
 
 
ر عجَّل مُ مُ  اقتراح قانون  كرَّ

 تعدیل بعض أحكام قانون اإلسكان یرمي الى 
 

 
  : وحیدةمادة 

 
الُمعدَّلــة بالقــانون رقــم  17/9/1962الجدیــدة مــن قــانون اإلســكان الصــادر بتــاریخ  12ُیضــاف إلــى المــادة  أوًال:

 ) التالي:5، البند (8/12/1965تاریخ  58
َعــّد نكــوًال تخلُّــف ذي الــدخل المتواضــع أو ذي الــدخل المحــدود عــن تســدید الــثمن ال یُ  بصــورة اســتثنائیَّة -5«   

 وفــي ُمطَلــق األحــوال ،وُتعاد جدولة الدین على هــذا األســاس 30/6/2020ولغایة  1/3/2019 من ابتداء
وذي  علــى اللجنــة أن تعتِبــر نكــول ذي الــدخل المتواضــعواعتبــارًا مــن تــاریخ انتهــاء المهلــة الُمحــدَّدة أعــاله 

وأن تُقدِّم للناكل المساعدات الوارد ذكرها في الفقــرة ، حالة اضطراریَّة قاهرةحكمًا عن الدخل المحدود ناتجًا 
) من المادة الخامسة الجدیدة وأن ُتعید جدولة الدین الُمترتِّــب بحیــث تمــنح مهــًال تُقــدِّرها لإلیفــاء ولتســویة 8(

) 4مدَّة الستة أشهر أو بمــنح هــذه المهــل لمــرة واحــدة وفقــًا للبنــد (األوضاع الُمخاِلفة، دون أن تكون ُملَزمة ب
 .»ائي بمرسوم ُیتَّخذ في مجلس الوزراء، وُیحدَّد تاریخ انتهاء العمل بهذا البند اإلستثنمن هذه المادة

 
ــ  58م الُمعدَّلــة بالقــانون رقــ 17/9/1962الجدیــدة مــن قــانون اإلســكان الصــادر بتــاریخ  13ُتلغــى المــادة  :اً ثانی

 بالنّص التالي:، وُیستعاض عنها 8/12/1965تاریخ 
 الجدیدة: 13المادة  «

لة التنفیــذ ولهــا القــوَّة التنفیذیَّــة بحیــث یجــوز لصــاحب الشــأن أن یطلــب تنفیــذها  تكون قرارات اللجنة معجَّ
 صالحیاتها.مباشرة أمام دائرة التنفیذ التي یقع المسكن ضمن نطاق 

الطعـــن بطریـــق اإلعتـــراض وفقـــًا ألحكـــام قـــانون أصـــول  إلســـتئناف وٕانمـــا تقَبـــلا تقَبـــل قـــرارات اللجنـــةال 
المحاكمات المدنیَّة إذا كانت صــادرة بالصــورة الغیابیَّــة وُتَعــّد كــذلك ولــو كــان موعــد جلســة اإلســتماع قــد 

 أبِلغ إلى الفریق المعني بشخصه شرط أن ال یكون قد قدَّم الئحة بدفاعه.
غیابیَّــة أو تلــك الفاصــلة بــاإلعتراض قابلــة إلعــادة الُمحاكمــة والتمییــز وفقــًا تكــون قــرارات اللجنــة غیــر ال

 أصول المحاكمات المدنیَّة. قانون ألحكام



تسري أحكام هذه المادة على القرارات الصادرة عــن اللجنــة قبــل نفــاذ هــذا القــانون التعــدیلي شــرط أن ال 
ه الحالــة اعتبــارًا مــن تــاریخ العمــل بهــذا یكــون قــد تــّم الفــراغ مــن تنفیــذها، وتســري مهــل الطعــن فــي هــذ

  .القانون
للمرجــع النــاظر بــالطعن أن یقضــي بوقــف تنفیــذ القــرار المطعــون فیــه فــورًا ولــو بــدون دعــوة الخصــم أو 

  . »سماعه
 

 .فور نشره في الجریدة الرسمیةبهذا القانون ُیعَمل  ثالثًا:
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 المــوجبــــــةاألسبــاب 
 
 

ل حالة اضطراریَّة قاھرة م**ن ش**أنھا  تلما كان  الظروف اإلقتصادیة المزریة التي تمّر بھا البالد، تُشّكِ
موجباتھم التعاقدی**ة عل**ى أكم**ل وج**ھ، وإن التعاق**د الُمتعلِّ**ق بق**روض اإلس**كان الحیلولة دون التزام المتعاقدین ب

 األشدّ تأثZراً بھذا الواقع ولھ انعكاس مباشر على أھم حاجات اإلنسان وھو المسكن. ھو
نھ ما یلي:  ولما كنا ألْجل معالجة ھذا الواقع قد أعددنا اقتراح القانون الُمرفَق، وأھم ما یتضمَّ

لُّف**ھ ال یُعَدّ فیھا المدین ناكالً ف**ي ح**ال تخ 30/6/2020ولغایة  1/3/2019إعطاء فترة سماح من  -1
ِّبة علیھ من قرض اإلسكان، وإعادة جدولة القرض على ھذا األساس.   عن دفع األقساط الُمترت

حال**ة اض**طراریَّة ق**اھرة وترتی**ب احة على اعتبار الظروف الحالیَّة، وحتى إشعار آخر،النص صر -2
المھ**ل النت**ائج القانونیَّ**ة عل**ى ذل**ك م**ن خ**الل إج**ازة تق**دیم المس**اعدات وإع**ادة جدول**ة ال**دین وم**نح 

**ة ذات الص**فة القض**ائیَّة  المنص**وص علیھ**ا ف**ي ق**انون اإلس**كان م**ع  إلیفائھ من ِقبَل اللجن**ة المختصَّ
 وتمدید المھل القانونیَّة المفروضة في ھذا المجال.توسیع صالحیاتھا 

س ف**ي المب**ادئ الدس**توریَّة  -3 إجازة الطعن بقرارات اللجنة عمالً بمبدأ تعدُّد درج**ات المحاكم**ة الُمك**رَّ
المواثیق واإلتفاقیات والدولیة وتامین**اً لًس**بًل إع**ادة النظ**ر ف**ي ھ**ذه الق**رارات ف**ي ض**وء الظ**روف و

الُمستِجدَّة، بع**دما كان**ت ھ**ذه الق**رارات ُمبرم**ة وال تقب**ل أي طری**ق م**ن طُ**ُرق الطع**ن بحس**ب ن**ص 
   الجدیدة من قانون اإلسكان.  13المادة 

 لـــــــــــــذلــــــــــــك
 

ر التقدَّم من الن ل الُمكرَّ  ُمرفَق على أمل مناقشتھ وإقراره.مجلس النیابي الكریم باقتراح القانون الُمعجَّ
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 جانب دولة رئیس مجلس النواب الموقَّر

 
 من النظام الداخلي لمجلس النواب 110مذكرة عمالُ بأحكام المادة 

 
ر)  (تبریر صفة اإلستعجال الُمكرَّ

 
ر المرفَق بأقصى سرعة ممكنة تالفیاً  لما كان             ل المكرَّ ھناك حاجة ماسَّة إلقرار اقتراح القانون المعجَّ

لخسارة العدید من عائالت ذوي الدخل المحدود لمساكنھا نتیجة عجزھا عن سداد قروض اإلسكان بسبب ال ید 
  .   ا البالد. لھم فیھ ناشئ عن الظروف اإلقتصادیة المزریة التي ترزح تحتھ

 لذلك
 

ل یْ جئنا بمذكرتنا ھذه طالبِ  ر الُمرفَق على مجلس النواب في أوِّ ل الُمكرَّ ن من دولتكم طرح اقتراح القانون الُمعجَّ
 من النظام الداخلي.  112و  110و  109ن من المجلس الكریم إقراره وفق المواد راجیْ  جلسة یعقدھا،
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