    

ومن   ع التھ   رب الم   الي بالن   سبة لل   ضرائب 

البروتوك   ول عل   ى ال   دخل ورأس الم   ال و 

حكوم  ة مملك  ة البح  رین   المع  دل لھ  ا ب  ین   

وحكومة جالل ة س لطان وی انغ دي برت وان        

 الموق   ع علیھم   ا ف   ي    ال   سالمداررون   اي ب

،٢٠٠٨ ینایر ١٤مدینة المنامة بتاریخ 
  



 

 ١٠٢

   القانوننصوص مشروع
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الخارجیة توصیة 
 والدفاع واألمن الوطني

  ادنصوص المو
 كما أقرتھا اللجنة

 الشورى ومجلس النواب اآلت ي      أقر مجلس 

  :نصھ، وقد صدقنا علیھ وأصدرناه
  
  

  المادة األولى
  

عل     ى اتفاقی     ة تجن     ب االزدواج ُص     ودق 

ال   ضریبي ومن   ع التھ   رب الم   الي بالن   سبة  

ال لل     ضرائب عل     ى ال     دخل ورأس الم        

حكوم   ة  والبروتوك   ول المع   دل لھ   ا ب   ین     

مملك  ة البح   رین وحكوم  ة جالل   ة س   لطان   

  ال    سالمداراي وی    انغ دي برت    وان برون     

 ١٤الموقع علیھا في مدینة المنام ة بت اریخ        

  .، والمرافقین لھذا القانون٢٠٠٨ینایر 

  

  المادة الثانیة

  

  
  

  

  المادة األولى
  

  دون تعدیل
  

  

  

  

  

  

  

  

  المادة الثانیة

  
  

  
  

  

  المادة األولى
  

الموافق  ة عل  ى ن  ص الم  ادة كم  ا ورد 

  .دون تعدیلمن الحكومة 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

أق    ر مجل    س ال    شورى ومجل    س الن    واب   

 اآلت   ي ن   صھ، وق   د ص   دقنا علی   ھ   الق   انون

  :وأصدرناه
  

  المادة األولى
  

عل     ى اتفاقی     ة تجن     ب االزدواج ُص     ودق 

ال   ضریبي ومن   ع التھ   رب الم   الي بالن   سبة  

لل     ضرائب عل     ى ال     دخل ورأس الم        

حكوم   ة  والبروتوك   ول المع   دل لھ   ا ب   ین     

مملك  ة البح   رین وحكوم  ة جالل   ة س   لطان   

 ال    سالمداروی    انغ دي برت    وان برون    اي  

الموقع علیھا في مدینة المنام ة بت اریخ        

  .، والمرافقین لھذا القانون٢٠٠٨ینایر 

  

  المادة الثانیة



 

 ١٠٣

   القانوننصوص مشروع
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الخارجیة توصیة 
 والدفاع واألمن الوطني

  ادنصوص المو
 كما أقرتھا اللجنة

  

  

  

  

  

  

  

 تنفی  ذ – ك  ل فیم  ا یخ  صھ   -عل  ى ال  وزراء  

ھذا القانون، ویعم ل ب ھ اعتب اًرا  م ن الی وم         

  .التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

رئ  یس مجل  س ال  وزراء   ( إض  افة عب  ارة  -

ال واردة ف ي   ) عل ى   ( عبارة   بعد )والوزراء

  .السطر األول من المادة

  

  وعل          ى ذل          ك یك          ون ن          ص   

  :المادة بعد التعدیل
  

- رئ  یس مجل  س ال  وزراء وال  وزراء عل  ى 

 تنفی   ذ ھ   ذا الق   انون،   –ا یخ   صھ ك   ل فیم    

ویعمل بھ اعتباًرا  من الی وم الت الي لت اریخ          

  .نشره في الجریدة الرسمیة

  المادة الثانیة
  الموافق    ة عل    ى ق    رار مجل    س الن    واب -

رئ   یس مجل   س ال   وزراء (بإض   افة عب   ارة 

ال واردة ف  ي  ) عل  ى ( كلم ة  بع  د )وال وزراء 

  .السطر األول من المادة

  

  

  

  

  

  
رئ  یس مجل  س ال  وزراء وال  وزراء عل  ى 

لق   انون،   تنفی   ذ ھ   ذا ا –ك   ل فیم   ا یخ   صھ   

ویعمل بھ اعتباًرا  من الی وم الت الي لت اریخ          

  .نشره في الجریدة الرسمیة

 

  
  
  
  
  



 

 ١٠٤

   بإضافة مادة إىل ( ) لسنة ( ) رقم مشروع قانون 
    يف شأن اإلسكان١٩٧٦لسنة ) ١٠(املرسوم بقانون رقم 

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 جلنة املرافق العامة والبيئةية توص
  نصوص املواد

 كما أقرا اللجنة
  الديباجة

ــة  ــسى آل خليف ــن عي   حنــن محــد ب
  .ملك مملكة البحرين

  بعد اإلطالع على الدستور،
ــم    ) ١٠(وعلــى املرســوم بقــانون رق

   يف شأن اإلسكان ، ١٩٧٦لسنة 
 ٢٠٠٦لـسنة   ) ٧٤(وعلى القانون رقـم     

  املعاقني،بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل 
أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون      

  :اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

  الديباجة

  دون تعديل

  

  

  

  

  الديباجة

  دون تعديل

  

  الديباجة

ــة  ــسى آل خليف ــن عي حنــن محــد ب
  .ملك مملكة البحرين

  بعد اإلطالع على الدستور،
ــم  ١٠(وعلــى املرســوم بقــانون رق

  كان ،  يف شأن اإلس١٩٧٦لسنة 
٢٠٠٦لـسنة   ) ٧٤(وعلى القانون رقـم     

  بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني،
أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون      

  :اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
  املادة األوىل  املادة األوىل  املادة األوىل  املادة األوىل



 

 ١٠٥

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 جلنة املرافق العامة والبيئةية توص
  نصوص املواد

 كما أقرا اللجنة
لسنة ) ١٠(يضاف إىل املرسوم بقانون رقم 

 يف شأن اإلسكان مادة جديدة برقم ١٩٧٦
  :يتمكرراً، نصها اآل) ٥(

  :مكرراً) ٥(مادة 
جيب أن يراعى عند ختصيص املسكن عن       " 

طريق التمليك ألحد املعـاقني أو ألسـرته     
األساسية، وجود جتهيزات خاصة باملعـاق      
تتناسب ونوع إعاقته، سواء كـان مقـدم    

  .الطلب معاقاً أو أحد أفراد أسرته األساسية
وجيب أن يذكر يف استمارة طلب اخلدمـة       

عاقة املصاب ا مقـدم     اإلسكانية نوع اإل  
  .الطلب أو أحد أفراد ٍأسرته األساسية

ويصدر وزير اإلسكان القرارات الالزمـة      
لتحديد نوع التجهيزات املناسبة للمسكن     

  ."وملحقاته حسب نوع اإلعاقة

  دون تعديل

  

  دون تعديل

  

سنة ل) ١٠(يضاف إىل املرسوم بقانون رقم 
 يف شأن اإلسكان مادة جديدة برقم ١٩٧٦

  :مكرراً، نصها اآليت) ٥(
  :مكرراً) ٥(مادة 

جيب أن يراعى عند ختصيص املسكن عن       " 
طريق التمليك ألحد املعـاقني أو ألسـرته     
األساسية، وجود جتهيزات خاصة باملعـاق      
تتناسب ونوع إعاقته، سواء كـان مقـدم    

ألساسيةالطلب معاقاً أو أحد أفراد أسرته ا
وجيب أن يذكر يف استمارة طلب اخلدمـة       
اإلسكانية نوع اإلعاقة املصاب ا مقـدم       

  .الطلب أو أحد أفراد ٍأسرته األساسية
ويصدر وزير اإلسكان القرارات الالزمـة      
لتحديد نوع التجهيزات املناسبة للمسكن     

  ."وملحقاته حسب نوع اإلعاقة



 

 ١٠٦

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 جلنة املرافق العامة والبيئةية توص
  نصوص املواد

 كما أقرا اللجنة
  املادة الثانية

 تنفيذ هذا -خيصه  كل فيما –على الوزراء   
القانون، ويعمل به من اليوم التايل لتـاريخ        

  .نشره يف اجلريدة الرمسية

  املادة الثانية

) رئيس جملس الوزراء و     ( إضافة عبارة    -
الواردة يف السطر األول    ) على( بعد كلمة   

  .من املادة
  

  :وعلى ذلك يكون نص املادة بعد التعديل
  

     الـوزراء    جملس الـوزراء و    على رئيس 
 تنفيذ هـذا القـانون،   - كل فيما خيصه  –

ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ نـشره يف         
  .اجلريدة الرمسية

  املادة الثانية

  . املوافقة على قرار جملس النواب-

  املادة الثانية

الـوزراء         جملس الـوزراء و    على رئيس 
 تنفيذ هـذا القـانون،   - كل فيما خيصه  –

 لتاريخ نـشره يف     ويعمل به من اليوم التايل    
  .اجلريدة الرمسية

 

  



 

 ١٠٧

  م٢٠٠٩ يناير ٢١  :التاريخ
  

    
  

  احملرتم    عبدالرمحن حممد مجشري/  الفاضل األستاذسعادة 
  رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

مــشروع قـانون بالتــصديق علــى اتفاقيـة جتنــب االزدواج الــضريبي : املوضـوع 
ــس ــايل بالن ــرب امل ــع الته ــال ومن ــدخل ورأس امل ــى ال ــضرائب عل بة لل

والربوتوكول املعـدل هلـا بـني حكومـة مملكـة البحـرين وحكومـة جاللـة 
 الـسالم، املرافـق للمرسـوم امللكـي لطان ويانغ دي برتوان برونـاي دارس

  .م٢٠٠٨لسنة ) ٩٢(رقم 
  
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  
  

  ل  س، ض  من كتاب  ھم، أرف  ق مع  الي رئ  یس المج٢٠٠٩ ین  ایر ١٨بت  اریخ 
مشروع قانون بالتصدیق ، نسخة من   )٢٠٠٩ –١ –٣/  ص ل ت ق      ٣١٠(رقم  

على اتفاقیة تجنب االزدواج الضریبي ومنع التھرب المالي بالنسبة لل ضرائب عل ى        
الدخل ورأس المال والبروتوكول المعدل لھا بین حكومة مملك ة البح رین وحكوم ة         

 السالم، المرافق للمرسوم الملكي رق م    رلطان ویانغ دي برتوان بروناي دا     جاللة س 
، وذل  ك لمناق  شتھ وإب  داء المالحظ  ات علی  ھ للجن  ة ال  شؤون    م٢٠٠٨ل  سنة ) ٩٢(

  .الخارجیة والدفاع واألمن الوطني
  
م، عقدت لجن ة ال شؤون الت شریعیة والقانونی ة        ٢٠٠٩ ینایر   ٢١وبتاریخ    

ومذكرت ھ  اجتماعھا الثاني عشر، حی ث اطلع ت عل ى م شروع الق انون الم ذكور             
اإلی    ضاحیة، وق    رار مجل    س الن    واب ب    شأنھ، وذل    ك بح    ضور المست    شارین    

  .  واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
  

 إل  ى ع  دم مخالف  ة الم  شروع   – بع  د المداول  ة والنق  اش  –وانتھ  ت اللجن  ة  
  .بقانون لمبادئ وأحكام الدستور

  



 

 ١٠٨

  : اللجنة رأي

  

مشروع قانون بالتصدیق عل ى اتفاقی ة تجن ب االزدواج    ترى اللجنة سالمة    
ال   ضریبي ومن   ع التھ   رب الم   الي بالن   سبة لل   ضرائب عل   ى ال   دخل ورأس الم   ال       

لطان وی انغ  والبروتوكول المعدل لھا بین حكومة مملكة البحرین وحكومة جاللة س       
ل   سنة ) ٩٢( ال   سالم، المراف   ق للمرس   وم الملك   ي رق   م    دي برت   وان برون   اي دار 

  .من الناحیتین الدستوریة والقانونیة، م٢٠٠٨
  

  

  

            حممد هادي احللواجي
رئيس جلنة الشؤون التشريعية 

  والقانونية
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٠٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
مشروع قانون بتعديل بعض خبصوص 

لسنة ) ٢١(أحكام املرسوم بقانون رقم 
م بتنظيم مهنة الداللة يف ١٩٧٦

العقارات، املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  . م٢٠٠٧لسنة ) ٥٩(

  
  
  



 

 ١١٠

  م٢٠٠٩ ینایر ٢٨: التاریخ
  

ون بتعديل بعض التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قان
م بتنظيم مهنة الداللة يف العقارات، ١٩٧٦لسنة ) ٢١(أحكام املرسوم بقانون رقم 

  م٢٠٠٧لسنة ) ٥٩(املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  

          

م، من دور االنعق اد الثال ث م ن الف صل الت شریعي الث اني،        ٢٠٠٨ نوفمبر   ٩بتاریخ    
، أح   ال ص   احب المع   الي  )٢٠٠٨-١١-٣/  ص ل ت ق ٢٤٩(وبموج   ب الخط   اب رق   م  

بتع  دیل بع  ض م  شروع ق  انون ال سید عل  ي ب  ن ص  الح ال  صالح رئ  یس المجل س، ن  سخة م  ن   
 م بتنظ   یم مھن   ة الدالل   ة ف   ي العق   ارات،١٩٧٦ل   سنة ) ٢١(أحك  ام المرس   وم بق   انون رق   م  

 ؛ وذل  ك لمناق  شتھ ودراس  تھ، وإع  داد  م٢٠٠٧ل  سنة ) ٥٩(رس  وم الملك  ي رق  م  المراف  ق للم
  .لعرضھ على المجلس رأي اللجنة تقریر بشأنھ متضمًنا

  

  :إجراءات اللجنة: ًأوال

  :تنفیذ التقریر المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیةل

 : في االجتماعات التالیة– آنف الذكر – اللجنة مشروع القانون تدارست -١

  .م٢٠٠٨ نوفمبر ١٢بتاریخ    االجتماع الثالث -

  .م٢٠٠٨ نوفمبر ١٩      بتاریخ    االجتماع الخامس       - 

  .م٢٠٠٨ نوفمبر ٢٣ االجتماع السادس            بتاریخ -

  .م٢٠٠٨ نوفمبر ٣٠  االجتماع السابع             بتاریخ -

  .م٢٠٠٨ دیسمبر ٢٨ االجتماع التاسع              بتاریخ -

  .م٢٠٠٩ ینایر ١١ االجتماع الحادي عشر     بتاریخ  -

  .م٢٠٠٩ ینایر ٢١ بتاریخ   االجتماع الثاني عشر      -
  

 :اطلعت اللجنة، أثناء دراستھا لمشروع القانون، على الوثائق المتعلقة بھ وھي -٢
   . ومرفقاتھقرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون  . أ 

  .ة اإلیضاحیھمشروع القانون ومذكرت .  ب
  



 

 ١١١

دعت اللجنة إل ى اجتماعاتھ ا الخ امس وال سادس والح ادي ع شر ع دًدا م ن الجھ ات             . ٣
  :ات العالقة، حیث حضر عن الجھات التالیة كل منذ

  

  :وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة -
  .الوكیل المساعد لشؤون المحاكم والتوثیق    ـــن عجاجيد حســــاألستاذ خال. ١

  .مستشار الوزیر    األستاذ عبدالعزیز راشد البنعلي. ٢
  

  : جھاز المساحة والتسجیل العقاري-
  .المستشار العقاري لرئیس الجھاز    ـاريــــداهللا العمتاذ یوسف عبــاألس. ١
    .المستشار القانوني لرئیس الجھاز    األستاذ نورالدین عبدالقادر محمود. ٢

  

  : غرفة تجارة وصناعة البحرین-
  .مدیر الشؤون القانونیة والتحكیم    ورـــام كمـــد عصــتاذ محمـــاألس. ١

  

  : جمعیة البحرین العقاریة-
  .نائب رئیس الجمعیة      رف السید جعفرـــید شـــالس. ١

  .أمین سر الجمعیة    يـــر علي األھلـــاألستاذ ناص. ٢
  

 :شارك في اجتماعات اللجنة من مجلس الشورى كل من •
 .المستشار القانوني للمجلس    الدكتور عصام عبدالوھاب البرزنجي. ١
  . القانوني لشؤون اللجانالمستشار    د الدلیميـــــداهللا محمــــور عبـــالدكت. ٢
  .المستشار القانوني لشؤون اللجان    محســن حمیــد مرھـــــون األســـتاذ .٣
 .أخصائي قانوني    ـــارجد معــــادة مجیــــــتاذة میـــألسا. ٤
  

 .جواد مھدي محفوظ، والسیدة خولة حسن ھاشمالسید  اللجنة تولى أمانة سر •
 

ثانيا
ً

  :آراء اجلهات: 
  :العدل والشؤون اإلسالميةوزارة . ١

  

 خاص  ة وأن  ھ مق  دم م  ن – مح  ل النظ  ر –أك  دت ال  وزارة تأیی  دھا لم  شروع الق  انون 
قبلھ  ا ف  ي األص  ل، وق  د ج  اء بع  د دراس  ات مستفی  ضة م  ع الجھ  ات المعنی  ة بالموض  وع          

  .وبالخصوص جھاز المساحة والتسجیل العقاري
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ارة بمالحظاتھ  ا  ورًدا عل  ى طل  ب استی  ضاح تق  دمت ب  ھ اللجن  ة فق  د تق  دمت ال  وز        
ت رى ال وزارة أن ی أتي    ، حی ث   م ن الم شروع   ) ٢(م ن الم ادة     ) ٢(فیما یخص البند    مكتوبة  

 موافقـ ـًا  ؛ ما تتولى الدولة تنظیمھا واإلش راف علیھ ا  الشرط المستلزم توافره لمزاولة مھنةٍ    
ألحكام ومبادئ الدستور من حیث كونھ ع ادًال ومج رًدا ب أن ینظ ر م ن الم واطنین جمیع ـًا            

  .إزاء توافره أو عدم توافره على أنھم سواء
كما ترى الوزارة أن مزاولة الداللة بموجب ترخیص وإن لم تكن وظیف ة عام ة إال     

ھ ذا وال  .  أنھا لالعتبارات السالفة الذكر یلزم أداؤھ ا طبقـ ـًا للق انون ال ذي ت صدره المملك ة        
اص ر ال ذي بل غ الثامن ة ع شرة      وجھ للقیاس بین مباشرة الداللة في العقارات وب ین اإلذن للق       

  .من عمره أن یتجر، وذلك لألسباب المذكورة في مذكرة الوزارة
وكما أنھ ال وجھ لقیاس مھنة الوساطة في العق ارات عل ى مزاول ة التج ارة باعتب ار            
أن التاجر یتجر برأس مالھ ویتحمل مغبة الخسارة وغالبــًا ما یتعام ل م ع ت اجر مثل ھ، ف ي            

أقرب ما یكون ممثًال لطرفي العالق ة، وھ ذا ی ستلزم ق دًرا م ن األمان ة         حین أن الوسیط ھو     
والخب رة والق درة عل ى تقری ب وجھ  ات نظ ر الط رفین، وك ل ذل  ك مظن ة تحقق ھ تك ون م  ع           

  . سنة، وال یكفي فیھ أقل من ذلك٢١توافر السن المقرر قانوًنا وھو 
لطل ب ال ذي   من الم شروع ف إن الرس م ال ذي یح صل عل ى ا      ) ٣(وفیما یخص المادة   

یقدم ابتداًء للحصول على ترخیص الداللة ھو رسم قائم بذات ھ، كم ا ھ و ال شأن ف ي المتق دم              
للقی  د بج  دول المح  امین الع  ام، وك  ذلك م  ن یتق  دم بطل  ب القی  د بج  دول الخب  راء، وألن ھ  ذا    
الرسم مرتبط بالطلب لذاتھ فإنھ یكون واجب األداء مع ك ل طل ب یق دم لتجدی د الت رخیص،           

لت  ي ت  رتبط برس  م الطل  ب ھن  ا تتمث  ل ف  ي تخ  صیص م  وظفین لتلق  ي الطلب  ات          والخدم  ة ا
ودراستھا وإعداد الرأي بمدى توافر الشروط الالزمة لقبول الطلب المق دم للح صول عل ى          

أم ا الرس م اآلخ ر ال ذي ی سدد ع ن تجدی د الت رخیص،            . ترخیص أو طلب تجدید الت رخیص     
تمرار ف ي مزاول ة مھن ة الوس اطة ف ي      فھذا الرسم یكون عن خدمة تتمثل في السماح باالس           

الت  صرفات العقاری  ة لم  دة س  نة أخ  رى، حی  ث یتلق  ى الم  رخص ل  ھ خ  دمات م  ن الجھ   ة            
  .المختصة على مدار السنة

وعلى ذلك یتضح أنھ ال یوجد تكرار في نوعیة الرس م، فرس م الطل ب یتلق ى ب سببھ             
  .و المبین أعالهصاحب الشأن خدمة دراسة طلبھ ورسم التجدید لھ خدمة أخرى على النح

مكرًرا ترى ال وزارة أن م ن المالئ م أكث ر اإلبق اء عل ى رأي            ) ١٣(وبالنسبة للمادة   
جھاز المساحة والتسجیل العقاري، خاصة وأن الجھاز س بق ل ھ االعت راض عل ى ال صیغة        

" حی  ث ی  رى أن ی  نص ص  راحة عل  ى أن    ..." وللجھ  ة المخت  صة  " الت  ي ت  نص عل  ى أن   
  ... ".سجیل العقاري في حالة اإلدانةلرئیس جھاز المساحة والت

ویؤید ذلك أن الغلق أو سحب الترخیص ھي مسائل تنظیمیة وإداریة ت دخل ض من         
س  لطة ال  ضبط اإلداری  ة الت  ي تملكھ  ا جھ  ة اإلدارة، وال تع  د عقوب  ة یتوق  ف تقریرھ  ا عل  ى    

  .صدور حكم بھا من القضاء
ان  سجاًما م  ن عب  ارة   باعتبارھ  ا أكث  ر  " أو باس  مھ"كم  ا ت  رى اإلبق  اء عل  ى عب  ارة    

  . وذلك لألسباب المذكورة" وبعلمھ"
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  :جهاز املساحة والتسجيل العقاري. ٢
الجھاز تأییده لمشروع القانون الذي یھدف إلى تنظیم مھنة الوس اطة العقاری ة        أبدى    

وحمای  ة الم  صالح الخاص  ة ب  أطراف التعام  ل م  ن تج  اوزات ال  دخالء عل  ى ھ  ذه المھن  ة          
  .ومزاولتھا بغیر ترخیص

كما یرى الجھاز أن تسمیة مشروع الق انون بتنظ یم مھن ة الوس اطة ف ي الت صرفات                  
. العقاریة بدًال م ن مھن ة الدالل ة ف ي العق ارات ھ و أكث ر ان سجاًما وواقعی ة م ع لغ ة الع صر             

كما یعتبر أن من إیجابیات المشروع أنھ اشترط فیمن ی رخص ل ھ بمزاول ة ھ ذه المھن ة أن               
األم  ر ال  ذي یعن  ي أن تك  ون الوس  اطة ش  غلھ ال  شاغل حمای  ة    یك  ون متفرغ  ـًا لھ  ذا العم  ل،  

  .للمصالح والمعامالت المالیة المتعلقة بھا
كم  ا یؤی   د الجھ   از اخت  صاصھ بالمھ   ام التنظیمی   ة واإلش  رافیة عل   ى مزاول   ة ھ   ذه      

المھنة؛ لما ف ي ذل ك م ن إض فاء مزی د م ن الثق ة واالطمئن ان والوض وح عل ى ھ ذا الن شاط                  
 أكثر الجھ ات الحكومی ة   – الجھاز –طراف المعنیة؛ باعتبار أنھ    وتحقیق مصالح جمیع األ   

كم ا أن ھ   . اتصاًال بشؤون ھذه المھنة، وأن ھ الق ائم عل ى حمای ة الث روة العقاری ة ف ي المملك ة             
ومن خالل السلطات الممنوحة لرئیس الجھاز باعتباره رئیس الجھاز المخ تص وإص داره            

 سیاس ة إلنج اح ھ  ذا الق انون وتحقی ق األھ  داف     الق رارات المنف ذة لھ  ذا الق انون س یتم وض  ع    
المنشودة من ورائ ھ والت ي س تؤدي إل ى أن یك ون الم رخص ل ھ بمزاول ة المھن ة أھ ًال لھ ا،              
مع األخذ باالعتبار مصلحة الوسیط ذاتھ فیما یتعلق بانتھاء الترخیص والمواعی د المق ررة          

  . لتجدیده وتنبیھھ إلى ذلك
  
  :غرفة جتارة وصناعة البحرين. ٣

 الغرف  ة بموافقتھ  ا عل  ى التع  دیالت الت  ي اقرھ  ا مجل  س الن  واب عل  ى م  واد         أف  ادت
  . مشروع القانون

  
  :مجعية البحرين العقارية. ٤

أكدت الجمعیة مساندتھا لمشروع الق انون الم ذكور، م شیرة إل ى أھمیت ھ ف ي حمای ة           
 العق اري  في التصرفات العقاریة، خصوًصا بعد أن شھد ال سوق   ) الداللة(مھنة الوساطة   

تجاوزات عدیدة من قبل غیر المرخص لھم رسمًیا بمزاولة ھذه المھن ة س واء ك انوا م ن         
الم  واطنین أو األجان  ب، إل  ى جان  ب بع  ض الم  رخص لھ  م ال  ذین ال توج  د لھ  م مق  اّر أو       
مكاتب رسمیة، وبعض ممن یجمع بین مھنة الوساطة وبین وظیف ة خاص ة أو حكومی ة،      
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ط إداری  ة ومھنی  ة وال تھمھ  م أخالقی  ات المھن  ة، مم  ا   أو م  ن یم  ارس المھن  ة دون ض  واب 
  .   یؤثر بشكل سلبي على سمعة المھنة لدى كثیر من المتعاملین

دف إلى تع دیل م واد م شروع    تقدمت الجمعیة بعدد من المقترحات التي تھ      إلى ذلك   

ت رد   في بقیة مواد الق انون الت ي ل م    – مستقبًال –القانون، وإن كانت تأمل بأن یعاد النظر       

؛ وذل ك م ن أج ل تنظ یم مھن ة الوس اطة العقاری ة إدارًی ا         محل البح ث في مشروع القانون   

   )مرفق. (وأخالقًیا وتطویرھا مھنًیا وعملًیا بصورة شاملة
  

ثالثـا
ً

  : رأي اللجنـة:

ل سنة  ) ٢١(بتعدیل بعض أحكام المرس وم بق انون رق م    مشروع قانون  اللجنة  بحثت
ل  سنة ) ٥٩(رس  وم الملك  ي رق  م  المراف  ق للم  العق  ارات،م بتنظ  یم مھن  ة الدالل  ة ف  ي  ١٩٧٦
ت م اس تعراض وجھ ات النظ ر      وق د م، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاتھ،   ٢٠٠٧

الت ي دارت ب  ین ال  سادة أع ضاء اللجن  ة، وبع  د االس تماع إل  ى آراء المست  شارین الق  انونیین،    
ل   شؤون اإلس   المیة واالط   الع عل   ى  مالحظ   ات الجھ   ات المعنی   ة وھ   ي وزارة الع   دل وا 

وجھ از الم  ساحة والت  سجیل العق  اري وغرف  ة تج  ارة وص  ناعة البح  رین وجمعی  ة البح  رین   
، كم  ا رأت  م  ن الن  احیتین الدس  توریة والقانونی  ة    س  المة م  شروع الق  انون  رأتالعقاری  ة؛ 

أھمیة الموافقة علیھ لما فیھ من تطویر لھ ذا القط اع التج اري الحی وي المزدھ ر ف ي مملك ة           
ولالرتق  اء بمھن  ة الوس  اطة ف  ي الت  صرفات العقاری  ة وتنظ  یم مزاولتھ  ا تنظیًم  ا       البح  رین، 

  .یحقق الثقة واالطمئنان بین األطراف المتعاملة
  

ھذا وقد أجرت اللجنة تعدیالت على مواد مشروع الق انون، وأبرزھ ا خف ض ال سن           
م ن إح دى وع شرین س نة إل ى ثم اني ع شرة س نة، ك شرط م ن ال شروط ف یمن ی رخص ل  ھ              

وق د  ). ٢(م ن الم ادة   ) ٢(سة مھنة الوساطة في التصرفات العقاریة، وذلك ف ي البن د     بممار
) ٧(قررت اللجنة ھذا األم ر بن اء عل ى أن ق انون التج ارة ال صادر بالمرس وم بق انون رق م                   

كل بحریني بلغ الثامنة عشرة س نة، ول م یق م    " على أن ) ١٠( ینص في المادة    ١٩٨٧لسنة  
صھ أو بن  وع المعامل  ة التجاری  ة الت  ي یباش  رھا، یك  ون أھ  ًال     ب  ھ م  انع ق  انوني یتعل  ق بشخ    

اعتب  ر أن م  ن  ) ٥(م  ن الم  ادة  ) ٥(كم  ا أن ھ  ذا الق  انون ف  ي البن  د     ". لالش  تغال بالتج  ارة  
  .األعمال التجاریة الداللة أًیا كان نوعھا

بغ  رض  ذھب  ت اللجن  ة إل  ى ت  رك تحدی  د الرس  وم الت  ي ت  دفع      ) ٣(وبالن  سبة للم  ادة  
 مجل  س ال  وزراء بن  اء عل  ى  ا؛ لق  رار ی  صدرهس  نوًیتجدی  ده لم  دة س  نة والت  رخیص إص  دار 

  .  اقتراح الوزیر المختص
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مك  رًرا أوص  ت اللجن  ة ب  أن یوك  ل للمحكم  ة المخت  صة ب  دًال م  ن   ) ١٣(وف  ي الم  ادة 
 ال شركة أو  قالجھة المختصة أن توقف الت رخیص بمزاول ة مھن ة الوس اطة ال أن ی تم إغ ال        

 ال شركة   غی ر   قف إغال  المادة في المشروع األص لي،   یسحب ترخیصھا كما ورد في نص     
ص  حیح قانون  ـًا، ب  ل یفت  رض أن یوق  ف ن  شاطھا م  دة معین  ة حت  ى توف  ق أوض  اعھا ح  سب     

  .اشتراطات القانون
  

  .وكذلك أوصت اللجنة بتعدیالت أخرى مبینة تفصیًال في الجدول المرفق
  

رابعا
ً

  :اختيار مقرري املوضوع الرئيسي واالحتياطي: 
  

  :من الالئحة الداخلیة؛ فقد اتفقت اللجنة على اختیار كل من) ٣٩( لنص المادة إعماًال

ـًا مقررا        مـي هاشـب مكـد حبيـالسياألستـاذ  .١  ٢. أصلي
  .ااحتياطيمقررا     جـاســم الـزايـــد      األستـاذة دالل .٢

  

خامس
ً
  :توصية اللجنة: ا

ل سنة  ) ٢١(مرسوم بقانون رقم بتعدیل بعض أحكام ال   مشروع قانون   الموافقة على    . ١
) ٥٩(رس وم الملك ي رق م    المراف ق للم  م بتنظ یم مھن ة الدالل ة ف ي العق ارات،     ١٩٧٦

 . من حیث المبدأ؛م٢٠٠٧لسنة 
 . الموافقة على مواد مشروع القانون بالتعدیالت الواردة في الجدول المرفق . ٢

  
  ،،، بشأنھواألمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونھ

  
    حممد هادي احللواجي                        السيد حبيب مكي هاشم

         رئيــــس               نائب رئيس   
      جلنة الشؤون التشريعية والقانونية          جلنة الشؤون التشريعية والقانونية     
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   بتعديل بعض أحكاملسنة(  ) مشروع قانون رقم 
   بتنظيم مهنة الداللة يف العقارات١٩٧٦لسنة ) ٢١(ن رقم املرسوم بقانو

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 لسنة(  ) مشروع قانون رقم 
املرسوم بقانون  بتعديل بعض أحكام

 بتنظيم ١٩٧٦لسنة ) ٢١(رقم 
   العقاراتمهنة الداللة يف

 لسنة(  ) مشروع قانون رقم 
املرسوم بقانون  بتعديل بعض أحكام

 بتنظيم ١٩٧٦لسنة ) ٢١(رقم 
  مهنة الداللة يف العقارات

 لسنة(  ) مشروع قانون رقم  دون تعديل
املرسوم بقانون  بتعديل بعض أحكام

 بتنظيم ١٩٧٦لسنة ) ٢١(رقم 
 مهنة الداللة يف العقارات

  
  الديباجة

  
  
  
  
  

  
  الديباجة

وعلى (قرر الس إضافة عبارة      •
لسنة ) ٧(رقم  املرسوم بقانون   

ــانون  ١٩٨٧ ــدار ق م بإص
قبل ايـة   ) التجارة وتعديالته 

  .الديباجة

  
  الديباجة

املوافقة على قرار جملس النـواب      
 .بتعديل الديباجة

 

  
  الديباجة
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   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  ،طالع على الدستوربعد اال
) ٢١(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

 بتنظيم مهنة الداللة يف     ١٩٧٦لسنة  
  العقارات، 

وعلى قانون التـسجيل العقـاري      
) ١٥(الصادر باملرسوم بقانون رقم     

، املعدل بالقانون رقم    ١٩٧٩لسنة  
  ،٢٠٠٦لسنة ) ١٧(

) ٣٩(رسوم بقانون رقـم     وعلى امل 
   بشأن امليزانية العامة، ٢٠٠٢لسنة 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  :التعديل

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  ،طالع على الدستوربعد اال
) ٢١(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

 بتنظيم مهنة الداللة يف     ١٩٧٦لسنة  
  العقارات، 

قانون التـسجيل العقـاري     وعلى  
) ١٥(الصادر باملرسوم بقانون رقم     

، املعدل بالقانون رقم    ١٩٧٩لسنة  
  ،٢٠٠٦لسنة ) ١٧(

) ٣٩(وعلى املرسوم بقانون رقـم      
   بشأن امليزانية العامة، ٢٠٠٢لسنة 

  
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  ،طالع على الدستوربعد اال
) ٢١(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

 بتنظيم مهنة الداللة يف     ١٩٧٦لسنة  
  العقارات، 

وعلى قانون التـسجيل العقـاري      
) ١٥(الصادر باملرسوم بقانون رقم     

، املعدل بالقانون رقم    ١٩٧٩لسنة  
  ،٢٠٠٦لسنة ) ١٧(

) ٣٩(وعلى املرسوم بقانون رقـم      
  ة،  بشأن امليزانية العام٢٠٠٢لسنة 



 

  ١١٨

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

وعلى قانون اإلجـراءات اجلنائيـة      
) ٤٦(الصادر باملرسوم بقانون رقم     

  ،٢٠٠٢لسنة 
أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      

 :وأصدرناه

وعلى قانون اإلجـراءات اجلنائيـة      
) ٤٦(الصادر باملرسوم بقانون رقم     

  ،٢٠٠٢لسنة 
) ٧( رقـم    وعلى املرسوم بقانون  

م بإصـدار قـانون     ١٩٨٧لسنة  
 أقـر جملـس     التجارة وتعديالتـه  

الشورى وجملس النواب القـانون      
اآليت نصه، وقـد صـدقنا عليـه        

  :وأصدرناه
  
  
  
  
 

وعلى قانون اإلجـراءات اجلنائيـة      
) ٤٦(الصادر باملرسوم بقانون رقم     

  ،٢٠٠٢لسنة 
) ٧(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

م بإصـدار قـانون     ١٩٨٧لسنة  
 أقـر جملـس     التجارة وتعديالتـه  

الشورى وجملس النواب القـانون      
اآليت نصه، وقـد صـدقنا عليـه        

  :وأصدرناه
 



 

  ١١٩

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  املادة األوىل 
) ٢(و) ١ (يستبدل بنصوص املواد   

من املرسوم  ) ١٦(و) ١٣(و) ٣(و
 ١٩٧٦لـسنة   ) ٢١(بقانون رقم   

بتنظيم مهنة الداللة يف العقـارات      
  -:النصوص اآلتية

  املادة األوىل
  دون تعديل

  

  املادة األوىل
  دون تعديل

  

  املادة األوىل
) ٢(و) ١(يستبدل بنصوص املواد     

من املرسوم  ) ١٦(و) ١٣(و) ٣(و
 ١٩٧٦لـسنة   ) ٢١(بقانون رقم   

بتنظيم مهنة الداللة يف العقـارات      
  -:النصوص اآلتية

  ):١(مادة 
  
  
  
  
  

يقصد بالوساطة يف تطبيق أحكـام      
هذا القانون، تعهد الوسيط لشخص     

  ):١(مادة 
ــارة  - ــافة عب ــي أو (إض طبيع

 تعهـد   بـارة ع بعد) اعتباري
  .الوسيط لشخص

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  :التعديل

يقصد بالوساطة يف تطبيق أحكـام      
هذا القانون، تعهد الوسيط لشخص     

  ):١(مادة 
ـ      واب املوافقة على قرار جملس الن

  .بتعديل املادة
  

  ):١(مادة 
  
  
  
  
  

يقصد بالوساطة يف تطبيق أحكـام      
هذا القانون، تعهد الوسيط لشخص     



 

  ١٢٠

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

بالبحث عن طرف ثـان يف أحـد        
العقود الـواردة علـى العقـارات     

  .والسعي إلبرام العقد مقابل أجر

 بالبحـث عـن    طبيعي أو اعتباري  
طرف ثان يف أحد العقود الـواردة       
على العقارات والسعي إلبرام العقد     

  .مقابل أجر

 بالبحـث عـن    طبيعي أو اعتباري  
طرف ثان يف أحد العقود الـواردة       
على العقارات والسعي إلبرام العقد     

  .مقابل أجر
  ):٢(مادة 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ):٢(مادة 
تصحيح اخلطأ الوارد يف عبـارة    -

لتصبح ) واحد وعشرين سنة  (
، وذلك  )إحدى وعشرين سنة  (

من نـص املـادة     ) ٢(يف البند   
 .الواردة يف املشروع

من نص  ) ٤(إعادة صوغ البند     -
واردة يف املشروع ليصبح    املادة ال 

 :نصه
أال يكون قد حكم عليه بعقوبـة       "

  ):٢(مادة 
بإحالل عبارة  ) ٢(تعديل البند    -

 حمل عبـارة   ) ة  ي عشر ـ مثان (
ــشرين (  ــد وعـ ، )واحـ

ألن الداللة أيـا كـان      .وذلك
عتـرب مـن األعمـال      نوعها ت 

من ) ٥(التجارية مبوجب املادة    
قانون التجارة، كما أن املـادة      

ــانون  ) ١٠( ــن ذات الق م

  ):٢(مادة 
  
  
  
  
  
  
  



 

  ١٢١

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جنائية أو بعقوبة يف جنحة خملـة       
بالشرف أو األمانة، ما مل يرد إليه       

  ."اعتباره
أن يكون حممود   (حذف عبارة    -

يف البند   )السرية وحسن السمعة  
 .من نص املادة) ٣(رقم 

من نص  ) ٥(إعادة صوغ البند     -
وع ليصبح  املادة الواردة يف املشر   

 : نصه
أن جييد قـراءة اللغـة العربيـة        (

وهو ما يتفق مع النص     .) وكتابتها
الوارد يف القانون األصلي املطبـق      

  .حاليا
اليت ميلك فيهـا    ( إضافة عبارة  -

اعتربت من بلغ الثامنة عشرة     
. سنة أهالً لالشتغال بالتجـارة    

  )مرفق(
املوافقة علـى قـرار جملـس        -

، )٣(النواب حبـذف البنـد      
وذلك لعدم وجـود وسـيلة      
إلثبات الشرط الوارد يف هذا     

، وألن الشرط املنصوص    البند
عليه يف البند الذي يليه يغـين       

 .عنه
املوافقة علـى قـرار جملـس        -

النواب بإعادة صـوغ البنـد      
) جنائية(، مع تغيري كلمة     )٤(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ١٢٢

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نة الوسـاطة يف    ال جيوز مزاولة مه   
التصرفات العقارية إال بترخيص من     

البحرينيون نسبة ال تقل عـن      
وجيـوز   (عبـارة بعد   %)٥٠

الـواردة  ) الترخيص للشركات 
يف بداية الفقرة األخرية من املادة      

 . يف املشروعالواردة
الوزير املخـتص    (إحالل عبارة  -

 حمل عبـارة  ) بشؤون التجارة 
) وزير الـصناعة والتجـارة    (

الواردة يف الفقرة األخرية مـن      
 .املادة الواردة يف املشروع

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  : التعديل

ال جيوز مزاولة مهنة الوسـاطة يف       
التصرفات العقارية إال بترخيص من     

 .)جناية(إىل 
عدم املوافقة على قرار جملـس     -

النواب بإلغاء شـرط املؤهـل    
الدراسي املنصوص عليـه يف     

 .من املادة) ٥(البند 
 .ودإعادة ترقيم البن -
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ال جيوز مزاولة مهنة الوسـاطة يف       
التصرفات العقارية إال بترخيص من     



 

  ١٢٣

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

رئيس جهاز املـساحة والتـسجيل      
  .العقاري

ويشترط فيمن يرخص له بذلك ما      
  :يأيت
أن يكون حبريين اجلنسية ومقيما  -١

  .يف البحرين بصفة دائمة
أال يقل سـنه عـن واحـد         -٢

وعشرين سنة ميالديـة، وأن     
 .يكون كامل األهلية

 أن يكون حممود السرية حسن     -٣
 .السمعة

أال يكون قد سبق احلكم عليه       -٤
بعقوبة جناية يف إحدى اجلرائم     
املنصوص عليهـا يف قـانون      

املـساحة والتـسجيل    رئيس جهاز   
  .العقاري

ويشترط فيمن يرخص له بذلك ما      
  : يأيت
أن يكون حبـريين اجلنـسية       -١

  .ومقيماً يف البحرين بصفة دائمة
 إحـدى أال يقل سنه عـن       -٢

وعشرين سـنة ميالديـة، وأن      
 .يكون كامل األهلية

أال يكون قد حكم عليـه       -٣
بعقوبة جنائيـة أو بعقوبـة يف       
جنحة خملة بالشرف أو األمانة،     

 .ا مل يرد إليه اعتبارهم
  

رئيس جهاز املـساحة والتـسجيل      
  .العقاري

ويشترط فيمن يرخص له بذلك ما      
  :يأيت
 أن يكون حبريين اجلنسية ومقيما  -١

  .يف البحرين بصفة دائمة
 ي عشرة ـمثان أال يقل سنه عن      -٢

سنة ميالدية، وأن يكـون كامـل       
 .األهلية

أال يكون قد حكـم عليـه        . ٣
ة أو بعقوبة يف جنحـة      بعقوبة جناي 

خملة بالشرف أو األمانة، ما مل يرد       
 .إليه اعتباره

  



 

  ١٢٤

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

العقوبات أو ما مياثلـها مـن       
جرائم منـصوص عليهـا يف      
القوانني اخلاصـة أو بعقوبـة      
مقيدة للحرية يف جنحة خملـة      
بالشرف أو األمانة ما مل يكن      

 .قد رد إليه اعتباره
ـ      -٥ ل أن يكون حاصال على مؤه

دراسي ال يقل عن شهادة إمتام      
 .الدراسة اإلعدادية أو ما يعادهلا

أن يكون متفرغاً للعمل طبقـا       -٦
 .ألحكام هذا القانون

أن يكون له مقـر معـروف        -٧
ملزاولة العمل على أن يـدون      

 .عنوانه بالترخيص

  
أن جييد قراءة اللغة العربيـة       -٤

 .وكتابتها
  
أن يكون متفرغا للعمل طبقـاً     -٥

 .ألحكام هذا القانون
أن يكون له مقـر معـروف        -٦

ملزاولة العمل على أن يـدون      
 .عنوانه بالترخيص

وجيوز الترخيص للشركات الـيت     
ميلك فيها البحرينيون نسبة ال تقل      

 الوساطة  يف مزاولة مهنة%٥٠عن 
يف التصرفات العقاريـة علـى أن       
يصدر رئـيس جهـاز املـساحة       

أن يكون حاصال على مؤهـل      . ٤
دراسي ال يقل عن شـهادة إمتـام        

 .الدراسة اإلعدادية أو ما يعادهلا
عمل طبقـا   أن يكون متفرغاً لل   . ٥

 .ألحكام هذا القانون
أن يكون له مقر معروف ملزاولة      . ٦

العمل علـى أن يـدون عنوانـه        
 .بالترخيص

وجيوز التـرخيص للـشركات يف      
مزاولة مهنة الوساطة يف التصرفات     
العقارية على أن يصدر رئيس جهاز      
املساحة والتسجيل العقاري باالتفاق   
مع وزير الصناعة والتجارة القرارات     

  .ظمة لذلكاملن



 

  ١٢٥

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

وجيوز التـرخيص للـشركات يف      
مزاولة مهنة الوساطة يف التصرفات     

 جهاز  العقارية على أن يصدر رئيس    
املساحة والتسجيل العقاري باالتفاق   
مع وزير الصناعة والتجارة القرارات     

  .املنظمة لذلك
  

والتسجيل العقاري باالتفاق مـع     
 الوزير املختص بشؤون التجـارة    

  .القرارات املنظمة لذلك

  

  ): ٣(مادة 
  
  
  
  
  
  

  ): ٣(مادة 
بالنسبة لألفـراد   (إضافة عبارة    -

ــسبة  ــارا بالن ــسني دين ومخ
 يف ايـة الفقـرة      )للشركات

األوىل من املـادة الـواردة يف       
 .املشروع

ــارة  - ــذر (إضــافة عب دون ع

  ): ٣(مادة 
ــارة - ــذف عب ــب ( ح    أو طل

 الواردة يف الفقرة أألوىل     )جتديده  
، وذلك ألن دفع رسـم      من املادة 

التجديد ال مربر له مادام قد دفع       
رسم مماثل عنـد تقـدمي طلـب        

  .الترخيص أول مرة

  ): ٣(مادة 
  
  
  
  



 

  ١٢٦

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خـالل  (بعد عبارة   ) مشروع
)  انتهاء مدتـه   ثالثة شهور من  

الواردة يف اية الفقرة الثالثة من      
 .املادة الواردة يف املشروع

بدال من  ) مخسون(إحالل عبارة    -
الـواردة يف   ) مخـسني (عبارة  

 .السطر الثالث من املادة
ــارة  - دون عــذر (حــذف عب

 .قبل اية املادة) مشروع
بدال مـن   ) ملغياً(إحالل عبارة    -

 .يف اية املادة) الغياً(عبارة 
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     

  :التعديل
  

قبل كلمـة   ) و(إضافة حرف    -
  .الواردة يف الفقرة الثانية) جيدد(

 الـيت يـصدر     (إحالل عبارة    -
بتحديدها قرار من جملس الوزراء     

 )بناء على اقتراح الوزير املختص      
 الـواردة يف    ) املقررة   (حمل كلمة   

، وذلك أسـوة    اية الفقرة الثانية  
حباالت كثرية منصوص عليهـا يف      

  . حالياقوانني معمول ا
 املوافقة على قرار جملس النواب      -

بـدال مـن    ) ملغياً(كلمة   بإحالل
  .  يف اية املادة) الغياً(كلمة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ١٢٧

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

يقدم طلب الترخيص ملزاولة مهنـة      
الوساطة يف التصرفات العقاريـة أو      
طلب جتديده إىل جهـاز املـساحة       
والتسجيل العقاري مصحوبا برسم    

  .قدره مخسة دنانري
  

ويصدر الترخيص ملدة سنة جيـدد      
سنويا بناءاً على طلب الوسيط، بعد      

  .ررةدفع الرسوم املق
ويعترب الترخيص الـذي ال يتقـدم       
صاحبه لتجديده خالل ثالثة شهور     

  .من انتهاء مدته الغياً
  
  

يقدم طلب الترخيص ملزاولة مهنـة      
الوساطة يف التصرفات العقاريـة أو      
طلب جتديده إىل جهـاز املـساحة       
والتسجيل العقاري مصحوبا برسم    

بالنسبة لألفـراد  قدره مخسة دنانري   
  .ومخسون دينارا بالنسبة للشركات

ويصدر الترخيص ملدة سنة جيـدد      
 بناءاً على طلب الوسيط، بعد      سنوياً

  .دفع الرسوم املقررة
ويعترب الترخيص الـذي ال يتقـدم       
صاحبه لتجديده خالل ثالثة شهور     

  .ملغياًمن انتهاء مدته 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يقدم طلب الترخيص ملزاولة مهنـة      
لوساطة يف التصرفات العقارية إىل     ا

جهاز املساحة والتسجيل العقـاري     
  .مصحوبا برسم قدره مخسة دنانري

  
جيـدد  وويصدر الترخيص ملدة سنة     

سنويا بناءاً على طلب الوسيط، بعد      
اليت يصدر بتحديدها   دفع الرسوم   

قرار من جملس الوزراء بناء علـى       
  .اقتراح الوزير املختص

 ال يتقـدم    ويعترب الترخيص الـذي   
صاحبه لتجديده خالل ثالثة شهور     

  . ملغيامن انتهاء مدته
  
  



 

  ١٢٨

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  ):١٣(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ):١٣(مادة 
إعادة صـوغ صـدر املـادة        -

: الواردة يف املشروع ليـصبح    
يعاقب بغرامـة ال تتجـاوز      (

  :).مخسمائة دينار
إضافة فقرة جديـدة للمـادة       -

: الواردة يف املشروع نـصها    
وحيكم فضال عـن العقوبـة      (

ــسابقة  املبينــة يف الفقــرة ال
مبــصادرة قيمــة العمــوالت 
واألجور اليت تقاضاها الوسيط    
وباالبعاد يف حال كون احملكوم     

 .)عليه أجنبيا

  ):١٣(مادة 
املوافقة على املادة كما وردت يف      
مشروع القـانون، وذلـك ألن      
ختفيف العقوبة اليت ذهب إليهـا      
جملس النواب ال مربر له ويتـرك       

. احلبس أو الغرامة  للقاضي احلكم ب  
كما أن اإلضافات اليت جـاء ـا      
قرار جملس النواب هي من قبيـل       
املبادئ املنصوص عليها يف قـانون      
العقوبات وتطبق بالنسبة جلميـع     
اجلرائم وحبسب األحـوال الـيت      

  .تقدرها احملكمة املختصة
  

  ):١٣(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ١٢٩

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد علـى       
سنتني وبغرامة ال تقل عن مخسمائة      

  :دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني
كل من مارس مهنة الوسـاطة       -١

يص يف العقارات بدون تـرخ    
  .طبقاً ألحكام هذا القانون

كل من مجع بـني الوسـاطة        -٢
 .والوكالة

إضافة فقرة جديـدة للمـادة       -
: الواردة يف املشروع نـصها    

وتضاعف الغرامة يف حالـة     (
 .)العود 
ك يكون نص املادة بعـد    وعلى ذل 
  :التعديل

يعاقب بغرامة ال تتجاوز مخسمائة     
  :دينار

  
كل من مارس مهنة الوسـاطة       -١

يف العقارات بدون تـرخيص     
  .طبقاً ألحكام هذا القانون

كل من مجع بـني الوسـاطة        -٢
 .والوكالة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد علـى       
سنتني وبغرامة ال تقل عن مخسمائة      

  :دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني
كل من مارس مهنة الوسـاطة       -٣

يف العقارات بدون تـرخيص     
  .طبقاً ألحكام هذا القانون

كل من مجع بـني الوسـاطة        -٤
 .والوكالة



 

  ١٣٠

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وحيكم فضال عن العقوبة املبينة يف      
الفقرة السابقة مبـصادرة قيمـة      

 تقاضـاها   العموالت واألجور اليت  
الوسيط وباالبعاد يف حال كـون      

  .احملكوم عليه أجنبيا
  .وتضاعف الغرامة يف حالة العود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

  ١٣١

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  ):١٦(مادة 
  
  
  
  
  
  

تسري أحكام هذا القـانون علـى       
الداللني املرخص هلم يف مزاولة مهنة      
الداللة طبقاً ألحكام املرسوم بقانون     

 بتنظيم مهنة   ١٩٧٦ لسنة   ٢١رقم  
وعلـيهم  .  الداللة يف العقـارات   

احلصول على ترخيص جديد ملزاولة     
ساطة يف التصرفات العقارية    مهنة الو 

  ):١٦(مادة 
إجادة القـراءة   (إحالل عبارة    -

املؤهـل  (بدال مـن    ) والكتابة
بعد عبـارة التقيـد     ) الدراسي
  .بشروط

 املادة بعـد  وعلى ذلك يكون نص   
  :التعديل

تسري أحكام هذا القـانون علـى       
الداللني املرخص هلم يف مزاولة مهنة      
الداللة طبقاً ألحكام املرسوم بقانون     

 بتنظيم مهنة   ١٩٧٦ لسنة   ٢١رقم  
وعلـيهم  .  الداللة يف العقـارات   

احلصول على ترخيص جديد ملزاولة     
مهنة الوساطة يف التصرفات العقارية     

  ):١٦(مادة 
عدم املوافقة على قرار جملـس       -

إجـادة   ( النواب بإحالل عبارة  
 حمل عبـارة  ) القراءة والكتابة   

دون التقيد بشروط املؤهـل     (
الدراسي والتفـرغ للمهنـة     

  .)املقرو
دون التقيـد    (إحالل عبـارة   -

حمـل  ) بشرط املؤهل الدراسي  
دون التقيد بـشروط    (عبارة  

املؤهل الدراسـي والتفـرغ     
، وذلك ألنه إذا    )للمهنة واملقر 

كان هناك مربر إلعفاء املرخص     
هلم قبل هذا التعديل من شـرط      

  ):١٦(مادة 
  
  
  
  
  
  

تسري أحكام هذا القـانون علـى       
الداللني املرخص هلم يف مزاولة مهنة      
الداللة طبقاً ألحكام املرسوم بقانون     

 بتنظيم مهنة   ١٩٧٦ لسنة   ٢١رقم  
وعلـيهم  .  الداللة يف العقـارات   

احلصول على ترخيص جديد ملزاولة     



 

  ١٣٢

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

طبقا ألحكام هذا القانون خـالل      
ستة أشهر من تاريخ العمـل بـه،        
وذلك دون التقيد بشروط املؤهـل      

  .الدراسي والتفرغ للمهنة واملقر

 القانون خـالل    طبقا ألحكام هذا  
ستة أشهر من تاريخ العمـل بـه،        

إجـادة  وذلك دون التقيد بشروط     
 والتفرغ للمهنـة    القراءة والكتابة 

  .واملقر
  
  

املؤهل الدراسـي فـال مـربر       
إلعفائهم من التفـرغ للمهنـة      

  . املهنةووجود مقر ملزاولة
  
  

مهنة الوساطة يف التصرفات العقارية     
كام هذا القانون خـالل     طبقا ألح 

ستة أشهر من تاريخ العمـل بـه،        
دون التقيد بشرط املؤهـل     وذلك  

  .الدراسي
  

  املادة الثانية
  
  
  
  
  
  

  املادة الثانية
بدال من  ) كلمتا(إحالل عبارة    -

بعد عبارة كما   ) كلميت(عبارة  
  .تستبدل

إضافة عبارة يف ايـة الفقـرة        -
ويكون وزير العدل والشؤون    (

اإلسالمية هو الوزير املسؤول    

  املادة الثانية
األخذ بقرار جملـس النـواب       -

بدال من  ) كلمتا( إحالل عبارة ب
 كما  بعد عبارة ) كلميت(عبارة  
  .تستبدل

 عدم املوافقة على العبارة الـيت       -

  املادة الثانية
  
  
  
  
  
  



 

  ١٣٣

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  

مهنة الوسـاطة يف    "تستبدل عبارة   
مهنـة  "بعبارة  " التصرفات العقارية 
وتستبدل عبارة " الداللة يف العقارات

رئيس جهاز املساحة والتـسجيل     "
وزيـر العـدل    "بعبارة  " العقاري

  ".والشؤون اإلسالمية
" الوسـاطة "كما تستبدل كلمـيت     

" الداللــة"بكلمــيت " والوســيط"

ــشريعية  ــسلطة الت ــام ال أم
مبجلسيها عن جهاز املـساحة     

 ).والتسجيل العقاري
  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  :التعديل

مهنة الوسـاطة يف    "تستبدل عبارة   
مهنـة  "بعبارة  " لعقاريةالتصرفات ا 

وتستبدل عبارة " الداللة يف العقارات
رئيس جهاز املساحة والتـسجيل     "

وزيـر العـدل    "بعبارة  " العقاري
  ".والشؤون اإلسالمية

" الوسـاطة  "كلمتـا كما تستبدل   
" الداللــة"بكلمــيت " والوســيط"

أضافها جملس النـواب يف ايـة       
ألن هذه اإلضـافة ال     :املادة، أوالً   

حمل هلا يف مشروع القانون اخلاص      
  .بتعديل قانون الداللة

لسنة ) ١٧(ألن القرار رقم    : ثانيا
 الصادر من رئيس جملس     ٢٠٠٧

الوزراء حدد الوزير املسؤول عن     
ساحة والتسجيل العقاري   جهاز امل 

أمام السلطة التشريعية وهو وزير     
. العــدل والــشؤون اإلســالمية

 )مرفق(

  
  
  
  
  
  

مهنة الوسـاطة يف    "تستبدل عبارة   
مهنـة  "بعبارة  " التصرفات العقارية 
وتستبدل عبارة " الداللة يف العقارات

رئيس جهاز املساحة والتـسجيل     "
يـر العـدل    وز"بعبارة  " العقاري

  ".والشؤون اإلسالمية
" الوسـاطة  "كلمتـا كما تستبدل   

" الداللــة"بكلمــيت " والوســيط"



 

  ١٣٤

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

أينما وردت يف مـسمى     " الدالل"و
لـسنة  ) ٢١(املرسوم بقانون رقم    

 بتنظيم مهنـة الداللـة يف       ١٩٧٦
  .العقارات، أو يف أي من نصوصه

  
  
  
  
  
  

أينما وردت يف مـسمى     " الدالل"و
لـسنة  ) ٢١(املرسوم بقانون رقم    

 مهنـة الداللـة يف       بتنظيم ١٩٧٦
  .العقارات، أو يف أي من نصوصه

ويكون وزير العـدل والـشؤون      
اإلسالمية هو الوزير املسؤول أمام     
السلطة التشريعية مبجلسيها عـن     
  .جهاز املساحة والتسجيل العقاري

  

أينما وردت يف مـسمى     " الدالل"و
لـسنة  ) ٢١(املرسوم بقانون رقم    

 بتنظيم مهنـة الداللـة يف       ١٩٧٦
  .العقارات، أو يف أي من نصوصه

 

  املادة الثالثة
مكرراً، ) ١٣(تضاف مادتان برقمي  

 إىل املرسوم بقـانون     مكرراً) ١٥(
 بتنظـيم   ١٩٧٦لـسنة   ) ٢١(رقم  

  املادة الثالثة
  

 دون تعديل
  

  املادة الثالثة
  دون تعديل

  

  املادة الثالثة
مكرراً، ) ١٣(تضاف مادتان برقمي  

مكرراً إىل املرسوم بقـانون     ) ١٥(
 بتنظـيم   ١٩٧٦لـسنة   ) ٢١(رقم  



 

  ١٣٥

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

مهنة الداللة يف العقارات، نـصهما      
  :اآليت

  

يف العقارات، نـصهما    مهنة الداللة   
  :اآليت

  
  :مكرراً) ١٣(مادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مكرراً) ١٣(مادة 
حمل ) االعتباري(إحالل كلمة    -

أينمـا وردت   ) املعنوي(لمة  ك
 .يف نص املادة

  
وحيكـم علـى    (إحالل عبارة    -

الشخص االعتباري بالعقوبات   
من هذا ) ١٣(الواردة يف املادة   

وحيكـم  (حمل عبارة   ) القانون
على الشخص املعنوي بغرامة    
تعادل الغرامة املعاقب ا عن      

  :مكرراً) ١٣(مادة 
املوافقة على قرار جملس النواب       -
 حمـل   )االعتبـاري (كلمة   إحاللب

أينمـا وردت يف    ) عنويامل(كلمة  
  .نص املادة

حمـل  ) وبعلمـه (إحالل عبارة    -
الـواردة يف   ) أو بإمسـه  (عبارة  

 .الفقرة األوىل من املادة
املوافقة علـى قـرار جملـس        -

وحيكم (بإحالل عبارة   النواب  

  :مكرراً) ١٣(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ١٣٦

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الواردة يف  ) .اجلرمية اليت وقعت  
 .ادةاية الفقرة األوىل من امل

  
إعادة صوغ الفقرة الثانية مـن       -

وللجهة املختصة  : (املادة لتصبح 
 سـحب   – يف حالة اإلدانة     –

الترخيص مبزاولة مهنة الوساطة  
مدة ال تزيد على ثالثة أشـهر       
وتضاعف هذه املدة عند تكرار     

 )..املخالفة
 بدال من عبارة )و(إحالل عبارة    -

 بعد عبـارة أو بامسـه أو        )أو(
 .بواسطة

 بدال مـن  )وقف(ارة  إحالل عب  -

على الـشخص االعتبـاري     
بالعقوبات الواردة يف املـادة     

حمل .) من هذا القانون   ) ١٣(
 وحيكم على الـشخص   (عبارة  

املعنوي بغرامة تعادل الغرامـة    
املعاقب ا عن اجلرميـة الـيت       

الواردة يف اية الفقرة    ) .وقعت
 .األوىل من املادة

حمل ) وللمحكمة (إحالل عبارة  -
 الـواردة يف    )وللجهـة  (عبارة

 .بداية الفقرة الثانية

) يف حالة اإلدانة  (حذف عبارة    -
  .من الفقرة الثانية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ١٣٧

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  

دون اإلخالل مبسئولية الـشخص     
الطبيعي املنصوص عليهـا يف هـذا      
القانون، يسأل الشخص املعنـوي     
جنائيا عن اجلرائم املنصوص عليهـا     
يف هذا القانون إذا وقعت حلسابه أو       
بإمسه أو بواسطة أحد أجهزتـه أو       
ممثليه أو أحد العاملني لديه وحيكـم      

 بعد عبـارة يف     )سحب(عبارة  
 .حالة اإلدانة

 )يف حالة العـود   (إضافة عبارة    -
  .يف اية الفقرة

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  :التعديل

  
دون اإلخالل مبسئولية الـشخص     
الطبيعي املنصوص عليهـا يف هـذا      

 االعتباريالقانون، يسأل الشخص    
هـا  جنائيا عن اجلرائم املنصوص علي   

يف هذا القانون إذا وقعت حلـسابه       
 أحد أجهزتـه أو     بواسطةوبامسه  و

وحيكـم  ممثليه أو أحد العاملني لديه    

وقف الترخيص  (إحالل عبارة    -
زاولة مهنة الوساطة مـدة ال      مب

حمـل  ) تزيد على ثالثة أشـهر   
غلق الشركة أو سحب    ( عبارة

  ).ترخيصها حسب األحوال
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

دون اإلخالل مبسئولية الـشخص     
الطبيعي املنصوص عليهـا يف هـذا      

 االعتباريالقانون، يسأل الشخص    
جنائيا عن اجلرائم املنصوص عليهـا     
يف هذا القانون إذا وقعت حلـسابه       

 أحد أجهزته أو    بواسطة أو   وبعلمه



 

  ١٣٨

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

على الشخص املعنوي بغرامة تعادل     
الغرامة املعاقب ا عن اجلرمية الـيت       

  .وقعت
 يف حالة اإلدانة    –وللجهة املختصة   

 غلق الشركة أو سحب ترخيصها      –
  .حسب األحوال

  
  
  
  
  
  
  
  

ــاري   ــشخص االعتب ــى ال عل
) ١٣(بالعقوبات الواردة يف املادة     

  .من هذا القانون
 يف حالة اإلدانة    –وللجهة املختصة   

وقف الترخيص مبزاولة مهنـة      –
الوساطة مدة ال تزيد على ثالثـة       
أشهر وتضاعف هذه املدة يف حالة      

  .العود
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وحيكـم  ممثليه أو أحد العاملني لديه    
ــاري   ــشخص االعتب ــى ال عل

) ١٣(وبات الواردة يف املادة     بالعق
  .من هذا القانون
ــة  ــصةوللمحكم ــف  املخت وق

الترخيص مبزاولة مهنة الوسـاطة     
  .مدة ال تزيد على ثالثة أشهر

  
  
  
  
  
  

  



 

  ١٣٩

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  : مكرراً) ١٥(مادة 
  
  
  
  
  
  

ملوظفي جهاز املساحة والتـسجيل     
 يصدر بتحديـدهم    العقاري الذين 

قرار من وزير العدل باالتفاق مـع       
رئيس جهاز املـساحة والتـسجيل      
العقاري، صفة مـأموري الـضبط      
القضائي بالنسبة للجرائم اليت تقـع      
يف دوائر اختـصاصهم باملخالفـة      

  : مكرراً) ١٥(مادة 
ــارة  - ــشؤون (إضــافة عب وال

بعد عبـارة وزيـر     ) اإلسالمية
 .العدل

  
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     

  :التعديل
ملوظفي جهاز املساحة والتـسجيل     
العقاري الذين يصدر بتحديـدهم     

والـشؤون  قرار من وزير العـدل      
 مع رئيس جهاز     باالتفاق اإلسالمية

املساحة والتسجيل العقاري، صـفة    
مأموري الضبط القضائي بالنـسبة     
ــر  ــيت تقــع يف دوائ للجــرائم ال

  
  
  
  
  

  

  : مكرراً) ١٥(مادة 
املوافقة على قرار جملس النواب      -

ــارة  ــشؤون (إضــافة عب وال
بعد عبـارة وزيـر     ) اإلسالمية

 .العدل

  

  : مكرراً) ١٥(مادة 
  
  
  
  
  

ملوظفي جهاز املساحة والتـسجيل     
العقاري الذين يصدر بتحديـدهم     

والـشؤون  قرار من وزير العـدل      
مع رئيس جهاز    باالتفاق   اإلسالمية

املساحة والتسجيل العقاري، صـفة    
مأموري الضبط القضائي بالنـسبة     
للجــرائم الــيت تقــع يف دوائــر 



 

  ١٤٠

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ألحكام هذا القـانون والقـرارات      
  .الصادرة تنفيذاً له

  

اختصاصهم باملخالفة ألحكام هذا     
القانون والقرارات الصادرة تنفيـذاً     

  .له
  

  

  
  
 

اختصاصهم باملخالفة ألحكام هذا     
القانون والقرارات الصادرة تنفيـذاً     

 .له

  املادة الرابعة
من املرسـوم   ) ٤(يلغى نص املادة    

 ١٩٧٦لـسنة   ) ٢١(بقانون رقم   
  .ة يف العقاراتبتنظيم مهنة الدالل

  

  املادة الرابعة
  دون تعديل

  املادة الرابعة
  دون تعديل

  املادة الرابعة
من املرسـوم   ) ٤(يلغى نص املادة    

 ١٩٧٦لـسنة   ) ٢١(بقانون رقم   
  .بتنظيم مهنة الداللة يف العقارات

 
  املادة اخلامسة

  
  
  

  املادة اخلامسة
خـالل مـدة ال   (إضافة عبارة    -

تتجاوز تسعني يوما من تاريخ     
  . يف اية املادة.)صدوره

  املادة اخلامسة
املوافقة على قرار جملس النواب      -

خالل مـدة ال    (بإضافة عبارة   
تتجاوز تسعني يوما من تاريخ     

  املادة اخلامسة
  
  



 

  ١٤١

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  

يصدر رئـيس جهـاز املـساحة       
والتسجيل العقاري القرارات الالزمة  

  .هذا القانونلتنفيذ 
  
  
  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  : التعديل

يصدر رئـيس جهـاز املـساحة       
والتسجيل العقاري القرارات الالزمة  

خالل مـدة ال    ،  لتنفيذ هذا القانون  
تـاريخ  تتجاوز تسعني يوما مـن      

  .صدوره

  .يف اية املادة .)صدوره
 

  
  

يصدر رئـيس جهـاز املـساحة       
والتسجيل العقاري القرارات الالزمة  

خالل مـدة ال    ،  لتنفيذ هذا القانون  
 يوما مـن تـاريخ      تتجاوز تسعني 

 .صدوره

  املادة السادسة
  
  
  
  
  

  املادة السادسة
على رئـيس جملـس     (إضافة   -

بـدال مـن    ) الوزراء والوزراء 
الـواردة يف   ) على الـوزراء  (

 .ادةالسطر األول من امل
 

  املادة السادسة
املوافقة على قرار جملس النواب      -

علـى رئـيس    (بإضافة عبارة   
بدال ) جملس الوزراء والوزراء  

 .املادة) على الوزراء(من عبارة 

  املادة السادسة
  
  
  
  



 

  ١٤٢

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  

 – كل فيما خيـصه      –على الوزراء   
تنفيذ هذا القانون، ويعمل به مـن       
اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة      

  .الرمسية

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  :التعديل

 على رئيس جملس الوزراء والوزراء  
 تنفيـذ هـذا     – كل فيما خيصه     –

القانون، ويعمل به من اليوم التـايل       
  .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

 على رئيس جملس الوزراء والوزراء  
 تنفيـذ هـذا     – كل فيما خيصه     –

القانون، ويعمل به من اليوم التـايل       
 .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

 
  


