
 

 
 

 م٢٠٢٢ مارس  ١التاريــــــخ: 

 صاحـب املعالـي علـي بـن صالـح الصالـح     املوقــر

 رئيـــس جملـــس الشـــورى   

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،، 

م،  ٢٠٢١أكتوبر    ١٧) بتاريخ  ٤د  ٥ص ل م ب / ف    ٦٥٠باإلشارة إىل خطاب معاليكم رقم ( 

االنعقاد  بخصوص   دور  من  اللجنة  لدى  الدرس  قيد  الزالت  التي  املوضوعات  دراسة  مواصلة 

 السابق وإعداد تقاريرها.

 قانون  مرشوع  بشأن   والبيئة   العامة  املرافق  لجنة  تقرير يطيب يل أن أرفع إىل معاليكم  

  ضوء  يف  املعد. (اإلسكان  شأن  يف  ١٩٧٦  لسنة)  ١٠(  رقم  بقانون  املرسوم  أحكام  بعض  بتعديل

لنظر والتوجيه  برجاء التفضل با،  )النواب   مجلس  من   املقدم   –   املعدلة  بصيغته  –  بقانون  االقرتاح

 باتخاذ الالزم لعرضه عىل املجلس املوقر.

 وتفضلوا معالیكم بقبول فائق التحیة والتقدیر،،، 

 
 

 

 حممد علي حسن علي .  د                                                                                   

 رئيــس جلنــة املرافـق العامـة والبيئة 

 المرفقات: 

 ملخص تنفیذي لتقریر اللجنة. -
 تقریر اللجنة. .۱
 .والقانونیة  التشریعیة  الشؤون  لجنة رأي .۲
 .م۲۰۲۱ مارس /  اإلسكان  وزارة رأي .۳
 .م۲۰۲۱  أبریلة / اللجن  استفسارات على  اإلسكان وزارة رد .٤
 .م۲۰۲۱  دیسمبر/   اإلسكان  وزارة رأي .٥
 .العمراني  والتخطیط  البلدیات وشؤون  األشغال  وزارة رأي .٦
 .اللجنة  استفسارات  على العمراني  والتطویر  التخطیط  ھیئة رد .۷
 .ومرفقاتھالموقر   النواب  مجلس قرار .۸

alqattan
التوقيع الأخير الرئيس



 
 

 

4د  5ف  /ل م بص  650الرقــــم:    

   م  2021أكتوبر  17التاريـخ: 

 

 

   سعادة الدكتور حممد علي حسن علي احملرتم
 جلنة املرافق العامة والبيئة رئيس  

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 

إشااااااا قراإ اااااااجاسااااااااعقاالثاااااااعاع   ااااااا ا اع     ااااااا اع  ااااااا   اع    ااااااا ا
ا عصااااااا  املقعوااااااا اع   ااااااا    اع ااااااا اابخصااااااا  ا،ام2021أك ااااااا بااا17ب ااااااا ق  ا

االازع تاسي اع  قسا  ىا    لماع  سارااناملوقاعال    ملاع س بق.

 ا اااااااجاإ ااااااا عملاع   ااااااا ق ااع     ااااااا اب  ااااااا اع  ااااااااو   اب ااااااا ع  اع ااااااا ا
إلملقع حااااا ا  اااااجا ااااا عو اأ  ااااا  اعاصااااا ا ح اع ،ل اااااا ،اوق، حااااا اإ ي ااااا ،ا  حيااااا  ا

اعاانا  ق خ .  س  اع    اع   ملا ا اا   اأسص هاثالث اأو بي

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 
 

 علي بن صاحل الصاحل               
 رئيس جملس الشورى              

 

 

 
 

ااا،ق:اك فاب        اسي اع  قعو ا  ىاع     .ا
 



 
 

 

 جلنة املرافق العامة والبيئة  املوضوعات قيد الدراسة لدىقائمة 
 

اع    عا  ق  اعإلح   اع س ب  اا

ا2018/ا23/05
( قسما ب    نا ع او ما أحل ما ب ضا ب    لا س   نا ب أناا1996(ا س  اا2ا اوعا ما

اإشغ  اع طاقاع   ا ا)ع   ا ا  ءاعالسرتعحاب    ناع   مااناا   اع   قى(.

ا2018/ا06/ا11
)ع   ا ا  ءاعالسرتعحااا اوعاس   نابإ   ءاص  وقا    لاع بي  اعآل   ا  س  طاا

اب    نا"بصيغ  اع     "اع   مااناا   اع   عب(ا

 2020/ا27/12
ساعقاا   اع   عبابخص  اساعقاا   اع   قىاب أناا اوعاس   ناب    لاع  ملرا

)ا59) ب      ناقسما ع ص ملقا ع    قي،ا ع ثس يلا )ع   ا اا2013(ا س  اا13(ااناس   نا م،ا
ا  اع     "اع   مااناا   اع   عب(.ا  ءاعالسرتعحاب    نا"بصيغ

ا2021/ا16/02
( قسما ب    نا ع او ما ب    لاب ضاأحل ما س   نا  اشأنااا1976(ا س  اا10ا اوعا

اعإلول نا)ع   ا ا  ءاعالسرتعحاب    نا"بصيغ  اع     "اع   مااناا   اع   عبا

 2021/ا08/03
( باسما ا ملرا    را بإ  ، ا س   نا ع ص ملقا(اا11ا اوعا ع ب     ا س   نا إ جا عا الاق 

)ع   ا ا  ءاعالسرتعحاب    ناع   مااناا   اااا2001(ا س  اا35ب  او ماب    ناقسما)
اع   عب(ا

 



ص تنفيذي لتقرير م
َّ
 جلنة املرافق العامة والبيئة لخ

 العنوان 
في شأن   ۱۹۷٦) لسنة ۱۰مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (

 المقدم من مجلس النواب)  –بصیغتھ المعدلة  –(المعد في ضوء االقتراح بقانون ن. اإلسكا

 الموقرالنواب مجلس  أصل املشروع

 الفصل التشریعي الخامس – الرابعالعادي دور االنعقاد السنوي  - م۲۰۲۱أكتوبر  ۱۷ اإلحالة إىل اللجنة

 الفصل التشریعي الخامس – الرابعدور االنعقاد السنوي العادي  - م۲۰۲۲فبرایر  ۲۱ االنتهاء من املناقشة 

 ۸ عدد االجتماعات

 مضمونه 

 

بأالَّ تقل مساحة األرض التي تُنشئ علیھا الوحدات السكنیة   وزارة اإلسكان إضافة عبارة تُلزم
إلضافة إلى منح المنتفع حق التعدیل على بناء الوحدة  متًرا مربعًا) لكل وحدة، با  ۲٥۰عن (

 .السكنیة في حدود المساحة المحددة للوحدة بعد استالمھا مباشرةً 

 مواد ۳دیباجة +  بنيته 

رأي جلنة الشؤون التشريعية 

 .الناحیتین الدستوریة والقانونیة سالمة مشروع القانون من والقانونية 

 رأي وزارة اإلسكان

 وزارة اإلسكان: رأي 
على   اإلسكان  وزارة  القانونتحفّظت  األراضي  حیث  ،  مشروع  محدودیة  أن  إلى  أشارت 

السكنیة وارتفاع الكثافة السكانیة في البحرین یتطلّب استغالًال أمثًال لألراضي لتلبیة الطلبات 
 .اإلسكانیة، وحفظ حق األجیال القادمة في الحصول على السكن المالئم

بتعدیل بعض أحكام الالئحة    ۲۰۱۸) لسنة  ۱٦٥الوزارة بأن القرار الوزاري رقم (وأوضحت  
) رقم  بقانون  للمرسوم  لسنة  ۳التنفیذیة  للتعمیر    ۱۹۹٤)  المعدَّة  األراضي  تقسیم  بشأن 

 .متر مربّع ۲۰۰إلى  ۱٦۰والتطویر، نّص على أن تتراوح مساحات األراضي بین 
المجال للمنتفع بمنزل اإلسكان بإجراء تعدیالت على   وحول ما نّص علیھ القانون بشأن إتاحة

المنزل بمجّرد استالمھ، ذكرت الوزارة بأنھ لیست الجھة المعنیّة بإصدار تراخیص البناء؛ 
لذلك فإن أّي تعدیالت أو إضافات على الوحدات السكنیة تدخل ضمن اختصاصات (وزارة  

ملك صالحیة منح تراخیص البناء في األشغال وشؤون البلدیات والتخطیط العمراني) التي ت
وفي ذات   .إطار االشتراطات التنظیمیة للتعمیر في كل منطقة والتي منھا المناطق اإلسكانیة

الوقت ذكرت الوزارة بأنھا تقوم بالتنسیق مع وزارة البلدیات والمجالس البلدیة على تعدیل 
نظیمیة التي تُطبَّق على  م بإصدار االشتراطات الت۲۰۱۸) لسنة  ۷٦بعض أحكام قرار رقم (

 .المشاریع اإلسكانیة

 . قانونالعدم الموافقة، من حیث المبدأ، على مشروع  توصية اللجنة 

 الموافقة على مشروع القانون. توصية جملس النواب 

 

https://www.alayam.com/in-the-news/235243997/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86.html


 ةوالبيئ لعامةا افقاملر لجنة

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 ورىــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 
 األولاملرفق 
 

 تقرير اللجنة 
 

 
 
 
 

ـرابعادور االنعقاد العادي    ل

 الخامسالفصل الترشيعي 



 

 ٢٠ من  ١ الصفحة

 

 
 
 

 م ٢٠٢٢مارس  ١التاريخ: 
 ) ١٤التقرير رقم: (

 

 تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة 

يف   ١٩٧٦) لسنة  ١٠مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( بشأن  

 ) النواب جملس من  املقدم –  املعدلة  بصيغته  – املعد يف ضوء االقرتاح بقانون  (  شأن اإلسكان. 
 

 الفصل الترشيعي الخامس –االنعقاد العادي الرابع دور 

 

 : مقدمـة 

اءً  اريخ    بـن فـقد    ٢٠٢١أكتوبر    ١٧عىل قرار مكـتب املجلس يف اجت�ـعه الـثا� املنعـقد بـت

طلب صــاحب املعايل عيل بن صــالح الصــالح رئيس مجلس الشــورى مبوجب الخطاب  

مواصــــلة دراســـة  ،  ) من لجـنة املرافق الـعامة والبيـئة٤د ٥ص ل م ب / ف   ٦٥٠رقم (

ــ مش يف شأن    ١٩٧٦) لسنة ١٠رقم ( بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون وع قانونر ــ

ــكان. ــوء االقرتاح بقانون    اإلسـ ــيغته املعدلة   –(املعد يف ضـ املقدم من مجلس   –بصـ

 وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه لعرضه عىل املجلس املوقر.،  النواب)



 ٢٠ من  ٢ الصفحة

 

 
ً
 إجراءات اللجنة: -أوال

 التالية: لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات 
 

 ها:اتتدارست اللجنة مرشوع القانون املذكور يف اجت�ع )١(

 الفصل الدور  التاريخ رقم االجت�ع 

 ٥ ٣ م ٢٠٢١ مارس ٢٩ ٢٥

 ٥ ٣ م٢٠٢١أبريـل  ٥ ٢٦

 ٥ ٣ م٢٠٢١أبريـل  ١٢ ٢٧

 ٥ ٣ م٢٠٢١أبريـل  ٢٦ ٢٩

 ٥ ٣ م ٢٠٢١سبتمرب  ٢٧ ٣٠

 ٥ ٤ م ٢٠٢١نوفمرب  ١١ ٥

 ٥ ٤ ٢٠٢٢فرباير  ٧ ١٥

 ٥ ٤ ٢٠٢٢فرباير  ٢١ ١٦

 
 

 والتي اشتملت عىل:به املتعلقة  عىل الوثائقالقانون وع ـر مشاطلعت اللجنة أثناء دراستها  )٢(

 (مرفق)رأي لجنة الشؤون الترشيعية والقانونية باملجلس.  -

 (مرفق). م٢٠٢١مارس  ٧املؤرخ  اإلسكانرأي وزارة  -

 (مرفق). م٢٠٢١أبريل  ٢٨املؤرخ  رد وزارة اإلسكان عىل استفسارات اللجنة -

 (مرفق)م. ٢٠٢١ديسمرب  ١٢مرئيات وزارة اإلسكان املؤرخة  -

 (مرفق)رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرا�.  -

 (مرفق)قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -



 ٢٠ من  ٣ الصفحة

 

 

 م حرض االجت�ع بدعوة من اللجنة كل من:٢٠٢١أبريل  ٥بتاريخ  )٣(

 اإلسكان وزارة 
 الوكيل املساعد للسياسيات والخدمات اإلسكانية  سعادة الدكتور خالد عبدالرحمن الحيدان 

 املستشار القانو�    السيدة فاطمة إبراهيم املناعي

 البلديات والتخطيط العمراني شؤون شغال ووزارة األ

 مستشار تطوير األرايض   علياء يوسف رحمة ةالسـيد

 املستشار القانو�  السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي 

 شؤون جملسي الشورى والنواب وزارة 

 خصايئ تنسيق ومتابعة أول  أ  السيدة رباب عبدالله العايل

 

 

 م حرض االجت�ع بدعوة من اللجنة كل من:٢٠٢١نوفمرب  ١١وبتاريخ  )٤(

اإلسكان وزارة   

 اإلسكان وزير  املهندس باسم يعقوب الحمر سعادة 

 وكيل وزارة اإلسكان   الشيخ خالد بن حمود بن عبدالله آل خليفة  

 الوكيل املساعد للمشاريع اإلسكانية   درج املهندس رضا األ 

 مكتب وزير اإلسكان –مستشار الشؤون القانونية  السيدة فاطمة إبراهيم املناعي  

 مكتب وزير اإلسكان –شؤون القانونية الأخصايئ  السيد عبدالرحمن إبراهيم الغانم  

شؤون جملسي الشورى والنواب وزارة   

 ون برملانية ؤ أخصايئ ش السيد حمد محمد الطايئ 

 

 

 



 ٢٠ من  ٤ الصفحة

 

 من األمانة العامة ملجلس الشورى:اللجنة    اتحرض اجت�عك�  )٥(

 املستشارين القانونينيهيئة 

 .املستشار القانو�  األستاذ عبدالرحيم عيل عمر 

 أول.  باحث قانو�  السيد عيل نادر الـسلوم 

 إدارة شؤون اللجان 

 مرشف شؤون اللجان.  السيد أيوب عيل طريف 

 . مرشف شؤون اللجاناملكلف بأع�ل  عيل جواد القطانالسـيد 

 أم� رس لجنة.  السيدة دانة إبراهيم الشيخ 

 إدارة العالقات واإلعالم 

 وتواصل   أخصايئ إعالم الحلواچي السيد صادق جعفر  

 وتواصل   أخصايئ إعالم عبدالجليل  ء السيدة س�

 

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

والقلج  رأت الترشيعية  الشؤون  القانون انونية  نة  مرشوع    من   تهسالم،  بشأن 

 الناحيت� الدستورية والقانونية. 

 

ا
ً
 . (مرفق) وزارة اإلسكان: رأي ثالث

عىل   اإلسكان  وزارة  القانونتحّفظت  محدودية حيث  ،  مرشوع  أن  إىل  أشارت 

األرايض السكنية وارتفاع الكثافة السكانية يف البحرين يتطلّب استغالًال أمثًال لألرايض لتلبية 

 .األجيال القادمة يف الحصول عىل السكن املالئموحفظ حق ، الطلبات اإلسكانية



 ٢٠ من  ٥ الصفحة

 

بتعديل بعض أحكام   ٢٠١٨) لسنة  ١٦٥وأوضحت الوزارة بأن القرار الوزاري رقم (

ة   ١٩٩٤) لسنة  ٣الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( بشأن تقسيم األرايض املعدَّ

 .مرت مربّع ٢٠٠ إىل ١٦٠نّص عىل أن ترتاوح مساحات األرايض ب� ، للتعم� والتطوير

بإجراء  للمنتفع مبنزل اإلسكان  إتاحة املجال  القانون بشأن  وحول ما نّص عليه 

ليست الجهة املعنيّة بإصدار    اذكرت الوزارة بأنه ،  تعديالت عىل املنزل مبجرّد استالمه

تراخيص البناء؛ لذلك فإن أّي تعديالت أو إضافات عىل الوحدات السكنية تدخل ضمن  

زارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرا�) التي متلك صالحية اختصاصات (و 

للتعم� يف كل منطقة والتي منها   التنظيمية  البناء يف إطار االشرتاطات  منح تراخيص 

  األشغال   وزارةذكرت الوزارة بأنها تقوم بالتنسيق مع  ذاته  ويف الوقت    .املناطق اإلسكانية

قرار  الواملجالس البلدية عىل تعديل بعض أحكام  العمرا� والتخطيط البلديات وشؤون

) لسنة  ٧٦رقم  املشاريع  ٢٠١٨)  عىل  تُطبَّق  التي  التنظيمية  االشرتاطات  بإصدار  م 

 .اإلسكانية

حيث  ،  هذا وقد أرسلت اللجنة بعض التساؤالت واالستفسارات إىل وزارة اإلسكان

 املرفق.  يفو املوضح قامت الوزارة بالرد عىل اللجنة عىل النح

 

 



 ٢٠ من  ٦ الصفحة

 

ا: رأي
ً
املختصني بوزارة اإلسكان لدى حضورهم اجتماع اللجنة يف تاريخ  رابع

 :م٢٠٢١نوفمرب  ١١

أكد سعادة وزير اإلسكان عىل أن تطبيق مضمون مرشوع القانون املقرتح سيشكل 

االنتظار  م� سيؤدي إىل إطالة مدة  ، عبئًا عىل امليزانية املحددة لبناء الوحدات السكنية

الخاص   القطاع  رشكات  مع  تتعاقد  الوزارة  أن  وب�َّ  للمواطن�.  الوحدة  تسليم  قبل 

السكنية الوحدات  تصميم  وتطوير  املواطن  ،  لتحس�  قيام  إمكانية  تراعي  وأنها 

 بالتحسينات والتوسعة واإلضافة يف الوحدات السكنية تلبية الحتياجاته املستقبلية. 

أهمية اإلبداع يف التصاميم لتلبية االحتياجات األساسية  وأشار سعادة الوزير إىل  

وأكد عىل أن الوزارة بدأت يف فرتات سابقة ببناء خمس مدن إسكانية  ،  لألرسة البحرينية

واملدة ،  مع مراعاة الكلفة والوقت،  تحت ضغط كب�،  تتضمن آالف الوحدات السكنية

نتظار. وهذه العنارص فرضت عىل الزمنية التي ينتظرها آالف املواطن� عىل قوائم اال 

التصاميم التحرك بشكل محدود يف شأن  الوزارة،  الوزارة  أن  تعمل عىل  ،  مع ذلك ،  إال 

التطوير واإلبداع يف التصاميم التي تنفذها. مش�ًا إىل أن آخر توزيع لألرايض قامت به  

 مرت مربع.   ٢٦٠إىل    ٢٥٠تضمن أراٍض مساحاتها ترتاوح ب�  ،  الوزارة يف مرشوعات إسكانية

اللجنة أعضاء  السعادة  أصحاب  تساؤل  أن  ،  وحول  ترى  الوزارة  كانت  إذا  ع� 

  ا مرت مربع هو أمًر   ٢٠٠تحديد مساحة األرض املقام عليها الوحدة السكنية يف حدود  

وترى أن ،  أجاب الوزير بأن الوزارة متيل أكرث إىل عدم تحديد رقم مع�،  من عدمه  امالمئً



 ٢٠ من  ٧ الصفحة

 

 ملساحة األرض بالحد األد� املعتمد من قبل الجهة املعنية املمثلة يتم ربط الحد األد�

العمرا� التخطيط  إىل وضع  ،  يف هيئة  رقم محدد سيؤدي  أن وضع  تجد  الوزارة  وأن 

 الوزارة يف قالب ضيق يفتقد إىل املرونة. 

 سعادة الوزير بأن تحديد مساحة الحد األد� من األرايض املخصصة لبناء  �َّ وب

وأن التصنيف األكرث  ،  العمرا�  والتطوير  التخطيط  هيئة الوحدات السكنية يتم بقرار من  

وهي  ،  امربعً   امرتً   ١٦٠شيوًعا يف البحرين هو (السكن املتصل أ) الذي يقوم عىل مساحة  

 طيط العمرا�.أقل مساحة تسمح بها هيئة التخ

في� أوضح وكيل وزارة اإلسكان أن مقارنة مملكة البحرين بدول مجلس التعاون  

، باعتبار أن مساحة مملكة البحرين محدودة جًدا،  الخليجي يف هذا الشأن غ� مجدية

وأن الوزارة تضع نصب عينيها وضع األرايض  ، وهي األصغر ب� الدول الشقيقة املجاورة

نية يف السنوات املقبلة عىل املدى الطويل. وأشار إىل أن عدد الطلبات  واإلمكانات اإلسكا

  ٤٠٠٠أن عدد الطلبات يزيد مبعدل    امؤكدً ،  ألف طلب  ٦٠اإلسكانية املوجودة تزيد عن  

وأن جهود الوزارة يف السنوات الث�نية األخ�ة تعادل إنجاز أكرث من عرشين  ،  اطلب سنويً 

الخليجي ساهم بشكل ضخم يف تنفيذ املرشوعات اإلسكانية إال وأن الدعم ، سنة سابقة

وأكد عىل أن املشكلة الرئيسية التي ينبغي مراعاتها والرتكيز ،  أن هذا الدعم غ� دائم

وهي املوضوع األكرث اهت�ًما من قبل  ،  عىل معالجتها هي تقليص فرتة االنتظار للمواطن

مبا ،  مواطن  ٩٠٠٠مزايا" استفاد منه ما يناهز  وما قامت به الوزارة يف "خدمة  ،  املواطن�



 ٢٠ من  ٨ الصفحة

 

وهي الجهود التي ينبغي االستمرار فيها لنجاعتها يف ،  يوازي أكرث من مدينت� إسكانيت�

النقاش معاكًسا لهذا   حل مشكلة االنتظار. بين� سيكون تنفيذ مرشوع القانون محل 

سلبً ،  التوجه يؤثر  إنشاء    اطبقً (  ا إذ  سك  ٢٥٫٠٠٠ملرشوع  األرس    نية)وحدة  آالف  عىل 

وهي أموال ينبغي توجيهها لسد جانب من مشكلة ،  مليون دينار  ٨٦ويكلف أكرث من  

تبتكرها  ما يشابه ذلك من حلول  أو  "مزايا"  املواطن� عرب حلول متويلية مثل  انتظار 

 الوزارة. 

سعادة  ك�   اإل قدم  للمشاريع  املساعد  بعنوان    يةسكانالوكيل  مرئيًا  عرًضا 

ب�َّ من خالله الجوانب  (مرفق)  ")  املساحة البنائيةو   مساحة األرض"   الوحدات السكنية(

املتعلقة مبوضوع مساحات الوحدات السكنية التي تقدمها الوزارة للمواطن�. وتضمن  

 التي كان من أهمها: ، العرض عدًدا من اإلحصائيات واملعلومات

بتنفيذ   .أ الوزارة  اإلسكانية  املتقوم  الحاجات  لتحقيق  ساكن 

، ويشمل املسكن األرض والبناء املقام عليها،  األساسية للمواطن�

بأسلوب   املحدود  الدخل  ذوات  البحرينية  األرس  إلسكان  وذلك 

 بعد سداد قيمة البيت اإلج�لية. ، التمليك 

أنواع الوحدات السكنية التي نفذتها وزارة اإلسكان أكرث   تتجاوز  .ب

وتنوعت ،  نوع  ١٠٠من   البحرين.  مناطق  مختلف  يف  نفذت 



 ٢٠ من  ٩ الصفحة

 

ومتيزت  ،  أدوار  ٣االرتفاعات للوحدات السكنية من دور واحد إىل  

 بإمكانية اإلضافة والتوسع.

األرض  .ج ملساحة  األمثل  االستغالل  عىل  الوزارة  من  تأكيد  هناك 

السكانية للكثافة  قبل  ،  مراعاة  من  البناء  أساليب  تطورت  وقد 

 ا الستخدام أفضل املواد اإلنشائية. الوزارة التي تسعى دامئً 

البنائية    تحديد . د املساحة  يكون وفق  السكنية  الوحدات  مساحة 

وأن متوسط مساحة  ،  للوحدة السكنية واملساحة املخصصة للفرد

يف   السكنية  للوحدة  إىل  البحرين مملكة  األرض    ا مرتً   ١٨٢  يصل 

  ا مرتً   ٢٢٠يبلغ  ومتوسط املساحة البنائية للوحدة السكنية  ،  امربعً 

. مقابل ذلك فإن  امربعً   امرتً   ٣٨ومتوسط املساحة للفرد  ،  امربعً 

بيانات األمم املتحدة ال تقل عن  للفرد حسب  املثالية  املساحة 

 . امربعً  امرتً  ٢٠

متوسط مساحة األرض للوحدة السكنية (يف مشاريع القطاع  أن   .ه

هي   مربع  ٢٠٠-١٦٠الخاص)  املساحة،  مرت  البنائية   ومتوسط 

 هو  ومتوسط املساحة للفرد،  مرت مربع  ٢٤٠  هو  للوحدة السكنية

 مرت مربع. ٤٢

يف  . و العمرانية  الطفرة  مع  السكنية  األرايض  مساحة  ارتفعت 

 كمتوسط.  ²م٤٠٠ىل  إ املخططات الجديدة   ومع ظهورالث�نينات  



 ٢٠ من   ١٠ الصفحة

 

حسب تصنيف   ٢٠١٣رايض يف عام  صدر تعديل عىل مساحات األ  .ز

األ ،  املنطقة مساحة  تغ�ت  ىل  إ  ²م٢٢٠من    RHAرايض  حيث 

قل أ (  ²م٣٠٠ىل  إ  ²م٤٥٠من    RA) وأرايض  ٪٢٧قل بنسبة  أ (  ²م١٦٠

 ).٪٣٣بنسبة 

ىل إعادة فرز األرايض الكب�ة نسبيًا  إلجأ بعض املطورين العقاري�   .ح

قبال الشديد  لجنة الفرز نتيجة اإل   بواسطةىل قطعت� إوتقسيمها 

الصغ�ة القطع  من  ،  عىل  كب�ًا  إقباال  العقاري  السوق  يشهد  إذ 

 الصغ�ة. ات ساحاألرايض ذات املقبل املواطن� عىل 

السكنية   .ط الوحدة  أرض  زيادة مساحة  عن  الناتج  التأث�  سيكون 

برنامج   سكنية  ٢٥٬٠٠٠(وفق  الوزارة    وحدة  عليه  تعمل  الذي 

نقص عدد حيث سيؤدي إىل  اسلبيً ) ضمن برنامج عمل الحكومة

وكذلك ارتفاع كلفة البنية ،  وحدة سكنية  ٦٤٠٠الوحدات مبقدار  

مليون دينار. حيث ستكون الزيادة يف تكلفة    ٨٦التحتية مبقدار  

 دينارًا. ٣٤٦١البنى التحتية للوحدة السكنية 

ال هناك   .ي من  اإلسكان    املتخذةت  خطواالعديد  وزارة  قبل  من 

إذ تم تصميم الوحدة  ،  بخصوص اإلضافات يف الوحدات السكنية

الناحية   من  بحيث السكنية  اإلضافات    املع�رية  تتحمل 

نجد   لذا  الوحدة أ املستقبلية  يف  واألساسات  القواعد  جميع  ن 



 ٢٠ من   ١١ الصفحة

 

السكنية معدة لتحمل إضافة الدور الثا� مع دور الخدمات يف 

 السطح. 

البلديات  وزارة شؤون  مع  بالتنسيق  التعم�    اشرتاطاتطوير  تم ت .ك

مال  أكرث  لتكون  البلدية  مع  ءم واملجالس  وتتوافق  للمواطن�  ة 

بهذه    االسرتشادمتطلباتهم و�كن للمواطن� أو املكاتب الهندسية  

 يف تصميم اإلضافات املطلوبة. االشرتاطات
 

ا: رأي وزارة األشغال وشؤون 
ً
 البلديات والتخطيط العمراني. (مرفق) خامس

إرجاء النظر يف طلب  ذكرة الحكومة يف  القانونية مبالحظات  امل الوزارة مع  وافقت  ت

القانون أن،  مرشوع  إىل  تتم   مش�ًة  والتجارية  السكنية  للمبا�  تصدر  التي  الرتاخيص 

 الوزير. سعادة قرار من الصادرة بضمن االشرتاطات التنظيمية 

من   اللجنة  طلبت  عىل    العمرا�  والتطوير  التخطيط  هيئةولقد  التفصييل  الرد 

  بأنها  اإلسكان (إذ كانت الوزارة قد أفادتمن وزارة  مرشوع القانون يف ضوء الرد الوارد

الهيئة   أشارتحيث ، )العمرا� والتطوير التخطيط  هيئةمن  املعتمدة باملساحة ملتزمة

 :ا ييلمب ٢٠٢٢فرباير  ١بتاريخ يف ردها املؤرخ املذكورة 

بالتنسيق والتعاون تعمل  هيئة التخطيط والتطوير العمرا�  : إن  أوًال 

مع وزارة اإلسكان عىل دراسة املخططات اإلسكانية يف مختلف مناطق 



 ٢٠ من   ١٢ الصفحة

 

لألنظمة والقوان� املعمول بها يف هذا الشأن ومبا يت�ىش   ااململكة وفقً 

 . مع سياسة التخطيط يف اململكة

وفقً اثانيً  (ل  ا:  (من  )  ١ل�دة  رقم  لسنة  ٧٦القرار  بإصدار    ٢٠١٨) 

 - التي تطبق عىل املشاريع اإلسكانية -  االشرتاطات التنظيمية للتعم�

 :وهي فإن املشاريع اإلسكانية تقسم إىل ثالثة أنواع

: وهي جميع املشاريع اإلسكانية املشاريع اإلسكانية من نوع (أ) -

 مرت مربع أو أكرث.   ٣٠٠للبيوت املبنية عىل قطع أراٍض مبساحة 

: هي جميع املشاريع اإلسكانية (ب)املشاريع اإلسكانية من نوع   -

 .مرت مربع ٣٠٠مساحة عن للبيوت املبنية عىل قطع أراٍض تقل 

: هي جميع املشاريع اإلسكانية (ج)نوع  املشاريع اإلسكانية من   -

 مرت مربع. ٢٠٠للبيوت املبنية عىل قطع أراٍض تقل عن مساحة 

بتعديل بعض أحكام الالئحة   ٢٠١٨) لسنة  ١٦٥: نص القرار رقم ( اثالثً

بشأن تقسيم األرايض   ١٩٩٤) لسنة  ٣التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (

الصادرة   والتطوير  للتعم�  (باملعدة  يف    ٢٠٠٩) لسنة  ٥٦القرار رقم 

) املادة  من  (ث)  أن:  ١٣البند  عىل  املذكورة  الالئحة  من  تحدد  ") 

ريع اإلسكانية بحسب ما تراه الهيئة لكل مرشوع مساحات قطع املشا

 . "عىل حدة بالتنسيق مع الجهات املختصة حسب الحاجة لذلك 



 ٢٠ من   ١٣ الصفحة

 

أوضحت   الخاصة  أن    العمرا�  والتطوير  التخطيط   هيئةك�  املساحات  تحديد 

بالوحدات اإلسكانية يتم بالتنسيق ب� هيئة التخطيط والتطوير العمرا� ووزارة اإلسكان 

امل الشأن  اختصة األخرى وفقً والجهات  املقررة يف هذا  والفنية  التخطيطية  ، للدراسات 

تحديد الحد األد� ملساحات القسائم والوحدات اإلسكانية يخضع لعدد من العوامل  وأن  

،  وامليزانيات املخصصة لذلك ،  سكانيةعدد ومساحة األرايض املتوفرة للمشاريع اإل (   منها

لذا تم منح هيئة  ،  )سكانيةالتخطيطية والفنية ملناطق املشاريع اإل باإلضافة إىل الدراسات  

) ١٣التخطيط والتطوير العمرا� هذه الصالحية مبوجب أحكام الفقرة (ث) من املادة (

وزارة   مع  بالتنسيق  وذلك  أعاله  إليها  املشار  التقسيم  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من 

سكانية وارتفاع يف ظل محدودية األرايض اإل ، و مؤكدًة أنه  سكان والجهات ذات العالقة.اإل 

السكانية يف اململكة فقد أجاز املرشع للجهات املعنية إمكانية تقسيم قطع ،  الكثافة 

يلبي  مبا  و ،  سكانية مبا يتناسب مع االستغالل األمثل لهذه األرايض من جهةاألرايض اإل 

 . الطلبات املرتاكمة عىل قوائم االنتظار من جهة أخرى

 

 
ً
 : رأي اللجنــة:اسادس

مرشوع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام املرسوم    تدارست اللجنة 

بصيغته    –(املعد يف ضوء االقرتاح بقانون  يف شأن اإلسكان    ١٩٧٦) لسنة  ١٠بقانون رقم (

تحديد ضابط ملساحة الوحدات   إىل الذي يهدف ،املقدم من مجلس النواب)  –املعدلة 



 ٢٠ من   ١٤ الصفحة

 

السكنية املقدمة من قبل وزارة اإلسكان لتكون مبساحة تلبي آمال وتطلعات املواطن�  

وكافًال لتحقيق العيش الكريم، وتقرير أحقية املنتفع� بالوحدات اإلسكانية يف إجراء أي 

اتيحها تعديالت أو إضافات عىل بناء الوحدة املخصصة لكل منهم مبارشة بعد تسلم مف

 طاملا استوفوا كافة اإلجراءات القانونية املقررة لذلك. 

 املادة األوىل من ثالث مواد، نصت    -فضًال عن الديباجة -  قانوناليتألف مرشوع  

بنص  عىل   يستبدل  (أن  (١املادة  بقانون رقم  املرسوم  لسنة  ١٠) من  يف شأن    ١٩٧٦) 

يتضمن إلزام وزارة اإلسكان عند تنفيذ املشاريع اإلسكانية بأال تقل مساحة    ااإلسكان، نصً 

منه عىل    املادة الثانية) مرتًا، ونّصت  ٢٥٠األرض التي تنشأ عليها الوحدة السكنية عن (

مكررًا) مفادها أحقية املنتفع بالوحدة السكنية يف إجراء    ٣إضافة مادة جديدة برقم (

بناء الوحدة املخصصة بعد تسلم مفاتيحها مبارشة، أما    أي تعديالت أو إضافات عىل

 فجاءت تنفيذية.  املادة الثالثة

القانون مرشوع  مواد  عىل  اللجنة  املوقر  اطلعت  النواب  مجلس  قرار  وعىل   ،

ومرفقاته، الذي انتهى إىل املوافقة عىل مرشوع القانون مع تعديل يف الصياغة، وعىل  

اطل املعنية، ك�  الجهات  الترشيعية والقانونية مالحظات  الشؤون  عت عىل رأي لجنة 

الدستورية   الناحيت�  من  القانون  مرشوع  سالمة  عىل  مؤكدا  جاء  والذي  باملجلس 

والقانونية، وبعد تداول وتبادل وجهات النظر بشأنه ب� أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، 

واملفا املوازنة  وبعد  للجنة،  القانو�  املستشار  برأي  مواد مرشوع  واالستئناس  ب�  ضلة 



 ٢٠ من   ١٥ الصفحة

 

القانون والنصوص القامئة والبدائل املطروحة وترجيح أنسبها للمصلحة العامة وأثقلها 

وزنً  املصالح  هذه  تحقيق  القانون  إىل  مرشوع  عىل  املوافقة  عدم  اللجنة  رأت  فقد  ا، 

 املعروض، من حيث املبدأ، لألسباب اآلتية:

) لسنة  ٢ألحكام املرسوم بقانون رقم (ن مرشوع القانون جاء مخالًفا  إ :  أوًال 

) منه ١بشأن التخطيط العمرا� وتعديالته، حيث تنص املادة (  ١٩٩٤

عىل أنه "... وتكون وزارة اإلسكان هي الجهة املنوط بها رسم السياسة 

العامة لتنظيم وتوجيه العمران وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية 

 عىل مستوى الدولة..."

) ٣ا ألحكام املرسوم بقانون رقم (ا أيضً رشوع القانون مخالفً ك� جاء م

بشأن تقسيم األرايض املعدة للتعم� والتطوير، حيث نصت   ١٩٩٤لسنة  

) منه عىل أنه "تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الرسوم ٥املادة (

والقواعد والرشوط واألوضاع الواجب مراعاتها يف تقسيم األرايض وعىل 

التالية:   املجاالت  يف  األخرى   -٣......  -٢......  -١األخص  االشرتاطات 

املتعلقة باملساحات التي تشغلها املبا� من مساحة القطعة التي تقام 

 عليها واشرتاطات البناء يف األرايض املقسمة"

ومفاد ذلك أن تحديد مساحات الوحدات السكنية هو أمر موكول إىل 

باعتبارها اإلسكان  للمملكة يف   وزارة  العامة  السياسة  بها رسم  املنوط 



 ٢٠ من   ١٦ الصفحة

 

مجال تنظيم اإلسكان، وتوجيه العمران وإعداد خطط وبرامج التنمية 

 العمرانية عىل مستوى اململكة.

املرونة إ   :ثانيًا السكنية بقرارات وزارية يكفل  الوحدات  ن تحديد مساحات 

م  للوزارة حسب� تقتضيه ظروف اإلسكان وطبيعة كل منطقة، ومن ث 

) مرتًا بقانون ٢٥٠فإن تحديد مساحة الوحدة السكنية مبا ال يقل عن (

يضع قيًدا عىل سلطة الوزير يف التقدير يف ظل محدودية األرايض وارتفاع 

الكثافة السكانية يف اململكة، فضًال عن أن ذلك يتناىف وخصائص القاعدة 

ر، ومن ثم  القانونية التي تتسم بالعمومية والتجريد والثبات واالستقرا

 فال تتوافر فيها املرونة الالزمة ك� هو الحال يف القرارات الوزارية. 

جاء مرشوع القانون ليشمل كافة املساكن التي تخصصها وزارة اإلسكان   :ثالثًا

للمواطن�، حال أن بعض الوحدات السكنية ال يتجاوز عدد قاطنيها عن 

فئة الخامسة شخص أو شخص� ك� هو الحال عند تقديم الخدمة لل

واملكونة من املطلقة أو املهجورة أو األرملة وليس لها أبن، أو العزباء أو 

 يتيمة األبوين.

والشقق  (البيت)  السكنية  الوحدة  ب�  القانون  مرشوع  يفرق  مل  ك� 

التمليك والفيال، حيث يختلف معيار احتساب مساحة األرض باختالف 

ار واحد عىل جميع املساكن،  نوع الوحدة السكنية، وال �كن تطبيق معي 

والتخطيط  البلديات  وشؤون  األشغال  وزير  قرار  أن  عن  فضًال  هذا 



 ٢٠ من   ١٧ الصفحة

 

) رقم  لسنة  ١٦٥العمرا�  التنفيذية   ٢٠١٨)  الالئحة  أحكام  بتعديل 

بشأن تقسيم األرايض سالف الذكر   ١٩٩٤) لسنة  ٣للمرسوم بقانون رقم (

) ٢٠٠مرت إىل ()  ١٦٠قد حدد مساحة الوحدات السكنية مبا يرتاوح من (

 مرتًا، وهو أمر يت�ىش مع احتياجات السوق العقاري.

ن تحديد مساحة األرض التي تقام عليها الوحدة السكنية مبا ال يقل عن إ   :رابًعا

سوف   –ك� جاء مبرشوع القانون    –مرت مربع) لكل وحدة سكنية    ٢٥٠(

عدد  انخفاض  إىل  يؤدي  أنه  حيث  مستقبال،  سلبي  تأث�  له  يكون 

)، ك� يؤدي من ناحية أخرى ٪٣٩وحدات السكنية املبنية مبا يعادل (ال

املتقدم�  عدد  بلغ  حيث  الخدمة،  لطالبي  االنتظار  فرتات  إطالة  إىل 

) ألف طلب إسكا�،  ٥٧لطلبات الخدمة اإلسكانية حتى اآلن ما يقارب (

) ١٨) إىل ( ١٥وأن متوسط فرتة انتظار البيوت السكنية يرتاوح ما ب� (

) ١٠(حسب رد وزارة اإلسكان)، ومتوسط انتظار شقق التمليك (سنة  

ذلك فإن تحديد مساحة الوحدة مبا ال يقل باإلضافة إىل ا، سنوات تقريبً 

مرت مربع) سوف يؤثر عىل عدد املنتج من الوحدات السكنية   ٢٥٠عن (

فضًال  هذا  أسعارها،  زيادة  إىل  يؤدي  م�  العقاري  السوق  أن يف  عن   

املتوافرة حاليً مساحات   الطلبات األرايض  ا ال تغطي سوى نصف عدد 

القامئة عىل قوائم االنتظار، ومن ثم فإن مرشوع القانون سوف يكون 



 ٢٠ من   ١٨ الصفحة

 

له مردود سلبي عىل الخدمات اإلسكانية يف مجموعها وسوف يتعارض 

 مع السياسة العامة لوزارة اإلسكان يف مجال اإلسكان.

أما بخصوص املادة الثانية من مرشوع القانون في� منحته للمنتفع من   :خامًسا

أو   تعديالت  أي  إجراء  يف  متام إ أحقيته  بعد  السكنية  للوحدة  ضافات 

تسلّم مفاتيحها مبارشة فإن ذلك يتعارض مع أحكام املرسوم بقانون رقم  

بإصدار قانون تنظيم املبا� وتعديالته، حيث حظرت  ١٩٧٧) لسنة ١٣(

) منه أع�ل تشييد املبا� أو إقامة أي أع�ل أو إضافة أي أجزاء ١ادة (امل

إليها أو هدم أو تعديل أو توسعة أو تعلية إال بعد الحصول عىل ترخيص 

) منه عقوبة جنائية عىل مخالفة ٣٣بذلك من البلدية، وأفردت املادة(

نص ذلك فضًال عن إزالة وتصحيح األع�ل املخالفة، هذا فضًال عن أن  

املادة الثانية من املرشوع قد منح كل منتفع الحق يف إجراء التعديالت 

واإلضافات للوحدة السكنية بدون قيد أو رشط وهو ما يخل بالهيكل 

يؤثّر عىل سالمتها  قد  أنه  ك�  فيها  الج�يل  والنسق  للمبا�  الخارجي 

 .اإلنشائية

للوحدة السكنية املخصصة  حق املنتفع يف إجراء التعديالت واإلضافات    نإ   :سادًسا

) من  ٢٠له متحقق عىل أرض الواقع عمال بنص البند (د) من املادة (

) رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  املبا�  تنظيم  لسنة  ١٣قانون   (١٩٧٧ ،

البند ١٩٩٣) لسنة  ١٥املعدل باملرسوم بقانون رقم ( ، حيث نص هذا 



 ٢٠ من   ١٩ الصفحة

 

ا التنظيمية  أنه "يصدر وزير اإلسكان االشرتاطات  تُطبَّق عىل عىل  لتي 

 مرشوعات اإلسكان التي تنشؤها وزارة اإلسكان". 

فضًال  والتخطيط   هذا  البلديات  وشؤون  األشغال  وزير  أن سعادة  عن 

) رقم  القرار  أصدر  قد  لسنة  ٧٦العمرا�  االشرتاطات   ٢٠١٨)  بإصدار 

) مادة،  ٢٢ا عدد (التنظيمية التي تطبق عىل املشاريع اإلسكانية، متضمنً 

سمح فيها بإضافة البناء للوحدات اإلسكانية لغرض السكن، وحدد نسب 

واالرتفاعات األمر الذي مفاده أن حق املنتفع يف إجراء   البناء واإلضافات

التعديالت واإلضافات للوحدة السكنية املخصصة له متحقق عىل أرض 

 الواقع. 

 للمنتفع الحق  تعطي  اإلسكان بشأن بقانون املرسوم إىل  مادة إضافة  نإ  : ابعً سا

  تسلم  بعد  السكنية  الوحدة  بناء  عىل  إضافات  أو  تعديالت  أي  إجراء  يف

 أنها   حيث  املذكور،  بقانون  املرسوم  يف  لها  محًال   تجد  ال   مبارشةً   مفاتيحها 

  اإلسكان،   بشأن  بقانون  املرسوم  ينظمه  ع�   ومضمونًا  جوهرًا  تختلف

 نصوص   ضمن  يكون  -إقرارها  فرض  عىل-  الصحيح  موضعها   فإن  ثم  ومن

 ١٩٧٧  لسنة)  ١٣(  رقم  بقانون   باملرسوم  الصادر  املبا�  قانون  تنظيم

 . وتعديالته

وبناء عىل ما تقدم فإن اللجنة تويص بعدم املوافقة، من حيث املبدأ، عىل مرشوع  

 القانون املعروض.



 ٢٠ من   ٢٠ الصفحة

 

اساد
ً
 : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: س

اتفقت اللجنة عىل ، ) من الالئحة الداخلية ملجلس الشورى٣٩ة (لنص املاد  إع�ًال 

 اختيار كل من:

 مقرًرا أصليــــــًـا. منفردي عبدالله  إبراهيم رضا األستاذ -١

 مقرًرا احتياطيـــًا.  املؤيد  خليل يوسف منى األستاذة -٢

 

 
ً
 : توصيـة اللجنـة:اسابع

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مرشوع القانون؛ فإن 

 اللجنة تويص باآليت:

مرشوع قانون رقم ( ) لسنة ( )  عدم املوافقة، من حيث املبدأ، عىل   -

) بقانون رقم  املرسوم  أحكام  بعض  لسنة  ١٠بتعديل  يف شأن    ١٩٧٦) 

املقدم من   –بصيغته املعدلة  – (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون اإلسكان.

 . مجلس النواب)

 ، واألمر معروض عىل املجلس املوقر التخاذ الالزم
 

 
 

 مجعة حممد مجعة الكعبي 

 لجنة النائب رئيس  
 حممد علي حسن علي. د

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة 
   

alqattan
التوقيع الأحدث نائب الرئيس

alqattan
التوقيع الأخير الرئيس



 ةوالبيئ لعامةا افقاملر لجنة

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 ورىــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 
 الثا�املرفق 
 

 والقانونية   التشريعية  الشؤون   جلنة  رأي 
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 م2021 ايرفبر 28التاريخ: 
 

 
 المحترمسعادة الدكتور/ محمد علي حسن       

 المرافق العامة والبيئة رئيــس لجنة 

 

 
في  1976( لسنة 10مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )الموضوع: 

 شأن اإلسكان )المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(.

 

 
 

 تحية طيبة وبعد،،
 

 

، معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسم، أرفق 2021 ايرفبر 16 بتاريخ     

أحكام مشروع قانون بتعديل بعض  ، نسخة من(3د  5ص ل ت ق/ ف  546م )ضمن كتابه رق

في شأن اإلسكان )المعد في ضوء االقتراح بقانون  1976( لسنة 10المرسوم بقانون رقم )

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك ، ("بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب

  والبيئة.لجنة المرافق العامة لعليه لمناقشته وإبداء المالحظات 

 
 

الرابع عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا  م2021اير فبر 24وبتاريخ     

، كما بشؤؤؤؤؤؤ نهمجلس النواب  ، وقرارالمذكورقانون ال مشؤؤؤؤؤؤرو  ، حيث اطلعت علىينشرررررررعوال

 .اطلعت على المذكرة المعدة من قبل المستشار القانون للجنة



2 

 

 

 

لمبادئ وأحكام القانون  مشرو إلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة      

 .الدستور

 

  

 

 رأي اللجنة:

( لسنة 10مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )سالمة  ترى اللجنة     

في شأن اإلسكان )المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس  1976

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية، (النواب

 

 

 

 

  دلال جاسم الزايد                                            

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 

 

 

 



 ةوالبيئ لعامةا افقاملر لجنة

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 ورىــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 

 الثالث املرفق 
 

 ٢٠٢١  مارس   - اإلسكان   وزارة   رأي 

 
 
 

ـرابعادور االنعقاد العادي    ل

 الخامسالفصل الترشيعي 
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hassan
البريد الوارد









 ةوالبيئ لعامةا افقاملر لجنة

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 ورىــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 
 الرابعاملرفق 
 

   اللجنة  استفسارات   على  اإلسكان   وزارة   رد 
 ٢٠٢١  أبريل 
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hassan
البريد الوارد































 ةوالبيئ لعامةا افقاملر لجنة

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 ورىــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 

 الخامساملرفق 
 

 

 اإلسكان   وزارة   رأي 
 ٢٠٢١  ديسمرب 
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البريد الوارد











 ةوالبيئ لعامةا افقاملر لجنة

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 ورىــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 

 ادسالساملرفق 
 

  البلديات   وشؤون  األشغال  وزارة   رأي

 العمراني   والتخطيط 
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 مملكة البحرين، 21021 ص.ب، 97317532511+ فاكس، 97317545515+ اتفه

Tel: +97317545511, Fax: +97317532511, p.o. Box 21021, Kingdom of Bahrain 

 / ـه م  2021 / 431139/ ر ص الرقم: 

 م 2021 أبريل 15 التاري    خ: 
 

 

م األخ الفاضل غانم بن فضل البوعيني    سعادة   المحتر

  وزير شئون مجلسي الشورى والنواب

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،، 

 

وع قانون بتعديل بعض  الموضوع:  أحكام المرسوم بقانون مرئيات الوزارة بشأن مشر

ي شأن االسكان 1976( لسنة 10رقم )
 
 ف

وم / 1820وباإلش         ار  ع  تت         ا  ا         عا تكم رق          م ه         د  ا         عا تكم           ال  الت ي         ا ، أيطي              أ  

المتض         من رال         ة ل و         ة المرا            العا          ة وال            ة  م ل            و  م2021 أبري         ل 8الم          ر   2021ش  / 

  ال ص           ع        ى ش        ر ال
و  ق        ا    بتع        ديل   ف  ع        ا أحك        ام المرا         م  رئي        ا  ال         قار   ش                     

  ش   1976( لسوة 10 قا    رقم ) 
 . اإلاكا ف 

ال ك        ة الم       قر  بإ      اا ال ص       ص    و      ا  ش      ار   رأ           ع       ا   ا      عا تكم          ه وبع      د ا العو      ا ع      ى 

رو  الم        ات ر، رام                     وكم  و ؤي        د المالحن        ا  القا   ي        ة وال        رأ  ال        ا  ا تإ          علي        ه  ش           المش         

 التفضل  ات اذ اإلمراءا  الالق ة     ع ا    عا   رئي    ل  الش ر . 

 ،، والتقدير، وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التحية  
 

 

 

  هللا خلف عصام بن عبد 

         

hassan
البريد الوارد



 ةوالبيئ لعامةا افقاملر لجنة

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 ورىــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 

 السابعاملرفق 
 

  والتطوير  التخطيط   هيئة  رد 

 اللجنة   استفسارات   على   العمراني
 

 

 

ـرابعادور االنعقاد العادي    ل

 الخامسالفصل الترشيعي 
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  م إ/ 2022/ 431139 / رص الرقم:

  م2022 فبراير 1 التاريخ:

 املحترم البوعينين فضل بن غانم الفاضل األخسعادة 

 والنواب الشورى مجلس ي شئون  وزير 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،

اني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املوضوع:  مرئيات هيئة التخطيط والتطوير العمر

م من  1976( لسنة 10املرسوم بقانون رقم ) دَّ
َ
ق
ُ
ًعّد بناًء على االقتراح بقانون امل

ُ
في شأن اإلسكان )امل

 مجلس النواب( في ضوء مرئيات وزارة اإلسكان بشأنه والرد على االستفسارات املبينة في خطاب

 اللجنة 

/وم ش 3837يطيبببببببببببببببا تببببببببببببببب، وب وشبببببببببببببببدق  بببببببببببببببعا تكم  بببببببببببببببال  الت يبببببببببببببببا ، وبا  بببببببببببببببار  إتببببببببببببببب   تبببببببببببببببا كم رقبببببببببببببببم  

م واملتضببببببببببببببممل رفقببببببببببببببة بمجببببببببببببببة  املرافبببببببببببببب  العا ببببببببببببببة والق  ببببببببببببببة  م لبببببببببببببب  2021 يسببببببببببببببمبر  14املبببببببببببببب ر   2021ب/ 

الشببببببببلرص لبببببببب، ابهيببببببببلط عابببببببب   رايببببببببا  شي ببببببببة الت طببببببببي  والتطببببببببلير العمرا بببببببب    يببببببببلص  شببببببببرو  قببببببببا لب 

د   جبببببببببا   عاببببببببب   1976( لسبببببببببجة 10املر بببببببببلم   بببببببببا لب رقبببببببببم   تعبببببببببديا  عببببببببب  وح بببببببببام  عببببببببب 
 
لببببببببب،  ببببببببب ب ا  ببببببببب اب  امل

م  ببببببببببمل   لبببببببببب  الجببببببببببلا ( لبببببببببب،  ببببببببببل   رايببببببببببا  و ار  ا  بببببببببب اب  شبببببببببب  ه والببببببببببر  عابببببببببب   دا
ئ

 بببببببببب
 
االقتببببببببببرامل   ببببببببببا لب امل

 .اال تفسارا  املق جة ل،  طا  اللمجة املرف 

ا بببببببببببببب    يببببببببببببببلص  شببببببببببببببرو  يسببببببببببببببر ا وب  رفبببببببببببببب  لسببببببببببببببعا تكم  رايببببببببببببببا  شي ببببببببببببببة الت طببببببببببببببي  والتطببببببببببببببلير العمر 

  ببببببببببا لب املشببببببببببار إليببببببببببه ، راتببببببببببوب  ببببببببببجكم التفضببببببببببا   ت ببببببببببا  ا تببببببببببرا ا  الال  ببببببببببة   ببببببببببل إفببببببببببا    عببببببببببات، رابببببببببب   

 .  ل  الشلرص 

 وتفضللا  عا تكم   قلط وافر الت ية والت دير،،،

 

 
 عصام بن عبدهللا خلف

 املرفقات:

  ا   ر وعاله.

hassan
البريد الوارد
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اني بخصوص  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مرئيات هيئة التخطيط والتطوير العمر

م من  1976( لسنة 10املرسوم بقانون رقم ) دَّ
َ
ق
ُ
ًعّد بناًء على االقتراح بقانون امل

ُ
في شأن اإلسكان )امل

مجلس النواب( في ضوء مرئيات وزارة اإلسكان بشأنه والرد على االستفسارات املبينة في خطاب 

  اللجنة

 

:
ً
تعمببببببببا شي ببببببببة الت طببببببببي  والتطببببببببلير العمرا بببببببب   الت سببببببببي  والتعبببببببباوب  بببببببب  و ار  ا  بببببببب اب عابببببببب   را بببببببببة  أوال

 ل   مببببببببببة وال ببببببببببلا وب املعمببببببببببلط   ببببببببببا لبببببببببب، شبببببببببب ا 
 
املخططببببببببببا  ا  بببببببببب ا ية لبببببببببب،   تلببببببببببع  جببببببببببا   اململكببببببببببة وف ببببببببببا

  يا ة الت طي  ل، اململكة. الش ب وبما يتماش ى   

 

:
ً
 ألح ام ال رار رقم   ثانيا

 
  صدار اال ترا ا  التج يمية للتعمور التي تطق  عا   2018 ( لسجة76وف ا

(  مل ال رار 1املشاري  ا   ا ية ف ب املشاري  ا   ا ية ت سم إت  ثالثة و لا ، وشل  ا  يت عليه املا    

 امل كلر عا  الج ل اآلت :

ه، تمي  املشاري  ا   ا ية للقيل  املق ية عا  قط  وراٍض  مساحة  املشاريع اإلسكانية من نوع )أ(: •

  تر رب  وو و ثر. 300

ه، تمي  املشاري  ا   ا ية للقيل  املق ية عا  قط  وراٍض ت ا عمل   املشاريع اإلسكانية من نوع )ب(: •

  تر رب . 300 ساحة 

للقيل  املق ية عا  قط  وراٍض ت ا عمل ه، تمي  املشاري  ا   ا ية  املشاريع اإلسكانية من نوع )ج(: •

  تر رب . 200 ساحة 

 

:
ً
( 3 تعديا  ع  وح ام الالا ة التجفي ية للمر لم   ا لب رقم    2018( لسجة  165   ال رار رقم    ثالثا

ل، القجد   2009( لسجة 56 ش ب ت سيم األراض ي املعد  للتعمور والتطلير اليا ر  ال رار رقم    1994لسجة  

تحدد مساحات قطع املشاريع اإلسكانية بحسب ما تراه  (  مل الالا ة امل كلر  عا  وب:  13ملا     ث(  مل ا

 الهيئة لكل مشروع على حدة بالتنسيق مع الجهات املختصة حسب الحاجة لذلك(.

 وعليه يتضح  ما  ق   ا يا،: 

والتطلير ت ديد املساحا  ابخاصة  اللحدا  ا   ا ية يتم  الت سي   وب شي ة الت طي   •

 للدرا ا  الت طيطية والفجية امل رر  ل، 
 
العمرا   وو ار  ا   اب وابمها  املختية األ رص وف ا



 

 

 مملكة البحرينالمنامة، ، 5 ص.ب   2511 1753 973+ فاكس   5515 1754 973+اتف ه

T +973 1754 5511  F +973 1753 2511  P.O. Box 5, Manama, Kingdom of Bahrain www.works.gov.bh 

لت ديد  ساحة وراض ي  (RHA) ش ا الش ب، حيث تم اعتما  تي يع  جا   السكمل املتيا  و(

طق  علي ا وح ام الالا ة التجفي ية للمر لم   ا لب رقم  
 
 1994( لسجة 3املشاري  اال  ا ية وت

وتعديالت ا،  2009( لسجة 56 ش ب ت سيم األراض ي املعد  للتعمور والتطلير اليا ر   ال رار رقم  

 ل رار اللمجة الل ارية للمشاري  التجملية والق ية الت تية رقم 
 
وال ق   2021/ 211-1و لك وف ا

افقة على اعتماد الحد األدنى ملساحة القسائم السكنية   عا  :  في املخططات  " املو

بحسب الالئحة التنفيذية وتعديالتها للمرسوم بقانون رقــــم )  MOH اإلسكانية ذات التصنيف

، RHA بشأن األراض ي املعدة للتعمير والتطوير لتصنيف السكن املتصل ) أ ( 1994( لسنة  3

عليها مع  RB على أن يتم تطبيق االشتراطات التنظيمية للتعمير ملناطق السكن الخاص ) ب (

 عند التقديم 
ً
 وعموديا

ً
عدم السماح بالشقق السكنية والوحدات السكنية املتصلة أفقيا

  " .لرخص البناء، وذلك لحين اعتماد النسخة املحدثة من االشتراطات التنظيمية للتعمير

عد  ابهد األ  ى ملساحا  ال ساام واللحدا  ا   ا ية ي ض  لعد   مل العلا ا  ن ا ت ديد  •

الدرا ا    إت  اال افة    ،األراض ي املتلفر  للمشاري  اال  ا ية واملوزا يا  املخيية ل لك  و ساحة

ل ا تم  جح شي ة الت طي  والتطلير العمرا   ش ه   ،الت طيطية والفجية ملجا   املشاري  اال  ا ية

الت سيم املشار   (  مل الالا ة التجفي ية ل ا لب 13اليالحية  ملتا وح ام الف ر   ث(  مل املا    

 .الي ا وعاله و لك  الت سي     و ار  اال  اب وابمها   ا  العالقة

 

وارتفا  الكثافة الس ا ية ل، اململكة ف د وتا  املشر  للمها   ا   ا يةل، ظا   دو ية األراض ي  •

 ما يتجا ا    اال تغالط األ ثا له ه األراض ي  مل  ا   ا يةاملعجية إ  ا ية ت سيم قط  األراض ي 

 تهة ويلبي الطلقا  املترا مة عا  قلاام ا  ت ار  مل تهة و رص.

 

اني  في الختام وبناًء على ما تقدم فإن  و ائح تعمل في ضوء  هيئة التخطيط والتطوير العمر انين واللو القو

 .والقرارات املنظمة لتقسيم األراض ي والتي تحدد الحد األدنى ملساحة األراض ي لكل تصنيف معتمد

 

 

 



 ةوالبيئ لعامةا افقاملر لجنة

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 ورىــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 

 الثامن املرفق 
 

  املوقر   النواب   جملس   قرار 
 ومرفقاته 

 
 

 

ـرابعادور االنعقاد العادي    ل

 الخامسالفصل الترشيعي 



۱٦ فبرایر ۲۰۲۱م

۱۱۸ف٥ د۳ 



































User
النواب

























User
النواب

User
النواب















User
النواب

































User
النواب

User
النواب













User
النواب











User
النواب


	رسالة التقرير
	رسالة الإحالة
	ملخَّص تنفيذي
	تقرير اللجنة
	رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
	رأي وزارة الإسكان - مارس 2021
	رد وزارة الإسكان على استفسارات اللجنة - أبريل 2021
	رأي وزارة الإسكان - ديسمبر 2021
	رأي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
	رد هيئة التخطيط والتطوير العمراني على استفسارات اللجنة
	قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته



