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 (1ملحق رقم )

 

التكميلي الثاني للجنة املرافق تقرير ال

العامة والبيئة خبصوص مشروع قانون 

يف شأن اإلسكان )املعد يف ضوء 

االقرتاح بقانون املقدم من جملس 

 .النواب(
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  م8102مايو   82التاريخ : 

 

 املرافق العامة والبيئةللجنة  التكميلي الثانـيالتقرير 

 بشأن مشروع قانون يف شأن اإلسكان 

 ()املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب

 

 التشريعي الرابعاألول من الفصل العادي  ددور االنعقا

 

  مقدمـة :

سعادة السيد مجال حممد فخرو النائب األول  أرسلم، 5302مارس 03بتاريخ      
ـًا برقم )  ( إىل جلنة املرافق  0د 4ص ل م ب/ ف 050لرئيس جملس الشورى خطاب

مارس  52العامة والبيئة، بناًء على قرار اجمللس يف جلسته الرابعة عشرة املنعقدة بتاريخ 
ار، وإعادة تعريف اخلدمة م، بإعادة الديباجة إىل اللجنة للنظر يف إضافة قانون اإلجي5302

اإلسكانية، وتعريف دخل رب األسرة، والنظر يف االقتراح املقدم أثناء اجللسة بإضافة 
(، والفئة الثانية، والفئة الثالثة، والفئة الرابعة من املادة 0تعريف اإلقامة الدائمة من املادة )

االقتراح بقانون مشروع قانون يف شأن اإلسكان )املعد يف ضوء املستحدثة( من  -5)
 تهم وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهنم.على أن تتم دراس، املقدم من جملس النواب(

            كما استلمت اللجنة كتاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم
                بإعادة الفئة اخلامسة من    م5302أبريل  2املؤرخ يف (  0د 4ص ل م ق/ ف 055) 
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بعد إعادة الترقيم ( من مشروع القانون املذكور،  0 – 5املستحدثة( واملادة ) -5املادة )
                   وذلك ملزيد من الدراسة، بناًء على قرار اجمللس يف جلسته اخلامسة عشرة املنعقدة بتاريخ

 م.5302أبريل  2

معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس  أرسل م،5302أبريل  00بتاريخ و
ـًا برقم ) الشورى   ( إىل جلنة املرافق العامة والبيئة، 0د 4ص ل م ب/ ف 054خطاب

 ،5302أبريل  05السادسة عشرة املنعقدة بتاريخ بناًء على قرار اجمللس يف جلسته 
يف شأن اإلسكان  مشروع قانونباملوافقة على طلب اللجنة باسترداد ما تبقى من مواد يف 
وإعداد تها على أن تتم دراس، ()املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب

 .اتقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهن

 

 إجراءات اللجنة : -أواًل  

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 التالية: االجتماعاتيف  مشروع القانونتدارست اللجنة  (0)

 تارخيـــه رقـم االجتمـاع

 م5302أبريل  0 االجتمـاع السادس عشر

 م5302أبريل  8 االجتمـاع السابع عشر

 م5302أبريل  02 االجتمـاع الثامن عشر

 م5302أبريل  53 االجتمـاع التاسع عشر
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 م5302أبريل  52 االجتمـاع العشرون

 م5302مايو  4 االجتمـاع احلادي والعشرون

 م5302مايو  6 االجتمـاع الثاين والعشرون

 م5302مايو  08 االجتمـاع الثالث والعشرون

 م5302مايو  52 والعشرون الرابعاالجتمـاع 

موضـوع   باملرسوم بقـانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة (. 8)
 :البحث والدراسة واليت اشتملت على مايلي

 (مرفق).أعضاء جملس الشورىسعادة االقتراحات املقدمة من   -

 ( مرفقمرئيات وزارة اإلسكان. )    -

 ( مرفقالقوانني املقارنة لدول اخلليج العريب. )  -

 

 

 :شارك يف اجتماعات اللجنة وزارة اإلسكان حيث حضر كل من 

 

 وزير اإلسكان.  ادة السيد باسم يعقوب احلمرـسع 

 وزارة اإلسكان. – مستشار قانوين  وب العامـرـيعقد خالـد ـالسي 

 بنك اإلسكان. –ي ـمستشار قانون  يـالسيدة هيفـاء عبداجلليل املدن 

 بنك اإلسكان. –ي ـمستشار قانون  ر حممـد خيــرـد ياســالسي 
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 اللجنة من األمانة العامة باجمللس اتكما شارك يف اجتماع: 

 ي لشؤون اللجان باجمللس.ـاملستشار القانون    ون ـد مرهـن محيـاألستاذ حمس  -
 ي لشؤون اللجان باجمللس.ـاملستشار القانون    يـالدليم عبداهلل دـالدكتور حمم -
 

 ة خولـة حسـن هاشـم.السيد توىل أمانة سـر اللجنة 

 

ـًا:   :وزارة اإلسكانرأي ثاني

على الديباجة ومواد مشروع القانون مت  املالحظاتلوزارة اإلسكان عددًا من كان 
(، وقد متت مناقشة تلك مرفقذكرها تفصياًل يف املذكرة اليت تقدمت هبا الوزارة )

حيث مت التوافق بني اللجنة ووزارة اإلسكان املالحظات باستفاضة يف اجتماعات اللجنة، 
حو الوارد يف على إجراء التعديالت الالزمة على مواد مشروع القانون، وذلك على الن

 . اجلدول املرفق بتقرير اللجنة
       

ـًا:   :ةرأي اللجنــثالث

سعادة وزير اإلسكان  ومواد مشروع القانون حبضور، الديباجةنص تدارست اللجنة      
وحبثت اللجنة املالحظات وممثلي الوزارة واملستشارين القانونيني لشؤون اللجان باجمللس، 

، واملناقشـات  االجتماعات اليت مت عقدهاأثناء  وزارة اإلسكانممثلي اليت أبديت من قبل 
 52املنعقدة بتاريخ  الرابعة عشرة اجللسةاليت طرحها أصحاب السعادة أعضاء اجمللس أثناء 

واجللسـة   ،م5302أبريـل   2واجللسة اخلامسة عشرة املنعقدة بتاريخ  م5302مارس 
كما أخذت اللجنـة بعـني    م،5302أبريل  05السادسة عشرة املنعقدة بتاريخ        

وكـذلك   بشـأهنا،  أعضاء اجمللـس  االعتبار االقتراحات املقدمة من أصحاب السعادة
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وانتـهت اللجنـة إىل إجـراء     االقتراحات املقّدمة من وزارة اإلسكان وأعضاء اللجنة،
 اجلدول املرفق.وذلك بالتوافق مع وزارة اإلسكان كما هو موضح بالتعديالت الالزمة 

 

ـًارا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -بع

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على  02إعمااًل لنص املادة ) 
 اختيار كل من :

 اـًمقرًرا أصليـ سعادة الدكتور حممـد علـي حسـن علي  .0

ـًا  سعادة املهندسة زهـوة حممـد الكـواري  .8  مقرًرا احتياطي
 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -خامس

 يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي مبا يلي:     
 

مشروع قانون يف شأن اإلسكان )املعد يف ضوء بشأن توصية اللجنة  فقة علىاملوا -   
، وذلك بالتفصيل الوارد يف اجلدول ح بقانون املقدم من جملس النواب(االقترا
 املرفق.

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

          مجعة حممد الكعيب                                             فؤاد أمحد احلاجي      
 نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة                  رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

 



311 
 

 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)

( 03تعديل مسمى )القانون رقم ) -

 الديباجة
 

مع املوافقة على قرار جملس النواب 
 إجراء التعديالت التالية:

( يف هناية وتعديالتهإضافة كلمة ) -
رقم  املرسوم بقانونوعلى عبارة ) 

ــنة 03) ــأن  0226( لس يف ش
 (اإلسكان،

 الديباجة
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف شأن اإلسكان(،  0226لسنة 
( 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 

 القانونني التاليني:إضافة  -

  ( 01قانون رقم )  لسـنة
بشأن إصـدار قـانون   م 8101

 .التسجيل العقاري
  ( لسـنة  89قانون رقم )

م بإصدار قـانون إاـار   8102
 .العقارات

وعلـى قـانون   حذف عبارة )  -
التسجيل العقاري الصادر باملرسوم 

ــم )  ــانون رق ــنة 02بق ( لس
0797،.) 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملك مملكة البحرين. 

 على الدستور، االطالعبعد 

( 03رقم ) املرسوم بقانونوعلى 
 يف شأن اإلسكان، 0226لسنة 

وعلى قانون التسجيل العقاري 
( 02الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 ،0222لسنة 

وعلى القانون املدين الصادر 
 لسنة( 02باملرسوم بقانون رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حنن محد بن عيسى آل خليفة 
 ملك مملكة البحرين. 

 على الدستور، االطالعبعد 

( 03رقم ) املرسوم بقانونوعلى 
 يف شأن اإلسكان 0226لسنة 

 ،وتعديالته

وعلى القانون املدين الصادر 
 لسنة( 02باملرسوم بقانون رقم )
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 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 مملكة البحرين.

5330، 

 

 
 

 

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

 وأصدرناه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5330، 

( لسنة 01وعلى القانون رقم )
قانون م بشأن إصدار 8101

 ،التسجيل العقاري

( لسنة 89وعلى القانون رقم )
م بإصدار قانون إاار 8102
 ،العقارات

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

 وأصدرناه:
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 طالع على الدستور،بعد اإل

( لسـنة  03وعلى القانون رقـم ) 
 يف شأن اإلسكان، 0226

وعلى قانون التسـجيل العقـاري   
( 02الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 ، 0222لسنة 

وعلى القـانون املـدين الصـادر    
( سـنة  02باملرسوم بقانون رقم )

5330، 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 
 

 

 النـواب وجملس  الشورىأقر جملس 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:
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 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(.

الفئـة الرابعـة :   إضافة عبارة  -
واالبنة البالغ سن الرشد  -)األبن

 الفصل األول

 تعريفات

 (0مادة )
 

 
 
 
 
 
 

 الفصل األول

 تعريفات

 (0مادة )
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 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 سـياق   (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.
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 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  23 .أ 
 سنة وليس له مصدر دخل. 50يتم 

دينار عن كل زوجة  033  .ب 
 ليس هلا مصدر دخل.

دينار عن األب أو  033 .ج 
األم اللذين ليس هلما مصدر 

 دخل.

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

يف جمال تطبيق هذا القانون يقصد 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 السياق غري ذلك:

الوزارة: الوزارة املختصة بشئون 

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

 

إعـادة  اخلدمة اإلسكانية:   -
 صياغة تعريف اخلدمة اإلسكانية.

 
 
 

بالكلمات والعبارات التالية املعاين 
املبينة قرين كل منها، ما مل يقتض 

 السياق غري ذلك:
الوزارة املختصة بشئون الوزارة: 
 .اإلسكان

الوزير: الوزير املختص بشئون 
 اإلسكان.

 

اخلدمة اإلسكانية: تشمل احلصول 
على مسكن عن طريق التمليك أو 
التأجري، أو متويل شراء أو بناء أو 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 
يف جمال تطبيق هذا القانون يقصد 

 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

 

إعادة صياغة تعريف املسكن:  
 املسكن.

 

 

ترميم مسكن وفقًا لنظام التمويل 
املعمول به يف بنك اإلسكان، أو 
احلصول على قسيمة سكنية، أو 
أي من الربامج اإلسكانية اليت 

 تقدمها الوزارة. 

باخلدمات اإلدارة: اإلدارة املختصة 
 اإلسكانية يف الوزارة.

 

كل وحدة سكنية سواًء املسكن: 
كانت بيتًا أو شقة ضمن بـرامج  
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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 
على مسكن عن طريق التمليك أو 

 

 

 

اإلدارة: اإلدارة املختصة باخلدمات 
 اإلسكانية يف الوزارة.

 

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

 

 

 
 

إعادة صـياغة  األسرة األساسية:  
مع نقـل   تعريف األسرة األساسية

ــات ــا الفئ ــادة  وأحكامه إىل م
 (.0مستحدثة حتمل الرقم )

 
 

إعادة صـياغة   الفئة األوىل: -

اخلدمة اإلسكانية لتحقيق غايـات  
قانون والقرارات الصـادرة  الهذا 

تنفيذًا له، ويشمل املسكن األرض 
 والبناء املقام عليه.

 

 

األسرة: الوحدة األسرية األساسية 
باخلدمـة  اليت هلا حق االنتفـاع  

اإلسكانية، وتتكون مـن إحـد    
( مـن  1الفئات الواردة يف املادة )

 هذا القانون.
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اإلجيار، وقروض شراء أو بناء أو 
ترميم منزل، واحلصول على قسيمة 

 سكنية.

 

 

 

اإلدارة: اإلدارة املختصة باخلدمات 
 اإلسكانية يف الوزارة.

 

الصادرة تنفيذًا له، ويشمل املسكن: 
 األرض والبناء.

 

 
 

 

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

 ة:التالي

مع نقله إىل املادة املستحدثة ، النص
 (.0رقم )

 

 

إعادة صـياغة  الفئة الثانية:   -
املستحدثة النص، مع نقله إىل املادة 

 (.0رقم )

إعادة صـياغة   الفئة الثالثة:  -
النص، مع نقله إىل املادة املستحدثة 

 (.0رقم )
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املسكن: كل وحدة سكنية ضمن 
أي مشروع حكومي لتحقيق 
غايات هذا القانون والقرارات 
الصادرة تنفيذًا له، ويشمل املسكن: 

 األرض والبناء.

 

 
 

 

األسرة األساسية: الوحدة األسرية 
اليت هلا حق التقدم بطلب إىل الوزارة 

 

 .الزوج والزوجةالفئة األوىل: 

 

 

 

 

الفئة الثانية: األسرة ذات العائل 
 امرأةالواحد سواء أكان رجاًل أم 

 مع قاصر أم أكثر.
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للحصول على خدمة إسكانية 
واحدة وتتكون من أي من الفئات 

 التالية:
 

الفئة األوىل: الزوج والزوجة مع 
مراعاة أن تعدد الزوجات ال يعطي 
احلق يف احلصول على أكثر من 

 خدمة إسكانية واحدة.

 

األسرة ذات العائل  الفئة الثانية:

البالغ غري املتزوج  االبنالفئة الثالثة: 
الساكن مع والديه البحرينيني أو 

 أحدمها وفقًا ملا يلي:

أن يتم تكوين هذه األسرة   -0
 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 

 
 

 

 
 
 
 

 

املوافقة على  :الفئة الرابعة  -
قرار جملس النواب بإضافة الفئة 

صياغة النص مع إعادة ، والرابعة
 .(0إىل املادة املستحدثة رقم )نقله 
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الواحد سواء أكان رجاًل أم إمرأة 
 مع قاصر أم أكثر.

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

 أحدمها وفقًا ملا يلي:

أن يتم تكوين هذه األسرة  -0
 باختيار الوالدين أو أحدمها واإلبن
البالغ حىت وإن كان للوالدين أبناء 
بالغون آخرون يسكنون معهم 
علمًا بأن كلمة أبناء هنا تشمل 

 البنات.

نيل خدمة اآلخرين من التقدم ل
توفرت فيهم ما إسكانية مىت 

( 0شروط تكوين أسر من الفئة )
( غري أنه جيوز هلذا 5أو الفئة )

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   -0
وغري قابل للرجوع فيه بعد 

صياغة إعادة رب األسرة:   -
 تعريف رب األسرة.
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ال حيرم هذا االختيار هذا  -5
اإلبن من التقدم لنيل خدمة 
إسكانية أخرى وال حيرم األبناء 
اآلخرين من التقدم لنيل خدمة 

توفرت فيهم  ما إسكانية مىت
( 0) شروط تكوين أسر من الفئة

( 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.

 التخصيص.
 
 

 

واالبنـة   -الفئة الرابعة : االبـن  
البالغ سن الرشد ويتيم الوالـدين  
 ولديه أخ أو أخت قاصرا أو أكثر.

 

رب األسرة: أي شخص من أعضاء 
( سنة 08األسرة األساسية بلغ )

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

 

إعـادة  دخل رب األسرة:   -
 صياغة تعريف دخل رب األسرة.
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يكون هذا االختيار هنائيا   -0
وغري قابل للرجوع فيه بعد 

 التخصيص.

 

 

 

 

 

ب األسرة: أي شخص من أعضاء ر
( سنة 08األسرة األساسية بلغ )

حالة وفاة هذا الشخص أو عجزه 
عن أداء دوره كرب أسرة أساسية 
فإن لباقي أفراد هذه األسرة اختيار 

 ن بني أفرادها.رب أسرة آخر م

 

دخل رب األسرة: إمجايل الدخل 
النقدي الشهري لرب األسرة الثابت 
بشهادة الراتب إذا كان موظفًا أو 
بإقرار موثق من مكتب التوثيق 
بوزارة العدل إذا كان صاحب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( سنة 80: من بلغ )األسرةرب 
وتعتمد عليه األسرة يف إعالتها 
( 2وفق التفصيل الوارد يف املادة )

 القانون.من هذا 
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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 
عن أداء دوره كرب أسرة أساسية 
فإن لباقي أفراد هذه األسرة اختيار 

 من بني أفرادها. رب أسرة آخر

 

دخل رب األسرة: إمجايل الدخل 
النقدي الشهري لرب األسرة الثابت 

 عمل وقت تقدمي الطلب.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

: إمجايل الدخل الشـهري  الدخل
 رة.لرب األس
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بشهادة الراتب إذا كان موظفًا أو 
حبكم احملكمة إذا كان صاحب 

 عمل.

 

وال يتم حساب املبالغ التالية ضمن 
 الدخل:

 

دينارًا عن كل ابن مل  23 - أ
سنة وليس له مصدر  50يتم 

 دخل.

دينار عن كل زوجة  033 -ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املنتفع: إعادة صـياغة تعريـف    -
 املنتفع.

 
 
 

إعادة صياغة تعريف : مقدم الطلب
 مقدم الطلب.
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 ليس هلا مصدر دخل.

دينار عن األب أو األم  033 -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 
املستفيد يف أحكام هذا القانون، 

قساط بالنسبة وتشارك يف دفع األ
 اليت توافق عليها.

 

 

 

 

 

 

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

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

 اليت توافق عليها.

 

يف هناية  إضافة التعريفات التالية -
 :املادة

 اإلسكان. البنك: بنك
املشـكلة   جلنة اإلسـكان : اللجنة

بقرار من الوزير واملنوط هبا مهمة 
إبداء الرأي يف سياسات توزيـع  
اخلدمة اإلسكانية وأية مهام أخر  

 حيددها قرار تشكيلها.

 االبن: االبن أو االبنة.
 الزوج: الزوج أو الزوجة.

الطلب: الطلـب الـذي يقـدم    
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املنتفع: من حيصل على خدمة 
إسكانية طبقًا ألحكام هذا القانون 

 والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

 

 

 

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

 

 

املنتفع: من حيصل على خدمة 
إسكانية طبقًا ألحكام هذا القانون 

 والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

 

 
 

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

طبقًا  للحصول على خدمة إسكانية
ـ    ـًاألحكام هذا القـانون  ووفق
 للنماذج املعدة هلذا الغرض.
ـ التخصيص: متكني مقدم الط ب ل

من االنتفاع بإحـد  اخلـدمات   
 اإلسكانية مبوجب قرار من الوزير.
السكن املؤقت: املسـكن الـذي   
توفره الوزارة بشكل مؤقت وفقًا 

 ألحكام هذا القانون.
التمويل: منح متويـل بشـروط   

السداد لبناء أو شراء أو ميسرة يف 
 ترميم مسكن.
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 خدمة إسكانية.
  

نظام التمويل: النظام املتبع لصرف  خدمة إسكانية.
 يف البنك. وحتصيله التمويل

ترميم مسكن: إصالح مسكن قائم 
 فيه. إضافاتأو عمل أية 

القسيمة السكنية: األرض اليت يتم 
ختصيصها وفـق أحكـام هـذا    

 القانون.
العقار: كل شيء مسـتقر حبيزـزه   

له مـن دون  ثابت فيه ال ميكن نق
قائم حبدود  ،تلف أو تغيري يف هيئته
و يكـون   ةو موقع و مساحة معين

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

 األخر  أو عليها.
ء املشــتركة: األجــزاء األجــزا

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

 املفرزة.

 

 ةسكانيإ دمةخب املستفيداملنتفع: 
 .القانونطبقًا ألحكام هذا 

 

 

 

مقدم الطلب: هـو رب األسـرة   
الذي يتقدم بالطلـب للحصـول   

 إسكانية.على خدمة 
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 كما وردت من احلكومة 
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املناطق املخصصة للمنفعة: األجزاء 
اجملاورة للمبىن املتضمن للمسـكن  
واليت ال تدخل ضـمن امللكيـة   

لشائعة للمنتفع، وتكون املفرزة أو ا
ــاملواقف  ــة ك ــة للمنفع خمصص

 املخصصة ملنتفعي املسكن. 
نظام احتاد املنتفعني: نظام يهـدف  
لضمان حسن االنتفاع بـاملبىن و  

ــه و اســتخدام و صــيانة  إدارت
األجزاء املشتركة من قبل املنتفعني 

 و فق أحكام هذا القانون .
احتاد املنـتفعني: االحتـاد الـذي    

 

 

 

 

 البنك: بنك اإلسكان.
املشـكلة   جلنة اإلسـكان لجنة: ال

بقرار من الوزير واملنوط هبا مهمة 
إبداء الرأي يف سياسات توزيـع  
اخلدمة اإلسكانية وأية مهام أخر  

 حيددها قرار تشكيلها.

 االبن: االبن أو االبنة.
 الزوج: الزوج أو الزوجة.

الطلب: الطلـب الـذي يقـدم    
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د من األعضاء يتم يتأسس من عد
انتخاهبم من قبل املنتفعني بالشقق 
السكنية بغية تطبيق نظـام احتـاد   

 املنتفعني. 
صيغ التمويل اإلسـالمي: صـيغ   
التمويل اخلاضعة ألحكام الشريعة 
اإلسالمية املعمـول هبـا لـد     

، واليت اإلسالميةاملؤسسات املالية 
تقوم مبوجبها بتمويـل عمالئهـا   
لشراء أو بناء العقارات شـريطة  
متلكها للعقار املشتر  أو املـب   
بقيمة التمويل، علـى أن تـؤول   

للحصول على خدمة إسكانية طبقًا 
ـ ألحكام هذا القـانون     ـًاووفق

 للنماذج املعدة هلذا الغرض.
ـ التخصيص: متكني مقدم الط ب ل

من االنتفاع بإحـد  اخلـدمات   
 اإلسكانية مبوجب قرار من الوزير.
السكن املؤقت: املسـكن الـذي   
توفره الوزارة بشكل مؤقت وفقًا 

 ألحكام هذا القانون.
منح متويـل بشـروط   التمويل: 

ميسرة يف السداد لبناء أو شراء أو 
 ترميم مسكن.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

ملكية العقار للعميل فور سـداده  
املترتبـة علـى    األقسـاط لكافة 
 التمويل.

اإلقامة الدائمة: اإلقامة املتصلة من 
وقت تقدمي الطلـب إ  وقـت   

ص، وُتعترب األسرة مقيمـة  التخصي
يف مملكة البحرين إذا مل تتجـاوز  

يومًا متصلة،  71إقامتها خارجها 
وُيستثىن من ذلك الفترات الـيت  
تقضيها األسـرة خـارج مملكـة    
 البحرين ألي من األسباب اآلتية :

 

نظام التمويل: النظام املتبع لصرف 
 يف البنك. وحتصيله التمويل

ترميم مسكن: إصالح مسكن قائم 
 فيه. إضافاتأو عمل أية 

القسيمة السكنية: األرض اليت يتم 
ختصيصها وفـق أحكـام هـذا    

 القانون.
يزـزه  العقار: كل شيء مسـتقر حب 

ثابت فيه ال ميكن نقله مـن دون  
قائم حبدود  ،يري يف هيئتهتلف أو تغ

و يكـون   ةو موقع و مساحة معين
مملوكًا لشخص واحد أو ألشخاص 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

. العمل لصاحل جهة حكوميـة  0
حبرينية أو االنتداب للعمل لصاحل 
حكومات أجنبيـة أو منظمـات   

ــة أو دإ ــةقليمي ، أو لصــاحل ولي
ــة   ــجلة يف مملك ــركات مس ش

 البحرين.
 . الدراسة أو التدريب.8
. غري ذلك من األسباب الـيت  1

 لجنة.التعتد هبا الوزارة وفق تقدير 
 

 السنة: السنة امليالدية.
 

على الشيوع من دون أن يفصـل  
جزء عن سائر األجزاء األخـر   
فاصل من ملك عام أو خـاص أو  
دون أن يكون جلزء منه أو عليـه  
ء من احلقوق مـا لـيس لزجـزا   

 األخر  أو عليها.
األجــزاء املشــتركة: األجــزاء 
املشتركة من البناء وتكون معـدة  
لالستعمال أو الفائدة املشـتركة  
جلميع املنتفعني أو بعضهم، والـيت  
تيسر االنتفاع باألجزاء اخلاصة أو 

 املفرزة.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

املناطق املخصصة للمنفعة: األجزاء 
اجملاورة للمبىن املتضمن للمسـكن  

ضـمن امللكيـة    واليت ال تدخل
املفرزة أو الشائعة للمنتفع، وتكون 
ــاملواقف  ــة ك ــة للمنفع خمصص

 املخصصة ملنتفعي املسكن. 
نظام احتاد املنتفعني: نظام يهـدف  
لضمان حسن االنتفاع بـاملبىن و  

و اســتخدام و صــيانة  ،إدارتــه
األجزاء املشتركة من قبل املنتفعني 

 و فق أحكام هذا القانون .
: االحتـاد الـذي   احتاد املنـتفعني 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

يتأسس من عدد من األعضاء يتم 
انتخاهبم من قبل املنتفعني بالشقق 
السكنية بغية تطبيق نظـام احتـاد   

 املنتفعني. 
صيغ التمويل اإلسـالمي: صـيغ   
التمويل اخلاضعة ألحكام الشريعة 
اإلسالمية املعمـول هبـا لـد     

، واليت اإلسالميةاملؤسسات املالية 
تقوم مبوجبها بتمويـل عمالئهـا   
لشراء أو بناء العقارات شـريطة  
متلكها للعقار املشتر  أو املـب   
بقيمة التمويل، علـى أن تـؤول   
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

ملكية العقار للعميل فور سـداده  
املترتبـة علـى    األقسـاط لكافة 
 التمويل.

اإلقامة الدائمة: اإلقامة املتصلة من 
وقت تقدمي الطلـب إ  وقـت   

ألسرة مقيمـة  التخصيص، وُتعترب ا
ا مل تتجـاوز  يف مملكة البحرين إذ
يومًا متصلة،  71إقامتها خارجها 

وُيستثىن من ذلك الفترات الـيت  
تقضيها األسـرة خـارج مملكـة    
 البحرين ألي من األسباب اآلتية :
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

. العمل لصاحل جهة حكوميـة  0
حبرينية أو االنتداب للعمل لصاحل 

ظمـات  نبيـة أو من حكومات أج
ــة ــة أو دولي ، أو لصــاحل إقليمي

ــة   ــجلة يف مملك ــركات مس ش
 البحرين.

 . الدراسة أو التدريب.8
. غري ذلك من األسباب الـيت  1

 .اللجنةتعتد هبا الوزارة وفق تقدير 
 

 السنة: السنة امليالدية.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مادة مستحدثة  

 (8مادة )
 

حتمـل   استحداث مادة جديدة -
( مع مراعاة إعادة تـرقيم  5الرقم )

 املواد اليت تليها.

 

 (8مادة )

 

يهدف قانون اإلسكان إ  حتقيـق  
غايات دستور مملكة البحـرين يف  
العمل على توفري السكن لـذوي  
الدخل احملدود من املواطنني بتقدمي 

 اخلدمة اإلسكانية.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 مادة مستحدثة 

 (1مادة )
 

حتمـل   استحداث مادة جديدة -
 وأحكامها تتضمن الفئات (0الرقم )

، مع مراعاة اليت تتكون منها األسرة
  إعادة ترقيم املواد اليت تليها.

 ( 1مادة )

 

تتكون األسرة من إحد  الفئـات  
 التالية:

الفئة األو : الـزوج والزوجـة   
مــع  –إن وجــدوا  –واألبنــاء 

مراعاة أن تعدد الزوجات ال يعطي 
كثر مـن  على أ احلق يف احلصول

 .خدمة إسكانية واحدة

الفئة الثانية: أحد الوالدين مع ابن 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

قاصر أو أكثر حيملـون اجلنسـية   
البحرينية، وتشمل كذلك األسرة 
اليت تتكون من حبرينية متزوجة من 
أجنيب ولديها ابن قاصر أو أكثـر  

 حيملون اجلنسية البحرينية.

( 80الفئة الثالثة: االبن البـالغ ) 
السـاكن مـع   سنة غري املتزوج 

 والديه البحرينيني أو أحدمها، و فقًا
 ملا يلي:

أال يكون قد سبق ألي من  .0
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 .إسكانيةوالديه االنتفاع خبدمة 

أن يكون اختيار هذا االبن  . 8
وفق إرادة واختيار الوالـدين أو  

 أحدمها.

حيرم ذلك االختيار االبـن   .1
والوالدين من التقدم لنيل خدمـة  
إسكانية أخر  وال يسري ذلـك  
احلرمان على األبناء اآلخرين مىت 
توافرت فيهم شروط تكوين أسرة 
ضمن األسر املسـتحقة للخدمـة   
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 .اإلسكانية

 

اوز لالبن مقدم الطلب أن  .2
ينسحب قبل التخصيص ليحـل  
 حمله ابن آخر تنطبق عليـه ذات 
 الشروط وذلك ملرة واحدة فقط.

يف حال زواج االبن مقدم  .2
الطلب، فإن الزوج يدخل ضـمن  

 أفراد هذه األسرة. 

( 80الفئة الرابعة: االبن البـالغ ) 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

سنة ويتيم الوالدين ولديـه أخ أو  
 أخت قاصر أو أكثر.

الفئة اخلامسة: املطلقة أو املهجورة 
أو  ابـن أو األرملة وليس لـديها  

عزباء يتيمـة األبـوين،   أكثر أو ال
الفئة خدمة املسـكن   وُتمنح هذه
ويصدر الوزير قرارًا  املؤقت فقط،

 بضوابط استحقاق هذه الفئة.

 مادة مستحدثة  

 (2مادة )

 (2مادة )

حيدد رب األسرة ألي من الفئات 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

استحداث مادة جديدة حتمـل   -
يف شـأن حتديـد رب   ( 4الرقم )
مع مراعاة إعادة ترقيم املواد  األسرة

 اليت تليها.

( من هذا 1املشار إليها يف املادة )
 القانون على النحو التايل:

الفئة األو : الزوج البحـري  أو  
الزوجة البحرينية مبوافقة الزوج أو 

 كالمها اتفاقًا بينهما.
 

الفئة الثانية: أحـد الوالـدين أو   
 الزوجة البحرينية.
وقع عليه البن الذي الفئة الثالثة: ا
ألحكـام هـذه    ـًااالختيار وفق

 الفئة.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

( 80الرابعة: االبن البـالغ )  الفئة
وفق الضوابط اليت يصدر يف ، سنة

 حتديدها قرار من الوزير.
الفئة اخلامسة: املطلقة أو املهجورة 

  أو األرملة أو العزباء.

 

 

 ( 8مادة )
 

 

 

 

 ( 8مادة )
 

إضافة عبارة يف هناية الفقرة  -

 ( 8مادة )

، وتضـمني  إعادة صياغة املـادة  -
، مع املستحدثة( 6نصها يف املادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويراعى عند ختصيص نصها: ) 
املسكن عن طريق التمليك ألحد 
املعاقني أو ألسرته األساسية وجود 
 جتهيزات خاصة باملعاق تتناسب
ونوع إعاقته سواء كان مقدم 
الطلب معاقا أو أحد أفراد أسرته 

 (.األساسية

 

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

 

 مراعاة إعادة ترقيم املواد اليت تليها.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ويراعى عند ختصيص القانون 
املسكن عن طريق التمليك ألحد 
املعاقني أو ألسرته األساسية وجود 
جتهيزات خاصة باملعاق تتناسب 
ونوع إعاقته سواء كان مقدم 
الطلب معاقا أو أحد أفراد أسرته 

 .األساسية
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب
 

 

 

 

 

 

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

 القانون.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الفصل الثاين 

 التمليك

 (1مادة )

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاين 

 التمليك

 (1مادة )

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

 ((.)منزاًل أو شقة

( 2، 5، 0املوافقة على البنود ) -
 دون تعديل.

 الفصل الثاين 

 يكالتمل

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

 

 .إعادة صياغة املادة -

 
 

 

 

 الفصل الثاين 

 التمليك

 (2مادة )

 

 

 

 

 



311 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقت (: إضافة عبارة )0البند ) -
 ( يف هناية البند.تقدمي الطلب

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

 يف سياق البند.

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

ــة   ــوزارة اخلاص ــايري ال مع
 (.باملساحة

(: تغيري كلمة 6البند ) -
( الواردة يف سياق التخصيص)
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.تقدمي الطلبالبند إىل )
 

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

 

 

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

 التمليك أن تتوافر املتطلبات التالية:
 

الطلب أن يكون مقدم   -0
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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    -0
 حبريين اجلنسية.

أن يكون مقدم الطلب هو  -5

 حبريين اجلنسية.

أن يكون مقدم الطلب هو   -5
 رب األسرة األساسية.

أال يقل سن مقدم الطلب   -0
سنة ميالدية وال يزيد  08عن 

وقت تقدمي سنة  23على 
 .الطلب

 

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

 باملساحة.
 

 

أال يكون مقدم الطلب أو   -2

ُيشترط لقبول طلب مسكن عـن  
طريق التمليك وختصيصه أن يتوافر 

 يف مقدم الطلب اآليت:

أن يكون حبـري  بصـفة    .0
أصلية أو مـر علـى اكتسـابه    
عن للجنسية البحرينية مدة ال تقل 

ُيعتد باجلنسـية  ( سنوات، و01)
 األصلية يف حالة االزدواجية.

 أن يكون هو رب األسرة. . 8

أال يقل  سنه عند تقـدمي   . 1
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 رب األسرة األساسية.

مقدم الطلـب  أال يقل سن  -0
سنة ميالدية وال يزيد على  08عن 
 سنة. 23

 

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  

من أفراد أسرته األساسية قد  أي
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 
الشقة عن طريق اإلجيار من 
الوزارة أو أية جهة أخرى، وجيب 
على مقدم الطلب يف هذه احلالة 

شقة السكنية إىل الوزارة إعادة ال
أو اجلهة املاحنة حبالتها األصلية 
خالل شهرين من تسلم مفتاح 

 الوحدة السكنية.

( سنة وال يزيـد  80الطلب عن )
 سنة. (21)على 

أال يكون مالكًا هو أو أحد  .2
أفراد أسرته عند تقـدمي الطلـب   
ولثالث سنوات سابقة على ذلك 
وإ  حني التخصيص لعقار حبسب 
الوصف الذي حيدده قرار يصـدر  
من الوزير، ويستثىن ملك الزوجة 
لقبول طلب الـزوج شـريطة أن   

كيـة العقـار   تكون قد آلـت مل 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

إسكانية مقدمة من احلكومـة أو  
اخلاص أو اجلمعيـات أو  القطاع 

املؤسسات اخلريية أو أيـة جهـة   
أخرى. ويستثىن من ذلك خدمـة  
الشقة عن طريق اإلجيار من الوزارة 
أو أية جهة أخرى، وجيب علـى  
مقدم الطلب يف هذه احلالة إعـادة  
الشقة السكنية إىل الوزارة أو اجلهة 
املاحنة حبالتها األصلية خالل شهرين 

 السكنية.من تسلم مفتاح الوحدة 

أال يزيد دخل رب األسـرة   -6

أال يزيد دخل رب األسرة   -6
تقدمي على ألف دينار وقت 

، مع مراعاة احلكم الوارد الطلب
( من هذا القانون 0يف نص املادة )

 فيما يتعلق بتحديد هذا الدخل.

، ويعترب للزوجة عن طريق اإلرث
يف حكم املالك من انتفع مبسـكن  

إحد  صيغ التمويـل  عن طريق 
 اإلسالمي. 

أال يكون هو أو أي مـن    .2
أفراد أسرته قد سبق له احلصـول  
على أي خدمة إسكانية لغـرض  
متلك مسكن مقدمة من احلكومـة  

 أو أية جهة أخر  .

أال يزيد دخله الشهري عنـد  .1
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

على ألف دينار وقت التخصيص، 
مع مراعاة احلكم الوارد يف نـص  

( من هذا القانون فيمـا  0املادة )
 يتعلق بتحديد هذا الدخل.

تقدمي الطلب وعند التخصيص عن 
احلدين الذين يبينهما قرار يصـدر  

 من جملس الوزراء.

أن تكون أسـرته مقيمـة    .9
 إقامة دائمة يف البحرين.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 ( 2مادة )

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

( من هذا القانون يف 0يف املادة )
سجل خاص تعده اإلدارة وتقيد 

 حسب أسبقية تقدميها.الطلبات 

وعلى مقدم الطلب إفادة اإلدارة 
بأي ملك قد يؤول إليه بأي سبب 

 (2مادة )
 

 دون تعديل

  (2مادة )

، وتضمني إعادة صياغة املادة -
 املستحدثة( 08نصها يف املادة )

، مع ضمن فصل األحكام العامة
 مراعاة إعادة ترقيم املواد اليت تليها.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

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

 التخصيص.

 ( 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 

 ( 2مادة )

 

 دون تعديل

 

 

 

  (2مادة )
 

إعادة صياغة البند )أ( وتضمني  -
( 42نصه املعدل يف املادة رقم )

ضمن فصل األحكام العامة، وإعادة 
)ب( وتضمني نصه صياغة البند 

( ضمن 2رقم ) املعدل يف املادة
فصل التمليك، مع مراعاة إعادة 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا 
 له.

 

 

 

يترتب على ختصيص   - ب
املسكن متكني املنتفع من االنتفاع 
به متهيدًا لنقل ملكيته إليه يف هناية 
مدة االنتفاع بالشروط واألوضاع 

 املقررة قانونًا.

 

 

 

 

 

 ترقيم املواد اليت تليها.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مادة مستحدثة  

 (1مادة )

صـياغتها  ( وإعادة 5نقل املادة ) -
( 6حتمل الـرقم )  كمادة مستحدثة

إعادة ترقيم املواد الـيت   مراعاة مع
 تليها.

 

 (1مادة )

إذا كان مقدم طلـب ختصـيص   
مسكن أو أحد أفراد أسرته مـن  
ذوي اإلعاقة اب عليه حتديد هذه 

عند تقدمه بالطلب، حـىت   اإلعاقة
 اللجنةوفق تقدير  -تقوم الوزارة 

بتجهيز املسكن وفق ما يتناسب  -
 و نوع اإلعاقة.

 

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

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (9مادة )

مع  (2من املادة )نقل البند )ب(  -
ـ  صياغتهإعادة   مسـتحدثة ادة كم

إعـادة   مراعاة ( مع2حتمل الرقم )
 ترقيم املواد اليت تليها.

 

 

يترتب على ختصيص املسكن متكني 
 املنتفع من االنتفـاع بـه متهيـداً   
لتسجيل ملكية املسكن يف هنايـة  
مدة االنتفاع وفق الضوابط الـيت  
يصدر بتحديدها قرار من الوزير، 
مع مراعاة الشروط واألوضـاع  

 املقررة قانونًا.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب
 

 (1مادة )

 

 

 

 

 

 

بناء على اقتراح  –يصدر الوزير 

 (1مادة )

على أال يتجاوز إضافة عبارة ) - 
% من جمموع دخل رب 82نسبة 
 (.5( يف هناية البند رقم )األسرة

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

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

فئة ودرجة كل مسكن   -0
 ومثنه.

  (1مادة )
 

إعادة صياغة املادة مع تضمني  -
( 42نصها املعّدل يف املادة رقم )

ضمن فصل األحكام العامة، مع 
 .مراعاة إعادة ترقيم املواد اليت تليها
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 قرارًا حيدد فيه ما يلي: –اإلدارة 

فئة ودرجة كل مسـكن    -0
 ومثنه.

مقدار القسـط الشـهري     -5
 لكل مسكن.

 

املدة القصوى اليت جيب أن   -0
 يسدد خالهلا مثن املسكن بكامله.

ــع   -4 ــة دف ــد وكيفي مواعي
 األقساط الشهرية.

مقدار القسط الشهري   -5
أال يتجاوز نسبة  علىلكل مسكن 

% من جمموع دخل رب 82
 األسرة.

املدة القصوى اليت جيب أن   -0
 يسدد خالهلا مثن املسكن بكامله.

مواعيد وكيفية دفع   -4
 الشهرية.األقساط 

 

 

 

 

 

 

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

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

(: تغـيري الفقـرة   0البند ) •
( يف الفئة الثالثةالواردة بعد عبارة )

باسم العائلة على بداية البند إىل )
ــة   ــب الفريض ــيوع حبس الش

 (.الشرعية

(: نقل البنـد إىل  4البند ) •
يف ( بعد حذف عبـارة ) 8املادة )

( الواردة يف مجيع األحوال ال اوز
 بدايته.

 رابعة نصـها:  إضافة فقرة •
االبنة  -الفئة الرابعة : باسم االبن 

البالغ سن الرشد ويتيم الوالـدين  
 ولديه أخ أو أخت قاصرا أو أكثر.

 

 

وتضمني نصها   إعادة صياغة املادة -
 (2) رقم املستحدثة يف املادةاملعدل 
فصل التمليك، مع مراعـاة  ضمن 

 .إعادة ترقيم املواد اليت تليها
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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  

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

 

يسجل املسكن يف حالة التمليك 
 وفقًا ملا يلي:

الفئة األوىل: باسم الزوج   -0
إذا كان هو الذي قام منفردًا بدفع 

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

 املسامهة.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 وفقًا ملا يلي:

باسم الزوج إذا الفئة األوىل:  -0
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 

 املسامهة.

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

الفئة الثالثة: باسم االبن  -0

 

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

باسم العائلـة  الفئة الثالثة:  -0
على الشيوع حبسب الفريضـة  

 .الشرعية

 -االبن الفئة الرابعة: باسم  -2
االبنة البالغ سن الرشد ويتيم 
الوالدين ولديه أخ أو أخت 

 قاصرا أو أكثر.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

الذي كون مع والديه أو البالغ 
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 

( من هذا 0هو وارد يف املادة )
 القانون.

يف مجيع األحوال ال جيوز  -4
اد مجيع بيع املسكن إال بعد سد

 األقساط.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (2مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2ادة )م

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 

 (.0الرقمي )

 

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

  (2مادة )
 

   إعادة صياغة املادة.  -

 (2مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب
 

 

 

 

 

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

 موافقة اإلدارة:

تأجري املسكن من الباطن  -0
كله أو بعضه أو التنازل عنه كله أو 
بعضه بأي وجه من الوجوه إىل 

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

 موافقة اإلدارة:

تأجري املسكن من الباطن   -0
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 

 .األساسية

بيع املسكن إال بعد سداد   -1
اط، ووجود مسكن مجيع األقس

 
 

 

 ال اوز للمنتفع القيام مبا يلي:

تأجري املسكن أو التنـازل   .0
عنه أو عن االنتفاع به كلـه أو  
بعضه بأي وجه من الوجـوه أو  
بيعه أو ترتيب أي حق عي  عليه، 

املسكن ألي غـرض   استخدامأو 
آخر خالف السـكن، إال بعـد   

مل األقسـاط و نقـل   سداد كا
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 حني سداد كامل األقساط.

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

 بذلك.

 .ملكيته للمنتفع بديل لزسرة األساسية.

االستئثار مبنفعة األجـزاء   . 8
املشتركة أو املنـاطق املخصصـة   

ان اآلخـرين مـن   للمنفعة وحرم
ـ  ـًااالنتفاع هبا جزئي  ـًاأو كلي

 بأي وجه.

إحداث أي تغيري يف مبىن   .1
ه أو املسكن أو ملحقاته أو أجهزت

متديدات الغاز أو الكهرباء أو املاء 
باملخالفة لالشتراطات التنظيميـة  
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 املعتمدة من السلطات املختصة.

 

وضع مفرقعات أو مـواد    .2
أو خطرة أو مضرة  لالشتعالقابلة 

بالصحة العامة داخل املسكن أو 
 على أسطحه أو جبواره.

أي عمل من شأنه أن يهدد  .2
 يف سالمة املسـكن أو املنـتفعني  

 املساكن اجملاورة.

ــماح   .1 ــب أو الس تركي
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

ــراج   ــزة أو أب ــب أجه بتركي
أو غريهـا   االتصاالتلشركات 

 مببىن املسكن أو سطحه.

وضع أية الفتة أو إعالن أو  .9
لوحة على أحد جدران املسـكن  
اخلارجية أو األجزاء املشـتركة أو  
املناطق املخصصـة للمنفعـة إال   

 مبوافقة كتابية من اإلدارة.

 مادة مستحدثة  

 (7مادة )

 (7مادة )

ُيلغى ختصيص االنتفاع باملسـكن  
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

( وإعادة صياغتها 05نقل املادة ) -
، (2كمادة مستحدثة حتمل الرقم )

مع مراعاة إعادة ترقيم املواد الـيت  
 تليها.

 للمنتفع يف أي من احلاالت اآلتية:

ــحبت أو  .1 ــد أو ُس إذا فق
أسقطت عنه اجلنسية البحرينيـة  

أحكام قانون اجلنسـية  بناًء على 
 البحرينية.

إذا ختلف عن دفع األقساط  .2
املستحقة ملدة ستة أشهر متواصلة، 
وكان ذلك بدون سـبب تقبلـه   

 .اإلدارة
إذا تبني أن البيانات الـيت   .3

أقر بصحتها يف طلب االنتفاع أو 
يف املستندات اليت قدمها خمالفـة  
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

كلها أو بعضها للحقيقة، أو قـام  
تندات كان بإخفاء بيانات أو مس

يتعني عليه تقدميها وقت تقـدمي  
الطلب، وكانت تلك البيانات أو 
ــه   ــببًا يف منح ــتندات س املس

 التخصيص باالنتفاع.

ــكن   .4 ــتخدم املس إذا اس
ملمارسة أعمااًل خمالفة للنظام العام 
واآلداب وثبت ذلـك مبوجـب   

 حكم قضائي بات. 
إذا ختلف عـن السـكن    .5

باملسكن ملدة تزيد على ستة أشهر 
من تاريخ استالمه له، وكان ذلك 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 .اإلدارةبدون سبب تقبله 

إذا امتنع عـن تسـليم     .6
املسكن املؤقت على النحو املبني 

 من هذا القانون. ( 01)يف املادة 

إذا امتنع عن التوقيع على   .7
احتاد املنتفعني بشـقق   عقد نظام
ا خالف شـروطه  أو إذاإلسكان، 
 وأحكامه.

إذا حكم عليه حبكم بات يف . 2
إحد  اجلرائم املنصوص عليها يف 

 م8111لسنة  (22)القانون رقم 
بشأن محاية اجملتمع من األعمـال  



111 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 اإلرهابية.

إذا قام بأي من األعمـال أو  . 7
( 2)التصرفات الواردة يف املادة 

من هذا القانون ومل يقم بتصحيح 
خالل شهر مـن  الوضع املخالف 

 تاريخ إشعاره بذلك.

إذا أبد  رغبتـه يف إهنـاء   . 01
 االنتفاع.

 (01مادة ) مادة مستحدثة  

إذا تــوافرت إحــد  احلــاالت 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (01مادة )

استحداث مادة جديدة حتمـل   -
، مع مراعاة إعادة ترقيم (03الرقم )

 املواد اليت تليها.

( مـن هـذا   7الواردة يف املادة )
الوزير قرارًا بإلغاء القانون، يصدر 

التخصيص باالنتفاع بنـاًء علـى   
توصية اإلدارة، وتقـوم الـوزارة   
باسترداد املسكن بعد منح املنتفع 
مهلة ثالثة أشهر لإلخالء كحـد  

 أقصى مبوجب إشعار كتايب.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 مادة مستحدثة  

 (00مادة )

( وإعادة صياغتها 04نقل املادة ) -
، (00كمادة مستحدثة حتمل الرقم )

مع مراعاة إعادة ترقيم املواد الـيت  
 تليها.

 (00مادة )

يترتب على صدور قـرار إلغـاء   
التخصيص باالنتفاع واسـترداد  

 املسكن ما يلي:

زوال أي حق للمنتفع على  .0
 املسكن.

املنتفع بسداد مجيـع   التزام .8
األقساط املستحقة عـن انتفاعـه    

 باملسكن حىت تاريخ إخالئه.

اعتبار األقسـاط الـيت      .1
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

ادها مبثابة أجرة ال اوز املطالبة سد
 باستردادها كلها أو بعضها. 

احتفاظ الوزارة حبقها يف  .2
مطالبة املنتفع بدفع التعويض عن 

 أي ضرر حلق باملسكن.
عدم أحقية املنتفع مبطالبـة   .2

الوزارة بأي تعويض عن اإلضافات 
والتحسينات الـيت أحـدثها يف   

 املسكن. 

عدم أحقية املنتفع بالتقدم   .6
ملـدة   أخر  إسكانيةلب خدمة بط

 .ةسنة  واحد
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 ( 7مادة )

 

 

 

 (7مادة )

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

على ذلك يكون نص املادة بعـد  

  (7مادة )

، وذلـك لـورود   حذف املادة  -
 (.00أحكامها يف املادة )
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 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.

 التعديل:

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

أحدثها  املرخصة اليتوالتحسينات 
 يف املسكن.
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 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
الترميمات الضرورية الالزمة ملبـاين  

  (01مادة )

 

حذف املادة، لتـدرج ضـمن    - 
 اللوائح التنفيذية بالوزارة.
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 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 
هذه الترميمات ذات طبيعة إنشائية 
تتعلق بتصميم أو تنفيذ هذه 

حدة، ويتحمل املنتفع الترميمات الو
األخرى بدءًا من تاريخ استالمه 

 الوحدة السكنية

الوحدة السكنية اليت تنشئها الوزارة 
واألسوار اخلاصة هبا إذا ثبـت أن  
هذه الترميمات ذات طبيعة إنشائية 
تتعلق بتصـميم أو تنفيـذ هـذه    
الوحدة، ويتحمل املنتفع الترميمات 

ه األخرى بدءًا من تاريخ اسـتالم 
 الوحدة السكنية.

 (00مادة ) (00مادة )
 

  (00مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

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

 العامة.

 

 

 دون تعديل

حذف املادة، لتـدرج ضـمن    -
 التنفيذية بالوزارة. اللوائح

 

 

 (08مادة )

 

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

 (08مادة )

 
 

 دون تعديل

  (08مادة )

 

إعادة صياغة املادة مع تضمني  -
( ضمن 46يف  املادة )املعدل نصها 

فصل األحكام العامة، مع مراعاة 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 .إعادة ترقيم املواد اليت تليها 

 الفصل الثالث

 التأجري

 الفصل الثالث

 التأجري

لفصل الثالث على ا تعديل عنوان -
 النحو التايل:

 الفصل الثالث

 السكن املؤقت )التأجري(

 

 الفصل الثالث

 السكن املؤقت )التأجري(

 

 (01مادة )

 

بعد  02)مادة  - (01مادة )
 إعادة الترقيم(

 ورد املوافقة على نص املادة كما -

 ( 01مادة )

تضمني إعادة صياغة املادة مع  -
ضمن  (08) املعدل يف املادةنصها 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 
 

يف املشروع بقانون، مـع تـأخري   
( 04)موضعها ليصـبح رقمهـا   

وتعديل رقم املادة الواردة ضـمن  
( بـداًل مـن   00السياق لتصبح )

(04.) 

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

 

يقدم طلب االنتفاع خبدمة استئجار 
شقة على استمارة خاصة وفقًا 
للنموذج املعد لذلك من اإلدارة 

فصل األحكام العامة، مع مراعاة 
 .إعادة ترقيم املواد اليت تليها
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 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 
للنموذج املعد لذلك من اإلدارة 
وتدرج الطلبات اليت تتوافر فيها 
الشروط املنصوص عليها يف املادة 

( من هذا القانون يف سجل 04)
تعده اإلدارة وتقيد الطلبات حسب 

 أسبقية تقدميها.

 

وعلى مقدم الطلب إفادة اإلدارة 
بأي ملك قد يؤول إليه ألي سبب 

وتدرج الطلبات اليت تتوافر فيها 
الشروط املنصوص عليها يف املادة 

( من هذا القانون يف سجل 01)
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 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

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

 التخصيص.
 

 

 التخصيص.

 مادة مستحدثة  

 (08مادة )

استحداث مادة جديدة حتمـل   -
( مع إعادة ترقيم املـواد  05الرقم )

 اليت تليها.

 (08مادة )
تطبق أحكام التمليك الواردة هبذا 
القانون علـى السـكن املؤقـت    

 مبا ال يتعارض مع طبيعته. (التأجري)
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (02مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (02ة )ماد

 بعد إعادة الترقيم( 01)مادة 

 

تقدمي موضع املادة ليصبح رقمها   -
(00.) 

 إعادة صياغة املادة على النحو -

 الوارد أدناه. 
 

 

بعد  (01مادة ) -( 02مادة )
 إعادة الترقيم

 

 

 إعادة صياغة املادة. -

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

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب
 

 
 

 

 

 

للوزارة تأجري الشقق  - أ
اململوكة للدولة ألي من األغراض 

 اآلتية:

توفري سكن بصفة مؤقتة   -0
للذين ال ميلكون سكنًا ومن 
 املتوقع أن تسمح مواردهم املالية

 بامتالك سكن مستقباًل.

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 02عن )
 ( سنة.11على )

أن يكون لديه طلب   -8
إسكاين حسب االشتراطات 

 (.0الواردة يف املادة )

 

 

ُيشترط لالنتفاع بالسكن املؤقت 
 يف مقدم الطلب ما يلي:توافر يأن 

أن يكون لديه طلب خدمة  .0
 قائم. إسكانية

أال يزيد دخله الشهري  .8
عند تقدمي الطلب وعند التخصيص 
على املبلغ الذي يصدر بتحديده 

 قرار من جملس الوزراء.

أن تتم املوافقة على طلبه  .1
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

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

 سكن مستقباًل.

ويشترط للحصول على   - ب
خدمة شقة مملوكة للدولة عن 
طريق اإلجيار أن تتوافر املتطلبات 

 التالية:

أن يكون الطلب مقدمًا من   -0
 رب األسرة األساسية.

أن يكون مقدم الطلب   -5

 

 
 

 

 لجنة.المن قبل 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 حبريين اجلنسية.

أال يقل سن مقدم الطلب   -0
( سنة ميالدية وال يزيد 08عن )
 ( سنة.63على )

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

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

أو املؤسسات اخلريية أو أية جهة 
 أخرى.

أال يزيد دخل رب األسرة على  6- 
دينار، مع مراعـاة احلكـم    233

( من هـذا  0الوارد يف نص املادة )
 القانون فيما خيص الدخل.

 مادة مستحدثة  

 ( 02مادة )

استحداث مادة جديدة حتمـل   -
إعادة ترقيم  مراعاة ( مع04الرقم )

 ( 02مادة )
 

اوز للوزير والعتبارات خاصـة  
يف  - اللجنةمبقدم الطلب تقدرها 
جتـاوز   -كل حالة على حـده  



111 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

االشتراطات املتعلقـة بالسـكن    املواد اليت تليها.
 املؤقت.

 مادة مستحدثة  

 ( 02مادة )

حتمل  جديدة استحداث مادة -
إعادة ترقيم  مراعاة(، مع 02) الرقم
 اليت تليها.املواد 

 ( 02مادة )

 

يلتزم املنتفع بالسـكن املؤقـت   
 بسداد التايل:

ـًا .0 ـًا تأمينيــ عــن  مبلغــ
 ر اليت قد حتدث يف السكن.ااألضر

مبلغ اإلاـار الشـهري    .8
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

املستحق عن اإلنتفاع بالسـكن،  
ويقتطع هذا املبلغ من بدل السكن 

 إن كان مستحقًا له.

تلـك املبـالغ   ويصدر بتحديـد  
وضوابط استحقاقها قـرارًا مـن   

 الوزير.

 (02مادة )

 

 

 (01، 02املادتان )

 بعد إعادة الترقيم( 02)مادة 
 

دمج املادتني على النحـو الـوارد    -

 (02) املادة
 

إعادة صياغة املادة مع تضـمني   -
( 42نصها املعدل يف املادة رقـم ) 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

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

 من ذلك العقد.

 

( مع 02أدناه، على أن تأخذ الرقم )
 مراعاة تسلسل املواد اليت تليها.

 

 على ذلك يكون نص املادة بعد التعديل:

على املنتفع قبل أن يتسلم السكن 
املؤجر له أن يوقع مع اإلدارة عقد 
إاار طبقًا للنموذج املعد لذلك، 
 وعلى اإلدارة أن تسلم املنتفع
نسخة من ذلك العقد، ويصدر 
الوزير بقرار منه منوذجًا لعقد 

ضمن فصل األحكام العامة، مـع  
 .مراعاة إعادة ترقيم املواد اليت تليها
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 اإلاار وفقًا ألحكام هذا القانون.

 (01مادة )

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

 

 (01مادة ) 

إعادة صياغة املادة مع تضمني  -
( ضمن 46نصها املعدل يف املادة )

فصل األحكام العامة، مع مراعاة 
 .إعادة ترقيم املواد اليت تليها
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مادة مستحدثة  

 (01مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -
( مع إعادة ترقيم املواد 06الرقم )

 اليت تليها.

 (01مادة )

يلتزم املنتفع بإعادة السكن املؤقت 
إ  الوزارة باحلالة اليت كان عليها 
 وقت استالمه على النحو التايل:

خالل ثالثة أشهر من تاريخ  .0
 استالم مسكن متليك.

خالل ثالثة أشهر من  .8
 صرف متويل الشراء.

خالل ثالثة أشهر من إمتام  .1
أو مثانيـة   القسيمة السـكنية بناء 

عشر شهرًا من تاريخ استالم متويل 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 البناء أيهما أسبق.

إمتام بناء من ثالثة أشهر خالل . 2
أو أربع سنوات  القسيمة السكنية

هبا أيهما  االنتفاع عقد من إبرام
 .أسبق

 مادة مستحدثة  

 (09مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -
املواد ( مع إعادة ترقيم 02الرقم )

 اليت تليها.

 (09مادة )

أحد األسباب الـواردة   إذا توافر
هذا القانون، يصدر  ( من7باملادة )

الوزير قـرارًا بإلغـاء تـرخيص    
االنتفاع بالسكن املؤقت بناًء على 
توصية اإلدارة، وتقـوم الـوزارة   
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

باسترداده بعد إعطاء املنتفع مهلة 
لإلخالء كحد أقصـى   ثالثة أشهر

 مبوجب إشعار كتايب.
 الفصل الرابع 

 القروض

 

 الفصل الرابع 

 القروض

 

 الفصل الرابع 

 القروض

( بكلمة التمويلاستبدال كلمة ) -
 ( يف مسمى الفصل الرابع.القروض)

 

 الفصل الرابع 

 التمويل

 

 (02مادة )( بعد 02مادة ) –( 09مادة )بعد  01)مادة  -( 09مادة ) (09مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعادة الترقيم(

 

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

 من املادة.

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

 .هناية املادة
 

على ذلك يكون نص املادة بعـد  

 إعادة الترقيم
 

املوافقة على قرار جملس النواب  -
( بكلمة التمويلمع استبدال كلمة )

 املادة.( الواردة يف صدر القروض)
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 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 
لوضع نظام للقروض يتوافق مع 
الشريعة اإلسالمية مبا يضمن خلو 

 التعديل:

تقدم مجيع القروض الوارد ذكرها 
 أحكاميف املواد التالية مبا يتوافق مع 

 الشريعة اإلسالمية.

 

الوارد ذكرها  التمويلتقدم أنواع 
يف املواد التالية مبا يتوافق مع أحكام 

 الشريعة اإلسالمية.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

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

 أحكام الشريعة.

 (02مادة )

 

 

 

 

 

بعد  09)مادة  -( 02مادة )
 إعادة الترقيم(

( بالفعل(: حذف كلمة )0البند ) -
 الواردة يف هناية البند.

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

( بعد 07مادة ) - (02مادة )
 إعادة الترقيم

 

 

 إعادة صياغة املادة. -

 

 

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

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 (: 0البند ) -

( إصالح أو حتسنيتغري عبارة ) –
 (.ترميمإىل كلمة )

( الواردة املواطنكلمة ) حذف –
 يف هناية البند.

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

 

يتم إقراض املواطن لتمويل إحدى 
 احلاالت اآلتية:

 شراء مسكن قائم.  -0
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 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

يتم إقراض املواطن لتمويل إحدى 
 احلاالت اآلتية:

 شراء مسكن قائم بالفعل. -0

بناء مسكن على أرض   -5
 مملوكة له.

إصالح أو حتسني مسكن   -0
 قائم يسكنه املواطن.

 

 

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

 مسكن قائم يسكنه. ترميم  -0

 

 

 

 

 

ُيخصص التمويل ألحد األغراض 
 التالية:

 شراء مسكن. .0
 .بناء مسكن .8

 ترميم مسكن. .1
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 (07مادة )

 

 

 

 

بعد  02)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)

( بعد 81مادة ) - (07مادة )
 إعادة الترقيم

 

 إعادة صياغة املادة. -

 (81مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.شققًا)

وقت (: إضافة عبارة )0البند ) -
 ( يف هناية البند.تقدمي الطلب

( لتقومي(: تغيري كلمة )2البند ) -
 (.تقوميًاإىل )

(: إعادة صياغة البند 2البند ) -
على النحو الوارد يف النص بعد 

 التعديل.
عادة صياغة الفقرة األخرية: إ -

الفقرة األخرية على النحو الوارد 
 يف النص بعد التعديل.

 )الفقرة ب(
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

(: تغيري سن املتقدم من 0البند ) -
 (.11( إىل )21)

( حصة(: تغيري كلمة )2البند ) -
الواردة يف سياق البند إىل عبارة 

 (.احلصة األكرب)

مخس ( تغيري عبارة من )6البند ) -
عشر ( إىل عبارة ) عشرة سنة
 .(سنوات

(: تغيري دخل رب 2البند ) -
( إىل دينار 911األسرة من )

 (.دينار 0211)
على ذلك يكون نص املادة بعـد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعديل:

يشترط للحصول على خدمة -أ
أو بناء مسكن، سواء  لشراءقرض 

سكنية يف  شققًاكان منزاًل أو 
املناطق املخصصة لذلك، أن تتوافر 

 فيه املتطلبات التالية:

 

 

الطلب مقدمًا من أن يكون   -0
 رب األسرة األساسية.
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 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 مقدم الطلب حبريين   -5
 اجلنسية.

 

أال يقل سن مقدم الطلب عن   -0
( سنة ميالدية وال يزيد 08)

وقت تقدمي ( سنة 23على )
 الطلب.

 

 

 
 

أال يزيد دخل رب األسرة على   -4
دينار، مع مراعاة احلكم  0433
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 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

أن يكون الطلب مقدمًا من   -0
 رب األسرة األساسية.

أن يكون مقدم الطلب  -5
 حبريين اجلنسية.

أال يقل سن مقدم الطلب  -0
وال يزيد  ( سنة ميالدية08عن )
 ( سنة.23على )

 

 

( من هذا 0الوارد بنص املادة )
خيص الدخل، وال  القانون فيما

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 بالتناسب   -6
مع مدة السداد على أال يزيد 

% من 52القسط الشهري على 

 

تطبق أحكام التمليك الـواردة يف  
( هبذا القانون يف شـأن  2املادة )

الشروط الواجب توافرها يف مقدم 
الطلب لقبول طلب متويل شراء أو 
بناء مسكن وختصيصه، باإلضـافة  

 إ  الشروط التالية:

 

يف حالة متويل بناء مسكن اب . 0
أن يثبت متلكه أو أحد أفراد أسرته 
أرضًا فضاء مناسبة مصنفة سكنيًا 
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

أال يزيد دخل رب األسرة  -4
دينار، مع مراعاة  0433على 

( من 0احلكم 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.

 جمموع دخل رب األسرة.
 

 مينح القرض إال بعد إجراء ال  -2
تراعي فيه القيمة  تقوميًاالوزارة 

السوقية للعقار يف حالة قرض 
الشراء أو قيمة البناء يف حالة 

 قرض البناء.
 

ال مينح القرض إذا تبني من   -8
التقومي أن املبلغ املطلوب كقرض 
أكرب من استطاعة رب األسرة إال 
أنه ميكن منح القرض إذا قدم مقدم 

إثباتًا موثوقًا به يضمن سداد الطلب 
الفرق بني قيمة الشراء أو البناء 

خالية من أي نزاع قانوين، وفـق  
الضوابط اليت يصدر بتحديـدها  

 قرار من الوزير.

 

( أعـاله،  0مع مراعاة البند ). 8
اب أال يكون مقدم الطلب مالكًا 
 هو أو أحد أفراد أسرته عند تقدمي
الطلب ولثالث سنوات سابقة على 
ذلك وإ  حني التخصيص لعقـار  
حبسب الوصف الذي حيدده قرار 
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حيسب مبلغ القرض   -6
بالتناسب مع مدة السداد على أال 

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

ال مينح القرض إال بعد   -2
إجراء الوزارة لتقومي تراعي فيه 
القيمة السوقية للعقار يف حالة 
قرض الشراء أو قيمة البناء يف حالة 

 قرض البناء.

ال مينح القرض إذا تبني من  -8

واحلد األقصى للقرض من موارده 
اخلاصة وأن القرض ال يستغل إال 
لشراء أو بناء مسكن، أو شاركت 
الزوجة مبوافقتها يف تسديد 

 األقساط.

 
جيب على مقدم الطلب يف   -2

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

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

يصدر من الوزير، ويعترب يف حكم 
املالك من انتفع مبسكن عن طريق 
إحد  صيغ التمويل اإلسـالمي،  
وُيستثىن التايل من شـرط عـدم   

 امللكية:

احلاالت اليت يكون فيها الغرض أ. 
تمويـل هـو   من احلصول على ال

سداد املديونية املترتبة على شـراء  
أو بناء العقار اململوك ملقدم الطلب 

 لد  بنوك جتارية.
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

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 

 األقساط.

جيب على مقدم الطلب يف  -2

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

  .ومبوافقتهمقانونية أو شرعية 

 
 

 
 
 

جيب أال يكون مقدم   -03
الطلب أو أي من أفراد أسرته 
األساسية قد سبق له احلصول على 
أية خدمة من اخلدمات اإلسكانية 
املقدمة من احلكومة أو القطاع 

ملك الزوجة شريطة أن تكون ب. 
قد آلت ملكية العقار للزوجة عن 

 طريق اإلرث.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

حالة ما إذا كان الطلب لقرض 
شراء أن يثبت أنه ليس من بني 
أفراد أسرته األساسية من ميلك 
منزاًل أو أرضًا سكنية، وجيب عليه 
يف حالة ما إذا كان الطلب لقرض 
 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 يكـون مقـدم     -03

اخلاص أو اجلمعيات أو املؤسسات 
اخلريية أو أية جهة أخرى، ويستثىن 
من ذلك خدمة الشقة عن طريق 
اإلجيار من الوزارة أو أية جهة 

ى، وجيب على مقدم الطلب أخر
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.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

الطلب أو أي من أفـراد أسـرته   
األساسية قد سبق له احلصول على 
أية خدمة من اخلدمات اإلسكانية 
املقدمة من احلكومـة أو القطـاع   

اص أو اجلمعيات أو املؤسسات اخل
اخلريية أو أية جهة أخرى، ويستثىن 
من ذلك خدمة الشقة عن طريـق  
اإلجيار من الوزارة أو أيـة جهـة   
أخرى، وجيب على مقدم الطلـب  
يف هذه احلالة إعـادة الشـقة إىل   
احلكومة أو اجلهة املاحنـة حبالتـها   

 
 

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

 ألف دينار. 12دينار وال يقل عن 

 

 
 

يشترط للحصول على خدمة  –ب 
قرض ترميم أن تتوافر املتطلبات 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

األصلية خالل شهرين من تسـلم  
مـن   قرض الشراء وبعد الشهرين

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

ويف مجيع األحوال ال يقل قرض 
ألف دينار وال يزيد  43البناء عن 

ألف دينار، وال يقل  62على 
ألف دينار  23قرض الشراء عن 

 ألف دينار. 22وال يزيد على 
 

يشترط للحصول على خدمة  –ب 
ملتطلبات قرض ترميم أن تتوافر ا

 التالية:

يكون الطلب مقدمًا من   -0
 رب األسرة األساسية.

يكون مقدم الطلب حبريين   -5
 اجلنسية.

أال يقل سن مقدم الطلب   -0
( سنة ميالدية وال يزيد 08عن )

 ( سنة.11على  )

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

 اإلسكان.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 التالية:

يكون الطلب مقدمًا من   -0
 رب األسرة األساسية.

يكون مقدم الطلب حبريين  -5
 اجلنسية.

أال يقل سن مقدم الطلب  -0
( سنة ميالدية وال يزيد 08عن )
 ( سنة.23على )

يكون قد مت سـداد مجيـع    -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 

 بعد ترميمه.
 

أال يكــون أحــد أفــراد   -6
ة األساسية قـد سـبق لـه    األسر

ــة   ــى أي خدم ــول عل احلص
إسكانية سواء مـن احلكومـة أو   
القطاع اخلاص أو اجلمعيـات أو  
املؤسسات اخلريية أو أيـة جهـة   
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

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

 لسكنها بعد ترميمه.
 

أال يكون أحد أفراد األسرة   -6
األساسية قد سبق له احلصول على 
أي خدمة إسكانية سواء من 
احلكومة أو القطاع اخلاص أو 
اجلمعيات أو املؤسسات اخلريية أو 

مـن   عشر سنواتأخرى خالل 
تاريخ تقـدمي الطلـب باسـتثناء    
خدمة الشـقة املمنوحـة عـن    
طريق اإلجيار من الوزارة أو أيـة  
جهة أخرى، ويف هـذه احلالـة   

إعادة الشـقة للـوزارة أو   جيب 
للجهة املاحنة خالل شهرين مـن  

 اكتمال الترميم.
 

أال يزيد دخل رب األسرة   -2
دينار، مع مراعاة  0211على 

( من هذا القانون 0أحكام املادة )
فيما خيص الدخل، وال يتأثر مبلغ 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

أية جهة أخرى خالل مخس عشرة 
سنة من تاريخ تقدمي الطلب 
باستثناء خدمة الشقة املمنوحة عن 
طريق اإلجيار من الوزارة أو أية 

هة أخرى، ويف هذه احلالة جيب ج
إعادة الشقة للوزارة أو للجهة 
املاحنة خالل شهرين من اكتمال 

 الترميم.

أال يزيد دخل رب األسرة  -2
دينار، مع مراعاة  233على 

( من هذا القانون 0أحكام املادة )

القرض الذي حيق له احلصول عليه 
 من جراء تطبيق أحكام هذه املادة.

 

 

القرض حيسب مبلغ   -8
بالتناسب مع مدة السداد على أال 
يزيد القسط الشهري للقرض على 

% من جمموع دخل رب 52
 األسرة.

ال مينح القرض إال بعد أن   -2
جتري الوزارة تقوميًا للترميمات 
املطلوبة على أن يكون هذا التقومي 
مبينًا على أساس احلد األدىن 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

فيما خيص الدخل، وال يتأثر مبلغ 
القرض الذي حيق له احلصول عليه 

 هذه املادة.من جراء تطبيق أحكام 

 

حيسب مبلغ القرض  -8
بالتناسب مع مدة السداد على أال 
يزيد القسط الشهري للقرض على 

% من جمموع دخل رب 52
 األسرة.

 

ال مينح القرض إال بعد أن  -2

للمتطلبات االجتماعية لألسرة 
ات الفنية األساسية واملتطلب

 للسكن.
 

 

أال يزيد احلـد األقصـى     -03
للقرض على املبلغ احملدد يف التقومي 
ويف مجيع األحوال ال يزيد قـرض  

 ألف دينار. 03الترميم على 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

جتري الوزارة تقوميًا للترميمات 
املطلوبة على أن يكون هذا التقومي 
مبينًا على أساس احلد األدىن 

لألسرة للمتطلبات االجتماعية 
األساسية واملتطلبات الفنية 

 للسكن.

 

أال يزيد احلد األقصى للقرض  -03
على املبلغ احملدد يف التقـومي ويف  
مجيع األحوال ال يزيـد قـرض   

 ألف دينار. 03الترميم على 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب
 

 مادة مستحدثة  

 (80مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -
إعادة ترقيم  مراعاة ( مع50الرقم )

 املواد اليت تليها.

 

 

 (80مادة )
 

ُيحدد مبلغ متويل شراء أو بنـاء  
مسكن وفقًا لدخل مقدم الطلب، 
على أال يزيد مبلغ التمويل عـن  
احلد األقصى الذي يـتم حتديـده   
 مبوجب قرار من جملس الوزراء.

 (88مادة ) مادة مستحدثة  
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (88)مادة 

استحداث مادة جديدة حتمل  -
إعادة ترقيم  مراعاة ( مع55الرقم )

 املواد اليت تليها.

 

 

ُتسجل ملكية املسكن امُلشـتر   
بقيمة التمويل وفـق الضـوابط   
واملعايري اليت يصدر بتحديدها قرار 

   من الوزير.

 

 مادة مستحدثة  

 (81مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -

 (81مادة )

 

تطبق أحكام التمليك الواردة  يف 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

إعادة ترقيم  مراعاة ( مع50الرقم )
 املواد اليت تليها.

 

يف شأن  القانون من هذا( 2املادة )
الشروط الواجب توافرها يف مقدم 
الطلب لقبول طلب متويل ترميم 
 إ مسكن وختصيصه باإلضافة 

 الشروط التالية:

أال يقل سنه عند تقدمي  .0
سنة وال يزيد  (80الطلب عن )

 ( سنة.11عن )

أن تكون قد مضت عشر  .8
سنوات من وقت انتفاعه أو أي 
من أفراد أسرته بأي خدمة 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

لغرض متلك مسكن مقدم  إسكانية
 من احلكومة أو أية جهة أخر . 

أن ميتلك ُمقدم الطلب أو  .1
أحد أفراد أسرته على األقل حصة 
يف املسكن املراد ترميمه باعتبـاره  

لـذي متتلكـه   املسكن الوحيد ا
األسرة، وأال ميتلك هو أو أحـد  
أفراد أسرته وقت تقدمي الطلـب  
ولثالث سنوات سابقة على ذلك 
وإ  حني التخصيص لعقار حبسب 
الوصف الذي يصدر به قرار مـن  
الوزير، ويستثىن ملـك الزوجـة   
لقبول طلب الـزوج شـريطة أن   
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

كيـة العقـار   تكون قد آلـت مل 
، ويعترب للزوجة عن طريق اإلرث

يف حكم املالك من انتفع مبسـكن  
عن طريق إحد  صيغ التمويـل  

ويف حالة عدم متلـك   ،اإلسالمي
أفراد األسرة للمنزل بالكامل يتعني 
احلصول على موافقة مجيع مالكي 
األسهم املشـاعة علـى تـرميم    

 املسكن.

يف حالة سبق انتفاعه خبدمة  .2
من الوزارة يتوجب عليه  إسكانية

ــدا ــًا يف س ــون منتظم د أن يك
األقساط املترتبة عليه، وأال تكون 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

عليه مديونيـة مسـتحقة األداء   
 للبنك تزيد على ثالثة أشهر.

 

أال يكون قد سبق له  .2
 احلصول على متويل ترميم مسكن. 

 

 مادة مستحدثة  

 (82مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -
إعادة ترقيم  مراعاة ( مع54الرقم )

 املواد اليت تليها.

 (82مادة )

ُيحدد مبلغ متويل ترميم املسـكن  
وفقًا لدخل مقدم الطلب وتقيـيم  

مات واإلضـافات  الوزارة للترمي
للحـد األد    ااملطلوبة، واستناًد

للمتطلبات الفنية للمسكن وفـق  
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

حاجة األسرة، على أال يزيد مبلغ  
التمويل عن احلد األقصى الـذي  
يتم حتديده مبوجب قرار من جملس 

 الوزراء.
 (81مادة )

 

 

 

 

بعد  07)مادة  -( 81مادة )
 إعادة الترقيم(

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

 يف بداية املادة.

ومجيع أفراد حذف عبارة ) -

( بعد 82مادة ) - (81مادة )
 إعادة الترقيم

 

 

 إعادة صياغة املادة. -

 
 

 (82مادة )

 

يلتزم املنتفـع بالتمويـل بنظـام    
 التمويل املعتمد لد  البنك.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

جيب أن يوقع مقدم الطلب ومجيـع  
أفراد األسـرة األساسـية تعهـدًا    
بــااللتزام باســتعمال القــرض يف 
الغرض املخصص له وبقبول رهـن  

( 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 
املنزل أو وبقبول رهن وثيقة ملكية 
 الشقة حلني سداد القرض.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

وثيقة ملكية املنزل أو الشقة حلـني  
 سداد القرض.

 

 (80مادة )

جيوز للوزير بقرار منه تأجيل جزء 
من األقساط أو ختفيض قيمتها أو 

عن جزء من قيمة القرض أو  النزول
كله يف حال وفاة املقترض أو 
إصابته بعجز دائم يقعده عن العمل 
وأدى ذلك إىل اخنفاض الدخل 

 العائلي لألسرة.

 (80مادة )
 

حذف املادة لورود حكمها يف  -
(، على أن يعاد ترقيم 02املادة )

 املواد اليت تليها.

 

 

  (80مادة )

حذف املادة لورود حكمها   -
(، مع مراعاة إعادة 23 املادة )يف

 ترقيم املواد اليت تليها.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 (88مادة )

 

 

 

 

بعد  81)مادة  -( 88مادة )
 إعادة الترقيم(

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

( وذلك 09( إىل )02األوىل من )
 بإعادة ترقيم املواد السابقة.

 

( بعد 81مادة ) -( 88مادة )
 إعادة الترقيم 

 

 إعادة صياغة املادة. -

 

 

 

 

 (81مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
 

ال جيوز للمقترض الذي صرف له 
من  5و  0قرض وفقًا للحالتني 

( من هذا القانون أن 08املادة )
حيصل على مسكن من مشروع 

 إسكان حكومي.

كما ال جيوز إقراضه وفقًا للحالتني 
( من هذا 08من املادة ) 5و0

القانون إال إذا كان املسكن املزمع 
إصالحه أو حتسينه غري مملوك له 

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

ال جيوز للمقترض الذي صرف له 
من  5و  0قرض وفقًا للحالتني 

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

 إسكان حكومي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اوز زيادة مبلغ التمويـل ملـن مل   
حيصل على احلد األقصى للتمويل 
وفق ضـوابط ومعـايري قبـول    

الـيت   اإلضايف ص التمويليوختص
 يصدر بتحديدها قرارًا من الوزير.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

بشرط أن يكون مملوكًا ألحد 
أقربائه حىت الدرجة الثانية وأن 

 يسكن به فعاًل.

 

 

 

 مادة مستحدثة 

 (89مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -
إعادة ترقيم  مراعاة ( مع52الرقم )

 املواد اليت تليها.

 

 (89مادة )

 

اوز أن يتقدم الزوج والزوجـة  
بطلب مشترك لالنتفـاع بأحـد   
أنواع التمويل مىت استوفيا شروط 
استحقاقه، وفقًا للضوابط واملعايري 
اليت يصدر بتحديدها قرارًا مـن  
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الوزير.

 

 مادة مستحدثة 

 (82مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -
إعادة ترقيم  مراعاة ( مع58الرقم )

 املواد اليت تليها.

 

 (82مادة )

ال اوز للمنتفع بالتمويل القيام مبا 
 يلي :

تأجري املسكن أو التنازل عنه . 0
أو عن االنتفاع به كله أو بعضه 
بأي وجه من الوجوه أو بيعه أو 
ترتيب أي حق عي  عليه يف غري 

نظام  األحوال اليت يقتضيها
التمويل، إال بعد سداد كافة 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

املستحقات املترتبة على التمويل 
 للبنك. 

القيام أو السماح بأي عمل من . 8
 شأنه أن يهدد سالمة املسكن.

 

 مادة مستحدثة 

 (87مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -
إعادة ترقيم  مراعاة ( مع52الرقم )

 املواد اليت تليها.

 (87مادة )

 

أحد األسباب الواردة يف  إذا توافر
( من هذا القانون، حيق 82املادة )

للبنك اختاذ اإلجراءات الالزمـة  
ضد املنتفع وفق نظـام التمويـل   
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 املتبع لديه. 

 (81مادة )

 

يسجل املسكن اخلاضع لقرض 
 الشراء أو البناء وفقًا ملا يلي:

 
 

يف حالة قروض الشراء أو  – 0
البناء املمنوحة للفئة األوىل: باسم 
الزوج إذا كان هو الذي قام منفردًا 

بعد  80)مادة  -( 81مادة )
 إعادة الترقيم(

 

 دون تعديل
 
 

 

 

  (81مادة )

 

حذف املادة، لتـدرج ضـمن    -
 اللوائح التنفيذية بالوزارة.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 بتسديد القرض.

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

 أو حسب ما يتفقان عليه.

 حالة قروض الشراء والبناء يف – 5
املمنوحة للفئة الثانية: باسم الوالد أو 

 الوالدة حبسب األحوال.

يف حال قروض الشراء أو  – 0
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

البناء املمنوحة للفئة الثالثة: باسم من 
كون مع الوالدين أو أحدمها أسرة 
أساسية من الفئة الثالثة وقام بدفع 
أقساط القرض، وال خيل ذلك حبقه 

ل على خدمة أخرى إذا يف احلصو
كون أسرة من الفئة األوىل أو الثانية 

( من 0حسب ما هو وارد يف املادة )
 هذا القانون.

 
 

  (82مادة )بعد  88)مادة  -( 82مادة ) (82مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

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

 

 إعادة الترقيم(

 

 دون تعديل

 

 

 

إعادة صياغة املادة وتضمني النص  -
( ضمن فصـل  46املعدل يف املادة )

األحكام العامة، مع مراعاة إعـادة  
 .ترقيم املواد اليت تليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل اخلامس

 القسائم السكنية

 (82مادة )

 الفصل اخلامس

 السكنيةالقسائم 

بعد  81)مادة  -( 82مادة )

 الفصل اخلامس

 القسائم السكنية

  (11مادة )

 الفصل اخلامس

 القسائم السكنية

 (11مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

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

 للشروط املبينة يف هذا الفصل.

ويقدم الطلب إىل اإلدارة على 
النموذج املعد لذلك. ويقيد الطلب 

 حسب أسبقية تقدميه.

 

 

 إعادة الترقيم(
 

 دون تعديل

 

 إعادة صياغة املادة.  -

 

تطبق أحكام التمليك الـواردة يف  
يف شأن  القانون من هذا( 2املادة )

الشروط الواجب توافرها يف مقدم 
الطلب لقبول طلب قسيمة سكنية 

 وختصيصه.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (81مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد  82)مادة  -( 81مادة )
 إعادة الترقيم(

 

هو أو (: حذف عبارة )4البند ) -
( األساسيةأحد أفراد أسرته 
 الواردة يف سياق البند.

 

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

( إىل االااراإلمالئي يف كلمة )
 (.اإلاار)

  (81مادة )

 

إعادة صياغة املادة وتضمني النص  -
( ضمن فصل 03املعدل يف املادة )
، مع مراعاة إعادة القسائم السكنية

 .ترقيم املواد اليت تليها
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(: تغيري كلمة 6البند ) -
تقدمي ( إىل )التخصيص)

 (.الطلب

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

يشترط للحصول على خدمة 
عن طريق التمليك القسيمة السكنية 

 أن تتوافر املتطلبات التالية:
 

أن يكون مقدم الطلب  -0
 حبريين اجلنسية.

أن يكون مقدم الطلب هو  -5
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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 
القسيمة السكنية عن طريق التمليك 

 أن تتوافر املتطلبات التالية:

أن يكون مقدم الطلب  -0
 حبريين اجلنسية.

أن يكون مقدم الطلب هو  -5
 األسرة األساسية.رب 

 

أال يقل سن مقدم الطلب  -0
سنة ميالدية وال يزيد على  08عن 
 سنة. 23

 رب األسرة األساسية.
 

أال يقل سن مقدم الطلب   -0
سنة ميالدية وال يزيد على  08عن 
 سنة. 23

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

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

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 

مة من احلكومة أو إسكانية مقد
القطاع اخلاص أو اجلمعيات أو 
املؤسسات اخلريية أو أية جهة 
أخرى، ويستثىن من ذلك خدمة 

القطاع اخلاص أو اجلمعيات أو 
املؤسسات اخلريية أو أية جهة 
أخرى، ويستثىن من ذلك خدمة 

من الوزارة  اإلاارالشقة عن طريق 
 أو أية جهة أخرى.

 

 

 

 
رب األسرة أال يزيد دخل  -6

 وقت تقدميعلى ألف دينار 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

الشقة عن طريق االجيار من الوزارة 
أو أية جهة أخرى، وجيب على 
مقدم الطلب يف هذه احلالة إعادة 
الشقة السكنية إىل الوزارة أو اجلهة 

ين املاحنة حبالتها األصلية خالل شهر
 من تسلم مفتاح الوحدة السكنية.

أال يزيد دخل رب األسرة  -6
على ألف دينار وقت التخصيص، 
مع مراعاة احلكم الوارد يف نص 

( من هذا القانون فيما 0املادة )
 يتعلق بتحديد هذا الدخل.

الطلب، مع مراعاة احلكم الوارد 
( من هذا القانون 0يف نص املادة )

 فيما يتعلق بتحديد هذا الدخل.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
 

 (89مادة )

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

 البناء.

بعد  82)مادة  -( 89مادة )
 إعادة الترقيم(

 

 دون تعديل

  (89مادة )

تعطـي  حيث أهنا حذف املادة،  -
املنتفع احلق يف احلصـول علـى   
خدمتني سكنيتني، مما يعد ازدواج 
يف االســتفادة مــن اخلــدمات 
اإلسكانية، وبذلك سيؤثر علـى  
ختصيص طلبات القروض، مـع  

املـواد الـيت   إعادة ترقيم مراعاة 
 تليها.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مادة مستحدثة  

 (10مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -
ترقيم إعادة مع مراعاة ( 00الرقم )

 املواد اليت تليها.

 (10مادة )

 

يتعني على املنتفع بالقسيمة االلتزام 
 مبا يلي:

 

الشروع يف بناء املسكن  .0
على القسيمة خالل سنتني من 
تاريخ إبرام عقد االنتفاع بالقسيمة 

 غري قابلة للتجديد.
االنتهاء من بناء املسـكن   .8

على القسيمة خالل أربع سنوات 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

االنتفـاع  من تاريخ إبرام عقـد  
 بالقسيمة.

السكن يف املسكن املقام   .1
 على القسيمة مع أسرته.

تسليم املسكن املؤقت على . 2
 ( من01يف املادة )النحو املبني 
 هذا القانون.

 مادة مستحدثة  

 (18مادة )

داث مادة جديدة حتمل استح -

 (18مادة )

يتملك املنتفع القسيمة السكنية 
مبوجب وثيقة ملكية للقسيمة 

مبا  التزمتصدر باسم املنتفع مىت 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

إعادة ترقيم ( مع مراعاة 05الرقم )
 املواد اليت تليها.

من هذا  (10) املادة  ورد بأحكام

 القانون.

 

 

 مادة مستحدثة  

 (11مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -
إعادة ترقيم مع مراعاة ( 00الرقم )

 املواد اليت تليها.

 (11مادة )

ال اوز للمنتفع بقسيمة سكنية 
التصرف يف القسيمة أو يف البناء 
املقام عليها تصرفًا ناقاًل للملكية أو 
ترتيب أي حق عي  عليها، أو 

 باالنتفاعتأجريها أو السماح للغري 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

إال  االنتفاعهبا بأي وجه من وجوه 
بعد مضي عشر سنوات على 

الشروط  واستيفاءتاريخ التملك، 
 يصدر بتحديدها والضوابط اليت
 قرار من الوزير.

 مادة مستحدثة  

 (12مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -
إعادة ترقيم مع مراعاة ( 04الرقم )

 املواد اليت تليها.

 (12مادة )

 

للوزارة أن تطلع على الرسومات 
واملواصفات اخلاصة بالبناء علـى  
القسيمة، وهلا أن حتدد الشـروط  
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

واملواصفات اليت يتوجـب علـى   
املنتفع التقيد هبا يف البناء، وذلـك  
مبا يتوافق  واالشتراطات التنظيمية 

 للتعمري املعمول هبا. 

 مادة مستحدثة  

 (12مادة )

استحداث مادة جديدة حتمـل   -
إعادة ترقيم مع مراعاة ( 02الرقم )

 املواد اليت تليها.

 (12مادة )

السكنية ُيلغى ختصيص القسيمة 
 للمنتفع يف أي من احلاالت التالية:

إذا فقد أو ُسحبت أو  .0
أسقطت عنه اجلنسية البحرينية بناًء 
على أحكام قانون اجلنسية 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 البحرينية.
إذا تبني أن البيانات الـيت   .8

أقر بصحتها يف طلب االنتفاع أو 
يف املستندات اليت قدمها خمالفـة  
كلها أو بعضها للحقيقة، أو قـام  

بيانات أو مستندات كـان  بإخفاء 
يتعني عليه تقدميها وقـت تقـدمي   
الطلب، وكانت تلك البيانات أو 
ــه   ــببًا يف منح ــتندات س املس

 التخصيص باالنتفاع.
إذا مل يقم بالشروع أو االنتهاء  .1

من البناء على القسيمة خالل 
من  (10احملددة يف املادة )املدة 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 هذا القانون. 

إذا استخدم القسيمة ألي  .2
 غري بناء مسكن له عليها.غرض 

إذا خـــالف الرســـومات  .2
واملواصــفات الــيت اشــترطتها 

 الوزارة يف البناء.

إذا امتنع عن تسليم املسكن  .1
املؤقت على النحو املبني يف املادة 

 هذا القانون.  ( من01)
إذا حكم عليه حبكم بات يف  .9

إحد  اجلرائم املنصوص عليها يف 
 م8111لسنة  (22)القانون رقم 

محاية اجملتمع من األعمال بشأن 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 اإلرهابية.

إذا أبــد  رغبتــه يف إهنــاء  .2
 االنتفاع وإعادة القسيمة للوزارة.

 
 
 

 

 

 مادة مستحدثة 

 (11مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -
إعادة ترقيم مع مراعاة ( 06الرقم )

 (11مادة )

إذا تــوافرت إحــد  احلــاالت 
( مـن هـذا   12الواردة باملادة )

القانون، ُيصدر الوزير قرارًا بإلغاء 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 املواد اليت تليها.

 

التخصيص باالنتفاع بالقسيمة بناء 
على توصية اإلدارة، وتقوم الوزارة 
باسترداد القسيمة بعد منح املنتفع 
مهلة ثالثة أشهر لإلخالء كحـد  

 أقصى مبوجب إشعار كتايب.

فإذا كانت القسيمة السكنية قـد  
أقيم عليها بناء، تقوم الوزارة بدفع 
تعويض للمنتفع عن قيمة األعمال 
املقامة بناًء علـى تقـدير اإلدارة   
املعنية باملشاريع، خمصومًا منه ما قد 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 يكون مستحقًا هلا من مصروفات.
 الفصل السادس

 أحكام عامة

 (82مادة )

 
 

يف كافة أنواع اخلدمات  –أ
سكانية، حتدد أسبقية الطلب من اإل

 تاريخ تقدميه.
 

 الفصل السادس

 أحكام عامة

بعد  81)مادة  -( 82مادة )
 إعادة الترقيم(

 

 دون تعديل

 

 

 الفصل السادس

 أحكام عامة

  (82مادة )

 

حذف املادة، حيث مت إدراج  -
بنودها ضمن مواد الفصل املتعلق 

الذي أقرته اللجنة  باألحكام العامة
 بصورة متفرقة. وذلك
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

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

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 (19مادة ) مادة مستحدثة  
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (19مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -
إعادة ترقيم مع مراعاة ( 02الرقم )

 تليها.املواد اليت 

 

 

ال اوز أن خيصص ملنتفع واحـد  
واحـدة،   إسكانيةأكثر من خدمة 

فيما عدا متويـل التـرميم وفقـًا    
للضوابط املشار إليهـا يف املـادة   

 .( من هذا القانون81)
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 مادة مـسـتـحـدثـة

 ( بعد إعادة الترقيم(89)مادة )

 

(، مع 89استحداث مادة برقم ) -
ترقيم املواد التالية هلا، مراعاة إعادة 

 ويكون نصها على النحو التايل:

 مادة مـسـتـحـدثـة

 

عدم املوافقة على قـرار جملـس    -
املـادة،  النواب باستحداث هـذه  
فقـط   وذلك ألهنا تتعلق باإلجيـار 

وذلك لورود أحكامهـا يف مـواد   
، مع مراعاة إعادة ترقيم املواد متفرقة
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 ( املستحدثة:89نص املادة )
 

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

 قيمتها نقدًا ".

 

  اليت تليها.

 
 مادة مستحدثة 

 (12مادة )

 (12مادة )
ُيقدم طلـب االنتفـاع باخلدمـة    
اإلسكانية على استمارة خاصـة  
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

استحداث مادة جديدة حتمل  -
إعادة ترقيم مع مراعاة ( 08الرقم )

 املواد اليت تليها.

 

وفقًا للنماذج اليت ُتعدها اإلدارة، 
ــتوفاة  ــات املس ــدرج الطلب وُت
للشروط حبسب أسبقية تقدميها يف 

 سجل خاص يعد هلذا الغرض.

ويلتزم ُمقدم الطلب بإفادة الوزارة 
بأي تغيري قد يطرأ على البيانـات  

طلب خالل واملستندات املتعلقة بال
الفترة من تاريخ تقدمي الطلب حىت 
 تاريخ ختصيص اخلدمة اإلسكانية.

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

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (17مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -
إعادة ترقيم مع مراعاة ( 02الرقم )

 املواد اليت تليها.

 

إذا كان الطلب مقدمًا من الزوجة 
مبوافقة الزوج أو مـن الـزوجني   

بينهما فيشترط أال يتجـاوز  اتفاقًا 
دخلهما معًا احلد األقصى املسموح 

 به للخدمة اإلسكانية املطلوبة.

 

 مادة مستحدثة 

 (21مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -
إعادة ترقيم مع مراعاة ( 43الرقم )

 (21مادة )
ُيحسب الدخل ملقدم الطلب وفقًا 
للكيفية اليت يصدر بتنظيمها قرار 

 احتساب، ويراعى يف من الوزير
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 املواد اليت تليها.

 

 الدخل تعدد مصادره.

 (87مادة )

 

 

 

 

 

بعد  82)مادة  -( 87مادة )
 إعادة الترقيم(

 

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

إضافة عبارة يف هناية املادة نصها  -

  (87مادة )

إعادة صياغة املادة وتضمني نصها  -
 املعدل ضمن فصل األحكام العامة.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

جيب على الوزارة لدى حتديد أولوية 

عليها نشر أمساء كما اب )
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، 
ومدى توافر املساكن يف خدمة 
التمليك، والشقق يف خدمة التأجري، 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

اخلدمة التقيد بأسبقية تقدمي الطلب، 
ومدى توافر املساكن يف خدمة 
التمليك، والشقق يف خدمة التأجري، 
واألراضي يف حالة القسيمة السكنية 
وذلك يف احملافظة اليت يقطنها 
صاحب الطلب بصورة أصلية حىت 
ولو كان يسكن يف حمافظة أخرى 
بصورة مؤقتة عند تقدمي الطلب، 

الطلبات اليت يقرر ويستثىن من ذلك 
الوزير عدم تقيدها بذلك 
لالعتبارات اليت يقدرها وفق كل 

لة القسيمة السكنية واألراضي يف حا
كما اب عليها نشر أمساء املنتفعني 
من اخلدمات اإلسكانية وتاريخ 

 .طلباهتم وعنوان سكنهم
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 حالة على حدة.

 (11مادة )

جيب على اإلدارة أن تتحقق من 
واملستندات اليت صحة مجيع البيانات 

يقدمها طالب االنتفاع بشىت 
الوسائل املمكنة ومن مجيع املصادر. 
وتقدم اجلهات احلكومية املختصة 

 لإلدارة كافة املعلومات اليت تطلبها.

بعد  87)مادة  -( 11مادة )
 إعادة الترقيم(

 

 دون تعديل

  (11مادة )

حذف املادة ألن نصوصها قد   -
مت تناوهلا يف فصل األحكام 

 العامة.

 

 (10مادة )
بعد  11)مادة  -( 10مادة )

 إعادة الترقيم(
( بعد 20مادة ) - (10مادة )

 إعادة الترقيم
 (20مادة )
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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 

أرفق به مستندات صحيحة أو 
 مزورة.

 

 

 حذف املادة. -

 

 

 إعادة صياغة املادة.  -

مع عـدم اإلخـالل باملسـؤولية    
اجلنائية، يعتـرب الطلـب املقـدم    
للحصول على خدمة إسكانية كأن 

من تقـدمي   مل يكن وُيحرم مقدمه
طلب جديد ملدة سنتني وذلك يف 

 الطلب معلومات أو نيحالة تضم
ات بيانات غري صحيحة أو مستند

، مزورة أو إخفاء مقدمه لبيانـات 
 وكانت سببًا يف قبول طلبه.



111 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 مادة مستحدثة 

 (28مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -
إعادة ترقيم مع مراعاة ( 45الرقم )

 املواد اليت تليها.

 

 

 

 (28مادة )

 

اوز مُلقدم الطلب تغيري نوع 
ملرة واحدة فقط،  اإلسكانيةاخلدمة 

وذلك وفق الضوابط واملعايري اليت 
 يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 مادة مستحدثة 

 (21مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -
إعادة ترقيم مع مراعاة  (40الرقم )

 املواد اليت تليها.

 

 (21مادة )

الوزارة قرارًا بإلغاء طلب تصدر 
اخلدمة اإلسكانية يف حالة فقد 
مقدم الطلب ألي شرط من 
شروط قبول طلب وختصيص 

 اخلدمة اإلسكانية.

فيما عدا شرط اجلنسية البحرينية، 
حيق ملن ُألغي طلبه مبوجب الفقرة 
السابقة أن يتقدم إ  الوزارة 
بإعادة طلبه إ  سجل الطلبات 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

لك خالل املستوفاة للشروط وذ
 سنتني من تاريخ إلغاء الطلب.

 

 

 مادة مستحدثة 

 (22مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -
إعادة ترقيم مع مراعاة ( 44الرقم )

 املواد اليت تليها.

 

 (22مادة )

مع مراعاة أحكام استحقاق اخلدمة 
اإلسكانية الواردة يف هذا القانون، 
يعتمد معيار أقدمية الطلب يف شأن 

بصـفة   اإلسكانيةختصيص اخلدمة 
 أساسية.

بعـد أخـذ رأي    -واوز للوزير
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

استعجال التخصيص يف  -اللجنة 
ــارات خاصــة  أي موقــع العتب

 يصدر بتحديدها قرار منه. باألسرة
 
 
 

 (18مادة )

 

 

 

بعد  11)مادة  -( 18مادة )
 إعادة الترقيم(

 

 جتزئة املادة إىل فقرتني. -

بصفة (: حذف عبارة )0البند ) •

 ( 18مادة )
 

( ونقلها 05إعادة صياغة املادة ) -
( ، مع 03إىل املادة املستحدثة رقم )

 مراعاة إعادة ترقيم املواد اليت تليها.
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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.أصلية( 
(: ُتدمج الفقرة األخرية 5البند ) •

( مع نّص البند 00من املادة )
وإعادة صياغته على النحو 

 الوارد يف النص بعد التعديل.

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

 (.الوزارة

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

 

يصدر الوزير قرارًا بإلغاء انتفاع 
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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:

املنتفع باخلدمة اإلسكانية إذا مل 
يتجاوز جمموع ما دفعه املنتفع 

وإال  نصف مبلغ اخلدمة اإلسكانية
الفة ألي من األسباب لزمه برفع املخ

 اآلتية:
 

إذا فقد اجلنسية البحرينية أو  -0
ثبت أنه مل يكن حبرينيًا وقت إبرام 

 العقد.
 

 

 

إذا تبني أن البيانات اليت  -8
ذكرها يف طلب االنتفاع أو يف 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب
 

 

 

 

 
 

 

إذا فقد اجلنسية البحرينية أو  -0
ثبت أنه مل يكن حبرينيًا بصفة أصلية 

 وقت إبرام العقد.

 

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

املستندات اليت قدمها كلها أو 
بعضها خمالفة للحقيقة مىت كانت 
هذه البيانات سببا يف صدور قرار 

 االنتفاع.

إذا استخدم مبلغ القرض يف  -0
 غري ما خصص له.

 

 

 

 

 

إذا تأخر يف تسليم الشقة  -2
املؤقتة حسب اللوائح املعمول هبا 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 
البيانات اليت  إذا تبني أن -0

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

 االنتفاع.

 

إذا استخدم املسكن ألي  -4

 يف الوزارة.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

غرض غري السكن أو مارس أعمااًل 
 خمالفة للنظام العام واآلداب.

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

 

 

 مستحدثةمادة 

 ( بعد إعادة الترقيم10مادة )

استحداث مادة جديـدة بـرقم    -
(00.) 

على أن (: إضافة عبارة )4البند ) -

 مادة مستحدثة

عدم املوافقة على قـرار جملـس    -
النواب باستحداث هذه املادة وذلك 
ألنه قد متت معاجلتها ضمن فصـل  

 األحكام العامة.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

.( يف يصدر بذلك حكم قضـائي 
 هناية البند.

خمالفتـه   -1إضافة بند بـرقم )  -
 .(املادة الثامنة هلذا القانون

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

عـن دفـع    املنتفعإذا ختلف  -0
األقساط ملدة ستة أشهر متواصلة، 
وعلى الوزارة دراسة احلالة واب 
عليه أن يقدم مـربرات منطقيـة   
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

لتخلفه عن الدفع، فإذا رأ  الوزير 
ـًا لذلك جاز أن مينحه مهلة  موجب

 .إضافية ال تزيد على سنتني

 

إذا اســتخدم املســكن ألي  -8
غرض غري السـكن أو مـارس   

العــام  أعمــااًل خمالفــة للنظــام
على أن يصدر بـذلك  واآلداب، 

 حكم قضائي.

خمالفته املادة الثامنـة هلـذا    -1
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 القانون.

 

 

 مادة مستحدثة 

 (22مادة )

حتمل استحداث مادة جديدة  -
إعادة ترقيم مع مراعاة ( 42الرقم )

 املواد اليت تليها.

 

 (22مادة )

يصدر بتخصيص اخلدمة اإلسكانية 
للمنتفع قرار من الوزير، وعلـى  
املنتفع قبل استالم اخلدمة أن يوقع 
على العقد امُلعد لـذلك ويلتـزم   
بكافة ما يرد فيه من أحكام، كما 
يلتزم املنتفـع بشـقق اإلسـكان    
بالتوقيع على نظام احتاد املنـتفعني  
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 بشقق اإلسكان.

 

 

 مادة مستحدثة 

 (21مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -
إعادة ترقيم مع مراعاة ( 46الرقم )

 املواد اليت تليها.

 

 (21مادة )

الوزير بقرار منـه منـاذج    يصدر
العقود اخلاصة خبدمات التمليك، 
والتأجري، والقسـائم السـكنية،   
ويصدر البنـك منـاذج العقـود    
اخلاصة خبدمة التمويل ضمن نظام 

 التمويل.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 مادة مستحدثة 

 (29مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -
إعادة ترقيم مع مراعاة ( 42الرقم )

 املواد اليت تليها.

 

 (29مادة )

 

حيسب مبلغ القسـط الشـهري   
للخدمة اإلسكانية بالتناسب مـع  
مدة السداد على أال يزيد القسط 

من إمجـايل   %82الشهري على 
الدخل لرب األسرة. ويلتزم املنتفع 

الشهرية للبنـك،  األقساط بسداد 
للنظـام املعتمـد    ـًاوذلك وفق

بالبنك يف شأن حتصيل األقسـاط  
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

واإلاارات الشهرية املترتبة علـى  
 اخلدمة اإلسكانية املخصصة.

 

 

 مادة مستحدثة 

 (22مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -
إعادة ترقيم مع مراعاة ( 48الرقم )

 املواد اليت تليها.

 

 (22مادة )

اجلهات العامة واخلاصة تلتزم كافة 
 يف اململكة بالتايل:

تزويد الوزارة والبنك مبا   .0
يطلبانه من بيانات أو معلومات أو 
إحصاءات تتعلق مبقدمي طلبـات  
اخلدمات اإلسكانية واملنتفعني هبا 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

وذلك خـالل  من العاملني لديها 
 .ميعاد معقول

اقتطاع قيمـة األقسـاط     .8
واإلاارات الشهرية املترتبة على 

هبا  انتفعاخلدمات اإلسكانية اليت 
لـديها مـن رواتبـهم     العاملني

 .الشهرية وتوريدها إ  البنك

يسري االلتزام الوارد يف   .1
( على اهليئـة  8) ( و0الفقرتني )

العامة للتأمني االجتمـاعي فيمـا   
ــاملني  ــاملووفني والع ــق ب يتعل

 عدين.املتقا
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (11مادة )

 

 

 

 

 

 

 

بعد  18)مادة  -( 11مادة )
 إعادة الترقيم(

 

 (.توفر( إىل )توافرمة )تغيري كل -

تغيري رقم املادة املذكورة يف  -
( إىل املادتني 05السطر األول من )

( تبعًا لتوصيات 00( و )03)
 اللجنة.

( شهرينتغيري مهلة املنتفع من ) -

 ( 11مادة )

 

حذف املادة، ألنه قد مت إدراج  -
الفقرة األوىل ضمن الضوابط 
اخلاصة بكل خدمة، فيما مت إدراج 

فصل األحكام الفقرة الثانية ضمن 
 العامة.
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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، 05يف املادة )

 (.ثالثة أشهرإىل )

دمج الفقرة األخرية من املادة مع  -
 ( السابقة05( من املادة )5البند )

 الترقيم(. بعد إعادة 03)مادة 

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

أحد األسباب الواردة  توفرإذا ما 
( من هذا 00( و )03يف املادتني )

القانون، فللوزير بناء على توصية 
أن يصدر قرارًا بإهناء  –اإلدارة 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

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

االنتفاع وتقوم اإلدارة باسترداد 
املسكن وذلك بعد إعطاء املنتفع 

 لإلخالء. ثالثة أشهرمهلة ملدة 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 على سنتني.

 

 

 

 

 (12مادة )
 

يترتب على صدور قرار إهناء 
االنتفاع واسترداد املسكن اآلثار 

بعد  11)مادة  -( 12مادة )
 إعادة الترقيم(

 

 

 ( 12مادة )

( مع 04إعادة صياغة املادة ) -
( 05نقلها إىل املادة املستحدثة رقم )

املواد اليت مع مراعاة إعادة ترقيم 
 تليها.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 -اآلتية:
 

 

حق كان للمنتفع زوال أي  -0
 على املسكن.

التزام املنتفع بدفع مجيع  -5
األقساط املستحقة حىت يوم إخالء 

 املسكن.

اعتبار األقساط اليت مت دفعها  -0
كأهنا أجرة وال جيوز املطالبة 

 باستردادها كلها أو بعضها.

 دون تعديل
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

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

 ضرر حلق باملسكن.

حق املنتفع من إسقاط  -2
االستفادة بأي مشروع حكومي 
خيضع ألحكام هذا القانون وذلك 

 ملدة ال تقل عن سنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 27مادة )( بعد 27مادة ) -( 12مادة )بعد  12)مادة  -( 12مادة ) (12مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
 

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

 أقعده عن العمل.

 إعادة الترقيم(
 

 دون تعديل

 إعادة الترقيم
 

 املادة.إعادة صياغة  -

ُتعفى أسرة املنتفع املتوىف من سداد 
األقساط املتبقية من قيمة اخلدمـة  

ــة  اإلسكانية  ــرك أرمل إذا ت
 أو أكثر. راقاًص ـًاوابنأ

 

 مادة مستحدثة 

 (21مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -
إعادة ترقيم مع مراعاة ( 23الرقم )

 (21مادة )

 اللجنةبناًء على توصية  -للوزير 
تأجيل سداد األقساط أو  -

اإلاارات الشهرية املقررة على 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 املواد اليت تليها.

 

أو  اإلسكانيةاملنتفع عن اخلدمة 
ختفيضها ملدة ال تتجاوز سنتني أو 
لزوال السبب الذي   من أجله 
التأجيل أو التخفيض أيهما أسبق، 
وذلك وفق الضوابط واملعايري اليت 

 يصدر بتحديدها قرار منه.

ويف مجيع األحوال اب أال يـؤثر  
ــل أو  ــادر بالتأجي ــرار الص الق
التخفيض علـى كامـل املبلـغ    

 املستحق على املنتفع.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 ادة مستحدثةم 

 (20مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -
إعادة ترقيم مع مراعاة ( 20الرقم )

 املواد اليت تليها.

 

 (20مادة )

يترتب على إلغاء ختصيص اخلدمة 
اإلسكانية بسبب خمالفة منسوبة إ  
املنتفع إسقاط حقه يف االستفادة 

ملدة ال تقل  إسكانيةمن أي خدمة 
 عن سنة.

 

 مستحدثةمادة  

 (28مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -

 (28مادة )

بناًء على تقـدير   -اوز للوزير 
إعادة ختصيص اخلدمـة   - اللجنة
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

إعادة ترقيم مع مراعاة ( 25الرقم )
 املواد اليت تليها.

 

اإلسكانية اليت   إلغاؤها لـذات  
         املنتفع أو أحـد أفـراد أسـرته   

مىت كـان مسـتوفيًا    -برغبته  -
للشروط ويشكل أسـرة ضـمن   

 حكـام أل ـًاوفقالفئات املستحقة 
هذا القانون. وبشرط أن ُتضـمن  
 األسرة يف طلب إعادة التخصيص.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 مادة مستحدثة 

 (21مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -
إعادة ترقيم مع مراعاة ( 20الرقم )

 املواد اليت تليها.

 

 (21مادة )

وفاة رب األسرة مقـدم  يف حالة 
الطلب، أو فقده ألي شرط مـن  
شروط قبول طلـب وختصـيص   
اخلدمة اإلسكانية قبل التخصيص، 
ــذي  ــرة ال ــاة رب األس أو وف
خصصت له خدمة إسكانية يـتم  
التصــرف بالطلــب أو اخلدمــة 
اإلسكانية وفق الضـوابط الـيت   
 يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 (11مادة )

 

 

 

 

 

بعد  12)مادة  -( 11مادة )
 إعادة الترقيم(

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

 (.سنوات

دينارًا  021تغيري عبارة ) -

( بعد 22مادة ) -( 11مادة )
 إعادة الترقيم

 إعادة صياغة املادة. -

 
 
 

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

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.شهري( إىل كلمة )شهريًا

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

 

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

 

 

 

 

مينح ألصحاب الطلبات اليت مضى  
من تاريخ عليها مخس سنوات 
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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  023االنتظار مبلغ 
كبدل سكن حلني حصوهلم على 

 اخلدمة اإلسكانية.

 

على الئحة  املوافقة على الطلب
ال يقل عن االنتظار مبلغ شهري 

كبدل سكن حلني  دينار 011
 حصوهلم على اخلدمة اإلسكانية.

ُيصرف بدل سكن أو ُيمنح سكن 
ــحاب ــت ألص ــات  مؤق الطلب

عايري واملاإلسكانية وفق الضوابط 
مـن   اليت يصدر بتحديدها قـرار  

وحيدد مقدار بدل السكن  ،الوزير
مبوجب قرار يصدر مـن جملـس   

 الوزراء.

 

 مادة مستحدثة 

 (22مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -

 (22مادة )

ــتحداث  ــكان اس ــوزير اإلس ل
اخلدمات والـربامج اإلسـكانية   



111 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

إعادة ترقيم مع مراعاة ( 22الرقم )
 املواد اليت تليها.

 

ــا   ــد ضــوابطها ومعايريه وحتدي
قرارات وزاريـة مبـا ال   مبوجب 

 يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 (19مادة )

 

 

 

 

 

بعد  11)مادة  -( 19مادة )
 إعادة الترقيم(

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

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

املرسوم  (، ليصبح )اإلسكان

( بعد 21مادة ) -( 19مادة )
 إعادة الترقيم

 

 إعادة صياغة املادة. -
 

 

 (21مادة )

 

 

 

 



111 
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 0791( لسنة 01بقانون رقم )
 (.يف شأن اإلسكان

 

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

 

 

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

 وتلغى القرارات املنفذة له.
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( لسنة 03يلغى القانون رقم )
يف شأن اإلسكان، وتلغى  0226

 القرارات املنفذة له.

( 01يلغى املرسوم بقانون رقـم ) 
يف شأن اإلسـكان  م 0791لسنة 

ــل  ــتمر العم ــه، ويس وتعديالت
بالقرارات الوزارية الصـادرة يف  
شأن تنظيم اخلدمات اإلسـكانية  
واملعمول هبا وقت صـدور هـذا   
القانون مبا ال يتعارض مع أحكامه،  
ــوزير  ــك إ  أن يصــدر ال وذل
األنظمة واللـوائح والقـرارات   
املنفذة له خالل ستة أشـهر مـن   

ن يف اجلريدة تاريخ نشر هذا القانو
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الرمسية.

 (12مادة )

 

 

 

 

 

 

 

بعد  19)مادة  -( 12مادة )
 إعادة الترقيم(

ويصدر باالتفـاق  إضافة عبارة ) -
مــع وزيــر العــدل والشــؤون 

قرار بتحديد مـووفي   االسالمية
( بعـد  مأموري الضبط القضـائي 

 عبارة القرارات التنفيذية الالزمة.

على ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

 ( 12مادة )

 

إعادة صياغة املادة وتضمني نصها  -
( ضمن فصل 26املعدل يف املادة )

مع مراعاة إعادة ترقيم  ،التمليك
 املواد اليت تليها.
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على الوزير إصدار القرارات 
التنفيذية الالزمة لتطبيق أحكام هذا 
القانون خالل مدة ال جتاوز شهرين 

 من تاريخ صدوره.

 

 

 

على الـوزير إصـدار القـرارات     
ويصدر باالتفـاق  التنفيذية الالزمة 

مــع وزيــر العــدل والشــؤون 
االسالمية قرار بتحديد مـووفي  

لتطبيـق   مأموري الضبط القضائي
القانون خالل مدة ال   حكام هذاأ

 جتاوز شهرين من تاريخ صدوره.
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 القانون نصوص مواد مشروع
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 (17مادة )

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

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

 الرمسية.

بعد  12)مادة  -( 17مادة )
 إعادة الترقيم(

 

 دون تعديل

( بعد 29مادة ) -( 17مادة )
 إعادة الترقيم

املوافقة على نص املادة كما ورد  -
 .يف مشروع القانون

 (29مادة )

وزراء على رئيس جملس الوزراء وال
تنفيذ أحكـام   –كل فيما خيصه  –

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

 الرمسية.
 


