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 (1ملحق رقم )
 

 والبيئة العامة املرافق جلنة تقرير

 املادة بتعديل قانون مشروع خبصوص

( 10) رقم بقانون املرسوم من( 3)

 اإلسكان، شأن يف م1976 لسنة

 لسنة( 3) رقم للمرسوم املرافق

 .م2020
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 م2020أبريل  20التاريخ: 

 (18رقم: )تقرير ال

 

 جلنة املرافق العامة والبيئة تقرير
( لسنة 10( من املرسوم بقانون رقم )3مشروع قانون بتعديل املادة ) صوصخب

 .2020( لسنة 3يف شأن اإلسكان، املرافق للمرسوم رقم ) 1976
 

 من الفصل التشريعي اخلامس الثانيدور االنعقاد العادي 

 

 

 

 : مقدمـة
 (2د  5ص ل م ب / ف  359، وبموجب الخطاب رقم )م2020 أبريل 19بتاريخ 

إلى لجنة المرافق  صاحب المعالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورىأرسل 

 1976( لسنة 10( من المرسوم بقانون رقم )3مشروع قانون بتعديل المادة )العامة والبيئة 

على أن تتم دراسته وإبداء  ،2020( لسنة 3في شأن اإلسكان، المرافق للمرسوم رقم )

 المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس.
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 إجراءات اللجنة: -أولً 
 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

 المذكور في اجتماعاتها التالية: القانونمشروع تدارست اللجنة  (1)

 الفصل الدور التــــاريـــــــــــــــخ رقم االجتـــــماع

 5 2 م2020أبريل  20 26

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بالقرار موضوع البحث  (2)

 :والدراسة والتي اشتملت على

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.  -

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -

 

 حضر االجتماع من األمانة العامة لمجلس الشورى:  (3)

 هيئة املستشارين القانونيني

 لشؤون اللجان قانونيالمستشار ال األستاذ عبدالرحيم علي عمر

 .باحث قانوني سلومـنادر ال يعلالسيد 

 إدارة شؤون اللجان

 شؤون اللجان.مشرف  أيوب علي طريفيد ـالس

 أمين سر لجنة مساعد. السيدة مريم أحمد الريس

 أمين سر لجنة مساعد. السيد علي جواد القطـان

 إدارة العالقات واإلعالم
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 أول. أخصائي إعالم عباس العراديالسيد علي 

 

ا: 
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: )مرفق(ثاني

( 10( من المرسوم بقانون رقم )3بتعديل المادة )مشروع قانون ترى اللجنة سالمة 

، من الناحيتين 2020( لسنة 3في شأن اإلسكان، المرافق للمرسوم رقم ) 1976لسنة 

 ة والقانونية.الدستوري

 

ا: 
ً
 خمتصر رأي وزارة اإلسكان كما ورد بتقرير جملس النواب املوقر:ثالث

اإلسكانية في دفع األقساط نه يستمر المنتفع بالخدمة أوضحت وزارة اإلسكان أ

سنة( حداً أقصى، وخالل تلك السنوات تتغيَّر تركيبة األسرة  25الشهرية للخدمة لمدة )

قتصادية والمعيشية وتظهر الحاجة للتصّرف في العقار المملوك جتماعية واإلوظروفها اإل

 له بمجرد صدور الوثيقة.

لتمييز بين المواطنين إلى تالفي ا  ( يهدف3تعديل المادة رقم )  نأوذكرت 

المنتفعين بالخدمة اإلسكانية، وتمكين المواطن المستفيد منها من التصّرف بملكه بما يتالءم 

مع احتياجات أسرته دون التقيّد بمدة السبع سنوات التي ينّص عليها القانون الحالي والتي 

بملكه بأي تصّرف ترتَّب عليها عدم أحقية المنتفع بخدمة تملّك وحدة سكنية في التصّرف 

  ناقل للملكية إال بعد مضي سبع سنوات من تاريخ سداد ثمنه وقفل الحساب لدى بنك اإلسكان.
 

 
ً
 ا: رأي هيئة التشريع والرأي القانوني كما ورد مبشروع القانون:رابع

حسبما وردت بمذكرة هيئة التشريع والرأي تتمثل مبررات مشروع القانون، 

القانوني، في تمكين المواطن المستفيذ بالخدمة اإلسكانية من التصرف بملكه بما يتالءم مع 

( محل التعديل، مع 3احتياجات أسرته، دون التقيد بمدة السبع سنوات المقررة في المادة )
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عملية تداول العقار، والحفاظ  اإلبقاء على شروط موافقة وزارة اإلسكان، وذلك بغية ضبط

على كيان األسرة التي هي أساس تقديم الخدمة اإلسكانية، سواًء عن طريق التمويل أو 

التمليك، إذ يتمتع من يتلقى هذه الخدمة عن طريق التمويل بكافة أنواع التصرف في العقار 

مبدأ الدستوري بعد سداد قيمة القرض دون قيد السبع سنوات المشار إليه، وبناًء على ال

المتمثل في حماية األسرة باعتبارها أساس المجتمع ويحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي 

أواصرها وقيمها، ومراعاة العتبارات المصلحة العامة المتمثلة في إيجاد الحماية الدستورية 

 قانون الماثل.والقانونية للملكية الخاصة وتحقيقًا لمبدأ المساواة، كانت الحاجة إلى مشروع ال
 

 
ً
 ا: مواد مشروع القانون:خامس

 نصوص املواد كما وردت يف مشروع القانون نصوص املواد كما وردت يف القانون النافذ
 – 3 –مادة 

 

 

ال يجوز لمن آلت إليه ملكية أحد المساكن نفاذا لهذا 

القانون أن يبيعها للغير دون موافقة وزارة اإلسكان 

سبع سنوات على وبشرط أن تكون قد مضت 

 تاريخ تملكه للمسكن.

 المادة األولى

( من المرسوم بقانون رقم 3يُستبَدل بنص المادة )

 في شأن اإلسكان، النص اآلتي: 1976( لسنة 10)

"ال يجوز لمن آلت إليه ملكية أحد المساكن نفاذاً 

أن يتصرف بها بأي تصرف ناقل لهذا القانون 

 ."دون موافقة وزارة اإلسكان للملكية

 

 ساد
ً
 رأي اللجنــة:: اس

( لسنة 10( من المرسوم بقانون رقم )3مشروع قانون بتعديل المادة ) اللجنة تدارست

 عن فضاًل  -يتألف والذي  .2020( لسنة 3في شأن اإلسكان، المرافق للمرسوم رقم ) 1976

من المرسوم بقانون رقم  (3)استبدال نص المادة  المادة األولىمن مادتين، تضمنت  -الديباجة 

"ال يجوز لمن آلت إليه ملكية أحد المساكن نفاذاً لهذا  النص التالي: بشأن اإلسكان 1976( لسنة 10)
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 المادة الثانية بينما جاءت، "دون موافقة وزارة اإلسكان أن يتصرف بها بأي تصرف ناقل للملكيةالقانون 

 تنفيذية.

الخدمة اإلسكانية من تمكين المواطن المستفيد إلى  المعروض شروع القانونيهدف م

من التصرف بملكه بما يتالئم مع احتياجات أسرته دون التقيد بمدة السبع سنوات المقررة في 

ط موافقة وزارة اإلسكان، وذلك بغية ضبط عملية تداول العقار، النص النافذ، مع اإلبقاء على شر

وتالفي التمييز غير المبرر  .تقديم الخدمة اإلسكانيةوالحفاظ على كيان األسرة التي هي أساس 

بين المواطنين المنتفعين بالخدمة اإلسكانية، سواًء عن طريق التمويل أو التمليك، إذ يتمتع من 

يتلقى هذه الخدمة عن طريق التمويل بكافة أنواع التصرف في العقار بعد سداد قيمة القرض دون 

ماية األسرة باعتبارها أساس المجتمع وحفظ كيانها الشرعي، حو .قيد السبع سنوات المشار إليه

عتبارات المصلحة العامة المتمثلة في إيجاد الحماية اأواصرها وقيمها، ومراعاة  وتقوية

 الدستورية والقانونية للملكية الخاصة تحقيقًا لمبدأ المساواة.

وم بقانون ( من المرس3استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض ونص المادة )

ال يجوز لمن آلت إليه ملكية أحد المساكن أنه "سالف الذكر الذي ينص على  1976ة ( لسن10رقم )

بع سنوات على وبشرط أن تكون قد مضت سا لهذا القانون أن يبيعها للغير دون موافقة وزارة اإلسكان نفاذً 

ألغى قيد مدة السبع سنوات لجواز استبان لها أن مشروع القانون المعروض قد و "تاريخ تملكه للمسكن

 التصرف في المسكن مع بقاء قيد موافقة وزارة اإلسكان.

وعلى مالحظات وزارة اإلسكان،  ،مشروع القانون المعروضعلى اللجنة  اطلعت

وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكدا على سالمة مشروع 

على قرار مجلس النواب الموقر القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما تم االطالع 

ادة أعضاء اللجنة، في تداول وتبادل وجهات النظر بشأنه بين أصحاب السع تمومرفقاته، و

 انتهت اللجنة إلى المالحظات اآلتية:وحضور المستشار القانوني للجان، 
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: العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة "على أنه  ( من الدستور4المادة )تنص  أوالا

وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة واألمن والطمأنينة والعلم والتضامن االجتماعي 

 "فؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولةوتكا

الملكية الخاصة  أيضا على أنه "أ..... ب...... ج. ( من الدستور9المادة )كما تنص 

تعمل  .....، د.... ه...... ومصونة، فال يمنع أحد من التصرف في ملكه إال في حدود القانون

 .الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين

( 4/07ومفاد ذلك وعلى نحو ما قضت به المحكمة الدستورية بالمملكة في القضية رقم )د/

"أن الدستور المعدل قد أكد على كفالة حق الملكية الخاصة  21/12/2009( ق بجلسة 5لسنة )

(، وذلك باعتباره من الحقوق الفردية ذات 9ج( من المادة )وصيانته وفقا لحكم الفقرتين )أ( و)

الوظيفة االجتماعية التي ينظمها القانون، فال يجوز منع أحد من التصرف في ملكه إال في 

 حدود القانون...".

( من الدستور، 31وإذا كان يجوز للمشرع أن ينظم حق الملكية بقانون عمال بنص المادة )

إال أنه يجب أال ينال هذا التنظيم من جوهر الحق، حيث أنه قد صار أمًرا مقضيًا بحكم المحكمة 

أن "الحماية القانونية  26/03/2007(ق بجلسة 3( لسنة 2/05الدستورية في القضية رقم )د/

 –لها الدستور للملكية الخاصة تفترض أال ترهق القيود التي يفرضها المشّرع عليها التي كف

جوهر بنيانها، وأال يكون من شأنها تعطيل االنتفاع بما يفقدها  -في إطار وظيفتها االجتماعية 

ُغها  من مضمونها، ذلك  الملكية  أن صونعلّة وجودها وينحدر بالحماية المقررة لها ما يُفرِّ

من خالل قيود ترهقها إلى  مقوضا بنيانهاة وإعاقتها ال يجتمعان، وكلما تدّخل المشّرع الخاص

 حد ابتالعها، كان عمله إفتئاتا عليها منافيا للحق فيها...".

ومن حيث أن النص النافذ قد وضع قيد على التصرف في المسكن بطريق التملك، وهو 

تستمر لمدة خمسة وعشرون عاما، فإن  مرور سبع سنوات بعد سداد كامل األقساط الذي قد

هذا القيد يعد افتئاتا على حق الملكية، ويكون مشروع القانون المعروض برفعه هذا القيد قد 

 التزم من ثم وصحيح حكم الدستور والقانون.
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جاء مشروع القانون ليحقق المساواة بين المنتفعين بالخدمة االسكانية سواء بطريق  ثانياا:

التمليك أو التمويل حيث أن المنتفع بالخدمة االسكانية بطريق التمليك ال يستطيع التصرف في 

المسكن إال بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سداد األقساط الشهرية التي قد تستمر لمدة خمسة 

ما كحد أقصى، قد تتغير فيها الظروف االجتماعية واالقتصادية والمعيشية وقد وعشرون عا

تكون لديه حاجة ماسة للتصرف في المسكن بمجرد صدور الوثيقة، حال أن المنتفع بطريق 

التمويل يستطيع التصرف في المسكن بعد سداد قيمة القرض دون قيد السبع سنوات المذكورة، 

د مايز بين المراكز القانونية المتكافئة، ومن ثم فقد جاء مشروع ومن ثم يكون النص النافذ ق

 القانون المعروض لتحقيق المساواة بين المنتفعين.

 

صياغة مشروع القانون أكثر دقة وإحكاًما واتفاقًا مع القواعد العامة التي تنظم  جاءت ثالثا:

زارة اإلسكان، أن يتصرف في حق الملكية للمنتفع، الذي آلت إليه ملكية المسكن، بعد موافقة و

المسكن بجميع التصرفات الناقلة للملكية من بيع ومقايضة، وهبة، ووصية، ووقف، بينما أجاز 

النص النافذ للمنتفع التصرف بالبيع للغير فقط بعد موافقة وزارة اإلسكان، ومضى سبع سنوات 

 على تاريخ تملك المسكن.

 

( 3مشروع قانون بتعديل المادة )لى الموافقة على وبناًء على ما تقدم فقد انتهت اللجنة إ

في شأن اإلسكان، المرافق للمرسوم رقم  1976( لسنة 10من المرسوم بقانون رقم )

 اتفاقا مع قرار مجلس النواب الموقر. .2020( لسنة 3)

 

ابعسا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي والحتياطي: :ـ

الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على ( من الالئحة 39إعماالً لنص المادة )

 اختيار كل من:

ا.  علي الدكتور محمد علي حسن -1 ا أصليـــــــا  مقررا

ا احتياطيـــاا.  األستاذ رضا إبراهيم منفـــردي -2  مقررا
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اثامن
ً
 توصيـة اللجنـة: :ـ

قانون؛ الأثناء دراسة مشروع  وما أبدي من آراءمناقشات ما دار من في ضوء 

 اللجنة توصي باآلتي:فإن 
 

( من المرسوم بقانون رقم 3مشروع قانون بتعديل المادة )الموافقة، من حيث المبدأ، على  -

 .2020( لسنة 3في شأن اإلسكان، المرافق للمرسوم رقم ) 1976( لسنة 10)

 الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيال في الجدول المرفق بتقرير اللجنة. -

 

 معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،واألمر 

 

 

 

 

 فؤاد أمحد احلاجي                          مجعة حممد الكعبي
 لجنةالرئيس                                             اللجنةنائب رئيس            
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 في شأن اإلسكان 1976( لسنة 10( من المرسوم بقانون رقم )3بتعديل المادة ) قانون رقم ) ( لسنة مشروع

نصوص المواد كما وردت 

 في القانون النافذ

نصوص المواد كما وردت 

 في مشروع القانون
 النص بعد التعديل توصية اللجنة النوابقرار مجلس 

 

( 10المرسوم بقانون رقم )

في شأن  1976لسنة 

 اإلسكان

 مسمى المشروع

قانون رقم ) (  مشروع

( من 3بتعديل المادة ) لسنة

( 10المرسوم بقانون رقم )

في شأن  1976لسنة 

 .اإلسكان

 مسمى المشروع

الموافقة على المسمى كما 

 ورد في مشروع القانون.

 

 مسمى المشروع

الموافقة على المسمى كما 

 ورد في مشروع القانون.

 

 مسمى المشروع

قانون رقم ) (  مشروع

( من 3بتعديل المادة ) لسنة

( 10المرسوم بقانون رقم )

في شأن  1976لسنة 

 .اإلسكان

 الديباجة

 

 

 الديباجة

نحن حمددد بن عيسدددددددى  ل 

 خليفة ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور، 

 الديباجة

الموافقة على نَـص 

الديباجة كما ورد في 

 .مشروع القانون

 

 الديباجة

الموافقة على نَـص 

الديباجة كما ورد في 

 .مشروع القانون

 

 الديباجة

نحن حمددد بن عيسدددددددى  ل 

 خليفة ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور، 
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نصوص المواد كما وردت 

 في القانون النافذ

نصوص المواد كما وردت 

 في مشروع القانون
 النص بعد التعديل توصية اللجنة النوابقرار مجلس 

وعلى المرسوم بقانون رقم 

في شأن  1976( لسنة 10)

اإلسكان، المعدل بالقانون 

 ،2009( لسنة 7رقم )

أقر مجلس الشورى 

ومجلس النواب القانون 

ه، وقد صدَّقنا  اآلتي نصُّ

 عليه وأصدرناه:

 

 

 

 

 

 

وعلى المرسوم بقانون رقم 

في شأن  1976( لسنة 10)

اإلسكان، المعدل بالقانون 

 ،2009( لسنة 7رقم )

أقر مجلس الشورى 

ومجلس النواب القانون 

ه، وقد صدَّقنا  اآلتي نصُّ

 عليه وأصدرناه:

 – 3 –مادة 

 

 

 

 المادة األولى

( 3يُستبَدل بنص المادة )

من المرسوم بقانون رقم 

 المادة األولى

الموافقة على نَـص المادة 

في مشروع  كما ورد

 .القانون

 المادة األولى

الموافقة على نَـص المادة 

كما ورد في مشروع 

 .القانون

 المادة األولى

( 3يُستبَدل بنص المادة )

من المرسوم بقانون رقم 
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نصوص المواد كما وردت 

 في القانون النافذ

نصوص المواد كما وردت 

 في مشروع القانون
 النص بعد التعديل توصية اللجنة النوابقرار مجلس 

 

ال يجوز لمن آلت إليه ملكية 

أحد المساكن نفاذا لهذا 

 أن يبيعها للغيرالقانون 

دون موافقة وزارة اإلسكان 

وبشرط أن تكون قد مضت 

سبع سنوات على تاريخ 

 تملكه للمسكن.

في شأن  1976( لسنة 10)

 اإلسكان، النص اآلتي:

"ال يجوز لمن آلت إليه 

ملكية أحد المساكن نفاذاً 

أن يتصرف لهذا القانون 

بها بأي تصرف ناقل 

دون موافقة وزارة  للملكية

 اإلسكان.

 

 

 

في شأن  1976( لسنة 10)

 اإلسكان، النص اآلتي:

"ال يجوز لمن آلت إليه 

ملكية أحد المساكن نفاذاً 

يتصرف أن لهذا القانون 

بها بأي تصرف ناقل 

دون موافقة وزارة  للملكية

 اإلسكان.

 المادة الثانية

 

 المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء 

ُكٌل فيما يخصه  –والوزراء 

تنفيذ أحكام هذا القانون،  –

 المادة الثانية

المادة  الموافقة على نَـص

كما ورد في مشروع 

 القانون.

 المادة الثانية

الموافقة على نَـص المادة 

كما ورد في مشروع 

 القانون.

 المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء 

ُكٌل فيما يخصه  –والوزراء 

تنفيذ أحكام هذا القانون،  –
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نصوص المواد كما وردت 

 في القانون النافذ

نصوص المواد كما وردت 

 في مشروع القانون
 النص بعد التعديل توصية اللجنة النوابقرار مجلس 

ويُعمل به من اليوم التالي 

لتاريخ نشِره في الجريدة 

 الرسمية.

ويُعمل به من اليوم التالي 

لتاريخ نشِره في الجريدة 

 الرسمية.
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 م2020 أبريل 20التاريخ: 

 

 

 احملرتم سعادة األستاذ/ فؤاد أمحد احلاجي 
 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 
( لسنة 10( من المرسوم بقانون رقم )3)بتعديل المادة قانون  مشروعالموضوع: 

 م2020( لسنة 3)م  في شأن اإلسكان، المرافق للمرسوم رقم 1976

 

 

 تحية طيبة وبعد،،
 

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 2020أبريل  19بتاريخ      

قانون  مشروع ، نسخة من(2د  5ص ل ت ق/ ف  360م )، ضمن كتابه رقالمجلس

م في شأن اإلسكان، 1976( لسنة 10( من المرسوم بقانون رقم )3بتعديل المادة )

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،  م،2020( لسنة 3للمرسوم رقم )المرافق 

 .للجنة المرافق العامة والبيئةوذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه 
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عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماعها  م2020أبريل  20وبتاريخ    

، وقرار مجلس المذكور ، حيث اطلعت على مشؤؤؤؤؤؤروع القانونالعشددددددرينوالتاسددددددع 

كما ناقشأأأأأأأ  الرأي القانوني المعد من قبل المسأأأأأأأتشأأأأأأأار القانوني،  ،النواب بشأأأأأأأ ن 

 .، والسيد محسن علي الغريري، باحث قانونيوالمستشار القانوني المساعد للجنة

 

لمبادئ  إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور. 

 

 رأي اللجنة:

( 10( من المرسوم بقانون رقم )3)بتعديل المادة قانون  مشروع ترى اللجنة سالمة  

من ، م2020( لسنة 3م في شأن اإلسكان، المرافق للمرسوم رقم )1976لسنة 

  .الناحيتين الدستورية والقانونية

 

 

 

  جاسم الزايددالل                                    

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 


