املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن
الوطين خبصوص مشروع قانون بالتصديق
على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين
وحكومة مجهورية قربص بشأن جتنب
االزدواج الضرييب فيما يتعلق بالضرائب
املفروضة على الدخل ،املرافق للمرسوم رقم
( )54لسنة 5104م.
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التاريخ  51 :ديسمرب 5151م

التقرير الثامن للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين
وحكومة مجهورية قربص بشأن جتنب االزدواج الضرييب فيما يتعلق بالضرائب
املفروضة على الدخل ،املرافق للمرسوم رقم ( )51لسنة 5151م
دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الرابع
مقدمـة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن
صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/632ص ل خ أ /ف 4د )6املؤرخ يف
 9ديسمرب  ،6102والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون
بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية قربص بشأن جتنب
االزدواج الضرييب فيما يتعلق بالضرائب املفروضة على الدخل ،املرافق للمرسوم رقم
( )51لسنة 5151م ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي
اللجنة بشأنه.
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أوالً -إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )5تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعهاا اخلاامس املوافا  04ديسامرب
6102م.
( )5اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائ املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظار
واليت اشتملت على:
قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق)رأي وزارة املالياااة( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق) اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية قربص بشأن جتنب االزدواجالضرييب فيما يتعل بالضرائب املفروضة على الدخل( .مرفق)

( )3وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع وزارة املالية ،وقد حضر كل من:
 .5السيد سامي حممد محيد

مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.

 .5السيد عبدالكرمي حممد بوعالي رئيس التخطيط االقتصادي االستراتيجي.
 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علـي حســنالطوالبة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 توىل أمانة سار اللجنة السيدة سهري عبداللطيف.45

ثانيــًا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة مشروع القانون من
الناحيتني الدستورية والقانونية.
ثالثـــًا :ملخص رأي وزارة املاليــة:
أفاد ممثال وزارة املالية أن اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب هتدف إىل تاوف البيئاة
القانونية والتشريعية واالقتصادية املالئمة لتشجيع تدف رؤوس األماوال واالساتثمارات
املشتركة من خالل منع االزدواج الضرييب على مواطين ومؤسسات كل مان الادولتني
املوقعتني يف أراضي الدولة األخرى ،وطبقًا لالتفاقية تعترب من ضارائب الادخل مجياع
الضرائب املفروضة على جمموع الدخل أو على عناصر منه ،مبا يف ذلك الضرائب املفروضة
على األرباح احملققة من التصرف يف املمتلكات املنقولة أو املمتلكاات ريا املنقولاة،
والضرائب على جمموع األجور واملرتبات.
رابعــــــًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصدي على اتفاقية بني حكومة مملكاة البحارين
وحكومة مجهورية قربص بشأن جتنب االزدواج الضرييب فيما يتعل بالضرائب املفروضاة
على الدخل ،املراف للمرسوم رقم ( )42لسنة 6102م ،وقد مت تبادل وجهاات النظار
بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ،وممثلي وزارة املالية ،واملستشار القاانوين
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للجنة ،واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلاس الشاورى
والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،وعلى قرار
جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي وزارة املالية.
وتتألف االتفاقية– فضالً عن الديباجة – من ( )67مادة ،حيث بينت املادتاان ()0
و( )6نطاق تطبيقها سواء من حيث األشخاص الذين ستسري بشأهنم أم مان حياث
الضرائب اليت ستسري عليها أحكام االتفاقية ،وقد عرّفت املادة ( )3أهم املصاطلحات
العامة الواردة بنصوصها ،أما املادتان ( )4و( )2فقد خصصتا لتحديد املقصاود باالقيم
واملنشأة الدائمة ،فيما فصلت املواد من ( )2إىل ( )61أحكام خضوع اإليرادات للضرائب
يف الدولتني مبا يؤدي لتجنب خضوعها الزدواج ضرييب ،وهذه اإليرادات هي (الادخل
املتحق من األموال ري املنقولة ،أرباح األعمال التجارية ،أرباح النقل البحري واجلوي،
أرباح املشاريع املشتركة ،أرباح األسهم ،الدخل الناتج عن مطالبات الدين ،اإلتااوات،
األرباح الرأمسالية ،الدخل الناتج عن اخلدمات الشخصية ،أتعاب املدراء ،إيرادات الفنانني
والرياضيني ،املعاشات التقاعدية ،مرتبات وأجور ومكافآت اخلدمات احلكومية ،إيرادات
الطالب ،أنواع اإليرادات األخرى).
أما املواد من ( )66إىل ( )62فتناولت أحكام عدم التمييز يف املعاملة ،وإجاراءات
االتفاق املتبادل ،وتبادل املعلومات ،وأثر تطبي االتفاقية على املزايا املالية ألعضاء البعثات
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الدبلوماسية والوظائف القنصلية ،وأخ ًا نصت املادتان ( )62و( )67علاى األحكاام
اخلتامية لالتفاقية ،إذ بينتا أحكام نفاذها وإهنائها.
وحيث إنه يلزم لنفاذ هذه االتفاقية أن تصدر بقانون إعماالً حلكم الفقرة الثانية مان
املادة ( )37من الدستور ،فقد أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القاانوين مشاروع قاانون
بالتصدي على هذه االتفاقية ،والذي يتألف -فضالً عن الديباجة -من مادتني ،تضامنت
األوىل التصدي على االتفاقية والثانية مادة تنفيذية.
وترى اللجنة أمهية االتفاقية يف تنظيم آلية جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل
فيما يتعل بالضرائب املفروضة على الدخل بني البلدين ،وعليه توصي باملوافقة من حيث
املبدأ على مشروع قانون بالتصدي على اتفاقية بني حكومة مملكة البحارين وحكوماة
مجهورية قربص بشأن جتنب االزدواج الضرييب فيما يتعل بالضارائب املفروضاة علاى
الدخل ،املراف للمرسوم رقم ( )42لسنة 6102م ،واملوافقة على مواد املشاروع كماا
وردت يف اجلدول املرف .
خامســـــًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة ( )39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علاى
اختيار كل من:
 .5سعادة الدكتور حممد علي اخلزاعي

مقررًا أصليـًا.

 .5سعادة األستاذ عبدالرمحن حممد مجشري

مقررًا احتياطيـًا.
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سادســــًا :توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن
اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومةمملكة البحرين وحكومة مجهورية قربص بشأن جتنب االزدواج الضرييب فيما يتعلق
بالضرائب املفروضة على الدخل ،املرافق للمرسوم رقم ( )51لسنة 5151م.
 -املوافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .حممد علي اخلزاعي

د .عبدالعزيز عبداهلل العجمان

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية قربص بشأن جتنب االزدواج الضرييب فيما يتعلق بالضرائب
املفروضة على الدخل ،املرافق للمرسوم رقم ( )51لسنة 5151م
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

حنن محد بن عيساى آل خليفاة
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاقية بني حكومة مملكاة
البحرين وحكومة مجهورية قربص

دون تعديل

دون تعديل

حنن محد بن عيساى آل خليفاة
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاقية بني حكومة مملكاة
البحرين وحكومة مجهورية قربص
بشأن جتنب االزدواج الضارييب
فيما يتعل بالضرائب املفروضاة
على الدخل ،املوقعاة يف مديناة
املنامة بتاريخ  9مارس ،6102
أقر جملس الشورى وجملس النواب

بشأن جتنب االزدواج الضارييب
فيما يتعل بالضرائب املفروضاة
على الدخل ،املوقعاة يف مديناة
املنامة بتاريخ  9مارس ،6102
أقر جملس الشورى وجملس النواب
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

القانون اآليت نصه ،وقد صادقنا
عليه وأصدرناه:
املادة األوىل

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
القانون اآليت نصه ،وقد صادقنا
عليه وأصدرناه:

املادة األوىل

املادة األوىل

 املوافقة على نص املادة كما  -املوافقة على قرار جملسالنواب باملوافقة على نص
ورد يف مشروع القانون ،مع
املادة كما ورد يف مشروع
حتويل ترقيم املادة من الترقيم
القانون ،مع حتويل ترقيم املادة
باحلروف إىل الترقيم العددي،
من الترقيم باحلروف إىل
وذلك مراعاة ملا جرى عليه
الترقيم العددي ،وذلك مراعاة
العمل يف س ّن التشريعات
ملا جرى عليه العمل يف سنّ
املختلفة.
التشريعات املختلفة.

نص املادة كما ورد يف املشروع نص املادة كما ورد يف املشروع
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املادة ()5

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب
بقانون مع حتويل الترقيم:

صُودق على اتفاقية بني حكوماة
مملكة البحرين وحكومة مجهورية
قربص بشاأن جتناب االزدواج
الضرييب فيما يتعلا بالضارائب
املفروضة على الدخل املوقعاة يف
مدينة املنامة بتااريخ  9ماارس
 ،6102واملرافقة هلذا القانون.
املادة الثانية

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

بقانون مع حتويل الترقيم:

املادة ()5

املادة ()5

صُودق على اتفاقية بني حكومة
مملكة البحرين وحكومة مجهورية
قربص بشأن جتنب االزدواج
الضرييب فيما يتعل بالضرائب
املفروضة على الدخل املوقعة يف
مدينة املنامة بتاريخ  9مارس
 ،6102واملرافقة هلذا القانون.

صُودق على اتفاقية بني حكومة
مملكة البحرين وحكومة مجهورية
قربص بشأن جتنب االزدواج
الضرييب فيما يتعل بالضرائب
املفروضة على الدخل املوقعة يف
مدينة املنامة بتاريخ  9مارس
 ،6102واملرافقة هلذا القانون.

صُودق على اتفاقية بني حكومة
مملكة البحرين وحكومة مجهورية
قربص بشأن جتنب االزدواج
الضرييب فيما يتعل بالضرائب
املفروضة على الدخل املوقعة يف
مدينة املنامة بتاريخ  9مارس
 ،6102واملرافقة هلذا القانون.

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة ()5

 املوافقة على نص املادة كما  -املوافقة على قرار جملس النوابورد يف مشروع القانون ،مع باملوافقة على نص املادة كما
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب
حتويل ترقيم املادة من الترقيم
باحلروف إىل الترقيم العددي.

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

ورد يف مشروع القانون ،مع
حتويل ترقيم املادة من الترقيم
باحلروف إىل الترقيم العددي.

نص املادة كما ورد يف املشروع نص املادة كما ورد يف املشروع
بقانون مع حتويل الترقيم:
بقانون مع حتويل الترقيم:
املادة ()5

املادة ()5

على رئيس جملس الوزراء والوزراء على رئيس جملس الوزراء والوزراء على رئيس جملس الوزراء والوزراء على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه– تنفيذ هاذا – كل فيما خيصه– تنفيذ هذا – كل فيما خيصه– تنفيذ هذا – كل فيما خيصه– تنفيذ هاذا
القانون ،ويُعمل به من اليوم التايل القانون ،ويُعمل به من اليوم التايل القانون ،ويُعمل به من اليوم التايل القانون ،ويُعمل به من اليوم التايل
لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
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التاريخ 41 :ديسمبر 5142م

سعادة الدكتور /عبدالعزيز عبداهلل العجمان

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن تجنب االزدواج الضريبي فيما
يتعلق بالضرائب على الدخل ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )12لسنة 5142م.

تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  5ديسمبر 6664م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 665ص ل ت ق /ف  5د  ،)6نسخة من مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
جمهورية قبرص بشأن تجنب االزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على
الدخل ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )12لسنة 5142م ،إلى لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية
والدفاع واألمن الوطني.
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وبتاااااريخ  41ديسمممممبر 5142م عقاااادت لجنااااة الشااااؤون التشااااريعية والقانونيااااة
اجتماعهااا السمماب  ،حيااا اطلعااى علااى مشااروع القااانون المااوكور ،وافاقاقيااة ،وذلااك
بحضور المستشار القانوني بالمجلس.
وانتهى اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عادم مخالقاة مشاروع القاانون لمبااد
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ارى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن تجنب االزدواج الضريبي
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )12لسنة
5142م ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()2
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع
واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون
بالتصديق على اتفاقية اخلدمات اجلوية
بني حكومة مملكة البحرين وحكومة
مجهورية قربص ،املرافق للمرسوم رقم
( )45لسنة 5104م.
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التاريخ  51 :ديسمرب 5151م

التقرير التاسع للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة
مملكة البحرين وحكومة مجهورية قربص
املرافق للمرسوم رقم ( )15لسنة 5151م
دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الرابع
مقدمـة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن
صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/632ص ل خ أ /ف 4د )6املؤرخ يف 9
ديسمرب  ،6102والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون
بالتصديق على اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية
قربص املرافق للمرسوم رقم ( )15لسنة 5151م ،على أن تتم دراسته وإبداء
املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )5تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعهاا اخلاامس املوافا  04ديسامرب
6102م.
( )1اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائ املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظار
واليت اشتملت على:
 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق) اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية قربص( .مرفق)( )6وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع ممثلني عن وزارة املواصالت واالتصاالت،
وقد حضر كل من:
 .5السيد أمحد نعمة علي النعمة القائم بأعمال وكيل شؤون الطريان املدين.
 .5السيدة ابتسام حممد الشمالن مدير إدارة النقل اجلوي.

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علـي حســنالطوالبة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
وتوىل أمانة سار اللجنة السيدة سهري عبداللطيف.56

ثانيــًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة مشروع القانون من
الناحيتني الدستورية والقانونية.

ثالثــــًا -ملخص رأي وزارة املواصالت واالتصاالت:
بني ممثلو وزارة املواصالت واالتصاالت أن اهلدف من االتفاقية تنظيم خدمات النقل
اجلوي بني مجهورية قربص ومملكة البحرين يف ظل املستجدات اليت طرأت على صاناعة
النقل اجلوي العاملي ،ويعترب هذا املشروع من املشروعات النموذجية اليت تساتويف كافاة
متطلبات منظمة الط ان املدين الدويل ومتاثل كافة االتفاقيات اليت وقعت وصدقت عليهاا
مملكة البحرين مع الدول الصديقة.
رابعــــــًا -رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصدي على اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكوماة
مملكة البحرين وحكومة مجهورية قربص ،املراف للمرسوم رقم ( )24لسانة 6102م ،
وقد مت تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ،وممثلي وزارة
املواصالت واالتصاالت ،واملستشار القانوين للجنة ،واطلعت اللجنة على قارار جملاس
النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونياة
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مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من النااحيتني الدساتورية
والقانونية.
وتتألف االتفاقية– فضالً عن الديباجة – من مثانٍ وعشرين مادة وملحا واحاد،
تضمنت املادة األوىل تعاريف ألهم املصطلحات الواردة باالتفاقية ،ونصت املادة الثانياة
على خضوع أحكام االتفاقية ألحكام معاهدة شيكاريو ،وتضمنت املادة الثالثة األحكاام
املتعلقة باحلقوق املمنوحة لكل طرف متعاقد من قبل الطرف املتعاقد اآلخر بغرض إنشااء
وتشغيل اخلدمات اجلوية الدولية احملددة يف جدول الطرق ،ووضحت املادتاان الرابعاة
واخلامسة آلية تعيني مؤسسات النقل اجلوي والترخيص بالتشاغيل أو رفات تارخيص
التشغيل أو الوقوف أو اإللغاء ،وتناولت املادة السادسة األحكام املتعلقة برسوم االستخدام
املفروضة على مؤسسات النقل اجلوي ،فيما عاجلت املواد من املادة السابعة حىت الرابعاة
والعشرين األحكام املتعلقة باإلعفاء من الضرائب اجلمركية والرسوم األخارى ،وجاواز
فرض الضرائب على وقود الط ان ،واملبادئ اليت حتكم تشغيل اخلدمات املتفا عليهاا،
واملوافقة على جداول الرحالت املقدمة من قبل أي من الطارفني املتعاقادين ،وتاوف
اإلحصائيات واملعلومات لسلطات الط ان املدين التابعة ألي طرف متعاقد بنااء علاى
طلبها ،واألحكام املتصلة بأمن الط ان ،والسالمة اجلوية ،والتعرفة ،واملناولاة األرضاية،
ودفع املصاريف احمللية ،وتوظيف األجانب ،وحرية احلصول على اخلدمات احمللية ،وبياع
وتسوي منتجات اخلدمات اجلوية ،واالعتراف بالشهادات والرخص ،وتلاك األحكاام
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املتعلقة بانسجام االتفاقية مع باقي املعاهدات متعددة األطاراف ،واألحكاام املتعلقاة
باملشاورات لغرض التأكد من التقيد بأحكام االتفاقية والتعديالت املراد إدخاهلا من قبال
الطرفني وكيفية تسوية املنازعات الناشئة بينهما ،بينما نصت املواد من اخلامسة والعشرين
حىت الثامنة والعشرين على األحكام اخلتامية لالتفاقية وأحكام دخوهلا حيز النفاذ.
أما ملح االتفاقية فقد حدد الطرق اليت حي تسي ها من كال االجتااهني بواساطة
مؤسسات النقل اجلوي املعنية من كال الطرفني املتعاقدين.
وحيث إنه يلزم لنفاذ هذه االتفاقية أن تصدر بقانون إعماالً حلكم الفقرة الثانية مان
املادة ( )37من الدستور ،فقد أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القاانوين مشاروع قاانون
بالتصدي على هذه االتفاقية ،والذي يتألف  -فضالً عن الديباجة -من مادتني ،تضمنت
املادة األوىل التصدي على االتفاقية املذكورة ،وجاءت املادة الثانية تنفيذية.
ورأت اللجنة أن هذا املشروع يهدف إىل تنظيم خدمات النقل اجلوي بني مجهورياة
قربص ومملكة البحرين يف ظل املستجدات اليت طرأت على صناعة النقل اجلوي العااملي،
وأن هذه االتفاقية تستويف متطلبات منظمة الط ان املدين اليت تعد مملكة البحرين عضاوًا
فيها ،وعليه توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع القانون املذكور ،واملوافقة
على مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرف .
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خامســـــًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة ( )39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علاى
اختيار كل من:
 .3سعادة األستاذة نانسي دينا إيلي خضوري

مقررًا أصليــًا.

 .5سعادة األستاذ خالد حممد جرب املسلم

مقررًا احتياطيـًا.

سادسـًا -توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن
اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية اخلدمات اجلويةبني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية قربص املرافق للمرسوم رقم ()15
لسنة 5151م.
 -املوافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .عبدالعزيز عبداهلل العجمان

د .حممد علي اخلزاعي

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
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مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية قربص
املرافق للمرسوم رقم ( )15لسنة 5151م
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الديباجة

الديباجة

حنن محد بن عيسى آل خليفة دون تعديل
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاقية اخلدمات اجلوية بني
حكومة مملكة البحرين وحكومة
مجهورية قربص املوقعة يف املناماة
بتاريخ  9مارس ،6102
أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صادقنا
عليه وأصدرناه:

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

الديباجة

دون تعديل

حنن محد بن عيساى آل خليفاة
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاقية اخلدمات اجلوية بني
حكومة مملكة البحرين وحكومة
مجهورية قربص املوقعة يف املناماة
بتاريخ  9مارس ،6102
أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا
عليه وأصدرناه:
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

املوافقة على نص املادة كما ورد
يف مشروع القانون ،مع حتويل
ترقيم املادة من الترقيم باحلروف
إىل الترقيم العددي ،وذلك مراعاة
ملا جرى عليه العمل يف سنّ
التشريعات املختلفة.

املوافقة على قرار جملس النواب
باملوافقة على نص املادة كما ورد
يف مشروع القانون ،مع حتويل
ترقيم املادة من الترقيم باحلروف
إىل الترقيم العددي ،وذلك مراعاة
ملا جرى عليه العمل يف سنّ
التشريعات املختلفة.
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توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
املادة ()5

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

صُودق على اتفاقياة اخلادمات
اجلوية بني حكومة مملكة البحرين
وحكومة مجهورية قربص املوقعة
يف املنامااة بتاااريخ  9مااارس
 ،6102املرافقة هلذا القانون.

املادة الثانية

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

نص املادة كما ورد يف املشروع نص املادة كما ورد يف املشروع صُودق على اتفاقية اخلدمات
اجلوية بني حكومة مملكة البحرين
بقانون مع حتويل الترقيم:
بقانون مع حتويل الترقيم:
وحكومة مجهورية قربص املوقعة
املادة ()5
املادة ()5
يف املنامة بتاريخ  9مارس
صُودق على اتفاقية اخلدمات
اجلوية بني حكومة مملكة البحرين
وحكومة مجهورية قربص املوقعة
يف املنامة بتاريخ  9مارس
 ،6102املرافقة هلذا القانون.

صُودق على اتفاقية اخلدمات  ،6102املرافقة هلذا القانون.
اجلوية بني حكومة مملكة البحرين
وحكومة مجهورية قربص املوقعة
يف املنامة بتاريخ  9مارس
 ،6102املرافقة هلذا القانون.

املادة الثانية
املادة الثانية
املوافقة على نص املادة كما ورد املوافقة على قرار جملس النواب
يف مشروع القانون ،مع حتويل باملوافقة على نص املادة كما ورد
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املادة ()5

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

ترقيم املادة من الترقيم باحلروف يف مشروع القانون ،مع حتويل
إىل الترقيم العددي.
ترقيم املادة من الترقيم باحلروف
إىل الترقيم العددي.
نص املادة كما ورد يف املشروع نص املادة كما ورد يف املشروع
بقانون مع حتويل الترقيم:
بقانون مع حتويل الترقيم:
املادة ()5

املادة ()5

على رئيس جملس الوزراء والوزراء

على رئيس جملس الوزراء والوزراء

على رئيس جملس الوزراء والوزراء على رئيس جملس الوزراء والوزراء – كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام – كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم
هذا القانون ويعمل به من اليوم
هذا القانون ويعمل به من الياوم هذا القانون ويعمل به من اليوم
التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

التايل لتاريخ نشاره يف اجلريادة التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
الرمسية.
الرمسية.
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نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة
التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة
الرمسية.

التاريخ 41 :ديسمبر 5142م

سعادة الدكتور /عبدالعزيز عبداهلل العجمان

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية الخدمات
الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص ،المرافق للمرسوم
الملكي رقم ( )45لسنة 5104م.

تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  5ديسمبر 6664م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 665ص ل ت ق /ف  5د  ،)6نسخة من مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة جمهورية قبرص ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )21لسنة
5142م ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات
عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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وبتاااااريخ  41ديسمممممبر 5142م عقاااادت لجنااااة الشااااؤون التشااااريعية والقانونيااااة
اجتماعهااا السمماب  ،حيااا اطلعااى علااى مشااروع القااانون المااوكور ،وافاقاقيااة ،وذلااك
بحضور المستشار القانوني بالمجلس.
وانتهى اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عادم مخالقاة مشاروع القاانون لمبااد
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ارى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية
الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص ،المرافق
للمرسوم الملكي رقم ( )45لسنة 5104م ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()3
التقرير التكميلي للجنة املرافق العامة
والبيئة خبصوص مشروع قانون يف
شأن اإلسكان( ،املعد يف ضوء
االقتراح بقانون املقدم من جملس
النواب.
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التاريخ  56 :نوفمرب 5151م

التقرير الثاين للجنة املرافق العامة والبيئة
بشأن املواد املستحدثة أرقام ()31،5،،51،3
من مشروع قانون يف شأن اإلسكان
(املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب)
دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الرابع
مقدمـة :
بتاريخ  69يونيو 6102م ،أرسل معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس
الشورى خطاباا برقم ( 090ص ل م ب /ف 4د )0إىل جلنة املراف العامة والبيئة ،بناء
على قرار اجمللس يف جلسته السادسة والعشرين من دور االنعقاد العادي األول من الفصل
التشريعي الرابع واملنعقدة بتاريخ  62يونيو 6102م ،باملوافقة على طلب اللجنة باسترداد
التقرير التكميلي الرابع للجنة بشأن املواد املستحدثة أرقام ( )32،07،01،9من مشروع
قانون يف شأن اإلسكان (املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب) ،على أن
تتم دراستها وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهنا.
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كما استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس
الشورى رقم ( 612ص ل م ب /ف 4د )6املؤرخ يف  02أكتوبر 6102م ،من دور
االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الرابع ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بإعداد
تقريرها اخلاص هبذا املشروع ،على أن ترفع اللجنة تقريرها يف موعد أقصاه ثالثة أسابيع
من تارخيه.
أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )،تدارست اللجنة املواد املستحدثة يف دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي
الرابع يف االجتماعني التاليني:
رقـم االجتمـاع

تارخيـــه

االجتماع السادس والعشرون

 63يونيو 6102م

االجتماع السابع والعشرون

 2أكتوبر6102م

( )5تدارست اللجنة املواد املستحدثة يف دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي
الرابع يف االجتماع التايل:
رقـم االجتمـاع

تارخيـــه

االجتماع الثاين

 01نوفمرب 6102م
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( )3اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائ املتعلقة باملواد املستحدثة موضوع البحاث
والدراسة واليت اشتملت على مايلي:
 اقتراح مقدم من سعادة العضو مخيس محد الرميحي( .مرفق) قوانني مقارنة لدول اخلليج العريب ( .مرفق ) وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع السابع والعشرين كل من: األستاذ مخيـس محـد حممد الرميحي

عضو جملس الشورى.

 الدكتور عبدالعزيز حسن علي أبـل

عضو جملس الشورى.

 شاركت يف اجتماعات اللجنة وزارة اإلسكان حيث حضر كل من:
 -السيد خالد يعقوب العامـر

مستشار قانونـي – وزارة اإلسكان.

 -السيدة هيفاء عبداجلليل املدين

مستشار إدارة املشاريع – بنك اإلسكان.

 -السيد ياسـر حممـد خيـر

مستشار قانونـي – بنك اإلسكان.

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس:

 -األستاذ حمسن محيد مرهون

املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس.

 -الدكتور حممد عبداهلل الديلمي

املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس.

 -الدكتور هشام شكري بابـان

املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس.

 توىل أمانة سار اللجنة السيدة خولـة حسـن هاشـم.
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ثانيـًا :رأي وزارة اإلسكان يف دور االنعقاد العادي األول من الفصـل التشـريعي
الرابع:
أبدت وزارة اإلسكان مالحظاهتا حول املواد املساتحدثة أرقاام (،)32،07،01،9
حيث تقدمت الوزارة – يف اجتماع اللجنة السادس والعشرين -بقوانني مقارناة لادول
اخلليج العريب فيما يتعل حباالت إلغاء االنتفاع ،وسحب الوحدة السكنية وحاالت سحب
أو فقد أو إسقاط اجلنسية ،باإلضافة إىل حاالت التخلف عن السداد( .مرفق)
ثالثـًا :رأي وزارة اإلسكان يف دور االنعقاد العادي الثاين من الفصـل التشـريعي
الرابع:
أبدى ممثلو وزارة اإلسكان حتفظهم على التعديل الذي أجرته اللجنة على صدر املادتني
املستحدثتني ( )9و ( )32مش ين إىل مبدأ فصل السلطات والذي نص عليه دستور مملكة
البحرين ،ومؤكدين على أن قرار إلغاء ختصيص الوحدة السكنية جيب أن يتم عن طريا
الوزير املختص ،وذلك حبصر املخالفات واعتماد مجيع الضوابط اليت تنص عليها اللاوائ
الداخلية ،فالوزارة ال متلك آليات التنفيذ للقرارات اإلدارية اليت تصادرها ،وإن حاد
وامتنع الشخص املعين عن التنفيذ ،تقوم الوزارة – عندئذٍ -باللجوء للقضاء ليصدر احلكم
املناسب بشأنه.
وأضاف ممثلو الوزارة أن صدور قرار الوزير بإلغاء التخصيص يتبعه إشعار املنتفع كتابياا،
ومنحه مهلة ثالثة أشهر إلخالء املسكن ،كما حي للمنتفع الطعن يف القرار الصادر خالل
( )21يوماا من ضمن تلك املدة.
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رابعـًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة املواد املستحدثة أرقام ( )32،07،01،9واملعادة بناء علاى قارار
اجمللس يف اجللسة اخلامسة والعشرين املنعقدة بتاريخ  60يونيو 6102م من دور االنعقاد
العادي األول من الفصل التشريعي الرابع ،وذلك حبضور ممثلي وزارة اإلسكان واملستشار
القانوين لشؤون اللجان باجمللس ،وكانت اللجنة قد اطلعت على االقتراح املقادم مان
سعادة العضو مخيس محد الرميحي باإلضافة إىل القوانني املقارنة لدول اخلليج العريب واليت
تقدمت هبا الوزارة (مرف ) ،كما أخذت اللجنة يف اعتبارها املناقشات الايت طرحهاا
أصحاب السعادة أعضاء اجمللس أثناء اجللسة ،وانتهت اللجنة إىل إجراء بعت التعديالت
الالزمة عليها واملوضحة يف جدول تقرير اللجنة.
 املادة ( - 3املستحدثة ):
فيما يتعل باملادة ( - 9املستحدثة) ارتأت اللجنة إعادة صيارية صدر املادة ،وذلك
على النحو التايل ( :مع مراعاة املادة ( )15من هذا القانون ،يُلغـى ككـم قضـائي
ختصيص االنتفاع باملسكن للمنتفع يف أي من احلاالت اآلتية ):حيث تؤكد اللجنة على
أن تكون مصلحة املواطن يف املقام األول باحلفاظ على استقرار األسرة البحرينية والتحق
من سالمة القرار الصادر من وزارة اإلسكان بإلغاء ختصيص الوحدة الساكنية ،وذلاك
بإسناد األمر إىل القضاء البحريين ليصدر احلكم املناسب بشأنه ،ويف حالة صدور احلكم
القضائي بسحب الوحدة السكنية عن املنتفع ،حيول احلكم -عندئذٍ -إىل اجلهة التنفيذية
الختاذ اإلجراءات الالزمة.
كما أجرت اللجنة تعديالً على البند ( )2من ذات املادة ليصب نصه كالتايل ( :
إذا ختلف عن استالم املسكن أو السكن به ملدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ إخطاره
كتابةً بتوقيع العقد واستالمه ،وكان ذلك بدون سبب تقبله اإلدارة).
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أما فيما يتعل بالبند املتعل بإلغاء ختصيص االنتفاع باملسكن للمنتفع إذا حكام
عليه يف إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف القانون رقم ( )22لسنة  6112بشأن محاياة
اجملتمع من األعمال اإلرهابية ،فقد ارتأت اللجنة شطبه من املاادتني املساتحدثتني ()9
و( ،)32وذلك لضمان حفظ ح األسرة يف االنتفاع باملسكن يف حال صدور حكام
قضائي على رب األسرة يف إحدى اجلرائم اإلرهابية ،حيث تؤكد اللجنة على مبدأ تفريد
العقوبة لتنحصر يف مرتكب اجلرمية فقط وال تتعداها إىل أسرته فيتسابب يف تشاريدها،
فالوحدات السكنية قد خُصصت يف بادئ األمر النتفاع األسرة بالكامل وليست للفارد
وحده.
 املادة ( - 51املستحدثة ):
أجرت اللجنة تعديالً بسيطاا على املادة يتمثل يف استبدال عبارة (بتنفيذ إلغـاء)
بكلمة (بإلغاء) الواردة يف بداية املادة.
 املادة ( - 5،املستحدثة ):
قررت اللجنة اإلبقاء على املادة ( – 07املستحدثة ) باعتبارها تعاا موضاوع
السكن املؤقت (التأج ) ،إذ يوض نص املادة اإلجراءات الواجب على الوزارة اختاذهاا
يف حال إلغاء ترخيص االنتفاع بالسكن املؤقت.
 املادة ( - 31املستحدثة ):
قامت اللجنة بإعادة صيارية صدر املادة ( – 32املستحدثة ) حبيث تتواف ماع
التعديل الذي أجرته على املادة ( )9حبيث ال يتم سحب أية قسيمة ساكنية إال حبكام
قضائي ،ليصب صدر املادة على النحو التايل ( :مع مراعاة املادة ( )15من هذا القانون،
يُلغى ككم قضائي ختصيص القسيمة السكنية للمنتفع يف أي من احلاالت اآلتية):
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رابعـًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من :
 .1سعادة الدكتور حممـد علـي حسـن علي

مقررًا أصليــًا

 .6سعادة املهندسة زهـوة حممـد الكـواري

مقررًا احتياطيـًا

خامسـًا -توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة على املواد املستحدثة أرقام ( )31،5،،51،3من مشروع قانون يفشأن اإلسكان (املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب) ،وذلك
بالتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق.
واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

فؤاد أمحد احلاجي

مجعة حممد الكعبي

رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
يف شأن اإلسكان
نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة مستحدثة

مادة ()3

مادة ()3
 نقل املادة ( )36وإعادة صياريتهاكمادة مستحدثة حتمل الرقم (،)9
مع مراعاة إعادة ترقيم املواد الايت
تليها.

مع مراعاة املادة ( )15من هـذا
القانون ،يلغـى ككـم قضـائي
ختصيص االنتفاع باملسكن للمنتفع
يف أي من احلاالت اآلتية:
 .4إذا فقــد أو سُــحبت أو
أسقطت عنه اجلنسية البحرينيـة
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
بناءً على القوانني السارية.
 .5إذا ختلف عن دفع األقساط
املستحقة ملدة سنة كاملة ،وذلك
مبراعاة أحكام املادة ( )11مـن
هذا القانون.
.3

إذا تبني أن البيانات الـ

أقر بصحتها يف طلب االنتفاع أو
يف املستندات ال قدمها خمالفـة
كلها أو بعضها للحقيقة ،أو قـام
بإخفاء بيانات أو مستندات كان
يتعني عليه تقدميها وقت تقـدمي
الطلب ،وكانت تلك البيانات أو
املســتندات ســبباً يف منحــه
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
التخصيص باالنتفاع.
 .1إذا اســتخدم املســكن
ملمارسة أعمال ٍخمالفة للنظام العام
واآلداب.
 .2إذا ختلف عـن اسـتالم
املسكن أو السكن به ملدة تزيـد
على ستة أشهر من تاريخ إخطاره
كتابة بتوقيع العقـد واسـتالمه،
وكان ذلك بدون سـبب تقبلـه
اإلدارة.
.6

إذا امتنع عـن تسـليم

املسكن املؤقت على النحو املبني يف
املادة ( )56من هذا القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
.7

إذا امتنع عن التوقيع على

عقد نظام احتاد املنـتفعني بشـقق
اإلسكان ،أو إذا خالف شـروطه
وأحكامه.
 .8إذا قام بأي من األعمـال أو
التصرفات الواردة يف املادة ()8
من هذا القانون ومل يقم بتصحيح
الوضع املخالف خالل ثالثة أشهر
من تاريخ إشعاره بذلك.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة مستحدثة

مادة ()51

مادة ()51

ـاالت
ـدى احلـ
ـوافرت إحـ
إذا تـ

 -استحدا

مادة جديدة حتمل

الواردة يف املادة ( )3مـن هـذا

الرقم ( ،)01مع مراعاة إعادة ترقيم القانون ،يصدر الوزير قرارًا بتنفيذ
إلغاء التخصيص باالنتفـاع بنـاءً
املواد اليت تليها.
على احلكم القضـائي الصـادر،

وتقوم الوزارة باسترداد املسـكن
بعد منح املنتفع مهلة ثالثة أشـهر
لإلخالء كحد أقصـى مبوجـب
إشعار كتايب.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة مستحدثة

مادة ()5،

مادة ()5،

إذا توافر أحد األسباب الـواردة

قرار جملس النواب

 -استحدا

مادة جديدة حتمال

باملادة ( )3من هذا القانون ،يصدر

الرقم ( )07مع إعادة ترقيم املاواد الوزير قـرارًا بإلغـاء تـرخيص
االنتفاع بالسكن املؤقت بناءً على
اليت تليها.
توصية اإلدارة ،وتقـوم الـوزارة
باسترداده بعد إعطاء املنتفع مهلة
ثالثة أشهر لإلخالء كحد أقصـى
مبوجب إشعار كتايب.
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توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة مستحدثة

مادة ()31

مادة ()31

مع مراعاة املادة ( )15من هـذا

قرار جملس النواب

 -استحدا

مادة جديدة حتمال

القانون ،يلغـى ككـم قضـائي

الرقم ( )32مع مراعاة إعادة ترقيم ختصيص القسيمة السكنية للمنتفع
يف أي من احلاالت اآلتية:
املواد اليت تليها.
.5

إذا فقد أو سُحبت أو

أسقطت عنه اجلنسية البحرينية بناءً

على القوانني السارية ذات العالقة
ككم قضائي بات.
.5

إذا تبني أن البيانات الـ

أقر بصحتها يف طلب االنتفاع أو
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قرار جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
يف املستندات ال قدمها خمالفـة
كلها أو بعضها للحقيقة ،أو قـام
بإخفاء بيانات أو مستندات كـان
يتعني عليه تقدميها وقـت تقـدمي
الطلب ،وكانت تلك البيانات أو

املســتندات سببـــًا يف منحــه
التخصيص باالنتفاع.
 .3إذا مل يقم بالشروع أو االنتهاء
من البناء على القسيمة خالل املدة

احملددة يف املادة ( )35من هذا

القانون.

 .5إذا استخدم القسيمة ألي غرض
غري بناء مسكن له عليها.
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
 .1إذا امتنع عن تسليم املسكن
املؤقت على النحو املبني يف املادة

( )56من هذا القانون.
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