املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين خبصوص
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون العقوبات الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )51لسنة 5791م
(املعد يف ضوء االقرتاح بقانون
املقدم من جملس الشورى)

06

التاريخ  7 :يناير 1025م

التقرير الثاين للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون
العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )25لسنة 2771م (املعد يف ضوء
االقتراح املقدم من جملس الشورى)
دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الرابع
مقدمـة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي
بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/9ص ل خ أ /ف 4د )1املؤرخ يف 11
ديسمرب 1014م ،من دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الرابع ،بإعادة
دراسة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )11لسنة 1991م (املعد يف ضوء االقتراح املقدم من جملس
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الشورى) ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه،
وذلك خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه.
كما استلمت اللجنة كتاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس
الشورى رقم (/11ص ل خ أ /ف 4د )1املؤرخ يف  19ديسمرب 1014م ،بناءً على قرار
مكتب اجمللس يف اجتماعه الثالث املنعقد بتاريخ  11ديسمرب  ،1014بإحالة مشروع
القانون املذكور إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين لدراسته بصفة أصلية،
بدالً من إحالته إىل جلنة مشتركة بني جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وجلنة الشؤون
اخلارجية والدفاع واألمن الوطين.
أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )2تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها الرابع املوافق  1يناير 1011م.
( )1اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظرر
واليت اشتملت على:
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق)06

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الـدكتور علـي حســنالطوالبة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 وتوىل أمانة سرر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف.ثانيــًا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة مشروع القانون من
الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)
ثالثــــًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور والذي يتألف من ثالث مواد فضالً عرن
الديباجة ،وقد تضمنت املادة األوىل النص على أن يستبدل نص املادة ( )191من قرانون
العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )11لسنة  1991بنص جديد ،وتضمنت املادة
الثانية نصًا جديدًا يضاف إىل قانون العقوبات ،أما املادة الثالثة فهي مرادة تنفيذيرة ،ومت
تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ،واملستشار القرانوين
لشؤون اللجان باجمللس ،واطلعت اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع
القانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا
لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،ورأت اللجنة أن هذا املشروع
يهدف إىل تعديل بعض النصوص اخلاصة جبرائم االحتيال ملواكبة التطرور يف السرلوك
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اإلجرامي ،وذلك حرصًا على عدم إفالت اجملرمني من العقاب .واقتنعت اللجنة مبا انتهى
إليه جملس النواب من تعديل نص املادة األوىل ،واإلبقاء على املصطلحات الواردة يف النص
األصلي ،ألهنا أكثر دقة ومشوالً مما ورد يف النص املقترح ،حيث إن مصطلح "مال منقول"
املوجود يف النص األصلي أعم وأمشل من مصطلح "النقود" الوارد يف النص املقترح ،لرذا
ترى اللجنة اإلبقاء عليه ،وكذلك من األفضل اإلبقاء على مصطلح "سند" الوارد يف النص
األصلي وعدم استبداله مبصطلح "سند دين" أو "سند خمالصة به" فاملصطلح األول "سند"
يشمل كل أنواع السندات.

كما أن مصطلح "تدليسًا" الوارد يف الفقرة الثانية من املادة األوىل من املشروع قد يثري
اللبس والغموض عند تطبيق النص وتفسريه ،ومعناه استعمال حيلة توقع املتعاقد يف غلر
يدفعه إىل التعاقد ،فهو يعيب إرادة املتعاقد وجيعل العقد قابالً لإلبطال ،ويعرد تدليسًرا
السكوت عمدًا عن واقعة إذا ثبت أن املدلس عليه ما كان عليه ليربم العقد لو علم بذلك.

والتدليس هبذا املعىن خيتلف عن االحتيال الذي هو عبارة عن كذب مصحوب بوقائع
خارجية أو أفعال مادية يكون من شأهنا بث االعتقاد لدى اجملين عليه بصدق هذا الكذب
مما يدفعه إىل تسليم ما يراد منه طواعية واختيارًا.
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واقتنعت اللجنة كذلك مبربرات حذف املادة الثانية ( 191مكررًا) املقترحة ،ألن نص
املادة املذكور ال يتضمن نتيجة إجرامية حمددة ،وأنه على فرض أن هذه النتيجة موجرودة
فهي تكمن يف االستيالء على مال مملوك للغري ،وإن نص املادة يكون هبذه الصورة تكرارًا
لصور االحتيال الواردة يف نص املادة ( )191من مشروع القانون.

ويف ضوء ذلك توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بتعرديل
بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )11لسنة 1991م (املعد يف
ضوء االقتراح املقدم من جملس الشورى) ،واملوافقة على مواد املشروع كمرا وردت يف
اجلدول املرفق.

رابعـــــًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة ( )19من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علرى
اختيار كل من:
 .2سعادة الدكتور حممد علي اخلزاعي

 .1سعادة األستاذة نانسي دينا خضوري
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مقررًا أصليــــًا.
مقررًا احتياطيـًا.

خامســــــًا :توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن
اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعضأحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )25لسنة 2771م (املعد
يف ضوء االقتراح املقدم من جملس الشورى).

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

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .عبدالعزيز عبداهلل العجمان

أ .سوسن حاجي حممد تقوي

نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين

والدفاع واألمن الوطين
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام
قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )25لسنة 2771
نص مرسوم بقانون رقم نصوص مشروع القانون
( )25لسنة 2771

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

بإصدار قانون العقوبات
الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

حنن محد بن عيسـى آل

دون تعديل

دون تعديل

حنن محد بن عيسـى آل

خليفة

خليفة

ملـ للكـة

ملـ للكـة

البحرين.

البحرين.

رى
رالع علر
رد االطر
بعر
الدستور،
وعلى قانون العقوبرات
الصادر باملرسوم بقرانون
رقم ( )11لسنة ،1991
وتعديالته،

رى
رالع علر
رد االطر
بعر
الدستور،
وعلى قانون العقوبرات
الصادر باملرسوم بقرانون
رقم ( )11لسنة ،1991
وتعديالته،
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نص مرسوم بقانون رقم نصوص مشروع القانون
( )25لسنة 2771

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

بإصدار قانون العقوبات
أقر جملس الشورى وجملس
النواب القانون اآليت نصه،
وقررد صرردقنا عليرره
وأصدرناه:

النص األصلي

املادة األوىل

أقر جملس الشورى وجملس
النواب القانون اآليت نصه،
وقررد صرردقنا عليرره
وأصدرناه:

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

 إعادة صياغة املادة - .املوافقة على قرار جملسوعلى ذل يكون نص النواب بإعادة صرياغة
املادة.
املادة بعد التعديل:
رادة يُستبدل برنص املرادة يُستبدل برنص املرادة يُستبدل برنص املرادة
رنص املر
رتبدل بر
يُسر
( )191مررن قررانون ( )191مررن قررانون ( )191مررن قررانون ( )191مررن قررانون
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نص مرسوم بقانون رقم نصوص مشروع القانون
( )25لسنة 2771

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

بإصدار قانون العقوبات

يعاقب باحلبس من توصل
إىل االستيالء على مرال
رند أو إىل
رول أو سر
منقر
توقيع هذا السرند أو إىل
إلغائه أو إتالفه أو تعديله
وذلك باالستعانة بطريقة
احتيالية ،أو باختاذ إسرم
كاذب أو صرفة غرري
صحيحة أو بالتصرف يف

العقوبررات الصررادر العقوبررات الصررادر العقوبررات الصررادر العقوبررات الصررادر
باملرسوم بقرانون رقرم باملرسوم بقرانون رقرم باملرسوم بقرانون رقرم باملرسوم بقرانون رقرم
( )11لسنة  1991النص ( )11لسرررنة  )11( 1991لسرررنة  )11( 1991لسرررنة 1991
النص اآليت:
النص اآليت:
النص اآليت:
اآليت:
"يعاقب باحلبس وبالغرامة "يعاقــب بــاحلبس "يعاقــب بــاحلبس "يعاقــب بــاحلبس
اليت ال جتاوز مخسة آالف وبالغرامة اليت ال جتاوز وبالغرامة اليت ال جتاوز وبالغرامة اليت ال جتاوز
دينار كل من توصل إىل مخسة آالف دينار كـل مخسة آالف دينار كـل مخسة آالف دينار كـل
االستيالء على نقرود أو من توصل إىل االستيالء من توصل إىل االستيالء من توصل إىل االستيالء
سند دين أو سند خمالصة على مال منقول أو سند على مال منقول أو سند على مال منقول أو سند
أو متاع منقول وكران أو إىل توقيع هذا السند أو إىل توقيع هذا السند أو إىل توقيع هذا السند
ذلك باسرتعمال طررق أو إىل إلغائه أو إتالفه أو أو إىل إلغائه أو إتالفه أو أو إىل إلغائه أو إتالفه أو
احتيالية أو باختاذ إسرم تعديله وذل باالستعانة تعديله وذل باالستعانة تعديله وذل باالستعانة
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نص مرسوم بقانون رقم نصوص مشروع القانون
( )25لسنة 2771

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

بإصدار قانون العقوبات
عقار أو منقول غري مملوك
له وليس له حق التصرف
فيه .وإذا كان حمل اجلرةمة
ماالً أو سندًا للدولرة أو
إلحدى اجلهات اليت ورد
ذكرها يف املرادة ()109
عدا ذلك ظرفًا مشددًا.
ويعاقب على الشرروع
بنصف العقوبة املقرررة
للجرةمة التامة.

ـة ،أو
ـة احتياليـ
ـة ،أو بطريقـ
ـة احتياليـ
ـة ،أو بطريقـ
ـة احتياليـ
كاذب أو صرفة غرري بطريقـ
صحيحة أو استعان بالغري باختاذ اسم كـاذب أو باختاذ اسم كـاذب أو باختاذ اسم كـاذب أو
لسلب كل ثروة الغري أو صفة غري صـحيحة أو صفة غري صـحيحة أو صفة غري صـحيحة أو
بعضها.
بالتصرف يف عقـار أو بالتصرف يف عقـار أو بالتصرف يف عقـار أو
ويعد تدليساً اسرتعمال منقول غري للـو لـه منقول غري للـو لـه منقول غري للـو لـه
طرق احتيالية من شرأهنا وليس له حق التصرف وليس له حق التصرف وليس له حق التصرف
راج بوجر
رام النر
إيهر
فيه.
فيه.
رود فيه.
مشروع كاذب أو تغريري
يف حقيقة هذا املشروع أو
إحداث األمل حبصرول
ربح ومهي أو إجياد سرند
دين ال حقيقة له أو إخفاء
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نص مرسوم بقانون رقم نصوص مشروع القانون
( )25لسنة 2771

نصوص املواد

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

بإصدار قانون العقوبات
سند ديرن موجرود أو
التصرف يف مال منقول أو
عقار ال ةملك املتصررف
حق التصرف فيه أو اختاذ
إسم كاذب أو انتحرال
صفة غري صحيحة.
وإذا كان حمل اجلرةمة ماالً
أو سنداً للدولة أو إلحدى
اجلهات الواردة يف املرادة
( )109من هذا القانون
عدا ذلك ظرفاً مشدداً.
ويعاقب على الشروع يف

وإذا كان حمل اجلرميـة وإذا كان حمل اجلرميـة وإذا كان حمل اجلرميـة

ماالً أو سنداً للدولة أو ماالً أو سنداً للدولة أو ماالً أو سنداً للدولة أو
إلحدى اجلهات الـيت إلحدى اجلهات الـيت إلحدى اجلهات الـيت
ورد ذكرها يف املـادة ورد ذكرها يف املـادة ورد ذكرها يف املـادة
( )207عد ذل
مشدداً.

ظرفاً ( )207عد ذل

ظرفاً ( )207عد ذل

مشدداً.

مشدداً.

ظرفاً

ويعاقب على الشروع ويعاقب على الشروع ويعاقب على الشـروع
باحلبس الذي ال يزيد باحلبس الذي ال يزيد باحلبس الذي ال يزيد عن
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نص مرسوم بقانون رقم نصوص مشروع القانون
( )25لسنة 2771

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

بإصدار قانون العقوبات
االحتيال باحلبس بنصف عن سنة والغرامة اليت ال عن سنة والغرامة اليت ال سنة والغرامـة الـيت ال
جتاوز ألفي دينار".
جتاوز ألفي دينار".
العقوبة املقررة للجرةمرة جتاوز ألفي دينار".
التامة.
املادة الثانية
تضرراف إىل قررانون
العقوبات الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )11لسرنة
 1991مادة جديدة برقم
رها
ررراً) نصر
( 191مكر
اآليت:
"يعاقب باحلبس وبالغرامة
اليت ال جتاوز مخسة آالف

املادة الثانية
املادة الثانية
 قرر اجمللرس حرذف  -املوافقة على قرار جملساملادة وإعادة تررقيم النواب حبذف املرادة
وإعادة تررقيم املرادة
املادة الالحقة هلا.
الالحقة هلا.
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نص مرسوم بقانون رقم نصوص مشروع القانون
( )25لسنة 2771

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة كما أقرها جملس النواب

بإصدار قانون العقوبات
دينار كل من اسرتعمل
طرق احتيالية حلمل غريه
على توقيع أو خرتم أو
وضع بصمة على سرند
منشئ أو مسق أو ناقل
حلق ،أو محله على إتالف
هذا السند ،أو على حترير
ورقة به ،أو على إحداث
تعديل فيه".
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نصوص املواد
توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

نص مرسوم بقانون رقم نصوص مشروع القانون
( )25لسنة 2771

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

بإصدار قانون العقوبات
املادة الثالثة

على رئيس جملس الوزراء
والوزراء – كرل فيمرا
خيصه – تنفيذ أحكام هذا
القانون ،ويُعمل به اعتباراً
من اليوم الترايل لتراريخ
نشره يف اجلريدة الرمسية.

املادة الثالثة –

املادة الثالثة –

املادة الثالثة –

املادة الثانية بعد إعادة

املادة الثانية بعد إعادة

املادة الثانية بعد إعادة

الترقيم

الترقيم

الترقيم

دون تعديل

دون تعديل

على رئيس جملس الوزراء
والوزراء – كرل فيمرا
خيصه – تنفيذ أحكام هذا
القانون ،ويُعمل به اعتباراً
من اليوم الترايل لتراريخ
نشره يف اجلريدة الرمسية.
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التاريخ  52 :ديسمرب 5011م

سعادة الدكتور  /صالح علي حممد احملرتم
رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
املوضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكـام قـانون العبوبـا
الصادر باملرسوم ببانون رقم ( )12لسنة 1791م (املعد يف ضوء االقرتاح
املبدم من جملس الشورى).

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتاريخ  12ديسمبر 1022م ،أرفق معالي السيد علي بن انالا الانالا رئني
المجلننن  ،ضممممت بتابممم( ر مممم  713ص ل ت ق ،)1022 -21 -7 /نسممم

ممممت

مشروع قناوو رقنم ) لسنوة ) بتعندي بعنأ كحكنام قناوو العتوبناا الانادر
بالمرسوم بتاوو رقم  )51لسوة 5791م المعد في ضوء االقتراح المتدم من
مجل

الشورى) ،إلى لجن الشؤوت التشريعي والقانونيم  ،وللمل لمنا شمت( وإبمدا

المالحظات علي( للجن الشؤوت ال ارجي والدفاع واألمت الوطني.
وبتمممماريخ  12ديسمممممبر 1022م ،عقممممدت لجنمممم الشممممؤوت التشممممريعي والقانونيمممم
اجتماعها الرابع عشر ،حيث اطلعت على مشروع القمانوت المملبور ،وللمل بحضمور
المستشاريت واال تصاصييت القانونييت بالمجلس.
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وانتهت اللجن – بعد المداول والنقاش – إلى عدم م الف مشروع القمانوت لمبماد
وأحبام الدستور ،وترى اللجن ضرورة االطالع علمى المملبرة اضيضماحي لال تمرا
بقانوت المقدم مت مجلس الشورى؛ بغي الو وف علمى األسمس والمبمادى التمي صمي
اال ترا عليها ،إضاف إلى مضبط الجلس التمي نموقو ش فيهما اال تمرا  ،ورأن لجنم
الشؤوت التشريعي والقانوني السابق بشأن(.

ركي اللجوة:
تممرى اللجن م سممالم مشننروع قنناوو رقننم ) لسننوة ) بتعنندي بعننأ كحكننام
قاوو العتوباا الاادر بالمرسوم بتناوو رقنم  )51لسنوة 5791م المعند فني
ضوء االقتراح المتدم م مجل

الشورى) ،مت الناحيتيت الدستوري والقانوني .

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والبانونية
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ملحق رقم ()5

تقرير جلنة املرافق العامة
والبيئة خبصوص مشروع
قانون يف شأن اإلسكان
(املعد يف ضوء االقرتاح املقدم
من جملس النواب)
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التاريخ 12 :ديسمرب 1022م
التقرير األول للجنة املرافق العامة والبيئة
خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) يف شأن اإلسكان
( املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب )
دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الرابع
مقدمـة:
استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاب معايل رئيس جملس الشورى
رقم (  14ص ل م ب  )1011-1 – 1 /املؤرخ يف  1فرباير 1011م ،والذي مت
مبوجبه تكليف اللجنة مبواصلة دراسة مشروع قانون يف شأن اإلسكان (املعد يف ضوء
االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب) ،والذي مل يفصل فيه اجمللس خالل الفصل
التشريعي الثاين ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات ،وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة
بشأنه ؛ ليتم عرضه على اجمللس.
كما استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاب صاحب املعايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم  /111ص ل م ب /ف 1د 1املؤرخ يف  19أكتوبر
 1011م من دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث والذي مت مبوجبه تكليف
اللجنة بإعادة النظر يف تقريرها اخلاص هبذا املشروع ،والذي مل يفصل فيه اجمللس خالل
الدور الثاين ،على أن ترفع اللجنة تقريرها يف موعد أقصاه عشرة أيام من تارخيه.
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كما استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاب صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل
رئيس جملس الشورى رقم  11ص ل م ب  /ف  4د  1املؤرخ يف 11ديسمرب 1014م
من دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الرابع والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بإعادة
النظر يف تقريرها اخلاص هبذا املشروع ،والذي مل يفصل فيه اجمللس خالل الدور الرابع،
على أن ترفع اللجنة تقريرها يف موعد أقصاه عشرة أيام من تارخيه.
أوالً -إجراءات اللجنة :
( )1تدارست اللجنة مشروع القانون يف دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل
التشريعي الثاين يف االجتماع التاسع بتاريخ  14أبريل 1010م.
( )2كما تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف دور االنعقاد العادي األول مـن
الفصل التشريعي الثالث يف االجتماعات التالية:
رقـم االجتمـاع

تارخيـــه

االجتمراع الثاين

 11فرباير 1011م

االجتمراع السادج

 11أبريل 1011م

االجتماع السابع

 19أبريل 1011م

االجتماع الثامن

 11أبريل 1011م

االجتماع التاسع

 1مايو 1011م

.1كما تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف دور االنعقاد العادي الثالـث مـن
الفصل التشريعي الثالث يف االجتماع الثاين بتاريخ  11أكتوبر 1011م.
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 .4كما تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف دور االنعقاد العادي الرابـع مـن
الفصل التشريعي الثالث يف االجتماع العاشر بتاريخ  11فرباير 1014م .

.1

كما تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف دور االنعقاد العادي األول مـن

الفصل التشريعي الرابع يف االجتماعني الثاين والثالرث بترارخيي  14و 11ديسرمرب
1014م.
 .1اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث
والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى ( .مرفق) مرئيات وزارة اإلسكان( .مرفق) قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) مشروع القانون املذكور ومذكرتا احلكومة ودائرة الشؤون القانونية بشأنه( .مرفق) .7وبدعوة من اللجنة السابقة ،شار يف االجتماع التاسع من دور االنعقاد العادي الرابع
من الفصل التشريعي الثاين كل من اجلهات التالية:
 وزارة اإلسكـــان:القائم بأعمال الوكيـل اخلـدمات

 .2السيد ماهـر حممـود العنيـس

اإلسكانية.
 .1السيدة نـوال عبداللطيـــف
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رئيس الشؤون القانونية

 كما شارك يف اجتماع اللجنة كل من:
 -2األستاذ حمسن محيد مرهون

املستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس.

 -1الدكتور حممد عبداهلل الدليمي املستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس.
 -1اآلنسة ميــادة جميد معارج اختصاصي قانوين باجمللس.
 -2السيد حممد أمحد فالمرزي

اختصاصي قانوين باجمللس.

 وتوىل أمانة سرر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف صاحل ،والسيدة خولة حسـن
هاشم ،والسيدة زينب يوسف أمحد.

ثانيـًا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
ترى جلنة الشؤون التشريعية والقانونية عدم سالمة مشروع القانون من الناحيتني
الدستورية والقانونية مامل يعدل وفق املالحظات اآلتية:
 .1البد عند دراسة مشروع القانون األخذ يف االعتبار املستجدات احلالية،
والتعديالت اليت طرأت على السياسة اإلسكانية يف اململكة ،وخاصة يف ظل التوجه
حنو دعم وزيادة اخلدمات اإلسكانية.
 .1أن مشروع القانون تناول تفصيالت تنظيمية وإجرائية كثرية من املناسب أن تصدر
بقرارات تنظيمية من وزير اإلسكان كما هو معمول به حاليرًا ،بدل النص عليها
يف القانون؛ مما يتيح الفرصة لسهولة تعديلها ملواجهة املتطلبات واملعطيات
املستجدة.
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 .1أن حتديد سقف سن مقدم طلب اخلدمة اإلسكانية خبمسني عامرًا كما جاء يف
البند ( )1من املادة ( ،)1يعد متييزًا بني املواطنني ،وعليه تربز أمهية معاجلة هذا
النص إما بإضافة نصوص خاصة إىل مشروع القانون تعاجل مسألة االستثناءات ،أو
برفع سن املنتفع باخلدمات اإلسكانية؛ بغية حتقيق العدالة واملساواة بني املواطنني.
 .4أن البند ( )1من املادة ( ،)1و البند ( )4من املادة ( )19ليس فيهما مواءمة
للوضعني االقتصادي واالجتماعي احلاليني يف اململكة.
 .1من الصعب تقنني األمور الواردة يف البند ( )10من املادة (.)19
 .1أن تعديل جملس النواب على املادة ( 11البند  )1حبذف عبارة " بصفة أصلية "،
قد أزال شبهة عدم الدستورية عن املادة ،إذ خيالف نص املادة ( 11البند )1
املادة ( )11من الدستور ،واليت تنص على أن " الناج سواسية يف الكرامة
اإلنسانية ،ويتساوى املواطنون لدى القانون يف احلقوق والواجبات العامة ،ال متييز
بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
 .9أن عبارة " وتلغى القرارات املنفذة له " الواردة يف املادة ( )19من املشروع تسبب
إشكالية قانونية ،إذ كيف تتعامل وزارة اإلسكان مع الطلبات املقيدة يف سجالهتا
بشأن اخلدمات اإلسكانية واليت مل يرُبت فيها حىت اآلن ،لذا ترى اللجنة األخذ
مبالحظة دائرة الشؤون القانونية خبصوص املادة.
 .1من الضرورة مبكان استطالع رأي وزارة املالية بشأن مشروع القانون؛ نظرًا ملا
يترتب على تطبيق القانون -يف حالة إقراره -من تبعات مالية ستشكل عبئرًا على
امليزانية العامة للدولة.
 .9تتمىن اللجنة على جلنة املرافق العامة والبيئة االستئناج مبالحظات هيئة التشريع
والفتوى (دائرة الشؤون القانونية سابقرًا)؛ ألمهيتها يف تقومي مشروع القانون.
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ثالثـًا :رأي وزارة اإلسكان كما جاء يف اجتماعها التاسع يف دور االنعقاد العـادي
الرابع من الفصل التشريعي الثاين:
ترى وزارة اإلسكان أن مشروع القانون موضع النقاش ةمثل أمهية لدى شرحية كبرية
من املواطنني وأن جلّ اهتمام الوزارة هو حصوهلم على ما يضمن هلم احلياة الكرةمرة ،وال
يوجد مانع لدى الوزارة من تعديل قانون اإلسكان ،ولكن ليس يف الفترة احلالية إمنا بعرد
حلحلة مشكلة اإلسكان مستقبالً ،كما أن هناك بعض اخلصوصيات اليت ينبغي مراعاهترا
عند دراسة املوضوع ،حيث إن الوزارة لديها ما يقارب الر  49ألف طلرب للددمرة
اإلسكانية والعدد يف تزايد ،وأن إقرار مشروع القانون بالتعديالت اليت أقرها جملس النواب
لن يسهم يف التأثري على ميزانية الوزارة وإمنا سيؤدي إىل زيادة عدد الطلبات وأعوام انتظار
املواطنني للددمات اإلسكانية ،وقد قدمت وزارة اإلسكان مرئياهتا مكتوبة للجنة بتاريخ
 19أبريل 1010م ،ونظرًا للتغيري اجلذري الذي حصل يف وزارة اإلسكان ،وبعد طلرب
من اللجنة فقد قدمت الوزارة خطابًا جديدًا تؤكد فيه رأيها السابق.
رابعـًا  -رأي اللجنة :
اطلعت اللجنة على رأي احلكومة ،ومالحظات دائرة الشؤون القانونية ،وعلى قررار
جملس النواب ومرفقاته ،ورأي ومالحظات املستشارين القانونيني لشؤون اللجان باجمللس،
كما اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية باجمللس ،والقاضي بعردم
سالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،وقد قامت اللجنة مبراجعة مواد
مشروع القانون واليت رأت بأهنا حتتوي على شبهة دستورية ،حيث أعادت صياغتها إلزالة
تلك الشبهة عنها ،كما أخذت اللجنة باملالحظات القانونية الريت وردت يف رأي جلنرة
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الشؤون التشريعية والقانونية ،ونظرًا للتغيري اجلذري الذي حصل يف وزارة اإلسكان فقرد
خاطبت اللجنة وزارة اإلسكان من أجل تزويدها مبرئياهتا ومالحظاهتا خبصوص مشرروع
القانون املذكور ،غري أن الوزارة متسكت مبالحظاهتا السابقة واليت قدمتها للجنرة يف دور
االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاين ،وكما هو مبني يف خطاب سعادة وزير
اإلسكان احلايل املؤرخ يف  1أبريل 1011م ،وقد أخذت اللجنة يف االعتبار مبرئيات وزارة
اإلسكان أثناء مناقشتها مواد املشروع ،وقررت اللجنة التوصية باملوافقة من حيث املبردأ
على مشروع القانون يف شأن اإلسكان (املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملرس
النواب) ،واملوافقة على تعديالت اللجنة على مواد املشرروع كمرا وردت تفصريالً يف
اجلدول املرفق بالتقرير ،وذلك بناء على توجيهات صاحب اجلاللة ملك مملكة البحررين
حفظه اهلل ورعاه واليت تؤكد على ضرورة السعي لتلبية احتياجات املواطنني السكنية مرن
أجل حتقيق طموحاهتم يف االستفادة من اخلدمات اإلسكانية ،مؤكدة على أمهية العمل على
دعم مساعي احلكومة املوقرة يف جمال اإلسكان ،كما أن هلذا املشروع أمهية كربى يف رفع
سقف القروض اإلسكانية وتوسيع قاعدة االنتفاع من اخلدمات اإلسكانية لألسرر ذات
الدخل احملدود ،وتلبية حاجات بعض الفئات من املواطنني كذوي اإلعاقة ،والقاصررين،
وكبار السن ،ومن ناحية أخرى فقد عاجل هذا القانون بعض احلاالت كحالرة الوفراة أو
الذي أصابه عجز كلي أقعده عن العمل.

خامسـًا  -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 19من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من:
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 .1سعادة الدكتور حممـد علـي حسـن علي

مقررًا أصليــًا

 .2سعادة املهندسة زهـوة حممــد الكـواري

مقررًا احتياطيـًا

سادسـًا  -توصية اللجنة :
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فرإن
اللجنة توصي مبا يلي :
 -1املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون يف شأن اإلسكان ( املعد يف ضـوء
االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب ).
 -1املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

فؤاد أمحد احلاجي

مجعة حممد الكعبي

رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
يف شأن اإلسكان
نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
الديباجة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

 املوافقة على نص الديباجة كماوردت يف املشروع بقانون ،مع
مراعاة التايل:
-تصويب اخلطأ اإلمالئي يف كلمة

 املوافقة على قرار جملس النواب،مع إضافة عبارة (وعلى قانون
رقم ( )72لسنة  1001بشأن
رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني
وتعديله )،على النحو التايل:

(اإلطالع) لتصبح (االطالع).
تعديل مسمى (القانون رقم ()1066

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
لسنة  1991يف شأن اإلسكان)،
إىل (املرسوم بقانون رقم ()20
لسنة  2771يف شأن اإلسكان).
 إضافة حرف الالم إىل كلمة(سنة) الواردة يف السطر قبل األخري
من الديباجة لتصبح (لسنة).
على ذل يكون نص الديباجة بعد
التعديل:
حنن محد بن عيسى آل خليفة
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
وعلى املرسوم بقانون رقم ()10
لسنة  1991يف شأن اإلسكان،
وعلى قانون التسجيل العقاري

حنن محد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،

حنن محد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،

حنن محد بن عيسرى آل خليفرة الصادر باملرسوم بقانون رقم ()11
وعلى املرسوم بقانون رقم ()10
ملك مملكة البحرين.
وعلى املرسوم بقانون رقم ()10
لسنة ،1999
لسنة  1991يف شأن اإلسكان،
لسنة  1991يف شأن اإلسكان،
بعد اإلطالع على الدستور ،
وعلى القانون املدين الصادر
وعلى قانون التسجيل العقاري
وعلى القانون رقرم ( )10لسرنة باملرسوم بقانون رقم ( )19لسنة وعلى قانون التسجيل العقاري
الصادر باملرسوم بقانون رقم ()11
الصادر باملرسوم بقانون رقم ()11
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نصوص مواد مشروع القانون

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة
 1991يف شأن اإلسكان،

توصية اللجنة

،1001

لسنة ،1999
القانون املدين

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
لسنة ،1999
الصادر وعلى

القانون املدين

الصادر

وعلى قانون التسرجيل العقراري

وعلى

الصادر باملرسوم بقانون رقم ()11

باملرسوم بقانون رقم ( )19لسنة باملرسوم بقانون رقم ( )19لسنة

لسنة ،1999

،1001

وعلى القرانون املردين الصرادر

وعلى قانون رقم ( )72لسنة وعلى قانون رقم ( )72لسنة

باملرسوم بقانون رقم ( )19سرنة

 1001بشأن رعاية وتأهيل  1001بشأن رعاية وتأهيل

،1001

أقر جملس الشورى وجملس النواب وتشغيل املعاقني وتعديله،
القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه

وأصدرناه:

،1001

وتشغيل املعاقني وتعديله،

أقر جملس الشورى وجملس النواب أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
وأصدرناه:

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
وأصدرناه:

أقر جملس الشورى وجملس النرواب
القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه
وأصدرناه:
الفصل األول

الفصل األول

الفصل األول

الفصل األول

مادة ()2

مادة ()2

مادة ()2

مادة ()2

 حذف عبارة (مع مراعاة أن66

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
تعدد الزوجات ال يعطي احلق
يف احلصول على أكثر من خدمة
إسكانية واحدة) الواردة يف
سياق تعريف (األسرة األساسية).
 إضافة عبارة الفئة الرابعة :(األبن -واالبنة البالغ سن الرشد
ويتيم الوالدين ولديه أخ أو أخت
قاصرا أو أكثر) الواردة يف سياق
تعريف (األسرة األساسية).
 -تغيري عبارة (حبكم احملكمة إذا
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

كان صاحب عمل) الواردة يف
سياق تعريف (دخل رب األسرة)
إىل (بإقرار موثق من مكتب
التوثيق بوزارة العدل إذا كان
صاحب

عمل

وقت

تقدمي

الطلب.).
 حذف الفقرة التالية من تعريف(دخل رب األسرة):
وال يتم حساب املبالغ التالية ضمن
الدخل:
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

أ 50 .ديناراً عن كل ابن مل يتم
 12سنة وليس له مصدر
دخل.
ب 200 .دينار عن كل
زوجة ليس هلا مصدر دخل.

ج 200 .دينار عن األب أو
األم اللذين ليس هلما مصدر

 املوافقة على نص صدر املادة كما يف جمال تطبيق هذا القانون يقصددخل.
بالكلمات والعبارات التالية املعاين
 تصويب األخطاء اإلمالئية يف ورد يف مشروع القانون.املبينة قرين كل منها ،ما مل يقتض
كلمة (إبن) إىل (ابن) و(إمرأة) إىل
السياق غري ذلك:
(امرأة) أينما وردت يف املادة.
 -الوزارة :املوافقة على النص الوزارة :الوزارة املدتصة بشئون
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نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

كما ورد يف مشروع القانون.
على ذل

يكون نص املادة بعـد

التعديل:
يف جمال تطبيق هذا القانون يقصد

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
اإلسكان.

 الوزير :املوافقة على النص كما الوزير :الوزير املدتص بشئونورد يف مشروع القانون.

اإلسكان.

بالكلمات والعبارات التالية املعاين  -اخلدمة اإلسكانية :املوافقة على
املبينة قرين كل منها ،ما مل يقتض النص كما ورد يف مشروع اخلدمة اإلسكانية :تشمل احلصول
القانون.
السياق غري ذلك:
على مسكن عن طريق التمليك أو
الوزارة :الوزارة املدتصة بشئون

اإلجيار ،وقروض شراء أو بناء أو

اإلسكان.

ترميم منزل ،واحلصول على قسيمة
سكنية.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

الوزير :الوزير املدتص بشئون  -اإلدارة :املوافقة على النص كما
اإلسكان.
ورد يف مشروع القانون.

يف جمال تطبيق هذا القانون يقصد

 املسكن :املوافقة على النص كمااإلدارة :اإلدارة املدتصة باخلدمات
اخلدمة اإلسكانية :تشمل احلصول ورد يف مشروع القانون.
اإلسكانية يف الوزارة.
على مسكن عن طريق التمليك أو

بالكلمات والعبارات التالية املعاين اإلجيار ،وقروض شراء أو بناء أو
ترميم منزل ،واحلصول على قسيمة  -األسرة األساسية :املوافقة على
املبينة قرين كل منها ،ما مل يقتض
النص كما ورد يف مشروع املسكن :كل وحدة سكنية ضمن
سكنية.
السياق غري ذلك:
أي مشروع حكومي لتحقيق
القانون.
غايات هذا القانون والقرارات
الوزارة :الوزارة املدتصة بشئون
الصادرة تنفيذاً له ،ويشمل املسكن:
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

اإلسكان.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
األرض والبناء.

اإلدارة :اإلدارة املدتصة باخلدمات  -الفئة األوىل :املوافقة على النص
األسرة األساسية :الوحدة األسرية
كما ورد يف مشروع القانون.
اإلسكانية يف الوزارة.
الوزير :الوزير املدتص بشئون
اليت هلا حق التقدم بطلب إىل الوزارة
اإلسكان.
للحصول على خدمة إسكانية
املسكن :كل وحدة سكنية ضمن
واحدة وتتكون من أي من الفئات
أي مشروع حكومي لتحقيق  -الفئة الثانية :املوافقة على قرار
التالية:
اخلدمة اإلسكانية :تشمل احلصول
جملس النواب بتصحيح اخلطأ
غايات هذا القانون والقرارات
على مسكن عن طريق التمليك أو
اإلمالئي يف كلمة (إمرأة) لتصبح
الصادرة تنفيذاً له ،ويشمل املسكن:
اإلجيار ،وقروض شراء أو بناء أو
(امرأة).
األرض والبناء.
ترميم منزل ،واحلصول على قسيمة
 الفئة الثالثة :املوافقة على قرارجملس النواب بتصحيح اخلطأ الفئة األوىل :الزوج والزوجة مع
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
سكنية.

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

األسرة األساسية :الوحدة األسرية

االمالئي يف كلمة (اإلبن) لتصبح مراعاة أن تعدد الزوجات ال يعطي

اليت هلا حق التقدم بطلب إىل الوزارة

(االبن).

احلق يف احلصول على أكثر من

للحصول على خدمة إسكانية  -1املوافقة على قرار جملس خدمة إسكانية واحدة.
واحدة وتتكون من أي من الفئات النواب بتصحيح اخلطأ اإلمالئي
يف عبارة (واإلبن) لتصبح
اإلدارة :اإلدارة املدتصة باخلدمات التالية:
(واالبن).
الفئة الثانية :األسرة ذات العائل
اإلسكانية يف الوزارة.
الواحد سواء أكان رجالً أم امرأة
مع قاصر أم أكثر.
املسكن :كل وحدة سكنية ضمن
أي مشروع حكومي لتحقيق
غايات هذا القانون والقرارات

الفئة األوىل :الزوج والزوجة.
 -1املوافقة على قرار جملس
النواب بتصحيح اخلطأ اإلمالئي
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الفئة الثالثة :االبن البالغ غري املتزوج
الساكن مع والديه البحرينيني أو

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

الصادرة تنفيذاً له ،ويشمل املسكن:

يف كلمة (اإلبن) لتصبح (االبن) أحدمها وفقاً ملا يلي:

األرض والبناء.

أينما وردت يف املادة ،مع حذف
أداة النفي (ال) الواردة يف بداية

األسرة األساسية :الوحدة األسرية

اليت هلا حق التقدم بطلب إىل الوزارة الفئة الثانية :األسرة ذات العائل
للحصول على خدمة إسكانية الواحد سواء أكان رجالً أم امرأة
واحدة وتتكون من أي من الفئات مع قاصر أم أكثر.

التالية:

الفقرة ،وذلك حىت ال ينتفع االبن  -1أن يتم تكوين هذه األسرة
من اخلدمات اإلسكانية أكثر من باختيار الوالدين أو أحدمها
واالبن البالغ حىت وإن كان
مرة.
للوالدين أبناء بالغون آخرون
يسكنون معهم علماً بأن كلمة
أبناء هنا تشمل البنات.
 -1حيرم هذا االختيار هذا االبن من
التقدم لنيل خدمة إسكانية
أخرى وال حيرم األبناء اآلخرين

الفئة الثالثة :االبن البالغ غري املتزوج
الساكن مع والديه البحرينيني أو
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

الفئة األوىل :الزوج والزوجة مع أحدمها وفقاً ملا يلي:
مراعاة أن تعدد الزوجات ال يعطي
احلق يف احلصول على أكثر من
خدمة إسكانية واحدة.

توصية اللجنة
 -1املوافقة على النص كما
ورد يف مشروع القانون.

 -1أن يتم تكوين هذه األسرة
باختيار الوالدين أو أحدمها
واالبن البالغ حىت وإن كان

الفئة الرابعة :

املوافقة على قرار

للوالدين أبناء بالغون آخرون
الفئة الثانية :األسرة ذات العائل
جملس النواب بإضافة الفئة الرابعة مع
يسكنون معهم علماً بأن كلمة
الواحد سواء أكان رجالً أم إمرأة
إعادة صياغتها على النحو التايل:
أبناء هنا تشمل البنات.
مع قاصر أم أكثر.
االبن أو االبنة أو كالمها البالغ سن
 -1ال حيرم هذا االختيار هذا االبن الرشد ويتيم الوالدين ولديه أخ أو
الفئة الثالثة :اإلبن البالغ غري املتزوج

من التقدم لنيل خدمة إسكانية
أخرى وال حيرم األبناء اآلخرين

أخت قاصر أو أكثر.
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
من التقدم لنيل خدمة إسكانية
مىت توفرت فيهم شروط تكوين
أسر من الفئة ( )1أو الفئة ()1
غري أنه جيوز هلذا االبن أن
ينسحب قبل التدصيص ليحل
حمله ابن آخر – إن وجد –
تنطبق عليه الشروط وذلك ملرة
واحدة .وحيرم الوالدين أو
أحدمها منفردين من احلصول
على خدمة إسكانية أخرى.
 -1يكون هذا االختيار هنائيا وغري
قابل للرجوع فيه بعد

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

الساكن مع والديه البحرينيني أو

من التقدم لنيل خدمة إسكانية
مىت توفرت فيهم شروط تكوين  -رب األسرة :املوافقة على
أسر من الفئة ( )1أو الفئة ()1
النص كما ورد يف مشروع
القانون.
غري أنه جيوز هلذا االبن أن

 -1أن يتم تكوين هذه األسرة
باختيار الوالدين أو أحدمها واإلبن
البالغ حىت وإن كان للوالدين أبناء
بالغون آخرون يسكنون معهم
علماً بأن كلمة أبناء هنا تشمل
البنات.

ينسحب قبل التدصيص ليحل
حمله ابن آخر – إن وجد –
تنطبق عليه الشروط وذلك ملرة
واحدة .وحيرم الوالدين أو
أحدمها منفردين من احلصول
على خدمة إسكانية أخرى.

أحدمها وفقاً ملا يلي:

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
التدصيص.

الفئة الرابعة :

االبن أو االبنة أو

كالمها البالغ سن الرشد ويتيم
الوالدين ولديه أخ أو أخت قاصر أو
أكثر.

 -1يكون هذا االختيار هنائيا
 -1ال حيرم هذا االختيار هذا وغري قابل للرجوع فيه بعد
666

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
اإلبن من التقدم لنيل خدمة
إسكانية أخرى وال حيرم األبناء
اآلخرين من التقدم لنيل خدمة
إسكانية مىت توفرت فيهم شروط
تكوين أسر من الفئة ( )1أو الفئة
( )1غري أنه جيوز هلذا اإلبن أن
ينسحب قبل التدصيص ليحل
حمله ابن آخر – إن وجد – تنطبق
عليه الشروط وذلك ملرة واحدة.
وحيرم الوالدين أو أحدمها منفردين
من احلصول على خدمة إسكانية
أخرى.

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
التدصيص.

رب األسرة :أي شدص من أعضاء
األسرة األساسية بلغ ( )11سنة

الفئة الرابعة  :االبن  -واالبنة البالغ
سن الرشد ويتيم الوالدين ولديه
أخ أو أخت قاصرا أو أكثر.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

ومعتمد من باقي أفراد هذه األسرة

 دخل رب األسرة :املوافقة على مع مراعاة أن هذا االعتماد يف حالقرار جملس النواب.
ثبوته غري جائز الرجوع فيه ،ويف
حالة وفاة هذا الشدص أو عجزه
عن أداء دوره كرب أسرة أساسية
فإن لباقي أفراد هذه األسرة اختيار
رب أسرة آخر من بني أفرادها.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

رب األسرة :أي شدص من أعضاء
 -1يكون هذا االختيار هنائيا األسرة األساسية بلغ ( )11سنة
وغري قابل للرجوع فيه بعد ومعتمد من باقي أفراد هذه األسرة
التدصيص.
مع مراعاة أن هذا االعتماد يف حال

دخل رب األسرة :إمجايل الدخل
النقدي الشهري لرب األسرة الثابت
ـرض
رارة (ولغـ
رتبدال عبر
 -اسر

بشهادة الراتب إذا كان موظفاً أو

ثبوته غري جائز الرجوع فيه ،ويف

ـدمات بإقرار موثق من مكتب التوثيق
ـن اخلـ
ـتفادة مـ
االسـ
اإلسكانية خيفض دخـل رب بوزارة العدل إذا كان صاحب

عن أداء دوره كرب أسرة أساسية

األسرة على النحـو التـا ) عمل وقت تقدمي الطلب.

فإن لباقي أفراد هذه األسرة اختيار

بعبارة (وال يتم حساب املبالغ

حالة وفاة هذا الشدص أو عجزه

رب أسرة آخر من بني أفرادها.

التالية ضمن الدخل).
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

دخل رب األسرة :إمجايل الدخل
النقدي الشهري لرب األسرة الثابت
بشهادة الراتب إذا كان موظفاً أو
رب األسرة :أي شدص من أعضاء بإقرار موثق من مكتب التوثيق
األسرة األساسية بلغ ( )11سنة بوزارة العدل إذا كان صاحب
ومعتمد من باقي أفراد هذه األسرة عمل وقت تقدمي الطلب.

مع مراعاة أن هذا االعتماد يف حال
ثبوته غري جائز الرجوع فيه ،ويف
حالة وفاة هذا الشدص أو عجزه
عن أداء دوره كرب أسرة أساسية
فإن لباقي أفراد هذه األسرة اختيار

أ -املوافقة على النص كما ورد
يف مشروع القانون ،مع إضافة
عبارة (وحبد أقصى ثالثة أبناء)
يف هناية الفقرة.
ب -إعادة صياغة هذا البند على
النحو التايل 50( :دينار عن

زوجة واحدة ليس هلا مصدر ولغرض االستفادة من اخلدمات
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
رب أسرة آخر من بني أفرادها.

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
دخل).

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
اإلسكانية خيفض دخل رب األسرة
على النحو التا :

دخل رب األسرة :إمجايل الدخل
النقدي الشهري لرب األسرة الثابت

ج -استبدال عبارة ( 50دينار)
بعبارة ( 200دينار).
أ 10-ديناراً عن كل ابن مل يتم 11

بشهادة الراتب إذا كان موظفاً أو

سنة وليس له مصدر دخل وحبد

حبكم احملكمة إذا كان صاحب
عمل.

أقصى ثالثة أبناء.
 املوافقة على النص كما ورد يفمشروع القانون.
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ب 50-دينار عن زوجة واحدة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
ليس هلا مصدر دخل.

ج 50 -دينار عن األب أو األم

أ 10-ديناراً عن كل ابن مل يتم 11
 املنتفع :إضافة عبارة (املواطن اللذين ليس هلما مصدر دخل.سنة وليس له مصدر دخل.
البحريين الذي) يف بداية

ب 100 -دينار عن كل زوجة
ليس هلا مصدر دخل.

التعريف ،مع حذف (من)
الواردة يف بداية الفقرة.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 مقدم الطلب :املوافقة على وال حيسب دخل الزوجة ضمنالنص كما ورد يف مشروع الدخل إال إذا وافقت على ذلك،
ج 100 -دينار عن األب أو األم
.
القانون
وال يترتب على موافقتها أن تفوق
وال يتم حساب املبالغ التالية ضمن اللذين ليس هلما مصدر دخل.
قيمة الدخل احلد األعلى لدخل
الدخل:
املستفيد يف أحكام هذا القانون،
وتشارك يف دفع األقساط بالنسبة
اليت توافق عليها.
وال حيسب دخل الزوجة ضمن
الدخل إال إذا وافقت على ذلك،

املنتفع :املواطن البحريين الذي

أ 10 -ديناراً عن كل ابن مل وال يترتب على موافقتها أن تفوق
يتم  11سنة وليس له مصدر قيمة الدخل احلد األعلى لدخل

حيصل على خدمة إسكانية طبقاً
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
دخل.
ب 100 -دينار عن كل زوجة
ليس هلا مصدر دخل.

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
املستفيد يف أحكام هذا القانون،

ألحكام هذا القانون والقرارات

وتشارك يف دفع األقساط بالنسبة

الصادرة تنفيذاً له.

اليت توافق عليها.
مقدم الطلب :رب األسرة الذي
يتقدم نيابة عن األسرة األساسية

املنتفع :من حيصل على خدمة
ج 100 -دينار عن األب أو األم
اللذين ليس هلما مصدر دخل.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

بطلب إىل الوزارة للحصول على

إسكانية طبقاً ألحكام هذا القانون

خدمة إسكانية.

والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

وال حيسب دخل الزوجة ضمن
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

الدخل إال إذا وافقت على ذلك ،مقدم الطلب :رب األسرة الذي
وال يترتب على موافقتها أن تفوق يتقدم نيابة عن األسرة األساسية
قيمة الدخل احلد األعلى لدخل بطلب إىل الوزارة للحصول على
املستفيد يف أحكام هذا القانون ،خدمة إسكانية.
وتشارك يف دفع األقساط بالنسبة
اليت توافق عليها.

املنتفع :من حيصل على خدمة
إسكانية طبقاً ألحكام هذا القانون
والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مقدم الطلب :رب األسرة الذي
يتقدم نيابة عن األسرة األساسية
بطلب إىل الوزارة للحصول على
خدمة إسكانية.
مادة ()1

املواطنون من ذوي الدخل احملدود

مادة ()1
-

مادة ()1

قررت اللجنة املوافقة على
إضافة عبارة يف هناية الفقرة -
قرار جملس النواب بإضافة عبارة
666

مادة ()1

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

هم الذين يستفيدون فق باخلدمة نصها ( :ويراعى عند ختصيص يف هناية املادة ،مع إعادة صياغة
اإلسكانية املنصوص عليها يف هذا املسكن عن طريق التملي ألحد هذه العبارة لتصبح على النحو
التايل:
القانون.
املعاقني أو ألسرته األساسية وجود
جتهيزات خاصة باملعاق تتناسب
ونوع إعاقته سواء كان مقدم
الطلب معاقا أو أحد أفراد أسرته
األساسية).
على ذل

يكون نص املادة بعـد

التعديل:
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

املواطنون من ذوي الدخل احملدود
هم الذين يستفيدون فق

باخلدمة املواطنون من ذوي الدخل احملدود

اإلسكانية املنصوص عليها يف هذا هم الذين يستفيدون فق

باخلدمة

القانون ويراعى عند ختصيص اإلسكانية املنصوص عليها يف هذا
املسكن عن طريق التملي

ألحد القانون ويراعى عند ختصيص

املعاقني أو ألسرته األساسية وجود املسكن عن طريق التملي

املواطنون من ذوي الدخل احملدود

لصاحب احلق يف ذل  ،وكان هم الذين يستفيدون فق
جتهيزات خاصة باملعاق تتناسب
اإلسكانية املنصوص عليها يف هذا
ونوع إعاقته سواء كان مقدم معاقًا هو أو أحد أفراد أسرته
القانون ويراعى عند ختصيص
الطلب معاقا أو أحد أفراد أسرته األساسية ،وجود جتهيزات خاصة
املسكن عن طريق التملي
باملعاق تتناسب ونوع اإلعاقة.
األساسية.
لصاحب احلق يف ذل  ،وكان
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باخلدمة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

الفصل الثاين

الفصل الثاين

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
معاقًا هو أو أحد أفراد أسرته
األساسية ،وجود جتهيزات خاصة
باملعاق تتناسب ونوع اإلعاقة.

الفصل الثاين

الفصل الثاين

التملي

التملي

التملي

التملي

مادة ()1

مادة ()1

مادة ()1

مادة ()1

تغيري عبارة (خدمة مسكن سواء
كان منزالً أو شقة) الواردة يف
صدر املادة إىل (وحدة سكنية
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
(منزالً أو شقة)).
 املوافقة على البنود ()1 ،1 ،1دون تعديل.
 البند ( :)1إضافة عبارة (وقتتقدمي الطلب) يف هناية البند.
 البند ( :)4حذف عبارة (هو أوأحد أفراد أسرته األساسية) الواردة
يف سياق البند.
– تغيري كلمة (مناسبة) الواردة يف
هناية البند إىل عبرارة (حسـب
666

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

معــايري الــوزارة اخلاصــة
باملساحة).
 البند ( :)1تغيري كلمة(التخصيص) الواردة يف سياق
البند إىل (تقدمي الطلب).

على ذل

يكون نص املادة بعـد

التعديل:
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

يشترط للحصول على وحدة
سكنية (منزالً أو شقة) عن طريق
التمليك أن تتوافر املتطلبات التالية:
 -1أن يكون مقدم الطلب -املوافقة على قرار جملس النواب.
حبريين اجلنسية.

يشترط للحصرول علرى وحـدة
سكنية (منزالً أو شقة) عن طريرق
التمليك أن تتوافر املتطلبات التالية:

يشترط للحصول على خدمة مسكن
سواء كان منزالً أو شقة عن طريق

-1
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حذف البند وإعادة ترقيم

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
التمليك أن تتوافر املتطلبات التالية:

قرار جملس النواب
 -1أن يكون مقدم الطلب هو
رب األسرة األساسية.

 -1أن يكون مقردم الطلرب  -1أال يقل سن مقدم الطلب
حبريين اجلنسية.
عن  11سنة ميالدية وال يزيد
على  10سنة وقت تقدمي
الطلب.

 -1أن يكون مقدم الطلب هو
رب األسرة األساسية.
 -1أال يقل سن مقدم الطلرب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

البنود التالية ،وذلك لكون نطاق
القانون ينحصر تطبيقه على
املواطنني البحرينيني فق  ،كما
ورد يف تعريف املنتفع واملادة
الثالثة من املشروع ،مع إعادة
ترقيم البنود التالية.
 -1املوافقة على النص كما
ورد يف مشروع القانون مع
إعادة ترقيم البند ليصبح (.)2

 -1حذف البند ( ،)1وإعادة
ترقيم البنود التالية ،وذلك ألن
حتديد سقف سن مقدم طلب
666

 -2أن يكون مقدم الطلب هو
رب األسرة األساسية.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
عن  11سنة ميالدية وال يزيد على
 10سنة.

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

اخلدمة اإلسكانية خبمسني عامًا يعد
متييزًا بني املواطنني ،إذ أن اخلدمات
اإلسكانية جيب أن يستفيد منها
مجيع املواطنني بغية حتقيق العدالة
واملساواة فيما بينهم ،كما أن حتديد
سن معني يف القانون يعد تفصيل ال
 -4أال يكون مقدم الطلب يتحمله القانون ،لذا فقد قامت
مالكاً ملنزل أو ألرض سكنية اللجنة باستحداث مادة يف األحكام
حسب معايري الوزارة اخلاصة العامة للمشروع برقم ( )11ةمنح
جملس الوزراء هذا االختصاص.
باملساحة.
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

 -4أال يكون مقردم الطلرب
مالكاً هو أو أحد أفرراد أسررته
األساسية ملنزل أو ألرض سركنية
مناسبة.
 -1أال يكون مقدم الطلب أو
أي من أفراد أسرته األساسية قد
سبق له احلصول على أي خدمة
إسكانية مقدمة من احلكومة أو
القطاع اخلاص أو اجلمعيات أو
املؤسسات اخلريية أو أية جهة
أخرى .ويستثىن من ذلك خدمة
 -1أال يكون مقدم الطلرب أو الشقة عن طريق اإلجيار من

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 -4إعادة صياغة هذا البند
بالتوافق مع وزارة اإلسكان على

النحو التايل( :أال يكون مقدم -1
الطلب مالكًا لعقار حسب
مالكًا لعقار حسـب معـايري
اخلاصة
الوزارة
معايري
الوزارة اخلاصة باملساحة.
باملساحة) ،وذلك ألن مصطلح
أال يكون مقدم الطلـب

العقار يشمل مجيع الوحدات
السكنية ،مع إعادة ترقيمه

ليصبح (.)1
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
أي من أفراد أسرته األساسية قرد
سبق له احلصول على أي خدمرة
إسكانية مقدمة من احلكومرة أو
القطاع اخلاص أو اجلمعيرات أو
املؤسسات اخلريية أو أيرة جهرة
أخرى .ويستثىن من ذلك خدمرة
الشقة عن طريق اإلجيار من الوزارة
أو أية جهة أخرى ،وجيب علرى
مقدم الطلب يف هذه احلالة إعرادة
الشقة السكنية إىل الوزارة أو اجلهة
املاحنة حبالتها األصلية خالل شهرين

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

الوزارة أو أية جهة أخرى ،وجيب
على مقدم الطلب يف هذه احلالة
إعادة الشقة السكنية إىل الوزارة
 -1املوافقة على النص كما ورد
أو اجلهة املاحنة حبالتها األصلية
يف مشروع القانون ،مع إعادة
خالل شهرين من تسلم مفتاح
ترقيمه ليصبح (.)1
الوحدة السكنية.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
-1

أال يكون مقدم الطلب أو

أي من أفراد أسرته األساسية قد
سبق له احلصول على أي خدمة
إسكانية مقدمة من احلكومرة أو
القطاع اخلاص أو اجلمعيرات أو
املؤسسات اخلريية أو أية جهرة
أخرى .ويستثىن من ذلك خدمة

 -1أال يزيد دخل رب األسرة

الشقة عن طريق اإلجيرار مرن

على ألف دينار وقت تقدمي

الوزارة أو أية جهة أخرى ،وجيب

الطلب ،مع مراعاة احلكم الوارد

على مقدم الطلب يف هذه احلالة

يف نص املادة ( )1من هذا القانون
فيما يتعلق بتحديد هذا الدخل.

إعادة الشقة السكنية إىل الوزارة
666

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

من تسلم مفتاح الوحدة السكنية.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
أو اجلهة املاحنة حبالتها األصرلية
خالل شهرين من تسلم مفتراح
الوحدة السكنية.

 -1أال يزيد دخل رب األسررة
على ألف دينار وقت التدصيص،
مع مراعاة احلكم الوارد يف نرص
املادة ( )1من هذا القانون فيمرا
يتعلق بتحديد هذا الدخل.

 -1حذف البند ( ،)1وذلرك
إلناطة هذا االختصراص جمللرس
الوزراء طبقًا للمادة رقم ( )11اليت
استحدثتها اللجنة حىت يتسىن حتديد
دخل رب األسررة علرى ضروء
املتطلبات املعيشيرررة واألوضاع
االقتصادية ،واالستراتيجية اإلسكانية
للملكة.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
مادة ()2

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة ()2

مادة ()2

مادة ()2

يقدم طلب االنتفاع بالتمليك على
استمارة خاصة وفقاً للنموذج الذي
تعده اإلدارة وتدرج الطلبات اليت

دون تعديل

 املوافقة على النص كما ورد يف يقدم طلب االنتفاع بالتمليك علىمشروع القانون.
استمارة خاصة وفقاً للنموذج الذي
تعده اإلدارة وتدرج الطلبات اليت

تتوافر فيها الشروط املنصوص عليها

تتوافر فيها الشروط املنصوص عليها

يف املادة ( )1من هذا القانون يف

يف املادة ( )1من هذا القانون يف

سجل خاص تعده اإلدارة وتقيد

سجل خاص تعده اإلدارة وتقيد

الطلبات حسب أسبقية تقدةمها.

الطلبات حسب أسبقية تقدةمها.

وعلى مقدم الطلب إفادة اإلدارة

وعلى مقدم الطلب إفادة اإلدارة

بأي ملك قد يؤول إليه بأي سبب

بأي ملك قد يؤول إليه بأي سبب
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

من أسباب كسب امللكية يف الفترة

من أسباب كسب امللكية يف الفترة

ما بني تاريخ تقدمي الطلب وتاريخ

ما بني تاريخ تقدمي الطلب وتاريخ

التدصيص.

التدصيص.
مادة ()5

مادة ()5

أ -خيصص ملقدم الطلب املسكن أ -دون تعديل.
املالئم بقرار من الوزير وعلى

مادة ()5

مادة ()5

املوافقة على النص كما أ -خيصص ملقدم الطلب املسكن
أ-
املالئم بقرار من الوزير وعلى
ورد يف مشروع القانون.
املنتفع قبل أن يتسلم املسكن أن

املنتفع قبل أن يتسلم املسكن أن

يوقع على العقد املعد لذلك

يوقع على العقد املعد لذلك

والذي ينص على أنه سوف

والذي ينص على أنه سوف يلتزم

يلتزم

بالشروط واألحكام الواردة يف
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بالشروط

واألحكام

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

هذا القانون والقرارات الصادرة

الواردة

تنفيذاً له.

والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

ب-

يترتب

على

ب-

ختصيص

يترتب

يف

هذا
على

القانون
ختصيص

املسكن متكني املنتفع من االنتفاع

املسكن متكني املنتفع من

به متهيداً لنقل ملكيته إليه يف هناية

االنتفاع به متهيداً لنقل ملكيته

مدة االنتفاع بالشروط واألوضاع

إليه يف هناية مدة االنتفاع

املقررة قانوناً.

ب-

دون تعديل.

ب -املوافقة على النص كما
ورد يف مشروع القانون.
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بالشروط واألوضاع املقررة
قانوناً.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة ()1

مادة ()1

مادة ()1

مادة ()1

 إضافة عبارة (على أال يتجاوزنسبة  %15من جمموع دخل رب
األسرة) يف هناية البند رقم (.)1
على ذل

يكون نص املادة بعـد

التعديل:

يصدر الوزير – بناء على اقتراح
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نصوص مواد مشروع القانون

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

يصدر الوزير – بناء على اقتراح اإلدارة – قراراً حيدد فيه ما يلي:
اإلدارة – قراراً حيدد فيه ما يلي:

-1

فئة ودرجة كل مسكن

ومثنه.
-1

لكل مسكن.

املوافقة على نص صدر املادة كما
ورد يف مشروع القانون.

-1
فئة ودرجة كل مسركن ومثنه.

مقدار القسر الشرهري

توصية اللجنة

-1

مقدار القس الشهري لكل

 -1املوافقة على النص كما ورد

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

يصدر الوزير – بناء على اقتراح
اإلدارة – قراراً حيدد فيه ما يلي:

يف مشروع القانون.
 -1املوافقة على قرار جملس النواب -1 .فئة ودرجة كل مسكن ومثنه.

مسكن على أال يتجاوز نسبة

 -1مقدار القس

 %15من جمموع دخل رب

الشهري لكل

مسكن على أال يتجاوز نسبة

األسرة.

 %15من جمموع دخل رب
األسرة.
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نصوص مواد مشروع القانون

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

-1

املدة القصوى اليت جيب أن

يسدد خالهلا مثن املسكن بكامله.
-4

رع
رة دفر
رد وكيفير
مواعير

األقساط الشهرية.

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 -1املدة القصوى اليت جيب أن
يسدد خالهلا مثن املسكن بكامله.
-4

مواعيد

وكيفية

 -1املوافقة على النص كما ورد
 -1املدة القصوى اليت جيب أن
يف مشروع القانون.
يسدد خالهلا مثن املسكن بكامله.
دفع

األقساط الشهرية.
 -4املوافقة على النص كما ورد
يف مشروع القانون.
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 -4مواعيد وكيفية دفع األقسراط
الشهرية.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة ()7

مادة ()7

مادة ()7

مادة ()7

•
البند ( :)1تغيري الفقرة  -املوافقة على نص صدر املادة كما
الواردة بعد عبارة (الفئة الثالثة) يف ورد يف مشروع القانون.
بداية البند إىل (باسم العائلة على
الشيوع

حبسب

الفريضة

 -1الفئة األوىل :املوافقة على النص
الشرعية).
كما ورد يف مشروع القانون.
البند ( :)4نقل البند إىل
•
املادة ( )1بعد حذف عبارة (يف  -1الفئة الثانية :املوافقة على النص
كما ورد يف مشروع القانون.
مجيع األحوال ال جيوز) الواردة يف
بدايته.
إضافة فقرة رابعة نصها:
•
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نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

الفئة الرابعة  :باسم االبن  -1 -الفئة الثالثة :املوافقة على النص
كما ورد يف مشروع القانون،
االبنة البالغ سن الرشد ويتيم
مع حذف الفقرة األخرية من
الوالدين ولديه أخ أو أخت
هذا البند ،وذلك حىت ال حيصل
قاصرا أو أكثر.
على ذل

االبن البالغ على أكثر من خدمة
إسكانية ،وذلك على النحو

يكون نص املادة بعـد

التعديل:

التايل( :باسم االبن البالغ الذي

كون مع والديه أو أحدمها
أسرة أساسية من الفئة الثالثة

يسجل املسكن يف حالة التمليك

وقام بدفع األقساط املقررة).

وفقاً ملا يلي:
الفئة األوىل :باسم الزوج -4

-1
إذا كان هو الذي قام منفرداً بدفع

الفئة الرابعة :املوافقة على

قرار جملس النواب بإضافة فقرة
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

األقساط .أما إذا اشترك مع زوجته
يسجل املسكن يف حالة التمليرك أو مجيع زوجاته أو مع إحداهن أو
بعضهن يف دفع األقساط فإن
وفقاً ملا يلي:
املسكن يسجل على الشيوع بنسبة
املسامهة.
-1

الفئة األوىل :باسم الزوج إذا

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

باسم الفئة الرابعة ،مع إعادة
صياغتها بالتوافق مع وزارة
اإلسكان ،وذلك على النحو

التايل( :باسم االبن أو االبنة
البالغ يتيم الوالدين والذي كون
مع أخ أو أخت قاصر أو أكثر

أسرة أساسية من الفئة الرابعة) .يسجل املسكن يف حالة التمليرك
وفقاً ملا يلي:

كان هو الذي قام منفرداً بدفع
 -1الفئة الثانية :باسم الوالد أو
األقساط .أما إذا اشترك مع زوجته الوالدة حبسب األحوال.
أو مجيع زوجاته أو مع إحداهن أو
 املوافقة على قرار جملس النواببنقل البند رقم ( )4إىل املادة ()1
بعضهن يف دفع األقساط فإن
 -1الفئة األوىل :باسم الزوج
 -1الفئة الثالثة :باسم العائلة
بعد حذف عبارة (يف مجيع
املسكن يسجل على الشيوع بنسبة
إذا كان هو الذي قام منفرداً
على الشيوع حبسب الفريضة
األحوال ال جيوز) الواردة يف
املسامهة.
الشرعية.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
بدايته.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
بدفع األقساط .أما إذا اشترك مع
زوجته أو مجيع زوجاته أو مع

 -1الفئة الثانية :باسم الوالد أو

إحداهن أو بعضهن يف دفع

الوالدة حبسب األحوال.

األقساط فإن املسكن يسجل على
الشيوع بنسبة املسامهة.

 -1الفئة الثالثة :باسم االبن

 -1الفئة الثانية :باسم الوالد أو

البالغ الذي كون مع والديه أو

الوالدة حبسب األحوال.

أحدمها أسرة أساسية من الفئة
الثالثة وقام بدفع األقساط
املقررة .وال خيل ذلك حبقه يف  -2الفئة الرابعة :باسم االبن -
احلصول على خدمة أخرى إذا االبنة البالغ سن الرشد ويتيم
الوالدين ولديه أخ أو أخت
كون أسرة من الفئة األوىل أو

 -1الفئة الثالثة :باسم االبن البالغ
الذي كون مع والديه أو
أحدمها أسرة أساسية من الفئة
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

الثانية حسب ما هو وارد يف قاصرا أو أكثر.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
الثالثة وقام بدفع األقساط
املقررة.

املادة ( )1من هذا القانون.

 -4يف مجيع األحوال ال جيوز
بيع املسكن إال بعد سداد مجيع
األقساط.
 -4الفئة الرابعة :باسم االبن أو
االبنة البالغ يتيم الوالدين
والذي كون مع أخ أو أخت
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

مادة ()8

مادة ()8

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
قاصر أو أكثر أسرة أساسية من
الفئة الرابعة

مادة ()8

 البند ( :)1تغيري عبارة (أو يسمحبذل ) إىل (األساسية).
 إضافة البند املنقول من املادةالسابقة مع إضافة عبارة (ووجود

مسكن بديل لألسرة األساسية)
إليه ،على أن يأخذ التسلسل
الرقمي (.)1
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مادة ()8

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة
على ذل

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

يكون نص املادة بعـد

التعديل:
ال جيوز للمنتفع القيام بأي عمل من
األعمال والتصرفات اآلتية إال بعد
موافقة اإلدارة:
ال جيوز للمنتفع القيام بأي عمل من
األعمال والتصرفات اآلتية إال بعد  -1تأجري املسكن من الباطن
كله أو بعضه أو التنازل عنه كله أو
موافقة اإلدارة:
بعضه بأي وجه من الوجوه إىل حني

 استبدال كلمة (الوزارة) بكلمة ال جيوز للمنتفع القيام بأي عمل من666

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
سداد كامل األقساط.

 -1أن يسكّن بصفة دائمة
 -1تأجري املسكن من الباطن أشداصاً آخرين غري أفراد أسرته

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

(اإلدارة) الواردة يف صدر املادة ،األعمال والتصرفات اآلتية إال بعد
وذلررك بررالتوافق مررع وزارة موافقة الوزارة:
اإلسكان.

كله أو بعضه أو التنازل عنه كله أو األساسية.

بعضه بأي وجه من الوجوه إىل
 -1املوافقة على النص كما -2
ورد يف مشروع القانون.
 -1بيع املسكن إال بعد سداد
حني سداد كامل األقساط.
كله أو بعضه أو التنازل عنه كله
 -1أن يسكن بصفة دائمة مجيع األقساط ،ووجود مسكن
أو بعضه بأي وجه من الوجوه
أشداصاً آخرين غري أفراد أسرته أو بديل لألسرة األساسية.
إىل حني سداد كامل األقساط.
تأجري املسكن من الباطن

يسمح بذلك.
-1

666

املوافقة على قرار جملس

 -1أن يسكّن بصفة دائمة
أشداصاً آخرين غري أفراد
أسرته األساسية.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النواب.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
-1

بيع املسكن إال بعد سداد

مجيع األقساط ،ووجود مسكن
بديل لألسرة األساسية.
 -1املوافقة على قرار جملس
النواب بإضافة البند املنقول من
املادة السابقة مع إضافة عبارة

(ووجود مسكن بديل لألسرة -2
األساسية) على أن يأخذ
تعديالت
التسلسل الرقمي (.)1
املسكن.

عدم إجراء أي تغيريات أو
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جوهرية

على

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
-4

إضافة بند جديد برقم ()2

يكون على النحو التايل :عدم
إجراء أي تغيريات أو تعديالت
جوهرية على املسكن) ،وذلك
ألن املنتفع قد يقوم بالتعديالت
والتغيريات اجلوهرية اليت تؤثر
على املسكن قبل سداد مجيع
األقساط ،أو قد تؤثر على
املساكن اجملاورة ،أو تؤدي إىل
تشويه املنظر العام للمشروع
اإلسكاين.
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
مادة ()7

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

مادة ()7

مادة ()7

 تغيري عبارة (اليت يكون قد) إىل  -حذف املادة رقم ( ،)9مع إعادةترقيم املواد الالحقة ،وذلك ألن
(املرخصة اليت).
هذه اإلضافات والتحسينات حىت
وإن متت مبوافقة الوزارة فإن
على ذل يكون نص املادة بعـد املستفيد منها سيكون املنتفع،
التعديل:
وبالتايل ليس هناك مربر قانوين
للتعويض.
جيب على اإلدارة عند صدور قرار

جيب على اإلدارة عند صدور قرار
بإهناء االنتفاع تعويض املنتفع
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

بإهناء االنتفاع تعويض املنتفع تعويضاً عادالً عن كافة اإلضافات
تعويضاً عادالً عن كافة اإلضافات والتحسينات املرخصة اليت أحدثها
والتحسينات اليت يكون قد أحدثها يف املسكن.
يف املسكن.
مادة ()20

مادة ()20

مادة ( -)20مادة ( )7بعد إعادة
الترقيم

املوافقة على قرار جملس
 تغيري عبارة (تسليم أول منتفع)النواب ،مع إعادة ترقيم املادة
الواردة يف السطر األول إىل (استالم
لتصبح املادة رقم (.)7

666

مادة ()7

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

املنتفع).

على ذل

يكون نص املادة بعـد

التعديل:
تقوم الوزارة خالل األربع سنوات

تقوم الوزارة خالل األربع سنوات تقوم الوزارة خالل األربع سنوات
األوىل اليت تبدأ من تاريخ استالم
األوىل اليت تبدأ من تاريخ تسليم األوىل اليت تبدأ من تاريخ اسـتالم
املنتفع للوحدة السكنية بإجراء تقوم الوزارة خالل األربع سنوات
أول منتفع للوحدة السكنية بإجراء املنتفع للوحدة السركنية برإجراء
الترميمات الضرورية الالزمة ملباين األوىل اليت تبدأ من تاريخ استالم
الترميمات الضرورية الالزمة ملباين الترميمات الضرورية الالزمة ملبراين
الوحدة السكنية اليت تنشئها الوزارة املنتفع للوحدة السكنية بإجراء
الوحدة السكنية اليت تنشئها الوزارة
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

الوحدة السكنية اليت تنشئها الوزارة واألسوار اخلاصة هبا إذا ثبرت أن واألسوار اخلاصة هبا إذا ثبت أن الترميمات الضرورية الالزمة ملباين
واألسوار اخلاصة هبا إذا ثبت أن هذه الترميمات ذات طبيعة إنشائية هذه الترميمات ذات طبيعة إنشائية الوحدة السكنية اليت تنشئها الوزارة
هذه الترميمات ذات طبيعة إنشائية تتعلق بتصرميم أو تنفيرذ هرذه تتعلق بتصميم أو تنفيذ هذه واألسوار اخلاصة هبا إذا ثبت أن
تتعلق بتصميم أو تنفيذ هذه الوحدة ،ويتحمل املنتفع الترميمات الوحدة ،ويتحمل املنتفع الترميمات هذه الترميمات ذات طبيعة إنشائية
الوحدة ،ويتحمل املنتفع الترميمات األخرى بدءاً من تاريخ اسرتالمه األخرى بدءاً من تاريخ استالمه تتعلق بتصميم أو تنفيذ هذه
األخرى بدءاً من تاريخ استالمه الوحدة السكنية.

الوحدة السكنية.

الوحدة ،ويتحمل املنتفع الترميمات
األخرى بدءاً من تاريخ استالمه

الوحدة السكنية.

الوحدة السكنية.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
مادة ()22

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة ()22

مادة ( -)22مادة ( )20بعد

مادة ()20

إعادة الترقيم

تكون صيانة وترميم اجلدران
املشتركة بني أكثر من مسكن
مسئولية مشتركة بني اجلريان وحتدد
تلك املسئولية طبقاً للقواعد القانونية

تكون صيانة وترميم اجلدران

دون تعديل

 املوافقة على النص كما ورد يفمشروع القانون ،مع إعادة ترقيم املشتركة بني أكثر من مسكن
املادة لتصبح املادة رقم ( .)20مسئولية مشتركة بني اجلريان وحتدد
تلك املسئولية طبقاً للقواعد القانونية

العامة.

العامة
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
مادة ()21

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة ()21

مادة ( -)21مادة ( )22بعد

مادة ()22

إعادة الترقيم

يصدر الوزير بقرار منه منوذجاً لعقد
التمليك وفقاً ألحكام هذا القانون.

دون تعديل

 إعادة صياغة املادة على النحوالتايل" :يصدر وزير اإلسكان
بقرار منه منوذجًا لعقد التملي

يصدر وزير اإلسكان بقرار منه
منوذجًا لعقد التملي

وعقد الحتاد

وعقد الحتاد املنتفعني بشقق املنتفعني بشقق التملي
وفقًا ألحكام هذا ألحكام هذا القانون
التملي
القانون" ،وذلك بالتوافق مع
وزارة اإلسكان ،مع إعادة ترقيم
املادة لتصبح املادة رقم (.)22
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وفقًا

نصوص مواد مشروع القانون

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

الفصل الثالث

الفصل الثالث

الفصل الثالث

الفصل الثالث

التأجري

التأجري

التأجري

التأجري

مادة ()21

مادة ()22

مادة ( -)21مادة ( )21بعد

مادة ()21

كما وردت من احلكومة

إعادة الترقيم

(مادة  21بعد إعادة الترقيم)

 املوافقة على قرار جملس النواببتقدمي موضع املادة ليصبح رقمها
 تقدمي موضع املادة ليصبح رقمها ( ،)11مع إعادة ترقيمها لتصبحاملادة رقم (.)21
(.)11
 إعادة صياغة املادة على النحوالوارد أدناه.
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نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة
على ذل

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

يكون نص املادة بعـد

التعديل:
 دمج البندين (أ) و(ب) يف فقرةأ -للوزارة تأجري الشقق
لتكون صدر املادة وإعادة
اململوكة للدولة حسب الشرطني
صياغتهما على النحو التايل:
أ -للوزارة تأجري الشقق اآلتيني:
للوزارة تأجري الشقق اململوكة
(للوزارة تأجري الشقق اململوكة
للدولة حسب االشتراطات التالية:
اململوكة للدولة ألي من األغراض
للدولة حسب االشتراطات
اآلتية:

التالية.) :
 -1حذف البند ( ،)1وذلك
 -2أال يقل سن مقدم الطلب
ألن حتديد سن املنتفع يكون بقرار
عن ( )28سنة ميالدية وال يزيد
من جملس الوزراء استنادًا للمادة
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
-1

املتوقع أن تسمح مواردهم املالية
بامتالك سكن مستقبالً.
-1

قرار جملس النواب

توفري سكن بصفة مؤقتة على ( )10سنة.

للذين ال ةملكون سكناً ومن

توفري سكن بصفة دائمة

للذين ال ةملكون سكناً وال يتوقع
أن تسمح مواردهم املالية بتوفري
سكن مستقبالً.

توصية اللجنة
رقم ( )11اليت استحدثتها اللجنة.

 -1حذف البند ( ،)1وذلك
ألن التأجري ليس له عالقة
 -1أن يكون لديه طلب بالطلبات اإلسكانية املتعلقة
إسكاين حسب االشتراطات بالقروض أو التمليك ،إذ قد
يكون املواطن غري مشمول
الواردة يف املادة (.)2
بأحكام القانون اخلاصة بالقروض
أو التمليك إال أنه ال ةملك أي
عقار يف اململكة ،ومل يستفيد من
اخلدمات اإلسكانية اليت تقدمها
الوزارة.
ب-حذف البند (ب) ،ألن مت دجمه

660

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

يف صدر املادة.
ب -ويشترط للحصول على

 -1املوافقة على النص كما ورد
يف مشروع القانون.

خدمة شقة مملوكة للدولة عن
طريق اإلجيار أن تتوافر املتطلبات
التالية:
-1

أن يكون الطلب مقدماً من

ب -دون تعديل.

رب األسرة األساسية.
-1

أن يكون مقدم الطلب

حبريين اجلنسية.

-1دون تعديل.

 -1حذف البند ( ،)1ألنه -2
موجود يف تعريف املنتفع ،مع رب األسرة األساسية.
إعادة ترقيم البنود التالية.

أن يكون الطلب مقدماً من

 -1حذف البند ( ،)1وذلك
ألن حتديد سن مقدم الطلب
يكون بقرار من جملس الوزراء
666

نصوص مواد مشروع القانون

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة
-1

استنادًا للمادة رقم ( )11اليت
استحدثتها اللجنة ،مع إعادة
ترقيم البنود التالية.

أال يقل سن مقدم الطلب

عن ( )11سنة ميالدية وال يزيد
على ( )10سنة.
 -1دون تعديل.
-4

 -1املوافقة على النص كما ورد -1
أحد أفراد أسرته األساسية مالكاً
يف مشروع القانون ،مع إعادة
أال يكون مقدم الطلب أو

أحد أفراد أسرته األساسية مالكاً
ملنزل.
-1

الطلب أو أحد أفراد أسرته

 -4املوافقة على النص كما ورد
يف مشروع القانون ،مع إعادة
ترقيم البند ليصبح (.)1

أال يكون مقدم الطلب أو

أال يكون قد سبق ملقدم

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

ترقيم البند ليصبح (.)1

-1

دون تعديل.

ملنزل.
-1

أال يكون قد سبق ملقدم

الطلب أو أحد أفراد أسرته
666

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

األساسية أن حصل على خدمة

األساسية أن حصل على خدمة

إسكانية من احلكومة أو اجلمعيات

 حذف هذه الفقرة ،وذلك إلناطة إسكانية من احلكومة أو اجلمعياتهذا االختصاص جمللس الوزراء أو املؤسسات اخلريية أو أية جهة
استنادًا للمادة رقم ( )11اليت أخرى.
استحدثتها اللجنة.

أو املؤسسات اخلريية أو أية جهة
أخرى.

أال يزيد دخل رب األسرة على
 900دينار ،مع مراعاة احلكم
-4
الوارد يف نص املادة ( )1من هذا -1
القانون فيما خيص الدخل.

دون تعديل.
دون تعديل.

-دون تعديل.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
مادة ()22

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة ()21

مادة ( -)22مادة ( )21بعد

مادة ()21

إعادة الترقيم

(مادة  22بعد إعادة الترقيم)
 املوافقة على نص املادة كما ورديف املشروع بقانون ،مع تأخري
موضعها ليصبح رقمها ()14
وتعديل رقم املادة الواردة ضمن
السياق لتصبح ( )11بدالً من

 املوافقة على قرار جملس النواب،مع استبدال كلمة (الوزارة)
بكلمة (اإلدارة) ،وإعادة ترقيم
املادة لتصبح املادة رقم ()21
على النحو التايل:

(.)14
يقدم طلب االنتفاع خبدمة استئجار
666

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة
على ذل

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
شقة على استمارة خاصة وفقاً

يكون نص املادة بعـد

للنموذج املعد لذلك من اإلدارة

التعديل:

وتدرج الطلبات اليت تتوافر فيها

يقدم طلب االنتفاع خبدمة استئجار يقدم طلب االنتفاع خبدمة استئجار
الشروط املنصوص عليها يف املادة
شقة على استمارة خاصة وفقاً شقة على استمارة خاصة وفقاً
( )14من هذا القانون يف سجل
للنموذج املعد لذلك من اإلدارة للنموذج املعد لذلك من اإلدارة
تعده الوزارة وتقيد الطلبات حسب
وتدرج الطلبات اليت تتوافر فيها وتدرج الطلبات اليت تتوافر فيها
أسبقية تقدةمها.
الشروط املنصوص عليها يف املادة الشروط املنصوص عليها يف املادة

( )11من هذا القانون يف سجل ( )14من هذا القانون يف سجل
تعده اإلدارة وتقيد الطلبات حسب تعده الوزارة وتقيد الطلبات حسب
أسبقية تقدةمها.

أسبقية تقدةمها.
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وعلى مقدم الطلب إفادة اإلدارة
بأي ملك قد يؤول إليه ألي سبب
من أسباب كسب امللكية يف الفترة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

يقدم طلب االنتفاع خبدمة استئجار

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
ما بني تاريخ تقدمي الطلب وتاريخ

شقة على استمارة خاصة وفقًا وعلى مقدم الطلب إفادة اإلدارة وعلى مقدم الطلب إفادة اإلدارة التدصيص.
للنموذج املعد لذلك من اإلدارة بأي ملك قد يؤول إليه ألي سبب بأي ملك قد يؤول إليه ألي سبب
وتدرج الطلبات اليت تتوافر فيها من أسباب كسب امللكية يف الفترة من أسباب كسب امللكية يف الفترة

الشروط املنصوص عليها يف املادة ما بني تاريخ تقدمي الطلب وتاريخ ما بني تاريخ تقدمي الطلب وتاريخ
( )14من هذا القانون يف سجل التدصيص.
التدصيص.
تعده اإلدارة وتقيد الطلبات حسب
أسبقية تقدةمها.
وعلى مقدم الطلب إفادة اإلدارة
بأي ملك قد يؤول إليه ألي سبب
666

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

من أسباب كسب امللكية يف الفترة
ما بني تاريخ تقدمي الطلب وتاريخ
التدصيص.

مادة ()25

على املنتفع قبل أن يتسلم السكن
املؤجر له أن يوقع مع اإلدارة عقد
إجيار طبقاً للنموذج املعد لذلك

-

املادتان ()21 ،25

املادتان ()21 ،25

(مادة  25بعد إعادة الترقيم)

(مادة  22بعد إعادة الترقيم)

دمج املادتني على النحو الوارد  -املوافقة على قرار جملس النواب
أدناه ،على أن تأخذ الرقم بدمج املادتني ،مع إضافة فقرة

666

مادة ()22

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

وعلى اإلدارة أن تسلم املنتفع نسدة

( )11مع مراعاة تسلسل املواد

جديدة هناية املادة نصها (ويلتزم

من ذلك العقد.

اليت تليها.

املنتفع باحلفاظ على املسكن
املؤجر له وإعادته بعد انتهاء
االنتفاع خاليًا من الشواغل
واألضرار) ،واستبدال كلمة
(الوزارة)

مادة ()21
على ذل
يصدر الوزير بقرار منه منوذجاً لعقد
اإلجيار وفقاً ألحكام هذا القانون.

التعديل:

يكون نص املادة بعـد

بكلمة

(اإلدارة)،

وإعادة ترقيم املادة لتصبح املادة
رقم ( )22على النحو التايل

:

على املنتفع قبل أن يتسلم السكن
املؤجر له أن يوقع مع اإلدارة عقد
إجيار طبقاً للنموذج املعد لذلك،

666

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

وعلى الوزارة أن تسلم املنتفع
على املنتفع قبل أن يتسلم السكن
املؤجر له أن يوقع مع اإلدارة عقد
إجيار طبقاً للنموذج املعد لذل ،

نسدة من ذلك العقد ،ويصدر
الوزير بقرار منه منوذجاً لعقد اإلجيار
وفقاً ألحكام هذا القانون.
على املنتفع قبل أن يتسلم السكن

وعلى اإلدارة أن تسلم املنتفع ويلتزم املنتفع باحلفاظ على املسكن
املؤجر له أن يوقع مع اإلدارة عقد
نسخة من ذل العقد ،ويصدر املؤجر له وإعادته بعد انتهاء
إجيار طبقاً للنموذج املعد لذلك،
الوزير بقرار منه منوذجاً لعقد االنتفاع خاليًا من الشواغل
وعلى الوزارة أن تسلم املنتفع
اإلجيار وفقاً ألحكام هذا القانون .واألضرار.
نسدة من ذلك العقد ،ويصدر

الوزير بقرار منه منوذجاً لعقد اإلجيار
وفقاً ألحكام هذا القانون.

666

نصوص مواد مشروع القانون

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

الفصل الرابع

الفصل الرابع

الفصل الرابع

الفصل الرابع

القروض

القروض

القروض

القروض

مادة ()27

مادة (( - )27مادة  21بعد

مادة ( - )27مادة ( )25بعد

مادة ()25

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
ويلتزم املنتفع باحلفاظ على املسكن
املؤجر له وإعادته بعد انتهاء
االنتفاع خاليًا من الشواغل
واألضرار.

660

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

تقدم مجيع القروض الوارد ذكرها
يف املواد التالية مبا يتوافق مع الشريعة
اإلسالمية ،ويشكل الوزير بقرار منه
جلنة خمتصة تضم عدد كاف من
علماء الدين وأساتذة الشريعة
باجلامعات واخلرباء االقتصاديني
لوضع نظام للقروض يتوافق مع

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

إضافة كلمة (أحكام) قبل كلمة  -إعادة صياغة املادة بالتوافق مع(الشريعة) الواردة يف السطر األول وزارة اإلسكان على النحو التايل:
(توفر الوزارة قروض تتوافق مع
من املادة.
أحكام الشريعة اإلسالمية حال
حذف بقية النص من عبارة رغبة املنتفع) ،وإعادة ترقيم املادة(ويشكل الوزير بقرار منه )...إىل

لتصبح املادة رقم (.)25

هناية املادة.

الشريعة اإلسالمية مبا يضمن خلو
هذه القروض من الربا والعمل مببدأ
666

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة
املراحبة أو اإلجارة املتوافقة مع على ذل
أحكام الشريعة.

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

يكون نص املادة بعـد

التعديل:
تقدم مجيع القروض الوارد ذكرها

توفر الوزارة قروض تتوافق مع

يف املواد التالية مبا يتوافق مع أحكام

أحكام الشريعة اإلسالمية حال

الشريعة اإلسالمية.

رغبة املنتفع.

666

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
مادة ()28

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة (( - )28مادة  27بعد

مادة ( - )28مادة ( )21بعد

مادة ()21

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

البند ( :)1حذف كلمة (بالفعل)الواردة يف هناية البند.
البند ( :)1إضافة عبارة ( ،أولزوجته بالتوافق.).
البند (:)1– تغري عبارة (إصالح أو حتسني)
إىل كلمة (ترميم).
– حذف كلمة (املواطن) الواردة
666

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

يف هناية البند.
على ذل

يكون نص املادة بعـد

التعديل:

يتم إقراض املواطن لتمويل إحدى
احلاالت اآلتية:
يتم إقراض املواطن لتمويل إحدى
احلاالت اآلتية:

 -1شراء مسكن قائم.
 -1بناء مسكن على أرض مملوكة  -املوافقة على نص صدر املادة كما
606

يتم إقراض املواطن لتمويل إحدى

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
 -1شراء مسكن قائم بالفعل.
-1

بناء مسكن على أرض

مملوكة له.
-1

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
له ،أو لزوجته بالتوافق.

ورد يف مشروع القانون.

احلاالت اآلتية:

 -1ترميم مسكن قائم يسكنه.
 -1املوافقة على قرار جملس
 -1شراء مسكن قائم.
النواب.

إصالح أو حتسني مسكن

قائم يسكنه املواطن.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 -1بناء مسكن على أرض مملوكة
 -1املوافقة على قرار جملس
النواب.

-1

606

املوافقة على قرار جملس

له ،أو لزوجته بالتوافق.

 -1ترميم مسكن قائم يسكنه.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النواب.
 إعادة ترقيم املادة لتصبح املادةرقم (.)21

مادة ()27

مادة (( - )27مادة  28بعد

مادة ( - )27مادة ( )27بعد

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

(الفقرة أ)
 إضافة حرف (لـ) إىل كلمرة(شراء) الواردة يف السطر األول
من الفقرة ،وتصرويب كلمرة

(شقق) يف ذات السطر لتصربح
606

مادة ()27

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
(شققاً).
 البند ( :)1إضافة عبارة (وقتتقدمي الطلب) يف هناية البند.
 البند ( :)9تغيري كلمة (لتقومي)إىل (تقومياً).
 البند ( :)9إعادة صياغة البندعلى النحو الوارد يف النص بعد
التعديل.
 الفقرة األخرية :إعادة صياغةالفقرة األخرية على النحو الوارد
يف النص بعد التعديل.

606

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
(الفقرة ب)
 البند ( :)1تغيري سن املتقدم من( )50إىل (.)10

 البند ( :)1تغيري كلمة (حصة)الواردة يف سياق البند إىل عبارة

(احلصة األكرب).

 البند ( )1تغيري عبارة من (مخسعشرة سنة ) إىل عبارة (عشر
سنوات).
 البند ( :)9تغيري دخل رباألسرة من ( 700دينار) إىل
( 2200دينار).
606

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة
على ذل

يكون نص املادة بعـد

التعديل:
أ-يشترط للحصول على خدمة
قرض لشراء أو بناء مسكن،
سواء كان منزالً أو شققاً سكنية
يف املناطق املدصصة لذلك ،أن
تتوافر فيه املتطلبات التالية:

 -1أن يكون الطلب مقدماً من
606

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
رب األسرة األساسية.
 -1أن يكون مقدم الطلب حبريين
اجلنسية.

أ – يشترط للحصول على خدمة  -1أال يقل سن مقدم الطلب عن
( )11سنة ميالدية وال يزيد
قرض شراء أو بناء مسكن ،سواء
على ( )10سنة وقت تقدمي
كان منزالً أو شقق سكنية يف
املناطق املدصصة لذلك ،أن تتوافر
فيه املتطلبات التالية:

الطلب.

 -4أال يزيد دخل رب األسرة على
600

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 1400دينار ،مع مراعاة احلكم
الوارد بنص املادة ( )1من هذا
القانون فيما خيص الدخل ،وال أ -إعادة صياغة البند على أ -يشترط للحصول على
يتأثر مبلغ القرض الذي حيق له النحو التايل( :يشترط للحصول خدمة قرض لشراء أو بناء
 -1أن يكون الطلب مقدماً من
احلصول عليه من جراء تطبيق على خدمة قرض لشراء أو بناء مسكن ،سواء كان منزالً أو
رب األسرة األساسية.
أو
ال
ً
منز
كان
سواء
مسكن،
شق ًة سكنية ،أن تتوافر فيه
هذا احلكم.
شقةً سكنية ،أن تتوافر فيه االشتراطات التالية:
 -1أن يكون مقدم الطلب
االشتراطات التالية.) :
 -1أن يكون دخل رب األسرة
حبريين اجلنسية.
كافياً لسداد أقساط القرض إىل
حني سداده بالكامل.
 -1املوافقة على النص كما ورد
 -2أن يكون الطلب مقدماً من
 -1حيسب مبلغ القرض بالتناسب يف مشروع القانون.
رب األسرة األساسية.
 -1أال يقل سن مقدم الطلب
مع مدة السداد على أال يزيد
عن ( )11سنة ميالدية وال يزيد
606

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
على ( )10سنة.
 -4أال يزيد دخل رب األسرة
على  1400دينار ،مع مراعاة
احلكم الوارد بنص املادة ( )1من
هذا القانون فيما خيص الدخل ،وال
يتأثر مبلغ القرض الذي حيق له
احلصول عليه من جراء تطبيق هذا
احلكم.
-1

أن يكون دخل رب األسرة

كافياً لسداد أقساط القرض إىل

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
القس الشهري على  %11من
جمموع دخل رب األسرة.

 -1حذف البند ( )1وإعادة
 -9ال ةمنح القرض إال بعد إجراء ترقيم البنود التالية ،وذلك ألنه
الوزارة تقومياً تراعي فيه القيمة ورد تعريفه يف املنتفع.
السوقية للعقار يف حالة قرض
الشراء أو قيمة البناء يف حالة
قرض البناء.
 -1ال ةمنح القرض إذا تبني من  -1حذف البند ( ،)1وإعادة
التقومي أن املبلغ املطلوب ترقيم البنود التالية ،وذلك ألن
كقرض أكرب من استطاعة رب حتديد سن مقدم الطلب يكون
األسرة إال أنه ةمكن منح القرض بقرار يصدر من جملس الوزراء
إذا قدم مقدم الطلب إثباتاً استناداً للمادة رقم ( )11اليت
موثوقاً به يضمن سداد الفرق
606

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
حني سداده بالكامل.
-1

حيسب

مبلغ

القرض

بالتناسب مع مدة السداد على أال
يزيد القس الشهري على %11
من جمموع دخل رب األسرة.
-9

ال ةمنح القرض إال بعد

قرار جملس النواب
بني قيمة الشراء أو البناء واحلد
األقصى للقرض من موارده
اخلاصة وأن القرض ال يستغل
إال لشراء أو بناء مسكن ،أو

استحدثتها اللجنة.
 -4حذف البند ( ،)4وإعادة
ترقيم البنود التالية ،وذلك ألن
حتديد دخل رب األسرة يكون

شاركت الزوجة مبوافقتها يف
تسديد األقساط.

بقرار يصدر من جملس الوزراء
استناداً للمادة رقم ( )11اليت
استحدثتها اللجنة.

إجراء الوزارة لتقومي تراعي فيه
القيمة السوقية للعقار يف حالة

توصية اللجنة

قرض الشراء أو قيمة البناء يف حالة  -9جيب على مقدم الطلب يف
حالة ما إذا كان الطلب لقرض
قرض البناء.
شراء أن يثبت أنه ال ميل منزالً
 -1ال ةمنح القرض إذا تبني من
أو أرضاً سكنية ،وجيب عليه

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 -1حيسب مبلغ القرض
بالتناسب مع مدة السداد على
 -1حذف البند ( )1بالتوافق
أال يزيد القس الشهري على
مع وزارة اإلسكان ،مع إعادة
 %11من جمموع دخل رب
ترقيم البنود التالية.
األسرة.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
التقومي أن املبلغ املطلوب كقرض
أكرب من استطاعة رب األسرة إال
أنه ةمكن منح القرض إذا قدم مقدم
الطلب إثباتاً موثوقاً به يضمن سداد
الفرق بني قيمة الشراء أو البناء
واحلد األقصى للقرض من موارده
اخلاصة وأن القرض ال يستغل إال
لشراء أو بناء مسكن ،أو شاركت
الزوجة

مبوافقتها

يف

تسديد

األقساط.
 -9جيب على مقدم الطلب يف

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
يف حالة ما إذا كان الطلب

لقرض بناء أن يقدّم إثباتاً موثَّقاً
 -1املوافقة على النص كما
يفيد أن أفراد أسرته األساسية
ورد يف مشروع القانون ،مع
ةملكون أرضاً سكنية مناسبة
إعادة ترقيمه ليصبح (.)1
وليس عليها منازعات قانونية أو

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
 -1ال ةمنح القرض إال بعد
إجراء الوزارة تقومياً تراعي فيه

القيمة السوقية للعقار يف حالة
قرض الشراء أو قيمة البناء يف
حالة قرض البناء.

 -2ال ةمنح القرض إذا تبني من
شرعية ومبوافقتهم.
التقومي أن املبلغ املطلوب كقرض
 -9املوافقة على قرار جملس أكرب من استطاعة رب األسرة إال
النواب ،مع إعادة ترقيمه ليصبح أنه ةمكن منح القرض إذا قدم
(.)1
مقدم الطلب إثباتاً موثوقاً به
 -10جيب أال يكون مقدم
يضمن سداد الفرق بني قيمة
الطلب أو أي من أفراد أسرته
الشراء أو البناء واحلد األقصى
األساسية قد سبق له احلصول
للقرض من موارده اخلاصة وأن
على أية خدمة من اخلدمات
666

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
حالة ما إذا كان الطلب لقرض
شراء أن يثبت أنه ليس من بني
أفراد أسرته األساسية من ةملك
منزالً أو أرضاً سكنية ،وجيب عليه
يف حالة ما إذا كان الطلب لقرض
بناء إثبات أن أفراد أسرته األساسية
ةملكون أرضاً سكنية مناسبة وليس
عليها منازعات قانونية أو شرعية
وأنه ال يوجد بني أفراد األسرة
األساسية من ةمتلك منزالً.
 -10جيب أال يكون مقدم

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
القرض ال يستغل إال لشراء أو
بناء مسكن ،أو شاركت الزوجة
مبوافقتها يف تسديد األقساط

اإلسكانية املقدمة من احلكومة
أو القطاع اخلاص أو اجلمعيات
أو املؤسسات اخلريية أو أية جهة
 -1املوافقة على النص كما ورد يف
أخرى ،ويستثىن من ذلك خدمة
مشروع القانون ،مع إعادة
الشقة عن طريق اإلجيار من
ترقيمه ليصبح (.)2
الوزارة أو أية جهة أخرى،
وجيب على مقدم الطلب يف
 -5جيب على مقدم الطلب يف
هذه احلالة إعادة الشقة إىل
حالة ما إذا كان الطلب لقرض
احلكومة أو اجلهة املاحنة حبالتها
شراء أن يثبت أنه ال ميل عقارًا،
األصلية خالل شهرين من تسلم
وجيب عليه يف حالة ما إذا كان
قرض الشراء وبعد الشهرين من
الطلب لقرض بناء أن يقدّم إثباتاً
اكتمال البناء أو أربعة عشر
موثَّقاً يفيد بأنه أو أحد أفراد
شهراً من تسلم قرض البناء
666

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
الطلب أو أي من أفراد أسرته

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
أيهما أسبق.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
أسرته األساسية ةملكون أرضًا
سكنية مناسبة وليس عليها
منازعات قانونية أو شرعية

األساسية قد سبق له احلصول على
أية خدمة من اخلدمات اإلسكانية

ومبوافقتهم.

املقدمة من احلكومة أو القطاع
اخلاص أو اجلمعيات أو املؤسسات
اخلريية أو أية جهة أخرى ،ويستثىن
من ذلك خدمة الشقة عن طريق
اإلجيار من الوزارة أو أية جهة
أخرى ،وجيب على مقدم الطلب
يف هذه احلالة إعادة الشقة إىل
احلكومة أو اجلهة املاحنة حبالتها

ويف مجيع األحوال ال يزيد قرض
البناء أو الشراء على15ألف دينار
وال يقل عن  15ألف دينار.
-9
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 -1جيب أال يكون مقدم الطلب
أو أي من أفراد أسرته األساسية
قد سبق له احلصول على أية
خدمة من اخلدمات اإلسكانية
املقدمة من احلكومة أو القطاع
املوافقة على قرار جملس اخلاص أو اجلمعيات أو

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

األصلية خالل شهرين من تسلم
قرض الشراء وبعد الشهرين من
اكتمال البناء أو أربعة عشر شهراً
من تسلم قرض البناء أيهما أسبق.

النواب ،مع استبدال كلمة

(عقارًا) بعبارة (منزالً أو أرضًا
سكنية) ،ألن كلمة عقارًا أمشل،
واستبدال عبارة (بأنه أو أحد)
حبرف (أن) الوارد بعد كلمة
(يفيد) ،مع إعادة ترقيمه ليصبح
(.)5

ويف مجيع األحوال ال يقل قرض
البناء عن  40ألف دينار وال يزيد
على  11ألف دينار ،وال يقل
ب – يشترط للحصول على خدمة
قرض الشراء عن  10ألف دينار
قرض ترميم أن تتوافر املتطلبات
وال يزيد على  91ألف دينار.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
املؤسسات اخلريية أو أية جهة
أخرى ،ويستثىن من ذلك خدمة
الشقة عن طريق اإلجيار من
الوزارة أو أية جهة أخرى ،وجيب
على مقدم الطلب يف هذه احلالة
إعادة الشقة إىل احلكومة أو اجلهة
املاحنة حبالتها األصلية وذل :

أ -خالل شهرين من تسلم قرض
الشراء.
ب -وبعد الشهرين من اكتمال
666

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
البناء أو أربعة عشر شهراً من

التالية:

تسلم قرض البناء أيهما أسبق.
 -1يكون الطلب مقدماً من
رب األسرة األساسية.
 -10إعادة صياغة البند وإعادة
 -1يكون مقدم الطلب حبريين
ترقيمه ليصبح ( ،)1وذلك على
اجلنسية.
ويف مجيع األحوال ال يزيد قرض
النحو التايل:
(جيب أال يكون مقدم الطلب أو أي البناء أو الشراء على15ألف
ب – يشترط للحصول على خدمة  -1أال يقل سن مقدم الطلب
من أفراد أسرته األساسية قد سبق له دينار.
قرض ترميم أن تتوافر املتطلبات عن ( )11سنة ميالدية وال يزيد
احلصول على أية خدمة من
على ( )10سنة.
التالية:
اخلدمات اإلسكانية املقدمة من
احلكومة أو القطاع اخلاص أو
666

نصوص مواد مشروع القانون

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة
-1

توصية اللجنة

يكون الطلب مقدماً من

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

اجلمعيات أو املؤسسات اخلريية أو

 -4يكون قد مت سداد مجيع أية جهة أخرى ،ويستثىن من ذلك
رب األسرة األساسية.
القروض املمنوحة لألسرة األساسية
خدمة الشقة عن طريق اإلجيار من
 -1يكون مقدم الطلب حبريين
سواء من الوزارة أو بنك
الوزارة أو أية جهة أخرى ،وجيب
اجلنسية.
اإلسكان.
ب -يشترط للحصول على خدمة
 -1أن ةمتلك أحد أفراد األسرة على مقدم الطلب يف هذه احلالة
قرض ترميم أن تتوافر املتطلبات
 -1أال يقل سن مقدم الطلب
األساسية على األقل احلصة إعادة الشقة إىل احلكومة أو اجلهة
التالية:
عن ( )11سنة ميالدية وال يزيد
األكرب يف املنزل املطلوب له املاحنة حبالتها األصلية وذل :
على ( )10سنة.
القرض باعتباره املنزل الوحيد
 -2يكون الطلب مقدماً من
الذي متتلكه األسرة وأنه لسكنها
أ -خالل شهرين من تسلم
رب األسرة األساسية.
بعد ترميمه.
قرض الشراء.

 -4يكون قد مت سرداد مجيرع -1

رراد
رد أفر
رون أحر
أال يكر

ب-

666

وبعد الشهرين من اكتمال

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
القروض املمنوحة لألسرة األساسية
سواء من الوزارة أو بنك اإلسكان.
 -1أن ةمتلك أحد أفراد األسرة
األساسية على األقل حصة يف املنزل
املطلوب له القرض باعتباره املنزل
الوحيد الذي متتلكه األسرة وأنه
لسكنها بعد ترميمه.

-1

أال يكون أحد أفراد األسرة

األساسية قد سبق له احلصول على

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
األسرة األساسية قد سربق لره
احلصررول علررى أي خدمررة
إسكانية سواء من احلكومرة أو
القطاع اخلراص أو اجلمعيرات

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

البناء أو أربعة عشر شهراً من
تسلم قرض البناء أيهما أسبق.

أو املؤسسات اخلرييرة أو أيرة  -املوافقة على قرار جملس النواب
ـر
ررى خرالل عشـ
جهرة أخر
بإعادة صياغة الفقرة األخرية،
ردمي
راريخ تقر
رن تر
ـنوات مر
سـ
مع حذف عبارة (وال يقل عن
الطلب باستثناء خدمرة الشرقة
املمنوحة عن طريق اإلجيار مرن
الوزارة أو أية جهرة أخررى،
ويف هذه احلالرة جيرب إعرادة
الشقة للوزارة أو للجهة املاحنرة
خالل شرهرين مرن اكتمرال

 15ألف دينار) الواردة يف هناية
الفقرة ،وذلك ألن وضع حد
أدىن للقرض قد حيرم بعض  -1يكون قد مت سرداد مجيرع
ررة
رروض املمنوحررة لألسر
املنتفعني الذين ال يستطيعون القر
تسديد القرض بالفترة املقررة
األساسية سواء من الروزارة أو
للتسديد.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
أي خدمة إسكانية سواء من

قرار جملس النواب

أية جهة أخرى خالل مخس عشرة
سنة من تاريخ تقدمي الطلب
باستثناء خدمة الشقة املمنوحة عن
طريق اإلجيار من الوزارة أو أية
جهة أخرى ،ويف هذه احلالة جيب
إعادة الشقة للوزارة أو للجهة
املاحنة خالل شهرين من اكتمال
الترميم.

بنك اإلسكان.

الترميم.

ب-املوافقة على النص كما ورد يف  -1أن ةمتلك أحد أفراد األسرة

احلكومة أو القطاع اخلاص أو
اجلمعيات أو املؤسسات اخلريية أو

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 -9أال يزيد دخل رب األسرة

مشروع القانون.

األساسية على األقرل احلصـة
األكرب يف املنزل املطلروب لره

على  2200دينار ،مع مراعاة

القرض باعتباره املنزل الوحيرد

أحكام املادة ( )1من هذا القانون
الذي متتلكه األسرة وأنه لسكنها
فيما خيص الدخل ،وال يتأثر مبلغ
 -1املوافقة على النص كما
القرض الذي حيق له احلصول عليه
بعد ترميمه.
ورد يف مشروع القانون.
من جراء تطبيق أحكام هذه املادة.
رد أفررراد
رون أحر
 -2أال يكر
 -1حيسب مبلغ القرض
األسرة األساسية قد سربق لره
بالتناسب مع مدة السداد على أال  -1حذف البند ( ،)1وإعادة ترقيم
احلصررول علررى أي خدمررة
البنود التالية ،وذلك ألنه ورد
يزيد القس الشهري للقرض على
إسكانية سواء من احلكومرة أو
يف تعريف املنتفع.
 %11من جمموع دخل رب
القطاع اخلراص أو اجلمعيرات
666

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

 -9أال يزيد دخل رب األسرة األسرة.
على  900دينار ،مع مراعاة
أحكام املادة ( )1من هذا القانون
فيما خيص الدخل ،وال يتأثر مبلغ
القرض الذي حيق له احلصول عليه
من جراء تطبيق أحكام هذه املادة.
 -1حيسب

مبلغ

القرض

 -9ال ةمنح القرض إال بعد أن
جتري الوزارة تقوةماً للترميمات
املطلوبة على أن يكون هذا التقومي
مبيناً على أساج احلد األدىن
للمتطلبات االجتماعية لألسرة
األساسية واملتطلبات الفنية
للسكن.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
أو املؤسسات اخلرييرة أو أيرة

-1

حذف البند ( ،)1وإعادة

ترقيم البنود التالية ،وذلك ألن

حتديد سن مقدم الطلب يكون
بقرار يصدر من جملس الوزراء
استناداً للمادة رقم ( )11اليت
استحدثتها اللجنة.

بالتناسب مع مدة السداد على أال
 -4املوافقة على النص كما
يزيد القس الشهري للقرض على  -10أال يزيد احلد األقصى ورد يف مشروع القانون ،مع
 %11من جمموع دخل رب للقرض على املبلغ احملدد يف التقومي إعادة ترقيمه ليصبح (.)1
ويف مجيع األحوال ال يزيد قرض  -1املوافقة على قرار جملس
األسرة.
الترميم على  10ألف دينار.
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جهة أخررى خرالل عشـر
ردمي
راريخ تقر
رن تر
ـنوات مر
سـ
الطلب باستثناء خدمرة الشرقة
املمنوحة عن طريق اإلجيار مرن
الوزارة أو أية جهرة أخررى،
ويف هذه احلالرة جيرب إعرادة
الشقة للوزارة أو للجهة املاحنرة
خالل شرهرين مرن اكتمرال
الترميم.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
 -9ال ةمنح القرض إال بعد أن
جتري الوزارة تقوةماً للترميمات

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النواب ،مع إعادة ترقيمه ليصبح

(.)1

املطلوبة على أن يكون هذا التقومي
مبيناً على أساج احلد األدىن
للمتطلبات االجتماعية لألسرة
األساسية

واملتطلبات

 -5حيسب مبلغ القرض
بالتناسب مع مدة السداد على أال
يزيد القس الشهري للقرض على

الفنية

للسكن.

 %11من جمموع دخل رب
األسرة.

 -10أال يزيد احلد األقصى للقرض
على املبلغ احملدد يف التقومي ويف
مجيع األحوال ال يزيد قرض

 -1ال ةمنح القرض إال بعد أن
666

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

الترميم على  10ألف دينار.
 -1املوافقة على قرار جملس
النواب ،مع إعادة ترقيمه ليصبح
(.)2

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
جتري الوزارة تقوةماً للترميمات
املطلوبة على أن يكون هذا التقومي
مبيناً على أساج احلد األدىن
للمتطلبات االجتماعية لألسرة
األساسية
للسكن.

واملتطلبات

الفنية

 -7أال يزيد احلد األقصى
للقرض على املبلغ احملدد يف التقومي
ويف مجيع األحوال ال يزيد قرض
الترميم على  10ألف دينار.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
-9

حذف البند ( ،)9وإعادة

ترقيم البنود التالية ،وذلك ألن
حتديد دخل رب األسرة يكون
بقرار يصدر من جملس الوزراء
استناداً للمادة رقم ( )11اليت
استحدثتها اللجنة.
-1

املوافقة على النص كما

ورد يف مشروع القانون ،مع

إعادة ترقيمه ليصبح (.)5

 -9املوافقة على النص كما
ورد يف مشروع القانون  ،مع
إعادة ترقيمه ليصبح (.)1

666

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 -10املوافقة على النص كما
ورد يف مشروع القانون ،مع
إعادة ترقيمه ليصبح (.)7

 إعادة ترقيم املادة لتصبح املادةرقم (.)27
مادة ()10

مادة (( - )10مادة  27بعد

مادة ( - )10مادة ( )28بعد

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

 -إضافة عبارة (أو من ميثله قانوناً) -املوافقة على قرار جملس النواب،

بعد عبارة (مقدم الطلب) الواردة مع إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة
666

مادة ()28

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

يف بداية املادة.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

رقم (.)28

 حذف عبارة (ومجيع أفراداألسرة األساسية) الواردة يف سياق
املادة.
على ذل

يكون نص املادة بعـد

التعديل:

جيب أن يوقع مقدم الطلب ومجيع
أفراد األسرة األساسية تعهداً

جيب أن يوقع مقدم الطلب أو من
ميثله قانوناً تعهداً بااللتزام باستعمال

جيب أن يوقع مقدم الطلب أو من القرض يف الغرض املدصص له
ميثله قانوناً تعهداً بااللتزام باستعمال وبقبول رهن وثيقة ملكية املنزل أو
الشقة حلني سداد القرض.
القرض يف الغرض املدصص له
وبقبول رهن وثيقة ملكية املنزل أو

جيب أن يوقع مقدم الطلب أو مـن
ميثله قانوناً تعهداً بااللتزام باستعمال
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

بااللتزام باستعمال القرض يف الشقة حلني سداد القرض.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
القرض يف الغرض املدصرص لره
وبقبول رهن وثيقة ملكية املنزل أو
الشقة حلني سداد القرض.

الغرض املدصص له وبقبول رهن
وثيقة ملكية املنزل أو الشقة حلني
سداد القرض.
مادة ()12

مادة ()12

مادة ( - )12مادة ( )27بعد

مادة ()27

إعادة الترقيم
 املوافقة على النص كما ورد يفجيوز للوزير بقرار منه تأجيل جزء  -حذف املادة لورود حكمها يف
جيوز للوزير بقرار منه تأجيل جزء
مشروع القانون باعتباره أمشل من
من األقساط أو ختفيض قيمتها أو املادة ( ،)11على أن يعاد ترقيم نص املادة رقم ( ،)11إذ أهنا من األقساط أو ختفيض قيمتها أو
النزول عن جزء من قيمة القرض أو
حتدد االختصاص لوزير اإلسكان النزول عن جزء من قيمة القرض أو
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

كله يف حال وفاة املقترض أو املواد اليت تليها.
إصابته بعجز دائم يقعده عن العمل
وأدى ذلك إىل اخنفاض الدخل
العائلي لألسرة.

مادة ()11

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
كله يف حال وفاة املقترض أو

واألداة القانونية ،وهي القرار
اإلداري.
إصابته بعجز دائم يقعده عن العمل
 إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة وأدى ذلك إىل اخنفاض الدخلرقم (.)27
العائلي لألسرة.

مادة (( - )11مادة  10بعد

مادة ( - )11مادة ( )10بعد

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

 حذف الفقرة األخرية من املادة - ،املوافقة على قرار جملس النوابمع تغيري رقم املادة الواردة يف الفقرة مع إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة
رقم (.)10
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مادة ()10

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

األوىل من ( )28إىل ( )27وذلك
بإعادة ترقيم املواد السابقة.
على ذل

يكون نص املادة بعـد

التعديل:

ال جيوز للمقترض الذي صرف له

ال جيوز للمقترض الذي صرف له
قرض وفقاً للحالتني  1و  1من

ال جيوز للمقترض الذي صرف له قرض وفقاً للحالتني  1و  1من
املادة ( 21بعد إعادة الترقيم) من
قرض وفقاً للحالتني  1و  1من املادة ( )27من هذا القانون أن
هذا القانون أن حيصل على مسكن ال جيوز للمقترض الذي صرف له
املادة ( )11من هذا القانون أن
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

حيصل على مسكن من مشروع حيصل على مسكن من مشروع من مشروع إسكان حكومي.
إسكان حكومي.

إسكان حكومي.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
قرض وفقاً للحالتني  1و  1من
املادة ( 21بعد إعادة الترقيم) من
هذا القانون أن حيصل على مسكن
من مشروع إسكان حكومي.

كما ال جيوز إقراضه وفقاً للحالتني
1و 1من املادة ( )11من هذا
القانون إال إذا كان املسكن املزمع
إصالحه أو حتسينه غري مملوك له
بشرط أن يكون مملوكاً ألحد
أقربائه حىت الدرجة الثانية وأن
يسكن به فعالً.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
مادة ()11

يسجل املسكن اخلاضع لقرض

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة (( )11مادة  12بعد إعادة

مادة ( - )11مادة ( )12بعد

مادة ()12

الترقيم)

إعادة الترقيم

دون تعديل

الشراء أو البناء وفقاً ملا يلي:
 -1دون تعديل.

 املوافقة على نص صدر املادة كمايسجل املسكن اخلاضع لقرض
ورد يف مشروع القانون ،مع
الشراء أو البناء وفقاً ملا يلي:
إعادة ترقيمها لتصبح املادة رقم
(.)12

 – 1يف حالة قروض الشراء أو

 -1املوافقة على النص كما
 – 1يف حالة قروض الشراء أو
ورد يف مشروع القانون.
البناء املمنوحة للفئة األوىل :باسم

الزوج إذا كان هو الذي قام منفرداً

الزوج إذا كان هو الذي قام منفرداً

البناء املمنوحة للفئة األوىل :باسم
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

بتسديد القرض.

بتسديد القرض.

أما إذا اتفق الزوج مع زوجته على

أما إذا اتفق الزوج مع زوجته على

دفع أقساط القرض فإن املسكن

دفع أقساط القرض فإن املسكن

يسجل بامسيهما على الشيوع بنسبة

يسجل بامسيهما على الشيوع بنسبة

مسامهة كل منهما يف دفع األقساط

مسامهة كل منهما يف دفع األقساط

أو حسب ما يتفقان عليه.

أو حسب ما يتفقان عليه.

 – 1يف حالة قروض الشراء والبناء

 – 1يف حالة قروض الشراء والبناء

املمنوحة للفئة الثانية :باسم الوالد أو
الوالدة حبسب األحوال.

 -1دون تعديل.

 -1املوافقة على النص كما املمنوحة للفئة الثانية :باسم الوالد أو
ورد يف مشروع القانون.
الوالدة حبسب األحوال.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

 – 1يف حال قروض الشراء أو
البناء املمنوحة للفئة الثالثة :باسم من
كون مع الوالدين أو أحدمها أسرة
أساسية من الفئة الثالثة وقام بدفع
أقساط القرض ،وال خيل ذلك حبقه
يف احلصول على خدمة أخرى إذا
كون أسرة من الفئة األوىل أو الثانية
حسب ما هو وارد يف املادة ( )1من
هذا القانون.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 – 1يف حال قروض الشراء أو
 -1دون تعديل.

 -1املوافقة على النص كما البناء املمنوحة للفئة الثالثة :باسم من
ورد يف مشروع القانون ،مع كون مع الوالدين أو أحدمها أسرة
استبدال عبارة (وال حيق له) أساسية من الفئة الثالثة وقام بدفع
بعبارة (وال خيل ذل حبقه يف) أقساط القرض ،وال حيق له احلصول
الواردة قبل كلمة (احلصول)،

على خدمة أخرى إذا كون أسرة

وذلك ملنع احلصول على
من الفئة األوىل أو الثانية حسب ما
اخلدمات اإلسكانية مرتني،
األمر الذي يؤثر على بقية هو وارد يف املادة ( )1من هذا
القانون.
املواطنني.
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نصوص مواد مشروع القانون

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة ()12

مادة (( - )12مادة  11بعد

مادة ( - )12مادة ( )11بعد

مادة ()11

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

يصدر الوزير بقرار منه منوذجاً لعقد

دون تعديل

كما وردت من احلكومة

القرض وفقاً ألحكام هذا القانون.

 املوافقة على النص كما ورد يفمشروع القانون ،مع إضافة عبارة يصدر الوزير بالتنسيق مع بن
(بالتنسيق مع بن اإلسكان) ،اإلسكان بقرار منه منوذجاً لعقد
وإعادة ترقيم املادة لتصبح املادة القرض وفقاً ألحكام هذا القانون.

رقم (.)11
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
الفصل اخلامس
القسائم السكنية
مادة ()15

لرب األسرة أن يطلب احلصول
على قسيمة سكنية (قطعة أرض)
لبناء مسكن عليها ،وذلك وفقاً
للشروط املبينة يف هذا الفصل.
ويقدم الطلب إىل اإلدارة على

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

الفصل اخلامس

الفصل اخلامس

الفصل اخلامس

القسائم السكنية

القسائم السكنية

القسائم السكنية

مادة (( - )15مادة  11بعد

مادة ( - )15مادة ( )11بعد

مادة ()11

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

دون تعديل

 املوافقة على النص كما ورد يفمشروع القانون ،مع استبدال
عبارة

(القانون

والقرارات

الصادرة استنادًا له) بكلمة

لرب األسرة أن يطلب احلصول
على قسيمة سكنية (قطعة أرض)
لبناء مسكن عليها ،وذلك وفقاً

(الفصل) الواردة يف هناية الفقرة ،للشروط املبينة يف هذا القانون
مع إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة والقرارات الصادرة استنادًا له.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النموذج املعد لذلك .ويقيد الطلب

رقم ( ،)11وذلك ألن بعض ويقدم الطلب إىل اإلدارة على

حسب أسبقية تقدةمه.

االشتراطات واملتطلبات قد النموذج املعد لذلك .ويقيد الطلب
وردت يف أكثر من فصل من هذا حسب أسبقية تقدةمه.
القانون وكذلك يف قرارات جملس
الوزراء والوزير.

مادة ()11

مادة (( - )11مادة  12بعد

مادة ( - )11مادة ( )12بعد

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

 البند ( :)4حذف عبارة (هو أوأحد أفراد أسرته األساسية)
الواردة يف سياق البند.
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مادة ()12

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 البند ( :)1حذف الفقرة األخريةمن البند ،وتصحيح اخلطأ
اإلمالئي يف كلمة (االجيار) إىل

(اإلجيار).
 -البند

(:)1

(التخصيص)

تغيري
إىل

كلمة

(تقدمي

يشترط للحصول على خدمة

الطلب).

القسيمة السكنية عن طريق التمليك

يشترط للحصول على خدمة

أن تتوافر االشتراطات التالية:

القسيمة السكنية عن طريق التمليك
أن تتوافر املتطلبات التالية:
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 املوافقة على نص صدر املادةكما ورد يف مشروع القانون ،مع

يشترط للحصول على خدمة

استبدال كلمة (االشتراطات)

القسيمة السكنية عن طريق التمليك

بكلمة (املتطلبات) ،وإعادة ترقيم

أن تتوافر املتطلبات التالية:

املادة لتصبح املادة رقم (.)12
 -1أن يكون مقدم الطلب
حبريين اجلنسية.

 -2أن يكون مقدم الطلب هو
رب األسرة األساسية.

 -1حذف البند ( ،)1ألنه ورد
يف تعريف املنتفع ،مع إعادة ترقيم
 -1أن يكون مقدم الطلب هو
البنود التالية.
 -1أن يكون مقدم الطلب رب األسرة األساسية.
حبريين اجلنسية.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 -1أال يقل سن مقدم الطلب  -1املوافقة على النص كما
عن  11سنة ميالدية وال يزيد على ورد يف مشروع القانون  ،مع
 -1أن يكون مقدم الطلب هو
 10سنة.
إعادة ترقيمه ليصبح (.)2
 -1أال يكون مقـدم الطلـب
رب األسرة األساسية.
مالكًا لعقار.
 -1حذف البند ( ،)1ألن حتديد
 -1أال يقل سن مقدم الطلب
سن مقدم الطلب يكون بقرار
عن  11سنة ميالدية وال يزيد على
 -4أال يكون مقدم الطلب يصدر من جملس الوزراء استناداً
 10سنة.
مالكاً ملنزل أو ألرض سكنية للمادة رقم ( )11اليت استحدثتها
اللجنة ،مع إعادة ترقيم البنود
مناسبة.
التالية.
 -1أال يكون مقدم الطلب أو
-4

أال يكون مقدم الطلب

 -2إعادة صياغة البند بالتوافق

660

أي من أفراد أسرته األساسية قد
سبق له احلصول على أي خدمة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
مالكاً هو أو أحد أفراد أسرته

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

مع وزارة اإلسكان على النحو

التايل( :أال يكون مقدم الطلب

األساسية ملنزل أو ألرض سكنية
 -1أال يكون مقدم الطلب أو
مالكًا لعقار) ،مع إعادة ترقيمه
مناسبة.
أي من أفراد أسرته األساسية قد
ليصبح ( ،)1وذلك ألن كلمة
سبق له احلصول على أي خدمة
عقار تشمل املنزل واألرض
إسكانية مقدمة من احلكومة أو
السكنية.
القطاع اخلاص أو اجلمعيات أو
 -1أال يكون مقدم الطلب أو
املؤسسات اخلريية أو أية جهة
 -5املوافقة على النص كما ورد
أي من أفراد أسرته األساسية قد أخرى ،ويستثىن من ذلك خدمة
يف مشروع القانون  ،مع إعادة
سبق له احلصول على أي خدمة الشقة عن طريق اإلجيار من الوزارة
ترقيمه ليصبح (.)1
إسكانية مقدمة من احلكومة أو أو أية جهة أخرى.
القطاع اخلاص أو اجلمعيات أو

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
إسكانية مقدمة من احلكومة أو
القطاع اخلاص أو اجلمعيات أو
املؤسسات اخلريية أو أية جهة
أخرى ،ويستثىن من ذلك خدمة
الشقة عن طريق االجيار من
الوزارة أو أية جهة أخرى ،وجيب
على مقدم الطلب يف هذه احلالة
إعادة الشقة السكنية إىل الوزارة
أو اجلهة املاحنة حبالتها األصلية
خالل شهرين من تسلم مفتاح
الوحدة السكنية.

املؤسسات اخلريية أو أية جهة
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توصية اللجنة

قرار جملس النواب

أخرى ،ويستثىن من ذلك خدمة
الشقة عن طريق االجيار من الوزارة
أو أية جهة أخرى ،وجيب على
مقدم الطلب يف هذه احلالة إعادة
الشقة السكنية إىل الوزارة أو اجلهة
املاحنة حبالتها األصلية خالل شهرين  -1أال يزيد دخل رب األسرة
من تسلم مفتاح الوحدة السكنية .على ألف دينار وقت تقدمي
الطلب ،مع مراعاة احلكم الوارد
 -1أال يزيد دخل رب األسرة يف نص املادة ( )1من هذا القانون
فيما يتعلق بتحديد هذا الدخل.
على ألف دينار وقت التدصيص،
مع مراعاة احلكم الوارد يف نص
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

املادة ( )1من هذا القانون فيما
يتعلق بتحديد هذا الدخل.

 -1حذف البند ( ،)1ألن حتديد
دخل رب األسرة يكون بقرار
يصدر من جملس الوزراء استناداً
للمادة رقم ( )11اليت استحدثتها
اللجنة.
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

مادة (( - )17مادة  15بعد

مادة ()17

إعادة الترقيم)
مادة ()17
ةمكن للمنتفع الذي حصل على

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 حذف املادة ،وذلك بالتوافق معوزارة اإلسكان ،ألن املوافقة عليه

دون تعديل

تعطي املنتفع احلق يف احلصول
على خدمتني سكنيتني ،مما يعد

القسيمة السكنية مبوجب أحكام

ازدواج

هذا القانون أن يستفيد خبدمة قرض

اخلدمات اإلسكانية ،وبذلك

البناء.

سيؤثر على ختصيص طلبات

يف

االستفادة

من

القروض ،مع إعادة ترقيم البنود
التالية.
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نصوص مواد مشروع القانون

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

الفصل السادس

الفصل السادس

الفصل السادس

الفصل السادس

أحكام عامة

أحكام عامة

أحكام عامة

أحكام عامة

مادة ()18

مادة (( - )18مادة  11بعد

مادة ( - )18مادة ( )15بعد

مادة ()15

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

كما وردت من احلكومة

أ – يف كافة أنواع اخلدمات
اإلسكانية ،حتدد أسبقية الطلب

أ-دون تعديل.

أ -املوافقة على النص كما ورد أ -يف كافة أنواع اخلدمات
اإلسكانية ،حتدد أسبقية الطلب
يف مشروع القانون.
من تاريخ تقدةمه.

من تاريخ تقدةمه.
ب – إذا طلب مقدم الطلب تغيري

ب -إعادة صياغة هذا البند على ب -إذا طلب مقدم الطلب تغيري
666

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

اخلدمة اإلسكانية السابق حتديدها ب-دون تعديل.

النحو التايل( :إذا طلب مقدم

يف طلبه حتسب األسبقية من تاريخ

الطلب تغيري اخلدمة اإلسكانية

الطلب األصلي.

من طلب احلصول على وحدة
سكنية أو قسيمة سكنية إىل
طلب احلصول على قرض شراء

أو بناء أو أي خدمة أخرى،
فيكون احتساب األسبقية على
أساس الطلب األصلي).

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
اخلدمة اإلسكانية من طلب
احلصول على وحدة سكنية أو
قسيمة

سكنية

إىل

طلب

احلصول على قرض شراء أو
بناء أو أي خدمة أخرى ،فيكون
احتساب األسبقية على أساس
الطلب األصلي.

ج-إعادة صياغة هذا البند على
النحو التايل( :إذا أعاد املنتفع إىل ج -إذا أعاد املنتفرع إىل الروزارة
666

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
ج – إذا أعاد املنتفع إىل الوزارة
اخلدمة اإلسكانية املدصصة له ومل
يستفد منها ،وطلب خدمة أخرى،
حتسب أسبقية هذا الطلب من تاريخ
الطلب الذي مبوجبه خصصت له
اخلدمة اليت أعادها.

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

الوزارة اخلدمة اإلسكانية املدصصة
له ومل يستفد منها ،وطلب خدمة
أخرى ،حتسب األسبقية من تاريخ
تقدمي الطلب األخري) ،وذلك ألن
الطلب ينتهي مبجرد صدور قرار
التدصيص واستالم اخلدمة ،كما أنه
ةمثل اعتداء على حقوق اآلخرين
الذين حتققت هلم أسبقية يف طلب
احلصول على اخلدمة اإلسكانية
والذين مل يسبق ختصيص أي خدمة
إسكانية هلم.
666

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
اخلدمة اإلسكانية املدصصة له ومل
يستفد منرها ،وطلرب خدمرة

أخرى ،حتسب األسـبقية مـن
تاريخ تقدمي الطلب األخري.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 إعادة ترقيم املادة لتصبح املادةرقم (.)15

مادة مـسـتـحـدثـة

مادة مـسـتـحـدثـة

(مادة ( )17بعد إعادة الترقيم)

(مادة ( )11بعد إعادة الترقيم)

 استحداث مادة برقم ( ،)17مع  -عدم املوافقة على قرار جملسمراعاة إعادة ترقيم املواد التالية هلا،

النواب باستحداث هذه املادة،

ويكون نصها على النحو التايل:

وذلك ألهنا تتعلق باإلجيار فق ،

نص املادة ( )17املستحدثة:

مع إعادة ترقيم البنود التالية،
وذلك ألهنا تتعلق فق
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باإلجيار

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب
"يلتزم املنتفع بإصالح ما حلق
باملسكن من أضرار أو تلفيات
بالتعدي أو التفريط ،أو دفع
قيمتها نقداً ".

مادة ()17

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

حيث إن اللجنة قد أضافت فقرة
جديدة يف هناية املادة ( )14من
املشروع ملعاجلة ذلك فال داعي
لبقاء هذه املادة.

مادة (( - )17مادة  18بعد

مادة ( - )17مادة ( )11بعد

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

 حذف الفقرة األخرية من املادة  -املوافقة على النص كما ورد يفجيب على الوزارة لدى حتديد أولوية
مشروع القانون  ،مع إعادة ترقيم
اخلدمة التقيد بأسبقية تقدمي الطلب ،ابتداءً من عبارة (وذل يف احملافظة
املادة لتصبح املادة رقم (.)11
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مادة ()11

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

ومدى توافر املساكن يف خدمة اليت يقطنها.)...
التمليك ،والشقق يف خدمة التأجري،
واألراضي يف حالة القسيمة السكنية
وذلك يف احملافظة اليت يقطنها
صاحب الطلب بصورة أصلية حىت
ولو كان يسكن يف حمافظة أخرى

 إضافة عبارة يف هناية املادة نصها(كما جيب عليها نشر أمساء
املنتفعني من اخلدمات اإلسكانية
وتاريخ طلباهتم وعنوان سكنهم)

بصورة مؤقتة عند تقدمي الطلب،
ويستثىن من ذلك الطلبات اليت يقرر على ذل
الوزير

عدم

تقيدها

يكون نص املادة بعـد

بذلك التعديل:

لالعتبارات اليت يقدرها وفق كل
حالة على حدة.

جيب على الوزارة لدى حتديد أولوية

جيب على الوزارة لدى حتديد أولوية جيب على الوزارة لدى حتديد أولوية
اخلدمة التقيد بأسبقية تقدمي الطلب،
ومدى توافر املساكن يف خدمة
التمليك ،والشقق يف خدمة التأجري،
واألراضي يف حالة القسيمة السكنية

660

اخلدمة التقيد بأسبقية تقدمي الطلب،
ومدى توافر املسراكن يف خدمرة
التمليك ،والشقق يف خدمة التأجري،
واألراضي يف حالة القسيمة السكنية

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

اخلدمة التقيد بأسبقية تقدمي الطلب ،وذلك يف احملافظة اليت يقطنها
ومدى توافر املساكن يف خدمة صاحب الطلب بصورة أصلية حىت
التمليك ،والشقق يف خدمة التأجري ،ولو كان يسكن يف حمافظة أخرى
بصورة مؤقتة عند تقدمي الطلب،
واألراضي يف حالة القسيمة السكنية
ويستثىن من ذلك الطلبات اليت يقرر
كما جيب عليها نشر أمساء املنتفعني
الوزير عدم تقيدها بذلك
من اخلدمات اإلسكانية وتاريخ لالعتبارات اليت يقدرها وفق كل
طلباهتم وعنوان سكنهم.
حالة على حدة.
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
وذلك يف احملافظرة الريت يقطنرها
صاحب الطلب بصورة أصلية حىت
ولو كان يسكن يف حمافظة أخررى
بصورة مؤقتة عند تقدمي الطلرب،
ويستثىن من ذلك الطلبات اليت يقرر
رذلك
ردها بر
ردم تقير
روزير عر
الر
لالعتبارات اليت يقدرها وفق كرل
حالة على حدة.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
مادة ()10

جيب على اإلدارة أن تتحقق من
صحة مجيع البيانات واملستندات اليت
يقدمها طالب االنتفاع بشىت
الوسائل املمكنة ومن مجيع املصادر.
وتقدم اجلهات احلكومية املدتصة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة (( - )10مادة  17بعد

مادة ( - )10مادة ( )17بعد

مادة ()17

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

دون تعديل

 املوافقة على النص كما ورد يف جيب على اإلدارة أن تتحقق مرنمشروع القانون  ،مع إعادة ترقيم صحة مجيع البيانات واملستندات اليت
املادة لتصبح املادة رقم ( .)17يقدمها طالرب االنتفراع بشرىت
الوسائل املمكنة ومن مجيع املصادر.
وتقدم اجلهات احلكومية املدتصرة
لإلدارة كافة املعلومات اليت تطلبها.

لإلدارة كافة املعلومات اليت تطلبها.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
مادة ()12

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة (( - )12مادة  10بعد

مادة ( - )12مادة ( )18بعد

مادة ()18

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

مع عدم اإلخالل باملسئولية اجلنائية  -حذف املادة.
يعد الطلب املقدم للحصول على

 املوافقة على النص كما ورد يفمشروع القانون ،مع إضافة عبارة

(ملدة عام واحد) بعد عبارة

مع عدم اإلخالل باملسئولية اجلنائية
يعد الطلب املقدم للحصول على

خدمة إسكانية كأن مل يكن مع
جديد وذلك يف حالة إذا ما تضمن

(طلب جديد) ،وذلك بالتوافق خدمة إسكانية كأن مل يكن مع
مع وزارة اإلسكان ،مع إعادة حرمان مقدمه من تقدمي طلب
ترقيم املادة لتصبح املادة رقم جديد ملدة عام واحد وذلك يف

الطلب معلومات أو بيانات غري

(.)18

حرمان مقدمه من تقدمي طلب

صحيحة أو أرفق به مستندات

حالة إذا ما تضمن الطلب معلومات
أو بيانات غري صحيحة أو أرفق به

666

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

مزورة.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
مستندات مزورة

مادة ()11

مادة (( - )11مادة  10بعد

مادة ( - )11مادة ( )17بعد

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

 جتزئة املادة إىل فقرتني.• البند ( :)1حذف عبارة (بصفة
أصلية) الواردة يف سياق البند.
• البند ( :)1تُدمج الفقرة األخرية
من املادة ( )11مع نصّ البند
وإعادة صياغته على النحو

 املوافقة على قرار جملس النواب،مع إضافة بنود جديدة برقم

(،)7( ،)8( ،)7( ،)1( ،)5
( ،)22( ،)20وذلك بالتوافق
مع وزارة اإلسكان ،مع إعادة
ترقيم املادة لتصبح املادة رقم

666

مادة ()17

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

الوارد يف النص بعد التعديل.

• إضافة بند برقم ( -4إذا تأخر

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

(.)10

يف تسليم الشقة املؤقتة حسب
املعمول

اللوائح

هبا

يف

الوزارة).
على ذل

يكون نص املادة بعـد

للوزير إلغاء انتفاع املنتفع باخلدمة

التعديل:

اإلسكانية بعد إعطائه مهلة ملدة

يصدر الوزير قراراً بإلغاء انتفاع -إعادة صياغة صدر املادة على ثالثة أشهر لإلخالء ،أو حتويله إىل
املنتفع باخلدمة اإلسكانية إذا مل
يتجاوز جمموع ما دفعه املنتفع
نصف مبلغ اخلدمة اإلسكانية وإال

النحو التايل( :للوزير إلغاء انتفاع أحد أفراد أسرته األساسية الذي
املنتفع باخلدمة اإلسكانية بعد تتوافر فيه االشتراطات الواردة يف
إعطائه مهلة ملدة ثالثة أشهر

لإلخالء ،أو حتويله إىل أحد
666

هذا القانون ،أو إلزامه بإزالة تل

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

لزمه برفع املدالفة ألي من األسباب
اآلتية:

أفراد أسرته األساسية الذي املخالفة يف ميعاد حيدده لذل

تتوافر فيه االشتراطات الواردة أي من احلاالت اآلتية:
يف هذا القانون ،أو إلزامه بإزالة
تل

يصدر الوزير قراراً بإلغاء انتفاع
املنتفع باخلدمة اإلسكانية ألي سبب
من األسباب اآلتية:

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
يف

املخالفة يف ميعاد حيدده

ذل يف أي من احلاالت اآلتية):

 -1إذا فقد اجلنسية البحرينية أو
 -1املوافقة على قرار جملس
ثبت أنه مل يكن حبرينياً وقت إبرام
النواب حبذف عبارة (بصفة
العقد.
أصلية) الواردة يف سياق البند.
 -1املوافقة على النص كما ورد
يف مشروع القانون ،مع إضافة
عبارة (بدون عذر مشروع) يف

666

-1

إذا ختلف عن دفع األقساط

ملدة ستة أشهر متواصلة بدون

عذر مشروع.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
 -1إذا فقد اجلنسية البحرينية أو
ثبت أنه مل يكن حبرينياً وقت إبرام
العقد.
 -1إذا تبني أن البيانات اليت

هناية البند ،علمًا بأن جملس
النواب كان قد دمج البند ()1
مع الفقرة األخرية من املادة ()11
إال أنه مل يضع هذه الفقرة ضمن
التعديل.

ذكرها يف طلب االنتفاع أو يف
املستندات اليت قدمها كلها أو

-1

بعضها خمالفة للحقيقة مىت كانت -1
هذه البيانات سببا يف صدور قرار النحو التايل( :إذا تبني أن

 -1إذا فقد اجلنسية البحرينية أو االنتفاع.
ثبت أنه مل يكن حبرينياً بصفة أصلية
وقت إبرام العقد.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

إعادة صياغة البند على

البيانات اليت ذكرها يف طلب
االنتفاع أو يف املستندات اليت

قدمها كلها أو بعضها خمالفة
666

إذا تبني أن البيانات اليت

ذكرها يف طلب االنتفاع أو يف
املستندات اليت قدمها كلها أو
بعضها خمالفة للحقيقة مىت كانت
هذه البيانات سببًا يف صدور
قرار االنتفاع.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

 -1إذا ختلف عن دفع األقساط  -1إذا استددم مبلغ القرض يف
غري ما خصص له.
ملدة ستة أشهر متواصلة.

للحقيقة مىت كانت هذه البيانات
سببًا يف صدور قرار االنتفاع).
 -4املوافقة على قرار جملس
النواب.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
-4

إذا تأخر يف تسليم الشقة

املؤقتة حسب اللوائح املعمول
هبا يف الوزارة.

-1

إذا ثبت بيعه أو تأجريه

للخدمة اإلسكانية من الباطن أو

 -2إذا تأخر يف تسليم الشقة
 -1إذا تبني أن البيانات اليت املؤقتة حسب اللوائح املعمول هبا -1
يف الوزارة.
للخدمة اإلسكانية من الباطن أو
ذكرها يف طلب االنتفاع أو يف
السماح لغري أفراد أسرته
املستندات اليت قدمها كلها أو
األساسية السكن فيها دون إذن

إذا ثبت بيعه أو تأجريه

666

السماح لغري أفراد أسرته
األساسية السكن فيها دون إذن

أو موافقة مسبقة من الوزارة.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
بعضها خمالفة للحقيقة مىت كانت

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

أو موافقة مسبقة من الوزارة.

ألغراض غري مشروعة أو خمالفة

هذه البيانات سببا يف صدور قرار
االنتفاع.

-1

إذا

استخدم

املسكن

ألغراض غري مشروعة أو خمالفة
للنظام العام واآلداب وأدى

 -4إذا استددم املسكن ألي
غرض غري السكن أو مارج أعماالً
خمالفة للنظام العام واآلداب.
 -1إذا استددم مبلغ القرض يف
غري ما خصص له.

-1

إذا اســتخدم املســكن

إىل إحلاق الضرر اجلسيم

ذل

ـام واآلداب وأدى
ـام العـ
للنظـ
ذل إىل إحلاق الضرر اجلسـيم
باجلريان سواء كان ضررًا ماديًا

أو معنويًا.

باجلريان سواء كان ضررًا ماديًا
أو معنويًا.
-9

إذا ختلف املنتفع عن

السكن يف املسكن ملدة تزيد عن

ستة شهور من تاريخ تسلمه
666

-9

ـن
ـع عـ
ـف املنتفـ
إذا ختلـ

السكن يف املسكن ملدة تزيد عن
ستة شهور من تـاريخ تسـلمه
املسكن وكان ذل

بدون سبب

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

املسكن وكان ذل بدون سبب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
مقبول.

مقبول.
-1
-1

إذا أبدى املنتفع رغبته يف

إذا أبدى املنتفع رغبته يف

إهناء االنتفاع.

إهناء االنتفاع.
-9

إذا ختلف عن احلضور

إذا ختلف عن احلضور

إلهناء إجراءات ختصيص اخلدمة

إلهناء إجراءات ختصيص اخلدمة

اإلسكانية ملدة ستة شهور من

اإلسكانية ملدة ستة شهور من

تاريخ االستدعاء أو اإلعالن

تاريخ االستدعاء أو اإلعالن

بدون عذرًا مقبوالً.

-9

بدون عذرًا مقبوالً.
 -10إذا مل يقم ببناء القسيمة
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 -10إذا مل يقم ببناء القسيمة
السكنية خالل سنتني من تاريخ

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

السكنية خالل سنتني من تاريخ

تسلمه األرض ،على أنه جيوز

تسلمه األرض ،على أنه جيوز

لإلدارة املختصة منحه مهلة

لإلدارة املختصة منحه مهلة

أخرى مبوجب قرار يصدر من

أخرى مبوجب قرار يصدر من

مدير إدارة اخلدمات اإلسكانية.

مدير إدارة اخلدمات اإلسكانية.
 -11إذا رفض التوقيع على عقد
 -11إذا رفض التوقيع على عقد

احتاد املنتفعني لشقق الوزارة عن

احتاد املنتفعني لشقق الوزارة عن

ـالف
ـ أو خـ
ـق التمليـ
طريـ

أو خالف

الشروط واألحكام الواردة فيه.

طريق التملي

الشروط واألحكام الواردة فيه.
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نصوص مواد مشروع القانون

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة
مادة ()11

مادة (( - )11مادة  11بعد

مادة ( - )11مادة ( )10بعد

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

 تغيري كلمة (توافر) إىل (توفر).إذا ما توافر أحد األسباب الواردة
يف املادة ( )11من هذا القانون،
فللوزير بناء على توصية اإلدارة –
أن يصدر قراراً بإهناء االنتفاع وتقوم
اإلدارة باسترداد املسكن وذلك بعد

توصية اللجنة

 تغيري رقم املادة املذكورة يفالسطر األول من ( )11إىل املادتني

 حذف املادة ،ألن أحكامهامنصوص عليها يف املادة السابقة،

مع إعادة ترقيم البنود التالية.

( )10و ( )11تبعاً لتوصيات
اللجنة.

إعطاء املنتفع مهلة ملدة شهرين  -تغيري مهلة املنتفع من (شهرين)

666

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة
لإلخالء.

توصية اللجنة

إىل (ثالثة أشهر).

على أنه يف حالة ختلف املنتفع عن  -دمج الفقرة األخرية من املادة مع
دفع األقساط فإن على الوزارة البند ( )1من املادة ( )11السابقة
دراسة احلالة وجيب على املنتفع أن (مادة  10بعد إعادة الترقيم).
يقدم مربرات منطقية لتدلفه عن
الدفع ،فإذا رأى الوزير موجباً لذلك
جاز أن ةمنحه مهلة إضافية ال تزيد
على سنتني.

على ذل

يكون نص املادة بعـد

التعديل:

إذا ما توفر أحد األسباب الواردة
يف املادتني ( )10و ( )11من هذا
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
القانون ،فللوزير بناء على توصية
اإلدارة – أن يصدر قراراً بإهناء
االنتفاع وتقوم اإلدارة باسترداد
املسكن وذلك بعد إعطاء املنتفع
مهلة ملدة ثالثة أشهر لإلخالء.

666

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة (( - )12مادة  11بعد

مادة ( - )12مادة ( )10بعد

مادة ()10

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة
مادة ()12

يترتب على صدور قرار إهناء

دون تعديل

االنتفاع واسترداد املسكن اآلثار

االنتفاع واسترداد املسكن اآلثار

اآلتية-:

-1

 -1املوافقة على النص كما ورد
اآلتية-:
يف مشروع القانون.
زوال أي حق كان للمنتفع

على املسكن.
-1

 املوافقة على نص صدر املادة كماورد يف مشروع القانون.
يترتب على صدور قرار إهناء

التزام املنتفع بدفع مجيع

-1

دون تعديل.

 -1املوافقة على النص كما ورد
 -1زوال أي حق كان للمنتفع
يف مشروع القانون.
على املسكن.
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نصوص مواد مشروع القانون

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة
األقساط املستحقة حىت يوم إخالء -1

دون تعديل.

املسكن.

-1

كأهنا أجرة وال جيوز املطالبة
-4

احتفاظ اإلدارة حبقها يف

مطالبة املنتفع بدفع التعويض عن أي
ضرر حلق باملسكن.
-1

إسقاط حق املنتفع من

 -1التزام املنتفع بردفع مجيرع
 -1املوافقة على النص كما ورد األقساط املستحقة حىت يوم إخالء
يف مشروع القانون.
املسكن.
 -4املوافقة على النص كما ورد
يف مشروع القانون.
-1

اعتبار األقساط اليت مت دفعها

باستردادها كلها أو بعضها.

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

اعتبار األقساط اليت مت دفعها

كأهنا أجرة وال جيوز املطالبة
-1

دون تعديل.

باستردادها كلها أو بعضها.

 -5إعادة صياغة البند اخلامس
بالتوافق مع وزارة اإلسكان على -4
النحو التايل( :إسقاط حق املنتفع
من التقدم بطلب لالستفادة بأي
مشروع حكومي خيضع ألحكام
666

احتفاظ اإلدارة حبقها يف

مطالبة املنتفع بدفع التعويض عن
أي ضرر حلق باملسكن.

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة
االستفادة بأي مشروع حكومي -4

دون تعديل.

خيضع ألحكام هذا القانون وذلك
ملدة ال تقل عن سنة.

هذا القانون وذل

ملدة ال تقل -1

-1

مادة ()15

عن عام واحد من تاريخ إلغاء
االنتفاع.

مشروع حكومي خيضع ألحكام

رقم (.)10

مادة (( - )15مادة  12بعد

مادة ()15

إعادة الترقيم)
دون تعديل

(إسقاط حق املنتفـع مـن

التقدم بطلب لالستفادة بـأي

-إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة

دون تعديل.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 حذف املادة ،ألن املادة رقم( 19بعد إعادة الترقيم) عاجلت
666

هذا القانون وذل ملدة ال تقـل
عن عام واحد من تاريخ إلغـاء

االنتفاع.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

يعفى املنتفع من الثمن املتبقي يف

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

املوضوع املنصوص عليه يف هذه
املادة بشكل أمشل ،مع إعادة
ترقيم البنود التالية.

ذمته كله أو اجلزء املتبقي منه وذلك
يف حالة وفاته أو إصابته بعجز كلي
أقعده عن العمل.
مادة ()11

مادة (( - )11مادة  15بعد

مادة ( - )11مادة ( )12بعد

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

 املوافقة على قرار جملس النواب، إضافة عبارة (من تاريخ املوافقةمع إضافة عبارة يف هناية املادة
على الطلب) بعد عبارة (مخس
على النحو التايل( :وذل وفقًا
سنوات).
للمعايري اليت حتددها الوزارة)،
666

مادة ()12

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

 تغيري عبارة ( 250ديناراًشهرياً) إىل كلمة (شهري).

وإعادة ترقيم املادة لتصبح املادة

رقم (.)12

 إضافة عبارة ( ال يقل عن 200دينار) بعد عبارة مبلغ شهري.
على ذل

يكون نص املادة بعـد ةمنح ألصحاب الطلبات اليت مضى

التعديل:

عليها مخس سنوات من تاريخ

ةمنح ألصحاب الطلبات اليت مضى
عليها مخس سنوات من تاريخ

املوافقة على الطلب على الئحة
االنتظار مبلغ شهري ال يقل عن
 200دينار كبدل سكن حلني

املوافقة على الطلب على الئحة حصوهلم على اخلدمة اإلسكانية،
666

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
االنتظار مبلغ شهري ال يقل عن وذل

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

وفقًا للمعايري اليت حتددها ةمنح ألصحاب الطلبات اليت مضى

 200دينار كبدل سكن حلني الوزارة.

عليها مخس سنوات من تاريخ

ةمنح ألصحاب الطلبات اليت مضى حصوهلم على اخلدمة اإلسكانية.

املوافقة على الطلب على الئحة

عليها مخس سنوات على الئحة

االنتظار مبلغ شهري ال يقل عن

االنتظار مبلغ  110ديناراً شهرياً

 200دينار كبدل سكن حلني

كبدل سكن حلني حصوهلم على

حصوهلم على اخلدمة اإلسكانية،

اخلدمة اإلسكانية.

وذل

وفقًا للمعايري اليت حتددها

الوزارة.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
مادة ()17

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة (( - )17مادة  11بعد

مادة ( - )17مادة ( )11بعد

مادة ()11

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

 املوافقة على نصّ املادة كما  -املوافقة على قرار جملس النواب،وردت يف املشروع بقانون ،مع وإعادة ترقيم املادة لتصبح املادة
مراعاة تصحيح مسمى (القانون رقم (.)11
رقم ( )20لسنة  2771يف شأن
اإلسكان) ،ليصبح ( املرسوم
بقانون رقم ( )20لسنة 2771
يف شأن اإلسكان).

666

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة
على ذل

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

يكون نص املادة بعـد

التعديل:
يلغى املرسوم بقانون رقم ()20
لسنة  2771يف شأن اإلسكان،
وتلغى القرارات املنفذة له.
يلغى القانون رقم ( )10لسنة

يلغى املرسوم بقانون رقم ()20
لسنة  2771يف شأن اإلسكان ،يلغى املرسوم بقانون رقم ()20
وتلغى القرارات املنفذة له.

لسنة  2771يف شأن اإلسكان،
وتلغى القرارات املنفذة له.

 1991يف شأن اإلسكان ،وتلغى
القرارات املنفذة له.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة مستحدثة

مادة ()11

مادة ( )11بعد إعادة الترقيم

 استحداث مادة برقم ( ،)11مع حيدد جملس الوزراء بقرار منهمراعاة ترقيم البنود التالية هلا ،حدود الدخل الشهري وسن
ويكون نصها كاآليت( :حيدد

جملس الوزراء بقرار منه حدود
الدخل الشهري وسن املنتفعني
من اخلدمات اإلسكانية).

666

املنتفعني من اخلدمات اإلسكانية.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة مستحدثة

مادة ()12

مادة ( )12بعد إعادة الترقيم

 استحداث مادة برقم ( ،)12مع تسريمراعاة ترقيم البنود التالية هلا ،والقرارات الصادرة تنفيذًا له على
ويكون نصها كاآليت( :تسري
الطلبات اإلسكانية املقدمة قبل
أحكام هذا القانون والقرارات
سريانه.
الصادرة تنفيذًا له على الطلبات
أحكام

اإلسكانية املقدمة قبل سريانه).
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هذا

القانون

نصوص مواد مشروع القانون

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة (( - )18مادة  17بعد

مادة ( - )18مادة ( )15بعد

مادة ()15

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

كما وردت من احلكومة
مادة ()18

 إضافة عبارة (ويصدر باالتفاق  -املوافقة على قرار جملس النواب،مع

وزير

العدل

والشؤون

االسالمية قرار بتحديد موظفي
مأموري الضبط القضائي) بعد
عبارة القرارات التنفيذية الالزمة.
على ذل
التعديل:

مع إضافة عبارة (لتنفيذ هذا
القانون) بعد كلمة (الالزمة)،
واستبدال عبارة (ستة شهور)

بكلمة (شهرين) ،وإعادة ترقيم
املادة لتصبح املادة رقم (.)15

يكون نص املادة بعـد

على الوزير إصدار القرارات
على الوزير إصدار القرارات
666

التنفيذية الالزمة ويصدر باالتفاق

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
وزير

العدل

والشؤون

على الوزير إصدار القرارات التنفيذية الالزمة لتنفيذ هذا القانون مع
التنفيذية الالزمة ويصدر باالتفاق ويصدر باالتفاق مع وزير العدل االسالمية قرار بتحديد موظفي
مع وزير العدل والشؤون والشؤون االسالمية قرار بتحديد مأموري الضبط القضائي لتطبيق
االسالمية قرار بتحديد موظفي موظفي مأموري الضبط القضائي أحكام هذا القانون خالل مدة ال

مأموري الضبط القضائي لتطبيق لتطبيق أحكام هذا القانون خالل جتاوز (ستة شهور) من تاريخ
على الوزير إصدار القرارات أحكام هذا القانون خالل مدة ال مدة ال جتاوز (ستة شهور) من صدوره.
التنفيذية الالزمة لتطبيق أحكام هذا جتاوز شهرين من تاريخ صدوره .تاريخ صدوره.
القانون خالل مدة ال جتاوز شهرين
من تاريخ صدوره.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
مادة ()17
على رئيس جملس الوزراء والوزراء

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة (( - )17مادة  18بعد

مادة ( - )17مادة ( )11بعد

مادة ()11

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكرام

– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويعمل به بعد مضي
شهر من تاريخ نشره يف اجلريدة
الرمسية.

على رئيس جملس الوزراء والوزراء

دون تعديل

 املوافقة على نص املادة كما ورد هذا القانون ،ويعمل به بعد مضرييف مشروع القانون ،مع إعادة شهر من تاريخ نشره يف اجلريردة
ترقيم املادة لتصبح املادة رقم الرمسية.
(.)11
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جدول االستدرا
مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
يف شأن اإلسكان
نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
مادة ()1

املواطنون من ذوي الدخل احملدود
هم الذين يستفيدون فق

باخلدمة

اإلسكانية املنصوص عليها يف هذا
القانون.

-

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة ()1

مادة ()1

مادة ()1

إضافة عبارة يف هناية الفقرة

نصها ( :ويراعى عند ختصيص
املسكن عن طريق التملي

ألحد

املعاقني أو ألسرته األساسية وجود
جتهيزات خاصة باملعاق تتناسب

قررت اللجنة املوافقة على
قرار جملس النواب بإضافة عبارة
يف هناية املادة ،مع إعادة صياغة
هذه العبارة لتصبح على النحو
التايل:
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نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

ونوع إعاقته سواء كان مقدم
الطلب معاقا أو أحد أفراد أسرته
األساسية).
على ذل

يكون نص املادة بعـد

التعديل:
املواطنون من ذوي الدخل احملدود
هم الذين يستفيدون فق

باخلدمة

اإلسكانية املنصوص عليها يف هذا املواطنون من ذوي الدخل احملدود
القانون ويراعى عند ختصيص هم الذين يستفيدون فق باخلدمة
666

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
املسكن عن طريق التملي

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

ألحد اإلسكانية املنصوص عليها يف هذا

املعاقني أو ألسرته األساسية وجود القانون ويراعى عند ختصيص املواطنون من ذوي الدخل احملدود
جتهيزات خاصة باملعاق تتناسب املسكن عن طريق التملي هم الذين يستفيدون فق باخلدمة
لصاحب احلق يف ذل  ،وكان اإلسكانية املنصوص عليها يف هذا
ونوع إعاقته سواء كان مقدم
معاقًا هو أو أحد أفراد أسرته القانون ويراعى عند ختصيص
الطلب معاقا أو أحد أفراد أسرته
األساسية ،وجود جتهيزات خاصة املسكن عن طريق التملي
األساسية.
لصاحب احلق يف ذل  ،وكان
باملعاق تتناسب ونوع اإلعاقة.
معاقًا هو أو أحد أفراد أسرته
األساسية ،وجود جتهيزات خاصة
باملعاق تتناسب ونوع اإلعاقة.
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التاريخ  52 :مار س 5011م

سعادة األستاذ /فؤاد أمحد احلاجي

احملرتم

رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة
املوضوع  :مشروع قانون يف شأن اإلسكان (املعد يف ضوء االقرتاح ببانون املبدم
من جملس النواب).

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتاريخ  8فبراير 1022م ،أرفق معالي السيد علي ب االا الانالا رئني
المجلنننن  ،ضمممممت بتابمممم( ر ممممم  22ص ل ت ق ،)1022 -1 -7 /نسمممم
مشروع قاوو في شنن اسسنكا
مجل ن

مممممت

المعند فني ضنوء االقتنراح بتناوو المتندم من

الوننوا ) ،وملبرتمم( اضيضمماحي إلممى لجن م الشممؤوت التشممريعي والقانوني م ،

وللل لمنا شت( وإبدا المالحظات علي( للجن المرافق العام والبيئ .
وبتمممواريخ  17فبرايمممر ،و 6مممممارس ،و 9ممممارس ،و 13مممممارس 1022م،
عقدت لجن الشؤوت التشريعي والقانوني اجتماعاتها التاسع ،والعاشر ،والحمادن
عشممممر ،وال الممممث عشممممر ،حيممممث اطلعممممت علممممى مشممممروع القممممانوت  ،وملبرتمممم(
اضيضاحي  ،وللل بحضور المستشاريت واال تصاصييت القانونييت بالمجلس.
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وترى اللجن – بعد المداول والنقاش – ما يلي:
 .2البد عند دراس مشروع القانوت األ ل في االعتبمار المسمتجدات الحاليم ،
والتعديالت التي طرأت على السياس اضسباني في المملب  ،و اص في
ظل التوج( نحو دعم وزيادة ال دمات اضسباني .
 .1أت مشمممروع القمممانوت تنممماول تفصممميالت تنظيميممم وإجرائيممم ب يمممرة ممممت
المناسب أت تصدر بقرارات تنظيمي مت وزير اضسبات بما همو معممول
بمم( حالي موبا ،بممدل الممنص عليهمما فممي القممانوت؛ مممما يتممي الفرص م لسممهول
تعديلها لمواجه المتطلبات والمعطيات المستجدة.
 .7أت تحديد سقف ست مقدم طلب ال دم اضسباني ب مسيت عاموبا بما جما
ب
تمييمزا بميت الممواطنيت ،وعليم( تبمرز
في البنمد  )7ممت الممادة  ،)7يعمد
أهمي م معالج م همملا الممنص إممما ب ضمماف نصمموص اص م إلممى مشممروع
القمممانوت تعمممالة مسمممأل االسمممت نا ات ،أو برفمممع سمممت المنتفمممع بال مممدمات
اضسباني ؛ بغي تحقيق العدال والمساواة بيت المواطنيت.
 .4أت البنممد  )6مممت المممادة  ،)7و البنممد  )4مممت المممادة  )29لمميس فيهممما
موا م للوضعيت اال تصادن واالجتماعي الحالييت في المملب .
 .2مت الصعب تقنيت األمور الواردة في البند  )20مت المادة .)29
 .6أت تعديل مجلس النواب على المادة  71البند  )2بحلف عبمارة بصمف
أصمملي

 ،ممد أزال شممبه عممدم الدسممتوري عممت المممادة ،إل ي ممالف نممص

المممادة

 71البنممد  )2المممادة  )28مممت الدسممتور ،والتممي تممنص علممى أت

النممماس سواسمممي فمممي البرامممم اضنسممماني  ،ويتسممماوى المواطنممموت لمممدى
القممانوت فممي الحقمموق والواجبممات العام م  ،ال تمييممز بيممنهم فممي للممل بسممبب
الجنس أو األصل أو اللغ أو الديت أو العقيدة .
 .3أت عبمارة وتلغممى القممرارات المنفملة لمم( الممواردة فمي المممادة  )73مممت
المشممروع تسممبب إشممبالي انوني م  ،إل بيممف تتعامممل وزارة اضسممبات مممع
الطلبات المقيدة في سجالتها بشأت ال دمات اضسباني والتي لم يوقبت فيها
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حتممى ا،ت ،لمملا تممرى اللجنمم األ ممل بمالحظمم دائممرة الشممؤوت القانونيمم
ب صوص المادة.
 .8ممممت الضمممرورة بمبمممات اسمممتطالع رأن وزارة الماليممم بشمممأت مشمممروع
القانوت؛ نظرب ا لمما يترتمب علمى تطبيمق القمانوت  -فمي حالم إ مرار  -ممت
تبعات مالي ستشبل عبئوبا على الميزاني العام للدول .
 .9تتمنممى اللجن م علممى لجن م المرافممق العام م والبيئ م االسممتئناس بمالحظممات
هيئ م التشممريع والفتمموى دائممرة الشممؤوت القانوني م سابق موبا)؛ ألهميتهمما فممي
تقويم مشروع القانوت.

ركي اللجوة:
ترى اللجن عدم سالم مشروع قاوو في شنن اسسنكا
ضنننوء االقتنننراح بتننناوو المتننندم مننن مجلننن

المعند فني

الونننوا ) ،ممممت النممماحيتيت

الدستوري والقانوني  ،ما لم يعدل وفق ما لبر مت مالحظات.

حممد هادي احللواجي
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والبانونية
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