املـالحــق
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ملحق رقم ()1

تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة
حول قرار جملس النواب

خبصوص قرار جملس الشورى
بشأن مشروع قانون باعتبار

منطقيت فشت اجلارم وفشت

العظم حمميتني طبيعيتني ( املعد

يف ضوء االقتراح بقانون املقدم
من جملس النواب).
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التاريخ 92 :أكتوبر 9129م

التقرير األول للجنة املرافق العامة والبيئة حول قرار جملس النواب
خبصوص قرار جملس الشورى بشأن مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت
اجلارم وفشت العظم حمميتني طبيعيتني (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون
املقدم من جملس النواب)

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث

مقدمة:
بتاريخ  29مايو 9129م ،وبموجب الخطاب رقم ( 112ص ل م ب -1-9 /
 ،)9129أحال صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى
إلى لجنة المرافق العامة والبيئة نسخة من قرار مجلس النواب بخصوص قرار
مجلس الشورى بشأن مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم
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محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛
لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس.

كما استلمت لجنة المرافق العامة والبيئة كتاب صاحب المعالي السيد علي بن صالح
الصالح رئيس مجلس الشورى رقم  /195ص ل م ب /ف 9د 9المؤرخ في 21
أكتوبر  9129من دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث والذي تم
بموجبه تكليف اللجنة بإعادة النظر في تقريرها الخاص بهذا المشروع ،والذي لم
يفصل فيه المجلس خالل الدور الثاني ،على أن ترفع اللجنة تقريرها في موعد
أقصاه عشرة أيام من تاريخه.
ً
أوال :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 تدارست اللجنة القرار المذكور في اجتماعها التاسع في دور االنعقاد العادي الثاانيمن الفصل التشريعي الثالث بتاريخ  21مايو 9129م.
 كما تدارست اللجنة القرار المذكور في اجتماعهاا الثااني فاي دور االنعقااد العااديالثالث من الفصل التشريعي الثالث بتاريخ  92أكتوبر 9129م.
 شااارف فااي اجتماااع اللجنااة ماان مجلااس الشااورى األستتتاذ محستتن حميتتد مر تتون
المستشار القتانوني لشتنون اللجتانا والتدكتور علتي حستن الطوالبتة المستشتار
القانوني لشنون اللجان.

 تولى أمانة سر اللجنة السـيد جواد مهدي محفوظا والسيدة خولة حسن اشم.
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ً

ثانيا :رأي اللجنـة:
تدارست اللجنة قرار مجلس النواب بخصاوص قارار مجلاس الشاورى بشاأن
مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتاين (المعاد
في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلاس الناواب) ،وتباادل الساادة أعضااء اللجناة
وجهات النظر بشأنه ،واستمعت اللجنة لمالحظات المستشار القانوني لشاؤون اللجاان
واطلعاات علااى قاارار مجلااس النااواب بالتمسااف بقااراره السااابق بخصااوص مشااروع
القانون محل الدراسة.

وقاد رأت اللجناة التمسااف بقارار مجلااس الشاورى والقاضاي بعاادم الموافقاة علااى
مشروع القانون من حيث المبدأ ،وفي هذا المقام تود اللجنة أن تعيد مالحظاتها بشاأن
مشروع القانون المذكور وذلف على النحو التالي:
 .2إن التشااريعات الحاليااة تفااي بااالةرا وخاصااة المرسااوم بقااانون رقاام ( )9لساانة
 2221بشااأن حمايااة الحياااة الفطريااة ،إذ تكفاال مااواده الحمايااة للمحميااات ،حيااث
تختص الهيئة العاماة لحماياة الثاروة البحرياة والبيئاة والحيااة الفطرياة وف ًقاا للماادة
( )9بدراسة طبيعة البيئة البحرية والبرية بقصد تحديد المناطق المحمياة فيهاا ،كماا
أن هناف قوانين عنيت بحماية البيئة منها المرسوم بقاانون رقام ( )91لسانة 9119
بشااأن تنظاايم صاايد واسااتةالل وحمايااة الثااروة البحريااة ،والقااانون رقاام ( )91لساانة
 9119بشأن حماية الشاواط والساواحل والمنافاذ البحرياة ،وعلياه تارى اللجناة ال
حاجة إلصدار تشريع جديد يتناول ما تتناوله تشريعات أخرى.
 .9إن المخطااط االسااتراتيجي الهيكلااي لمملكااة البحاارين قااد حاادد خااط الاادفان النهااائي
للمملكااة حتااى عااام 9191م ،حيااث تاام التأكيااد علااى أهميااة المحافظااة عل اى البيئااة
البحرية وخصو ً
صا فشاتي العظام والجاارم ،وقاد تطارق هاذا المخطاط إلاى الوضاع
البيئي للمملكة ،حيث تم تصنيف المناطق البحرية بحسب أهميتها البيئية.
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 .9قاماات حكومااة مملكااة البحاارين بااالتوقيع علااى أربااع اتفاقيااات مااع كاال ماان شااركتي
( )PTTEPالتايلندياااة و( )OCCIDENTALاألمريكياااة؛ لالستكشااااف فاااي القواطاااع
البحرياة ،وإن فشاات الجاارم يقااع ضاامن حادود القاااطع رقاام ( )9وفشات العظاام يقااع
ضاامن حاادود القاااطع رقاام ( ،)9ونظاارً ا ألن االتفاقيااات المتعلقااة بااالقواطع البحريااة
المذكورة صدر بالتصديق عليها القانون رقام ( )9لسانة  ،9115فإناه يترتاب علاى
الموافقااة علااى هااذا المشااروع إخااالل حكومااة مملكااة البحاارين بااللتاامااات التااي
تضمنتها االتفاقيات المذكورة.

 .9إن إقرار مشروع القانون له تداعيات اقتصادية وتنموية كبيرة على المملكة ،حياث
إن إصاادار القااانون ساايعيق العمليااات االسااتراتيجية الهامااة والتااي تخاادم األجيااال
كالتنقيب عان الانفط والةااا فاي كال مان فشاتي العظام والجاارم ،وذلاف أن مشاروع
القااانون يضااع قيااود صااارمة علااى التصاارف بالفشااتين المااذكورين ،األماار الااذي
يتعارا مع ضرورة استةالل الموارد الموجودة فيهما.

 .1إن اللجنااة تاارى أن إصاادار قااانون لحمايااة فشااتي العظاام والجااارم يتطلااب إصاادار
قوانين أخرى لحماية كل محمية على حادة ،وهاذا ال يمكان القباول باه ،إذ إن جمياع
المحميااات يااتم تنظيمهااا وحمايتهااا بموجااب تشااريع موحااد وهااذا مااا ساالكه المشاارع
البحريني في المرسوم بقانون رقم ( )9لسانة  2221بشاأن حماياة الحيااة الفطرياة،
والمرسااوم بقااانون رقاام ( )91لساانة  9119بشااأن تنظاايم صاايد واسااتةالل وحمايااة
الثروة البحرية ،والقانون رقم ( )91لسنة  9119بشأن حماية الشواط والسواحل
والمنافذ البحرية.
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وإضافة إلى كل ما سبق ،فإن اللجنة تود أن تشير إلى أن تمسف مجلس النواب
بقراره السابق بخصوص مشروع القانون المذكور لم يكن مبنيًا على مالحظات
وأسباب جديدة تستدعي من اللجنة أن توصي بالموافقة عليه.

وبناااء علااى مااا تقاادم اتجهاات اللجنااة إلااى إعااادة توصاايتها بعاادم الموافقااة علااى
مشاروع القاانون المااذكور والتمساف بقاارار مجلاس الشاورى السااابق بارفا مشااروع
القانون من حيث المبدأ.
ً

ثالثا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص المادة ( )92من الالئحة الداخلية؛ فقد اتفقت اللجنة على اختيار كل من:

 .1سعـادة األستــــاذ فــــناد أحمـــــد الحاجـــي

مقررا أصل ًيا.
ً

قررا احتياط ًيا.
 .2سعادة المهندس عبدالرحمن عبدالحسين جوا ري م ً

ً

رابعا :توصية اللجنة:
توصي اللجناة بالتمساف بقارار مجلاس الشاورى الساابق بارفا قترار مجلتس
النتتواب بخصتتوص قتترار مجلتتس الشتتورى بشتتأن مشتتروع قتتانون باعتبتتار منطقتتتي
فشت الجتارم وفشتت العظتم محميتتين طبيعيتتين (المعتد فتي ضتوء االقتتراح بقتانون
المقدم من مجلس النواب)؛ من حياث المبادأ ،والمتخاذ فاي الجلساة الثالثاة والعشارين
25

المنعقدة يوم االثنين  99مارس 9129م ،من دور االنعقاد العادي الثااني مان الفصال
التشريعي الثالث.

واألمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنهااا

مجعة حممد الكعبي

فؤاد أمحد احلاجي

رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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ملحق رقم ()2
تقرير جلنة الشؤون التشريعية

والقانونية خبصوص االقتراح بقانون
بتعديل املادة ( )67من قانون

التسجيل العقاري الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )51لسنة 5161م،
واملقدم من أصحاب السعادة

األعضاء :خالد حسني املسقطي ،مجال
حممد فخرو ،الدكتورة ندى عباس

حفاظ ،هالة رمزي فاير ،الدكتورة
هبية جواد اجلشي.
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التاريخ  15 :أكتوبر 2152م
التقريـر العاشر للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول

االقتراح بقانون بشأن تعديل املادة ( )67من قانون التسجيل العقاري الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )51لسنة 5161م
مقدمــة :
استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معايل رئيس جملس الشورى رقم
(  154ص ل ت ق  ) 2142 -1 -3 /املؤرخ يف  41أبريل 2142م ،والذي مت
مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة االقتراح بقانون بشأن تعديل املادة ( )67من
قانون التسجيل العقاري الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )51لسنة 5161م ،واملقدم
من السادة األعضاء األستا خالد حسني املسقطي ،واألستا مجال حممد فخرو،
والدكتورة ندى عباس حفاظ ،واألستا ة هالة رمزي فايز ،والدكتورة هبية جواد
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اجلشي ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات ،وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه
ليتم عرضه على اجمللس ،وقد رفعت اللجنة تقريرها هبذا اخلصوص.
كما استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معـايل رئيس جملـس
الشـورى رقـم (  534ص ل ت ق  /ف  3د  )3املؤرخ يف  41أكتوبر 2142م،
من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت مبوجبه تكليف
اللجنة بإعادة النظر يف تقريرها اخلاص باالقتراح ،والذي مل يفصل فيه اجمللس خالل الدور
الثاين من الفصل التشريعي الثالث.
أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
( )1تدارست اللجنة االقتراح املذكور يف دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي
الثالث يف االجتماعني التاليني:
 .5االجتماع األربعون املنعقد بتاريخ

 2مايو 2142م.

 .2االجتماع الثاين واألربعون املنعقد بتاريخ

 9مايو 2142م.

( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باالقتراح بقانون موضوع البحث
والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:
 -االقتراح بقانون ومذكرته اإليضاحية(.مرفق)
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( )3دعت اللجنة إىل اجتماعها األربعـني ،وزارة العـدل والشـؤون اإلسـالمية
واألوقاف /جهار املساحة والتسجيل العقاري ،وقد حضر االجتماع:
مدير عام املساحة.

 .5األستا ناجي سبت سامل سبت

املستشار العقاري لرئيس جهاز املساحة

 .2األستا يوسف عبداهلل العماري

والتسجيل العقاري.
( )4بناءً على قرار اللجنة يف اجتماعها األربعني بشأن إعطاء جهاز املساحة والتسجيل
العقاري مهلة أسبوع لتقدمي مرئياته مكتوبة خبصوص االقتراح بقانون ،فقد قامت
اللجنة بتاريخ  1مايو اجلاري مبخاطبة وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
لإليعاز للجهاز بتقدمي املرئيات ،إال أن اللجنة مل تستلم أي مرئيات حىت تاريخ إعداد
التقرير.
 شارك يف اجتماعي اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
 .5الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشـار القانـوين للمجلـس.
 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر ،والسيدة زينب يوسف أمحد.

ثانيــًا :رأي جهاز املساحة والتسجيل العقاري:
 بني ممثال اجلهاز أن جهاز التسجيل العقاري يعترب جهازًا تنفيذيـًا ،يتوىل تنفيذ ما يقرهجملس الوزراء.
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 ال يوجد أي اعتراض لدى اجلهاز على االقتراح بقانون موضع النقاش ،فيما عدا نسبةالرسوم ،إذ رأى ختفيض نسبة الرسوم إىل (  ) %2بدال من (.)%3
 أفاد ممثال جهاز املساحة والتسجيل العقاري أن مشروعـًا بقانون ما زال قيد الدراسةوالبحث يف هيئة التشريع واإلفتاء القانوين ،يتناول إجراء تعديالت عديدة علـى قـانون
التسجيل العقاري الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )45لسنة 4919م ،ومنها خفض رسوم
التسجيل لتصبح (.)%2
 بني اجلهاز أنه مت التوافق يف حوار التوافق الوطين على أربع مرئيـات تتعلـق بتطـويرالقطاع العقاري ومنها ختفيض رسوم التسجيل العقاري.

ثالثـًا :رأي اللجنة:
تدارست اللجنة االقتراح بقانون بشأن تعديل املادة ( )16من قانون التسجيل
العقاري الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )45لسنة 4919م ،ومذكرته اإليضاحية ،كما
استمعت إىل مالحظات جهاز املساحة والتسجيل العقاري بشأن االقتراح بقانون املذكور،
وقد توافقت اللجنة مع فكرة االقتراح بقانون اليت هتدف إىل حتقيق مبدأ النسبة والتناسب
يف فرض الرسوم ،وتشجيع االستثمار العقاري عرب ختفيف الرسوم مما يسهم يف تشجيع
املتداولني على تسجيل العقارات ودفع الرسوم ،وخاصة أن ارتفاع نسبة الرسوم دفع
الكثري من املشترين إىل التهرب من دفع الرسوم واللجوء إىل التوكيل ،والذي ترتب عليه
ضياع أموال طائلة من خزينة الدولة ،وبروز العديد من اإلشكاالت القانونية.
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وتؤكد اللجنة أن فكرة االقتراح بقانون تتواءم مع ما مت التوافق عليه يف حوار التوافق
الوطين بشأن إجياد دائرة حكومية تـُعىن بالتنظيم العقاري ،واإلسراع باختاذ ما يلزم
قانونـًا لتخفيض رسوم التسجيل العقاري.

لكل ذلك اجتهت اللجنة إىل املوافقة على االقتراح بقانون بشأن تعديل املادة ()16
من قانون التسجيل العقاري الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )45لسنة 4919م.
رابعـًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علـى
اختيار كل من :
 .5األستا أمحد إبراهيم هبزاد

مقررًا أصليـًا.

 .2األستا ة مجيلة علي نصيف

مقررًا احتياطيـًا.

خامسـًا -توصية اللجنة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة على االقتراح بقانون بشأن تعديل املادة ( )67من قانون التسـجيلالعقاري الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )51لسنة 5161م ،واملقـدم مـن
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السادة األعضاء األستا خالد حسني املسقطي ،واألستا مجال حممد فخرو،
والدكتورة ندى عباس حفاظ ،واألستا ة هالة رمزي فايز ،والدكتورة هبيـة
جواد اجلشي ،من حيث املبدأ.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختا الالزم ،،،

مجيلة علي سلمان

دالل جاسم الزايد

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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ملحق رقم ()3
التقرير التكميلي للجنة الشؤون
التشريعية والقانونية خبصوص االقتراح
بإنشاء جلنة نوعية دائمة مبجلس

الشورى مبسمى "جلنة حقوق اإلنسان"،
املقدم من أصحاب السعادة األعضاء:
الدكتور صالح علي حممد ،خليل

إبراهيم الذوادي ،عبدالرمحن حممد
مجشري ،أمحد إبراهيم هبزاد ،منرية عيسى
بن هندي ،محد مبارك النعيمي،

الدكتورة عائشة سامل مبارك ،هالة
رمزي فايز.
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التاريخ  15 :أكتوبر 2152م

التقريـر التكميلي األول للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول
االقتراح بإنشاء جلنة نوعية دائمة باجمللس " جلنة حقوق اإلنسان "
مقدمــة :
بتاريخ  43مارس 2142م أرسل صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس
جملس الشورى خطابـًا برقم (  136ص ل ت ق ) 2142-3 -3 /إىل جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية ،بناءً على قرار اجمللس يف جلسته احلادية والعشرين املنعقدة بتاريخ 42
مارس 2142م ،باملوافقة على استرجاع تقرير اللجنة خبصوص االقتراح بإنشاء جلنة
نوعية دائمة باجمللس " جلنة حقوق اإلنسان" ،واملقدم من أصحاب السعادة :الدكتور
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صالح علي حممد ،األستا خليل إبراهيم الذوادي ،األستا عبدالرمحن حممد مجشري،
األستا أمحد إبراهيم هبزاد ،األستا ة منرية عيسى بن هندي ،األستا محد مبارك
النعيمي ،الدكتورة عائشة سامل مبارك ،األستا ة هالة رمزي فايز ،على أن تتم دراسته
وإبداء املالحظات ،وإعداد تقرير تكميلي يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على
اجمللس ،وقد رفعت اللجنة تقريرها التكميلي األول هبذا اخلصوص.
كما استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معـايل رئيس جملـس
الشـورى رقـم (  534ص ل ت ق  /ف  3د  )3املؤرخ يف  41أكتوبر 2142م،
من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت مبوجبه تكليف
اللجنة بإعادة النظر يف تقريرها التكميلي األول اخلاص باالقتراح ،والذي مل يفصل فيه
اجمللس خالل الدور الثاين من الفصل التشريعي الثالث.
أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
( )4تدارست اللجنة االقتراح بقانون املذكور – خالل دور االنعقاد الثاين من الفصل
التشريعي الثالث -يف االجتماع الثاين واألربعني املنعقد بتاريخ  41مايو 2142م.
( )5اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باالقتراح بقانون موضوع البحث
والدراسة ،واليت اشتملت على ما يلي:
 االقتراحني املقدمني من كل من سعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظوسعادة العضو الدكتور صالح علي حممد ( .مرفق)
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دعت اللجنة إىل اجتماعها الثاين واألربعني مقدمي االقتراح ،وقد حضر عنـهم
سعادة الدكتورة عائشة سامل مبارك عضو جملس الشورى.

( )7اطلعت اللجنة على خطاب مقدمي االقتراح ،بشأن موافقتهم على التعديالت اليت
أجرهتا اللجنة على املهام واالختصاصات( .مرفق)
 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
 .2الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني

املستشـار القانـوين للمجلـس

 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر و السيدة زينب يوسف أمحد.
ثانيــًا :رأي اللجنة:
ناقشت اللجنة االقتراح موضوع الدراسة والبحث يف ضوء املادة ( )24من الالئحة
الداخلية جمللس الشورى ،وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة ومقدمي االقتراح،
واملستشار القانوين باجمللس ،وقدمت شكرها إىل مقدمي االقتراح على تعاوهنم مع اللجنة
واألخذ مبالحظات سعادة أعضاء اجمللس عامة وأعضاء اللجنة خاصة ،حيث قام مقدمو
االقتراح بتعديل اختصاصات اللجنة ومهامها مبا يوائم اختصاصات اللجان ،وأكدت
اللجنة أمهية تشكيل مثل هذه اللجنة واليت ترعى حقوق اإلنسان ،وخاصة يف ظل
التطورات الداخلية والعاملية ،مع مراعاة أن تكون االختصاصات حمددة وخمتصرة،
ومقارنتها باختصاصات اللجان األخرى بغية عدم االزدواجية فيما بينها .وانتهت إىل
التوصية باملوافقة على االقتراح بإنشاء تشكيل اللجنة وفقـًا للمهام اليت أقرهتا اللجنة:
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 .4دراسة التشريعات والقوانني الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد
االتفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان املصادق عليها يف اململكة
واقتراح التعديالت الالزمة لذلك وفقـًا للدستور والالئحة الداخلية للمجلس.
 .2دراسة كل ما حيال إىل اللجنة من موضوعات أخرى يرى اجمللس أو رئيس اجمللس
إحالتها إليها ورفع تقاريرها إىل اجمللس بشأهنا.
 .3تقدمي الرأي إىل اللجان املختصة األخرى فيما يتعلق حبقوق االنسان.
 .1متابعة التوصيات والقرارات احملالة من الشعبة الربملانية واليت تصدر عن املؤمترات
الربملانية ذات العالقة حبقوق االنسان.
 .5تعزيز جماالت التعاون مع اللجان الربملانية املماثلة يف الدول األخرى.
ثالثـًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علـى
اختيار كل من :
 .1األستا أمحد إبراهيم هبزاد
.4

مقررًا أصليـًا.

األستا ة مجيلة علي نصيف
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مقررًا احتياطيـًا.

رابعـًا -توصية اللجنة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة على االقتراح بإنشاء جلنة نوعية دائمة باجمللس تسمى بـ " جلنة حقوقاإلنسان" ،واملقدم من أصحاب السعادة :الدكتور صالح علي حممد ،األستا
خليل إبراهيم الذوادي ،األستا عبدالرمحن حممد مجشري ،األستا أمحد إبراهيم
هبزاد ،األستا ة منرية عيسى بن هندي ،األستا محد مبارك النعيمي ،الدكتورة
عائشة سامل مبارك ،األستا ة هالة رمزي فايز ،من حيث املبدأ.
 املوافقة على تكوين اللجنة ،وحتديد اختصاصاهتا على النحو الـوارد يف تقريـراللجنة.
واألمر معروض على اجمللس املوقر الختا الالزم ،،،

مجيلة علي سلمان

دالل جاسم الزايد

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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ملحق رقم ()4

تقرير جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية خبصوص مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )22لسنة
2117م بشأن محاية حقوق
املؤلف واحلقوق اجملاورة ،املرافق
للمرسوم رقم ( )551لسنة
2155م.
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التاريخ  51 :أكتوبر 2152م
التقريـر األول للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول
مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )22لسنة
 2117بشأن محاية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة
مقدمــة :
استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معـايل رئيس جملـس
الشـورى رقـم
(  124ص ل ت ق  ) 2142 -2 -3 /املؤرخ يف  21فرباير 2142م ،من دور
االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة
بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم
( )22لسنة  2117بشأن محاية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،على أن تتم دراسته
وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
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كما استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس
الشورى رقم ( 531ص ل ت ق /ف  3د  )3املؤرخ يف  41أكتوبر 2142م ،من
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة
بإعادة دراسة املشروع بقانون ،والذي ما زال قيد الدراسة لدى اللجنة ،وإعداد تقرير
يتضمن رأيها بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
( )8تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور – خالل دور االنعقاد الثاين من الفصل
التشريعي الثالث -يف االجتماعات التالية:
 1مارس 2142م.
 .5الثامن والعشرون املنعقد بتاريخ
 44مارس 2142م.
 .2التاسع والعشرون املنعقد بتاريخ
 24مارس 2142م.
 .1احلادي والثالثون املنعقد بتاريخ
 25مارس 2142م.
 .4الثاين والثالثون املنعقد بتاريخ
 4أبريل 2142م.
 .1الرابع والثالثون املنعقد بتاريخ
 44أبريل 2142م.
 .7اخلامس والثالثون املنعقد بتاريخ
 3أكتوبر 2142م.
 .6اخلامس واألربعون املنعقد بتاريخ
( )9اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث
والدراسة ،واليت اشتملت على ما يلي:
 قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق) رأي هيئة املستشارين القانونيني يف اجمللس بشأن مشروع القانون( .مرفق)221
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دعت اللجنة إىل اجتماعها التاسع والعشرين:

وزارة الداخلية:
 .5املالزم أول حممد يونس اهلرمي

إدارة الشؤون القانونية.

 .2السيد عبداهلل راشد الطهمازي

اإلدارة العامة للمباحث واألدلة اجلنائية.

وزارة اخلارجية:
 .5الدكتور إبراهيم بدوي

مستشار قانوين.

 .2السيد فتحي جاسم السبت

سكرتري أول.

 .1السيد طالل إبراهيم العبسي

ملحق دبلوماسي.

هيئة شؤون اإلعالم:
 .5السيد نواف حممد املعاودة

مدير عام املطبوعات والنشر.

 .2السيد يوسف حممد

مدير إدارة املطبوعات والنشر.
رئيس قسم حقوق امللكية الفكرية.

 .1السيد حممد عبدالسـالم
وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

مستشار قانوين بالوزارة.

 .5األستا سعيد حممد عبداملطلب
اجمللس األعلى للقضاء:
 .5السيد طه عبداملوىل طه

مستشار قانوين.
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مجعية أسرة األدباء والكتاب البحرينية:
رئيس اجلمعية.

 .5السيد إبراهيم عبداهلل بوهندي

( )11كما دعت اللجنة إىل االجتماع ذاته وزارة الصناعة والتجارة ،إال أهنا أبدت عدم
اختصاصها مبوضوع محاية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،كما دعـت ععيـة
احملامني البحرينية إال أنه مل حيضر االجتماع أي ممثل عنها.
( )12كلفت اللجنة كال من هيئة شؤون اإلعالم ،وععية أسـرة األدبـاء والكتـاب
البحرينية ،بإعداد مرئياهتما مكتوبةً بشأن مشروع القـانون واملـداخالت الـيت
طـُرحت يف االجتماع التاسع والعشرين املنعقد بتاريخ  44مارس 2142م ،إال
أن اللجنة مل تستلم املرئيات حىت تاريخ إعداد التقرير.
( )13بتاريخ  42أبريل 2142م طلبت اللجنة رأي هيئة املستشارين القانونيني باجمللس
بشأن مادة ( )61الفقرة ( )2من مشروع القانون(.مرفق)
 شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
 .1الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشـار القانـوين للمجلـس .
 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.
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ثانيــًا :آراء اجلهات:
رأي وزارة الداخلية:
 أبدت وزارة الداخلية موافقتها على مشروع القانون والتعديالت اليت أجراها جملسالنواب عليه.
 بينت رأيها بشأن املادة ( )15الفقرة ( ،)1إذ رأت أن عبارة "دون تصريح من صاحباحلق يف توزيع هذه اإلشارة" قد أباحت ما هو حمظور يف صدر املادة من تصنيع أو جتميع
أو تعديل أو استرياد أو تصدير أو بيع أو تأجري أو توزيع أي نظام أو وسيلة تستخدم يف فك
تشفري إشارات مشفرة.
 بينت الوزارة أن نص املادة ( )61الفقرتني ( )2و ( )3يف مشروع القانون يتواءم معاتفاقية التجارة احلرة ،باستبدال عبارة "أن خيتار" بعبارة "أن يطلب" ،بشأن اختيار صاحب
احلق للتعويض عن كل تعدٍ أو فعل حمظور مت ارتكابه يف حقه.
رأي وزارة اخلارجية:
 أفادت وزارة اخلارجية أهنا توافق على مشروع القانون من حيث املبدأ ،وعلى النحوالذي يتفق مع اتفاقية التجارة احلرة بني مملكة البحرين والواليات املتحدة األمريكية.
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 اقترحت وزارة اخلارجية إضافة عبارة "ذات صلة" يف هناية املادة ( )66البند (ب)لتصبح "أية إجراءات قضائية ات صلة".
 توافقت الوزارة مع تعديل املادة ( )61الفقرتني ( )2و ()3؛ فالنص السابق كان يعطيللمحكمة سلطة تقديرية بشأن التعويض ،يف حني جاء التعديل ماحنـًا للمتضرر احلق يف
االختيار بني التعويض اجلابر للضرر أو التعويض قبل الفصل يف الدعوى.

رأي هيئة شؤون اإلعالم:
 رأت هيئة شؤون اإلعالم أن فك الشفرات وتوزيع اإلشارة  -الواردين يف املادة ()15الفقرة ( - )1ال يكونان إال ملن له احلق يف ذلك سواء كان املالك األصلي أو ممن صرح
له املالك بذلك ،وتوافقت اهليئة مع تعديل جملس النواب باستبدال كلمة "االصطناعية"
بكلمة "الصناعية" الواردة يف هناية املادة ذاهتا.
 أوضحت اهليئة أن عبارة (أو يريهم) الواردة يف املادة ( )66البند (ب) تشمل كلشخص مكلف حبماية املعلومات السرية ،فرمبا تـُوكل األمور إىل أطراف ليست من
أطراف الدعوى أو األطراف املذكورة يف املادة؛ لذا مل تتوافق مع احلصر والتحديد ،ورأت
اإلبقاء على العبارة كما وردت يف مشروع القانون.
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 توافقت مع تعديل املادة ( )61الفقرتني ( )2و ()3؛ فالنص السابق كان يعطيللمحكمة سلطة تقديرية بشأن التعويض ،يف حني جاء التعديل ماحنـًا للمتضرر احلق يف
االختيار بني التعويض اجلابر للضرر أو التعويض قبل الفصل يف الدعوى.

رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
 بينت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف أن العقاب املنصوص عليه يف املادة( )66البند (ب) ،سيترتب على إفشاء معلومات سرية تكون حمل احلماية ،وليس على
حكم صادر عن احملكمة.
 توافقت الوزارة مع تعديل املادة ( )61الفقرتني ( )2و ()3؛ فالنص السابق كان يعطيللمحكمة سلطة تقديرية بشأن التعويض ،يف حني جاء التعديل ماحنـًا للمتضرر احلق يف
االختيار بني التعويض اجلابر للضرر أو التعويض قبل الفصل يف الدعوى.

رأي اجمللس األعلى للقضاء:
 اقترح اجمللس األعلى للقضاء استبدال عبارة "إذا أثبتت حسن نيتها" بفقرة "وذلك إذاثبت للمحكمة أهنا مل تكن تعلم أو ال يوجد لديها ما حيملها على االعتقاد بأن ما قامت
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به ينطوي على تعدٍ أو يشكل فعال حمظورًا" الواردة يف هناية الفقرة ( )3من املادة ()16؛
بغية إعطاء احملكمة سلطة تقديرية بشأن تقدير العلم من عدمه.
 رأى أن القصور يف املادة ( )66البند (ب) جاء نتيجة التعداد بذكر أطراف الدعوىوأعواهنم ،واقترح حذف عبارة "من أطراف الدعوى أو أعوان القضاة أو يريهم" ،وعلى
كل جهة توجه إليها التهمة اإلثبات.

ثالثـًا :رأي هيئة املستشارين القانونيني يف اجمللس:
 .5جيوز للمدعي يف نطاق املسؤولية املدنية أن يعرض على املدعى عليه تسوية رضائية قبل
الفصل يف الدعوى ،كتعويض عن األضرار اليت أصابته جراء تعدي املدعى عليه علـى
حقوقه املدنية.
 .2ال جيوز سلب حق املدعى عليه بقبول أو رفض التسوية الرضائية ،ويكون دور احملكمة
هو التقريب بني اخلصوم إلجناز التسوية ،كما تتوىل توثيق االتفاق بني طريف اخلصومة
ليصبح لالتفاق قوة الورقة الرمسية.
 .1ال جيوز للمحكمة ختفيض مقدار التعويض الرضائي أو زيادته دون موافقة اخلصـوم؛
ألن إعطاء احملكمة هذا احلق سيؤدي إىل مصادرة إرادة املدعي واملدعى عليه يف قبـول
التعويض الرضائي أو رفضه.
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 .4ترى اهليئة أن هناك تالزمـًا وترابطـًا بني عدم علم املدعى عليه بأن الفعل الذي قام
به يشكل تعديـًا على حق شخص آخر ،وعدم علمه بأن القانون حيظره أو جيرمه.

رابعـًا :رأي اللجنة:
ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث ،واطلعت على قرار جملس
النواب ومرفقاته بشأنه ،كما اطلعت على املالحظات اليت أبداها ممثلو اجلهات املدعوة يف
االجتماع التاسع والعشرين ،وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة واملستشار القانوين
باجمللس ،وخلصت اللجنة إىل أن املشروع بقانون يهدف إىل حتقيق االتساق بني القانون
رقم ( )22لسنة  2116بشأن محاية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،والفصل الرابع عشر
من اتفاقية التجارة احلرة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات املتحدة األمريكية،
فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية ،وعليه اجتهت اللجنة إىل حتري املواءمة بني النصوص
املعدلة واالتفاقية ،ومنها عبارة "أو يريهم" الواردة يف املادة ( )66من مشروع القانون،
إذ رأت اللجنة أهنا ال تتناسب مع اتفاقية التجارة احلرة ،حيث جاء نص املادة ليطال
بالعقوبة األطراف خارج نطاق القضاء ،يف حني ال جيوز معاقبة شخص ال يعلم باألمر
الصادر عن احملكمة ،إذا ما أُخذ بعني االعتبار أن األمر الصادر عن احملكمة ال يـُنشر ،يف
حني حددت االتفاقية األطراف املساءلني على سبيل احلصر؛ نظرًا التصاهلم األساسي
بالدعوى ،وانتهت إىل أنه البد من أن تكون األطراف اجملرّمة واملعاقبة واضحة وحمددة يف
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القانون؛ من أجل جتاوز التأويل والتفسري ،وعليه قررت اللجنة استبدال عبارة "أو
اخلاضعني لوالية احملكمة" بعبارة "أو غريهم"؛ بغية مواءمتها مع اتفاقية التجارة احلرة،
وحصر األطراف املساءلة وهم اخلاضعون لوالية احملكمة.
كما رأت اللجنة أن االستثناء يف الفقرتني ( )2و ( )3من املادة ( )61بعبارة " إذا
ثبت هلا أن املدعى عليه مل يكن يعلم أو ال يوجد لديه ما حيمله على االعتقاد بأن ما قام به
ينطوي على تعد أو يشكل فعال حمظورًا" وعبارة "وذلك إذا ثبت للمحكمة أهنا مل تكن
تعلم أو ال يوجد لديها ما حيملها على االعتقاد بأن ما قامت به ينطوي على تعد أو
يشكل فعال حمظورًا" ،يري صحيح من الناحية القانونية؛ ذلك أن اجلهل بالقانون ال يربر
فعل التعدي ،إذ ال يـُعد اجلهل بالقانون مانعـًا من موانع املسؤولية .كما أن القضاء
املدين ال يبحث مسألة ثبوت الفعل اجملرّم من قبل مرتكبه ،إذ أنه من اختصاص القضاء
اجلنائي الذي خيتص بإصدار األحكام اجلنائية يف مواجهة من خيالف أحكام القانون مىت
ثبتت عليه التهمة.

خامسًا  -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من :
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 .1األستا ة رباب عبدالنيب العريض

مقررًا أصليـًا.

 .7األستا أمحد إبراهيم هبزاد

مقررًا احتياطيًا.

سادسـًا -توصية اللجنة :
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فـإن
اللجنة توصي مبا يلي :
 املوافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام القانون رقـم( )22لسنة  2117بشأن محاية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،من حيث املبدأ.

 املوافقة على توصيات اللجنة بتعديل مشروع القانون ،وذلك على التفصيل الـوارد يفاجلدول املرفق.
واألمر معروض على اجمللس املوقر الختا الالزم ،،،

مجيلة علي سلمان

دالل جاسم الزايد

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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)

مشروع قانون رقم ( ) لسنة (

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )22لسنة  2117بشأن محاية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة
نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

 املوافقة على قرار جملس النواب

 قرر اجمللس اآليت:
 -5إضافة فقرة جديدة نصها
"وعلى قانون العقوبات الصادر
باملرسوم بقانون رقم ()51
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بشأن الديباجة.

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

لسنة  ،5167وتعديالته "،بعد
عبارة "بعد االطالع على
الدستور "،الواردة يف بداية
الديباجة.
 -2تصحيح اخلطأ اإلمالئي يف
كلمة (اتفاقيه) لتصبح (اتفاقية).
نص الديباجة بعد التعديل:
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نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

حنن محد بن عيسـى آل خليفـة

ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،

حنن محد بن عيسـى آل خليفـة وعلى لك يكون نص الديباجة

حنن محد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين.

ملك مملكة البحرين.

بعد التعديل:

بعد االطالع على الدستور،

حنن محد بن عيسى آل خليفة بعد االطالع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر ملك مملكة البحرين.

وعلى قانون العقوبات الصادر

باملرسوم بقانون رقم ( )51لسنة بعد االطالع على الدستور،

باملرسوم بقانون رقم ( )51لسنة
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نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

وعلى قانون العقوبات الصادر  ،5167وتعديالته،

 ،5167وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )23لسنة وعلى القانون رقم ( )23لسنة

باملرسوم بقانون رقم ( )51لسنة

2115م بالتصديق على اتفاقية  ،5167وتعديالته،
 2115بالتصديق على اتفاقيه

وعلى القانون رقم ( )23لسنة
2115م بالتصديق على اتفاقية

التجارة احلرة بني حكومة مملكة التجارة احلرة بني حكومة مملكة وعلى القانون رقم ( )23لسنة التجارة احلرة بني حكومة مملكة
البحرين وحكومة الواليات املتحدة البحرين وحكومة الواليات املتحدة 2115م بالتصديق على اتفاقية البحرين وحكومة الواليات املتحدة
األمريكية،

األمريكية،

التجارة احلرة بني حكومة مملكة األمريكية،

وعلى القانون رقم ( )22لسنة وعلى القانون رقم ( )22لسنة البحرين وحكومة الواليات املتحدة وعلى القانون رقم ( )22لسنة
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نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

 2116بشأن محاية حقوق املؤلف 2116م بشأن محاية حقوق املؤلف األمريكية،
واحلقوق اجملاورة  ،وتعديالته،

واحلقوق اجملاورة  ،وتعديالته،

وعلى القانون رقم ( )22لسنة

2116م بشأن محاية حقوق املؤلف
واحلقوق اجملاورة  ،وتعديالته،

أقر جملس الشورى وجملس النواب أقر جملس الشورى وجملس النواب 2116م بشأن محاية حقوق املؤلف أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه واحلقوق اجملاورة  ،وتعديالته،
وأصدرناه:

وأصدرناه:

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

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

 قرر اجمللس املوافقة على مقدمة  قررت اللجنة حذف عبارة
املادة األوىل كما وردت يف

" و( )61الفقرتني ( )2و( ")3من

املشروع بقانون دون تعديل.

ديباجة املادة.

وعلى لك يكون نص ديباجة
املادة بعد التعديل:
يستبدل بنصوص املواد أرقام ()15
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نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

الفقرة ( ، )1و( )55الفقرة األوىل ،يستبدل بنصوص املواد أرقام ()15
يستبدل بنصوص املواد أرقام ()15
الفقرة ( ، )1و( )55الفقرة األوىل،
و( )56الفقرة األوىل ،و()61
الفقرتني ( )2و( ،)3و( )66البند

و( )56الفقرة األوىل ،و( )66البند الفقرة ( ، )1و( )55الفقرة األوىل،
(ب) من القانون رقم ( )22لسنة و( )56الفقرة األوىل ،و( )66البند
2116م بشأن محاية حقوق املؤلف (ب) من القانون رقم ( )22لسنة
واحلقوق اجملاورة النصوص اآلتية:

واحلقوق اجملاورة النصوص اآلتية:

(ب) من القانون رقم ( )22لسنة
2116م بشأن محاية حقوق املؤلف

2116م بشأن محاية حقوق املؤلف

مادة ( )41الفقرة (:)4
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نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

واحلقوق اجملاورة النصوص اآلتية:
مادة ( )41الفقرة (:)4

 املوافقة على املادة كما وردت يف مادة ( )41الفقرة (:)4
مشروع القانون؛ ألن كلمة وسيلة

مادة ( )41الفقرة (:)4

أعم وأمشل من كلمة األداة اليت

 قرر اجمللس اآليت:

أقرها جملس النواب ،كما أن

 -5إحالل عبارة "أداة أو نظام

الوسيلة هي األنسب يف سياق

ملموس أو غري ملموس" حمل

املادة اليت تتحدث عن فك التشفري

وسيلة

وهي عملية ال تتم إال بوسيلة

عبارة

"نظام

أو

ملموسني أو غري ملموسني"
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حمددة.

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

الواردة يف السطر الثاين من املادة
وفقـًا للمشروع.
 -2إحالل عبارة "األداة أو
النظام يتم استخدامه" حمل
عبارة "النظام أو الوسيلة يتم
استخدامهما" الواردة يف السطر
الثالث

من

املادة

وفقـًا

للمشروع.
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نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

 -1إحالل كلمة "االصطناعية"
حمل كلمة "الصناعية" الواردة
يف السطر الرابع من املادة
وفقـًا للمشروع.
نص املادة بعد التعديل:
مادة ( )41الفقرة (:)4
حيظر على أي شخص تصنيع أو

299

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

جتميع أو تعديل أو استرياد أو تصدير
أو بيع أو تأجري أو توزيع أي أداة
أو نظام ملموس أو غري ملموس،
سواء كان يعلم أو وجد لديه ما
حيظر على أي شخص تصنيع أو
جتميع أو تعديل أو استرياد أو تصدير
أو بيع أو تأجري أو توزيع أي نظام
أو وسيلة ملموسني أو يري

حيمله على االعتقاد بأن األداة أو
النظام يتم استخدامه بشكل
أساسي ،يف فك تشفري إشارات
مشفرة حاملة لربنامج ومرسلة
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مادة ( )41الفقرة (:)4
حيظر على أي شخص تصنيع أو
جتميع أو تعديل أو استرياد أو تصدير
أو بيع أو تأجري أو توزيع أي نظام
أو وسيلة ملموسني أو يري
ملموسني ،سواء كان يعلم أو وجد

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

ملموسني ،سواء كان يعلم أو وجد باألقمار االصطناعية ،دون تصريح

لديه ما حيمله على االعتقاد بأن

لديه ما حيمله على االعتقاد بأن من صاحب احلق يف توزيع هذه

النظام أو الوسيلة يتم استخدامهما

النظام أو الوسيلة يتم استخدامهما اإلشارة.

بشكل أساسي ،يف فك تشفري

بشكل أساسي ،يف فك تشفري

إشارات مشفرة حاملة لربنامج

إشارات مشفرة حاملة لربنامج

ومرسلة باألقمار الصناعية ،دون

ومرسلة باألقمار الصناعية ،دون

تصريح من صاحب احلق يف توزيع

تصريح من صاحب احلق يف توزيع

هذه اإلشارة.

هذه اإلشارة.

299

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

مادة ( )11الفقرة األوىل:
دون تعديل
مادة ( )11الفقرة األوىل:
مادة ( )11الفقرة األوىل:

دون تعديل
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مادة ( )11الفقرة األوىل:

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

جيب لالعتداد باإلخطار املقدم

جيب لالعتداد باإلخطار املقدم

طبقـًا ألحكام هذا الفصل بشأن

طبقـًا ألحكام هذا الفصل بشأن

أي من عمليات الفئات الثانية أو

أي من عمليات الفئات الثانية أو

الثالثة أو الرابعة ،أن يكون مكتوبـًا

الثالثة أو الرابعة ،أن يكون مكتوبـًا

وموقعـًا من صاحب احلق وأن

وموقعـًا من صاحب احلق وأن

يقدم إىل املمثل املعني من قبل مزود

يقدم إىل املمثل املعني من قبل مزود

اخلدمة املشار إليه يف املادة ( )52من

اخلدمة املشار إليه يف املادة ( )52من

هذا القانون ،وجيوز توجيه هذا

هذا القانون ،وجيوز توجيه هذا
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نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

اإلخطار بالربيد اإللكتروين مىت

اإلخطار بالربيد اإللكتروين مىت

اقترن بتوقيع إلكتروين.

اقترن بتوقيع إلكتروين.
مادة ( )17الفقرة األوىل:

مادة ( )17الفقرة األوىل:

جيب لالعتداد باإلخطار املضاد

مادة ( )17الفقرة األوىل:

دون تعديل
مادة ( )17الفقرة األوىل:
دون تعديل

املقدم طبقـًا ألحكام هذا الفصل
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جيب لالعتداد باإلخطار املضاد
املقدم طبقـًا ألحكام هذا الفصل

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

بشأن عمليات الفئات الثانية أو

بشأن عمليات الفئات الثانية أو

الثالثة أو الرابعة أن يكون مكتوبـًا

الثالثة أو الرابعة أن يكون مكتوبـًا

وموقعـًا من صاحب الشأن وأن

وموقعـًا من صاحب الشأن وأن

يقدم إىل املمثل املعني من قبل مزود

يقدم إىل املمثل املعني من قبل مزود

اخلدمة املشار إليه يف املادة ( )52من

اخلدمة املشار إليه يف املادة ( )52من

هذا القانون ،وجيوز توجيه هذا

هذا القانون ،وجيوز توجيه هذا

اإلخطار بالربيد اإللكتروين مىت

اإلخطار بالربيد اإللكتروين مىت

اقترن بتوقيع إلكتروين.

اقترن بتوقيع إلكتروين.
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نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

مادة ( )74الفقرتني ( )2و (:)1

مادة ( )74الفقرتني ( )2و (:)1

( )2جيوز لصاحب احلق ،بدالً من
املطالبة بالتعويض اجلابر للضرر ،مبا
يف ذلك األرباح اليت جناها املتعدي
طبقـًا حلكم الفقرة السابقة ،أن

مادة ( )74الفقرتني ( )2و (:)1
دون تعديل
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نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

خيتار يف أي وقت وقبل الفصل يف
الدعوى احلكم له بتعويض ال يقل

مادة ( )74الفقرتني ( )2و (:)1
 قررت اللجنة حذف املادة؛ إذ ال

عن مخسمائة دينار وال جياوز تسعة

جيوز للمحكمة ختفيض مقدار

آالف دينار عن كل تعد أو فعل

التعويض الرضائي أو زيادته دون

حمظور مت ارتكابه.

موافقة اخلصوم ،وعليه فإن

وللمحكمة ختفيض مقدار التعويض

إعطاء احملكمة هذا احلق يؤدي

إىل ما ال يقل عن مائة ومخسني

إىل مصادرة إرادة املدعي

دينارًا عن كل تعد أو فعل حمظور
299

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

مت ارتكابه إذا ثبت هلا أن املدعى

واملدعى عليه يف قبول التعويض

عليه مل يكن يعلم أو ال يوجد لديه

الرضائي أو رفضه.

ما حيمله على االعتقاد بأن ما قام به

كما أنه ال يـُعتد باجلهل

ينطوي على تعد أو يشكل فعالً

بالقانون كذريعة لالعتداء على

حمظورًا.

حقوق األشخاص ،وال يعترب

( )3ال تلزم املكتبات اليت ال

مانعـًا عن املساءلة القانونية؛

تستهدف الربح أو دور حفظ

فهناك ترابط بني عدم علم

الوثائق واملخطوطات أو املؤسسات
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نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

التعليمية أو هيئات اإلذاعة العامة يري

املدعى عليه بأن الفعل الذي قام

التجارية بسداد تعويض عن ارتكاب

به يشكل تعديـًا على حق

أي من األفعال املنصوص عليها يف

شخص آخر ،وعدم علمه بأن

الفقرات من ( )4إىل ( )3من املادة

القانون حيظره أو جيرمه .إضافة

( )15من هذا القانون وذلك إذا

إىل أن النص أعطى للمحكمة

ثبت للمحكمة أهنا مل تكن تعلم أو

املدنية اختصاص التحقق من

ال يوجد لديها ما حيملها على

العلم من عدمه ،هو اختصاص

االعتقاد بأن ما قامت به ينطوي
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نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

على تعد أو يشكل فعالً حمظورًا.

مادة ( )77البند (ب):

خاص باحملكمة اجلنائية.

مادة ( )77البند (ب):
 املوافقة على قرار جملس النواب
بتقدمي عبارة " أمراً تصدره
احملكمة" لتأيت بعد عبارة "كل من
خالف" الواردة يف السطر الثاين
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مادة ( )77البند (ب):

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

من البند (ب) من املادة وفقـًا
للمشروع.
 قررت اللجنة استبدال عبارة "أو
اخلاضعني لوالية احملكمة" بعبارة
"أو غريهم"؛ بغية مواءمتها مع
اتفاقية التجارة احلرة ،وحصر
األطراف املساءلة وهم اخلاضعني
لوالية احملكمة.
299

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

وعلى لك يكون نص املادة بعد
التعديل:
ب -يعاقب باحلبس مدة ال تزيد

مادة ( )77البند (ب):
ب -يعاقب باحلبس مدة ال تزيد
على ستة أشهر أو بالغرامة اليت ال
جتاوز ألفي دينار كل من خالف من

 قرر اجمللس تقدمي عبـارة "أمـراً
تصدره احملكمة" لتأيت بعد عبارة

على ستة أشهر أو بالغرامة اليت ال
جتاوز ألفي دينار كل من خالف
أمراً تصدره احملكمة من أطراف
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نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

أطراف الدعوى أو أعوان القضاة أو

"كل من خـالف" الـواردة يف الدعوى أو أعوان القضاة أو ب -يعاقب باحلبس مدة ال تزيد

يريهم أمرًا تصدره احملكمة بشأن

السطر الثاين من البند (ب) مـن اخلاضعني لوالية احملكمة بشأن محاية على ستة أشهر أو بالغرامة اليت ال

محاية املعلومات السرية اليت تظهر أو

املعلومات السرية اليت تظهر أو يتم جتاوز ألفي دينار كل من خالف

املادة وفقاً للمشروع.

يتم تبادهلا يف سياق أية إجراءات

تبادهلا يف سياق أية إجراءات أمراً تصدره احملكمة من أطراف

قضائية.

قضائية.

الدعوى أو أعوان القضاة أو
اخلاضعني لوالية احملكمة بشأن محاية
املعلومات السرية اليت تظهر أو يتم
تبادهلا يف سياق أية إجراءات
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نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة
قضائية.

نص املادة بعد التعديل:
مادة ( )77البند (ب):
ب -يعاقب باحلبس مدة ال تزيد
على ستة أشهر أو بالغرامة اليت ال
جتاوز ألفي دينار كل من خالف
أمراً تصدره احملكمة من أطراف
الدعوى أو أعوان القضاة أو يريهم
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نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

بشأن محاية املعلومات السرية اليت
تظهر أو يتم تبادهلا يف سياق أية
إجراءات قضائية.
املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

دون تعديل

دون تعديل

املادة الثانية

على رئيس جملس الوزراء والوزراء

على رئيس جملس الوزراء والوزراء

– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام

– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
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نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

هذا القانون ،ويعمل به من اليوم

هذا القانون ،ويعمل به من اليوم

التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة

التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة

الرمسية.

الرمسية.
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ملحق رقم ()5

تقرير جلنة املرافق العامة

والبيئة خبصوص مشروع
قانون يف شأن اإلسكان

(املعد يف ضوء االقتراح
بقانون املقدم من جملس
النواب).
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التاريخ  25 :أكتوبر 2152م

التقرير الثاين للجنة املرافق العامة والبيئة
خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) يف شأن اإلسكان
( املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب )
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة:
استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاب معايل رئيس جملس الشورى
رقم (  51ص ل م ب  )2144-2 – 3 /املؤرخ يف  8فرباير 2144م ،والذي مت
مبوجبه تكليف اللجنة مبواصلة دراسة مشروع قانون يف شأن اإلسكان (املعد يف ضوء
االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب) ،والذي مل يفصل فيه اجمللس خالل الفصل
التشريعي الثاين ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات ،وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة
بشأنه ؛ ليتم عرضه على اجمللس.
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كما استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاب صاحب املعايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم  /538ص ل م ب /ف 3د 3املؤرخ يف  41أكتوبر
 2142من دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث والذي مت مبوجبه تكليف
اللجنة بإعادة النظر يف تقريرها اخلاص هبذا املشروع ،والذي مل يفصل فيه اجمللس خالل
الدور الثاين ،على أن ترفع اللجنة تقريرها يف موعد أقصاه عشرة أيام من تارخيه.
أوالً -إجراءات اللجنة :
( )5تدارست اللجنة مشروع القانون يف دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل
التشريعي الثاين يف االجتماع التاسع بتاريخ  41أبريل 2141م.
( )2كما تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف دور االنعقاد العادي األول مـن
الفصل التشريعي الثالث يف االجتماعات التالية:
رقـم االجتمـاع

تارخيـــه

االجتمـاع الثاين

 43فرباير 2144م

االجتمـاع السادس

 42أبريل 2144م

االجتماع السابع

 49أبريل 2144م

االجتماع الثامن

 26أبريل 2144م

االجتماع التاسع

 5مايو 2144م
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.3كما تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف دور االنعقاد العادي الثالـث مـن
الفصل التشريعي الثالث يف االجتماع الثاين بتاريخ  24أكتوبر 2142م.

 .4اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث
والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى ( .مرفق) مرئيات وزارة اإلسكان( .مرفق) -قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق)

 مشروع القانون املذكور ومذكرتا احلكومة ودائرة الشؤون القانونية بشأنه( .مرفق) .1وبدعوة من اللجنة السابقة ،شارك يف االجتماع التاسع من دور االنعقاد العادي الرابع
من الفصل التشريعي الثاين كل من اجلهات التالية:

 وزارة اإلسكـــان:القائم بأعمال الوكيـل اخلـدمات

 .5السيد ماهـر حممـود العنيـس

اإلسكانية.
 .2السيدة نـوال عبداللطيــــف
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رئيس الشؤون القانونية

 كما شارك يف اجتماع اللجنة كل من:
 -5األستا حمسن محيد مرهون

املستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس.

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

 وتوىل أمانة سـر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف صاحل ،والسيدة خولة حسـن
هاشم.

ثانيـًا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
ترى جلنة الشؤون التشريعية والقانونية عدم سالمة مشروع القانون من الناحيتني
الدستورية والقانونية مامل يعدل وفق املالحظات اآلتية:
 .4البد عند دراسة مشروع القانون األخذ يف االعتبار املستجدات احلالية،
والتعديالت اليت طرأت على السياسة اإلسكانية يف اململكة ،وخاصة يف ظل التوجه
حنو دعم وزيادة اخلدمات اإلسكانية.
 .2أن مشروع القانون تناول تفصيالت تنظيمية وإجرائية كثرية من املناسب أن تصدر
بقرارات تنظيمية من وزير اإلسكان كما هو معمول به حاليـًا ،بدل النص عليها
يف القانون؛ مما يتيح الفرصة لسهولة تعديلها ملواجهة املتطلبات واملعطيات
املستجدة.
 .3أن حتديد سقف سن مقدم طلب اخلدمة اإلسكانية خبمسني عامـًا كما جاء يف
البند ( )3من املادة ( ،)3يعد متييزًا بني املواطنني ،وعليه تربز أمهية معاجلة هذا
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النص إما بإضافة نصوص خاصة إىل مشروع القانون تعاجل مسألة االستثناءات ،أو
برفع سن املنتفع باخلدمات اإلسكانية؛ بغية حتقيق العدالة واملساواة بني املواطنني.
 .1أن البند ( )6من املادة ( ،)3و البند ( )1من املادة ( )49ليس فيهما مواءمة
للوضعني االقتصادي واالجتماعي احلاليني يف اململكة.
 .5من الصعب تقنني األمور الواردة يف البند ( )41من املادة (.)49
 .6أن تعديل جملس النواب على املادة ( 32البند  )4حبذف عبارة " بصفة أصلية "،
قد أزال شبهة عدم الدستورية عن املادة ،إذ خيالف نص املادة ( 32البند )4
" الناس سواسية يف الكرامة
املادة ( )48من الدستور ،واليت تنص على أن
اإلنسانية ،ويتساوى املواطنون لدى القانون يف احلقوق والواجبات العامة ،ال متييز
بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
 .1أن عبارة " وتلغى القرارات املنفذة له " الواردة يف املادة ( )31من املشروع تسبب
إشكالية قانونية ،إذ كيف تتعامل وزارة اإلسكان مع الطلبات املقيدة يف سجالهتا
بشأن اخلدمات اإلسكانية واليت مل يـُبت فيها حىت اآلن ،لذا ترى اللجنة األخذ
مبالحظة دائرة الشؤون القانونية خبصوص املادة.
 .8من الضرورة مبكان استطالع رأي وزارة املالية بشأن مشروع القانون؛ نظرًا ملا
يترتب على تطبيق القانون -يف حالة إقراره -من تبعات مالية ستشكل عبئـًا على
امليزانية العامة للدولة.
 .9تتمىن اللجنة على جلنة املرافق العامة والبيئة االستئناس مبالحظات هيئة التشريع
والفتوى (دائرة الشؤون القانونية سابقـًا)؛ ألمهيتها يف تقومي مشروع القانون.
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ثالثـًا :رأي وزارة اإلسكان كما جاء يف اجتماعها التاسع يف دور االنعقاد العـادي
الرابع من الفصل التشريعي الثاين:
ترى وزارة اإلسكان أن مشروع القانون موضع النقاش ميثل أمهية لدى شرحية كبرية
من املواطنني وأن جلّ اهتمام الوزارة هو حصوهلم على ما يضمن هلم احلياة الكرميـة ،وال
يوجد مانع لدى الوزارة من تعديل قانون اإلسكان ،ولكن ليس يف الفترة احلالية إمنا بعـد
حلحلة مشكلة اإلسكان مستقبالً ،كما أن هناك بعض اخلصوصيات اليت ينبغي مراعاهتـا
عند دراسة املوضوع ،حيث إن الوزارة لديها ما يقارب الـ  11ألف طلـب للخدمـة
اإلسكانية والعدد يف تزايد ،وأن إقرار مشروع القانون بالتعديالت اليت أقرها جملس النواب
لن يسهم يف التأثري على ميزانية الوزارة وإمنا سيؤدي إىل زيادة عدد الطلبات وأعوام انتظار
املواطنني للخدمات اإلسكانية ،وقد قدمت وزارة اإلسكان مرئياهتا مكتوبة للجنة بتاريخ
 21أبريل 2141م ،ونظرًا للتغيري اجلذري الذي حصل يف وزارة اإلسكان ،وبعد طلـب
من اللجنة فقد قدمت الوزارة خطابًا جديدًا تؤكد فيه رأيها السابق.
رابعـًا  -رأي اللجنة :
اطلعت اللجنة على رأي احلكومة ،ومالحظات دائرة الشؤون القانونية ،وعلى قـرار
جملس النواب ومرفقاته ،ورأي ومالحظات املستشارين القانونيني لشؤون اللجان باجمللس،
كما اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية باجمللس ،والقاضي بعـدم
سالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،وقد قامت اللجنة مبراجعة مواد
مشروع القانون واليت رأت بأهنا حتتوي على شبهة دستورية ،حيث أعادت صيايتها إلزالة
تلك الشبهة عنها ،كما أخذت اللجنة باملالحظات القانونية الـيت وردت يف رأي جلنـة
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الشؤون التشريعية والقانونية ،ونظرًا للتغيري اجلذري الذي حصل يف وزارة اإلسكان فقـد
خاطبت اللجنة وزارة اإلسكان من أجل تزويدها مبرئياهتا ومالحظاهتا خبصوص مشـروع
القانون املذكور ،يري أن الوزارة متسكت مبالحظاهتا السابقة واليت قدمتها للجنـة يف دور
االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاين ،وكما هو مبني يف خطاب سعادة وزير
اإلسكان احلايل املؤرخ يف  6أبريل 2144م ،وقد أخذت اللجنة يف االعتبار مبرئيات وزارة
اإلسكان أثناء مناقشتها مواد املشروع ،وقررت اللجنة التوصية باملوافقة من حيث املبـدأ
على مشروع القانون يف شأن اإلسكان (املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملـس
النواب) ،واملوافقة على تعديالت اللجنة على مواد املشـروع كمـا وردت تفصـيالً يف
اجلدول املرفق بالتقرير ،وذلك بناء على توجيهات صاحب اجلاللة ملك مملكة البحـرين
حفظه اهلل ورعاه واليت تؤكد على ضرورة السعي لتلبية احتياجات املواطنني السكنية مـن
أجل حتقيق طموحاهتم يف االستفادة من اخلدمات اإلسكانية ،مؤكدة على أمهية العمل على
دعم مساعي احلكومة املوقرة يف جمال اإلسكان ،كما أن هلذا املشروع أمهية كربى يف رفع
سقف القروض اإلسكانية وتوسيع قاعدة االنتفاع من اخلدمات اإلسكانية لألسـر ذات
الدخل احملدود ،وتلبية حاجات بعض الفئات من املواطنني كذوي اإلعاقة ،والقاصـرين،
وكبار السن ،ومن ناحية أخرى فقد عاجل هذا القانون بعض احلاالت كحالـة الوفـاة أو
الذي أصابه عجز كلي أقعده عن العمل.
خامسـًا  -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من:
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 .5سعادة املهندس عبدالرمحن عبداحلسني جواهري

مقررًا أصليــًا

 .2سعادة السيـد فــؤاد أمحــد احلـاجي

مقررًا احتياطيـًا

سادسـًا  -توصية اللجنة :
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فـإن
اللجنة توصي مبا يلي :
 -4املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون يف شأن اإلسكان ( املعد يف ضـوء
االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب ).
 -2املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختا الالزم ،،،

مجعة حممد الكعبي

فؤاد أمحد احلاجي
نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
يف شأن اإلسكان
نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
الديباجة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

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

 املوافقة على قرار جملس النواب،مع إضافة عبارة (وعلى قانون
رقم ( )64لسنة  2117بشأن
رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني
وتعديله )،على النحو التايل:

(اإلطالع) لتصبح (االطالع).
تعديل مسمى (القانون رقم ()41292

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
لسنة  4916يف شأن اإلسكان)،
إىل (املرسوم بقانون رقم ()51
لسنة  5167يف شأن اإلسكان).
 إضافة حرف الالم إىل كلمة(سنة) الواردة يف السطر قبل األخري
من الديباجة لتصبح (لسنة).
على لك يكون نص الديباجة بعد
التعديل:
حنن محد بن عيسى آل خليفة
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
وعلى املرسوم بقانون رقم ()41
لسنة  4916يف شأن اإلسكان،
وعلى قانون التسجيل العقاري

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

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

حنن محد بن عيسـى آل خليفـة الصادر باملرسوم بقانون رقم ()45
وعلى املرسوم بقانون رقم ()41
ملك مملكة البحرين.
وعلى املرسوم بقانون رقم ()41
لسنة ،4919
لسنة  4916يف شأن اإلسكان،
لسنة  4916يف شأن اإلسكان،
بعد اإلطالع على الدستور ،
وعلى القانون املدين الصادر
وعلى قانون التسجيل العقاري
وعلى القانون رقـم ( )41لسـنة باملرسوم بقانون رقم ( )49لسنة وعلى قانون التسجيل العقاري
الصادر باملرسوم بقانون رقم ()45
الصادر باملرسوم بقانون رقم ()45
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نصوص مواد مشروع القانون

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة
 4916يف شأن اإلسكان،

توصية اللجنة

،2114

لسنة ،4919
القانون املدين

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
لسنة ،4919
الصادر وعلى

القانون املدين

الصادر

وعلى قانون التسـجيل العقـاري

وعلى

الصادر باملرسوم بقانون رقم ()45

باملرسوم بقانون رقم ( )49لسنة باملرسوم بقانون رقم ( )49لسنة

لسنة ،4919

،2114

وعلى القـانون املـدين الصـادر

وعلى قانون رقم ( )64لسنة وعلى قانون رقم ( )64لسنة

باملرسوم بقانون رقم ( )49سـنة

 2117بشأن رعاية وتأهيل  2117بشأن رعاية وتأهيل

،2114

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

وأصدرناه:

،2114

وتشغيل املعاقني وتعديله،

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

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
وأصدرناه:

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
وأصدرناه:

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

الفصل األول

الفصل األول

الفصل األول

مادة ()5

مادة ()5

مادة ()5

مادة ()5

 حذف عبارة (مع مراعاة أن291

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

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

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

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

عمل

وقت

تقدمي

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

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

أ 11 .ديناراً عن كل ابن مل يتم
 25سنة وليس له مصدر
دخل.
ب 511 .دينار عن كل
زوجة ليس هلا مصدر دخل.

ج 511 .دينار عن األب أو
األم اللذين ليس هلما مصدر

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

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما ورد يف مشروع القانون.
على لك يكون نص املادة بعـد
التعديل:
يف جمال تطبيق هذا القانون يقصد

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
اإلسكان.

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

اإلسكان.

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

اإلجيار ،وقروض شراء أو بناء أو

اإلسكان.

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

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

الوزير :الوزير املختص بشئون  -اإلدارة :املوافقة على النص كما
اإلسكان.
ورد يف مشروع القانون.
 املسكن :املوافقة على النص كمااخلدمة اإلسكانية :تشمل احلصول

ورد يف مشروع القانون.

اإلدارة :اإلدارة املختصة باخلدمات
اإلسكانية يف الوزارة.

يف جمال تطبيق هذا القانون يقصد على مسكن عن طريق التمليك أو
بالكلمات والعبارات التالية املعاين اإلجيار ،وقروض شراء أو بناء أو
ترميم منزل ،واحلصول على قسيمة  -األسرة األساسية :املوافقة على
املبينة قرين كل منها ،ما مل يقتض
النص كما ورد يف مشروع املسكن :كل وحدة سكنية ضمن
سكنية.
السياق يري ذلك:
أي مشروع حكومي لتحقيق
القانون.
يايات هذا القانون والقرارات
الوزارة :الوزارة املختصة بشئون
الصادرة تنفيذاً له ،ويشمل املسكن:
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كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

اإلسكان.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
األرض والبناء.

اإلدارة :اإلدارة املختصة باخلدمات  -الفئة األوىل :املوافقة على النص
األسرة األساسية :الوحدة األسرية
كما ورد يف مشروع القانون.
اإلسكانية يف الوزارة.
الوزير :الوزير املختص بشئون
اليت هلا حق التقدم بطلب إىل الوزارة
اإلسكان.
للحصول على خدمة إسكانية
املسكن :كل وحدة سكنية ضمن
واحدة وتتكون من أي من الفئات
أي مشروع حكومي لتحقيق  -الفئة الثانية :املوافقة على قرار
التالية:
اخلدمة اإلسكانية :تشمل احلصول
جملس النواب بتصحيح اخلطأ
يايات هذا القانون والقرارات
على مسكن عن طريق التمليك أو
اإلمالئي يف كلمة (إمرأة) لتصبح
الصادرة تنفيذاً له ،ويشمل املسكن:
اإلجيار ،وقروض شراء أو بناء أو
(امرأة).
األرض والبناء.
ترميم منزل ،واحلصول على قسيمة
 الفئة الثالثة :املوافقة على قرارجملس النواب بتصحيح اخلطأ الفئة األوىل :الزوج والزوجة مع
212

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
سكنية.

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

األسرة األساسية :الوحدة األسرية

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

اليت هلا حق التقدم بطلب إىل الوزارة

(االبن).

احلق يف احلصول على أكثر من

للحصول على خدمة إسكانية  -4املوافقة على قرار جملس خدمة إسكانية واحدة.
واحدة وتتكون من أي من الفئات النواب بتصحيح اخلطأ اإلمالئي
يف عبارة (واإلبن) لتصبح
اإلدارة :اإلدارة املختصة باخلدمات التالية:
(واالبن).
الفئة الثانية :األسرة ذات العائل
اإلسكانية يف الوزارة.
الواحد سواء أكان رجالً أم امرأة
مع قاصر أم أكثر.
املسكن :كل وحدة سكنية ضمن
أي مشروع حكومي لتحقيق
يايات هذا القانون والقرارات

الفئة األوىل :الزوج والزوجة.
 -2املوافقة على قرار جملس
النواب بتصحيح اخلطأ اإلمالئي
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الفئة الثالثة :االبن البالغ يري املتزوج
الساكن مع والديه البحرينيني أو

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

الصادرة تنفيذاً له ،ويشمل املسكن:

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

األرض والبناء.

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

اليت هلا حق التقدم بطلب إىل الوزارة الفئة الثانية :األسرة ذات العائل
للحصول على خدمة إسكانية الواحد سواء أكان رجالً أم امرأة

الفقرة ،وذلك حىت ال ينتفع االبن  -4أن يتم تكوين هذه األسرة
من اخلدمات اإلسكانية أكثر من باختيار الوالدين أو أحدمها
واالبن البالغ حىت وإن كان
مرة.
للوالدين أبناء بالغون آخرون
يسكنون معهم علماً بأن كلمة
أبناء هنا تشمل البنات.

الفئة الثالثة :االبن البالغ يري املتزوج

 -2حيرم هذا االختيار هذا االبن من
التقدم لنيل خدمة إسكانية
أخرى وال حيرم األبناء اآلخرين

األسرة األساسية :الوحدة األسرية

واحدة وتتكون من أي من الفئات مع قاصر أم أكثر.

التالية:

الساكن مع والديه البحرينيني أو
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

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

توصية اللجنة
 -3املوافقة على النص كما
ورد يف مشروع القانون.

 -4أن يتم تكوين هذه األسرة
باختيار الوالدين أو أحدمها
واالبن البالغ حىت وإن كان

الفئة الرابعة :

املوافقة على قرار

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
من التقدم لنيل خدمة إسكانية
مىت توفرت فيهم شروط تكوين
أسر من الفئة ( )4أو الفئة ()2
يري أنه جيوز هلذا االبن أن
ينسحب قبل التخصيص ليحل
حمله ابن آخر – إن وجد –
تنطبق عليه الشروط وذلك ملرة
واحدة .وحيرم الوالدين أو
أحدمها منفردين من احلصول
على خدمة إسكانية أخرى.

للوالدين أبناء بالغون آخرون
الفئة الثانية :األسرة ذات العائل
جملس النواب بإضافة الفئة الرابعة مع
يسكنون معهم علماً بأن كلمة
الواحد سواء أكان رجالً أم إمرأة
إعادة صيايتها على النحو التايل:
أبناء هنا تشمل البنات.
مع قاصر أم أكثر.
االبن أو االبنة أو كالمها البالغ سن
 -2ال حيرم هذا االختيار هذا االبن
من التقدم لنيل خدمة إسكانية الرشد ويتيم الوالدين ولديه أخ أو  -3يكون هذا االختيار هنائيا ويري
أخرى وال حيرم األبناء اآلخرين أخت قاصر أو أكثر.
قابل للرجوع فيه بعد
الفئة الثالثة :اإلبن البالغ يري املتزوج
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توصية اللجنة

قرار جملس النواب

الساكن مع والديه البحرينيني أو

من التقدم لنيل خدمة إسكانية
مىت توفرت فيهم شروط تكوين  -رب األسرة :املوافقة على
أسر من الفئة ( )4أو الفئة ()2
النص كما ورد يف مشروع
القانون.
يري أنه جيوز هلذا االبن أن

 -4أن يتم تكوين هذه األسرة
باختيار الوالدين أو أحدمها واإلبن
البالغ حىت وإن كان للوالدين أبناء
بالغون آخرون يسكنون معهم
علماً بأن كلمة أبناء هنا تشمل
البنات.

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

أحدمها وفقاً ملا يلي:

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
التخصيص.

الفئة الرابعة :

االبن أو االبنة أو

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

 -3يكون هذا االختيار هنائيا
 -2ال حيرم هذا االختيار هذا ويري قابل للرجوع فيه بعد
اإلبن من التقدم لنيل خدمة
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
إسكانية أخرى وال حيرم األبناء
اآلخرين من التقدم لنيل خدمة
إسكانية مىت توفرت فيهم شروط
تكوين أسر من الفئة ( )4أو الفئة
( )2يري أنه جيوز هلذا اإلبن أن
ينسحب قبل التخصيص ليحل
حمله ابن آخر – إن وجد – تنطبق
عليه الشروط وذلك ملرة واحدة.
وحيرم الوالدين أو أحدمها منفردين
من احلصول على خدمة إسكانية
أخرى.

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

التخصيص.
رب األسرة :أي شخص من أعضاء
األسرة األساسية بلغ ( )48سنة
الفئة الرابعة  :االبن  -واالبنة البالغ
سن الرشد ويتيم الوالدين ولديه

 دخل رب األسرة :املوافقة على ومعتمد من باقي أفراد هذه األسرةقرار جملس النواب.
مع مراعاة أن هذا االعتماد يف حال

أخ أو أخت قاصرا أو أكثر.

ثبوته يري جائز الرجوع فيه ،ويف
حالة وفاة هذا الشخص أو عجزه
عن أداء دوره كرب أسرة أساسية
فإن لباقي أفراد هذه األسرة اختيار
رب أسرة آخر من بني أفرادها.
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توصية اللجنة
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 -3يكون هذا االختيار هنائيا رب األسرة :أي شخص من أعضاء
ويري قابل للرجوع فيه بعد األسرة األساسية بلغ ( )48سنة
التخصيص.
ومعتمد من باقي أفراد هذه األسرة

دخل رب األسرة :إعايل الدخل
النقدي الشهري لرب األسرة الثابت

مع مراعاة أن هذا االعتماد يف حال

بشهادة الراتب إذا كان موظفاً أو

ثبوته يري جائز الرجوع فيه ،ويف
حالة وفاة هذا الشخص أو عجزه  -استبدال
عن أداء دوره كرب أسرة أساسية
فإن لباقي أفراد هذه األسرة اختيار
رب أسرة آخر من بني أفرادها.

االستفادة

عبارة
من

(ولغرض بإقرار موثق من مكتب التوثيق
اخلدمات بوزارة العدل إ ا كان صاحب

اإلسكانية خيفض دخل رب عمل وقت تقدمي الطلب.
األسرة على النحو التايل)

بعبارة (وال يتم حساب املبالغ
التالية ضمن الدخل).
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
دخل رب األسرة :إعايل الدخل
النقدي الشهري لرب األسرة الثابت
بشهادة الراتب إذا كان موظفاً أو
بإقرار موثق من مكتب التوثيق
بوزارة العدل إ ا كان صاحب

رب األسرة :أي شخص من أعضاء عمل وقت تقدمي الطلب.
األسرة األساسية بلغ ( )48سنة
ومعتمد من باقي أفراد هذه األسرة

أ -املوافقة على النص كما ورد
يف مشروع القانون ،مع إضافة
عبارة (وحبد أقصى ثالثة أبناء)

مع مراعاة أن هذا االعتماد يف حال
ثبوته يري جائز الرجوع فيه ،ويف

يف هناية الفقرة.
ب -إعادة صياية هذا البند على
النحو التايل 11( :دينار عن

حالة وفاة هذا الشخص أو عجزه

زوجة واحدة ليس هلا مصدر
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
عن أداء دوره كرب أسرة أساسية

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
دخل).

فإن لباقي أفراد هذه األسرة اختيار
رب أسرة آخر من بني أفرادها.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
ولغرض االستفادة من اخلدمات
اإلسكانية خيفض دخل رب األسرة

ج -استبدال عبارة ( 11دينار) على النحو التايل:
بعبارة ( 511دينار).
أ 51-ديناراً عن كل ابن مل يتم 24

دخل رب األسرة :إعايل الدخل

سنة وليس له مصدر دخل وحبد

النقدي الشهري لرب األسرة الثابت
بشهادة الراتب إذا كان موظفاً أو
حبكم احملكمة إذا كان صاحب
عمل.

أقصى ثالثة أبناء.
 املوافقة على النص كما ورد يفمشروع القانون.

ب 11-دينار عن زوجة واحدة
ليس هلا مصدر دخل.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

أ 51-ديناراً عن كل ابن مل يتم 24
سنة وليس له مصدر دخل.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

ج 11 -دينار عن األب أو األم
اللذين ليس هلما مصدر دخل.

ب 411 -دينار عن كل زوجة  -املنتفع :إضافة عبارة (املواطن
ليس هلا مصدر دخل.
البحريين الذي) يف بداية
التعريف ،مع حذف (من)

ج 411 -دينار عن األب أو األم

الواردة يف بداية الفقرة.

251

وال حيسب دخل الزوجة ضمن

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
اللذين ليس هلما مصدر دخل.

 مقدم الطلب :املوافقة على الدخل إال إذا وافقت على ذلك،النص كما ورد يف مشروع وال يترتب على موافقتها أن تفوق
القانون.
قيمة الدخل احلد األعلى لدخل
املستفيد يف أحكام هذا القانون،

وال حيسب دخل الزوجة ضمن
وال يتم حساب املبالغ التالية ضمن
الدخل:

وتشارك يف دفع األقساط بالنسبة

الدخل إال إذا وافقت على ذلك،

اليت توافق عليها.

وال يترتب على موافقتها أن تفوق
قيمة الدخل احلد األعلى لدخل

املنتفع :املواطن البحريين الذي

املستفيد يف أحكام هذا القانون،

حيصل على خدمة إسكانية طبقاً

وتشارك يف دفع األقساط بالنسبة
أ-

 51ديناراً عن كل ابن مل

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

ألحكام هذا القانون والقرارات

اليت توافق عليها.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

يتم  24سنة وليس له مصدر
دخل.
ب 411 -دينار عن كل زوجة
ليس هلا مصدر دخل.

الصادرة تنفيذاً له.
املنتفع :من حيصل على خدمة

مقدم الطلب :رب األسرة الذي

إسكانية طبقاً ألحكام هذا القانون

يتقدم نيابة عن األسرة األساسية

والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

بطلب إىل الوزارة للحصول على
خدمة إسكانية.

ج 411 -دينار عن األب أو األم
اللذين ليس هلما مصدر دخل.
وال حيسب دخل الزوجة ضمن
الدخل إال إذا وافقت على ذلك،

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مقدم الطلب :رب األسرة الذي
يتقدم نيابة عن األسرة األساسية
بطلب إىل الوزارة للحصول على
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

وال يترتب على موافقتها أن تفوق خدمة إسكانية.
قيمة الدخل احلد األعلى لدخل
املستفيد يف أحكام هذا القانون،
وتشارك يف دفع األقساط بالنسبة
اليت توافق عليها.

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

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مقدم الطلب :رب األسرة الذي
يتقدم نيابة عن األسرة األساسية
بطلب إىل الوزارة للحصول على
خدمة إسكانية.
مادة ()2

املواطنون من ذوي الدخل احملدود

مادة ()2
-

مادة ()2

إضافة عبارة يف هناية الفقرة  -املوافقة على قرار جملس
النواب.
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مادة ()2

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

هم الذين يستفيدون فقط باخلدمة نصها ( :ويراعى عند ختصيص
اإلسكانية املنصوص عليها يف هذا املسكن عن طريق التمليك ألحد
القانون.

املعاقني أو ألسرته األساسية وجود
جتهيزات خاصة باملعاق تتناسب
ونوع إعاقته سواء كان مقدم
الطلب معاقا أو أحد أفراد أسرته
األساسية).
على لك يكون نص املادة بعـد
التعديل:
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

املواطنون من ذوي الدخل احملدود
هم الذين يستفيدون فقط باخلدمة

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

اإلسكانية املنصوص عليها يف هذا املواطنون من ذوي الدخل احملدود
املسكن عن طريق التمليك ألحد
القانون ويراعى عند ختصيص هم الذين يستفيدون فقط باخلدمة
املعاقني أو ألسرته األساسية وجود
اإلسكانية املنصوص عليها يف هذا
املسكن عن طريق التمليك ألحد
جتهيزات خاصة باملعاق تتناسب
القانون ويراعى عند ختصيص
املعاقني أو ألسرته األساسية وجود
ونوع إعاقته سواء كان مقدم
املسكن عن طريق التمليك ألحد
جتهيزات خاصة باملعاق تتناسب
الطلب معاقا أو أحد أفراد أسرته
259

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
األساسية.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

ونوع إعاقته سواء كان مقدم املعاقني أو ألسرته األساسية وجود
الطلب معاقا أو أحد أفراد أسرته جتهيزات خاصة باملعاق تتناسب
ونوع إعاقته سواء كان مقدم

األساسية.

الطلب معاقا أو أحد أفراد أسرته
األساسية.

الفصل الثاين

الفصل الثاين

الفصل الثاين

الفصل الثاين

التمليك

التمليك

التمليك

التمليك

مادة ()1

مادة ()1

مادة ()1

مادة ()1

251

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
تغيري عبارة (خدمة مسكن سواء
كان منزالً أو شقة) الواردة يف
صدر املادة إىل (وحدة سكنية
(منزالً أو شقة)).
 املوافقة على البنود ()5 ،2 ،4دون تعديل.
 البند ( :)3إضافة عبارة (وقتتقدمي الطلب) يف هناية البند.
 البند ( :)1حذف عبارة (هو أوأحد أفراد أسرته األساسية) الواردة
255

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
يف سياق البند.
– تغيري كلمة (مناسبة) الواردة يف
هناية البند إىل عبارة (حسب
معايري

الوزارة

اخلاصة

باملساحة).
 البند ( :)6تغيري كلمة(التخصيص) الواردة يف سياق
البند إىل (تقدمي الطلب).

على لك يكون نص املادة بعـد
252

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

التعديل:

يشترط للحصول على وحدة
سكنية (منزالً أو شقة) عن طريق
التمليك أن تتوافر املتطلبات التالية:
 -4أن يكون مقدم الطلب
حبريين اجلنسية.
-املوافقة على قرار جملس النواب.

يشترط للحصول على وحدة
سكنية (منزالً أو شقة) عن طريق
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
التمليك أن تتوافر املتطلبات التالية:

يشترط للحصول على خدمة مسكن  -2أن يكون مقدم الطلب هو
رب األسرة األساسية.
سواء كان منزالً أو شقة عن طريق
التمليك أن تتوافر املتطلبات التالية -3 :أال يقل سن مقدم الطلب  -4حذف البند وإعادة ترقيم
عن  48سنة ميالدية وال يزيد البنود التالية ،وذلك لكون نطاق
على  51سنة وقت تقدمي القانون ينحصر تطبيقه على
املواطنني البحرينيني فقط ،كما
 -4أن يكون مقـدم الطلـب الطلب.
حبريين اجلنسية.
ورد يف تعريف املنتفع واملادة
الثالثة من املشروع ،مع إعادة
ترقيم البنود التالية.
 -2أن يكون مقدم الطلب هو

-2

املوافقة على النص كما

ورد يف مشروع القانون مع
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
رب األسرة األساسية.

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

إعادة ترقيم البند ليصبح (.)5

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 -3حذف البند ( ،)3وإعادة  -5أن يكون مقدم الطلب هو
 -3أال يقل سن مقدم الطلـب
ترقيم البنود التالية ،وذلك ألن
رب األسرة األساسية.
عن  48سنة ميالدية وال يزيد على
حتديد سقف سن مقدم طلب
 51سنة.
اخلدمة اإلسكانية خبمسني عامًا
يعد متييزًا بني املواطنني ،إذ أن
اخلدمات اإلسكانية جيب أن
يستفيد منها عيع املواطنني بغية
 -1أال يكون مقدم الطلب حتقيق العدالة واملساواة فيما
مالكاً ملنزل أو ألرض سكنية بينهم ،كما أن حتديد سن معني
حسب معايري الوزارة اخلاصة يف القانون يعد تفصيل ال يتحمله
القانون ،لذا فقد قامت اللجنة
باملساحة.
باستحداث مادة يف األحكام
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
 -1أال يكون مقـدم الطلـب

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

العامة للمشروع برقم ( )33مينح
جملس الوزراء هذا االختصاص.

مالكاً هو أو أحد أفـراد أسـرته
األساسية ملنزل أو ألرض سـكنية

-2

مناسبة.
 -1إعادة صياية هذا البند
 -5أال يكون مقدم الطلب أو
بالتوافق مع وزارة اإلسكان على
أي من أفراد أسرته األساسية قد
النحو التايل( :أال يكون مقدم
سبق له احلصول على أي خدمة
الطلب مالكًا لعقار حسب
إسكانية مقدمة من احلكومة أو
اخلاصة
الوزارة
معايري
القطاع اخلاص أو اجلمعيات أو
باملساحة) ،وذلك ألن مصطلح
املؤسسات اخلريية أو أية جهة
العقار يشمل عيع الوحدات
أخرى .ويستثىن من ذلك خدمة
السكنية ،مع إعادة ترقيمه
 -5أال يكون مقدم الطلـب أو
229

أال يكون مقدم الطلـب

مالكًا لعقار حسـب معـايري
الوزارة اخلاصة باملساحة.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
أي من أفراد أسرته األساسية قـد
سبق له احلصول على أي خدمـة
إسكانية مقدمة من احلكومـة أو
القطاع اخلاص أو اجلمعيـات أو
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

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
الشقة عن طريق اإلجيار من
الوزارة أو أية جهة أخرى ،وجيب
على مقدم الطلب يف هذه احلالة
إعادة الشقة السكنية إىل الوزارة

ليصبح (.)2

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
-1

أال يكون مقدم الطلب أو

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

أو اجلهة املاحنة حبالتها األصلية
خالل شهرين من تسلم مفتاح  -5املوافقة على النص كما ورد
الوحدة السكنية.
يف مشروع القانون ،مع إعادة
ترقيمه ليصبح (.)1
 -6أال يزيد دخل رب األسرة

إسكانية مقدمة من احلكومـة أو
القطاع اخلاص أو اجلمعيـات أو
املؤسسات اخلريية أو أية جهـة
أخرى .ويستثىن من ذلك خدمة
الشقة عن طريق اإلجيـار مـن
الوزارة أو أية جهة أخرى ،وجيب

على ألف دينار وقت تقدمي

على مقدم الطلب يف هذه احلالة

الطلب ،مع مراعاة احلكم الوارد

إعادة الشقة السكنية إىل الوزارة

يف نص املادة ( )4من هذا القانون
229

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
من تسلم مفتاح الوحدة السكنية.

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
أو اجلهة املاحنة حبالتها األصـلية

فيما يتعلق بتحديد هذا الدخل.

خالل شهرين من تسلم مفتـاح
 -6أال يزيد دخل رب األسـرة

الوحدة السكنية.

على ألف دينار وقت التخصيص،
مع مراعاة احلكم الوارد يف نـص
املادة ( )4من هذا القانون فيمـا
يتعلق بتحديد هذا الدخل.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

 -6حذف البند ( ،)6وذلك
إلناطة هذا االختصاص جمللس
الوزراء طبقًا للمادة رقم ()33
اليت استحدثتها اللجنة حىت يتسىن
حتديد دخل رب األسرة على
ضوء املتطلبات املعيشيـــة
واألوضاع
االقتصاديــــــــــ
ـــــــــــة،
واالستراتيجيــــــــ
229

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

ـــــــــــة
اإلسكانية للملكة.

مادة ()4

مادة ()4

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

دون تعديل

مادة ()4

مادة ()4

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

تتوافر فيها الشروط املنصوص عليها

تتوافر فيها الشروط املنصوص عليها

يف املادة ( )3من هذا القانون يف

يف املادة ( )3من هذا القانون يف

سجل خاص تعده اإلدارة وتقيد
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
سجل خاص تعده اإلدارة وتقيد

الطلبات حسب أسبقية تقدميها.

الطلبات حسب أسبقية تقدميها.

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

وعلى مقدم الطلب إفادة اإلدارة

من أسباب كسب امللكية يف الفترة

بأي ملك قد يؤول إليه بأي سبب

ما بني تاريخ تقدمي الطلب وتاريخ

من أسباب كسب امللكية يف الفترة

التخصيص.

ما بني تاريخ تقدمي الطلب وتاريخ
التخصيص.
مادة ()1

مادة ()1

أ -خيصص ملقدم الطلب املسكن أ -دون تعديل.

مادة ()1

مادة ()1

املوافقة على النص كما أ -خيصص ملقدم الطلب املسكن
أ-
ورد يف مشروع القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

املالئم بقرار من الوزير وعلى

املالئم بقرار من الوزير وعلى

املنتفع قبل أن يتسلم املسكن أن

املنتفع قبل أن يتسلم املسكن أن

يوقع على العقد املعد لذلك

يوقع على العقد املعد لذلك

والذي ينص على أنه سوف يلتزم

والذي ينص على أنه سوف

بالشروط واألحكام الواردة يف

يلتزم

واألحكام

هذا القانون والقرارات الصادرة

الواردة

تنفيذاً له.

والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

ب-

يترتب

على

ب-

ختصيص

بالشروط

يترتب

يف

هذا
على

القانون
ختصيص

املسكن متكني املنتفع من االنتفاع

املسكن متكني املنتفع من

به متهيداً لنقل ملكيته إليه يف هناية

االنتفاع به متهيداً لنقل ملكيته

مدة االنتفاع بالشروط واألوضاع

ب-
222

املوافقة على النص كما

إليه يف هناية مدة االنتفاع

نصوص مواد مشروع القانون

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة
املقررة قانوناً.

توصية اللجنة

ب-

دون تعديل.

ورد يف مشروع القانون.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
بالشروط واألوضاع املقررة
قانوناً.

مادة ()7

مادة ()7

مادة ()7

 إضافة عبارة (على أال يتجاوزنسبة  %21من جمموع دخل رب
األسرة) يف هناية البند رقم (.)2
على لك يكون نص املادة بعـد
التعديل:
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مادة ()7

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

يصدر الوزير – بناء على اقتراح
يصدر الوزير – بناء على اقتراح

اإلدارة – قراراً حيدد فيه ما يلي:

املوافقة على نص صدر املادة كما يصدر الوزير – بناء على اقتراح
ورد يف مشروع القانون.

اإلدارة – قراراً حيدد فيه ما يلي:
-4
ومثنه.

اإلدارة – قراراً حيدد فيه ما يلي:

فئة ودرجة كل مسكن

 -4فئة ودرجة كل مسـكن
 -4املوافقة على النص كما ورد  -4فئة ودرجة كل مسكن ومثنه.
 -2مقدار القسط الشهري لكل
ومثنه.
يف مشروع القانون.
 -2مقدار القسط الشهري لكل
مسكن على أال يتجاوز نسبة
مسكن على أال يتجاوز نسبة
 -2مقدار القسـط الشـهري  %21من جمموع دخل رب
912

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
لكل مسكن.

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
األسرة.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
 %21من جمموع دخل رب

 -2املوافقة على قرار جملس النواب.

األسرة.

-3

 -3املدة القصوى اليت جيب أن
املدة القصوى اليت جيب أن يسدد خالهلا مثن املسكن بكامله.

يسدد خالهلا مثن املسكن بكامله.
-1

-3

ـع
ـة دفـ
ـد وكيفيـ
مواعيـ

األقساط الشهرية.

 -1مواعيد
األقساط الشهرية.

وكيفية

املدة القصوى اليت جيب أن

يسدد خالهلا مثن املسكن بكامله.
 -1مواعيد وكيفية دفع األقسـاط

دفع
 -3املوافقة على النص كما ورد
يف مشروع القانون.

919

الشهرية.

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 -1املوافقة على النص كما ورد
يف مشروع القانون.

مادة ()6

مادة ()6
•

مادة ()6

البند ( :)3تغيري الفقرة

الواردة بعد عبارة (الفئة الثالثة) يف
بداية البند إىل (باسم العائلة على
الشيوع

حبسب

الفريضة

الشرعية).

•

البند ( :)1نقل البند إىل
919

مادة ()6

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
املادة ( )8بعد حذف عبارة (يف
مجيع األحوال ال جيوز) الواردة يف
بدايته.
إضافة فقرة رابعة نصها:
•

الفئة الرابعة  :باسم االبن -

االبنة البالغ سن الرشد ويتيم
الوالدين ولديه أخ أو أخت
قاصرا أو أكثر.
على لك يكون نص املادة بعـد
التعديل:

919

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

يسجل املسكن يف حالة التمليك
وفقاً ملا يلي:
 -4الفئة األوىل :باسم الزوج
إذا كان هو الذي قام منفرداً بدفع
األقساط .أما إذا اشترك مع زوجته
يسجل املسكن يف حالة التمليـك أو عيع زوجاته أو مع إحداهن أو
بعضهن يف دفع األقساط فإن
وفقاً ملا يلي:
املسكن يسجل على الشيوع بنسبة
املسامهة.

 -املوافقة على نص صدر املادة كما

 -4الفئة األوىل :باسم الزوج إذا  -2الفئة الثانية :باسم الوالد أو ورد يف مشروع القانون.
كان هو الذي قام منفرداً بدفع

الوالدة حبسب األحوال.

911

يسجل املسكن يف حالة التمليـك
وفقاً ملا يلي:

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

األقساط .أما إذا اشترك مع زوجته
 -4الفئة األوىل :املوافقة على النص
 -3الفئة الثالثة :باسم العائلة
كما ورد يف مشروع القانون.
أو عيع زوجاته أو مع إحداهن أو على الشيوع حبسب الفريضة
 -4الفئة األوىل :باسم الزوج
بعضهن يف دفع األقساط فإن الشرعية.
إذا كان هو الذي قام منفرداً
املسكن يسجل على الشيوع بنسبة
بدفع األقساط .أما إذا اشترك مع
املسامهة.
زوجته أو عيع زوجاته أو مع
إحداهن أو بعضهن يف دفع

 -2الفئة الثانية :باسم الوالد أو

األقساط فإن املسكن يسجل على

الوالدة حبسب األحوال.
 -3الفئة الثالثة :باسم االبن
البالغ الذي كون مع والديه أو
أحدمها أسرة أساسية من الفئة

الشيوع بنسبة املسامهة.
 -2الفئة الثانية :باسم الوالد أو

 -4الفئة الرابعة :باسم االبن -
االبنة البالغ سن الرشد ويتيم

الوالدة حبسب األحوال.

الوالدين ولديه أخ أو أخت

 -3الفئة الثالثة :باسم االبن البالغ
919

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

الثالثة وقام بدفع األقساط قاصرا أو أكثر.
املقررة .وال خيل ذلك حبقه يف

توصية اللجنة
 -2الفئة الثانية :املوافقة على النص
كما ورد يف مشروع القانون.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
الذي كون مع والديه أو
أحدمها أسرة أساسية من الفئة
الثالثة وقام بدفع األقساط

احلصول على خدمة أخرى إذا

املقررة.

كون أسرة من الفئة األوىل أو
الثانية حسب ما هو وارد يف
املادة ( )4من هذا القانون.

 -3الفئة الثالثة :املوافقة على النص
كما ورد يف مشروع القانون،
مع حذف الفقرة األخرية من
هذا البند ،وذلك حىت ال حيصل
االبن البالغ على أكثر من خدمة
 -1الفئة الرابعة :باسم االبن أو
إسكانية ،وذلك على النحو
االبنة البالغ يتيم الوالدين
التايل( :باسم االبن البالغ الذي
911

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كون مع والديه أو أحدمها
أسرة أساسية من الفئة الثالثة
وقام بدفع األقساط املقررة).
 -1يف عيع األحوال ال جيوز
بيع املسكن إال بعد سداد عيع
األقساط.

-1

الفئة الرابعة :املوافقة على

قرار جملس النواب بإضافة فقرة
باسم الفئة الرابعة ،مع إعادة
صيايتها بالتوافق مع وزارة
915

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
والذي كون مع أخ أو أخت
قاصر أو أكثر أسرة أساسية من
الفئة الرابعة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

اإلسكان ،وذلك على النحو

التايل( :باسم االبن أو االبنة
البالغ يتيم الوالدين والذي كون
مع أخ أو أخت قاصر أو أكثر
أسرة أساسية من الفئة الرابعة).
 املوافقة على قرار جملس النواببنقل البند رقم ( )1إىل املادة ()8
بعد حذف عبارة (يف مجيع

األحوال ال جيوز) الواردة يف
بدايته.

912

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة ()1

مادة ()1

مادة ()1

مادة ()1

 البند ( :)2تغيري عبارة (أو يسمحبذلك) إىل (األساسية).
 إضافة البند املنقول من املادةالسابقة مع إضافة عبارة (ووجود
مسكن بديل لألسرة األساسية)
إليه ،على أن يأخذ التسلسل
الرقمي (.)3
على لك يكون نص املادة بعـد
التعديل:
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

ال جيوز للمنتفع القيام بأي عمل من
األعمال والتصرفات اآلتية إال بعد
موافقة اإلدارة:
 -4تأجري املسكن من الباطن
ال جيوز للمنتفع القيام بأي عمل من
كله أو بعضه أو التنازل عنه كله أو
األعمال والتصرفات اآلتية إال بعد
بعضه بأي وجه من الوجوه إىل حني
موافقة اإلدارة:
سداد كامل األقساط.

ال جيوز للمنتفع القيام بأي عمل من

 -2أن يسكّن بصفة دائمة
 استبدال كلمة (الوزارة) بكلمة األعمال والتصرفات اآلتية إال بعدأشخاصاً آخرين يري أفراد أسرته
(اإلدارة) الواردة يف صدر املادة ،موافقة الوزارة:
األساسية.
وذلك بالتوافق مع وزارة
 -4تأجري املسكن من الباطن
922

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
كله أو بعضه أو التنازل عنه كله أو -1

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
بيع املسكن إال بعد سداد

اإلسكان.

بعضه بأي وجه من الوجوه إىل مجيع األقساط ،ووجود مسكن
بديل لألسرة األساسية.
حني سداد كامل األقساط.
-2

أن يسكن بصفة دائمة

أشخاصاً آخرين يري أفراد أسرته أو

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

-5
 -4املوافقة على النص كما
ورد يف مشروع القانون.

تأجري املسكن من الباطن

كله أو بعضه أو التنازل عنه كله
أو بعضه بأي وجه من الوجوه
إىل حني سداد كامل األقساط.

يسمح بذلك.

 -2أن يسكّن بصفة دائمة
أشخاصاً آخرين يري أفراد
أسرته األساسية.

 -2املوافقة على قرار جملس
النواب.

929

-1

بيع املسكن إال بعد سداد

مجيع األقساط ،ووجود مسكن

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
بديل لألسرة األساسية.

عدم إجراء أي تغيريات أو

 -3املوافقة على قرار جملس -4
النواب بإضافة البند املنقول من
تعديالت
املادة السابقة مع إضافة عبارة
املسكن.
(ووجود مسكن بديل لألسرة

األساسية)

على

أن

التسلسل الرقمي (.)1

929

يأخذ

جوهرية

على

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

-1

إضافة بند جديد برقم ()4

يكون على النحو التايل( :عدم
إجراء أي تغيريات أو تعديالت
جوهرية على املسكن) ،وذلك
ألن املنتفع قد يقوم بالتعديالت
والتغيريات اجلوهرية اليت تؤثر
على املسكن قبل سداد عيع
األقساط ،أو قد تؤثر على
املساكن اجملاورة ،أو تؤدي إىل
تشويه املنظر العام للمشروع
اإلسكاين.
929

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

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

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

مادة ()1

مادة ()1

 تغيري عبارة (اليت يكون قد) إىل  -حذف املادة رقم ( ،)9مع إعادةترقيم املواد الالحقة ،وذلك ألن
(املرخصة اليت).
هذه اإلضافات والتحسينات حىت
وإن متت مبوافقة الوزارة فإن
على لك يكون نص املادة بعـد املستفيد منها سيكون املنتفع،
التعديل:
وبالتايل ليس هناك مربر قانوين
للتعويض.
جيب على اإلدارة عند صدور قرار
921

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
بإهناء االنتفاع تعويض املنتفع

جيب على اإلدارة عند صدور قرار
بإهناء االنتفاع تعويض املنتفع
تعويضاً عادالً عن كافة اإلضافات

تعويضاً عادالً عن كافة اإلضافات
والتحسينات املرخصة اليت أحدثها
يف املسكن.

والتحسينات اليت يكون قد أحدثها
يف املسكن.

929

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

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

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة ()51

مادة ( -)51مادة ( )1بعد إعادة

مادة ()1

الترقيم

 تغيري عبارة (تسليم أول منتفع)  -املوافقة على قرار جملسالنواب ،مع إعادة ترقيم املادة
الواردة يف السطر األول إىل (استالم
لتصبح املادة رقم (.)1
املنتفع).

على لك يكون نص املادة بعـد

921

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

التعديل:
تقوم الوزارة خالل األربع سنوات تقوم الوزارة خالل األربع سنوات
األوىل اليت تبدأ من تاريخ تسليم األوىل اليت تبدأ من تاريخ اسـتالم
أول منتفع للوحدة السكنية بإجراء املنتفع للوحدة السـكنية بـإجراء
الترميمات الضرورية الالزمة ملباين الترميمات الضرورية الالزمة ملبـاين
الوحدة السكنية اليت تنشئها الوزارة الوحدة السكنية اليت تنشئها الوزارة
واألسوار اخلاصة هبا إذا ثبت أن واألسوار اخلاصة هبا إذا ثبـت أن
هذه الترميمات ذات طبيعة إنشائية هذه الترميمات ذات طبيعة إنشائية
تتعلق بتصميم أو تنفيذ هذه تتعلق بتصـميم أو تنفيـذ هـذه
الوحدة ،ويتحمل املنتفع الترميمات الوحدة ،ويتحمل املنتفع الترميمات

تقوم الوزارة خالل األربع سنوات
األوىل اليت تبدأ من تاريخ استالم
املنتفع 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
الوحدة ،ويتحمل املنتفع الترميمات
األخرى بدءاً من تاريخ استالمه
925

تقوم الوزارة خالل األربع سنوات
األوىل اليت تبدأ من تاريخ استالم
املنتفع للوحدة السكنية بإجراء
الترميمات الضرورية الالزمة ملباين
الوحدة السكنية اليت تنشئها الوزارة
واألسوار اخلاصة هبا إذا ثبت أن

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

األخرى بدءاً من تاريخ استالمه األخرى بدءاً من تاريخ اسـتالمه الوحدة السكنية.

هذه الترميمات ذات طبيعة إنشائية

الوحدة السكنية.

تتعلق بتصميم أو تنفيذ هذه

الوحدة السكنية.

الوحدة ،ويتحمل املنتفع الترميمات
األخرى بدءاً من تاريخ استالمه
الوحدة السكنية.

مادة ()55

مادة ()55

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

تكون صيانة وترميم اجلدران
املشتركة بني أكثر من مسكن
مسئولية مشتركة بني اجلريان وحتدد

مادة ()51

تكون صيانة وترميم اجلدران

دون تعديل

 املوافقة على النص كما ورد يفمشروع القانون ،مع إعادة ترقيم املشتركة بني أكثر من مسكن
922

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

املادة لتصبح املادة رقم (.)51

مسئولية مشتركة بني اجلريان وحتدد

قرار جملس النواب

تلك املسئولية طبقاً للقواعد القانونية

تلك املسئولية طبقاً للقواعد القانونية

العامة.

العامة
مادة ()52

مادة ()52

مادة ( -)52مادة ( )55بعد

مادة ()55

إعادة الترقيم

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

دون تعديل

 إعادة صياية املادة على النحوالتايل" :يصدر وزير اإلسكان
بقرار منه منو جًا لعقد التمليك

يصدر وزير اإلسكان بقرار منه
منو جًا لعقد التمليك وعقد الحتاد

وعقد الحتاد املنتفعني بشقق املنتفعني بشقق التمليك وفقًا
991

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

التمليك وفقًا ألحكام هذا ألحكام هذا القانون

القانون" ،وذلك بالتوافق مع
وزارة اإلسكان ،مع إعادة ترقيم

املادة لتصبح املادة رقم (.)55

الفصل الثالث

الفصل الثالث

الفصل الثالث

الفصل الثالث

التأجري

التأجري

التأجري

التأجري

مادة ()51

مادة ()54

مادة ( -)51مادة ( )52بعد

مادة ()52

إعادة الترقيم

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

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

 املوافقة على قرار جملس النواب تقدمي موضع املادة ليصبح رقمها بتقدمي موضع املادة ليصبح رقمها(.)43
( ،)43مع إعادة ترقيمها لتصبح
املادة رقم (.)52

 إعادة صياية املادة على النحوالوارد أدناه.
على لك يكون نص املادة بعـد
التعديل:

 دمج البندين (أ) و(ب) يف فقرةلتكون صدر املادة وإعادة
صيايتهما على النحو التايل:

(للوزارة تأجري الشقق اململوكة

999

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

أ-

للوزارة

تأجري

الشقق

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

أ -للوزارة

تأجري

الشقق

للدولة حسب االشتراطات

اململوكة

للدولة

حسب

التالية.) :

للوزارة تأجري الشقق اململوكة

الشرطني اآلتيني:

اململوكة للدولة ألي من األيراض
 -4حذف البند (،)4
ألن حتديد سن املنتفع
اآلتية:
بقرار من جملس الوزراء
 -5أال يقل سن مقدم الطلب
للمادة رقم ()33
عن ( )51سنة ميالدية وال يزيد
استحدثتها اللجنة.
على ( )71سنة.
 -4توفري سكن بصفة مؤقتة
 -2حذف البند ( ،)2وذلك
للذين ال ميلكون سكناً ومن
طلب
لديه
يكون
أن
2
ألن التأجري ليس له عالقة
املتوقع أن تسمح مواردهم املالية
إسكاين حسب االشتراطات بالطلبات اإلسكانية املتعلقة
وذلك
يكون
استنادًا
اليت

999

للدولة حسب االشتراطات التالية:

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
بامتالك سكن مستقبالً.
-2

توفري سكن بصفة دائمة

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

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
الواردة يف املادة (.)5

بالقروض أو التمليك ،إذ قد
يكون املواطن يري مشمول
بأحكام القانون اخلاصة بالقروض
أو التمليك إال أنه ال ميلك أي
عقار يف اململكة ،ومل يستفيد من
اخلدمات اإلسكانية اليت تقدمها
الوزارة.

ب-حذف البند (ب) ،ألن مت دجمه
يف صدر املادة.
ب -ويشترط للحصول على

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

-4

املوافقة على النص كما ورد

999

-5

أن يكون الطلب مقدماً من

رب األسرة األساسية.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
خدمة شقة مملوكة للدولة عن

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
ب -دون تعديل.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

يف مشروع القانون.

طريق اإلجيار أن تتوافر املتطلبات
التالية:
-4

أن يكون الطلب مقدماً من

رب األسرة األساسية.
-2

 -2حذف البند ( ،)2ألنه
موجود يف تعريف املنتفع ،مع

أن يكون مقدم الطلب

-4دون تعديل.

حبريين اجلنسية.
-3

أال يقل سن مقدم الطلب

عن ( )48سنة ميالدية وال يزيد
على ( )61سنة.

 -2دون تعديل.

إعادة ترقيم البنود التالية.
 -3حذف البند ( ،)3وذلك
ألن حتديد سن مقدم الطلب

-2

أال يكون مقدم الطلب أو

أحد أفراد أسرته األساسية مالكاً
ملنزل.

يكون بقرار من جملس الوزراء
استنادًا للمادة رقم ( )33اليت  -1أال يكون قد سبق ملقدم
استحدثتها اللجنة ،مع إعادة
الطلب أو أحد أفراد أسرته
ترقيم البنود التالية.
األساسية أن حصل على خدمة
991

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 -1املوافقة على النص كما ورد إسكانية من احلكومة أو اجلمعيات
يف مشروع القانون ،مع إعادة أو املؤسسات اخلريية أو أية جهة
-1

أال يكون مقدم الطلب أو

أحد أفراد أسرته األساسية مالكاً
ملنزل.
-5

ترقيم البند ليصبح (.)2

أال يكون قد سبق ملقدم

-3

دون تعديل.

 -5املوافقة على النص كما ورد
يف مشروع القانون ،مع إعادة
ترقيم البند ليصبح (.)1

الطلب أو أحد أفراد أسرته
األساسية أن حصل على خدمة
إسكانية من احلكومة أو اجلمعيات
أو املؤسسات اخلريية أو أية جهة

 حذف هذه الفقرة ،وذلك إلناطةهذا االختصاص جمللس الوزراء
999

أخرى.

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة
أخرى.
-1

دون تعديل.

استنادًا للمادة رقم ( )33اليت
استحدثتها اللجنة.

أال يزيد دخل رب األسرة على
 111دينار ،مع مراعاة احلكم
الوارد يف نص املادة ( )4من هذا
القانون فيما خيص الدخل.

-5

دون تعديل.
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

دون تعديل.مادة ()54

مادة ()51

مادة ( -)54مادة ( )51بعد
إعادة الترقيم

(مادة  54بعد إعادة الترقيم)
 -املوافقة على نص املادة كما ورد

 املوافقة على قرار جملس النواب،995

مادة ()51

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

يف املشروع بقانون ،مع تأخري

مع استبدال كلمة (الوزارة)

موضعها ليصبح رقمها ()41

بكلمة (اإلدارة) ،وإعادة ترقيم

وتعديل رقم املادة الواردة ضمن
السياق لتصبح ( )43بدالً من

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

املادة لتصبح املادة رقم ()51
على النحو التايل:

(.)41
يقدم طلب االنتفاع خبدمة استئجار

على لك يكون نص املادة بعـد

شقة على استمارة خاصة وفقاً

التعديل:

للنموذج املعد لذلك من اإلدارة

يقدم طلب االنتفاع خبدمة استئجار يقدم طلب االنتفاع خبدمة استئجار وتدرج الطلبات اليت تتوافر فيها
شقة على استمارة خاصة وفقاً شقة على استمارة خاصة وفقاً الشروط املنصوص عليها يف املادة
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

يقدم طلب االنتفاع خبدمة استئجار للنموذج املعد لذلك من اإلدارة للنموذج املعد لذلك من اإلدارة ( )41من هذا القانون يف سجل
شقة على استمارة خاصة وفقاً وتدرج الطلبات اليت تتوافر فيها وتدرج الطلبات اليت تتوافر فيها تعده الوزارة وتقيد الطلبات حسب
للنموذج املعد لذلك من اإلدارة الشروط املنصوص عليها يف املادة الشروط املنصوص عليها يف املادة أسبقية تقدميها.
وتدرج الطلبات اليت تتوافر فيها ( )43من هذا القانون يف سجل ( )41من هذا القانون يف سجل
الشروط املنصوص عليها يف املادة تعده اإلدارة وتقيد الطلبات حسب
تعده الوزارة وتقيد الطلبات حسب وعلى مقدم الطلب إفادة اإلدارة
( )41من هذا القانون يف سجل أسبقية تقدميها.
أسبقية تقدميها.
بأي ملك قد يؤول إليه ألي سبب
تعده اإلدارة وتقيد الطلبات حسب

أسبقية تقدميها.

من أسباب كسب امللكية يف الفترة

وعلى مقدم الطلب إفادة اإلدارة وعلى مقدم الطلب إفادة اإلدارة ما بني تاريخ تقدمي الطلب وتاريخ
بأي ملك قد يؤول إليه ألي سبب بأي ملك قد يؤول إليه ألي سبب التخصيص.

وعلى مقدم الطلب إفادة اإلدارة من أسباب كسب امللكية يف الفترة من أسباب كسب امللكية يف الفترة
بأي ملك قد يؤول إليه ألي سبب ما بني تاريخ تقدمي الطلب وتاريخ ما بني تاريخ تقدمي الطلب وتاريخ
991

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

من أسباب كسب امللكية يف الفترة التخصيص.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

التخصيص.

ما بني تاريخ تقدمي الطلب وتاريخ
التخصيص.

مادة ()51

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

-

املادتان ()57 ،51

املادتان ()57 ،51

(مادة  51بعد إعادة الترقيم)

(مادة  54بعد إعادة الترقيم)

دمج املادتني على النحو الوارد  -املوافقة على قرار جملس النواب
أدناه ،على أن تأخذ الرقم بدمج املادتني ،مع إضافة فقرة
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مادة ()54

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

وعلى اإلدارة أن تسلم املنتفع نسخة

( )45مع مراعاة تسلسل املواد

جديدة هناية املادة نصها (ويلتزم

من ذلك العقد.

اليت تليها.

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

مادة ()57
على لك يكون نص املادة بعـد
يصدر الوزير بقرار منه منوذجاً لعقد
اإلجيار وفقاً ألحكام هذا القانون.

التعديل:

بكلمة

(اإلدارة)،

وإعادة ترقيم املادة لتصبح املادة
رقم ( )54على النحو التايل

:

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

999

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

وعلى الوزارة أن تسلم املنتفع
على املنتفع قبل أن يتسلم السكن
املؤجر له أن يوقع مع اإلدارة عقد
إجيار طبقاً للنمو ج املعد لذلك،

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

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

الوزير بقرار منه منوذجاً لعقد اإلجيار
وفقاً ألحكام هذا القانون.

999

نصوص مواد مشروع القانون

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

الفصل الرابع

الفصل الرابع

الفصل الرابع

الفصل الرابع

القروض

القروض

القروض

القروض

مادة ()56

مادة (( - )56مادة  57بعد

مادة ( - )56مادة ( )51بعد

مادة ()51

كما وردت من احلكومة

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

999

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

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

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

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

لتصبح املادة رقم (.)51

هناية املادة.

الشريعة اإلسالمية مبا يضمن خلو
هذه القروض من الربا والعمل مببدأ
991

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

املراحبة أو اإلجارة املتوافقة مع على لك يكون نص املادة بعـد
أحكام الشريعة.

التعديل:
تقدم عيع القروض الوارد ذكرها

توفر الوزارة قروض تتوافق مع

يف املواد التالية مبا يتوافق مع أحكام

أحكام الشريعة اإلسالمية حال

الشريعة اإلسالمية.

مادة ()51

مادة (( - )51مادة  56بعد

رغبة املنتفع.

مادة ( - )51مادة ( )57بعد

999

مادة ()57

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

البند ( :)4حذف كلمة (بالفعل)الواردة يف هناية البند.
البند ( :)2إضافة عبارة ( ،أولزوجته بالتوافق.).
البند (:)3– تغري عبارة (إصالح أو حتسني)
إىل كلمة (ترميم).
– حذف كلمة (املواطن) الواردة
يف هناية البند.
991

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

على لك يكون نص املادة بعـد
التعديل:

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

 -4شراء مسكن قائم بالفعل.

 -4شراء مسكن قائم.

يتم إقراض املواطن لتمويل إحدى

 -2بناء مسكن على أرض مملوكة

احلاالت اآلتية:

له ،أو لزوجته بالتوافق.

 املوافقة على نص صدر املادة كماورد يف مشروع القانون.
995

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
-2

بناء مسكن على أرض

مملوكة له.
-3

إصالح أو حتسني مسكن

قائم يسكنه املواطن.

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
 -3ترميم مسكن قائم يسكنه.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
 -4شراء مسكن قائم.

 -4املوافقة على قرار جملس
 -2بناء مسكن على أرض مملوكة
النواب.
له ،أو لزوجته بالتوافق.
 -3ترميم مسكن قائم يسكنه.
-2

املوافقة على قرار جملس

النواب.

 -3املوافقة على قرار جملس
النواب.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 إعادة ترقيم املادة لتصبح املادةرقم (.)57

مادة ()51

مادة (( - )51مادة  51بعد

مادة ( - )51مادة ( )56بعد

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

(الفقرة أ)
 إضافة حرف (لـ) إىل كلمـة(شراء) الواردة يف السطر األول
من الفقرة ،وتصـويب كلمـة
(شقق) يف ذات السطر لتصـبح
(شققاً).
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مادة ()56

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
 البند ( :)3إضافة عبارة (وقتتقدمي الطلب) يف هناية البند.
 البند ( :)1تغيري كلمة (لتقومي)إىل (تقومياً).
 البند ( :)9إعادة صياية البندعلى النحو الوارد يف النص بعد
التعديل.
 الفقرة األخرية :إعادة صيايةالفقرة األخرية على النحو الوارد
يف النص بعد التعديل.
(الفقرة ب)
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
 البند ( :)3تغيري سن املتقدم من( )11إىل (.)71

 البند ( :)5تغيري كلمة (حصة)الواردة يف سياق البند إىل عبارة

(احلصة األكرب).

 البند ( )6تغيري عبارة من (مخسعشرة سنة ) إىل عبارة (عشر
سنوات).
 البند ( :)1تغيري دخل رباألسرة من ( 611دينار) إىل

( 5411دينار).
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
على لك يكون نص املادة بعـد
التعديل:
أ-يشترط للحصول على خدمة
قرض لشراء أو بناء مسكن،
سواء كان منزالً أو شققاً سكنية
يف املناطق املخصصة لذلك ،أن
تتوافر فيه املتطلبات التالية:

 -4أن يكون الطلب مقدماً من
999

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
رب األسرة األساسية.
 -2أن يكون مقدم الطلب حبريين
اجلنسية.

أ – يشترط للحصول على خدمة
 -3أال يقل سن مقدم الطلب عن
قرض شراء أو بناء مسكن ،سواء
( )48سنة ميالدية وال يزيد
كان منزالً أو شقق سكنية يف
على ( )51سنة وقت تقدمي
املناطق املخصصة لذلك ،أن تتوافر

الطلب.

فيه املتطلبات التالية:

 -1أال يزيد دخل رب األسرة على
999

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 4111دينار ،مع مراعاة احلكم أ-
الوارد بنص املادة ( )4من هذا النحو التايل( :يشترط للحصول أ -يشترط للحصول على
القانون فيما خيص الدخل ،وال على خدمة قرض لشراء أو بناء خدمة قرض لشراء أو بناء
يتأثر مبلغ القرض الذي حيق له مسكن ،سواء كان منزالً أو مسكن ،سواء كان منزالً أو
إعادة صياية البند على

-4

أن يكون الطلب مقدماً من

رب األسرة األساسية.

شقةً سكنية ،أن تتوافر فيه

احلصول عليه من جراء تطبيق
 -2أن يكون مقدم الطلب
هذا احلكم.
االشتراطات التالية:
االشتراطات التالية.) :
حبريين اجلنسية.
 -5أن يكون دخل رب األسرة
كافياً لسداد أقساط القرض إىل
 -4املوافقة على النص كما ورد
 -3أال يقل سن مقدم الطلب
حني سداده بالكامل.
عن ( )48سنة ميالدية وال يزيد  -6حيسب مبلغ القرض بالتناسب يف مشروع القانون.
 -5أن يكون الطلب مقدماً من
مع مدة السداد على أال يزيد
رب األسرة األساسية.
على ( )51سنة.
القسط الشهري على  %25من
جمموع دخل رب األسرة.
شقةً سكنية ،أن تتوافر فيه

991

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
 -1أال يزيد دخل رب األسرة
على  4111دينار ،مع مراعاة
احلكم الوارد بنص املادة ( )4من
هذا القانون فيما خيص الدخل ،وال
يتأثر مبلغ القرض الذي حيق له
احلصول عليه من جراء تطبيق هذا
احلكم.
-5

أن يكون دخل رب األسرة

كافياً لسداد أقساط القرض إىل
حني سداده بالكامل.
-6

حيسب

مبلغ

القرض

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

 -1ال مينح القرض إال بعد إجراء  -2حذف البند ( )2وإعادة
الوزارة تقومياً تراعي فيه القيمة ترقيم البنود التالية ،وذلك ألنه
السوقية للعقار يف حالة قرض ورد تعريفه يف املنتفع.
الشراء أو قيمة البناء يف حالة
قرض البناء.
 -8ال مينح القرض إذا تبني من
التقومي أن املبلغ املطلوب  -3حذف البند ( ،)3وإعادة
كقرض أكرب من استطاعة رب ترقيم البنود التالية ،وذلك ألن
األسرة إال أنه ميكن منح القرض حتديد سن مقدم الطلب يكون
إذا قدم مقدم الطلب إثباتاً بقرار يصدر من جملس الوزراء
موثوقاً به يضمن سداد الفرق استناداً للمادة رقم ( )33اليت
بني قيمة الشراء أو البناء واحلد استحدثتها اللجنة.
األقصى للقرض من موارده
999

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
بالتناسب مع مدة السداد على أال
يزيد القسط الشهري على %25
من جمموع دخل رب األسرة.
-1

ال مينح القرض إال بعد

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

اخلاصة وأن القرض ال يستغل  -1حذف البند ( ،)1وإعادة
ترقيم البنود التالية ،وذلك ألن
إال لشراء أو بناء مسكن ،أو
حتديد دخل رب األسرة يكون
شاركت الزوجة مبوافقتها يف
بقرار يصدر من جملس الوزراء
تسديد األقساط.

 -8ال مينح القرض إذا تبني من
التقومي أن املبلغ املطلوب كقرض
أكرب من استطاعة رب األسرة إال

 -2حيسب مبلغ القرض
بالتناسب مع مدة السداد على
أال يزيد القسط الشهري على
 %25من جمموع دخل رب
األسرة.

استناداً للمادة رقم ( )33اليت
استحدثتها اللجنة.
 -1ال مينح القرض إال بعد

إجراء الوزارة لتقومي تراعي فيه  -9جيب على مقدم الطلب يف
حالة ما إذا كان الطلب لقرض
القيمة السوقية للعقار يف حالة
شراء أن يثبت أنه ال ميلك منزالً
قرض الشراء أو قيمة البناء يف حالة
قرض البناء.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

إجراء الوزارة تقومياً تراعي فيه

 -5حذف البند ( )5بالتوافق
أو أرضاً سكنية ،وجيب عليه
مع وزارة اإلسكان ،مع إعادة
يف حالة ما إذا كان الطلب
ترقيم البنود التالية.
لقرض بناء أن يقدّم إثباتاً موثَّقاً

يفيد أن أفراد أسرته األساسية
ميلكون أرضاً سكنية مناسبة -6
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القيمة السوقية للعقار يف حالة
قرض الشراء أو قيمة البناء يف
حالة قرض البناء.

 -4ال مينح القرض إذا تبني من
التقومي أن املبلغ املطلوب كقرض
املوافقة على النص كما
أكرب من استطاعة رب األسرة إال

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
أنه ميكن منح القرض إذا قدم مقدم
الطلب إثباتاً موثوقاً به يضمن سداد

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
وليس عليها منازعات قانونية أو

شرعية ومبوافقتهم.

ورد يف مشروع القانون ،مع

إعادة ترقيمه ليصبح (.)2

الفرق بني قيمة الشراء أو البناء
واحلد األقصى للقرض من موارده
اخلاصة وأن القرض ال يستغل إال
لشراء أو بناء مسكن ،أو شاركت
الزوجة

مبوافقتها

يف

تسديد

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

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
أنه ميكن منح القرض إذا قدم
مقدم الطلب إثباتاً موثوقاً به
يضمن سداد الفرق بني قيمة
الشراء أو البناء واحلد األقصى
للقرض من موارده اخلاصة وأن
القرض ال يستغل إال لشراء أو
بناء مسكن ،أو شاركت الزوجة
مبوافقتها يف تسديد األقساط

 -1املوافقة على قرار جملس
 -41جيب أال يكون مقدم
النواب ،مع إعادة ترقيمه ليصبح
الطلب أو أي من أفراد أسرته
(.)1
األساسية قد سبق له احلصول
على أية خدمة من اخلدمات
اإلسكانية املقدمة من احلكومة
أو القطاع اخلاص أو اجلمعيات
 -1جيب على مقدم الطلب يف
أو املؤسسات اخلريية أو أية جهة
حالة ما إذا كان الطلب لقرض
أخرى ،ويستثىن من ذلك خدمة
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
شراء أن يثبت أنه ليس من بني
أفراد أسرته األساسية من ميلك
منزالً أو أرضاً سكنية ،وجيب عليه
يف حالة ما إذا كان الطلب لقرض
بناء إثبات أن أفراد أسرته األساسية
ميلكون أرضاً سكنية مناسبة وليس
عليها منازعات قانونية أو شرعية
وأنه ال يوجد بني أفراد األسرة
األساسية من ميتلك منزالً.

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

الشقة عن طريق اإلجيار من  -8املوافقة على النص كما ورد يف
مشروع القانون ،مع إعادة
الوزارة أو أية جهة أخرى،
وجيب على مقدم الطلب يف
ترقيمه ليصبح (.)4
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
شهراً من تسلم قرض البناء
أيهما أسبق.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
شراء أن يثبت أنه ال ميلك عقارًا،
وجيب عليه يف حالة ما إذا كان

الطلب لقرض بناء أن يقدّم إثباتاً
موثَّقاً يفيد بأنه أو أحد أفراد
أسرته األساسية ميلكون أرضًا
سكنية مناسبة وليس عليها
منازعات قانونية أو شرعية

ومبوافقتهم.

 -41جب أال يكون مقدم الطلب

 -7جيب أال يكون مقدم الطلب
أو أي من أفراد أسرته األساسية

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

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

سبق له احلصول على أية خدمة من

قد سبق له احلصول على أية
خدمة من اخلدمات اإلسكانية
املقدمة من احلكومة أو القطاع
اخلاص أو اجلمعيات أو

اخلدمات اإلسكانية املقدمة من
احلكومة أو القطاع اخلاص أو
اجلمعيات أو املؤسسات اخلريية أو
أية جهة أخرى ،ويستثىن من ذلك
خدمة الشقة عن طريق اإلجيار من
الوزارة أو أية جهة أخرى ،وجيب
على مقدم الطلب يف هذه احلالة
إعادة الشقة إىل احلكومة أو اجلهة
املاحنة حبالتها األصلية خالل شهرين
من تسلم قرض الشراء وبعد

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

ويف مجيع األحوال ال يزيد قرض
البناء أو الشراء على71ألف دينار
وال يقل عن  11ألف دينار.

 -9املوافقة على قرار جملس
النواب ،مع استبدال كلمة
(عقارًا) بعبارة (منزالً أو أرضًا
سكنية) ،ألن كلمة عقارًا أمشل،
واستبدال عبارة (بأنه أو أحد)
حبرف (أن) الوارد بعد كلمة
911

املؤسسات اخلريية أو أية جهة
أخرى ،ويستثىن من ذلك خدمة
الشقة عن طريق اإلجيار من
الوزارة أو أية جهة أخرى ،وجيب
على مقدم الطلب يف هذه احلالة
إعادة الشقة إىل احلكومة أو اجلهة
املاحنة حبالتها األصلية و لك:

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

الشهرين من اكتمال البناء أو أربعة
عشر شهراً من تسلم قرض البناء

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

(يفيد) ،مع إعادة ترقيمه ليصبح أ -خالل شهرين من تسلم قرض

(.)1

أيهما أسبق.

الشراء.
ب -وبعد الشهرين من اكتمال
البناء أو أربعة عشر شهراً من
تسلم قرض البناء أيهما أسبق.

ويف عيع األحوال ال يقل قرض
البناء عن  11ألف دينار وال يزيد
على  65ألف دينار ،وال يقل
ب – يشترط للحصول على خدمة
قرض الشراء عن  51ألف دينار
قرض ترميم أن تتوافر املتطلبات
وال يزيد على  15ألف دينار.
التالية:

ويف مجيع األحوال ال يزيد قرض
البناء أو الشراء على71ألف
 -41إعادة صياية البند وإعادة دينار.
912

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

ترقيمه ليصبح ( ،)7وذلك على

 -4يكون الطلب مقدماً من النحو التايل:
رب األسرة األساسية.
(جيب أال يكون مقدم الطلب أو أي
من أفراد أسرته األساسية قد سبق له

 -2يكون مقدم الطلب حبريين
من
خدمة
أية
على
احلصول
ب -يشترط للحصول على خدمة
اجلنسية.
من
املقدمة
اإلسكانية
اخلدمات
قرض ترميم أن تتوافر املتطلبات
ب – يشترط للحصول على خدمة
قرض ترميم أن تتوافر املتطلبات  -3أال يقل سن مقدم الطلب احلكومة أو القطاع اخلاص أو التالية:
عن ( )48سنة ميالدية وال يزيد اجلمعيات أو املؤسسات اخلريية أو
التالية:
على ( )71سنة.

-4

يكون الطلب مقدماً من

رب األسرة األساسية.

-1

يكون قد مت سداد عيع

أية جهة أخرى ،ويستثىن من ذلك

 -5يكون الطلب مقدماً من
خدمة الشقة عن طريق اإلجيار من رب األسرة األساسية.
الوزارة أو أية جهة أخرى ،وجيب
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

القروض املمنوحة لألسرة األساسية على مقدم الطلب يف هذه احلالة
 -2يكون مقدم الطلب حبريين سواء من الوزارة أو بنك إعادة الشقة إىل احلكومة أو اجلهة
اإلسكان.
اجلنسية.
املاحنة حبالتها األصلية و لك:
 -5أن ميتلك أحد أفراد األسرة
 -3أال يقل سن مقدم الطلب األساسية على األقل احلصة
عن ( )48سنة ميالدية وال يزيد األكرب يف املنزل املطلوب له أ -خالل شهرين من تسلم
قرض الشراء.

القرض باعتباره املنزل الوحيد
على ( )51سنة.
الذي متتلكه األسرة وأنه لسكنها ب -وبعد الشهرين من اكتمال  -2يكون قد مت سـداد عيـع
البناء أو أربعة عشر شهراً من
 -1يكون قد مت سـداد عيـع بعد ترميمه.
ـرة
ـروض املمنوحــة لألسـ
القـ
تسلم قرض البناء أيهما أسبق.
القروض املمنوحة لألسرة األساسية
األساسية سواء من الـوزارة أو
سواء من الوزارة أو بنك اإلسكان.
ـراد
ـد أفـ
ـون أحـ
 -6أال يكـ
 -5أن ميتلك أحد أفراد األسرة األسرة األساسية قد سـبق لـه  -املوافقة على قرار جملس النواب  -1أن ميتلك أحد أفراد األسرة
بنك اإلسكان.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
األساسية على األقل حصة يف املنزل
املطلوب له القرض باعتباره املنزل
الوحيد الذي متتلكه األسرة وأنه
لسكنها بعد ترميمه.
-6

أال يكون أحد أفراد األسرة

األساسية قد سبق له احلصول على
أي خدمة إسكانية سواء من
احلكومة أو القطاع اخلاص أو
اجلمعيات أو املؤسسات اخلريية أو
أية جهة أخرى خالل مخس عشرة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
احلصــول علــى أي خدمــة
إسكانية سواء من احلكومـة أو
القطاع اخلـاص أو اجلمعيـات
أو املؤسسات اخلرييـة أو أيـة
ـر
ـرى خـالل عشـ
جهـة أخـ
ـدمي
ـاريخ تقـ
ـن تـ
ـنوات مـ
سـ
الطلب باستثناء خدمـة الشـقة
املمنوحة عن طريق اإلجيار مـن
الوزارة أو أية جهـة أخـرى،
ويف هذه احلالـة جيـب إعـادة
الشقة للوزارة أو للجهة املاحنـة
خالل شـهرين مـن اكتمـال
الترميم.

بإعادة صياية الفقرة األخرية،

مع حذف عبارة (وال يقل عن
 11ألف دينار) الواردة يف هناية

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
األساسية على األقـل احلصـة
األكرب يف املنزل املطلـوب لـه
القرض باعتباره املنزل الوحيـد

الفقرة ،وذلك ألن وضع حد
أدىن للقرض قد حيرم بعض
بعد ترميمه.
املنتفعني الذين ال يستطيعون
تسديد القرض بالفترة املقررة
ـد أفــراد
ـون أحـ
 -4أال يكـ
للتسديد.
األسرة األساسية قد سـبق لـه
احلصــول علــى أي خدمــة
ب-املوافقة على النص كما ورد يف
إسكانية سواء من احلكومـة أو
مشروع القانون.
القطاع اخلـاص أو اجلمعيـات
أو املؤسسات اخلرييـة أو أيـة
الذي متتلكه األسرة وأنه لسكنها
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
سنة من تاريخ تقدمي الطلب

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
جهة أخـرى خـالل عشـر

 -1أال يزيد دخل رب األسرة

ـدمي
ـاريخ تقـ
ـن تـ
ـنوات مـ
سـ

باستثناء خدمة الشقة املمنوحة عن على  5411دينار ،مع مراعاة
طريق اإلجيار من الوزارة أو أية أحكام املادة ( )4من هذا القانون

 -4املوافقة على النص كما
جهة أخرى ،ويف هذه احلالة جيب فيما خيص الدخل ،وال يتأثر مبلغ ورد يف مشروع القانون.
إعادة الشقة للوزارة أو للجهة القرض الذي حيق له احلصول عليه
املاحنة خالل شهرين من اكتمال من جراء تطبيق أحكام هذه املادة.
الترميم.

 -2حذف البند ( ،)2وإعادة ترقيم
 -1أال يزيد دخل رب األسرة  -8حيسب مبلغ القرض
البنود التالية ،وذلك ألنه ورد
على  111دينار ،مع مراعاة بالتناسب مع مدة السداد على أال
يف تعريف املنتفع.
أحكام املادة ( )4من هذا القانون يزيد القسط الشهري للقرض على
 %25من جمموع دخل رب  -3حذف البند ( ،)3وإعادة
فيما خيص الدخل ،وال يتأثر مبلغ
911

الطلب باستثناء خدمـة الشـقة
املمنوحة عن طريق اإلجيار مـن
الوزارة أو أية جهـة أخـرى،
ويف هذه احلالـة جيـب إعـادة
الشقة للوزارة أو للجهة املاحنـة
خالل شـهرين مـن اكتمـال
الترميم.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

القرض الذي حيق له احلصول عليه األسرة.
من جراء تطبيق أحكام هذه املادة.
 -8حيسب

مبلغ

القرض

بالتناسب مع مدة السداد على أال
يزيد القسط الشهري للقرض على
 %25من جمموع دخل رب
األسرة.

توصية اللجنة

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

 -9ال مينح القرض إال بعد أن
جتري الوزارة تقومياً للترميمات  -41أال يزيد احلد األقصى
املطلوبة على أن يكون هذا التقومي للقرض على املبلغ احملدد يف التقومي
ويف عيع األحوال ال يزيد قرض

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

ترقيم البنود التالية ،وذلك ألن
حتديد سن مقدم الطلب يكون
بقرار يصدر من جملس الوزراء
 -1حيسب مبلغ القرض
استناداً للمادة رقم ( )33اليت
بالتناسب مع مدة السداد على أال
استحدثتها اللجنة.
يزيد القسط الشهري للقرض على
 %25من جمموع دخل رب
 -1املوافقة على النص كما
األسرة.
ورد يف مشروع القانون ،مع
 -7ال مينح القرض إال بعد أن
إعادة ترقيمه ليصبح (.)2
 -5املوافقة على قرار جملس جتري الوزارة تقومياً للترميمات
النواب ،مع إعادة ترقيمه ليصبح املطلوبة على أن يكون هذا التقومي
مبيناً على أساس احلد األدىن
(.)1
للمتطلبات االجتماعية لألسرة
919

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

مبيناً على أساس احلد األدىن الترميم على  31ألف دينار.

األساسية
للسكن.

للمتطلبات االجتماعية لألسرة
األساسية

واملتطلبات

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
واملتطلبات

الفنية

الفنية

للسكن.

-6

أال يزيد احلد األقصى

للقرض على املبلغ احملدد يف التقومي
ويف عيع األحوال ال يزيد قرض
الترميم على  31ألف دينار.

 -41أال يزيد احلد األقصى للقرض
على املبلغ احملدد يف التقومي ويف
عيع األحوال ال يزيد قرض
الترميم على  31ألف دينار.
 -6املوافقة على قرار جملس
النواب ،مع إعادة ترقيمه ليصبح
911

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
(.)4

915

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

-1

حذف البند ( ،)1وإعادة

ترقيم البنود التالية ،وذلك ألن
حتديد دخل رب األسرة يكون

912

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

بقرار يصدر من جملس الوزراء
استناداً للمادة رقم ( )33اليت
استحدثتها اللجنة.

 -8املوافقة على النص كما
ورد يف مشروع القانون ،مع
إعادة ترقيمه ليصبح (.)1

991

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

 -9املوافقة على النص كما
ورد يف مشروع القانون  ،مع
إعادة ترقيمه ليصبح (.)7

 -41املوافقة على النص كما
ورد يف مشروع القانون ،مع

992

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

إعادة ترقيمه ليصبح (.)6
 إعادة ترقيم املادة لتصبح املادةرقم (.)56

مادة ()21

مادة (( - )21مادة  51بعد

مادة ( - )21مادة ( )51بعد

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

 إضافة عبارة (أو من ميثله قانوناً) -املوافقة على قرار جملس النواب،999

مادة ()51

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

بعد عبارة (مقدم الطلب) الواردة مع إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة
رقم (.)51
يف بداية املادة.
 حذف عبارة (ومجيع أفراداألسرة األساسية) الواردة يف سياق
املادة.
على لك يكون نص املادة بعـد

جيب أن يوقع مقدم الطلب أو من

التعديل:
ميثله قانوناً تعهداً بااللتزام باستعمال
جيب أن يوقع مقدم الطلب أو من القرض يف الغرض املخصص له
ميثله قانوناً تعهداً بااللتزام باستعمال وبقبول رهن وثيقة ملكية املنزل أو
الشقة حلني سداد القرض.
القرض يف الغرض املخصص له
999

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

جيب أن يوقع مقدم الطلب وعيع وبقبول رهن وثيقة ملكية املنزل أو

جيب أن يوقع مقدم الطلب أو مـن

أفراد األسرة األساسية تعهداً الشقة حلني سداد القرض.

ميثله قانوناً تعهداً بااللتزام باستعمال
القرض يف الغرض املخصـص لـه
وبقبول رهن وثيقة ملكية املنزل أو
الشقة حلني سداد القرض.

بااللتزام باستعمال القرض يف
الغرض املخصص له وبقبول رهن
وثيقة ملكية املنزل أو الشقة حلني
سداد القرض.
مادة ()25

مادة ()25

مادة ( - )25مادة ( )51بعد

مادة ()51

إعادة الترقيم

جيوز للوزير بقرار منه تأجيل جزء  -حذف املادة لورود حكمها يف

 -املوافقة على النص كما ورد يف

999

جيوز للوزير بقرار منه تأجيل جزء

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
من األقساط أو ختفيض قيمتها أو
النزول عن جزء من قيمة القرض أو
كله يف حال وفاة املقترض أو
إصابته بعجز دائم يقعده عن العمل
وأدى ذلك إىل اخنفاض الدخل
العائلي لألسرة.

مادة ()22

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
من األقساط أو ختفيض قيمتها أو

املادة ( ،)35على أن يعاد ترقيم مشروع القانون باعتباره أمشل من
نص املادة رقم ( ،)35إذ أهنا النزول عن جزء من قيمة القرض أو
املواد اليت تليها.
حتدد االختصاص لوزير اإلسكان
كله يف حال وفاة املقترض أو
واألداة القانونية ،وهي القرار
إصابته بعجز دائم يقعده عن العمل
اإلداري.
وأدى ذلك إىل اخنفاض الدخل
 إعادة ترقيم املادة لتصبح املادةالعائلي لألسرة.
رقم (.)51
مادة (( - )22مادة  21بعد

مادة ( - )22مادة ( )21بعد

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم
 املوافقة على قرار جملس النواب991

مادة ()21

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
 حذف الفقرة األخرية من املادة،مع تغيري رقم املادة الواردة يف الفقرة

مع إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة

رقم (.)21

األوىل من ( )51إىل ( )56وذلك
بإعادة ترقيم املواد السابقة.
على لك يكون نص املادة بعـد
التعديل:

ال جيوز للمقترض الذي صرف له

ال جيوز للمقترض الذي صرف له ال جيوز للمقترض الذي صرف له قرض وفقاً للحالتني  4و  2من

999

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

قرض وفقاً للحالتني  4و  2من قرض وفقاً للحالتني  4و  2من املادة ( 57بعد إعادة الترقيم) من
املادة ( )48من هذا القانون أن املادة ( )56من هذا القانون أن هذا القانون أن حيصل على مسكن
حيصل على مسكن من مشروع حيصل على مسكن من مشروع من مشروع إسكان حكومي.
إسكان حكومي.

إسكان حكومي.

ال جيوز للمقترض الذي صرف له
قرض وفقاً للحالتني  4و  2من
املادة ( 57بعد إعادة الترقيم) من
هذا القانون أن حيصل على مسكن
من مشروع إسكان حكومي.

كما ال جيوز إقراضه وفقاً للحالتني
4و 2من املادة ( )48من هذا
القانون إال إذا كان املسكن املزمع
إصالحه أو حتسينه يري مملوك له
بشرط أن يكون مملوكاً ألحد

991

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

أقربائه حىت الدرجة الثانية وأن
يسكن به فعالً.

مادة ()21

مادة (( )21مادة  25بعد إعادة

مادة ( - )21مادة ( )25بعد

الترقيم)

إعادة الترقيم

دون تعديل

 املوافقة على نص صدر املادة كما995

مادة ()25

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

يسجل املسكن اخلاضع لقرض

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

ورد يف مشروع القانون ،مع يسجل املسكن اخلاضع لقرض
إعادة ترقيمها لتصبح املادة رقم الشراء أو البناء وفقاً ملا يلي:

الشراء أو البناء وفقاً ملا يلي:
 -4دون تعديل.

(.)25

 – 4يف حالة قروض الشراء أو

 -4املوافقة على النص كما
ورد يف مشروع القانون.
 – 4يف حالة قروض الشراء أو

البناء املمنوحة للفئة األوىل :باسم

البناء املمنوحة للفئة األوىل :باسم

الزوج إذا كان هو الذي قام منفرداً

الزوج إذا كان هو الذي قام منفرداً

بتسديد القرض.

بتسديد القرض.

أما إذا اتفق الزوج مع زوجته على

أما إذا اتفق الزوج مع زوجته على

دفع أقساط القرض فإن املسكن

دفع أقساط القرض فإن املسكن

992

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

يسجل بامسيهما على الشيوع بنسبة

يسجل بامسيهما على الشيوع بنسبة

مسامهة كل منهما يف دفع األقساط

مسامهة كل منهما يف دفع األقساط

أو حسب ما يتفقان عليه.

أو حسب ما يتفقان عليه.

 – 2يف حالة قروض الشراء والبناء

 – 2يف حالة قروض الشراء والبناء

املمنوحة للفئة الثانية :باسم الوالد أو

 -2دون تعديل.

املمنوحة للفئة الثانية :باسم الوالد أو
 -2املوافقة على النص كما الوالدة حبسب األحوال.
ورد يف مشروع القانون.

الوالدة حبسب األحوال.

 – 3يف حال قروض الشراء أو
البناء املمنوحة للفئة الثالثة :باسم من

 – 3يف حال قروض الشراء أو
البناء املمنوحة للفئة الثالثة :باسم من

 -3دون تعديل.
911

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
كون مع الوالدين أو أحدمها أسرة
أساسية من الفئة الثالثة وقام بدفع
أقساط القرض ،وال خيل ذلك حبقه
يف احلصول على خدمة أخرى إذا
كون أسرة من الفئة األوىل أو الثانية
حسب ما هو وارد يف املادة ( )4من
هذا القانون.

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 -3املوافقة على النص كما كون مع الوالدين أو أحدمها أسرة
ورد يف مشروع القانون ،مع أساسية من الفئة الثالثة وقام بدفع

استبدال عبارة (وال حيق له) أقساط القرض ،وال حيق له احلصول
بعبارة (وال خيل لك حبقه يف)
على خدمة أخرى إذا كون أسرة
الواردة قبل كلمة (احلصول)،
من الفئة األوىل أو الثانية حسب ما
وذلك ملنع احلصول على
اخلدمات اإلسكانية مرتني ،هو وارد يف املادة ( )4من هذا
األمر الذي يؤثر على بقية القانون.
املواطنني.

912

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

مادة ()24

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

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة (( - )24مادة  22بعد

مادة ( - )24مادة ( )22بعد

مادة ()22

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

دون تعديل

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

رقم (.)22

919

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
الفصل اخلامس
القسائم السكنية
مادة ()21

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

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

الفصل اخلامس

الفصل اخلامس

الفصل اخلامس

القسائم السكنية

القسائم السكنية

القسائم السكنية

مادة (( - )21مادة  21بعد

مادة ( - )21مادة ( )21بعد

مادة ()21

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

دون تعديل

 املوافقة على النص كما ورد يفمشروع القانون ،مع استبدال
عبارة

(القانون

والقرارات

الصادرة استنادًا له) بكلمة

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

(الفصل) الواردة يف هناية الفقرة ،للشروط املبينة يف هذا القانون
مع إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة والقرارات الصادرة استنادًا له.
919

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

رقم ( ،)21وذلك ألن بعض ويقدم الطلب إىل اإلدارة على

للشروط املبينة يف هذا الفصل.

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

ويقدم الطلب إىل اإلدارة على
النموذج املعد لذلك .ويقيد الطلب
حسب أسبقية تقدميه.

مادة ()27

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة (( - )27مادة  24بعد

مادة ( - )27مادة ( )24بعد

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

 البند ( :)1حذف عبارة (هو أوأحد أفراد أسرته األساسية)
919

مادة ()24

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

الواردة يف سياق البند.
 البند ( :)5حذف الفقرة األخريةمن البند ،وتصحيح اخلطأ
اإلمالئي يف كلمة (االجيار) إىل

(اإلجيار).
 -البند

(:)6

(التخصيص)

تغيري

كلمة

(تقدمي

يشترط للحصول على خدمة

الطلب).
يشترط للحصول على خدمة

القسيمة السكنية عن طريق التمليك

إىل

أن تتوافر االشتراطات التالية:

القسيمة السكنية عن طريق التمليك
أن تتوافر املتطلبات التالية:
911

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 املوافقة على نص صدر املادةكما ورد يف مشروع القانون ،مع
استبدال كلمة (االشتراطات)

يشترط للحصول على خدمة
القسيمة السكنية عن طريق التمليك
أن تتوافر املتطلبات التالية:

 -4أن يكون مقدم الطلب
حبريين اجلنسية.
 -2أن يكون مقدم الطلب هو
رب األسرة األساسية.
 -3أال يقل سن مقدم الطلب

بكلمة (املتطلبات) ،وإعادة ترقيم
املادة لتصبح املادة رقم (.)24

 -5أن يكون مقدم الطلب هو
رب األسرة األساسية.

 -4حذف البند ( ،)4ألنه ورد
يف تعريف املنتفع ،مع إعادة ترقيم
البنود التالية.

919

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

 -4أن يكون مقدم الطلب عن  48سنة ميالدية وال يزيد على
 51سنة.
حبريين اجلنسية.

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

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
 -2أال يكون مقـدم الطلـب
مالكًا لعقار.

 -2أن يكون مقدم الطلب هو
 -1أال يكون مقدم الطلب
رب األسرة األساسية.
مالكاً ملنزل أو ألرض سكنية
مناسبة.
 -3حذف البند ( ،)3ألن حتديد
 -3أال يقل سن مقدم الطلب
سن مقدم الطلب يكون بقرار
عن  48سنة ميالدية وال يزيد على
يصدر من جملس الوزراء استناداً  -1أال يكون مقدم الطلب أو
 51سنة.
للمادة رقم ( )33اليت استحدثتها أي من أفراد أسرته األساسية قد
 -5أال يكون مقدم الطلب أو اللجنة ،مع إعادة ترقيم البنود سبق له احلصول على أي خدمة
التالية.
إسكانية مقدمة من احلكومة أو
أي من أفراد أسرته األساسية قد
إعادة ترقيمه ليصبح (.)5

911

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

 -1أال يكون مقدم الطلب سبق له احلصول على أي خدمة  -4إعادة صياية البند بالتوافق
مالكاً هو أو أحد أفراد أسرته إسكانية مقدمة من احلكومة أو مع وزارة اإلسكان على النحو
األساسية ملنزل أو ألرض سكنية القطاع اخلاص أو اجلمعيات أو التايل( :أال يكون مقدم الطلب
املؤسسات اخلريية أو أية جهة مالكًا لعقار) ،مع إعادة ترقيمه
مناسبة.
خدمة
ذلك
من
ويستثىن
أخرى،
ليصبح ( ،)2وذلك ألن كلمة
الشقة عن طريق اإلجيار من الوزارة عقار تشمل املنزل واألرض
 -5أال يكون مقدم الطلب أو أو أية جهة أخرى.
أي من أفراد أسرته األساسية قد
سبق له احلصول على أي خدمة
إسكانية مقدمة من احلكومة أو
القطاع اخلاص أو اجلمعيات أو

السكنية.

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

املؤسسات اخلريية أو أية جهة  -6أال يزيد دخل رب األسرة
915

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

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

أخرى ،ويستثىن من ذلك خدمة على ألف دينار وقت تقدمي
الشقة عن طريق االجيار من الوزارة الطلب ،مع مراعاة احلكم الوارد
أو أية جهة أخرى ،وجيب على يف نص املادة ( )4من هذا القانون
فيما يتعلق بتحديد هذا الدخل.
مقدم الطلب يف هذه احلالة إعادة
الشقة السكنية إىل الوزارة أو اجلهة
املاحنة حبالتها األصلية خالل شهرين
من تسلم مفتاح الوحدة السكنية.
 -6أال يزيد دخل رب األسرة
على ألف دينار وقت التخصيص،
مع مراعاة احلكم الوارد يف نص
املادة ( )4من هذا القانون فيما
912

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

يتعلق بتحديد هذا الدخل.

 -6حذف البند ( ،)6ألن حتديد
دخل رب األسرة يكون بقرار
يصدر من جملس الوزراء استناداً
للمادة رقم ( )33اليت استحدثتها
اللجنة.

951

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة ()26
ميكن للمنتفع الذي حصل على

مادة (( - )26مادة  21بعد

القسيمة السكنية مبوجب أحكام

إعادة الترقيم)

مادة ()26
 -حذف املادة ،وذلك بالتوافق مع

هذا القانون أن يستفيد خبدمة قرض

وزارة اإلسكان ،ألن املوافقة عليه

البناء.

تعطي املنتفع احلق يف احلصول

دون تعديل

على خدمتني سكنيتني ،مما يعد
ازدواج

يف

االستفادة

من

اخلدمات اإلسكانية ،وبذلك

952

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

سيؤثر على ختصيص طلبات
القروض ،مع إعادة ترقيم البنود
التالية.
الفصل السادس

الفصل السادس

الفصل السادس

الفصل السادس

أحكام عامة

أحكام عامة

أحكام عامة

أحكام عامة

مادة ()21

مادة (( - )21مادة  27بعد

مادة ( - )21مادة ( )21بعد

مادة ()21

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

أ – يف كافة أنواع اخلدمات

أ-دون تعديل.

أ-

املوافقة على النص كما ورد أ -يف كافة أنواع اخلدمات
959

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

اإلسكانية ،حتدد أسبقية الطلب

يف مشروع القانون.

من تاريخ تقدميه.
ب – إذا طلب مقدم الطلب تغيري
اخلدمة اإلسكانية السابق حتديدها
يف طلبه حتسب األسبقية من تاريخ
الطلب األصلي.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
اإلسكانية ،حتدد أسبقية الطلب
من تاريخ تقدميه.

ب-دون تعديل.

ب -إعادة صياية هذا البند على ب -إ ا طلب مقدم الطلب تغيري
النحو التايل( :إ ا طلب مقدم
اخلدمة اإلسكانية من طلب
الطلب تغيري اخلدمة اإلسكانية
احلصول على وحدة سكنية أو
من طلب احلصول على وحدة
سكنية أو قسيمة سكنية إىل قسيمة سكنية إىل طلب
طلب احلصول على قرض شراء

احلصول على قرض شراء أو

أو بناء أو أي خدمة أخرى،

بناء أو أي خدمة أخرى ،فيكون

فيكون احتساب األسبقية على
أساس الطلب األصلي).
959

احتساب األسبقية على أساس

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
الطلب األصلي.

ج-إعادة صياية هذا البند على
النحو التايل( :إذا أعاد املنتفع إىل
الوزارة اخلدمة اإلسكانية املخصصة ج -إذا أعاد املنتفـع إىل الـوزارة

ج – إذا أعاد املنتفع إىل الوزارة

له ومل يستفد منها ،وطلب خدمة

اخلدمة اإلسكانية املخصصة له ومل

أخرى ،حتسب األسبقية من تاريخ

يستفد منها ،وطلب خدمة أخرى،
حتسب أسبقية هذا الطلب من تاريخ
الطلب الذي مبوجبه خصصت له
اخلدمة اليت أعادها.

تقدمي الطلب األخري) ،وذلك ألن
الطلب ينتهي مبجرد صدور قرار
التخصيص واستالم اخلدمة ،كما أنه
ميثل اعتداء على حقوق اآلخرين

959

اخلدمة اإلسكانية املخصصة له ومل
يستفد منـها ،وطلـب خدمـة
أخرى ،حتسب األسـبقية مـن
تاريخ تقدمي الطلب األخري.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

الذين حتققت هلم أسبقية يف طلب
احلصول على اخلدمة اإلسكانية
والذين مل يسبق ختصيص أي خدمة
إسكانية هلم.
 إعادة ترقيم املادة لتصبح املادةرقم (.)21

951

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

مادة مـسـتـحـدثـة

مادة مـسـتـحـدثـة

(مادة ( )26بعد إعادة الترقيم)

(مادة ( )27بعد إعادة الترقيم)

 استحداث مادة برقم ( ،)26مع  -عدم املوافقة على قرار جملسمراعاة إعادة ترقيم املواد التالية هلا،

النواب باستحداث هذه املادة،

ويكون نصها على النحو التايل:

وذلك ألهنا تتعلق باإلجيار فقط،

959

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
نص املادة ( )26املستحدثة:

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مع إعادة ترقيم البنود التالية،
وذلك ألهنا تتعلق فقط باإلجيار

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

مادة ()21

مادة (( - )21مادة  21بعد

حيث إن اللجنة قد أضافت فقرة
جديدة يف هناية املادة ( )41من
املشروع ملعاجلة ذلك فال داعي
لبقاء هذه املادة.

مادة ( - )21مادة ( )27بعد
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مادة ()27

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

جيب على الوزارة لدى حتديد أولوية  -حذف الفقرة األخرية من املادة  -املوافقة على النص كما ورد يف
اخلدمة التقيد بأسبقية تقدمي الطلب،
مشروع القانون  ،مع إعادة ترقيم
ابتداءً من عبارة (و لك يف احملافظة
املادة لتصبح املادة رقم (.)27
ومدى توافر املساكن يف خدمة
اليت يقطنها.)...
التمليك ،والشقق يف خدمة التأجري،
واألراضي يف حالة القسيمة السكنية  -إضافة عبارة يف هناية املادة نصها
وذلك يف احملافظة اليت يقطنها (كما جيب عليها نشر أمساء
صاحب الطلب بصورة أصلية حىت املنتفعني من اخلدمات اإلسكانية
ولو كان يسكن يف حمافظة أخرى وتاريخ طلباهتم وعنوان سكنهم)

بصورة مؤقتة عند تقدمي الطلب،
955

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

ويستثىن من ذلك الطلبات اليت يقرر
الوزير

عدم

تقيدها

بذلك

لالعتبارات اليت يقدرها وفق كل
حالة على حدة.

توصية اللجنة

على لك 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،
واألراضي يف حالة القسيمة السكنية
كما جيب عليها نشر أمساء املنتفعني

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

جيب على الوزارة لدى حتديد أولوية
جيب على الوزارة لدى حتديد أولوية اخلدمة التقيد بأسبقية تقدمي الطلب،
اخلدمة التقيد بأسبقية تقدمي الطلب ،ومدى توافر املسـاكن يف خدمـة
ومدى توافر املساكن يف خدمة التمليك ،والشقق يف خدمة التأجري،
التمليك ،والشقق يف خدمة التأجري ،واألراضي يف حالة القسيمة السكنية
واألراضي يف حالة القسيمة السكنية وذلك يف احملافظـة الـيت يقطنـها
وذلك يف احملافظة اليت يقطنها صاحب الطلب بصورة أصلية حىت
صاحب الطلب بصورة أصلية حىت ولو كان يسكن يف حمافظة أخـرى
ولو كان يسكن يف حمافظة أخرى بصورة مؤقتة عند تقدمي الطلـب،
بصورة مؤقتة عند تقدمي الطلب ،ويستثىن من ذلك الطلبات اليت يقرر
ـذلك
ـدها بـ
ـدم تقيـ
ـوزير عـ
ويستثىن من ذلك الطلبات اليت يقرر الـ
الوزير عدم تقيدها بذلك لالعتبارات اليت يقدرها وفق كـل
لالعتبارات اليت يقدرها وفق كل حالة على حدة.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

من اخلدمات اإلسكانية وتاريخ حالة على حدة.
طلباهتم وعنوان سكنهم.

مادة ()11

جيب على اإلدارة أن تتحقق من
صحة عيع البيانات واملستندات اليت
يقدمها طالب االنتفاع بشىت

مادة (( - )11مادة  21بعد

مادة ( - )11مادة ( )26بعد

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

دون تعديل

مادة ()26

 املوافقة على النص كما ورد يف جيب على اإلدارة أن تتحقق مـنمشروع القانون  ،مع إعادة ترقيم صحة عيع البيانات واملستندات اليت
املادة لتصبح املادة رقم ( .)26يقدمها طالـب االنتفـاع بشـىت
الوسائل املمكنة ومن عيع املصادر.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

الوسائل املمكنة ومن عيع املصادر.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
وتقدم اجلهات احلكومية املختصـة
لإلدارة كافة املعلومات اليت تطلبها.

وتقدم اجلهات احلكومية املختصة
لإلدارة كافة املعلومات اليت تطلبها.

مادة ()15

مادة (( - )15مادة  11بعد

مادة ( - )15مادة ( )21بعد

922

مادة ()21

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

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 يري
صحيحة أو أرفق به مستندات

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

 -حذف املادة.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 املوافقة على النص كما ورد يف مع عدم اإلخالل باملسئولية اجلنائيةمشروع القانون ،مع إضافة عبارة يعد الطلب املقدم للحصول على
(ملدة عام واحد) بعد عبارة خدمة إسكانية كأن مل يكن مع
(طلب جديد) ،وذلك بالتوافق
حرمان مقدمه من تقدمي طلب
مع وزارة اإلسكان ،مع إعادة
جديد ملدة عام واحد وذلك يف
ترقيم املادة لتصبح املادة رقم
حالة إذا ما تضمن الطلب معلومات
(.)21
أو بيانات يري صحيحة أو أرفق به

مزورة.

مستندات مزورة.

929

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

مادة ()12

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة (( - )12مادة  11بعد

مادة ( - )12مادة ( )21بعد

مادة ()21

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

 جتزئة املادة إىل فقرتني.• البند ( :)4حذف عبارة (بصفة
أصلية) الواردة يف سياق البند.

• البند ( :)2تُدمج الفقرة األخرية
من املادة ( )33مع نصّ البند
وإعادة صيايته على النحو

 املوافقة على قرار جملس النواب،مع إضافة بنود جديدة برقم

(،)1( ،)1( ،)6( ،)7( ،)1
( ،)55( ،)51وذلك بالتوافق

مع وزارة اإلسكان ،مع إعادة
ترقيم املادة لتصبح املادة رقم

(.)11
929

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

الوارد يف النص بعد التعديل.

• إضافة بند برقم ( -1إ ا تأخر
يف تسليم الشقة املؤقتة حسب
اللوائح

املعمول

هبا

يف

الوزارة).
على لك يكون نص املادة بعـد

للوزير إلغاء انتفاع املنتفع باخلدمة

التعديل:
على
املادة
صدر
صياية
إعادة
اإلسكانية بعد إعطائه مهلة ملدة
يصدر الوزير قراراً بإلغاء انتفاع النحو التايل( :للوزير إلغاء انتفاع ثالثة أشهر لإلخالء ،أو حتويله إىل
املنتفع باخلدمة اإلسكانية إذا مل املنتفع باخلدمة اإلسكانية بعد
أحد أفراد أسرته األساسية الذي
إعطائه مهلة ملدة ثالثة أشهر
يتجاوز جمموع ما دفعه املنتفع
تتوافر فيه االشتراطات الواردة يف
لإلخالء ،أو حتويله إىل أحد
نصف مبلغ اخلدمة اإلسكانية وإال
هذا القانون ،أو إلزامه بإزالة تلك
أفراد أسرته األساسية الذي
929

نصوص مواد مشروع القانون

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة

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

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

تتوافر فيه االشتراطات الواردة املخالفة يف ميعاد حيدده لذلك يف

يف هذا القانون ،أو إلزامه بإزالة أي من احلاالت اآلتية:
تلك املخالفة يف ميعاد حيدده
لك يف أي من احلاالت اآلتية):
-4

املوافقة على قرار جملس

 -4إذا فقد اجلنسية البحرينية أو
النواب حبذف عبارة (بصفة
ثبت أنه مل يكن حبرينياً وقت إبرام
أصلية) الواردة يف سياق البند.
العقد.

 -2املوافقة على النص كما ورد
يف مشروع القانون ،مع إضافة
عبارة (بدون عذر مشروع) يف
هناية البند ،علمًا بأن جملس
921

-2

إذا ختلف عن دفع األقساط

ملدة ستة أشهر متواصلة بدون

عذر مشروع.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
 -4إذا فقد اجلنسية البحرينية أو
ثبت أنه مل يكن حبرينياً وقت إبرام
العقد.
 -2إ ا تبني أن البيانات اليت

النواب كان قد دمج البند ()2
مع الفقرة األخرية من املادة ()33
إال أنه مل يضع هذه الفقرة ضمن  -3إ ا تبني أن البيانات اليت
التعديل.
كرها يف طلب االنتفاع أو يف
املستندات اليت قدمها كلها أو

كرها يف طلب االنتفاع أو يف
املستندات اليت قدمها كلها أو
 -4إذا فقد اجلنسية البحرينية أو

بعضها خمالفة للحقيقة مىت كانت

هذه البيانات سببا يف صدور قرار

ثبت أنه مل يكن حبرينياً بصفة أصلية االنتفاع.
وقت إبرام العقد.
 -2إذا ختلف عن دفع األقساط
ملدة ستة أشهر متواصلة.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

بعضها خمالفة للحقيقة مىت كانت
-3

إعادة صياية البند على

النحو التايل( :إ ا تبني أن
البيانات اليت كرها يف طلب
االنتفاع أو يف املستندات اليت

قدمها كلها أو بعضها خمالفة
للحقيقة مىت كانت هذه البيانات
929

هذه البيانات سببًا يف صدور
قرار االنتفاع.
-1

إ ا تأخر يف تسليم الشقة

املؤقتة حسب اللوائح املعمول
هبا يف الوزارة.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

 -3إذا استخدم مبلغ القرض يف
يري ما خصص له.

سببًا يف صدور قرار االنتفاع).
 -1املوافقة على قرار جملس
 -5إ ا ثبت بيعه أو تأجريه
النواب.
للخدمة اإلسكانية من الباطن أو
السماح لغري أفراد أسرته

 -3إذا تبني أن البيانات اليت  -4إ ا تأخر يف تسليم الشقة
ذكرها يف طلب االنتفاع أو يف املؤقتة حسب اللوائح املعمول هبا
املستندات اليت قدمها كلها أو يف الوزارة.
بعضها خمالفة للحقيقة مىت كانت
هذه البيانات سببا يف صدور قرار
االنتفاع.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

األساسية السكن فيها دون إ ن

أو موافقة مسبقة من الوزارة.
-5

إ ا ثبت بيعه أو تأجريه

إ ا اســتخدم املســكن

للخدمة اإلسكانية من الباطن أو -6
السماح لغري أفراد أسرته ألغراض غري مشروعة أو خمالفة
األساسية السكن فيها دون إ ن
أو موافقة مسبقة من الوزارة.
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ـام واآلداب وأدى
ـام العـ
للنظـ
لك إىل إحلاق الضرر اجلسـيم

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
 -1إذا استخدم املسكن ألي
يرض يري السكن أو مارس أعماالً
خمالفة للنظام العام واآلداب.
 -5إذا استخدم مبلغ القرض يف
يري ما خصص له.

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
باجلريان سواء كان ضررًا ماديًا

-6

إا

استخدم

املسكن

أو معنويًا.

ألغراض غري مشروعة أو خمالفة
للنظام العام واآلداب وأدى
لك إىل إحلاق الضرر اجلسيم -1
باجلريان سواء كان ضررًا ماديًا السكن يف املسكن ملدة تزيد عن
ـن
ـع عـ
ـف املنتفـ
إ ا ختلـ

أو معنويًا.

ستة شهور من تـاريخ تسـلمه
املسكن وكان لك بدون سبب

-1

إ ا ختلف املنتفع عن

السكن يف املسكن ملدة تزيد عن
ستة شهور من تاريخ تسلمه
املسكن وكان لك بدون سبب
925

مقبول.
-8

إ ا أبدى املنتفع رغبته يف

إهناء االنتفاع.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مقبول.
-9
-8

إ ا أبدى املنتفع رغبته يف

إهناء االنتفاع.
-9

إ ا ختلف عن احلضور

إ ا ختلف عن احلضور

إلهناء إجراءات ختصيص اخلدمة
اإلسكانية ملدة ستة شهور من
تاريخ االستدعاء أو اإلعالن
بدون عذرًا مقبوالً.

إلهناء إجراءات ختصيص اخلدمة  -41إ ا مل يقم ببناء القسيمة
اإلسكانية ملدة ستة شهور من السكنية خالل سنتني من تاريخ
تاريخ االستدعاء أو اإلعالن

بدون عذرًا مقبوالً.
 -41إ ا مل يقم ببناء القسيمة
السكنية خالل سنتني من تاريخ
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تسلمه األرض ،على أنه جيوز

لإلدارة املختصة منحه مهلة
أخرى مبوجب قرار يصدر من
مدير إدارة اخلدمات اإلسكانية.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

تسلمه األرض ،على أنه جيوز
لإلدارة املختصة منحه مهلة  -44إ ا رفض التوقيع على عقد
أخرى مبوجب قرار يصدر من احتاد املنتفعني لشقق الوزارة عن

مدير إدارة اخلدمات اإلسكانية.

ـالف
ـك أو خـ
ـق التمليـ
طريـ
الشروط واألحكام الواردة فيه.

 -44إ ا رفض التوقيع على عقد
احتاد املنتفعني لشقق الوزارة عن
طريق التمليك أو خالف
الشروط واألحكام الواردة فيه.
مادة ()11

مادة (( - )11مادة  12بعد

مادة ( - )11مادة ( )11بعد

911

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

إذا ما توافر أحد األسباب الواردة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

 -تغيري كلمة (توافر) إىل (توفر).

يف املادة ( )32من هذا القانون - ،تغيري رقم املادة املذكورة يف
فللوزير بناء على توصية اإلدارة – السطر األول من ( )32إىل املادتني

 حذف املادة ،ألن أحكامهامنصوص عليها يف املادة السابقة،

مع إعادة ترقيم البنود التالية.

أن يصدر قراراً بإهناء االنتفاع وتقوم ( )31و ( )34تبعاً لتوصيات
اإلدارة باسترداد املسكن وذلك بعد اللجنة.

إعطاء املنتفع مهلة ملدة شهرين  -تغيري مهلة املنتفع من (شهرين)
لإلخالء.
إىل (ثالثة أشهر).
على أنه يف حالة ختلف املنتفع عن
912

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

دفع األقساط فإن على الوزارة  -دمج الفقرة األخرية من املادة مع
دراسة احلالة وجيب على املنتفع أن البند ( )2من املادة ( )32السابقة
يقدم مربرات منطقية لتخلفه عن (مادة  31بعد إعادة الترقيم).
الدفع ،فإذا رأى الوزير موجباً لذلك
جاز أن مينحه مهلة إضافية ال تزيد
على سنتني.

على لك يكون نص املادة بعـد
التعديل:

إذا ما توفر أحد األسباب الواردة
يف املادتني ( )31و ( )34من هذا
القانون ،فللوزير بناء على توصية
919

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

اإلدارة – أن يصدر قراراً بإهناء
االنتفاع وتقوم اإلدارة باسترداد
املسكن وذلك بعد إعطاء املنتفع
مهلة ملدة ثالثة أشهر لإلخالء.

مادة ()14

مادة (( - )14مادة  11بعد

مادة ( - )14مادة ( )11بعد
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مادة ()11

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

يترتب على صدور قرار إهناء
االنتفاع واسترداد املسكن اآلثار

دون تعديل

اآلتية-:

-4

زوال أي حق كان للمنتفع -4

على املسكن.
-2

 املوافقة على نص صدر املادة كما يترتب على صدور قرار إهناءورد يف مشروع القانون.
االنتفاع واسترداد املسكن اآلثار
 -4املوافقة على النص كما ورد
يف مشروع القانون.

دون تعديل.

التزام املنتفع بدفع عيع

األقساط املستحقة حىت يوم إخالء -2

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

اآلتية-:

 -2املوافقة على النص كما ورد  -4زوال أي حق كان للمنتفع
على املسكن.
يف مشروع القانون.
 -2التزام املنتفع بـدفع عيـع
األقساط املستحقة حىت يوم إخالء

دون تعديل.
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نصوص مواد مشروع القانون

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة
املسكن.
-3

 -3املوافقة على النص كما ورد
يف مشروع القانون.

اعتبار األقساط اليت مت دفعها

كأهنا أجرة وال جيوز املطالبة

 -1املوافقة على النص كما ورد
يف مشروع القانون.

باستردادها كلها أو بعضها.
-1

احتفاظ اإلدارة حبقها يف

مطالبة املنتفع بدفع التعويض عن أي

-3

دون تعديل.

ضرر حلق باملسكن.
-5

توصية اللجنة

إسقاط حق املنتفع من

النحو التايل( :إسقاط حق املنتفع

االستفادة بأي مشروع حكومي
خيضع ألحكام هذا القانون وذلك

 -1إعادة صياية البند اخلامس
بالتوافق مع وزارة اإلسكان على

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
املسكن.

-3

اعتبار األقساط اليت مت دفعها

كأهنا أجرة وال جيوز املطالبة
باستردادها كلها أو بعضها.
-1

احتفاظ اإلدارة حبقها يف

مطالبة املنتفع بدفع التعويض عن
أي ضرر حلق باملسكن.

من التقدم بطلب لالستفادة بأي -5
مشروع حكومي خيضع ألحكام التقدم بطلب لالستفادة بـأي
(إسقاط حق املنتفـع مـن

-1

دون تعديل.
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نصوص مواد مشروع القانون

قرار جملس النواب

كما وردت من احلكومة
ملدة ال تقل عن سنة.

-5

مادة ()11

توصية اللجنة

دون تعديل.

هذا القانون و لك ملدة ال تقل

مشروع حكومي خيضع ألحكام

عن عام واحد من تاريخ إلغاء

هذا القانون و لك ملدة ال تقـل

االنتفاع.

عن عام واحد من تاريخ إلغـاء

-إعادة ترقيم املادة لتصبح املادة

رقم (.)11

مادة (( - )11مادة  14بعد

مادة ()11

إعادة الترقيم)
دون تعديل
يعفى املنتفع من الثمن املتبقي يف

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 حذف املادة ،ألن املادة رقم( 49بعد إعادة الترقيم) عاجلت
املوضوع املنصوص عليه يف هذه
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االنتفاع.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

ذمته كله أو اجلزء املتبقي منه وذلك

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

املادة بشكل أمشل ،مع إعادة
ترقيم البنود التالية.

يف حالة وفاته أو إصابته بعجز كلي
أقعده عن العمل.
مادة ()17

مادة (( - )17مادة  11بعد

مادة ( - )17مادة ( )15بعد

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

 املوافقة على قرار جملس النواب، إضافة عبارة (من تاريخ املوافقةمع إضافة عبارة يف هناية املادة
على الطلب) بعد عبارة (مخس
على النحو التايل( :و لك وفقًا
سنوات).
للمعايري اليت حتددها الوزارة)،
 -تغيري عبارة ( 511ديناراً

وإعادة ترقيم املادة لتصبح املادة
911

مادة ()15

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
شهرياً) إىل كلمة (شهري).

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

رقم (.)15

 إضافة عبارة ( ال يقل عن 511دينار) بعد عبارة مبلغ شهري.
على لك يكون نص املادة بعـد مينح ألصحاب الطلبات اليت مضى
التعديل:
عليها مخس سنوات من تاريخ
مينح ألصحاب الطلبات اليت مضى
عليها مخس سنوات من تاريخ
املوافقة على الطلب على الئحة
االنتظار مبلغ شهري ال يقل عن

املوافقة على الطلب على الئحة
االنتظار مبلغ شهري ال يقل عن
 511دينار كبدل سكن حلني
حصوهلم على اخلدمة اإلسكانية ،مينح ألصحاب الطلبات اليت مضى
و لك وفقًا للمعايري اليت حتددها عليها مخس سنوات من تاريخ
915

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب
 511دينار كبدل سكن حلني الوزارة.

املوافقة على الطلب على الئحة

مينح ألصحاب الطلبات اليت مضى حصوهلم على اخلدمة اإلسكانية.

االنتظار مبلغ شهري ال يقل عن

عليها مخس سنوات على الئحة

 511دينار كبدل سكن حلني

االنتظار مبلغ  451ديناراً شهرياً

حصوهلم على اخلدمة اإلسكانية،

كبدل سكن حلني حصوهلم على

و لك وفقًا للمعايري اليت حتددها

اخلدمة اإلسكانية.

مادة ()16

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

الوزارة.

مادة (( - )16مادة  17بعد

مادة ( - )16مادة ( )12بعد

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم
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مادة ()12

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

 املوافقة على نصّ املادة كما  -املوافقة على قرار جملس النواب،وردت يف املشروع بقانون ،مع وإعادة ترقيم املادة لتصبح املادة
مراعاة تصحيح مسمى (القانون رقم (.)12
رقم ( )51لسنة  5167يف شأن
اإلسكان) ،ليصبح ( املرسوم
بقانون رقم ( )51لسنة 5167
يف شأن اإلسكان).

على لك يكون نص املادة بعـد
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

التعديل:
يلغى املرسوم بقانون رقم ()51

لسنة  5167يف شأن اإلسكان ،يلغى املرسوم بقانون رقم ()51
لسنة  5167يف شأن اإلسكان ،يلغى املرسوم بقانون رقم ()51
وتلغى القرارات املنفذة له.
وتلغى القرارات املنفذة له.

يلغى القانون رقم ( )41لسنة

لسنة  5167يف شأن اإلسكان،
وتلغى القرارات املنفذة له.

 4916يف شأن اإلسكان ،وتلغى
القرارات املنفذة له.

922

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة مستحدثة

مادة ()11

مادة ( )11بعد إعادة الترقيم

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

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

929

املنتفعني من اخلدمات اإلسكانية.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة مستحدثة

مادة ()14

مادة ( )14بعد إعادة الترقيم

 استحداث مادة برقم ( ،)14مع تسريمراعاة ترقيم البنود التالية هلا ،والقرارات الصادرة تنفيذًا له على
ويكون نصها كاآليت( :تسري
الطلبات اإلسكانية املقدمة قبل
أحكام هذا القانون والقرارات
سريانه.
الصادرة تنفيذًا له على الطلبات
أحكام

اإلسكانية املقدمة قبل سريانه).
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هذا

القانون

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

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة (( - )11مادة  16بعد

مادة ( - )11مادة ( )11بعد

مادة ()11

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

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

وزير

العدل

والشؤون

االسالمية قرار بتحديد موظفي
مأموري الضبط القضائي) بعد
عبارة القرارات التنفيذية الالزمة.

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

بكلمة (شهرين) ،وإعادة ترقيم
املادة لتصبح املادة رقم (.)11

على لك يكون نص املادة بعـد
التعديل:

على الوزير إصدار القرارات
على الوزير إصدار القرارات
929

التنفيذية الالزمة ويصدر باالتفاق

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
وزير

العدل

والشؤون

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

مأموري الضبط القضائي لتطبيق لتطبيق أحكام هذا القانون خالل جتاوز (ستة شهور) من تاريخ
على الوزير إصدار القرارات أحكام هذا القانون خالل مدة ال مدة ال جتاوز (ستة شهور) من صدوره.
التنفيذية الالزمة لتطبيق أحكام هذا جتاوز شهرين من تاريخ صدوره .تاريخ صدوره.
القانون خالل مدة ال جتاوز شهرين
من تاريخ صدوره.

921

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

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويعمل به بعد مضي
شهر من تاريخ نشره يف اجلريدة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة (( - )11مادة  11بعد

مادة ( - )11مادة ( )17بعد

مادة ()17

إعادة الترقيم)

إعادة الترقيم

دون تعديل

 املوافقة على نص املادة كما ورد على رئيس جملس الوزراء والوزراءيف مشروع القانون ،مع إعادة – كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
ترقيم املادة لتصبح املادة رقم

(.)17

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

الرمسية.
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التاريخ  22 :مار س 2011م

سعادة األستاذ /فؤاد أمحد احلاجي

احملرتم

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

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهاا

بتاريخ  5فبراير 9122م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصتالح ريتيس
المجلتتتتس ،ضاااامن كتابااااه رقاااام ( 11ص ل ت ق ،)9122 -9 -9 /نسااااخة ماااان
مشروع قانون في شتأن اإلستكان (المعتد فتي ضتوء االقتتراح بقتانون المقتدم متن
مجلتتس النتتواب) ،ومذكرتااه اإليضاااحية إلااى لجنااة الشااؤون التشااريعية والقانونيااة،
وذلف لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة.
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وبتاااواريخ  99فبراياااار ،و 9مااااارس ،و 2مااااارس ،و 91مااااارس 9122م،
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعاتها التاسع ،والعاشر ،والحاادي
عشاااار ،والثالااااث عشاااار ،حيااااث اطلعاااات علااااى مشااااروع القااااانون  ،ومذكرتااااه
اإليضاحية ،وذلف بحضور المستشارين واالختصاصيين القانونيين بالمجلس.

وترى اللجنة – بعد المداولة والنقاش – ما يلي:
 .2البد عند دراسة مشروع القانون األخذ في االعتباار المساتجدات الحالياة،
والتعديالت التي طرأت على السياسة اإلسكانية في المملكة ،وخاصة في
ظل التوجه نحو دعم وايادة الخدمات اإلسكانية.
 .9أن مشاااروع القاااانون تنااااول تفصااايالت تنظيمياااة وإجرائياااة كثيااارة مااان
المناسب أن تصدر بقرارات تنظيمية من واير اإلسكان كما هاو معماول
بااه حالي اـًا ،باادل الاانص عليهااا فااي القااانون؛ ممااا يتاايح الفرصااة لسااهولة
تعديلها لمواجهة المتطلبات والمعطيات المستجدة.
 .9أن تحديد سقف سن مقدم طلب الخدمة اإلسكانية بخمسين عامـًا كما جااء
ً
تمييااا باين الماواطنين ،وعلياه تبارا
في البناد ( )9مان الماادة ( ،)9يعاد
أهميااة معالجااة هااذا الاانص إمااا بإضااافة نصااوص خاصااة إلااى مشااروع
القاااانون تعاااالة مساااألة االساااتثناءات ،أو برفاااع سااان المنتفاااع بالخااادمات
اإلسكانية؛ بةية تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.
 .9أن البنااد ( )9ماان المااادة ( ،)9و البنااد ( )9ماان المااادة ( )22لاايس فيهمااا
مواءمة للوضعين االقتصادي واالجتماعي الحاليين في المملكة.
 .1من الصعب تقنين األمور الواردة في البند ( )21من المادة (.)22
 .9أن تعديل مجلس النواب على المادة ( 99البند  )2بحذف عباارة بصافة
أصاالية  ،قااد أاال شاابهة عاادم الدسااتورية عاان المااادة ،إذ يخااالف نااص
المااادة ( 99البنااد  )2المااادة ( )25ماان الدسااتور ،والتااي تاانص علااى أن
925

الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية ،ويتساوى المواطنون لدى القانون
في الحقوق والواجبات العامة ،ال تميياا بيانهم فاي ذلاف بسابب الجانس أو
األصل أو اللةة أو الدين أو العقيدة .
 .1أن عباارة وتلةااى القاارارات المنفااذة لااه الااواردة فااي المااادة ( )91ماان
المشااروع تساابب إشااكالية قانونيااة ،إذ كيااف تتعاماال واارة اإلسااكان مااع
الطلبات المقيدة في سجالتها بشأن الخدمات اإلسكانية والتي لم يـُبت فيها
حتااى ا،ن ،لااذا تاارى اللجنااة األخااذ بمالحظااة دائاارة الشااؤون القانونيااة
بخصوص المادة.
 .5مااان الضااارورة بمكاااان اساااتطالع رأي واارة المالياااة بشاااأن مشاااروع
القانون؛ نظرً ا لماا يترتاب علاى تطبياق القاانون  -فاي حالاة إقاراره  -مان
تبعات مالية ستشكل عبئـًا على المياانية العامة للدولة.
 .2تتمنااى اللجنااة علااى لجنااة المرافااق العامااة والبيئااة االسااتئناس بمالحظااات
هيئااة التشااريع والفتااوى (دائاارة الشااؤون القانونيااة سابق اـًا)؛ ألهميتهااا فااي
تقويم مشروع القانون.
رأي اللجنة:
ترى اللجنة عدم سالمة مشروع قانون في شتأن اإلستكان (المعتد فتي
ضتتتوء االقتتتتراح بقتتتانون المقتتتدم متتتن مجلتتتس النتتتواب)ا مااان النااااحيتين
الدستورية والقانونية ،ما لم يعدل وفق ما ذكر من مالحظات.

حممد هادي احللواجي
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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