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 (1ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي للجنة 

املرافق العامة والبيئة خبصوص 

مشروع قانون يف شأن 

اإلسكان )املعد يف ضوء 

االقرتاح بقانون املقدم من 

 جملس النواب(.
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 م 4102يونيو   42التاريخ : 

 

 التقرير التكميلي الرابع للجنة املرافق العامة والبيئة

 ( 9250،50153بشأن املواد املستحدثة أرقام )

 من مشروع قانون يف شأن اإلسكان 

 )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الرابعدور 
 

 مقدمـة : 

معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس  أرسلم، 2102يونيو  22بتاريخ      

ـًا برقم )  ( إىل جلنة املرافق العامة والبيئة،  0د 4ص ل م ب/ ف 081الشورى خطاب

م، 2102يونيو  20املنعقدة بتاريخ بناًء على قرار اجمللس يف جلسته اخلامسة والعشرين 

( من مشروع قانون يف شأن اإلسكان 01،3،،92،0بإعادة املواد املستحدثة أرقام )

)املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(، على أن تتم دراستها وإعداد 

 تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهنا.
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 إجراءات اللجنة : -أواًل  

 املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية: لتنفيذ التكليف

( يف اجتماعهـا السـاد    01،3،،92،0تدارست اللجنة املواد املستحدثة أرقام ) (0)
 م.2102يونيو  29والعشرين واملوافق 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملواد املستحدثة موضوع البحث  (4)
 :مايليوالدراسة واليت اشتملت على 

 

 اقتراح مقدم من سعادة العضو مخيس محد الرميحي. )مرفق( -

 قوانني مقارنة لدول اخلليج العريب. ) مرفق ( -
 

 :شاركت يف اجتماع اللجنة وزارة اإلسكان حيث حضر كل من 

 

 وزارة اإلسكان. –مستشار قانونـي  السيـد خالـد يعقـوب العامـر -

 بنك اإلسكان. –مستشار قانونـي  السيدة هيفـاء عبداجلليل املدنـي -

    

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس: 
 

 املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس.    األستاذ حمسـن محيـد مرهـون   -

 املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس.    الدكتـور هشـام شكري بابـان -
 

 

  السيدة خولـة حسـن هاشـم.توىل أمانة سـر اللجنة 
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ـًا: رأي وزارة اإلسكان:  ثاني
 

(، 01،3،،92،0أبدت وزارة اإلسكان مالحظاهتا حول املواد املسـتحدثة أرقـام )  
تقدمت الوزارة بقوانني مقارنة لدول اخلليج العريب فيما يتعلق حباالت إلغاء االنتفاع حيث 

ت سحب أو فقد أو إسقا  اجلنسية باإلضافة إىل حاالت وسحب الوحدة السكنية وحاال
 (.مرفقالتخلف عن السداد. )

ـًا: رأي اللجنــة:   ثالث

( واملعادة بناًء علـى قـرار   01،3،،92،0تدارست اللجنة املواد املستحدثة أرقام )     
م وذلك حبضـور  2102يونيو  20اجمللس يف اجللسة اخلامسة والعشرين املنعقدة بتاريخ 

ممثلي وزارة اإلسكان واملستشارين القانونيني لشؤون اللجان باجمللس، وقد اطلعت اللجنة 
من سعادة العضو مخيس محد الرميحي باإلضافة إىل القوانني املقارنة  على االقتراح املقدم

لدول اخلليج العريب واليت تقدمت هبا الوزارة )مرفق (، كما أخذت اللجنة يف اعتبارهـا  
، وانتهت اللجنـة إىل  املناقشات اليت طرحها أصحاب السعادة أعضاء اجمللس أثناء اجللسة

 ا واملوضحة يف جدول تقرير اللجنة.إجراء بعض التعديالت الالزمة عليه
للوزير اختاذ  ( ارتأت اللجنة استبدال عبارة )املستحدثة - 3ففيما يتعلق باملادة )

اإلجراءات القانونية القضائية يف مواجهة رب األسرة بطلب تنفيذه اللتزاماته أو إلغاء 
احلاالت  حقه يف التخصيص دون أن ميس إلغاء هذا التخصيص باقي أفراد األسرة يف

 :(ُيلغى ختصيص االنتفاع باملسكن للمنتفع يف أي من احلاالت اآلتيـة ( بعبارة )اآلتية:
( من املادة، حيث إن النص على هذه العبارة يضمن احلفاظ على 3وذلك يف صدر املادة )

حق األسرة يف االنتفاع باخلدمة اإلسكانية مبا يتوافق مع دستور مملكة البحرين والـذي  
كفل توفري السكن املالئم للمواطنني من ذوي الدخل احملدود، كما قامت اللجنة حبـذف  
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ات املادة، حيث طلبت اللجنة من وزارة اإلسكان إدراجه ضـمن  ( الوارد يف ذ،البند )
 اللوائح التنفيذية بالوزارة.

الواردة يف البند التاسع ) ( بكلمة )شهر( ثالثة أشهر) وقد استبدلت اللجنة عبارة       
كما قررت 5 لتوحيد املدد يف مشروع القانون ككل بعد إعادة الترقيم ( من املادة 8البند 

ـًا لإلشكال. (01ذف البند )اللجنة ح  منع
 

( حيث إن ،0( و )01وبناًء على ذلك رأت اللجنة حذف املادتني املستحدثتني )
 ( بعد التعديل يفي مبا ورد يف املادتني املذكورتني.3صدر املادة )

 
للوزير  (  ارتأت اللجنة استبدال عبارة ) املستحدثة – 92أما فيما يتعلق باملادة )

اختاذ اإلجراءات القانونية القضائية يف مواجهة رب األسرة بطلب تنفيذه اللتزاماته أو 
إلغاء حقه يف التخصيص دون أن ميس إلغاء هذا التخصيص باقي أفـراد األسـرة يف   

ُيلغى ختصيص القسيمة السكنية للمنتفع يف أي من احلـاالت  ( بعبارة )احلاالت اآلتية:
صدر املادة وذلك لضمان حق األسرة يف االنتفاع باخلدمة اإلسكانية وذلك يف  :(التالية

مبا يتوافق مع دستور مملكة البحرين والذي كفل توفري السكن املالئم للمواطنني من ذوي 
 الدخل احملدود.

 
الواردة يف البند اخلامس من ( بكلمة )شهر( ثالثة أشهر) وقد استبدلت اللجنة عبارة

ـًا لإلشكال. (8كما قررت اللجنة حذف البند )5 ددبغية توحيد امل املادة  منع
 

ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -رابع

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على  93إعمااًل لنص املادة ) 
 اختيار كل من :
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ـًا سعادة الدكتور حممـد علـي حسـن علي  .0  مقرًرا أصليـ
ـًا  سعادة املهندسة زهـوة حممـد الكـواري  .4  مقرًرا احتياطي

 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -خامس

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

 

( من 9250،50153بشأن املواد املستحدثة أرقام )املوافقة على توصية اللجنة   -   
كان )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس مشروع قانون يف شأن اإلس

 5 وذلك بالتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق.النواب(
 

 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم 555

 

 

 مجعة حممد الكعيب                                      فؤاد أمحد احلاجي        

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

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 املواد كما أقرهتا اللجنةنصوص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مادة مستحدثة  

 (3مادة )

( وإعادة صياغتها 92نقل املادة ) -
(، 3كمادة مستحدثة حتمل الرقم )

مع مراعاة إعادة ترقيم املواد الـيت  
 تليها.

 (3مادة )

للوزير اختاذ اإلجراءات القانونيـة  
القضائية يف مواجهة رب األسـرة  
 بطلب تنفيذه اللتزاماته أو إلغـاء 
حقه يف التخصيص دون أن ميـس  
إلغاء هذا التخصيص باقي أفـراد  

 األسرة يف احلاالت اآلتية:

ــحبت أو  .1 ــد أو ُس إذا فق
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 املواد كما أقرهتا اللجنةنصوص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

أسقطت عنه اجلنسية البحرينيـة  
القوانني السـارية ذات  بناًء على 

 .العالقة حبكم قضائي بات
إذا ختلف عن دفع األقساط  .2

وذلك 5 سنة كاملةاملستحقة ملدة 
( مـن  21ادة )مبراعاة أحكام امل

 .هذا القانون

إذا تبني أن البيانات الـ    .3
أقر بصحتها يف طلب االنتفاع أو 
يف املستندات ال  قدمها خمالفـة  
كلها أو بعضها للحقيقة5 أو قـام  
بإخفاء بيانات أو مستندات كان 
يتعني عليه تقدميها وقت تقـد   
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 املواد كما أقرهتا اللجنةنصوص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

الطلب5 وكانت تلك البيانات أو 
ــه   ــببًا يف منح ــتندات س املس

 خصيص باالنتفاع.الت

ــكن   .4 ــتخدم املس إذا اس
خمالفة للنظام العام ٍ ملمارسة أعمال

واآلداب وثبت ذلـك مبوجـب   
 حكم قضائي بات. 

إذا ختلف عـن السـكن    .5
باملسكن ملدة تزيد على ستة أشهر 
من تاريخ استالمه له5 وكان ذلك 

 .اإلدارةبدون سبب تقبله 

إذا امتنع عـن تسـليم     .6
املسكن املؤقت على النحو املبني 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 املواد كما أقرهتا اللجنةنصوص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

 ( من هذا القانون. 01يف املادة )

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

 م4111لسنة  (25)القانون رقم 
بشأن محاية اجملتمع من األعمـال  

 اإلرهابية.

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

من هذا القانون ومل يقم بتصحيح 
 ثالثة أشهرالوضع املخالف خالل 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 املواد كما أقرهتا اللجنةنصوص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

 من تاريخ إشعاره بذلك.

 

 مادة مستحدثة  

 (92مادة )

استحداث مادة جديدة حتمـل   -
( مع مراعاة إعادة ترقيم 92الرقم )

 املواد اليت تليها.

 (92مادة )

للوزير اختاذ اإلجراءات القانونيـة  
مواجهة رب األسـرة  القضائية يف 

بطلب تنفيذه اللتزاماته أو إلغـاء  
حقه يف التخصيص دون أن ميـس  
إلغاء هذا التخصيص باقي أفـراد  

 األسرة يف احلاالت اآلتية:

إذا فقد أو ُسحبت أو  .0
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 املواد كما أقرهتا اللجنةنصوص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

أسقطت عنه اجلنسية البحرينية بناًء 
القوانني السارية ذات العالقة على 

 .حبكم قضائي بات
ـ  .4   إذا تبني أن البيانات ال

أقر بصحتها يف طلب االنتفاع أو 
يف املستندات ال  قدمها خمالفـة  
كلها أو بعضها للحقيقة5 أو قـام  
بإخفاء بيانات أو مستندات كـان  
يتعني عليه تقدميها وقـت تقـد    
الطلب5 وكانت تلك البيانات أو 

ــ ــتندات سبب ــه  ـًااملس يف منح
 التخصيص باالنتفاع.

إذا مل يقم بالشروع أو االنتهاء  .9
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 املواد كما أقرهتا اللجنةنصوص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

من البناء على القسيمة خالل 
من  (90املدة احملددة يف املادة )

 هذا القانون. 

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

إذا خـــالف الرســـومات  .2
واملواصــفات الــ  اشــترطتها 

ومل يقم بتصحيح  الوزارة يف البناء
الوضع املخالف خالل ثالثة أشهر  

 من تاريخ إشعاره بذلك.

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

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

 املواد كما أقرهتا اللجنةنصوص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

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

 م4111لسنة  (25)القانون رقم 
بشأن محاية اجملتمع من األعمال 

 اإلرهابية.
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 (2)ملحق رقم 
 

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص 

االقرتاح بقانون بتعديل املرسوم بقانون 

م بشأن 8991( لسنة 52رقم )

املؤسسات التعليمية والتدريبية 

اخلاصة، واملقدم من أصحاب السعادة 

األعضاء: سوسن حاجي حممد تقوي، 

والدكتور حممد علي حممد 

 اخلزاعي، وعبدالوهاب عبداحلسن

املنصور، ومخيس محد الرميحي، 

 والدكتور سعيد أمحد عبداهلل.
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 م5151 يونيو 51التاريخ : 

 (11)تقريـر جلنـة اخلدمـات رقم 

بشأن  1991( لسنة 22خبصوص االقرتاح بقانون بتعديل املرسوم بقانون رقم )
املؤسسات التعليمية والتدريبية اخلاصة، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: 
سوسن حاجي حممد تقوي، الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي، عبدالوهاب 

 عبداهلل.عبداحلسن املنصور، مخيس محد الرميحي، الدكتور سعيد أمحد 

 

 دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الرابع

 

 :مقدمــة

/ ص ل خ 471استلمت لجنة الخدمات كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم )

، وذلك إلحاقا بخطاب معاليه السابق رقم 7142مايو  77( المؤرخ في 4د 1ف -ت

م، والذي تم بموجبه 7142مايو  41( المؤرخ في 4د 1ص ل خ ت/ف 462)

( من 1االقتراح بقانون بتعديل البند )ج( من المادة )تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

تعليمية والتدريبية بشأن المؤسسات ال 5991( لسنة 51المرسوم بقانون رقم )

الخاصة، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: سوسن حاجي محمد تقوي، 

الدكتور محمد علي محمد الخزاعي، عبدالوهاب عبدالحسن المنصور، خميس حمد 

، على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات الرميحي، الدكتور سعيد أحمد عبدهللا

االقتراح بقانون ليتم عرضه على المجلس وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن 

 في موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تاريخه. 



78 
 

 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

تدارستتت اللجنتتة االقتتتراح بقتتانون المتتذكور فتتي دور االنعقتتاد العتتادي ا ول متتن  (1)

 الجتماعات التالية:الفصل التشريعي الرابع في ا

 تاريخ االجتماع رقم االجتماع

 م7142مايو  71 14

 م7142مايو  72 17

 م7142 يونيو 14 11

 

 اطلعت اللجنة، أثناء دراستها على االقتراح بقانون المذكور على: (2)

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  -أ 

 المذكور.مالحظات مقدمي االقتراح بقانون  -ب 

 )مرفق(االقتراح بقانون ومذكرته اإليضاحية.  -ج 

 

( 72وبدعوة من اللجنة لمقدمي االقتراح بقانون بتعتديل المرستوم بقتانون رقتم ) (3)

بشتتأن المؤسستتات التعليميتتة والتدريبيتتة الخاصتتة حضتتر اجتمتتاع  4991لستتنة 

 اللجنة اصحاب السعادة:

 رى.عضو مجلس الشو  األستاذ خمــيس حمــــد الرميـــحي -1

 عضو مجلس الشورى.  األستاذة سوسن حاجي محمد تقوي  -2

 عضو مجلس الشورى.  الدكتور محمد علي محمد الخزاعي  -3

 

 شارك في االجتماع من ا مانة العامة بالمجلس: (4)
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 المستشار القانوني المساعد بالمجلس.  السيد علي عبدهللا العرادي .1

 

  سر اللجنة.أمين السيد أيوب علي طريف وتولى أمانة سر اللجنة 

ا
ا
 ون التشريعية والقانونية باجمللس:رأي جلنة الشؤ -ثانيـ

 

رأت اللجنة ضرورة التفريق بين صتاحب التترخيص ومتدير المؤسستة التعليميتة      

لصتتاحب التتترخيص ينبالتتي أال يقتتف  أو التدريبيتتة، وتتترى اللجنتتة أن مستتتوى الشتتهادة

حجر عثرة في إعطائه الترخيص بإنشاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية  الخاصة بته 

ا ماديتااا علتى ذلتك، فتي حتين يتوجتب علتى متن يتتولى إدارة المؤسستة أن  ما دام قتادرا

يكون حاصال على شهادة؛ وعليته تقتترح اللجنتة علتى لجنتتكم المتوقرة إضتافة عبتارة 

أن يكتون حاصتال  -الشأن فتي نهايتة البنتد المعتدل ليكتون علتى النحتو التتالي:   بهذا 

مننن قبننل الج ننة علتتى مؤ تتل جتتامعي ال يقتتل عتتن درجتتة البكتتالوريوس، ومعتتترف بتته 

 . .المختصة في المملكة، إذا تولى إدارة المؤسسة التعليمية

تتراح الحتمتال كما توصي اللجنة بعدم الموافقتة علتى نتص المتادة الثانيتة متن االق     

 أن يكون  ناك ما يستوجب  ذا اإلعفاء. 

االقتراح بقانون بتعنديل المرسنوم بقنانون رقنم  سالمةوانتهت اللجنة إلى رأي  ب     

م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبينة الخاصنة، والمقندم منن 5991( لسنة 51)

ي أصننحاب السننعادة األعضنناء: سوسننن حننناجي محمنند تقننوي، النندكتور محمنند علننن
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الخزاعي، عبدالوهاب عبدالحسن المنصور، خميس حمند الرميحني، الندكتور سنعيد 

 ، من الناحية الدستورية.( منه1بعد تعديل المادة ) ،أحمد عبدهللا

الثثا
ا
 رأي مقدمي االقرتاح: -ــ

"ترعى الدولة العلوم /أ( من دستور مملكة البحرين على: 7تنص المادة )

العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية واآلداب والفنون، وتشجع البحث 

للمواطنين، ويكون التعليم إلزامًيا ومجانًيا في المراحل األولى التي يعين ا القانون 

 .وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة الالزمة للقضاء على األمية"

لعناية "ينظم القانون أوجه ا/ب( من الدستور على: 7كما تنص المادة )

بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كما يعنى في ا جميًعا 

 .بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته"

ويمثل قطاع التعليم والتدريب حجر الزاوية ا ساسية في بناء ونهضة 

 المجتمعات، وإن البحرين بمختلف مؤسساتها الدستورية، حريصة على أن يحظى

قطاع التعليم والتدريب باال تمام وا ولوية، وذلك من خالل تجويد مدخالته من أجل 

 ضمان أفضل المخرجات والنتائج التي تعود بالنفع على المجتمع والدولة.

ا على ذلك، جاء االقتراح بقانون لتعديل اشتراط حصول المؤ ل  وتأكيدا

لالزمة لطلب الترخيص الجامعي المعترف به كمعيار أدنى كأحد االشتراطات ا

لمؤسسة تعليمية أو تدريبية خاصة، بدالا من النص الحالي بالتشريع النافذ، و و 

 اشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة على ا قل أو ما يعادلها.

بشأن  4991( لسنة 72لقد مضى على صدور المرسوم بقانون رقم )

( سنة مما يستدعي تنقيح بعض 47ة )المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة قراب

ا، فليس من المنطقي أن يكون مالك  مواده وبما يواكب التطورات الحاصلة حاليا

المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة التي تقدم المعرفة والتدريب لمختلف ا جيال 
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ا، و و ما يخل بجودة عمل  ذه المؤسسات الخاصة، ويحولها إلى  غير مؤ ل جامعيا

ا في دعم مسيرة العلم م ؤسسات ربحية صرفة بدالا عن أن تكون شريكااا أساسيا

 والمعرفة والتدريب في البحرين.

 

كما إن إنشاء  ذه المؤسسات الخاصة يتطلب اإلحاطة ا كاديمية واإللمام 

 بشؤون اإلدارة والتدريب والتعليم، و و ما يعالجه التعديل التشريعي المقترح.

 

ارابع
ا
 لجنة:رأي ال -ـ

، قبل تعديله بصيالته الحالية، واطلعت تدارست اللجنة االقتراح بقانون     

 على رأي مقدمي االقتراح، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس،

وتّم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار 

أصحاب السعادة أعضاء اللجنة لمقدمي حيث بّين ، القانوني المساعد بالمجلس

، االقتراح المذكورعّدة مالحظات بشأن عند حضور م الجتماع اللجنة االقتراح 

مبينين بانه لم يحدد عنوان االقتراح المادة  أو البند المراد إدخال التعديل عليه، كما 

أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي على  -جأن البند ) ( والذي ينص على:  

ا ويسبب اشكاالا عند تطبيقه، وأن" قل، ومعترف به محليااأل عبارة  جاء مبهما

ا، أو مؤ ل بكالوريوس وما عاله ا جامعيا  . مؤ ل جامعي  تحتمل أن يكون دبلوما

 

كما بّين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بأن المادة الخامسة من المشروع  

النافذ قد طرحت استثناءا حول البند ) ( يتيح للوزير اإلعفاء من الشرط المطلوب 

للحصول على ترخيص لمؤسسة تدريبية، حيث نصت الفقرة من المادة في البند ) ( 

لمختص اإلعفاء من الشرط الوارد ويجــوز بقــرار مــن الوزير ا"المذكورة على: 
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، مبينين بأن  ذه الفقرة فــي الفقرة )ج( بالنسبة للمؤسسات التدريـبـية الخاصة"

 من المادة تخل بشرط الحصول على ترخيص لمؤسسة تدريبية.

 

أحال معالي رئيس المجلس االقتراح بقانون للجنة مرة أخرى، بعد تعديل 

رسته اللجنة مرة أخرى ورأت أنه جاء محققا مقدمي المقترح له، وعليه، فقد تدا

اشتراط حصول لأل داف التي توافق عليها مقدمي االقتراح مع أعضاء اللجنة من 

أو درجة البكالوريوس المعترف به كشرط في طالب الترخيص لمؤسسة تعليمية 

تدريبية خاصة، بدالا من النص الحالي بالتشريع النافذ، و و اشتراط الحصول على 

 يسهم في وذلك  ن المؤ ل الجامعي ة الثانوية العامة على ا قل أو ما يعادلها.شهاد

اإللمام بشؤون اإلدارة والتدريب والتعليم، و و ما يعالجه التعديل التشريعي 

من أجل ضمان أفضل المخرجات  التعليم مدخالت جودة والذي يؤدي إلى ،المقترح

 والنتائج التي تعود بالنفع على المجتمع والدولة.

 

كما توافق أعضاء اللجنة مع مقدمي االقتراح على حذف الفقرة الثانية من 

"ويجــوز بقــرار مــن الوزير (، والذي ينص على 2( من المادة )4البند رقم )

)ج( بالنسبة للمؤسسات التدريـبـية  المختص اإلعفاء من الشرط الوارد فــي الفقرة

وذلك لضمان تحقق شرط الحصول على المؤ ل الجامعي لطالب ، الخاصة"

 .الترخيص لمؤسسة تعليمية أو تدرياباية خاصة
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بشأن  1991( لسنة 22بقانون رقم )مواد املرسوم 
 املؤسسات التعليمية والتدريبية اخلاصة

 مواد االقرتاح بقانون

 2املادة رقم 

يشترط في طالب الترخيص لمؤسسة 

 تعليمية أو تدرياباية خاصة ما يلي: 

  إذا كان شخصاا طبيعياا:  -4

  سنة.  72أال يقل سنه عن  -أ 

أن يكون كامل ا  لية حسن السيرة  -ب

والسلوك ولم تصدر ضده أحكام نهائية 

في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو 

ن قد ا مانة أو اآلداب العامة ما لم يك

 ُردَّ إليه اعتباره. 

أن يكون حاصال ً على ش ادة  -ج

الثانوية العامة على األقل أو ما 

   يعادل ا.

أن يكون قادراا على تمويل إنشاء  -د

واستمرار المؤسسة التعليمية أو 

التدرياباية الخاصة وفقاا للمعايير 

والضمانات المقررة من قبل الوزارة. 

  

لحكومة أو أال يكون موظفاا في ا - ا

ت أو المؤسسات العامة أو الهيئا

 الخاصة.

ويجــوز بقــرار مــن الوزير المختص 

 املادة األوىل

 

 

يستبدل بنص البند ) ( من المادة رقم 

( 72المرسوم بقانون رقم )( من 2)

بشأن المؤسسات التعليمية  4991لسنة 

 ، النص اآلتي:والتدريبية الخاصة

 

 

 ( بند )ج(:1مادة )

أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي  -ج

، ال يقل على درجة البكالوريوس

 ومعترف به محليا.

 املادة الثانية
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بشأن  1991( لسنة 22بقانون رقم )مواد املرسوم 
 املؤسسات التعليمية والتدريبية اخلاصة

 مواد االقرتاح بقانون

اإلعفاء من الشرط الوارد فــي الفقرة 

ة للمؤسسات التدريـبـية )ج( بالنسب

 الخاصة.

  إذا كان شخصاا اعتباريا:  -7

فيشترط فيمن يمثله أمام الالير أن تتوافر 

ء ما نص فيه الشروط السابقة باستاثانا

عليه في البند )د( على أن يبين في 

الطلب مصدر تمويل المؤسسة التعليمية 

أو التدرياباية الخاصة والقدرة على  ذا 

 التمويل.

 

 

 

 

 

 

( من 4من البند ) حذف الفقرة الثانية

 المادة الخامسة.

 

االقتتراح وفي ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بالموافقة علتى جتواز نظتر       

 بقانون.

 

 
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اخامس

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقتت اللجنتة علتى  19إعماالا لنص المادة ) 

 اختيار كل من :

 مقرًرا أصليـًا. ة فاطمة عبدالجبار الكوهجـــــياألستاذ .5

 احتياطًيا.مقرًرا  عبدالوهاب عبدالحسن المنصور األستاذ  .5
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ا:  توصية اللجنة :سساد
ا
 ـ

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراستة االقتتراح بقتانون، فتإن 

 اللجنة توصي بما يلي:

  ( منن 1بقانون بتعديل البنند )ج( منن المنادة )الموافقة على جواز نظر االقتراح

عليميننننة بشننننأن المؤسسننننات الت 5991( لسنننننة 51المرسننننوم بقننننانون رقننننم )

والتدريبيننة الخاصننة، والمقنندم مننن أصننحاب السننعادة األعضنناء: سوسننن حنناجي 

محمنند تقننوي، النندكتور محمنند علنني محمنند الخزاعنني، عبنندالوهاب عبدالحسننن 

 .المنصور، خميس حمد الرميحي، الدكتور سعيد أحمد عبدهللا

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                نوار علي احملمود     

 رئيس جلنة اخلدمـات                  نائب رئيس جلنة اخلدمات
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 م8887فبراير  88التاريخ: 

 

 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن المؤسسات التعليمية الموضوع: 

 والتدريبية الخاصة.

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 8887فبراير  87بتاريخ      

مشروع  (، نسخة من8د  7ص ل ت ق / ف  74، ضمن كتابه رقم )المجلس

إلى لجنة  قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ،

الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة 

 الخدمات.  
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م، عقتتتتدت لجنتتتتة الشتتتتؤون التشتتتتريعية والقانونيتتتتة 7142فبرايتتتتر  77وبتتتتتاريخ      

وقرار مجلس النواب  اجتماعها الثامن، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور،

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس. بشأنه،

وع بقتتانون المشتترإلتتى عتتدم مخالفتتة  –بعتتد المداولتتة والنقتتا   –وانتهتتت اللجنتتة            

 لمبادئ وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

مشرررروع قرررانون رقرررم ) ( لسرررنة ) ( بشرررأن المؤسسرررات تتتترى اللجنتتتة ستتتالمة      

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، التعليمية والتدريبية الخاصة

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 


