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 (1ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي األول للجنة 

املرافق العامة والبيئة 

خبصوص مشروع قانون يف 

شأن اإلسكان )املعد يف ضوء 

االقرتاح بقانون املقدم من 

 النواب(.جملس 
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 م5102مارس  52: التاريخ

 

 جنة املرافق العامة والبيئةلل التكميلي األول تقريرال
 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( يف شأن اإلسكان خبصوص

 ) املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب (

 األول من الفصل التشريعي الرابعالعادي  ددور االنعقا

 

 مقدمـة:
 

صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس  أرسل  م5112 يناير 11بتاريخ      

ـًا برقم )  ( إىل جلنة املرافق العامة  1د 4ص ل م ب/ ف 55جملس الشورى خطاب

، بإعادة م5112 يناير 11املنعقدة بتاريخ  الرابعةوالبيئة، بناًء على قرار اجمللس يف جلسته 

)املعد يف ضوء االقتراح بقانون  )  ( لسنة )   ( يف شأن اإلسكان     مشروع قانون رقم

 وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.على أن تتم دراسته  ،املقدم من جملس النواب(
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 

 

من الفصل  األولدور االنعقاد العادي  يف املذكورتدارست اللجنة مشروع القانون  (0)
 االجتماعات التالية:يف  رابعالتشريعي ال

 

 تارخيـــه رقـم االجتمـاع

 م5112يناير  52 الرابعاالجتمـاع 

 م5112فرباير  5 اخلامساالجتمـاع 

 م5112فرباير  4 لسادساالجتمـاع ا

 م5112فرباير  9 االجتماع السابع 

 م5112فرباير  11 الثامناالجتماع 

 م5112فرباير  52 االجتماع التاسع

 م5112فرباير  52 العاشراالجتماع 

 م5112مارس  2 احلادي عشراالجتماع 

 م5112مارس  11 الثاين عشراالجتماع 

 م5112مارس  11 الثالث عشراالجتماع 

 م5112مارس  55 الرابع عشراالجتماع 

 م5112 مارس 52 االجتماع اخلامس عشر
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اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث . 5
 :يلي والدراسة واليت اشتملت على ما

 

سعادة األستاذة مجيلة علي سلمان النائب الثاين لرئيس اجمللس وسـعادة  مقترح  -
 (مرفق. )يز رئيس جلنة شؤون املرأة والطفلاألستاذة هالة رمزي فا

 (مرفقمرئيات وزارة اإلسكان . ) -

 (مرفق. )اجمللس األعلى للمرأة مرئيات -

 (مرفقرأي هيئة املستشارين القانونيني بشأن موضوع التفويض التشريعي. ) -

 

ـًا من . 3 سعادة األستاذة دالل الزايد رئـيس   اجتماع اللجنة اخلامسحضرت جانب
 جلنة الشؤون التشريعية والقانونية.

 احلمـر بن يعقوب سعادة السيد باسـماجتماع اللجنة احلادي عشر وقد حضر  -
 وزير اإلسكان.

 :وفد من وزارة اإلسكان حيث حضر كل من . وقد شارك يف بعض اجتماعات اللجنة4

 

 وزارة اإلسكان. –مستشار قانوين   رالسيد خالـد يعقـوب العامـ .1

 بنك اإلسكان. –مستشار قانوين   السيدة هيفاء عبداجلليل املدين .5

 بنك اإلسكان. –مستشار قانوين   رالسيـد ياسـر حممـد خيـ .2
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 من األمانة العامة: كما شارك يف اجتماع اللجنة 

 .باجمللس لشؤون اللجان املستشار القانوين     األستاذ حمسن محيد مرهون -

  السيدة خولة حسن هاشموتوىل أمانة سـر اللجنة. 
 

ـًا  : اإلسكانمرئيات وزارة : ثاني
 

بنود ومواد مشـروع القـانون،   املالحظات على  عدد منكان لوزارة اإلسكان 
حيث متت مناقشة تلك املالحظات خالل عدة اجتماعات مكثفة مع اللجنة، وقد تقدمت 
الوزارة مبذكرتني تضمنت األوىل منها ثالثة حماور تضمن احملـور األول مراحـل تطـور    

اإلسكاين، واحملور الثاين تضمن رؤى عامة حول إقرار وتشريع التشريعات اخلاصة بالشأن 
قانون جديد لإلسكان بدياًل للقانون احلايل أما احملور الثالث فتضمن املالحظات اليت تراها 

 الوزارة حول مشروع القانون.

أما املذكرة الثانية فتناولت مرئيات الوزارة يف شكلها األخري والذي هو عبارة عن 
ـًا عليه من قبل الوزارة مبالحظاهتا مرفقات ثال ثة أوالمها اجلدول املعد من قبل اللجنة معلق

مادًة مادة، كما تضمنت املذكرة مسودة منفصلة مبشروع القانون حيوي رؤيـة الـوزارة   
 ( مرفق. )ملشروع القانون باإلضافة إىل مالحظات الوزارة إمجاال على مشروع القانون

ـًا األستاذة مجيلة علي سلمان النائب الثاين لرئيس اجمللس  سعادةملخص مقترح : ثالث
 : وسعادة األستاذة هالة رمزي فايز رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل

 

سعادة األستاذة مجيلة علي سلمان النائب الثاين لرئيس اجمللـس وسـعادة   بّينت 
ليت قـدمتاها  عرب مذكرهتما ا –األستاذة هالة رمزي فايز رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل 
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باختالف أدواته الدسـتورية مبوضـوع    قد عىن البحريين يف الدستور املشرع أن -للجنة
من ميثاق العمل الوطين يف  امليادين يف العديد من النصوص بدًءاحقوق ودعم املرأة يف شىت 
طار تكفل ت األساسية للمجتمع البند السادس ) ويف هذا اإلالفصل األول املعنون باملقوما

 دولة حتقيق الضمان االجتماعي الالزم للمواطنني يف حالة الشيخوخة أو العجز عن العملال
ة يف الفقرتني وأما الدستور املعدل فقد نص يف املادة اخلامس أو اليتم أو الترمل أو البطالة (
تكفل الدولة التوفيق بني واجبات املرأة حنـو األسـرة    -ب)ب،ج( على التايل        ) 

اجملتمع ، ومساواهتا بالرجال يف ميادين احلياة السياسية واالجتماعية والثقافيـة   وعملها يف
تكفل الدولة حتقيـق الضـمان    -جإخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية. واالقتصادية دون 

أو اليتم أو  االجتماعي الالزم للمواطنني يف حالة الشيخوخة أو املرض أو العجز عن العمل
مبا مؤداه بأن املشرع الدستوري قد عىن مبوضوع املرأة وكانت نصب  ،الترمل أو البطالة (

 .عينيه يف القوانني األساسية املنظمة لكيان الدولة

قد حدد الفئات املسـتحقة للخـدمات   وأوضحت املذكرة أن مشروع القانون 
، إال أن هنالك فئة خامسة مل يتناوهلا املشـروع والـيت مـن    فئات فقط اإلسكانية بأربع

 الـال  املفترض أن تكون حمل عناية املشرع ، وهي املطلقات واألرامـل واملهجـورات   
ويتوجب أن يكونوا مشمولني بعناية املشـرع   ،اجملتمع بدون عائل أو معيليتواجدن يف 

 واقترحت اللجنـة سالفة الذكر ،  لكوهنم مواطنني حمل عناية املشرع الدستوري يف املواد
إضافة فئة خامسة للفئات املستحقني للخدمات اإلسكانية وهي املطلقـة أو األرملـة أو   

، أو العزباء يتيمـة األم واألب  ا يثبت اهلجران ولديها دعوى طالقاملهجورة اليت متلك م
افـق  حىت ولو كانت تعمل أو متجاوزة للسن القانوين ، وال خيفى علـى فطنـتكم بتو  

 ريعية هلن.سباغ احلماية التشرين يف حوار التوافق الوطين على إاملتحاو

ـًا سعادة األستاذة مجيلة علي سلمان وسعادة األستاذة هالة رمزي فايز قدمت وقد  مقترح
 (مرفقلنص تعريف الفئة اخلامسة، مت تفصيله يف املذكرة املرفقة بتقرير اللجنة. )
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ـًا  : األعلى للمرأةملخص مرئيات اجمللس : رابع
 

الت املقترحة على مربرات التعديتضمنت املذكرة اليت قدمها اجمللس األعلى للمرأة 
 مشروع القانون وذلك على النحو التايل:

 استحداث فئة جديدة مستحقة للخدمة اإلسكانية :

من خـالل تـبين    5119بدأت فكرة مشروع حق االنتفاع دون التملك يف عام 
أة لشرحية مهمة من شرائح اجملتمع البحريين اليت حتتـاج إىل اهتمـام   اجمللس األعلى للمر

ن متت دراسـة الطلبـات   روف اليت مت تشخيصها ، وذلك بعد أورعاية خاصة نظرا للظ
وإجراء مقارنة مع واقع اخلدمات املقدمة بدول جملس التعاون اخلليجي ، والتوجه بقصـد  

ال تشملهن اخلـدمات اإلسـكانية مراعـاة    انتفاع النساء البحرينيات املتضررات الال  
لظروفهن املعيشية والسكنية . حيث باشر اجمللس األعلى للمرأة ومبتابعة شخصية وبـدعم  

من لدن صاحبة السمو امللكي األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظهـا   متناهيغري 
بالتنسـيق واإلعـداد   اهلل ورعاها قرينة عاهل البالد املفدى رئيسة اجمللس األعلى للمرأة 

 .ة من املواطنات مع وزارة اإلسكانالستيعاب هذه الفئ

استجابة لتوجيهات صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفـة رئـيس   
الوزراء املوقر بدراسة أفضل السبل اليت توسع مظلة استفادة املـواطنني مـن اخلـدمات    

فقـد   ديد املؤهل لالستفادة من تلك اخلدمات،اإلسكانية مبا يف ذلك مراجعة املعايري لتح
م مشروع قرار وزاري بشأن نظـام اإلسـكان   5115أبريل  51حبث جملس الوزراء يف 

يتضمن إدخال فئات جديدة ضمن املستفيدين من اخلدمات اإلسكانية يأخذ بعني االعتبار 
 .هلذه الفئات اجلديدة النواحي االجتماعية واإلنسانية
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 22اصة املرئية رقـم  االتفاق عليه يف مرئيات حوار التوافق الوطين وخبتنفيذا ملا مت  -
 .25واملرئية 

حفظ وصون كرامة املرأة اليت تنطبق عليها شروط هذه الفئة مدى حياهتـا والـيت    -
ول عليها كشريك أساسي تشكل نسبة ليست بقليله يف اجملتمع البحريين يف الوقت الذي يع

 .يف اجملتمع

املتصاعد لطلبات النساء غري املستوفيات لشروط احلصول علـى اخلدمـة   تلبية للعدد  -
دون إمهال احلاالت اليت  5114اإلسكانية واليت قدمت إىل مركز دعم املرأة لغاية ديسمرب 

 مل تتقدم للمجلس بطلبات هبذا الشأن .

تعديالت املقترحة على تفصياًل للوقد تضمنت مذكرة اجمللس األعلى للمرأة 
 (مرفق. )ونقانمشروع ال

ـًا  رأي اللجنة : - خامس
 

الـوزارة   مع سعادة وزير اإلسـكان وثثلـي   مشروع القانونتدارست اللجنة           
وذلـك يف   واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللسباإلضافة إىل اجمللس األعلى للمرأة 

حيث قامت اللجنة مبراجعة مواد مشروع القانون بالتفصيل مـع  ، عدة اجتماعات مكثفة
ثثلي الوزارة، وعليه قامت بإجراء العديد من التعديالت عليها فأعادت صياغة بعضها فيما 

آخذة يف االعتبار مرئيات كل من وزارة أضافت عدًدا من التعديالت على البعض اآلخر،  
ادة األستاذة مجيلة علي سـلمان وسـعادة   سعاإلسكان واجمللس األعلى للمرأة ومقترح 

األستاذة هالة رمزي فايز واجمللس األعلى للمرأة، باإلضافة إىل رأي سعادة األستاذة دالل 
 ، ومن جانٍب آخر رأت اللجنة أن بعـض الزايد رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

ال ميكن تضـمينها   -للجنة وزارة اإلسكان يف مذكرهتا املقدمةاليت أوردهتا  - االقتراحات
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ـًا ضمن اللوائح والقرارات  يف صلب القانون كوهنا تعد أمورًا إجرائية يتم حتديدها الحق
 .اليت يصدرها الوزير

 

سعادة األستاذة مجيلة علي معظم املقترحات اليت تقدمت هبا  وقد تبنت اللجنة
، باإلضافة إىل رأي واجمللس األعلى للمرأة سلمان وسعادة األستاذة هالة رمزي فايز

 استحداث يعية والقانونية؛ بضرورةسعادة األستاذة دالل الزايد رئيس جلنة الشؤون التشر
تتضمن حبيث فئات املستحقة للخدمات اإلسكانية لتكون من ضمن الفئة خامسة 

، وإذ تؤكد اللجنة أن تلك املطلقات واألرامل واملهجورات أو العزباء يتيمة األم واألب
شمل مواطنات حبرينيات هلن كل احلق يف احلصول على اخلدمة اإلسكانية واليت الفئة ت

كفلها هلم دستور ثلكة البحرين، وعليه قررت اللجنة استحداث تلك الفئة من وذلك 
الفئة اخلامسة : املطلقة أو األرملة أو املهجورة اليت متلك ما يثبت على النحو التايل: )

و العزباء يتيمة األم أو األب حىت ولو كانت تعمل أو اهلجران ولديها دعوى طالق، أ
ـًا  متجاوزة للسن القانوين، هلا احلق بالتقدم بطلب شقة سكنية عن طريق اإلجيار وفق

ـًا لعدٍد من الضوابط ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ( وذلك وفق
ف وردت بشكٍل مفصٍل يف اجلدول واالشتراطات نّصت عليها اللجنة يف بنود تالية للتعري

 املرفق بالتقرير.
( سنة ميالدية لكي 50( إىل )01كما قررت اللجنة تغيري سن مقدم الطلب من )

وجيوز بقرار يتوافق مع سن الرشد املتعارف عليه يف ثلكة البحرين، وإضافة عبارة )
(، يف عدٍد من املواد املتعلقة يصدر من جملس الوزراء زيادة املبلغ على احلد املذكور

 بدخل رب األسرة ومبالغ القرض املستحقة ملقدمي الطلبات اإلسكانية. 
 

يف على مشروع القانون  من حيث املبدأالتوصية باملوافقة  إىل اللجنة وعليه انتهت
، واملوافقة على )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب( شأن اإلسكان

 .التقريرت اللجنة على مواد املشروع كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق بتعديال
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 مويضمن حقوقه نياملواطن وإذ تتطلع اللجنة للخروج بقانون متكامل يليب حاجات
توجيهات صاحب اجلاللة ملك ثلكـة البحـرين   لوذلك تنفيًذا  الدستور ماليت كفلها هل

 يف خطبه السامية خالل عدة فصول تشريعية سابقة، واالهتمام البـالغ  حفظه اهلل ورعاه
بضرورة إجياد الذي أواله جاللته الحتياجات املواطنني وباألخص من ذوي الدخل احملدود 

 السبل حللحلة امللف اإلسكاين واختاذ اخلطوات الالزمة يف هذا الشأن.

  

ـًا   طي:اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتيا -سادس
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  29إعمااًل لنص املادة ) 
  من: كل

 اـًمقرًرا أصليـ سعادة الدكتور حممـد علـي حسـن علي  .0

ـًا  سعادة املهندسة زهـوة حممـد الكـواري  .5  مقرًرا احتياطي
 

ـًا  توصية اللجنة : - سابع
 

قانون، فـإن  ال مشروعيف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة      
 مبا يلي : اللجنة توصي
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على مشروع قانون يف شأن اإلسكان ) املعد يف ضـوء   املوافقة من حيث املبدأ -1
 االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب (.

 

 يف اجلدول املرفق.املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل  -5

 

 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 
 

  مجعة حممد الكعبي                                      فؤاد أمحد احلاجي                    

رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة               نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( 
 يف شأن اإلسكان

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 الديباجة
 

 

املوافقة على نص الديباجة كما   -
وردت يف املشروع بقانون، مع 

 مراعاة التايل:
 

تصويب اخلطأ اإلمالئي يف كلمة  -
 (.االطالع( لتصبح )اإلطالع)

( 11تعديل مسمى )القانون رقم ) -

 الديباجة
 

املوافقة على قرار جملس النواب 
 بإجراء التعديالت التالية: 

    

تصويب اخلطأ اإلمالئي يف كلمة   -
 (.االطالع( لتصبح ) اإلطالع)

 الديباجة

 

 

 

 

 



 

551 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شأن اإلسكان(، يف  1952لسنة 
( 01املرسوم بقانون رقم )إىل )
 (.يف شأن اإلسكان 0791لسنة 

إضافة حرف الالم إىل كلمة  -
( الواردة يف السطر قبل األخري سنة)

 (.لسنةمن الديباجة لتصبح )
 

على ذلك يكون نص الديباجة بعد 
 التعديل:

 حنن محد بن عيسى آل خليفة 

تعديل مسمى )القانون رقم  - 
يف شأن  1952( لسنة 11)

املرسوم بقانون اإلسكان(، إىل )
 يف شأن 0791( لسنة 01رقم )

 (.اإلسكان

إضافة حرف الالم إىل كلمة  -
( الواردة يف السطر قبل األخري سنة)

 (.لسنةمن الديباجة لتصبح )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

551 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 حنن محد بن عيسـى آل خليفـة   
 ملك ثلكة البحرين.

 طالع على الدستور،بعد اإل

( لسـنة  11وعلى القانون رقـم ) 

 ملك ثلكة البحرين. 

 على الدستور، االطالعبعد 

( 11رقم ) املرسوم بقانونوعلى 
 يف شأن اإلسكان، 1952لسنة 

وعلى قانون التسجيل العقاري 
( 12الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 ،1959لسنة 

وعلى القانون املدين الصادر 
 لسنة( 19باملرسوم بقانون رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حنن محد بن عيسى آل خليفة 
 ملك ثلكة البحرين. 

 على الدستور، االطالعبعد 

( 11رقم ) املرسوم بقانونوعلى 
 يف شأن اإلسكان، 1952لسنة 

وعلى قانون التسجيل العقاري 
( 12الصادر باملرسوم بقانون رقم )



 

510 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 يف شأن اإلسكان، 1952

وعلى قانون التسـجيل العقـاري   
( 12الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 ، 1959لسنة 

وعلى القـانون املـدين الصـادر    
( سـنة  19باملرسوم بقانون رقم )

5111، 

 النـواب وجملس  الشورىلس أقر جم
القانون اآل  نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:

5111، 

 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
دقنا عليه القانون اآل  نصه، وقد ص

 وأصدرناه:

 

 

 

 

 ،1959لسنة 

وعلى القانون املدين الصادر 
 لسنة( 19باملرسوم بقانون رقم )

5111، 

 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآل  نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:



 

515 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الفصل األول

 تعريفات

 ( 0مادة )

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 تعريفات

 ( 0مادة )

مع مراعاة أن تعدد حذف عبارة ) -
الزوجات ال يعطي احلق يف احلصول 

( على أكثر من خدمة إسكانية واحدة
الواردة يف سياق تعريف )األسـرة  

 األساسية(.

الفئة الرابعة : إضافة عبارة  -
واالبنة البالغ سن الرشد  -)األبن

 الفصل األول

 تعريفات

 (0مادة )
 

 
 
 
 
 
 

 الفصل األول

 تعريفات

 (0مادة )
 
 
 
 
 
 
 



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويتيم الوالدين ولديه أخ أو أخت 
الواردة يف سياق  (قاصرا أو أكثر

 تعريف )األسرة األساسية(.

حبكم احملكمة إذا تغيري عبارة ) -
( الواردة يف كان صاحب عمل

سياق تعريف )دخل رب األسرة( 
بإقرار موثق من مكتب إىل )

التوثيق بوزارة العدل إذا كان 
صاحب عمل وقت تقدمي 

 (.الطلب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حذف الفقرة التالية من تعريف  -
 (: دخل رب األسرة)

وال يتم حساب املبالغ التالية ضمن 
 الدخل:

دينارًا عن كل ابن مل يتم  21 .أ 
سنة وليس له مصدر  50

 دخل.

دينار عن كل  011  .ب 
 زوجة ليس هلا مصدر دخل.

دينار عن األب أو  011 .ج 
األم اللذين ليس هلما مصدر 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دخل.

تصويب األخطاء اإلمالئية يف  -
( إىل إمرأة( و)ابن( إىل )إبنكلمة )

 أينما وردت يف املادة.( امرأة)

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

 

 

يف جمال تطبيق هذا القانون يقصد 
بالكلمات والعبارات التالية املعاين 
املبينة قرين كل منها، ما مل يقتض 

 

املوافقة على نص صدر املادة كما  -
 ورد يف مشروع القانون.

 
 

 

الوزارة: املوافقة على النص   -
 كما ورد يف مشروع القانون.

الوزير: املوافقة على النص   -
 .كما ورد يف مشروع القانون

اخلدمة اإلسكانية: املوافقة على   -
النص كما ورد يف مشروع 

 القانون.

 
 

 

  
 

يف جمال تطبيق هذا القانون يقصد 
بالكلمات والعبارات التالية املعاين 
املبينة قرين كل منها، ما مل يقتض 

 السياق غري ذلك:
الوزارة املختصة بشئون الوزارة: 
 .اإلسكان

بشئون الوزير: الوزير املختص 
 اإلسكان.

اخلدمة اإلسكانية: تشمل احلصول 
على مسكن عن طريق التمليك أو 



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 السياق غري ذلك:

الوزارة: الوزارة املختصة بشئون 
 اإلسكان.

الوزير املخـتص بشـئون    الوزير:
 اإلسكان.

اخلدمة اإلسكانية: تشمل احلصول 
على مسكن عن طريق التمليك أو 
اإلجيار، وقروض شراء أو بناء أو 
ترميم منزل، واحلصول على قسيمة 

 سكنية.

املوافقة على النص كما  اإلدارة:  -
 . ورد يف مشروع القانون

املسكن: املوافقة على النص كما   -
 ورد يف مشروع القانون.

 
 
 
 
 
 

األسرة األساسية: املوافقة   -
على تعريف األسرة األساسية كما 
ورد يف مشروع القانون مع استبدال 

( املذكورة يف هذا القانونعبارة )

اإلجيار، وقروض شراء أو بناء أو 
ترميم منزل، واحلصول على قسيمة 

 سكنية.

اإلدارة: اإلدارة املختصة باخلدمات 
 اإلسكانية يف الوزارة.

املسكن: كل وحدة سكنية ضمن 
أي مشروع حكومي لتحقيق 

لقانون والقرارات غايات هذا ا
الصادرة تنفيذًا له، ويشمل املسكن: 

 األرض والبناء.



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

يف جمال تطبيق هذا القانون يقصد 
بالكلمات والعبارات التالية املعاين 
املبينة قرين كل منها، ما مل يقتض 

 السياق غري ذلك:
 

الوزارة: الوزارة املختصة بشئون 
 اإلسكان.

الوزير: الوزير املختص بشئون 
 اإلسكان.

اخلدمة اإلسكانية: تشمل احلصول 

اإلدارة: اإلدارة املختصة باخلدمات 
 اإلسكانية يف الوزارة.

املسكن: كل وحدة سكنية ضمن 
أي مشروع حكومي لتحقيق 
ت غايات هذا القانون والقرارا

الصادرة تنفيذًا له، ويشمل املسكن: 
 األرض والبناء.

 
 

األسرة األساسية: الوحدة األسرية 

 (، مع نقل الفئاتالتاليةبكلمة )
إىل مادة مستحدثة حتمل  وأحكامها
 (.5الرقم )

 
 

املوافقة على الـنص   الفئة األوىل: -
 مع، كما ورد يف مشروع القانون

نقله إىل املادة املسـتحدثة رقـم   
(5.) 

 

ـ   - ى الفئة الثانية: املوافقة عل
النص كما ورد يف مشروع القانون، 
مع نقله إىل املادة املستحدثة رقـم  

 
 

األسرة األساسية: الوحدة األسرية 
اليت هلا حق التقدم بطلب إىل الوزارة 
للحصول على خدمة إسكانية 
واحدة وتتكون من أي من الفئات 

 .املذكورة يف هذا القانون
 

 

 

 



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

على مسكن عن طريق التمليك أو 
اإلجيار، وقروض شراء أو بناء أو 
ترميم منزل، واحلصول على قسيمة 

 سكنية.

اإلدارة: اإلدارة املختصة باخلدمات 
 اإلسكانية يف الوزارة.

املسكن: كل وحدة سكنية ضمن 
أي مشروع حكومي لتحقيق 
ت غايات هذا القانون والقرارا

الصادرة تنفيذًا له، ويشمل املسكن: 

اليت هلا حق التقدم بطلب إىل الوزارة 
للحصول على خدمة إسكانية 
واحدة وتتكون من أي من الفئات 

 التالية:

 

 

 

 

 .الزوج والزوجةالفئة األوىل: 

(5.) 

ـ  الفئة الثالثة:  - ى املوافقة عل
النص كما ورد يف مشروع القانون، 
مع نقله إىل املادة املستحدثة رقـم  

(5.) 

كمـا   النصاملوافقة على   -1
مع حذف ، ورد يف مشروع القانون

ـًا بأن كلمة أبناء هنا  عبارة )علم
ألنه قد سبق النص تشمل البنات( 

ريف كلمـة )األبنـاء( يف   على تع
التعريفات، مع نقل البنـد للمـادة   

 (.5املستحدثة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 األرض والبناء.

 
 

األسرة األساسية: الوحدة األسرية 
اليت هلا حق التقدم بطلب إىل الوزارة 
للحصول على خدمة إسكانية 
واحدة وتتكون من أي من الفئات 

 التالية:

 

 

 

 

 

الفئة الثانية: األسرة ذات العائل 
 امرأةالواحد سواء أكان رجاًل أم 

 مع قاصر أم أكثر.

البالغ غري املتزوج  االبنالفئة الثالثة: 
الساكن مع والديه البحرينيني أو 

 أحدمها وفقًا ملا يلي:

أن يتم تكوين هذه األسرة   -1

املوافقة على قرار جملس   -5
النواب بتصحيح اخلطأ اإلمالئي يف 

( أينما االبن( لتصبح )اإلبنكلمة )
مع حذف أداة وردت يف املادة، 

( الواردة يف بداية الفقرة، ال) النفي
وذلك حىت ال ينتفع االبن من 
، اخلدمات اإلسكانية أكثر من مرة
مع نقل البند للمادة املستحدثة رقم 

(5.)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

الفئة األوىل: الزوج والزوجة مع 
مراعاة أن تعدد الزوجات ال يعطي 

احلصول على أكثر من  احلق يف
 خدمة إسكانية واحدة.

الفئة الثانية: األسرة ذات العائل 
الواحد سواء أكان رجاًل أم إمرأة 

 مع قاصر أم أكثر.

الفئة الثالثة: اإلبن البالغ غري املتزوج 

 واالبنباختيار الوالدين أو أحدمها 
البالغ حىت وإن كان للوالدين أبناء 
بالغون آخرون يسكنون معهم 
علمًا بأن كلمة أبناء هنا تشمل 

 البنات.
 

ال حيرم هذا االختيار هذا  -5
من التقدم لنيل خدمة  االبن

إسكانية أخرى وال حيرم األبناء 
اآلخرين من التقدم لنيل خدمة 

توفرت فيهم ما إسكانية مىت 
( 1ة )شروط تكوين أسر من الفئ

( غري أنه جيوز هلذا 5أو الفئة )

 
 

 

املوافقة على النص كما   -2
، مع نقل ورد يف مشروع القانون

 (.5)البند للمادة املستحدثة رقم 

املوافقة على  الفئة الرابعة : -
قرار جملس النواب بإضافة الفئة 

على النحو  إعادة صياغتها، والرابعة
 أو كالمهااالبنة  أواالبن ) التايل:

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

إىل املادة املستحدثة مع نقل النص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

510 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

الساكن مع والديه البحرينيني أو 
 أحدمها وفقًا ملا يلي:

أن يتم تكوين هذه األسرة  -1
أو أحدمها واإلبن باختيار الوالدين 

البالغ حىت وإن كان للوالدين أبناء 
بالغون آخرون يسكنون معهم 
علمًا بأن كلمة أبناء هنا تشمل 

 البنات.
 

ال حيرم هذا االختيار هذا  -5
اإلبن من التقدم لنيل خدمة 
إسكانية أخرى وال حيرم األبناء 

أن ينسحب قبل التخصيص  االبن
إن وجد  –     ليحل حمله ابن آخر

تنطبق عليه الشروط وذلك ملرة  –
واحدة. وحيرم الوالدين أو أحدمها 
منفردين من احلصول على خدمة 

 إسكانية أخرى.

 

يكون هذا االختيار هنائيا   -2
وغري قابل للرجوع فيه بعد 

 التخصيص.
 
 
 

واالبنة البالغ  -الفئة الرابعة : االبن 

سن الرشد ويتيم الوالدين ولديه 

 .(5رقم )

 

 
رب األسرة: املوافقة على   -

النص كما ورد يف مشروع 
( 01، مع تغيري السن من )القانون
( سنة، لكي يتوافق مع 50إىل )

سن الرشد املتعارف عليه يف ثلكة 
 البحرين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

515 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

اآلخرين من التقدم لنيل خدمة 
توفرت فيهم  ما إسكانية مىت

( 1كوين أسر من الفئة )شروط ت
( غري أنه جيوز هلذا 5أو الفئة )

اإلبن أن ينسحب قبل التخصيص 
 –إن وجد  –ليحل حمله ابن آخر 

تنطبق عليه الشروط وذلك ملرة 
واحدة. وحيرم الوالدين أو أحدمها 
منفردين من احلصول على خدمة 

 إسكانية أخرى.

يكون هذا االختيار هنائيا   -2
بعد  وغري قابل للرجوع فيه

 أخ أو أخت قاصرا أو أكثر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دخل رب األسرة: املوافقة   -
 على قرار جملس النواب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 التخصيص.

 

 

 

 

 

 

 

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

ومعتمد من باقي أفراد هذه األسرة 
مراعاة أن هذا االعتماد يف حال مع 

ثبوته غري جائز الرجوع فيه، ويف 
حالة وفاة هذا الشخص أو عجزه 
عن أداء دوره كرب أسرة أساسية 
فإن لباقي أفراد هذه األسرة اختيار 

 رب أسرة آخر من بني أفرادها.
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

ب األسرة: أي شخص من أعضاء ر
( سنة 11األسرة األساسية بلغ )

ومعتمد من باقي أفراد هذه األسرة 
مع مراعاة أن هذا االعتماد يف حال 
ثبوته غري جائز الرجوع فيه، ويف 
حالة وفاة هذا الشخص أو عجزه 

دخل رب األسرة: إمجايل الدخل 
النقدي الشهري لرب األسرة الثابت 

إذا كان موظفًا أو بشهادة الراتب 
بإقرار موثق من مكتب التوثيق 
بوزارة العدل إذا كان صاحب 

 عمل وقت تقدمي الطلب.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

كما ورد يف  النصاملوافقة على  -
 .مشروع القانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رب األسرة: أي شخص من أعضاء 
( سنة 50األسرة األساسية بلغ )

ومعتمد من باقي أفراد هذه األسرة 



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

عن أداء دوره كرب أسرة أساسية 
األسرة اختيار فإن لباقي أفراد هذه 

 رب أسرة آخر من بني أفرادها.
 

 

دخل رب األسرة: إمجايل الدخل 
النقدي الشهري لرب األسرة الثابت 
بشهادة الراتب إذا كان موظفًا أو 
حبكم احملكمة إذا كان صاحب 

 عمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النص : املوافقة على املنتفع  -
 .كما ورد يف مشروع القانون

 

 

 

 

 

 

 

مع مراعاة أن هذا االعتماد يف حال 
ثبوته غري جائز الرجوع فيه، ويف 
حالة وفاة هذا الشخص أو عجزه 

أسرة أساسية عن أداء دوره كرب 
فإن لباقي أفراد هذه األسرة اختيار 

 رب أسرة آخر من بني أفرادها.
 

 

 

دخل رب األسرة: إمجايل الدخل 
النقدي الشهري لرب األسرة الثابت 
بشهادة الراتب إذا كان موظفًا أو 



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

وال يتم حساب املبالغ التالية ضمن 
 الدخل:

 

دينارًا عن كل ابن مل  21 - أ
 سنة وليس له مصدر 51يتم 
 دخل.

دينار عن كل زوجة  111 -ب
 ليس هلا مصدر دخل.

دينار عن األب أو األم  111 -ج
 اللذين ليس هلما مصدر دخل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وال حيسب دخل الزوجة ضمن 
الدخل إال إذا وافقت على ذلك، 
وال يترتب على موافقتها أن تفوق 
قيمة الدخل احلد األعلى لدخل 

 

: املوافقة على مقدم الطلب -
ــنص كمــا ورد يف مشــروع  ال

 .القانون
 

 

 

 

يف هناية  إضافة التعريفات التالية -
 :املادة

 البنك:  بنك اإلسكان. -
 ةشكلامللجنة الجلنة اإلسكان:  -

بإقرار موثق من مكتب التوثيق 
بوزارة العدل إذا كان صاحب 

 عمل وقت تقدمي الطلب.

املبالغ التالية ضمن  وال يتم حساب
 الدخل:

 

دينارًا عن كل ابن مل  21 - أ
سنة وليس له مصدر  51يتم 
 دخل.

دينار عن كل زوجة  111 -ب
 ليس هلا مصدر دخل.



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

وال حيسب دخل الزوجة ضمن 
الدخل إال إذا وافقت على ذلك، 
وال يترتب على موافقتها أن تفوق 
قيمة الدخل احلد األعلى لدخل 
املستفيد يف أحكام هذا القانون، 

دفع األقساط بالنسبة وتشارك يف 
 اليت توافق عليها.

 

املنتفع: من حيصل على خدمة 
إسكانية طبقًا ألحكام هذا القانون 

 والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

أحكام هذا القانون،  املستفيد يف
وتشارك يف دفع األقساط بالنسبة 

 اليت توافق عليها.
 

 

املنتفع: من حيصل على خدمة 
إسكانية طبقًا ألحكام هذا القانون 

 والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

 

 

 

مهمة  واملنوط هبابقرار من الوزير 
إبداء الرأي يف سياسات توزيـع  

 أخرىوأية مهام  ةاإلسكاني اخلدمة
 حيددها قرار تشكيلها.

 االبنة. وأاالبن: االبن -
الطلب:  الطلب الذي يقـدم   -

 ةاإلسـكاني  اخلدمةللحصول على 
وفقـًا  و القانونطبقًا ألحكام هذا 

 للنماذج املعدة هلذا الغرض .
قدم الطلب: هو رب األسرة م -

الذي يتقدم بالطلـب للحصـول   
 . ةاإلسكاني اخلدمةعلى 

دينار عن األب أو األم  111 -ج
 اللذين ليس هلما مصدر دخل.

 

وال حيسب دخل الزوجة ضمن 
الدخل إال إذا وافقت على ذلك، 

أن تفوق وال يترتب على موافقتها 
قيمة الدخل احلد األعلى لدخل 
املستفيد يف أحكام هذا القانون، 
وتشارك يف دفع األقساط بالنسبة 

 اليت توافق عليها.
 

 



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

مقدم الطلب: رب األسرة الذي 
يتقدم نيابة عن األسرة األساسية 
بطلب إىل الوزارة للحصول على 

 خدمة إسكانية.
  

مقدم الطلب: رب األسرة الذي 
يتقدم نيابة عن األسرة األساسية 
بطلب إىل الوزارة للحصول على 

 إسكانية.خدمة 

 باخلدمــة املنتفــع : املســتفيد -
طبقـًا ألحكـام هـذا     ةاإلسكاني
 . القانون

التخصيص: متكني مقدم الطلب  -
 اخلدمـة  صورمن االنتفاع بأحد 

 .ةاإلسكاني
الدخل : الدخل الشهري لرب  -

 .األسرة
 سـكنية املسكن:  كل وحدة  -

سواًء كانت بيتًا أو شقة ضـمن  
لتحقيـق   ةاإلسكاني اخلدمةبرامج 

غايات قانون اإلسكان والقرارات 

املنتفع: من حيصل على خدمة 
إسكانية طبقًا ألحكام هذا القانون 

 والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

 

 

 

مقدم الطلب: رب األسرة الذي 
ة األساسية يتقدم نيابة عن األسر

بطلب إىل الوزارة للحصول على 



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

الصادرة تنفيـذًا لـه، ويشـمل    
 املسكن األرض والبناء املقام عليه.

الذي سكن املالسكن املؤقت :  -
وفقًا مؤقت توفره الوزارة بشكل 

 . ألحكام هذا القانون
يم مسكن: إصالح مسكن ترم -

 قائم أو عمل أية إضافات فيه. 
ــكنية: األرض  - ــيمة الس القس

السكنية اليت يتم ختصيصها وفـق  
 . القانونأحكام هذا 

العقار: كل شيء مستقر حبّيزه  -
ثابت فيه ال ميكن نقله منـه دون  

 خدمة إسكانية.
 

 
 

 البنك:  بنك اإلسكان. -
 ةشكلامللجنة الجلنة اإلسكان:  -

مهمة  واملنوط هبابقرار من الوزير 
إبداء الرأي يف سياسات توزيـع  

 أخرىوأية مهام  ةاإلسكاني اخلدمة
 حيددها قرار تشكيلها.

 االبنة. وأاالبن: االبن -
الطلب:  الطلب الذي يقـدم   -



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

تلف أو تغيري يف هيئته، قائم حبدود 
وموقع ومساحة معينـة ويكـون   

احد أو ألشخاص مملوكًا لشخص و
على الشيوع من دون أن يفصـل  
جزء عن سائر األجزاء األخـرى  
فاصل من ملك عام أو خـاص أو  
دون أن يكون جلزء منه أو عليـه  
من احلقوق مـا لـيس لزجـزاء    

 األخرى أو عليها.
األجزاء املشـتركة: األجـزاء    -

تكون معـدة  واملشتركة من البناء 
لالستعمال أو الفائدة املشـتركة  

 ةاإلسـكاني  اخلدمةللحصول على 
وفقـًا  و القانونطبقًا ألحكام هذا 

 للنماذج املعدة هلذا الغرض .
مقدم الطلب: هو رب األسرة  -

الذي يتقدم بالطلـب للحصـول   
 . ةاإلسكاني اخلدمةعلى 

 باخلدمــة املنتفــع : املســتفيد -
طبقـًا ألحكـام هـذا     ةاإلسكاني
 . القانون

التخصيص: متكني مقدم الطلب  -
 اخلدمـة  صورمن االنتفاع بأحد 

 .ةاإلسكاني



 

510 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

ع املنتفعني أو بعضهم، والـيت  جلمي
تيسر االنتفاع باألجزاء اخلاصة أو 

 املفرزة.
املناطق املخصصـة للمنفعـة:    -

األجزاء اجملاورة للمبىن املتضـمن  
للمسكن واليت ال تدخل ضـمن  
 امللكية املفرزة أو الشائعة للمنتفع،

وتكون خمصصة للمنفعة كاملواقف 
 املسكن.  ملنتفعياملخصصة 

 نة امليالدية.السنة: الس -

 

لدخل : الدخل الشهري لرب ا -
 .األسرة

 سـكنية املسكن:  كل وحدة  -
سواًء كانت بيتًا أو شقة ضـمن  

لتحقيـق   ةاإلسكاني اخلدمةبرامج 
غايات قانون اإلسكان والقرارات 
الصادرة تنفيـذًا لـه، ويشـمل    

 ناء املقام عليه.املسكن األرض والب
الذي سكن املالسكن املؤقت :  -

وفقًا مؤقت توفره الوزارة بشكل 
 . ألحكام هذا القانون

ترميم مسكن: إصالح مسكن  -



 

515 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 قائم أو عمل أية إضافات فيه. 
ــكنية: األرض  - ــيمة الس القس

السكنية اليت يتم ختصيصها وفـق  
 . القانونأحكام هذا 

العقار: كل شيء مستقر حبّيزه  -
ابت فيه ال ميكن نقله منـه دون  ث

تلف أو تغيري يف هيئته، قائم حبدود 
وموقع ومساحة معينـة ويكـون   
مملوكًا لشخص واحد أو ألشخاص 
على الشيوع من دون أن يفصـل  
جزء عن سائر األجزاء األخـرى  
فاصل من ملك عام أو خـاص أو  



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

دون أن يكون جلزء منه أو عليـه  
من احلقوق مـا لـيس لزجـزاء    

 أو عليها.األخرى 
األجزاء املشـتركة: األجـزاء    -

تكون معـدة  واملشتركة من البناء 
لالستعمال أو الفائدة املشـتركة  
جلميع املنتفعني أو بعضهم، والـيت  
تيسر االنتفاع باألجزاء اخلاصة أو 

 املفرزة.
املناطق املخصصـة للمنفعـة:    -

األجزاء اجملاورة للمبىن املتضـمن  
للمسكن واليت ال تدخل ضـمن  



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 امللكية املفرزة أو الشائعة للمنتفع،
وتكون خمصصة للمنفعة كاملواقف 

 املسكن.  ملنتفعياملخصصة 
 السنة: السنة امليالدية. -

 

 

 

 مادة مستحدثة 

 (5) مادة

 

استحداث مادة جديدة تتضـمن   -
اليت تتكون منها  وأحكامها الفئات

، مع مراعاة إعادة األسرة األساسية

 ( 5مادة )

 

تتكون األسرة األساسية املستحقة 
للخدمة اإلسكانية مـن الفئـات   

 التالية:

الفئة األوىل: الزوج والزوجة مع 



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 تليها.ترقيم املواد اليت 

إضافة صدًرا للمادة على النحـو   -
تتكون األسرة األساسـية  التايل: )

املستحقة للخدمة اإلسكانية مـن  
 (الفئات التالية:

 

فئة خامسة يف هناية املادة إضافة  -
  وذلك على النحو التايل:

الفئة اخلامسة : املطلقة أو األرملة )
أو املهجورة اليت متلك ما يثبت 

مراعاة أن تعدد الزوجات ال يعطي 
احلصول على أكثر من  احلق يف

 خدمة إسكانية واحدة.

 

الفئة الثانية: األسرة ذات العائل 
الواحد سواء أكان رجاًل أم إمرأة 

 مع قاصر أم أكثر.
 

الفئة الثالثة: اإلبن البالغ غري املتزوج 
الساكن مع والديه البحرينيني أو 



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

عوى طالق، أو اهلجران ولديها د
العزباء يتيمة األم أو األب حىت 
ولو كانت تعمل أو متجاوزة للسن 
القانوين، هلا احلق بالتقدم بطلب 
شقة سكنية عن طريق اإلجيار 

ـًا ألحكام هذا القانون  وفق
له، والقرارات الصادرة تنفيذًا 

ـًا ملا يلي:  وذلك وفق

. أال حيق هلا بأي حال من 0
األحوال التقدم واالنتفاع من 

 أحدمها وفقًا ملا يلي:

أن يتم تكوين هذه األسرة   -1
باختيار الوالدين أو أحدمها واإلبن 
البالغ حىت وإن كان للوالدين أبناء 
 بالغون آخرون يسكنون معهم.

حيرم هذا االختيار هذا االبن  -5
من التقدم لنيل خدمة إسكانية 
أخرى وال حيرم األبناء اآلخرين من 
التقدم لنيل خدمة إسكانية مىت 

ين أسر من توفرت فيهم شروط تكو
( غري أنه جيوز 5( أو الفئة )1الفئة )

هلذا االبن أن ينسحب قبل 



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

اخلدمات اإلسكانية، حبيث ال ميكن 
إدراجها ضمن الفئات األربع اليت 

قانون لالستفادة من هذا الحددها 
 املشاريع اإلسكانية.

ـًا 5 . أن متلك مصدرًا ثابت
للدخل، على أال يتجاوز صايف 

دينار وأن تقدم ما  311دخلها 
ا الدخل واإللتزامات يثبت هذ

 والديون امللزمة بسدادها. 

. أن يتم استقطاع مبلغ ثابت 3

 –التخصيص ليحل حمله ابن آخر 
تنطبق عليه الشروط  –إن وجد 

وذلك ملرة واحدة. وحيرم الوالدين 
أو أحدمها منفردين من احلصول 

 على خدمة إسكانية أخرى.

 

يكون هذا االختيار هنائيا وغري   -2
ــه  ــل للرجــوع في ــد قاب بع

 التخصيص.

 

الفئة الرابعة : االبن أو االبنة أو 
كالمها البالغ سن الرشد ويتيم 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

ـًا نظري إقامتها يف هذه  شهري
 الشقة.

.أال يكون قد سبق هلا اإلنتفاع 4
من املشاريع اإلسكانية يف وقت 

 سابق.

. أال يقيم معها يف السكن أقارهبا 2
إىل الدرجة الثانية )إال يف حال 

(، ًايتيم حتضن طفاًلكانت املواطنة 
على أن يتم إثبات عدم انتفاع 
هؤالء األقارب من اخلدمات 

الوالدين ولديه أخ أو أخت قاصر 
 أو أكثر.

الفئة اخلامسة : املطلقة أو األرملة 
أو املهجورة اليت متلك ما يثبت 
اهلجران ولديها دعوى طالق، أو 
العزباء يتيمة األم أو األب حىت 
ولو كانت تعمل أو متجاوزة للسن 
القانوين، هلا احلق بالتقدم بطلب 
شقة سكنية عن طريق اإلجيار 

ـًا ألحكام هذا القانون  وفق
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

اإلسكانية أو عدم امتالكهم 
 ملسكن أو عقار خاص هبم. 

. يف حال كانت املواطنة العزباء 1
حاضنة )أخوهتا الصغار أو أبناء 
األخت أو األخ( يتوجب عليها أن 

 تقدم ما يثبت هذه احلضانة.

أحد األبوين  . ويف حال وجود9
أو كالمها وال تنطبق عليها باقي 
الفئات، جيب إثبات عدم 

 امتالكهما أي عقار.

، تنفيذًا له والقرارات الصادرة

ـًا ملا يلي:  وذلك وفق

 

 

. أال حيق هلا بأي حال من 0
األحوال التقدم واالنتفاع من 
اخلدمات اإلسكانية، حبيث ال ميكن 
إدراجها ضمن الفئات األربع اليت 

قانون لالستفادة من هذا الحددها 
 املشاريع اإلسكانية.

ـًا 5 . أن متلك مصدرًا ثابت



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

. يتوجب على املنتفعة أن تقيم 1
يف الشقة فور التخصيص، ويف 
حال تأخر اإلقامة ملدة تزيد على 
شهرين دون سبب معقول فإن 
الوزارة ستقوم بسحب التخصيص 

بعد ومطالبة املنتفعة بتسليم املفاتيح 
إشعارها دون احلاجة الختاذ أي 

 إجراء قانوين آخر.

. يتوجب اإلقامة يف الشقة إقامة 7
دائمة ومستمرة بغرض االستقرار 

للدخل، على أال يتجاوز صايف 
دينار وأن تقدم ما  311دخلها 

يثبت هذا الدخل واإللتزامات 
 والديون امللزمة بسدادها. 

. أن يتم استقطاع مبلغ ثابت 3
ـًا نظري إقامتها يف هذه  شهري

 الشقة.

.أال يكون قد سبق هلا اإلنتفاع 4
من املشاريع اإلسكانية يف وقت 

 سابق.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

فيها، على أال تنقطع املنتفعة عن 
أشهر،  3اإلقامة فيها ملدة تتجاوز 

ويف حال جتاوز االنقطاع هذه املدة 
دون مربر معقول فإنه حيق للوزارة 

ب الشقة بعد إشعارها سح
ومطالبة املقيمة باإلخالء دون 
احلاجة الختاذ أي إجراء قانوين 

 آخر.

. يف حال وفاة املنتفعة فإنه 01
يتوجب على الورثة التبليغ عن 

السكن أقارهبا  . أال يقيم معها يف2
إىل الدرجة الثانية )إال يف حال 

(، ًايتيم كانت املواطنة حتضن طفاًل
على أن يتم إثبات عدم انتفاع 
هؤالء األقارب من اخلدمات 
اإلسكانية أو عدم امتالكهم 

 ملسكن أو عقار خاص هبم. 

. يف حال كانت املواطنة العزباء 1
حاضنة )أخوهتا الصغار أو أبناء 

خ( يتوجب عليها أن األخت أو األ
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

ذلك وإخالء الشقة وإعادهتا 
مبحتوياهتا اململوكة للوزارة )من 

أشهر من  3أثاث وحنوه( خالل 
 تاريخ الوفاة.

. يف حال وجود أقارب قصر 00
لمنتفعة املتوفاة كانوا يقيمون معها ل

ومل يكن حلاضنهم اجلديد مأوى 
فإنه حيق هلم اإلقامة املؤقتة يف 
الشقة إىل حني إجياد مسكن يأويهم 

 1على أال تتجاوز مدة إقامتهم 

 تقدم ما يثبت هذه احلضانة.

. ويف حال وجود أحد األبوين 9
أو كالمها وال تنطبق عليها باقي 
الفئات، جيب إثبات عدم 

 امتالكهما أي عقار.

. يتوجب على املنتفعة أن تقيم 1
يف الشقة فور التخصيص، ويف 
حال تأخر اإلقامة ملدة تزيد على 
شهرين دون سبب معقول فإن 
الوزارة ستقوم بسحب التخصيص 



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 أشهر من تاريخ وفاة املنتفعة.

. يف حال تبدل وضع املنتفعة 05
)بزواجها أو حصوهلا على عقار 

إنه يتوجب عليها صاحل لسكنها( ف
إخالء الشقة خالل املدة املنصوص 

 عليها.

. أال يقل عمرها عن إحدى 03
 وعشرين سنة وقت تقدمي الطلب.

 

ومطالبة املنتفعة بتسليم املفاتيح بعد 
إشعارها دون احلاجة الختاذ أي 

 إجراء قانوين آخر.

. يتوجب اإلقامة يف الشقة إقامة 7
دائمة ومستمرة بغرض االستقرار 
فيها، على أال تنقطع املنتفعة عن 

أشهر،  3اإلقامة فيها ملدة تتجاوز 
طاع هذه املدة ويف حال جتاوز االنق

دون مربر معقول فإنه حيق للوزارة 
بعد إشعارها سحب الشقة 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

ومطالبة املقيمة باإلخالء دون 
احلاجة الختاذ أي إجراء قانوين 

 آخر.

. يف حال وفاة املنتفعة فإنه 01
يتوجب على الورثة التبليغ عن 
ذلك وإخالء الشقة وإعادهتا 
مبحتوياهتا اململوكة للوزارة )من 

أشهر من  3وه( خالل أثاث وحن
 تاريخ الوفاة.

. يف حال وجود أقارب قصر 00
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

للمنتفعة املتوفاة كانوا يقيمون معها 
ومل يكن حلاضنهم اجلديد مأوى 
فإنه حيق هلم اإلقامة املؤقتة يف 
الشقة إىل حني إجياد مسكن يأويهم 

 1على أال تتجاوز مدة إقامتهم 
 أشهر من تاريخ وفاة املنتفعة.

تبدل وضع املنتفعة . يف حال 05
)بزواجها أو حصوهلا على عقار 
صاحل لسكنها( فإنه يتوجب عليها 
إخالء الشقة خالل املدة املنصوص 



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 عليها.

. أال يقل عمرها عن إحدى 03
 وعشرين سنة وقت تقدمي الطلب.

 

 ( 5مادة )
 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 5مادة )
 

إضافة عبارة يف هناية الفقرة  -
ويراعى عند ختصيص نصها: ) 

املسكن عن طريق التمليك ألحد 
املعاقني أو ألسرته األساسية وجود 

( بعد إعادة 3مادة ) – (5مادة )
 الترقيم

 

قررت اللجنة املوافقة على  -
قرار جملس النواب بإضافة عبارة 
يف هناية املادة، مع إعادة صياغة 

 (3مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جتهيزات خاصة باملعاق تتناسب 
قدم ونوع إعاقته سواء كان م

الطلب معاقا أو أحد أفراد أسرته 
 (.األساسية

 

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

 

 

املواطنون من ذوي الدخل احملدود 
هم الذين يستفيدون فقط باخلدمة 

على النحو هذه العبارة لتصبح 
 التايل:

)ويراعى عند ختصيص املسكن عن 
طريق التمليك لصاحب احلق يف 
ذلك، وكان معاًقا هو أو أحد 
أفراد أسرته األساسية، وجود 
جتهيزات خاصة باملعاق تتناسب 

 ونوع اإلعاقة.(

 

إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة  -
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلسكانية املنصوص عليها يف هذا 
ويراعى عند ختصيص القانون 

املسكن عن طريق التمليك ألحد 
األساسية وجود املعاقني أو ألسرته 

جتهيزات خاصة باملعاق تتناسب 
ونوع إعاقته سواء كان مقدم 
الطلب معاقا أو أحد أفراد أسرته 

 .األساسية

 

 

 .(3)رقم 
 

 

 

 

 

 

املواطنون من ذوي الدخل احملدود 
هم الذين يستفيدون فقط باخلدمة 
اإلسكانية املنصوص عليها يف هذا 

يراعى عند ختصيص والقانون 
املسكن عن طريق التمليك 
لصاحب احلق يف ذلك، وكان 
معاًقا هو أو أحد أفراد أسرته 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب
 

 

احملدود املواطنون من ذوي الدخل 
هم الذين يستفيدون فقط باخلدمة 
اإلسكانية املنصوص عليها يف هذا 

 القانون.

 

األساسية، وجود جتهيزات خاصة  
 باملعاق تتناسب ونوع اإلعاقة.

 الثاين  الفصل

 التمليك

 (3مادة )

 الفصل الثاين 

 التمليك

 (3مادة )

 الفصل الثاين 

 التمليك

( بعد إعادة 4مادة ) – (3مادة )

 الفصل الثاين 

 التمليك

 (4مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمة مسكن سواء تغيري عبارة )
( الواردة يف كان منزاًل أو شقة
وحدة سكنية صدر املادة إىل )

 ((.)منزاًل أو شقة

( 2، 5، 1املوافقة على البنود ) -
 دون تعديل.

وقت (: إضافة عبارة )2البند ) -
 ( يف هناية البند.تقدمي الطلب

هو أو عبارة )(: حذف 4البند ) -
( الواردة أحد أفراد أسرته األساسية

 الترقيم
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يف سياق البند.

( الواردة يف مناسبةتغيري كلمة ) –
حسـب  هناية البند إىل عبـارة ) 

ــة   ــوزارة اخلاص ــايري ال مع
 (.باملساحة

(: تغيري كلمة 2البند ) -
( الواردة يف سياق التخصيص)

 (.تقدمي الطلبالبند إىل )
 

 على ذلك يكون نص املادة بعـد 
 التعديل:
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وحـدة  يشترط للحصـول علـى   
عن طريـق   سكنية )منزاًل أو شقة(

 التمليك أن تتوافر املتطلبات التالية:
 

أن يكون مقدم الطلب   -1
 حبريين اجلنسية.

أن يكون مقدم الطلب هو   -5
 رب األسرة األساسية.

أال يقل سن مقدم الطلب   -2
سنة ميالدية وال يزيد  11عن 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

وحـدة  يشترط للحصـول علـى   
 عن طريق  سكنية )منزاًل أو شقة(

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

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

يشترط للحصول على خدمة مسكن 
سواء كان منزاًل أو شقة عن طريق 
 التمليك أن تتوافر املتطلبات التالية:

 

 

أن يكون مقـدم الطلـب    -1
 حبريين اجلنسية.

أن يكون مقدم الطلب هو  -5
 رب األسرة األساسية.

أال يقل سن مقدم الطلـب   -2
سنة ميالدية وال يزيد على  11عن 
 سنة. 21

 

 

 

وقت تقدمي سنة  21على 
 .الطلب

 

 

 
 

أال يكون مقدم الطلب   -4
مالكًا ملنزل أو ألرض سكنية 
حسب معايري الوزارة اخلاصة 

 باملساحة.
 
 

أال يكون مقدم الطلب أو   -2
أي من أفراد أسرته األساسية قد 

 النواب.املوافقة على قرار جملس -

 
 

املوافقة على النص كما ورد يف  -1
 مشروع القانون.

 

1-  

املوافقة على النص كما   -5
 ورد يف مشروع القانون.

 

  املوافقة على قرار جملس النواب -2
( إىل 01مع تغـيري السـن مـن )   

 

أن يكون مقـدم الطلـب     -1
 حبريين اجلنسية.

أن يكون مقدم الطلب هو   -5
 رب األسرة األساسية.

أال يقل سن مقدم الطلب عن  -2
سنة ميالدية وال يزيد علـى   50
 .وقت تقدمي الطلبسنة  21

 

 

 

 

 

 

 

 

أال يكون مقدم الطلب مالكًا  -4
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب
 

 

 

 

 

أال يكون مقـدم الطلـب    -4
مالكًا هو أو أحد أفـراد أسـرته   
األساسية ملنزل أو ألرض سـكنية  

 مناسبة.
 

أال يكون مقدم الطلـب أو   -2
أي من أفراد أسرته األساسية قـد  
سبق له احلصول على أي خدمـة  
إسكانية مقدمة من احلكومـة أو  
القطاع اخلاص أو اجلمعيـات أو  

سبق له احلصول على أي خدمة 
إسكانية مقدمة من احلكومة أو 
القطاع اخلاص أو اجلمعيات أو 

جهة  املؤسسات اخلريية أو أية
أخرى. ويستثىن من ذلك خدمة 
الشقة عن طريق اإلجيار 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.
 

(، وذلك لكي يتوافق مع سن 50)
 الرشد يف ثلكة البحرين.

 

 

 

املوافقة على النص كما ورد يف  -4
 .مشروع القانون

 
 

 

هو أو أحد أفراد أسرته األساسـية  
 ملنزل أو ألرض سكنية مناسبة.

 

أال يكون مقدم الطلب أو أي  -2
من أفراد أسرته األساسية قد سبق 
له احلصول على أي خدمة إسكانية 
مقدمة من احلكومـة أو القطـاع   
اخلاص أو اجلمعيات أو املؤسسات 
اخلريية أو أية جهة أخرى. ويستثىن 
من ذلك خدمة الشقة عن طريـق  
اإلجيار من الوزارة أو أيـة جهـة   

الطلـب  أخرى، وجيب على مقدم 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

املؤسسات اخلريية أو أيـة جهـة   
أخرى. ويستثىن من ذلك خدمـة  
الشقة عن طريق اإلجيار من الوزارة 
أو أية جهة أخرى، وجيب علـى  

لب يف هذه احلالة إعـادة  مقدم الط
الشقة السكنية إىل الوزارة أو اجلهة 
املاحنة حبالتها األصلية خالل شهرين 
 من تسلم مفتاح الوحدة السكنية.

أال يزيد دخل رب األسـرة   -2
على ألف دينار وقت التخصيص، 
مع مراعاة احلكم الوارد يف نـص  

أال يزيد دخل رب األسرة   -2
تقدمي على ألف دينار وقت 

، مع مراعاة احلكم الوارد الطلب
( من هذا القانون 1يف نص املادة )

 فيما يتعلق بتحديد هذا الدخل.

املوافقة على النص كما ورد يف  -2
 مشروع القانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف هذه احلالة إعادة الشقة السكنية 
إىل الوزارة أو اجلهة املاحنة حبالتـها  
األصلية خالل شهرين من تسـلم  

 مفتاح الوحدة السكنية.

( 0مع مراعاة حكم املادة ) -2
من هذا القانون جيب أن ال جياوز 
دخل رب األسرة مبلغ ألف دينار 

 وقت تقدمي الطلب.

وجيوز بقرار يصدر مـن جملـس   
الوزراء زيادة املبلغ علـى احلـد   
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املذكور يف الفقرة األوىل من هذه 
 املادة.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب
 

 

( وذلك 2إعادة صياغة البند ) -2
مع مراعاة على النحو التايل: )

( من هذا القانون 0حكم املادة )
جيب أن ال جياوز دخل رب 
األسرة مبلغ ألف دينار وقت 

 تقدمي الطلب.

وجيوز بقرار يصدر من جملس 
الوزراء زيادة املبلغ على احلد 
املذكور يف الفقرة األوىل من هذه 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (املادة

إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة  -
 .(4)رقم 

 

 

 ( 4مادة )

يقدم طلب االنتفاع بالتمليك على 
استمارة خاصة وفقًا للنموذج الذي 
تعده اإلدارة وتدرج الطلبات اليت 
تتوافر فيها الشروط املنصوص عليها 

 (4مادة )
 

 دون تعديل

( بعد إعادة 2مادة ) – (4مادة )
 الترقيم

املوافقة على النص كمـا ورد يف   -
 .مشروع القانون

تعديل رقم املادة الـواردة    -

 (2مادة )

 

يقدم طلب االنتفاع بالتمليك على 
استمارة خاصة وفقًا للنموذج الذي 
تعده اإلدارة وتدرج الطلبات اليت 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

القانون يف ( من هذا 2يف املادة )
سجل خاص تعده اإلدارة وتقيد 

 الطلبات حسب أسبقية تقدميها.

وعلى مقدم الطلب إفادة اإلدارة 
بأي ملك قد يؤول إليه بأي سبب 
من أسباب كسب امللكية يف الفترة 
ما بني تاريخ تقدمي الطلب وتاريخ 

 التخصيص.

 

 

( بداًل من 4ضمن السياق لتصبح )
(3.) 

إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة  -
 .(2)رقم 

 

 

تتوافر فيها الشروط املنصوص عليها 
من هذا القانون يف  (4)يف املادة 

سجل خاص تعده اإلدارة وتقيد 
 الطلبات حسب أسبقية تقدميها.

وعلى مقدم الطلب إفادة اإلدارة 
بأي ملك قد يؤول إليه بأي سبب 
من أسباب كسب امللكية يف الفترة 
ما بني تاريخ تقدمي الطلب وتاريخ 

 التخصيص.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 ( 2مادة )

خيصص ملقدم الطلب  - أ
املسكن املالئم بقرار من الوزير 
وعلى املنتفع قبل أن يتسلم املسكن 
أن يوقع على العقد املعد لذلك 
والذي ينص على أنه سوف يلتزم 
بالشروط واألحكام الواردة يف هذا 
القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا 

 له.

يترتب على ختصيص   - ب
من االنتفاع املسكن متكني املنتفع 

 ( 2مادة )

 

 دون تعديل

 

 

 

 

 

 

( بعد إعادة 1مادة ) – (2مادة )
 الترقيم

 

املوافقة على النص كما ورد يف 
إعادة ترقيم ، مع مشروع القانون

 .(1)املادة لتصبح املادة رقم 

 

 

 (1مادة )

خيصص ملقدم الطلب   - أ
املسكن املالئم بقرار من الوزير 
وعلى املنتفع قبل أن يتسلم املسكن 
أن يوقع على العقد املعد لذلك 
والذي ينص على أنه سوف يلتزم 
بالشروط واألحكام الواردة يف هذا 
القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا 

 له.

يترتب علـى ختصـيص     - ب
املسكن متكني املنتفع من االنتفـاع  
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

به متهيدًا لنقل ملكيته إليه يف هناية 
مدة االنتفاع بالشروط واألوضاع 

 املقررة قانونًا.

 

به متهيدًا لنقل ملكيته إليه يف هنايـة   
مدة االنتفاع بالشروط واألوضاع 

 ـًا.املقررة قانون

 

 (1مادة )

 

 

 

 

 (1مادة )

على أال يتجاوز إضافة عبارة ) - 
% من جمموع دخل رب 52نسبة 

 (.5( يف هناية البند رقم )األسرة

 

على ذلك يكون نص املادة بعـد  

( بعد إعادة 9مادة ) – (1مادة )
 الترقيم

 

 

 

 

 

 

 (9مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
 

 

 

 

 

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

 

فئة ودرجة كل مسـكن    -1

 التعديل:

 

 

 

 

 

 

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

 

فئة ودرجة كل مسكن   -1
 ومثنه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املوافقة على نص صدر املادة  -
 .كما ورد يف مشروع القانون

 

املوافقة على النص كما ورد   -1
 يف مشروع القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بناء على اقتراح  –يصدر الوزير 
 قرارًا حيدد فيه ما يلي: –اإلدارة 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 ومثنه.

مقدار القسـط الشـهري     -5
 لكل مسكن.

 

املدة القصوى اليت جيب أن   -2
 يسدد خالهلا مثن املسكن بكامله.

 

ــع   -4 ــة دف ــد وكيفي مواعي
 األقساط الشهرية.

مقدار القسط الشهري   -5
أال يتجاوز  علىلكل مسكن 

% من جمموع دخل 52نسبة 
 رب األسرة.

املدة القصوى اليت جيب أن   -2
 يسدد خالهلا مثن املسكن بكامله.

 

دفع  مواعيد وكيفية  -4
 األقساط الشهرية.

 

املوافقة على قرار جملس   -5
على أال النواب بإضافة عبارة )

% من جمموع 52يتجاوز نسبة 
( يف هناية البند رب األسرةدخل 
 (.5رقم )

املوافقة على النص كما ورد  -2
 يف مشروع القانون.

 

املوافقة على النص كما ورد  -4
 يف مشروع القانون.

إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة  -
 .(9)رقم 

 فئة ودرجة كل مسكن ومثنه.  -1

مقدار القسـط الشـهري     -5
أال يتجـاوز  علـى  لكل مسـكن  

% من جممـوع دخـل   52نسبة 
 رب األسرة.

املدة القصوى اليت جيب أن   -2
 يسدد خالهلا مثن املسكن بكامله.

مواعيد وكيفية دفع األقسـاط    -4
 الشهرية.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (9مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 (9مادة )

 

(: تغـيري الفقـرة   2البند ) •
( يف الفئة الثالثةالواردة بعد عبارة )
باسم العائلة على بداية البند إىل )

ــة   ــب الفريض ــيوع حبس الش
 (.الشرعية

(: نقل البنـد إىل  4البند ) •
يف عبـارة )  ( بعد حذف1املادة )

( الواردة يف مجيع األحوال ال جيوز
 بدايته.

 إضافة فقرة رابعة نصـها:  •

( بعد إعادة 1مادة ) – (9مادة )
 الترقيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 
 

 -الفئة الرابعة : باسـم االبـن   
االبنة البالغ سن الرشـد ويتـيم   
الوالدين ولديـه أخ أو أخـت   

 قاصرا أو أكثر.

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

 

يسجل املسكن يف حالة التمليك 
 وفقًا ملا يلي:

الفئة األوىل: باسم الزوج   -1
إذا كان هو الذي قام منفردًا بدفع 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 
 

يسجل املسكن يف حالة التمليـك  
 وفقًا ملا يلي:

الفئة األوىل: باسم الزوج إذا  -1
كان هو الذي قام منفردًا بدفع 
األقساط. أما إذا اشترك مع زوجته 
أو مجيع زوجاته أو مع إحداهن أو 
بعضهن يف دفع األقساط فإن 

األقساط. أما إذا اشترك مع زوجته 
أو مجيع زوجاته أو مع إحداهن أو 
بعضهن يف دفع األقساط فإن 
املسكن يسجل على الشيوع بنسبة 

 املسامهة.

 

الفئة الثانية: باسم الوالد أو  -5
 الوالدة حبسب األحوال.

 

باسم العائلـة  الفئة الثالثة:  -2
على الشيوع حبسب الفريضـة  

 .الشرعية

 

 

 

 

 

 

 

 

صدر املـادة  املوافقة على نص  -
 يف مشروع القانون. كما ورد

الفئـة األوىل  املوافقة على نص  -
 كما ورد يف مشروع القانون.

 
 

 
 

 

يسجل املسكن يف حالة التمليـك  
 وفقًا ملا يلي:

الفئة األوىل: باسم الزوج إذا  -1
كان هو الذي قام منفردًا بدفع 
األقساط. أما إذا اشترك مع زوجته 
أو مجيع زوجاته أو مع إحداهن أو 
بعضهن يف دفع األقساط فإن 
املسكن يسجل على الشيوع بنسبة 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

املسكن يسجل على الشيوع بنسبة 
 املسامهة.

و الفئة الثانية: باسم الوالد أ -5
 الوالدة حبسب األحوال.

الفئة الثالثة: باسم االبن  -2
البالغ الذي كون مع والديه أو 
أحدمها أسرة أساسية من الفئة 
الثالثة وقام بدفع األقساط املقررة. 
وال خيل ذلك حبقه يف احلصول 
على خدمة أخرى إذا كون أسرة 
من الفئة األوىل أو الثانية حسب ما 

ذا ( من ه1هو وارد يف املادة )

 

 

 

 

 -الفئة الرابعة: باسم االبن  -4
االبنة البالغ سن الرشد ويتيم 
الوالدين ولديه أخ أو أخت 

 قاصرا أو أكثر.

 

 

 
 
الفئة الثانيـة  املوافقة على نص  -

 كما ورد يف مشروع القانون.
 
الفئة الثالثـة  املوافقة على نص  -

كما ورد يف مشروع القانون، مع 
وال خيل ذلك حبقه حذف عبارة )

يف احلصول على خدمة أخرى إذا 
كون أسرة من الفئـة األوىل أو  
الثانية حسب ما هو وارد يف املادة 

( الواردة يف ( من هذا القانون0)
 هناية املادة.

 املسامهة.

الفئة الثانية: باسم الوالد أو  -5
 الوالدة حبسب األحوال.

 

الثة: باسم االبن البالغ الفئة الث -2
الذي كون مع والديه أو أحدمها 
أسرة أساسية من الفئة الثالثة وقام 

 بدفع األقساط املقررة. 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 القانون.

 

 

 

 

يف مجيع األحوال ال جيوز  -4
بيع املسكن إال بعد سداد مجيع 

 األقساط.

املوافقة على قرار جملس النـواب،   -
بإضافة الفئة الرابعة مع إعادة صياغة 

:) الفئـة  النص على النحو التـايل 
الرابعة: باسم االبـن أو االبنـة أو   

بنسبة مسامهة كالمها على الشيوع 
 (كل منهما.

( كما 4املوافقة على نص البند ) -
جاء يف مشروع القانون، مع تعديل 

 (. 2الترقيم ليأخذ الرقم )
إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة  -

 .(1)رقم 

 

 
باسم االبن أو الفئة الرابعة:  -4

على الشيوع االبنة أو كالمها 
 .بنسبة مسامهة كل منهما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يف مجيع األحوال ال جيوز بيـع   -2
سـداد مجيـع   املسكن إال بعـد  

 األقساط.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (1مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1مادة )

أو يسمح (: تغيري عبارة )5البند ) -
 (.األساسية( إىل )بذلك

إضافة البند املنقول من املادة  -
ووجود السابقة مع إضافة عبارة )

( مسكن بديل لزسرة األساسية
إليه، على أن يأخذ التسلسل 

 (.2الرقمي )

بعـد  على ذلك يكون نص املادة 
 التعديل:

ال جيوز للمنتفع القيام بأي عمل من 

( بعد إعادة 7مادة ) – (1مادة )
 الترقيم

 

على ، وذلك (1إعادة صياغة املادة )
 النحو التايل:

 )ال جيوز للمنتفع:

تأجري املسكن من الباطن كله  -0
أو بعضه أو التنازل عنه كلـه أو  

وجه من الوجـوه إال  بعضه بأي 
 بعد سداد كامل األقساط.

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

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال جيوز للمنتفع القيام بأي عمل من 
األعمال والتصرفات اآلتية إال بعد 

 موافقة اإلدارة:

تأجري املسكن من الباطن  -1
كله أو بعضه أو التنازل عنه كله أو 
بعضه بأي وجه من الوجوه إىل 

 حني سداد كامل األقساط.

األعمال والتصرفات اآلتية إال بعد 
 موافقة اإلدارة:

تأجري املسكن من الباطن   -1
كله أو بعضه أو التنازل عنه كله أو 
بعضه بأي وجه من الوجوه إىل حني 

 سداد كامل األقساط.

أن يسّكن بصفة دائمة   -5
أشخاصًا آخرين غري أفراد أسرته 

 .ألساسيةا

 

بيع املسكن إال بعد سداد   -3
مجيع األقساط، ووجود مسكن 

أن ُيسـكن بصــفة دائمــة   -5
أشخاص آخرين غري أفراد أسرته 

 األساسية إال بعد موافقة الوزير.

بيع املسكن إال بعد سـداد   -3
مجيع األقساط ووجود مسـكن  

  بديل لزسرة األساسية.(

لتصبح املـادة  ترقيم املادة إعادة  -
   . (7)رقم 

 

 

 

 

 

 ال جيوز للمنتفع:

تأجري املسكن من الباطن كله  -0
أو بعضه أو التنازل عنه كلـه أو  
بعضه بأي وجه من الوجوه إال بعد 

 سداد كامل األقساط.

أن ُيســكن بصــفة دائمــة  -5
أشخاص آخرين غري أفراد أسرته 



 

510 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب
 د

 أن يسكن بصفة دائمة -5
أشخاصًا آخرين غري أفراد أسرته أو 

 يسمح بذلك.

 األساسية إال بعد موافقة الوزير. بديل لزسرة األساسية.

بيع املسكن إال بعـد سـداد    -3
األقساط ووجـود مسـكن    مجيع

   بديل لزسرة األساسية.

 ( 7مادة )

 

 

 

 (7مادة )

( إىل اليت يكون قدتغيري عبارة ) - 
 (.املرخصة اليت)
 

ذلك يكون نـص املـادة بعـد     على
 التعديل:

( بعد إعادة 01مادة ) – (7مادة )
 الترقيم

 

 املوافقة على قرار جملس النواب  -
( إىل يكون قد اليتبتغيري عبارة )

مـع اسـتبدال   (، املرخصة اليت)

 (01مادة )

 

 

 
 

 



 

515 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
جيب على اإلدارة عند صدور قرار 
بإهناء االنتفاع تعويض املنتفع 
تعويضًا عاداًل عن كافة اإلضافات 
والتحسينات اليت يكون قد أحدثها 

 يف املسكن.

جيب على اإلدارة عند صدور قرار 
بإهناء االنتفاع تعويض املنتفع 
تعويضًا عاداًل عن كافة اإلضافات 

أحدثها  املرخصة اليتوالتحسينات 
 يف املسكن.

ــة ) ــوزارةكلم ــة ال ( بكلم
 (.اإلدارة)

إعادة ترقيم املادة لتصبح املـادة   -
 .(01)رقم 

 

عند صدور قرار  الوزارةجيب على 
بإهناء االنتفاع تعويض املنتفع 
تعويضًا عاداًل عن كافة اإلضافات 

أحدثها  املرخصة اليتوالتحسينات 
 يف املسكن.



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (01مادة )

 

 

 

 

 
 

 

تقوم الوزارة خالل األربع سنوات 
األوىل اليت تبدأ من تاريخ تسليم 

 (01مادة )
 

 

( تسليم أول منتفعتغيري عبارة ) -
استالم الواردة يف السطر األول إىل )

 (.املنتفع

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

تقوم الوزارة خالل األربع سنوات 
اسـتالم  األوىل اليت تبدأ من تاريخ 

للوحدة السـكنية بـإجراء    املنتفع

( بعد 00مادة ) – (01مادة )
 إعادة الترقيم

 

املوافقة على قرار جملس النواب،  
( تسليم أول منتفعبتغيري عبارة )

استالم الواردة يف السطر األول إىل )
 (.املنتفع

إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة رقم 
(00). 

 

 (00مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقوم الوزارة خالل األربع سنوات 



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

أول منتفع للوحدة السكنية بإجراء 
الترميمات الضرورية الالزمة ملباين 
الوحدة السكنية اليت تنشئها الوزارة 
واألسوار اخلاصة هبا إذا ثبت أن 

إنشائية هذه الترميمات ذات طبيعة 
تتعلق بتصميم أو تنفيذ هذه 
الوحدة، ويتحمل املنتفع الترميمات 
األخرى بدءًا من تاريخ استالمه 

 الوحدة السكنية

الترميمات الضرورية الالزمة ملبـاين  
الوحدة السكنية اليت تنشئها الوزارة 
واألسوار اخلاصة هبا إذا ثبـت أن  
هذه الترميمات ذات طبيعة إنشائية 
تتعلق بتصـميم أو تنفيـذ هـذه    

دة، ويتحمل املنتفع الترميمات الوح
األخرى بدءًا من تاريخ اسـتالمه  

 الوحدة السكنية.

 

 

 

 

 

 

استالم األوىل اليت تبدأ من تاريخ 
للوحدة السكنية بإجراء  املنتفع

الترميمات الضرورية الالزمة ملباين 
الوحدة السكنية اليت تنشئها الوزارة 
واألسوار اخلاصة هبا إذا ثبت أن 
هذه الترميمات ذات طبيعة إنشائية 
تتعلق بتصميم أو تنفيذ هذه 
الوحدة، ويتحمل املنتفع الترميمات 
األخرى بدءًا من تاريخ استالمه 

 ية.الوحدة السكن



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (00مادة )
 

تكون صـيانة وتـرميم اجلـدران    
املشتركة بني أكثر مـن مسـكن   
مسئولية مشتركة بني اجلريان وحتدد 
تلك املسئولية طبقًا للقواعد القانونية 

 العامة.

 (00مادة )
 

 

 

 دون تعديل

( بعد 05مادة ) – (00مادة )
 إعادة الترقيم

 

املوافقة على النص كما ورد يف   -
 .مشروع القانون

إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة  -
 .(05)رقم 

 (05مادة )

تكون صـيانة وتـرميم اجلـدران    
املشتركة بني أكثر مـن مسـكن   
مسئولية مشتركة بني اجلريان وحتدد 
تلك املسئولية طبقًا للقواعد القانونية 

 العامة

 (05مادة )

 

 

 (05مادة )

 
 

( بعد 03مادة ) – (05مادة )
 إعادة الترقيم

 

املوافقة على النص كما ورد يف   -

 (03مادة )

 

 

 



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

يصدر الوزير بقرار منه منوذجًا لعقد 
 القانون.التمليك وفقًا ألحكام هذا 

 دون تعديل

 

 .مشروع القانون

إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة  -
 .(03)رقم 

يصدر الوزير بقرار منه منوذجًا لعقد 
 التمليك وفقًا ألحكام هذا القانون.

 

 

 

 (03مادة )

 

 

 

 

بعد  04)مادة  - (03مادة )
 إعادة الترقيم(

 

 ورد املوافقة على نص املادة كما -
يف املشروع بقانون، مـع تـأخري   

( 14موضعها ليصـبح رقمهـا )  

 الفصل الثالث

 التأجري

( بعد 02مادة ) –( 03مادة )
 إعادة الترقيم

 

املوافقة على نص املادة كما  -

 (02مادة )

 
 
 
 
 



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 
 

يقدم طلب االنتفاع خبدمة استئجار 
شقة على استمارة خاصة وفقًا 

املادة الواردة ضـمن  وتعديل رقم 
( بـداًل مـن   12السياق لتصبح )

(14.) 

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

 

يقدم طلب االنتفاع خبدمة استئجار 
شقة على استمارة خاصة وفقًا 
للنموذج املعد لذلك من اإلدارة 
وتدرج الطلبات اليت تتوافر فيها 
الشروط املنصوص عليها يف املادة 

مع تأخري  جاء يف مشروع القانون،
 (.02موضع املادة ليصبح رقمها )

 

 
يقدم طلب االنتفاع خبدمة استئجار 
شقة على استمارة خاصة وفقًا 
للنموذج املعد لذلك من اإلدارة 
وتدرج الطلبات اليت تتوافر فيها 
الشروط املنصوص عليها يف املادة 

( من هذا القانون يف سجل 14)
تعده اإلدارة وتقيد الطلبات حسب 

 أسبقية تقدميها.



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

للنموذج املعد لذلك من اإلدارة 
وتدرج الطلبات اليت تتوافر فيها 
الشروط املنصوص عليها يف املادة 

( من هذا القانون يف سجل 14)
تعده اإلدارة وتقيد الطلبات حسب 

 أسبقية تقدميها.

 

دة اإلدارة وعلى مقدم الطلب إفا
بأي ملك قد يؤول إليه ألي سبب 
من أسباب كسب امللكية يف الفترة 
ما بني تاريخ تقدمي الطلب وتاريخ 

نون يف سجل ( من هذا القا03)
تعده اإلدارة وتقيد الطلبات حسب 

 أسبقية تقدميها.

 

وعلى مقدم الطلب إفادة اإلدارة 
بأي ملك قد يؤول إليه ألي سبب 
من أسباب كسب امللكية يف الفترة 
ما بني تاريخ تقدمي الطلب وتاريخ 

 التخصيص.

 

وعلى مقدم الطلب إفادة اإلدارة 
بأي ملك قد يؤول إليه ألي سبب 
من أسباب كسب امللكية يف الفترة 
ما بني تاريخ تقدمي الطلب وتاريخ 

 التخصيص.



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 التخصيص.
 

 

 (04مادة )

 

 

 

 

 

 (04مادة )

 بعد إعادة الترقيم( 03)مادة 

 

تقدمي موضع املادة ليصبح رقمها   -
(12.) 

 إعادة صياغة املادة على النحو -

 (04مادة )

 

 

املوافقة على النص كما ورد يف  -
مشروع القانون، مع إضافة عبارة 

وجيوز بقرار يصدر من جملـس  )
الوزراء زيادة املبلغ علـى احلـد   

 (04مادة )

 

 

 

 

 



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

للوزارة تأجري الشقق  - أ
للدولة ألي من األغراض  اململوكة
 اآلتية:

توفري سكن بصفة مؤقتة   -1
للذين ال ميلكون سكنًا ومن 
املتوقع أن تسمح مواردهم املالية 

 

 الوارد أدناه. 
 

 

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

للوزارة تأجري الشقق   - أ
اململوكة للدولة حسب الشرطني 

 اآلتيني:

أال يقل سن مقدم الطلب   -0
( سنة ميالدية وال يزيد 01عن )

املذكور يف الفقرة األوىل من هذا 
 .(البند.

( 50( إىل )01تغيري السن من ) -
سنة، وذلك لكي يتوافق مع سـن  
الرشد املتعارف عليـه يف ثلكـة   

 البحرين.

حبيث تلـي   املادة تقدمي موضع -
 .(12املادة )

 

 
 

للوزارة تأجري الشقق اململوكة  -أ
 للدولة ألي من األغراض اآلتية:

توفري سكن بصفة مؤقتة للذين  -1
ال ميلكون سكنًا ومن املتوقع أن 
تسمح مواردهم املالية بامتالك 

 سكن مستقباًل.

توفري سكن بصفة دائمة للذين   -5
ال ميلكون سكنًا وال يتوقع أن 



 

510 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 بامتالك سكن مستقباًل.

توفري سكن بصفة دائمة   -5
للذين ال ميلكون سكنًا وال يتوقع 
أن تسمح مواردهم املالية بتوفري 

 سكن مستقباًل.

ويشترط للحصول على   - ب
شقة ثلوكة للدولة عن خدمة 

طريق اإلجيار أن تتوافر املتطلبات 
 التالية:

أن يكون الطلب مقدمًا من   -1
 رب األسرة األساسية.

 ( سنة.11على )
 

أن يكون لديه طلب   -5
إسكاين حسب االشتراطات 

 (.0الواردة يف املادة )

 

 
 

 

تسمح مواردهم املالية بتوفري سكن 
 ستقباًل.م

ويشترط للحصول على خدمة  -ب
شقة ثلوكة للدولة عـن طريـق   
 اإلجيار أن تتوافر املتطلبات التالية:

أن يكون الطلب مقدمًا من  -1
 رب األسرة األساسية.

أن يكون مقدم الطلب حبريين  -5
 اجلنسية.

أال يقل سن مقدم الطلب عن  -2



 

515 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

أن يكون مقدم الطلب   -5
 حبريين اجلنسية.

أال يقل سن مقدم الطلب   -2
( سنة ميالدية وال يزيد 11عن )
 ( سنة.21على )

أال يكون مقدم الطلب أو   -4
األساسية مالكًا أحد أفراد أسرته 

 ملنزل.

 

أال يكون قد سبق ملقدم   -2
الطلب أو أحد أفراد أسرته 

( سنة ميالدية وال يزيد على 50)
 ( سنة.21)

 يكون مقدم الطلب أو أال -4
أحد أفراد أسرته األساسية مالكًا 

 ملنزل.

أال يكون قد سبق ملقدم  -2
الطلب أو أحد أفراد أسرته 
األساسية أن حصل على خدمة 
إسكانية من احلكومة أو اجلمعيات 
أو املؤسسات اخلريية أو أية جهة 



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

األساسية أن حصل على خدمة 
إسكانية من احلكومة أو اجلمعيات 
أو املؤسسات اخلريية أو أية جهة 

 أخرى.

أال يزيد دخل رب األسرة على  6-
دينار، مع مراعـاة احلكـم    511

( من هـذا  1الوارد يف نص املادة )
 انون فيما خيص الدخل.الق

 أخرى.

أال يزيد دخل رب األسرة على  6-
كم دينار، مع مراعاة احل 511

( من هذا 1الوارد يف نص املادة )
 القانون فيما خيص الدخل.

وجيوز بقرار يصدر مـن جملـس   
الوزراء زيادة املبلغ علـى احلـد   
املذكور يف الفقرة األوىل من هذا 

 البند.

 



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 مادة مستحدثة  

 ( 01مادة )

(، مع 01استحداث مادة برقم ) -
مراعاة إعادة ترقيم املواد التالية هلا، 

 نصها على النحو التايل:ويكون 

 ( املستحدثة:01نص املادة )

)يلتزم املنتفع بالسكن املؤقت 

 ( 01مادة )

 

يلتزم املنتفع بالسـكن املؤقـت   
بسداد مبلغ شهري يتم تنظيمـه  
ـًا   بقرار من جملس الوزراء، وفقـ
للفئات احملددة، ويقتطع هذا املبلغ 
من عالوة السكن إن كان مستحقًا 



 

511 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

بسداد مبلغ شهري يتم تنظيمه 
ـًا  بقرار من جملس الوزراء، وفق
للفئات احملددة، ويقتطع هذا املبلغ 
من عالوة السكن إن كان مستحقًا 

 هلا(.

 

 هلا.

 (02مادة )

 

على املنتفع قبل أن يتسلم السكن 
املؤجر له أن يوقع مع اإلدارة عقد 

 (01، 02املادتان )

 بعد إعادة الترقيم( 02)مادة 
 

دمج املادتني على النحو الوارد    -

 (01، 02املادتان )

 ترقيم(بعد إعادة ال 09)مادة 
 

 املوافقة على قرار جملس النواب  -

 (09مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

لذلك إجيار طبقًا للنموذج املعد 
وعلى اإلدارة أن تسلم املنتفع نسخة 

 من ذلك العقد.

 

 

 

أدناه، على أن تأخذ الرقم 
( مع مراعاة تسلسل املواد 12)

 اليت تليها.

 

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

 

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

مع إضافة فقرة  بدمج املادتني،
التايل: هناية املادة نصها  يف جديدة

ويلتزم املنتفع باحلفاظ على )
املسكن املؤجر له وإعادته بعد 
انتهاء االنتفاع خالًيا من 

(، وإعادة الشواغل واألضرار
ترقيم املادة لتصبح املادة رقم 

(09.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على املنتفع قبل أن يتسلم السكن 
املؤجر له أن يوقع مع اإلدارة عقد 

 (01مادة )

يصدر الوزير بقرار منه منوذجًا لعقد 
 اإلجيار وفقًا ألحكام هذا القانون.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

نسخة من ذلك العقد، ويصدر 
الوزير بقرار منه منوذجًا لعقد 

 اإلجيار وفقًا ألحكام هذا القانون.

 

 

 

إجيار طبقًا للنموذج املعد لذلك، 
وعلى اإلدارة أن تسلم املنتفع نسخة 
من ذلك العقد، ويصدر الوزير 
بقرار منه منوذجًا لعقد اإلجيار وفقًا 

 ألحكام هذا القانون.

على املسكن  ويلتزم املنتفع باحلفاظ
املؤجر له وإعادته بعد انتهاء 
االنتفاع خالًيا من الشواغل 

 .واألضرار
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع 

 القروض

 الفصل الرابع 

 القروض

 الفصل الرابع 

 القروض

 الفصل الرابع 

 القروض
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (09مادة )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد  01)مادة  -( 09مادة )
 إعادة الترقيم(

 

( قبل كلمة أحكامإضافة كلمة ) -
( الواردة يف السطر األول الشريعة)

 من املادة.

حذف بقية النص من عبارة  -
إىل  منه...(ويشكل الوزير بقرار )

 هناية املادة.
 

 

( بعد 01مادة ) –( 09مادة )
 إعادة الترقيم

 

  ،املوافقة على قرار جملس النواب -
إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة مع 
 .(01)رقم 

 

 (01مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب
 

 

 

 

 

 

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 

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

تقدم مجيع القروض الوارد ذكرها 
 أحكاميف املواد التالية مبا يتوافق مع 

 الشريعة اإلسالمية.

 

 

 

تقدم مجيع القروض الوارد ذكرها 
 أحكاميف املواد التالية مبا يتوافق مع 

 الشريعة اإلسالمية.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

لوضع نظام للقروض يتوافق مع 
الشريعة اإلسالمية مبا يضمن خلو 

ض من الربا والعمل مببدأ هذه القرو
املراحبة أو اإلجارة املتوافقة مع 

 أحكام الشريعة.

 

 

 (01مادة )

 

بعد  09)مادة  -( 01مادة )
 إعادة الترقيم(

( بالفعل(: حذف كلمة )1البند ) -

( بعد 07مادة ) - (01)مادة 
 إعادة الترقيم

 

 (07مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 الواردة يف هناية البند.

، أو )(: إضافة عبارة 5البند ) -
 لزوجته بالتوافق.(.

 (: 2البند ) -

( ح أو حتسنيإصالتغري عبارة ) –
 (.ترميمإىل كلمة )

( الواردة املواطنحذف كلمة ) –
 يف هناية البند.

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 
 

يتم إقراض املواطن لتمويل إحدى 
 احلاالت اآلتية:

 بالفعل. شراء مسكن قائم -1

بناء مسكن على أرض   -5
 ثلوكة له.

إصالح أو حتسني مسكن   -2

 

يتم إقراض املواطن لتمويل إحدى 
 احلاالت اآلتية:

 شراء مسكن قائم.  -1

بناء مسكن على أرض ثلوكة   -5
 .، أو لزوجته بالتوافقله

 مسكن قائم يسكنه. ترميم  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املوافقة على نص صدر املادة كما  -
 ورد يف مشروع القانون.

املوافقة على قرار جملس   -1
 النواب.

 

 

 

 

 

 

يتم إقراض املواطن لتمويل إحدى 
 احلاالت اآلتية:

 

 شراء مسكن قائم.  -1

بناء مسكن على أرض ثلوكة   -5
 .، أو لزوجته بالتوافقله
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 قائم يسكنه املواطن.

 

املوافقة على قرار جملس   -5
 النواب.

 
 

املوافقة على قرار جملس   -2
النواب، مع إضافة كلمة 

 ( يف هناية البند.وميلكه)

إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة  -
 .(07)رقم 

 

 

مسكن قائم يسكنه  ترميم  -2
 .وميلكه
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 (07مادة )

 

 

 

 

 

 

بعد  01)مادة  -( 07مادة )
 إعادة الترقيم(

 )الفقرة أ( 

إىل كلمـة   (لـ)إضافة حرف  -
السطر األول ( الواردة يف شراء)

من الفقرة، وتصـويب كلمـة   
( يف ذات السطر لتصـبح  شقق)
 (.شققًا)

وقت (: إضافة عبارة )2البند ) -
 ( يف هناية البند.تقدمي الطلب

( بعد 51مادة ) - (07مادة )
 إعادة الترقيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (51مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

( لتقومي(: تغيري كلمة )5البند ) -
 (.تقوميًاإىل )

(: إعادة صياغة البند 9البند ) -
على النحو الوارد يف النص بعد 

 التعديل.
إعادة صياغة الفقرة األخرية:  -

الفقرة األخرية على النحو الوارد 
 يف النص بعد التعديل.

 )الفقرة ب(

(: تغيري سن املتقدم من 2البند ) -
 (.11( إىل )21)
( حصة(: تغيري كلمة )2البند ) -
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

الواردة يف سياق البند إىل عبارة 
 (.احلصة األكرب)

مخس ( تغيري عبارة من )2البند ) -
عشر ( إىل عبارة ) عشرة سنة

 .(سنوات

(: تغيري دخل رب 5البند ) -
( إىل دينار 911األسرة من )

 (.دينار 0411)
على ذلك يكون نص املادة بعـد  

 التعديل:

يشترط للحصول على خدمة -أ
أو بناء مسكن، سواء  لشراءقرض 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

سكنية يف  شققًاكان منزاًل أو 
املناطق املخصصة لذلك، أن تتوافر 

 فيه املتطلبات التالية:

 

 

الطلب مقدمًا من أن يكون   -1
 رب األسرة األساسية.

أن يكون مقدم الطلب حبريين   -5
 اجلنسية.

 

أال يقل سن مقدم الطلب عن   -2
( سنة ميالدية وال يزيد 11)
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

يشترط للحصول على خدمة  –أ 
قرض شراء أو بناء مسكن، سواء 
كان منزاًل أو شقق سكنية يف 
املناطق املخصصة لذلك، أن تتوافر 

 فيه املتطلبات التالية:

 

أن يكون الطلب مقدمًا من   -1
 رب األسرة األساسية.

وقت تقدمي ( سنة 21على )
 الطلب.

 

 

 
 

أال يزيد دخل رب األسرة على   -4
دينار، مع مراعاة احلكم  1411

( من هذا 1الوارد بنص املادة )
خيص الدخل، وال  القانون فيما

يتأثر مبلغ القرض الذي حيق له 
احلصول عليه من جراء تطبيق 

 هذا احلكم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املوافقة على قرار جملس  - أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يشترط للحصول على خدمة  -أ
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

أن يكون مقدم الطلب  -5
 حبريين اجلنسية.

أال يقل سن مقدم الطلب  -2
ميالدية وال يزيد  ( سنة11عن )
 ( سنة.21على )

 

 

 

أال يزيد دخل رب األسرة  -4
دينار، مع مراعاة  1411على 

 

أن يكون دخل رب األسرة   -2
كافيًا لسداد أقساط القرض إىل 

 حني سداده بالكامل.

 

حيسب مبلغ القرض بالتناسب   -2
مع مدة السداد على أال يزيد 

% من 52القسط الشهري على 
 جمموع دخل رب األسرة.

 

 مينح القرض إال بعد إجراء ال  -5
تراعي فيه القيمة  تقوميًاالوزارة 

السوقية للعقار يف حالة قرض 

 النواب.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املوافقة على النص كما   -1

أو بناء مسكن، سواء  لشراءقرض 
سكنية يف  شققًاكان منزاًل أو 

املناطق املخصصة لذلك، أن تتوافر 
 فيه املتطلبات التالية:

 

 

أن يكون الطلب مقدمًا من  -1
 رب األسرة األساسية.

أن يكون مقدم الطلب حبريين  -5
 اجلنسية.

 

 أال يقل سن مقدم الطلب -2
( سنة 50عن ) وقت تقدمي الطلب
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

( من 1احلكم الوارد بنص املادة )
هذا القانون فيما خيص الدخل، وال 
يتأثر مبلغ القرض الذي حيق له 
احلصول عليه من جراء تطبيق هذا 

 احلكم.

أن يكون دخل رب األسرة   -2
كافيًا لسداد أقساط القرض إىل 

 حني سداده بالكامل.

 

حيسب مبلغ القرض   -2
بالتناسب مع مدة السداد على أال 

الشراء أو قيمة البناء يف حالة 
 قرض البناء.

 

ال مينح القرض إذا تبني من   -1
التقومي أن املبلغ املطلوب كقرض 
أكرب من استطاعة رب األسرة إال 
أنه ميكن منح القرض إذا قدم مقدم 
الطلب إثباتًا موثوقًا به يضمن سداد 
الفرق بني قيمة الشراء أو البناء 
واحلد األقصى للقرض من موارده 
اخلاصة وأن القرض ال يستغل إال 

اء مسكن، أو شاركت لشراء أو بن
الزوجة مبوافقتها يف تسديد 

 ورد يف مشروع القانون.

 

 

كما املوافقة على النص   -5
 ورد يف مشروع القانون.

 

املوافقة على قـرار جملـس    -2
وقـت  النواب، مع إضافة عبارة )

أال يقل ( بعد عبارة )تقدمي الطلب
(، مع تغيري السن سن مقدم الطلب

( سنة، ولـك  50( إىل )01من )
لكي يتوافق مع سن الرشد املتعارف 

 عليه يف ثلكة البحرين.

 .( سنة21ميالدية وال يزيد على )
 

 

 

 

 

دخل رب األسرة على أال يزيد  -4
دينار، مع مراعاة احلكم  1411

( من هذا 1الوارد بنص املادة )
القانون فيما خيص الدخل، وال 
يتأثر مبلغ القرض الذي حيق له 
احلصول عليه من جراء تطبيق هذا 

 احلكم.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

% 52يزيد القسط الشهري على 
 من جمموع دخل رب األسرة.

ال مينح القرض إال بعد   -5
إجراء الوزارة لتقومي تراعي فيه 
القيمة السوقية للعقار يف حالة 

ض الشراء أو قيمة البناء يف حالة قر
 قرض البناء.

ال مينح القرض إذا تبني من  -1
التقومي أن املبلغ املطلوب كقرض 
أكرب من استطاعة رب األسرة إال 
أنه ميكن منح القرض إذا قدم مقدم 

 األقساط.

 
جيب على مقدم الطلب يف   -9

حالة ما إذا كان الطلب لقرض 
ال ميلك منزاًل أو شراء أن يثبت أنه 

وجيب عليه يف حالة  ،أرضًا سكنية
أن ما إذا كان الطلب لقرض بناء 

أن أفراد  يقّدم إثباتًا موثَّقًا يفيد
أسرته األساسية ميلكون أرضًا 
سكنية مناسبة وليس عليها منازعات 

  .ومبوافقتهمقانونية أو شرعية 

 

املوافقة على النص كما ورد يف  -4
 مشروع القانون.

 

 

 

 

 

 

 

أن يكون دخل رب األسرة   -2
كافيًا لسداد أقساط القرض إىل 

 حني سداده بالكامل.

 

غ القرض بالتناسب حيسب مبل -2
مع مدة السداد على أال يزيد 

% من 52القسط الشهري على 
 جمموع دخل رب األسرة.

ال مينح القرض إال بعد إجراء  -5
تراعي فيه القيمة  تقوميًاالوزارة 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

الطلب إثباتًا موثوقًا به يضمن سداد 
الفرق بني قيمة الشراء أو البناء 
ده واحلد األقصى للقرض من موار

اخلاصة وأن القرض ال يستغل إال 
لشراء أو بناء مسكن، أو شاركت 
الزوجة مبوافقتها يف تسديد 

 األقساط.

جيب على مقدم الطلب يف  -9
حالة ما إذا كان الطلب لقرض 
شراء أن يثبت أنه ليس من بني 
أفراد أسرته األساسية من ميلك 

 
 

 
 
 

جيب أال يكون مقدم   -11
الطلب أو أي من أفراد أسرته 
األساسية قد سبق له احلصول على 
أية خدمة من اخلدمات اإلسكانية 
املقدمة من احلكومة أو القطاع 

ت أو املؤسسات اخلاص أو اجلمعيا
اخلريية أو أية جهة أخرى، ويستثىن 
من ذلك خدمة الشقة عن طريق 

 

املوافقة على النص كما ورد يف  -2
 مشروع القانون.

 

 

 
 

 

املوافقة على النص كما ورد يف  -2
 مشروع القانون.

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

 البناء.

ال مينح القرض إذا تبني من  -1
التقومي أن املبلغ املطلوب كقرض 
أكرب من استطاعة رب األسرة إال 
أنه ميكن منح القرض إذا قدم مقدم 
الطلب إثباتًا موثوقًا به يضمن سداد 
الفرق بني قيمة الشراء أو البناء 
واحلد األقصى للقرض من موارده 
اخلاصة وأن القرض ال يستغل إال 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

منزاًل أو أرضًا سكنية، وجيب عليه 
لطلب لقرض يف حالة ما إذا كان ا

بناء إثبات أن أفراد أسرته األساسية 
ميلكون أرضًا سكنية مناسبة وليس 
عليها منازعات قانونية أو شرعية 
وأنه ال يوجد بني أفراد األسرة 

 األساسية من ميتلك منزاًل.

جيب أال يكون مقدم   -11
الطلب أو أي من أفراد أسرته 
األساسية قد سبق له احلصول على 

ات اإلسكانية أية خدمة من اخلدم

اإلجيار من الوزارة أو أية جهة 
أخرى، وجيب على مقدم الطلب 
يف هذه احلالة إعادة الشقة إىل 
احلكومة أو اجلهة املاحنة حبالتها 
األصلية خالل شهرين من تسلم 
قرض الشراء وبعد الشهرين من 

ناء أو أربعة عشر شهرًا اكتمال الب
 من تسلم قرض البناء أيهما أسبق.

 
 

ويف مجيع األحوال ال يزيد قـرض  
 ألـف  12الشراء علـى البناء أو 

 

 

 

 املوافقة على قرار جملس النواب. -5

 

 

 

 

بناء مسكن، أو شاركت  لشراء أو
الزوجة مبوافقتها يف تسديد 

 األقساط.

جيب على مقدم الطلب يف  -9
حالة ما إذا كان الطلب لقرض 

ال ميلك منزاًل أو شراء أن يثبت أنه 
وجيب عليه يف حالة  ،أرضًا سكنية

أن ما إذا كان الطلب لقرض بناء 
أن أفراد  يقّدم إثباتًا موثَّقًا يفيد

ميلكون أرضًا أسرته األساسية 
سكنية مناسبة وليس عليها 
منازعات قانونية أو شرعية 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

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 

ة خالل شهرين من تسلم األصلي
قرض الشراء وبعد الشهرين من 
اكتمال البناء أو أربعة عشر شهرًا 

 ألف دينار. 32دينار وال يقل عن 

 

 
 

يشترط للحصول على خدمة  –ب 
قرض ترميم أن تتوافر املتطلبات 

 التالية:

يكون الطلب مقدمًا من   -1
 رب األسرة األساسية.

يكون مقدم الطلب حبريين   -5
 اجلنسية.

 
املوافقة على النص كما ورد يف  -1

 مشروع القانون.

 

 
 

 

 

 

 .ومبوافقتهم

 

 

 

جيب أال يكون مقدم الطلب  -11
أو أي من أفراد أسرته األساسية قد 
سبق له احلصول على أية خدمة من 
اخلدمات اإلسكانية املقدمة من 
احلكومة أو القطاع اخلاص أو 
اجلمعيات أو املؤسسات اخلريية أو 
أية جهة أخرى، ويستثىن من ذلك 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 من تسلم قرض البناء أيهما أسبق.

ويف مجيع األحوال ال يقل قرض 
ألف دينار وال يزيد  41البناء عن 
ألف دينار، وال يقل  22على 

ألف دينار  21قرض الشراء عن 
 ألف دينار. 52وال يزيد على 

 

يشترط للحصول على خدمة  –ب 
قرض ترميم أن تتوافر املتطلبات 

 التالية:

يكون الطلب مقدمًا من   -1
 رب األسرة األساسية.

أال يقل سن مقدم الطلب   -2
( سنة ميالدية وال يزيد 11عن )
 ( سنة.11على  )

 

يكون قد مت سداد مجيع   -4
القروض املمنوحة لألسرة األساسية 
سواء من الوزارة أو بنك 

 اإلسكان.

أن ميتلك أحد أفراد األسرة   -2
احلصة األساسية على األقل 

يف املنزل املطلوب له  األكرب
القرض باعتباره املنزل الوحيد 
الذي متتلكه األسرة وأنه لسكنها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النواب.املوافقة على قرار جملس  -9

خدمة الشقة عن طريق اإلجيار من 
أخرى، وجيب  الوزارة أو أية جهة

على مقدم الطلب يف هذه احلالة 
إعادة الشقة إىل احلكومة أو اجلهة 
املاحنة حبالتها األصلية خالل شهرين 
من تسلم قرض الشراء وبعد 
الشهرين من اكتمال البناء أو أربعة 
عشر شهرًا من تسلم قرض البناء 

 أيهما أسبق.

ويف مجيع األحوال ال يقل قرض 
ار وال يزيد ألف دين 41البناء عن 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

يكون مقدم الطلب حبريين  -5
 اجلنسية.

أال يقل سن مقدم الطلب  -2
( سنة ميالدية وال يزيد 11عن )
 ( سنة.21على )

 

يكون قد مت سـداد مجيـع    -4
القروض املمنوحة لألسرة األساسية 
 سواء من الوزارة أو بنك اإلسكان.

أن ميتلك أحد أفراد األسرة  -2
األساسية على األقل حصة يف املنزل 
املطلوب له القرض باعتباره املنزل 

 بعد ترميمه.
 

 

أال يكــون أحــد أفــراد   -2
األسرة األساسية قد سـبق لـه   
ــة   ــى أي خدم ــول عل احلص
إسكانية سواء من احلكومـة أو  
القطاع اخلـاص أو اجلمعيـات   
أو املؤسسات اخلرييـة أو أيـة   

 عشــرجهـة أخــرى خـالل   
مــن تــاريخ تقــدمي  ســنوات

الطلب باستثناء خدمـة الشـقة   
املمنوحة عن طريق اإلجيار مـن  
الوزارة أو أية جهـة أخـرى،   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ألف دينار، وال يقل  22على 
ألف دينار  21قرض الشراء عن 

 ألف دينار. 52وال يزيد على 
 

 

يشترط للحصول على خدمة  –ب 
قرض ترميم أن تتوافر املتطلبات 

 التالية:

يكون الطلب مقدمًا من رب  -1
 األسرة األساسية.

يكون مقدم الطلب حبريين  -5
 اجلنسية.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

الوحيد الذي متتلكه األسرة وأنه 
 لسكنها بعد ترميمه.

 

 

أال يكون أحد أفراد األسرة   -2
األساسية قد سبق له احلصول على 
أي خدمة إسكانية سواء من 
احلكومة أو القطاع اخلاص أو 
اجلمعيات أو املؤسسات اخلريية أو 
أية جهة أخرى خالل مخس عشرة 
سنة من تاريخ تقدمي الطلب 
باستثناء خدمة الشقة املمنوحة عن 

ويف هذه احلالـة جيـب إعـادة    
الشقة للوزارة أو للجهة املاحنـة  
خالل شـهرين مـن اكتمـال    

 الترميم.

 

أال يزيد دخل رب األسرة   -5
دينار، مع مراعاة  0411على 

ن هذا القانون ( م1أحكام املادة )
فيما خيص الدخل، وال يتأثر مبلغ 
القرض الذي حيق له احلصول عليه 
 من جراء تطبيق أحكام هذه املادة.

 

 

 

 

 
 

املوافقة على نص املادة كما  -11
 ورد يف مشروع القانون.

 

 

الطلب عن  أال يقل سن مقدم -2
( سنة ميالدية وال يزيد على  50)
 ( سنة.11)

 

يكون قد مت سداد مجيع  -4
القروض املمنوحة لألسرة األساسية 
 سواء من الوزارة أو بنك اإلسكان.

 

أن ميتلك أحد أفراد األسرة  -2
 احلصة األكرباألساسية على األقل 

يف املنزل املطلوب له القرض 
متتلكه  باعتباره املنزل الوحيد الذي
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

طريق اإلجيار من الوزارة أو أية 
هة أخرى، ويف هذه احلالة جيب ج

إعادة الشقة للوزارة أو للجهة 
املاحنة خالل شهرين من اكتمال 

 الترميم.

أال يزيد دخل رب األسرة  -5
دينار، مع مراعاة  511على 

( من هذا القانون 1أحكام املادة )
فيما خيص الدخل، وال يتأثر مبلغ 
القرض الذي حيق له احلصول عليه 

 هذه املادة.من جراء تطبيق أحكام 

 

 

 

حيسب مبلغ القرض   -1
بالتناسب مع مدة السداد على أال 
يزيد القسط الشهري للقرض على 

% من جمموع دخل رب 52
 األسرة.

ال مينح القرض إال بعد أن   -9
جتري الوزارة تقوميًا للترميمات 
املطلوبة على أن يكون هذا التقومي 
مبينًا على أساس احلد األدىن 
للمتطلبات االجتماعية لألسرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

األسرة وأنه لسكنها بعد ترميمه، 
شريطة أال ميلك أي من األفراد 
خارج األسرة األساسية أي جزء 

 .من املسكن

أال يكون أحد أفراد األسـرة   -2
األساسية قد سبق لـه احلصـول   
على أي خدمة إسـكانية سـواء   
من احلكومة أو القطـاع اخلـاص   
أو اجلمعيــات أو املؤسســات  
اخلريية أو أية جهة أخرى خـالل  

من تـاريخ تقـدمي    عشر سنوات
الطلب باسـتثناء خدمـة الشـقة    
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 
 

حيسب مبلغ القرض  -1
بالتناسب مع مدة السداد على أال 
يزيد القسط الشهري للقرض على 

% من جمموع دخل رب 52
 األسرة.

 

ال مينح القرض إال بعد أن  -9
جتري الوزارة تقوميًا للترميمات 
املطلوبة على أن يكون هذا التقومي 

األساسية واملتطلبات الفنية 
 للسكن.

 

 

أال يزيد احلد األقصى   -11
للقرض على املبلغ احملدد يف التقومي 

ال يزيد قرض ويف مجيع األحوال 
 ألف دينار. 21الترميم على 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

كما ورد يف  النصاملوافقة على  -

املمنوحة عن طريق اإلجيـار مـن   
ـ  ة أخـرى، ويف  الوزارة أو أية جه

هذه احلالة جيـب إعـادة الشـقة    
للوزارة أو للجهة املاحنـة خـالل   

 شهرين من اكتمال الترميم.
 

 

أال يزيد دخل رب األسرة على  -5
دينار، مع مراعاة أحكام  0411
( من هذا القانون فيما 1املادة )

خيص الدخل، وال يتأثر مبلغ القرض 
الذي حيق له احلصول عليه من جراء 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

مبينًا على أساس احلد األدىن 
لألسرة  للمتطلبات االجتماعية

األساسية واملتطلبات الفنية 
 للسكن.

أال يزيد احلد األقصى للقرض  -11
على املبلغ احملدد يف التقومي ويف 
مجيع األحوال ال يزيد قرض 

 ألف دينار. 21الترميم على 
 

 مشروع القانون.

 

 

 
 

املوافقة على صدر البند كما  -ب
 ورد يف مشروع القانون.

 

املوافقة على البند كما ورد يف  -1

 أحكام هذه املادة.تطبيق 

وجيوز بقرار يصدر مـن جملـس   
الوزراء زيادة املبلغ علـى احلـد   
املذكور يف الفقرة األوىل من هذا 

 البند.

حيسب مبلغ القرض بالتناسب  -1
مع مدة السداد على أال يزيد 
القسط الشهري للقرض على 

% من جمموع دخل رب 52
 األسرة.

ال مينح القرض إال بعد أن جتري  -9
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مشروع القانون.

على البند كما ورد يف املوافقة  -5
 مشروع القانون.

املوافقة على قرار جملس النواب،  -2
( إىل 01مع تغيري السن من )

( سنة، وذلك لكي يتوافق 50)
مع سن الرشد املتعارف عليه يف 

 ثلكة البحرين.

املوافقة على البند كما ورد يف  -4
 مشروع القانون.

رة تقوميًا للترميمات املطلوبة الوزا
على أن يكون هذا التقومي مبينًا على 
أساس احلد األدىن للمتطلبات 
االجتماعية لألسرة األساسية 

 واملتطلبات الفنية للسكن.

 

أال يزيد احلد األقصى للقرض  -11
على املبلغ احملدد يف التقومي ويف 
مجيع األحوال ال يزيد قرض الترميم 

 ار.ألف دين 21على 

وجيوز بقرار يصدر مـن جملـس   
الوزراء زيادة املبلغ علـى احلـد   
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

املوافقة على قرار جملس النواب  -2
،شريطة أال إضافة عبارة )مع 

ميلك أي من األفراد خارج 
األسرة األساسية أي جزء من 

 ( يف هناية البند.املسكن

 

 

املذكور يف الفقرة األوىل من هذا 
 البند.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
 

 املوافقة على قرار جملس النواب. -2
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

، املوافقة على قرار جملس النواب -5
وجيوز بقرار مع إضافة عبارة )

يصدر من جملس الوزراء زيادة 
املذكور يف  املبلغ على احلد

 (الفقرة األوىل من هذا البند.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

املوافقة على النص كما جاء يف  -1
 مشروع القانون.

 

 

 

املوافقة على النص كما جاء يف  -9
 مشروع القانون.



 

111 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ى النص كما جاء املوافقة عل -11
مع إضافة يف مشروع القانون، 

وجيوز بقرار يصدر من عبارة )



 

111 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

املبلغ على جملس الوزراء زيادة 
احلد املذكور يف الفقرة األوىل من 

 (هذا البند.

 

إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة  -
 .(51)رقم 

 (51مادة )

 

 

بعد  07)مادة  -( 51مادة )
 إعادة الترقيم(

( أو من ميثله قانونًاإضافة عبارة ) -
( الواردة مقدم الطلببعد عبارة )

( بعد 50مادة ) - (51مادة )
 إعادة الترقيم

 

 

 (50مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 
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جيب أن يوقع مقدم الطلب ومجيع 
أفراد األسرة األساسية تعهدًا 

 يف بداية املادة.

ومجيع أفراد حذف عبارة ) -
( الواردة يف سياق األسرة األساسية

 املادة.

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

أو من جيب أن يوقع مقدم الطلب 
تعهدًا بااللتزام باستعمال  ميثله قانونًا

القرض يف الغرض املخصص له 
وبقبول رهن وثيقة ملكية املنزل أو 

، املوافقة على قرار جملس النواب -
إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة  مع
 .(50)رقم 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

أو مـن  جيب أن يوقع مقدم الطلب 
تعهدًا بااللتزام باستعمال  ميثله قانونًا



 

110 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

بااللتزام باستعمال القرض يف 
الغرض املخصص له وبقبول رهن 

الشقة حلني وثيقة ملكية املنزل أو 
 سداد القرض.

 

القرض يف الغرض املخصـص لـه    الشقة حلني سداد القرض.
وبقبول رهن وثيقة ملكية املنزل أو 

 الشقة حلني سداد القرض.

 (50مادة )

جيوز للوزير بقرار منه تأجيل جزء 
من األقساط أو ختفيض قيمتها أو 
النزول عن جزء من قيمة القرض أو 
كله يف حال وفاة املقترض أو 
إصابته بعجز دائم يقعده عن العمل 

 (50مادة )
 

حذف املادة لورود حكمها يف  -
يعاد ترقيم (، على أن 22املادة )

 املواد اليت تليها.

  (50مادة )

املوافقة على قرار جملس النواب  -
حبذف املادة لورود حكمها يف 

 .(24املادة )
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وأدى ذلك إىل اخنفاض الدخل 
 العائلي لألسرة.

 

 

 

 

 

 (55مادة )

 

 

 

بعد  51)مادة  -( 55مادة )
 إعادة الترقيم(

من املادة،  حذف الفقرة األخرية -
مع تغيري رقم املادة الواردة يف الفقرة 

( وذلك 09( إىل )01األوىل من )

  (55مادة )
 

املوافقة على قرار جملس النـواب   -
 .حبذف الفقرة األخرية من املادة

تعديل رقم املادة الواردة ضمن  -

 (55مادة )
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ال جيوز للمقترض الذي صرف له 
من  5و  1قرض وفقًا للحالتني 

( من هذا القانون أن 11املادة )
حيصل على مسكن من مشروع 

 إسكان حكومي.

كما ال جيوز إقراضه وفقًا للحالتني 
( من هذا 11من املادة ) 5و1

 بإعادة ترقيم املواد السابقة.

 

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

ال جيوز للمقترض الذي صرف له 
من  5و  1قرض وفقًا للحالتني 

( من هذا القانون أن 09املادة )
حيصل على مسكن من مشروع 

 إسكان حكومي.

 

( بـداًل مـن   07السياق لتصبح )
(01.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال جيوز للمقترض الذي صرف له 
من  5و  1قرض وفقًا للحالتني 

من هذا القانون أن ( 07املادة )
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القانون إال إذا كان املسكن املزمع 
إصالحه أو حتسينه غري ثلوك له 
بشرط أن يكون ثلوكًا ألحد 
أقربائه حىت الدرجة الثانية وأن 

 يسكن به فعاًل.

حيصل على مسكن من مشروع  
 إسكان حكومي.

 
 

 

 (53مادة )

 

يسجل املسكن اخلاضع لقرض 
 الشراء أو البناء وفقًا ملا يلي:

 

 بعد 50)مادة  - (53مادة )
 إعادة الترقيم(

 

 دون تعديل
 
 

 

  (53مادة )
 

املوافقة على نص املادة كما  -
ورد يف مشروع القانون، مع إضافة 
ـًا يف هنايتها نصه التايل:  بندًا رابع

يف حال قروض الشراء أو البناء ) 

 (53مادة )

 

يسجل املسكن اخلاضع لقرض 
 الشراء أو البناء وفقًا ملا يلي:
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يف حالة قروض الشراء أو  – 1
البناء املمنوحة للفئة األوىل: باسم 
الزوج إذا كان هو الذي قام منفردًا 

 بتسديد القرض.

مع زوجته على أما إذا اتفق الزوج 
دفع أقساط القرض فإن املسكن 
يسجل بامسيهما على الشيوع بنسبة 
مسامهة كل منهما يف دفع األقساط 

 أو حسب ما يتفقان عليه.

يف حالة قروض الشراء والبناء  – 5

املمنوحة للفئة الرابعة: باسم االبن  
على الشيوع أو االبنة أو كالمها 

 .( بنسبة مسامهة كل منهما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف حالة قروض الشراء أو  – 1
البناء املمنوحة للفئة األوىل: باسم 
الزوج إذا كان هو الذي قام منفردًا 

 بتسديد القرض.

أما إذا اتفق الزوج مع زوجته على 
دفع أقساط القرض فإن املسكن 

بامسيهما على الشيوع بنسبة  يسجل
مسامهة كل منهما يف دفع األقساط 

 أو حسب ما يتفقان عليه.

يف حالة قروض الشراء والبناء  – 5
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املمنوحة للفئة الثانية: باسم الوالد أو 
 الوالدة حبسب األحوال.

يف حال قروض الشراء أو  – 2
وحة للفئة الثالثة: باسم من البناء املمن

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 

( من 1حسب ما هو وارد يف املادة )

 

 

املمنوحة للفئة الثانية: باسم الوالد أو 
 الوالدة حبسب األحوال.

يف حال قروض الشراء أو  – 2
البناء املمنوحة للفئة الثالثة: باسم من 

و أحدمها أسرة كون مع الوالدين أ
أساسية من الفئة الثالثة وقام بدفع 

 .أقساط القرض

يف حال قروض الشـراء أو   -4
البناء املمنوحة للفئة الرابعة: باسم 

علـى  االبن أو االبنة أو كالمهـا  
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 هذا القانون.
 

 .بنسبة مسامهة كل منهماالشيوع 

 

 

 (54مادة )

 

يصدر الوزير بقرار منه منوذجًا لعقد 
 القانون.القرض وفقًا ألحكام هذا 

 

بعد  55)مادة  -( 54مادة )
 إعادة الترقيم(

 

 دون تعديل

 

 

  (54مادة )
 

نص املادة كما جاء  املوافقة على -
 .يف مشروع القانون

 

 

 (54مادة )

 

 

 

يصدر الوزير بقرار منه منوذجًا لعقد 
 القرض وفقًا ألحكام هذا القانون.
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 الفصل اخلامس

 القسائم السكنية

 (52مادة )

 

لرب األسرة أن يطلب احلصول 
على قسيمة سكنية )قطعة أرض( 

 الفصل اخلامس

 القسائم السكنية

بعد  53)مادة  -( 52مادة )
 الترقيم(إعادة 

 

 دون تعديل

 الفصل اخلامس

 القسائم السكنية

  (52مادة )
 

النص كما ورد يف  املوافقة على -
 .مشروع القانون

 الفصل اخلامس

 القسائم السكنية

 (52مادة )

 

لرب األسرة أن يطلب احلصول 
على قسيمة سكنية )قطعة أرض( 
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لبناء مسكن عليها، وذلك وفقًا 
 للشروط املبينة يف هذا الفصل.

ويقدم الطلب إىل اإلدارة على 
النموذج املعد لذلك. ويقيد الطلب 

 حسب أسبقية تقدميه.

 

لبناء مسكن عليها، وذلك وفقًا 
 للشروط املبينة يف هذا الفصل.

ويقدم الطلب إىل اإلدارة على 
النموذج املعد لذلك. ويقيد الطلب 

 حسب أسبقية تقدميه.

 

 

 

 (51مادة )  (51مادة )بعد  54)مادة  -( 51مادة ) (51مادة )



 

111 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعادة الترقيم(

 

هو أو (: حذف عبارة )4البند ) -
( أحد أفراد أسرته األساسية

 الواردة يف سياق البند.

 

(: حذف الفقرة األخرية 2البند ) -
من البند، وتصحيح اخلطأ 

( إىل االجياراإلمالئي يف كلمة )
 (.اإلجيار)

(: تغيري كلمة 2البند ) -
تقدمي ( إىل )التخصيص)
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يشترط للحصول على خدمة 

 (.الطلب

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

يشترط للحصول على خدمة 
القسيمة السكنية عن طريق التمليك 

 أن تتوافر املتطلبات التالية:
 

أن يكون مقدم الطلب  -1
 حبريين اجلنسية.

أن يكون مقدم الطلب هو  -5
 رب األسرة األساسية.

 

 

 

 

 

 

 

صدر املادة  املوافقة على نص  -
 .كما ورد يف مشروع القانون

 

 

 

يشترط للحصول على خدمة 
القسيمة السكنية عن طريق التمليك 

 أن تتوافر املتطلبات التالية:
 

أن يكون مقدم الطلب  -1
 حبريين اجلنسية.

أن يكون مقدم الطلب هو رب  -5
 األسرة األساسية.

 أال يقل سن مقدم الطلب -2
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القسيمة السكنية عن طريق التمليك 
 أن تتوافر املتطلبات التالية:

أن يكون مقدم الطلب  -1
 حبريين اجلنسية.

أن يكون مقدم الطلب هو  -5
 األسرة األساسية.رب 

 

أال يقل سن مقدم الطلب  -2
سنة ميالدية وال يزيد على  11عن 
 سنة. 21

أال يقل سن مقدم الطلب   -2
سنة ميالدية وال يزيد على  11عن 
 سنة. 21

 
 

 

 

 

 

أال يكون مقدم الطلب  -4
مالكًا ملنزل أو ألرض سكنية 

 مناسبة.

 
 

أال يكون مقدم الطلب أو  -2

 

 

 

املوافقة على نص البند كما   -1
 جاء يف مشروع القانون. 

 

 

 

املوافقة على نص البند كما   -5
 جاء يف مشروع القانون. 

املوافقة على نص البند كمـا    -2
جاء يف مشروع القانون، مع إضافة 

( بعـد  وقت تقدمي الطلبعبارة )
(، أال يقل سن مقدم الطلبعبارة )

سنة  50عن  وقت تقدمي الطلب
 سنة. 21ميالدية وال يزيد على 

 
 

 
 

أال يكون مقدم الطلب مالكًا  -4
 ملنزل أو ألرض سكنية مناسبة.

 
أال يكون مقدم الطلب قد  -2

سبق له احلصول على أي خدمة 
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أال يكون مقدم الطلب   -4
مالكًا هو أو أحد أفراد أسرته 
األساسية ملنزل أو ألرض سكنية 

 مناسبة.

أال يكون مقدم الطلب أو  -2
أي من أفراد أسرته األساسية قد 
سبق له احلصول على أي خدمة 
إسكانية مقدمة من احلكومة 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 

من الوزارة  اإلجيارالشقة عن طريق 
 أو أية جهة أخرى.

 

 

 

( 50( إىل )01وتغيري السن مـن ) 
وذلك لكي يتوافق مع سـن  سنة، 

الرشد املتعارف عليـه يف ثلكـة   
 البحرين.

املوافقة على قرار جملس النواب  -4
هو أو أحد أفراد حبذف عبارة )
( الواردة يف سياق أسرته األساسية

 البند.

املوافقة على قرار جملس النواب  -2
حبذف الفقرة األخرية من البند، 

إسكانية مقدمة من احلكومة أو 
القطاع اخلاص أو اجلمعيات أو 
املؤسسات اخلريية أو أية جهة 

خدمة أخرى، ويستثىن من ذلك 
من الوزارة  اإلجيارالشقة عن طريق 
 أو أية جهة أخرى.
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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 

لب يف هذه احلالة إعادة مقدم الط
الشقة السكنية إىل الوزارة أو اجلهة 
املاحنة حبالتها األصلية خالل شهرين 
 من تسلم مفتاح الوحدة السكنية.

 

 

 

 

 
أال يزيد دخل رب األسرة  -2

 وقت تقدميعلى ألف دينار 
الطلب، مع مراعاة احلكم الوارد 

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

وتصحيح اخلطأ اإلمالئي يف كلمة 
(، مع حذف اإلجيار( إىل )جياراال)

أو أي من أفراد أسرته عبارة )
 ( الواردة يف بداية البند.األساسية

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

أال يزيد دخل رب األسرة على  -2
، مع تقدمي الطلب وقتألف دينار 

مراعاة احلكم الوارد يف نص املـادة  
( من هذا القانون فيمـا يتعلـق   1)

 بتحديد هذا الدخل.
وجيوز بقرار يصدر مـن جملـس   
الوزراء زيادة املبلغ علـى احلـد   
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أال يزيد دخل رب األسرة  -2
على ألف دينار وقت التخصيص، 
مع مراعاة احلكم الوارد يف نص 

( من هذا القانون فيما 1املادة )
 خل.يتعلق بتحديد هذا الد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املذكور يف الفقرة األوىل من هذا 
 البند.
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، املوافقة على قرار جملس النواب -2
وجيوز بقرار مع إضافة عبارة )

يصدر من جملس الوزراء زيادة 
املبلغ على احلد املذكور يف الفقرة 

يف هناية  (األوىل من هذا البند.
 البند.
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 (59مادة )

ميكن للمنتفع الذي حصـل علـى   
القسيمة السكنية مبوجب أحكـام  
هذا القانون أن يستفيد خبدمة قرض 

 البناء.

بعد  52)مادة  -( 59مادة )
 إعادة الترقيم(

 

 دون تعديل

  (59) مادة

حذف املادة، وذلك بالتوافق مع  -
وزارة اإلسكان، ألن املوافقة عليه 
تعطي املنتفع احلق يف احلصول 
على خدمتني سكنيتني، ثا يعد 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

ازدواج يف االستفادة من 
اخلدمات اإلسكانية، وبذلك 
سيؤثر على ختصيص طلبات 
القروض، مع إعادة ترقيم البنود 

 التالية.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الفصل السادس

 حكام عامةأ

 (51مادة )

 
 

يف كافة أنواع اخلدمات  –أ
اإلسكانية، حتدد أسبقية الطلب من 

 تاريخ تقدميه.
 

إذا طلب مقدم الطلب تغيري  –ب 

 الفصل السادس

 أحكام عامة

بعد  51)مادة  -( 51مادة )
 إعادة الترقيم(

 

 دون تعديل

 

 

 

 السادسالفصل 

 أحكام عامة

( بعد 59مادة ) - (51مادة )
 إعادة الترقيم

 

 

املوافقة على النص كما ورد  - أ
 يف مشروع القانون.

 
 

املوافقة على النص كما ورد  - ب

 الفصل السادس

 أحكام عامة

 (59مادة )

 
 

اخلدمات يف كافة أنواع  -أ
اإلسكانية، حتدد أسبقية الطلب 

 من تاريخ تقدميه.

 

إذا طلب مقدم الطلب تغيري  -ب
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

اخلدمة اإلسكانية السابق حتديدها 
يف طلبه حتسب األسبقية من تاريخ 

 الطلب األصلي.

 

إذا أعاد املنتفع إىل الوزارة  –ج 
اخلدمة اإلسكانية املخصصة له ومل 
يستفد منها، وطلب خدمة أخرى، 
حتسب أسبقية هذا الطلب من تاريخ 
الطلب الذي مبوجبه خصصت له 

 اخلدمة اليت أعادها.

 يف مشروع القانون. 

 

 

 

 

حذف البند، ذلك ألنه ميثل -ج
اعتداء على حقوق اآلخرين الذين 
حتققت هلم أسبقية يف طلب احلصول 
على اخلدمة اإلسكانية والذين مل 
يسبق ختصيص أي خدمة إسكانية 

اخلدمة اإلسكانية السابق حتديدها 
يف طلبه حتسب األسبقية من تاريخ 

 الطلب األصلي.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 هلم.

إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة  -
 (.59) رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مادة مـسـتـحـدثـة مادة مـسـتـحـدثـة 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 ( بعد إعادة الترقيم(59)مادة )

 

(، مع 59استحداث مادة برقم ) -
ترقيم املواد التالية هلا، مراعاة إعادة 

 ويكون نصها على النحو التايل:

 ( املستحدثة:59نص املادة )
 

"يلتزم املنتفع بإصالح ما حلق 
باملسكن من أضرار أو تلفيات 
بالتعدي أو التفريط، أو دفع 

 ( بعد إعادة الترقيم(59)مادة )

 

جملس عدم املوافقة على قرار  -
النواب باستحداث هذه املادة، 
وذلك ألهنا تتعلق باإلجيار فقط، مع 

 .إعادة ترقيم البنود التالية
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 قيمتها نقدًا ".

 

 

 (57مادة )

 

 

جيب على الوزارة لدى حتديد أولوية 
اخلدمة التقيد بأسبقية تقدمي الطلب، 
ومدى توافر املساكن يف خدمة 

عد ب 51)مادة  -( 57مادة )
 إعادة الترقيم(

 

حذف الفقرة األخرية من املادة  -
وذلك يف احملافظة ابتداًء من عبارة )
 اليت يقطنها...(.

( بعد 51مادة ) - (57ادة )م
 إعادة الترقيم

 

قرار جملس النواب،  املوافقة على -
مع إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة 

 (.51) رقم

 

 (51مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

التمليك، والشقق يف خدمة التأجري، 
حالة القسيمة السكنية واألراضي يف 

وذلك يف احملافظة اليت يقطنها 
صاحب الطلب بصورة أصلية حىت 
ولو كان يسكن يف حمافظة أخرى 
بصورة مؤقتة عند تقدمي الطلب، 
ويستثىن من ذلك الطلبات اليت يقرر 
الوزير عدم تقيدها بذلك 
لالعتبارات اليت يقدرها وفق كل 

 حالة على حدة.

إضافة عبارة يف هناية املادة نصها  -
كما جيب عليها نشر أمساء )

املنتفعني من اخلدمات اإلسكانية 
 (وتاريخ طلباهتم وعنوان سكنهم

 

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

 

جيب على الوزارة لدى حتديد أولوية 
اخلدمة التقيد بأسبقية تقدمي الطلب، 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 
كما جيب عليها نشر أمساء املنتفعني 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

ومدى توافر املساكن يف خدمة 
التمليك، والشقق يف خدمة التأجري، 
واألراضي يف حالة القسيمة السكنية 
كما جيب عليها نشر أمساء املنتفعني 
من اخلدمات اإلسكانية وتاريخ 

 .طلباهتم وعنوان سكنهم

من اخلدمات اإلسكانية وتاريخ 
 .طلباهتم وعنوان سكنهم

 (31مادة )

 

 

جيب على اإلدارة أن تتحقق من 

بعد  57)مادة  -( 31مادة )
 إعادة الترقيم(

 

 دون تعديل

( بعد 57مادة ) - (31مادة )
 إعادة الترقيم

النص كما ورد يف  املوافقة على -
مشروع القانون ، مع إعادة ترقيم 

 (57مادة )

 
 

جيب على اإلدارة أن تتحقق مـن  
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

صحة مجيع البيانات واملستندات اليت 
يقدمها طالب االنتفاع بشىت 
الوسائل املمكنة ومن مجيع املصادر. 
وتقدم اجلهات احلكومية املختصة 
 لإلدارة كافة املعلومات اليت تطلبها.

 

 

صحة مجيع البيانات واملستندات اليت  (.57) املادة لتصبح املادة رقم
يقدمها طالـب االنتفـاع بشـىت    
الوسائل املمكنة ومن مجيع املصادر. 
وتقدم اجلهات احلكومية املختصـة  
 لإلدارة كافة املعلومات اليت تطلبها.

 

 (30مادة )

 
 

بعد  31)مادة  -( 30مادة )
 إعادة الترقيم(

 

( بعد 31مادة ) - (30مادة )
 إعادة الترقيم

 

 (31مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

مع عدم اإلخالل باملسئولية اجلنائية 
يعد الطلب املقدم للحصول على 
خدمة إسكانية كأن مل يكن مع 
حرمان مقدمه من تقدمي طلب 
جديد وذلك يف حالة إذا ما تضمن 
الطلب معلومات أو بيانات غري 
صحيحة أو أرفق به مستندات 

 مزورة.

 

 

 حذف املادة. -

 

النص كما ورد يف  املوافقة على -
مشروع القانون، مع إعادة ترقيم 

 (.31) املادة لتصبح املادة رقم

باملسئولية اجلنائية مع عدم اإلخالل 
يعد الطلب املقدم للحصول على 
خدمة إسكانية كأن مل يكن مع 
حرمان مقدمه من تقدمي طلب 
جديد وذلك يف حالة إذا ما تضمن 
الطلب معلومات أو بيانات غري 
صحيحة أو أرفق به مستندات 

 مزورة.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (35مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد  31)مادة  -( 35مادة )
 إعادة الترقيم(

 

 جتزئة املادة إىل فقرتني. -

بصفة (: حذف عبارة )1البند ) •
 الواردة يف سياق البند.أصلية( 

(: ُتدمج الفقرة األخرية 5البند ) •
( مع نّص البند 22من املادة )

وإعادة صياغته على النحو 
 الوارد يف النص بعد التعديل.

إذا تأخر  -4إضافة بند برقم ) •
يف تسليم الشقة املؤقتة حسب 

( بعد 30مادة ) -( 35مادة )
 إعادة الترقيم

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 (30مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللوائح املعمول هبا يف 
 (.الوزارة

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

 

يصدر الوزير قرارًا بإلغاء انتفاع 
املنتفع باخلدمة اإلسكانية إذا مل 
يتجاوز جمموع ما دفعه املنتفع 

وإال  نصف مبلغ اخلدمة اإلسكانية
برفع املخالفة ألي من األسباب  لزمه
 اآلتية:

 

 
 

املوافقة على نص صدر املادة كما  -
 جاء يف مشروع القانون.

 

 

 

 

 
 

 املوافقة على قرار جملس -1
بصفة ذف عبارة )حب النواب

 الواردة يف سياق البند.أصلية( 

 

 
 

يصدر الوزير قرارًا بإلغاء انتفاع 
املنتفع باخلدمة اإلسكانية ألي سبب 

 األسباب اآلتية:من 

 
 

 

إذا فقد اجلنسية البحرينية أو  -1
ثبت أنه مل يكن حبرينيًا وقت إبرام 

 العقد.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب
 

 

يصدر الوزير قرارًا بإلغاء انتفاع 
املنتفع باخلدمة اإلسكانية ألي سبب 

 من األسباب اآلتية:
 

 

 

 

 
 

 

إذا فقد اجلنسية البحرينية أو  -1

إذا فقد اجلنسية البحرينية أو  -1
ثبت أنه مل يكن حبرينيًا وقت إبرام 

 العقد.
 

إذا تبني أن البيانات اليت  -5
ذكرها يف طلب االنتفاع أو يف 
املستندات اليت قدمها كلها أو 
بعضها خمالفة للحقيقة مىت كانت 
هذه البيانات سببا يف صدور قرار 

 نتفاع.اال

إذا استخدم مبلغ القرض يف  -2
 غري ما خصص له.

 

 

املوافقة على النص كما جـاء   -5
 يف مشروع القانون.

 
 
 
 

املوافقة على النص كما جاء يف  -2
 مشروع القانون.

 

 

 
 

إذا ختلف عن دفع األقساط  -5
 ملدة ستة أشهر متواصلة.

 

 
 

إذا تبني أن البيانات اليت  -2
ذكرها يف طلب االنتفاع أو يف 
املستندات اليت قدمها كلها أو 
بعضها خمالفة للحقيقة مىت كانت 

البيانات سببا يف صدور قرار هذه 
 االنتفاع.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

ثبت أنه مل يكن حبرينيًا بصفة أصلية 
 وقت إبرام العقد.

إذا ختلف عن دفع األقساط  -5
 ملدة ستة أشهر متواصلة.

 

 
إذا تبني أن البيانات اليت  -2

ذكرها يف طلب االنتفاع أو يف 
املستندات اليت قدمها كلها أو 
بعضها خمالفة للحقيقة مىت كانت 

 

 

إذا تأخر يف تسليم الشقة  -4
املؤقتة حسب اللوائح املعمول هبا 

 يف الوزارة.

 

و  4بندين )إىل ( 4) جتزئة البند -4
بعد ثبوت إضافة عبارة )مع  (2

( يف هناية البند ذلك حبكم قضائي
 وإعادة ترقيم البند الذي يليه.(، 2)
 
املوافقة على النص كما جاء يف  -2

، مع إعادة ترقيم مشروع القانون
 (.1البند ليصبح البند رقم )

إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة  -
  (.30) رقم

إذا استخدم املسكن ألي  -4
 غرض غري السكن.

أعمااًل خمالفة للنظام مارس  -2
العام واآلداب، بعد ثبوت ذلك 

 .حبكم قضائي

إذا استخدم مبلغ القرض يف  -1
 غري ما خصص له.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

هذه البيانات سببا يف صدور قرار 
 االنتفاع.

إذا استخدم املسكن ألي  -4
غرض غري السكن أو مارس أعمااًل 

 خمالفة للنظام العام واآلداب.

 

ض يف إذا استخدم مبلغ القر -2
 غري ما خصص له.

 
 مادة مستحدثة

 ( بعد إعادة الترقيم30مادة )

 مادة مستحدثة

 ( بعد إعادة الترقيم30مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

بـرقم  استحداث مادة جديـدة   -
(21.) 

على أن (: إضافة عبارة )4البند ) -
.( يف يصدر بذلك حكم قضـائي 

 هناية البند.

خمالفتـه   -3إضافة بند بـرقم )  -
 .(املادة الثامنة هلذا القانون

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

عـن دفـع    املنتفعإذا ختلف  -0

عدم املوافقة على قـرار جملـس    -
النواب باستحداث هذه املادة وذلك 

املـادة   ألنه قد متت معاجلتـها يف  
( بعـد إعـادة   21مادة ) -( 25)

 الترقيم.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

األقساط ملدة ستة أشهر متواصلة، 
احلالة وجيب وعلى الوزارة دراسة 

عليه أن يقدم مـربرات منطقيـة   
لتخلفه عن الدفع، فإذا رأى الوزير 
ـًا لذلك جاز أن مينحه مهلة  موجب

 .إضافية ال تزيد على سنتني

إذا اســتخدم املســكن ألي  -5
غرض غري السـكن أو مـارس   
أعمــااًل خمالفــة للنظــام العــام 

على أن يصدر بـذلك  واآلداب، 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 حكم قضائي.

دة الثامنـة هلـذا   خمالفته املا -3
 القانون.

 

 (33مادة )

 

 

 

 

بعد  35)مادة  -( 33مادة )
 إعادة الترقيم(

 

 (.توفر( إىل )توافرتغيري كلمة ) -

 تغيري رقم املادة املذكورة يف -

( بعد 35مادة ) -( 33مادة )
 الترقيمإعادة 

 

املوافقة على نص املادة كما جاء  -
 .يف مشروع القانون

تعديل رقم املادة الواردة ضمن  -

 (35مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

( إىل املادتني 25السطر األول من )
( تبعًا لتوصيات 21( و )21)

 اللجنة.

( شهرينتغيري مهلة املنتفع من ) -
 (.ثالثة أشهرإىل )

دمج الفقرة األخرية من املادة مع  -
 ( السابقة25( من املادة )5البند )

 بعد إعادة الترقيم(. 21)مادة 

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

( بداًل من 30السياق لتصبح )
(35.) 
إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة  -
  (.35) رقم
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
 

إذا ما توافر أحد األسباب الواردة 
( من هذا القانون، 25يف املادة )

 –فللوزير بناء على توصية اإلدارة 
أن يصدر قرارًا بإهناء االنتفاع وتقوم 
اإلدارة باسترداد املسكن وذلك بعد 
إعطاء املنتفع مهلة ملدة شهرين 

 لإلخالء.

على أنه يف حالة ختلف املنتفع عن 

أحد األسباب الواردة  توفرا إذا م
( من هذا 21( و )21يف املادتني )

القانون، فللوزير بناء على توصية 
أن يصدر قرارًا بإهناء  –اإلدارة 

االنتفاع وتقوم اإلدارة باسترداد 
املسكن وذلك بعد إعطاء املنتفع 

 لإلخالء. ثالثة أشهرمهلة ملدة 
 

 
 

 

 

 

إذا ما توافر أحد األسباب الواردة 
( من هذا القانون، 30يف املادة )

 –فللوزير بناء على توصية اإلدارة 
أن يصدر قرارًا بإهناء االنتفاع وتقوم 
اإلدارة باسترداد املسكن وذلك بعد 
إعطاء املنتفع مهلة ملدة شهرين 

 لإلخالء.

على أنه يف حالة ختلف املنتفع عن 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

على الوزارة دفع األقساط فإن 
دراسة احلالة وجيب على املنتفع أن 
يقدم مربرات منطقية لتخلفه عن 
الدفع، فإذا رأى الوزير موجبًا لذلك 
جاز أن مينحه مهلة إضافية ال تزيد 

 على سنتني.

دفع األقساط فإن على الوزارة 
دراسة احلالة وجيب على املنتفع أن 

م مربرات منطقية لتخلفه عن يقد
الدفع، فإذا رأى الوزير موجبًا لذلك 
جاز أن مينحه مهلة إضافية ال تزيد 

 على سنتني.

 (34مادة )

 
 

يترتب على صدور قرار إهناء 

بعد  33)مادة  -( 34مادة )
 إعادة الترقيم(

 

 

 دون تعديل

( بعد 33مادة ) -( 34مادة )
 إعادة الترقيم

 

نص املادة كما ورد  املوافقة على -
إجـراء   يف مشروع القانون، مع

 (33مادة )
 

 

 

 

يترتب على صدور قرار إهناء 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

االنتفاع واسترداد املسكن اآلثار 
 -اآلتية:

 

 

زوال أي حق كان للمنتفع  -1
 على املسكن.

التزام املنتفع بدفع مجيع  -5
املستحقة حىت يوم إخالء األقساط 
 املسكن.

اعتبار األقساط اليت مت دفعها  -2
كأهنا أجرة وال جيوز املطالبة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التعديالت التالية:

( بكلمة الوزارةاستبدال كلمة )  -
 (.اإلدارة)

( خدمة إسكانية) استبدال عبارة  -
)مشــروع حكــومي(  بعبــارة

 (.2الواردة يف بداية البند )

إعادة ترقيم املادة لتصبح املـادة    -
 (.33) رقم
 

االنتفاع واسترداد املسكن اآلثار 
 -اآلتية:

 

 

زوال أي حق كان للمنتفع  -1
 على املسكن.

التزام املنتفع بدفع مجيع  -5
األقساط املستحقة حىت يوم إخالء 

 املسكن.

اعتبار األقساط اليت مت دفعها  -2
كأهنا أجرة وال جيوز املطالبة 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 باستردادها كلها أو بعضها.

احتفاظ اإلدارة حبقها يف  -4
مطالبة املنتفع بدفع التعويض عن أي 

 ضرر حلق باملسكن.

 

 

إسقاط حق املنتفع من  -2
االستفادة بأي مشروع حكومي 

القانون وذلك خيضع ألحكام هذا 
 ملدة ال تقل عن سنة.

 

 

 

 

 

 

 

 باستردادها كلها أو بعضها.

حبقها يف  الوزارةاحتفاظ  -4
مطالبة املنتفع بدفع التعويض عن 

 أي ضرر حلق باملسكن.

 

إسقاط حق املنتفع من  -2
 خدمة إسكانيةي االستفادة بأ

خيضع ألحكام هذا القانون وذلك 
 .ملدة ال تقل عن سنة
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (32مادة )

 
 

يعفى املنتفع من الثمن املتبقي يف 
ذمته كله أو اجلزء املتبقي منه وذلك 
يف حالة وفاته أو إصابته بعجز كلي 

 أقعده عن العمل.

 

 

بعد  34)مادة  -( 32مادة )
 إعادة الترقيم(

 

 دون تعديل

( بعد 34مادة ) -( 32)مادة 
 إعادة الترقيم

  

املوافقة على نص املادة كما جاء  -
يف مشروع القانون، مع إعادة 
 ترقيم املادة لتصبح املادة رقم

(34.) 

 ( 34مادة )

 

يعفى املنتفع من الثمن املتبقـي يف  
ذمته كله أو اجلزء املتبقي منه وذلك 
يف حالة وفاته أو إصابته بعجز كلي 

 العمل.أقعده عن 

 (32مادة )( بعد 32مادة ) -( 31مادة )بعد  32)مادة  -( 31مادة ) (31مادة )



 

115 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعادة الترقيم(

من تاريخ املوافقة إضافة عبارة ) -
مخس عبارة )( بعد على الطلب

 (.سنوات

دينارًا  021تغيري عبارة ) -
 (.شهري( إىل كلمة )شهريًا

 011ال يقل عن إضافة عبارة )  -
 ( بعد عبارة مبلغ شهري.دينار

 

على ذلك يكون نص املادة بعـد  

 إعادة الترقيم

املوافقة على قرار جملس النواب،  -
وجيـوز بقـرار   مع إضافة عبارة )

يصدر من جملس الوزراء زيـادة  
املبلغ على احلد املذكور يف الفقرة 

( يف هنايـة  األوىل من هذه املادة.
 املادة.

إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة   -
 (.32) رقم
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

مينح ألصحاب الطلبات اليت مضى 
عليها مخس سنوات على الئحة 

دينارًا شهريًا  121االنتظار مبلغ 
كبدل سكن حلني حصوهلم على 

 التعديل:

 

 

 

 

مينح ألصحاب الطلبات اليت مضى  
من تاريخ عليها مخس سنوات 

على الئحة  املوافقة على الطلب
ال يقل عن االنتظار مبلغ شهري 

كبدل سكن حلني  دينار 011
 حصوهلم على اخلدمة اإلسكانية.

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

مينح ألصحاب الطلبات اليت مضى 
من تاريخ عليها مخس سنوات 

على الئحة  املوافقة على الطلب
ال يقل عن االنتظار مبلغ شهري 

كبدل سكن حلني  دينار 011
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 اخلدمة اإلسكانية.

 

 

 على اخلدمة اإلسكانية.حصوهلم 

 

وجيوز بقرار يصدر من جملس 
الوزراء زيادة املبلغ على احلد 
املذكور يف الفقرة األوىل من هذه 

 (املادة.

 

 

 (31مادة )( بعد 31مادة ) -( 39مادة )بعد  31)مادة  -( 39مادة ) (39مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الترقيم(إعادة 

 

املوافقة على نّص املادة كما  -
وردت يف املشروع بقانون، مع 

القانون مراعاة تصحيح مسمى )
يف شأن  0791( لسنة 01رقم )

املرسوم  (، ليصبح )اإلسكان
 0791( لسنة 01بقانون رقم )

 (.يف شأن اإلسكان

 

 إعادة الترقيم

 

املوافقة على قرار جملس النواب،  -
مع إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة 

 (.31) رقم
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 
 

( لسنة 11يلغى القانون رقم )
يف شأن اإلسكان، وتلغى  1952

 القرارات املنفذة له.

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

  
 (01املرسوم بقانون رقم )يلغى 
، يف شأن اإلسكان 0791لسنة 

 وتلغى القرارات املنفذة له.

 

 

 

( 01املرسوم بقانون رقم )يلغى 
 ،يف شأن اإلسكان 0791لسنة 

 .وتلغى القرارات املنفذة له

 

 

 

 

 

( 01املرسوم بقانون رقم )يلغى 
 ،يف شأن اإلسكان 0791لسنة 

 .وتلغى القرارات املنفذة له
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (31مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد  39)مادة  -( 31مادة )
 إعادة الترقيم(

ويصدر باالتفاق إضافة عبارة ) -
مع وزير العدل والشؤون 
االسالمية قرار بتحديد موظفي 

( بعد مأموري الضبط القضائي
 عبارة القرارات التنفيذية الالزمة.

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

على الـوزير إصـدار القـرارات     

( بعد 39مادة ) -( 31مادة )
 إعادة الترقيم

 

 ،املوافقة على قرار جملس النواب -
الوزير املعين مع استبدال عبارة )

وزيـر  ( بعبارة )بشؤون العدل
( العدل والشـؤون اإلسـالمية  
وإعادة ترقيم املادة لتصبح املـادة  

 (.39) رقم

 
 

 (39مادة )

 
 
 
 
 
 
 
 

على الـوزير إصـدار القـرارات    
ويصدر باالتفـاق  التنفيذية الالزمة 

 الوزير املعين بشؤون العـدل مع 



 

111 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

على الوزير إصدار القرارات 
التنفيذية الالزمة لتطبيق أحكام هذا 
القانون خالل مدة ال جتاوز شهرين 

 صدوره. من تاريخ

 

 

ويصدر باالتفـاق  نفيذية الالزمة الت
مــع وزيــر العــدل والشــؤون 
االسالمية قرار بتحديد مـوظفي  

لتطبيـق   مأموري الضبط القضائي
أحكام هذا القانون خالل مـدة ال  
 جتاوز شهرين من تاريخ صدوره.

قرار بتحديد مـوظفي مـأموري   
لتطبيق أحكام هذا  الضبط القضائي

القانون خالل مدة ال جتاوز شهرين 
 من تاريخ صدوره.

 (31مادة )( بعد 31مادة ) -( 37مادة )بعد  31)مادة  -( 37مادة ) (37مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

على رئيس جملس الوزراء والوزراء 
تنفيذ أحكام  –كل فيما خيصه  –

هذا القانون، ويعمل به بعد مضي 
شهر من تاريخ نشره يف اجلريدة 

 الرمسية.

 إعادة الترقيم(

 

 دون تعديل

 إعادة الترقيم

املوافقة على نص املادة كما ورد  -
مع إعادة ، يف مشروع القانون

 ترقيم املادة لتصبح املادة رقم
(31.) 

على رئيس جملس الوزراء والوزراء 
تنفيذ أحكـام   –كل فيما خيصه  –

هذا القانون، ويعمل به بعد مضـي  
جلريـدة  شهر من تاريخ نشره يف ا

 الرمسية.

 

 


