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  م5172يونيو   71التاريخ : 

 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون التشريعية 

والقانونية خبصوص املرسوم بقانون 

م بتعديل ٤١٠٢( لسنة ٩٦رقم )

بعض أحكام قانون اخلدمة املدنية 

( ٢٤بقانون رقم )الصادر باملرسوم 

  م.٤١٠١لسنة 
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 املرافق العامة والبيئةللجنة  التكميلي الثالثالتقرير 

  (2132731237137135) أرقام املواد املستحدثة بشأن

  مشروع قانون يف شأن اإلسكانمن 

 (بقانون املقدم من جملس النواب)املعد يف ضوء االقتراح 

 األول من الفصل التشريعي الرابعالعادي  ددور االنعقا

 

  مقدمـة :

معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس  أرسل، م5151يونيو  51بتاريخ      

ـًا برقم ) الشورى  ( إىل جلنة املرافق العامة والبيئة،  5د 1ص ل م ب/ ف 581خطاب

م، 5151 يونيو 51املنعقدة بتاريخ  والعشرينبناًء على قرار اجمللس يف جلسته الرابعة 

مشروع قانون يف شأن من ( 51،5،،11،15،11،5املواد املستحدثة أرقام )بإعادة 

 تهاعلى أن تتم دراس، لنواب(اإلسكان )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس ا

 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهناوإعد

 إجراءات اللجنة : -أواًل 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
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( يف اجتماعهـا          51،5،،11،15،11،5املواد املستحدثة أرقام )تدارست اللجنة  (7)
 م.5151ونيو ي 51اخلامس والعشرين واملوافق 

 

 :شارك يف اجتماع اللجنة وزارة اإلسكان حيث حضر كل من 

 

 وزارة اإلسكان. –ي ـمستشار قانون وب العامـرـد خالـد يعقـالسي 

 بنك اإلسكان. –ي ـمستشار قانون يـالسيدة هيفـاء عبداجلليل املدن 

    

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس: 
 

 ي لشؤون اللجان باجمللس.ـاملستشار القانون    ون ـد مرهـن محيـحمساألستاذ   -
 ي لشؤون اللجان باجمللس.ـاملستشار القانون    انـباب شكري امـور هشـالدكت -
 

 ة خولـة حسـن هاشـم.السيد توىل أمانة سـر اللجنة 

ـًا:   :وزارة اإلسكانرأي ثاني

ــام     ــتحدثة أرق ــواد املس ــول امل ــا ح ــكان مهتح او ــدو وزارة اإلس أب
 ، وبعد عدة مناقشاوتعديهتو عليهاال بعض اقترحت(، حيث 51،5،،11،15،11،5)

مت التوافق بني الطرفني للخروج بصيغة هنائية آخذين بعـني االعتبـار    بني اللجنة والوزارة
 اليت تقدمت هبا الوزارة. املهتح او

ـًا:   :ةاللجنــرأي ثالث

( واملعـادة مـن   51،5،،11،15،11،5املواد املستحدثة أرقام )تدارست اللجنة      
ممثلـي وزارة   م وذلك حبضور5151يونيو  51املنعقدة بتاريخ  اجللسة الرابعة والعشرين
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وحبثت اللجنة املهتح او اليت ني لشؤون اللجان باجمللس، القانوني ينواملستشاراإلسكان 
، واملناقشاو اليت طرحها أصحاب السعادة أعضاء اجمللـس  ممثلي الوزارةأبديت من قبل 

ـ وانتهت اللجنة إىل إ ،اجللسةأثناء  ا واملوضـحة يف  جراء بعض التعديهتو الهتزمة عليه
 جدول تقرير اللجنة.

 

بنـاًء علـ    ارتأو اللجنة استبدال عبارة ) (املستحدثة - 5)ففيما يتعلق باملادة 
بناًء عل  أحكـام قـانون   ).( بعبارة العالقة حبكم قضائي بات القوانني السارية ذات
لتشمل قانون اجلنسـية البحرينيـة    وذلك يف البند األول من املادة (اجلنسية البحرينية.

سـح  أو   أووقانون محاية اجملتمع من األعمال اإلرهابية أو أية قوانني تن م شأن فقد 
وذلك مبراعاة أحكام املـادة  3 سنة كاملة) عبارة كما استبدلت اللجنة3 سقاط اجلنسيةإ
ستة أشهر متواصلة3 وكان ذلك بدون سبب تقبله  بعبارة ) (.( من هذا القانون21)

مت منح املنتفع مهلة سنة كاملة بدال عن ة، حيث ( الواردة يف البند الثاين من املاد.اإلدارة
( املتعلقة بتخفيض 11)ستة أشهر يف حال ختلفه عن السداد ، كما مت ربط احلكم باملادة 

 أو تأجيل األقساط  الشهرية بناًء على قرار من الوزير.
 

واملرتبطة املستحدثة (  – 5ن اللجنة قد عملت على تعديل نص املادة ) إوحيث 
(، فقد رأو اللجنة اإلبقاء املستحدثة – ،5( واملادة ) املستحدثة – 51) بكل من املادة

 على نص املادتني دون تعديل.
 
 

بناًء فقد رأو اللجنة استبدال عبارة ) (  املستحدثة – 11)أما فيما يتعلق باملادة 
بناًء عل  أحكام قانون ).( بعبارة عل  القوانني السارية ذات العالقة حبكم قضائي بات

لتشمل قانون اجلنسـية البحرينيـة    وذلك يف البند األول من املادة (اجلنسية البحرينية.
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سـح  أو   أووقانون محاية اجملتمع من األعمال اإلرهابية أو أية قوانني تن م شأن فقد 
 .سقاط اجلنسيةإ

ومل يقم بتصحيح الوضع املخالف خالل شـهر  كما قامت اللجنة بإضافة عبارة )
ملنح املنتفع مهلة معقولة يف هناية البند اخلامس من ذاو املادة،  من تاريخ إشعاره بذلك.(
 بالقسيمة السكنية. انتفاعهلتصحيح وضعه لتهتيف إلغاء 

( سنة واحـدة املستحدثة (  فقد استبدلت اللجنة عبارة ) -15وبالنسبة للمادة )
ـًا للبس يف التفسري. (ال تقل عن سنةبعبارة )   بغية حتسني الصياغة ومنع

إعادة الطلب أو يتم استبدلت اللجنة عبارة )(، املستحدثة -11وفيما يتعلق باملادة )
يـتم التصـر    ( بعبارة ) إعادة ختصيص اخلدمة اإلسكانية ملن يستحقها من األسرة

حرصًا على اإلجراءاو الهتزمة  ارة اختاذيتوج  على الوز( لبالطلب أو اخلدمة اإلسكانية
 مصلحة املواطن، وترك التفاصيل اإلجرائية لقرار الوزير.

 
ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -رابع

 

( من الهتئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على  15إعمااًل لنص املادة ) 
 اختيار كل من :

 اـًمقرًرا أصليـ سعادة الدكتور حممـد علـي حسـن علي  .7

ـًا  سعادة املهندسة زهـوة حممـد الكـواري  .5  مقرًرا احتياطي
 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -خامس

 يف ضوء ما دار من مناقشاو وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي مبا يلي:     
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 أرقام املواد املستحدثةبشأن توصية اللجنة  فقة عل املوا  -   
مشروع قانون يف شأن اإلسكان )املعد يف ضوء من  (2132731237137135)

وذلك بالتفصيل الوارد يف اجلدول 3 ح بقانون املقدم من جملس النواب(االقترا
 املرفق.

 
 

 

 واألمر معروض عل  اجمللس املوقر الختاذ الالزم 333

 

 

     فؤاد أمحد احلاجي                         مجعة حممد الكعيب                 

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

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مادة مستحدثة  

 (5مادة )

( وإعادة صياغتها 15املادة )نقل  -
(، 5كمادة مستحدثة حتمل الرقم )

مع مراعاة إعادة ترقيم املواد الـيت  
 تليها.

 (5مادة )

ُيلغ  ختصيص االنتفاع باملسـكن  
 للمنتفع يف أي من احلاالت اآلتية:

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

القوانني السـارية ذات  بناًء عل  
 .حبكم قضائي باتالعالقة 

إذا ختلف عن دفع األقساط  .2
وذلك 3 سنة كاملةاملستحقة ملدة 



881 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

( مـن  21مبراعاة أحكام املادة )
 .هذا القانون

إذا تبني أن البيانات الـ    .3
أقر بصحتها يف طلب االنتفاع أو 
يف املستندات ال  قدمها خمالفـة  
كلها أو بعضها للحقيقة3 أو قـام  
ن بإخفاء بيانات أو مستندات كا

يتعني عليه تقدميها وقت تقـد   
الطلب3 وكانت تلك البيانات أو 
ــه   ــببًا يف منح ــتندات س املس

 التخصيص باالنتفاع.

ــكن   .4 ــتخدم املس إذا اس
خمالفة للنظام العام ٍ ملمارسة أعمال
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

واآلداب وثبت ذلـك مبوجـب   
 حكم قضائي بات. 

إذا ختلف عـن السـكن    .5
باملسكن ملدة تزيد عل  ستة أشهر 

المه له3 وكان ذلك من تاريخ است
 .اإلدارةبدون سبب تقبله 

إذا امتنع عـن تسـليم     .6
املسكن املؤقت عل  النحو املبني 

 ( من هذا القانون. 71يف املادة )

إذا امتنع عن التوقيع عل    .7
عقد نظام احتاد املنتفعني بشـقق  
اإلسكان3 أو إذا خالف شـروطه  

 وأحكامه.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

إذا حكم عليه حبكم بات يف . 8
م املنصوص عليها يف إحدى اجلرائ
 م5111لسنة  (28)القانون رقم 

بشأن محاية اجملتمع من األعمـال  
 اإلرهابية.

إذا قام بأي من األعمـال أو  . 5
( 8التصرفات الواردة يف املادة )

من هذا القانون ومل يقم بتصحيح 
الوضع املخالف خالل شهر مـن  

 تاريخ إشعاره بذلك.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

إذا أبدى رغبتـه يف إاـاء   . 71
 فاع.االنت

 

 مادة مستحدثة  

 (71مادة )

استحداث مادة جديدة حتمـل   -
(، مع مراعاة إعادة ترقيم 51الرقم )

 املواد اليت تليها.

 (71مادة )

إذا تــوافرت إحــدى احلــاالت 
( مـن هـذا   5الواردة يف املادة )

بإلغاء  االقانون3 يصدر الوزير قراًر
التخصيص باالنتفاع بنـاًء علـ    
توصية اإلدارة3 وتقـوم الـوزارة   
باسترداد املسكن بعد منح املنتفع 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

مهلة ثالثة أشهر لإلخالء كحـد  
 أقص  مبوجب إشعار كتايب.

 

 

 مادة مستحدثة  

 (71مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -
( مع إعادة ترقيم املواد ،5الرقم )

 اليت تليها.

 (71)مادة 

إذا توافر أحد األسباب الـواردة  
( من هذا القانون3 يصدر 5باملادة )

بإلغـاء تـرخيص    االوزير قـرارً 
االنتفاع بالسكن املؤقت بناًء عل  
توصية اإلدارة3 وتقـوم الـوزارة   
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

باسترداده بعد إعطاء املنتفع مهلة 
لإلخالء كحد أقصـ    ثالثة أشهر

 مبوجب إشعار كتايب.
 
 
 

 مادة مستحدثة  

 (12مادة )

استحداث مادة جديدة حتمـل   -
( مع مراعاة إعادة ترقيم 11الرقم )

 (12مادة )

ُيلغ  ختصيص القسيمة السكنية 
 للمنتفع يف أي من احلاالت التالية:

إذا فقد أو ُسحبت أو  .7
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

أسقطت عنه اجلنسية البحرينية بناًء  املواد اليت تليها.
القوانني السارية ذات العالقة عل  
 .قضائي باتحبكم 

إذا تبني أن البيانات الـ    .5
أقر بصحتها يف طلب االنتفاع أو 
يف املستندات ال  قدمها خمالفـة  
كلها أو بعضها للحقيقة3 أو قـام  
بإخفاء بيانات أو مستندات كـان  
يتعني عليه تقدميها وقـت تقـد    
الطلب3 وكانت تلك البيانات أو 

ــ ــتندات سبب ــه  ـًااملس يف منح
 ع.التخصيص باالنتفا

إذا مل يقم بالشروع أو االنتهاء  .1
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

من البناء عل  القسيمة خالل 
من  (17املدة احملددة يف املادة )

 هذا القانون. 

إذا استخدم القسيمة ألي  .4
 غرض غري بناء مسكن له عليها.

إذا خـــالف الرســـومات  .2
واملواصــفات الــ  اشــترطتها 

ومل يقم بتصحيح  الوزارة يف البناء
الوضع املخالف خالل شهر مـن  

 تاريخ إشعاره بذلك.

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

 ( من هذا القانون. 71)
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

إذا حكم عليه حبكم بات يف  .1
إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف 

 م5111لسنة  (28)القانون رقم 
بشأن محاية اجملتمع من األعمال 

 اإلرهابية.

إذا أبــدى رغبتــه يف إاــاء  .8
 االنتفاع وإعادة القسيمة للوزارة.

 
 

 
 مادة مستحدثة 

 (27مادة )

 (27مادة )

يترتب عل  إلغاء ختصيص اخلدمة 
اإلسكانية بسبب خمالفة منسوبة إىل 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

استحداث مادة جديدة حتمل  -
( مع مراعاة إعادة ترقيم 15الرقم )

 املواد اليت تليها.

 

املنتفع إسقاط حقه يف االستفادة 
 ملدة سنة إسكانيةمن أي خدمة 

 .واحدة

 

 مادة مستحدثة 

 (21مادة )

استحداث مادة جديدة حتمل  -
( مع مراعاة إعادة ترقيم 11الرقم )

 املواد اليت تليها.

 (21مادة )

يف حالة وفاة رب األسرة مقـدم  
الطلب3 أو فقده ألي شرط مـن  
شروط قبول طلـب وختصـيص   
اخلدمة اإلسكانية قبل التخصيص3 
ــذي  ــرة ال ــاة رب األس أو وف



811 
 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

خصصت له خدمة إسكانية يـتم   
إعادة الطلب أو إعادة ختصـيص  
اخلدمة اإلسكانية ملن يستحقها من 

وفق الضوابط ال  يصدر  األسرة
 بتحديدها قرار من الوزير.

 

 

 

 

 


