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 (1ملحق رقم )
 

 والبيئة العامة املرافق جلنة تقرير

 النواب جملس قرار خبصوص

 الشورى جملس قرار حول

 بشأن قانون مشروع خبصوص

 للمرسوم املرافق العامة، النظافة

 م2014 لسنة( 86) رقم امللكي

. 
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 م2019مارس  11التاريخ: 

 (9)رقم: تقرير ال

 

 

 تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة
 بشأن قرار جملس النواب حول قرار جملس الشورى خبصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة

 م2014( لسنة 86للمرسوم امللكي رقم )املرافق 
 

 دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي اخلامس
 

 

 : مقدمـة
 

( أرسل 1د  5ص ل م ب / ف  31م، وبموجب الخطاب رقم )2019يناير  24بتاريخ  

إلى لجنة المرافق العامة  المعالي السيييعل  بي صا حيييالل الئيييالل راعش مىبش ال ييي ر صاااا ب 

قرار مىبش ال يييي ر  ص ئيييي ق م ييييرن  قاظ ف ص يييي ف ال  ا   والبيئة قرار مجلس النواب  ول 

 34/89، بناًء على الخطاب رقم درم/ م2014( لسيييي   86العام ، المرا ق لبمرسيييي م المبقي رقم )

ماف آل  بع   حييييالس السييييم  المبقي افمعر  بع   صا سييييبالوارد من  2019يناير  22المؤرخ في 

مرار في نظر تبخصااااااوص بيا  رحبة الفيومة في التمساااااا  با ساااااا راعش مىبش ال زراء الم قر

، على أ  تتم 2014( لسانة 86مشارو  الاانو  بشا   النظافة العامة، المرافق للمرساوم المليي رقم )

 مجلس.دراسته وإبداء المال ظات، وإعداد تارير يتضمن رأي اللجنة بش نه ليتم عرضه على ال
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 
 

 لتنفيذ التيليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 تدارست اللجنة الارار المذكور في اجتماعاتها التالية: (1)

 التاريخ االجتمــــــــــــا  الرقم

 م2019فبراير  26 الفادي عشر  1

 م2019مارس  4 الثاني عشر  2

 

دراساااااتها على الوثامق المتعلاة بالارار موضاااااو  البف  والدراساااااة والتي اطلعت اللجنة أثناء  (2)

 اشتملت على ما يلي:

قرار مجلس النواب  ول قرار مجلس الشااااورص بخصااااوص مشاااارو  قانو  بشاااا   النظافة العامة،  -

  )مر ق(م. 2014( لسنة 86المرافق للمرسوم المليي رقم )

 )مر ق(مذكرة بالرأي الاانوني للمستشارين الاانونيين للجنة.  -

  ضر ا جتما  من مجلس الشورص كل من: (3)

 المسـت ار القاظ ظي ل ــؤنف البىاف. افستـــــاذ محســا لمعـــــل مرهــ ف  -1

 المست ار القاظ ظي ل ؤنف البىاف. تاذ  بلالم ج د ي سف ال تب افس -2

 صالث قاظ ظي.  ـعـعالـسعـلة أمـع ـ   ــبـي رص -3

 صالث قاظ ظي.  السـعــل  ـبــي ظــادر الســبـ م -4

 أ ئااي إ الم.  السعـل  ـبـي مـحـمـل سـبمـاف -5

 

  أمين نالسعل أي ب  بي طريف ، راعش السىل العام السعل محمل رضي محملوتولى أمانة ســر اللجنة

 نالسعلة ظ رة محمل  معشأمين سر لجنة مساعد بالمجلس،  نالسعلة مريم ألمل الريش، سر اللجنة

 أمين سر لجنة مساعد بالمجلس.

ا: رأي اللجنــة:
ا
 ثاني
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قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورص بش   مشرو  قانو  بش    ظاق ت البى  

الم قرة  ي المقلم ما الحق م  وم، 2014( لسنة 86النظافة العامة، المرافق للمرسوم المليي رقم )

سل ال راغ الت ريعي  ي  اال ئل الت ريعي الراصع، مستهل    دنر االظعقاد الس  ي العادي الثاظي ما

ت  عم ال  ا   العام ، نتحليل طرق التعامل مع ال  ايات نظقبها نآلع  الت بص م ها، نم ل الببليات 

 سبط  ضبط الم ال ات نإزالتها صالطريق اإلداري.

وقد تّم استعراض وجهات النظر التي دارت  وله من قبل أصفاب السعادة أعضاء اللجنة، كما 

 است نست اللجنة برأي المستشارين الاانونيين لشؤو  اللجا . 

 

( مادة، أوردت المادة األولى منه 15من ) –فضالً عن الديباجة  –يت لف م رن  القاظ ف

( فاد  ظرت إلااء النفايات وفرزها 6،5،4،3،2أما المواد )التعاريف المستخدمة في مشرو  الاانو ، 

نت مسؤولية األفراد والجهات التي نتجت عنها النفايات في في حير األماكن المخصصة لذل ، كما بي  

( على  ظر ترك المركبات 7 فظها وفق  ا شتراطات التي تفددها الالمفة التنفيذية، ونصت المادة )

شوار  وعلى األرصفة فضالً عن  ظر إشغال الشوار  واألرصفة والميادين المهملة والخردة في ال

 ظر نال النفايات إ  عن طريق الشركات  (10، 9، 8)العامة بالمركبات باصد البيع، وتناولت المواد 

بذل ، وتوضح الالمفة التنفيذية للاانو  ا شتراطات المتعلاة بوسامل نال  ةوالمؤسسات المرخص

( 11نح الجهة المعنية بالبلدية صال ية اإلشراف والرقابة على نالها، ومنفت المادة )النفايات، وم

الموظفين الذين يخولهم وزير العدل با تفاق مع الوزير المعني الضبطية الاضامية بالنسبة للمخالفات 

 ، فيما نصت ( العاوبات الماررة لمخالفة أ يام الاانو12المنصوص عليها في الاانو ، وبيَنَت المادة )

( على أ  تنظم الالمفة التنفيذية لهذا الاانو  الاواعد واإلجراءات المتبعة في  الة إزالة 13المادة )

( على أ  يتولى الوزير إصدار الالمفة التنفيذية لهذا الاانو ، وأتت 14ت المادة )المخالفات، ونصّ 

 يذية.( تنف15المادة )

 

 

وافاة عليه ، وتمت الم2016مارس 15مشرو  الاانو  بجلسة  نظاقش مىبش ال  اب الم قر

، 12، 11، 10، 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1ص تعديالت على الديباجة وعلى المواد )من  ي  المبدأ، وأَجر
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(، ووافق على 4مستفدثة(، وقرر ) ذف المادة  13مستفدثة، 3(، واستفدث المادتين )15، 13

 مجلس الشورص الموقر. (، وقرر إ الته إلى14، 9المادتين )

 

عليه من  ، ووافق2017مايو 28مشرو  الاانو  بجلسة نقل ظاقش مىبش ال  ر  الم قر 

، 14، 9والمواد )  ي  المبدأ، وناقش مواده، وقرر الموافاة على قرار مجلس النواب بش   الديباجة،

ة، مع إجراء تعديالت مستفدث13، 6، 5، 3مستفدثة، 3، 2، 1التوافق معه بش   المواد )( وكذل  15

مع إجراء بعض  12، 11، 10، 8، 7، 4، واختلف مع مجلس النواب بش   المواد )احةعليها في الصي

 التعديالت عليها(، وقرر إ الته إلى مجلس النواب الموقر.

، 10، 8، 7، 6، 5، 4، 3ة، مستفدث3، 2، 1سين في المواد )وبذل  انفصر الخالف بين المجل

 .(13ثة، مستفد13، 12، 11

 

 8 قرار مجلس الشورص بخصوص مشرو  الاانو  بجلسةنقل ظاقش مىبش ال  اب 

، 12، 11، 8، 5، 3، وقرر التوافق مع ما انتهى إليه مجلس الشورص بش   المواد )2018مايو

ى (، وقرر إ الته إل10، 7، 6، 4مستفدثة، 3وانفصر ا ختالف في المواد ) ،(13مستفدثة، 13

 مجلس الشورص.

 

( ما اللست ر إذا ا تبف مىبسا 85(، نالمادة )84ل ص المادة ) انتىلر اإلشارة إلى أظه ن ق  

ال  ر  نال  اب ل ل م رن  قاظ ف مرتعا، يىتمع المىبش ال ط ي لبحث الم اد الم تبف  عها، 

لم قرة نكاظت القراءة الماثب  لم رن  القاظ ف تمثل القراءة الثاظع  له، نمع مرا اة رغب  الحق م  ا

فهمعته لسل ال راغ الت ريعي  ي ت  عم  اي ظ ر م رن  القاظ ف الماثل ظ ر   ي التمسك صاالستمرار  

ناقشت اللجنة المواد المختلف عليها بين  فاد، تحقعق صاقي أهلاف م رن  القاظ فال  ا   العام ، نل

(، وقد خلصت 10، 7، 6، 4، 3مستفدثة، 3مجلسي الشورص والنواب والتي انفصرت في المواد )

اللجنة، وبتوافق جميع أعضامها إلى توصياتها اآلتية بش   المواد المختلف عليها بين المجلسين على 

 النفو اآلتي:
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 ( المستحلث :3المادة )

 قرر مىبش ال  اب استحلاث المادة لت ص  بى أظه: " يح ر إتعاف أي ما اف عال اآلتع :

إلقاء أن ترك المهمالت نالسىاار نال ضالت، نقضاء البئق أن ل ظ أي مادة ممض غ ، أن  -1

 الحاج   ي غعر المقاف المعل لذلك.

غسل المركبات أن غعرها أن أي  مل م اصه يؤدي إلى جرياف المعاه إلى ال  ار  أن الممرات  -2

 أن افزق ."

ل ر ترك معاه المقع ات "( ينص على 3قرر إضافة بند برقم )قد مجلس الشورص وكا  

مع  االبند يُمين التجاوز عنه توافاً  ، وترص اللجنة أ  هذا"يلات  ي افماكا الم ئئ دنف تمل

 مجلس النواب الموقر لعدة أسباب منها:

"أن أي  مل م اصه يؤدي إلى ( من المادة في عبارة 2أ  هذه اإلضافة يُمين أ  يشملها البند ) -

وبالتالي فال توجد  اجة للتمس  به خاصةً مع  جرياف المعاه إلى ال  ار  أن الممرات أن افزق "

 حير المنصوص عليها. ( واتساعه لشمول  ا ت2بالبند ) مرونة النص

 ا مع مجلس النواب. ( توافاً 3ند )وعليه رأت اللجنة عدم الفاجة إلى التمس  بإضافة الب 

 

 ( صعل إ ادة الترقعم:4-3المادة )

نال لمع  نالئ ا ع  نالم اقع المادة باستبدال عبارة )سبق لمجلس الشورص أ  قرر تعديل هذه 

"يىس  بى شاغبي (، بفي  ييو  النص 1في البند ) الواردة نالئ ا ع (بيلمة ) الزرا ع  نالح اار(

الم ازل نأححاب المقاتس نالم  آت نالمحال التىاري  نال لمع  نالئ ا ع  نالم اقع الزرا ع  

رأت اللجنة التوافق مع قرار مجلس النواب إذ ، ول اح  صهم...."نالح اار نغعرها ل ظ ال  ايات ا

بعد عبارة  "نغعرها"( و ي  إ  مجلس النواب أورد عبارة 1إ  ا ختالف جاء في صياحة البند )

، فترص "يىس  بى شاغبي الم ازل نأححاب المقاتس نالم  آت نالمحال التىاري  نالئ ا ع "

 اللجنة أنها تفي بالغرض.

  

 ( صعل إ ادة الترقعم:5-4ة )الماد
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( 20" مع مرا اة لقم المادة ) ذف هذه المادة،  ي  كانت تنص على أنه  قرر مجلس النواب

، كل أرض  ضاء يئلر ص  ظها قرار 2001( لس   35ما قاظ ف الببليات الئادر صالمرس م رقم )

بتزم لاازها صتس يرها، ما المىبش الببلي أن مىبش افماظ  التاصع  له يتضما نج ب تس يرها، ي

ا لألسباب نال رنط نالم اح ات نالم ا عل التي يتم إ طاره صها ما قبل الببلي  أن افماظ  نذلك ن ق  

 "الم تئ .

مع ( من مشرو  الاانو  والتي تنص على: " 2وتتفق اللجنة مع قرار مجلس النواب أل  المادة )

يح ر  -1لهما:  الب اال نالقرارات الئادرة ت  عذ  نا اظ ف البعئ  نقاظ ف الئح  العام قلقام أمرا اة 

ماكا إلقاء أن ترك أي ما ال  ايات الم ئ ق  بعها  ي هذا القاظ ف نالاحته الت  عذي ، إال  ي اف

 ظرت إلااء المخلفات أو النفايات أو تركها في حير  ،."الم ئئ  لذلك ما قبل الىه  الم تئ ....

األرض الفضاء   تُعتبر من األماكن المخصصة لذل ، باإلضافة إلى أ  أ  األماكن المخصصة لها، و

اإللزام ببناء سور على األراضي الفضاء يفمل المواطن التزاًما باستخراج ترخيص البناء، ثم يتفمل 

 .تيلفة البناء دو  مسوغ قانوني

مل مع النفايات و ي  إ  الهدف المرجو من قانو  النظافة العامة يتمثل أساساً في طرق التعا 

ونالها وآلية التخلص منها، ومنح البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها بالطريق اإلداري، والنص 

يجّرم إلااء المخلفات في األرض الفضاء، و  يجّرم تسوير األرض الفضاء الذي يدخل في نطاق قانو  

وجب  عليهبصفه مباشرة، والاانو   آخر، وبالتالي فإ  النص عليه   يُفاق الهدف المنشود من مشرو 

 التوافق مع مجلس النواب على هذا النص.  

 

 

 ( صعل إ ادة الترقعم:7-6المادة )

أنرد م رن  القاظ ف المادة  ي  قرة ناللة نقرر مىبش ال  اب إضا    قرة ثاظع  لها لعق ف 

 ال ص:

يىس  بى مالَّك نلاازي العقارات كافراضي نالم  آت التىاري  ناالستثماري  المؤجرة لبسقا  -1 

 أن غعرها ما افغراض اف ر  المحا     بى ظ ا   سالات نممرات نم انر هذه العقارات. 
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عقارات يىس  بى الببلي  أن افماظ  الم تئ  إلزام المالَّك أن الحاازيا صالمحا     بى ظ ا   ال -2

ال اقع   ي داارتها ن قا  لب رنط ناإلجراءات التي تحلدها الالاح  الت  عذي  لهذا القاظ ف نالقرارات 

  "الئادرة ت  عذا  له.

النصاوص  و  تتعاارض ماع بااقيوترص اللجنة أ  هذه اإلضافة جيادة وتفااق أهاداف الااانو   

م البلديااة بتوجيااه هااذ ا اإللاازام للمااالك وحياارهم بالمفافظااة علااى خاصااةً أنااه   يتااوافر نااص بااديل يُلاازت

بعد إعادة الترقيم( على منح ماوظفي البلدياة أو األماناة  12 -11نصت المادة ) ماالعاارات خاصةً بعد

 المختصة الضبطية الاضامية.

 

 ( صعل إ ادة الترقعم:8 -7المادة )

 تي: ص  د كاآل  لقرار مىبش ال  اب  ي أرصع اطبق  نرد ظص المادة 

 بى مالك المركبات المهمب  نجمعع أظ ا  ال ردة نالسقراب نضعها أن تركها  ي يح ر  .1

ال  ار  أن  بى افرح  ، ن ي السالات نالمعاديا العام  نال  اطئ، ن بى الببلي  أن افماظ  

الم تئ  إظذار مالك هذه المركبات المترنك  نال ردة صر عها نظقبها إلى افماكا التي تحلدها الببلي  

سا  ، نيق ف اإلظذار ص ضع  الم   بعها ت عل صلء سرياف الملة  48افماظ  الم تئ   الل  أن

 المذك رة ناإلجراء المت ذ  ي هذا ال  ف صالت سعق مع الىهات الم تئ .

يح ر إشغال ال  ار  نالمعاديا نالسالات العام  نافراضي ال ضاء صالمركبات المعرنض   .2

 24نلبببلي  أن افماظ  الم تئ  إظذار مالك هذه المركبات صر عها  الل صقئل البعع أن اإليىار، 

 سا   نذلك ص ضع  الم   بعها ت عل صلء  ترة اإلظذار ناإلجراء المت ذ  ي هذا ال  ف.

( ما هذه المادة يىس  بى الببلي  أن افماظ  الم تئ  2(، )1 ي لال  م ال   ألقام الب ليا ) .3

صها اها، نلها صعل مضي ثالث  أشهر ما تاريخ الحىز ن لم تقلم أححضبط المركبات نلىزها للي

الستردادها نسلاد المئاريف، أف تتئرف  ي تبك المركبات صبععها صالمزاد العب ي نت ئم 

 المئاريف ما ثم ها ني د  صاقي الثما  بى ذم  المالك إف نجل.

صسبس  مبع  ر ع أن ظقل أن لىز  تُس ل الببلي  أن افماظ  الم تئ   ا الضرر ال اشئ أث اء أن .4

لقاظ ف نالقرارات الئادرة تبك المركبات لال م ال تها الض اصط التي تحلدها الالاح  الت  عذي  لهذا ا

 له. ات  عذ  
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صالفة لالستعمال الالسيارات حير أصفاب   يخاطب أوكا  ا ختالف أ  قانو  النظافة يجب 

يجار، وبعد دراسة اللجنة لارار مجلس النواب ارت ت و اإلأ)هياكل السيارات( وليس المعروضة للبيع 

 التوافق معه لألسباب اآلتية:

( الخاص بفظر إشغال الشوار  والميادين والسا ات العامة واألراضي الفضاء 2بالنسبة للبند ) -1

 ،تصة إنذار ُمالكها بضرورة رفعهابالمركبات المعروضة باصد البيع أو اإليجار وأ  للبلدية المخ

 .هو إضافة جيدة أل  هذا واقع عملي موجود فعالً وتختص به البلدية المختصة

( من هذه المادة يجب على 2و 1( على أنه في  ال مخالفة أ يام البندين )3كما نص البند )  -2

 البلدية المختصة أو األمانة المختصة ضبط المركبات و جزها لديها.

والسيارات السليمة  –الخردة  -ات المهملة أ  النص كما أقره مجلس النواب يفتمل السيار -3

 المعروضة بهدف البيع أو اإليجار وكال الفرضين له ت ثيره على النظافة العامة.

ولية البلدية عن الضرر الناشئ أثناء أو بسبب عملية رفع أو ؤعة التي تارر مسوبش   الفارة الراب -4

 تفق والاواعد العامة للمسؤولية.ولية يؤالمركبات، فإ  إقرار النص بالمس و  جز تل أنال 

 

 

 ( صعل إ ادة الترقعم:11 -10المادة )

 لقرار مىبش ال  اب كاالتي:  انرد ظص المادة طبق  

 يىس  بى اإلدارة المع ع  اآلتي:

كاف ظ  ها ما م اقع ر عها نلتى الم اقع  انالرقاص   بى ظقل ال  ايات أي   اإلشراف المباشر .1

 الم ئئ  لردمها أن تلنيرها أن معالىتها.

نالمعايعر  لبض اصط اش ظها تسهعل إ ادة تلنيرها ن ق   ت  عم جمع ن رز ال  ايات صطرق ما .2

 .االمتعارف  بعها صعئع  

 ي ال ارج،  ت  عر لانيات م اسب  لىمعع أظ ا  ال  ايات  ي افماكا المحلدة لترك ال  ايات .3

نت ئعص م اقع ثاصت  نآم   لها، نالمحا     بى ظ ا   هذه الحانيات نافماكا المحعط  صها، 
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نيى ز أف يتم ذلك ص اسط  ال ركات المر ئ  لهذا الغرض صالت سعق مع الىهات الم تئ  

 صال رنط نالم اح ات التي تحلدها الالاح  الت  عذي  لهذا القاظ ف.

التوافق مع قرار مجلس النواب، وذل  أ  النص ألزم اإلدارة باإلشراف ورأت اللجنة أهمية 

والرقابة على نال النفايات لمواقع الردم أو التدوير أو المعالجة، ونظم عملية الجمع والفرز إلعادة 

التدوير، فشمل كل طرق التعامل مع النفايات، فجاء النص ُمفدداً  ختصاص اإلدارة المعنية بوضوح 

شروط نال النفايات  يشتمل عليها مشرو  الاانو ، ففدد فيه، وبنصوص كا  يجب أ   حموض 

نظافة الفاويات والمنطاة  الها ُمشترطً  ةوآمن ةبوجوب توفير  اويات مناسبة وتخصيص مواقع ثابت

 المفيطة بها ووفق ما تفدده الالمفة التنفيذية تفصيالً.

 

لسل ال راغ الت ريعي  ي ت  عم ال  ا    أُ ل  ما البى   ص همع  م رن  القاظ ف الذي  انإيماظ  

العام ، نتحليل طرق التعامل مع ال  ايات نظقبها نآلع  الت بص م ها، تبك افهمع  التي د ت الحق م  

 اقاظ ظع ا نت  عمع  ا الهام  التي تضع إطار  الم قرة لبتمسك صم رن  القاظ ف، صا تباره ما الت ريعات 

ما البى   ص ف اال تالف يؤدي إلى  رض م رن  القاظ ف  بى  ا ا   العام   ي الممبق ، نتقلير  لب 

( ما اللست ر،  قل ت ا قت مع ما اظتهى إلعه مىبش ال  اب 85المىبش ال ط ي  مال  ص ص المادة )

   العام . ل ل قرار مىبش ال  ر  ص ئ ق م رن  القاظ ف الماثل ص  ف ال  ا 

 
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اثالث

( من الالمفة الداخلية لمجلس الشااااورص، اتفات اللجنة على اختيار كل 39إعما ً لنص المادة )

 من:

 

ا.   افــافستاذة جمعب   بي سبم -1 ا أحبعـــــــ   مقرر 

ا التعاطعـــ ا.  افستاذ رضا إصراهعم م  ردي -2  مقرر 
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ارابع
ا
 توصيـة اللجنـة: -ـ
قرار مىبش ال  اب ل ل قرار مىبش في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة     

صالم ا ق   بى قرار ؛ فإ  اللجنة توصي ال  ر  ص ئ ق م رن  قاظ ف ص  ف ال  ا   العام 

 مىبش ال  اب ص ئ ق م رن  قاظ ف ص  ف ال  ا   العام ، ن ق ا لبىلنل المر ق.

 

 نافمر معرنض  بى المىبش الم قر الت اذ الالزم ،،،

 

 

 

 

 فؤاد أمحد احلاجي                           مجعة حممد الكعبي               
 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة                      نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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 جلنل صالم اد الم تبف  بعها  ي قرار مىبش ال  اب نقرار مىبش ال  اب

 م رن  قاظ ف ص  ف ال  ا   العام   ل ل 

 م 2014( لس   86المرا ق لبمرس م المبقي رقم )

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 املواد بعد التعديلص نصو  توصية اللجنة املواد كما أقرها اجمللسنصوص  قرار جملس النواب

 مادة مـستـحـلثـ  

 ( صعل إ ادة الترقعم3مادة )

( 3استفداث مادة برقم ) -

 ييو  نصها اآلتي:

 

 

 

 

 

 ( 3مادة )

 مادة مـستـحـلثـ 

 قعم( صعل إ ادة التر3مادة )

الموافااااااااة علاااااااى قااااااارار  -

مجلااااس النااااواب باسااااتفداث 

( ماااع 3ماااادة تفمااال الااارقم )

إضاااااافة البناااااد التاااااالي فاااااي 

 نهاية المادة:

 مادة مـستـحـلثـ 

 ( صعل إ ادة الترقعم3مادة )

 

 بى قرار مىبش الم ا ق  

استحلاث مادة صرقم ص ال  اب

 ( يق ف ظئها اآلتي:3)

 

 

 (3مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 املواد بعد التعديلص نصو  توصية اللجنة املواد كما أقرها اجمللسنصوص  قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

يح ر إتعاف أي ما اف عال 

 اآلتع :

البئييييييييق أن ل ييييييييظ أي  .1

ميييادة ممضييي غ ، أن إلقييياء 

أن تييييييييييييييرك المهمييييييييييييييالت 

نالسييييييييىاار نال ضييييييييالت، 

. ترك معاه المقع ات دنف 3)

تمليلات  ي افماكا 

 (.الم ئئ 

 ( 3مادة )

يح ر إتعاف أي ما اف عال 

 اآلتع :

البئييييق أن ل ظ أي مادة  .1

ممضييي غ ، أن إلقاء أن ترك 

نالسييييييييىييياايير الييمييهييمييالت 

نال ضييالت، نقضيياء الحاج  

  ي غعر المقاف المعل لذلك.

 

 

 

 

يح ر إتعاف أي ما اف عال 

 اآلتع :

البئييييييييق أن ل ييييييييظ أي  .1

ميييادة ممضييي غ ، أن إلقييياء 

أن تييييييييييييييرك المهمييييييييييييييالت 

نالسييييييييىاار نال ضييييييييالت، 

نقضييياء الحاجييي   يييي غعييير 

 المقاف المعل لذلك.

 

 

 

 

 

يح ر إتعاف أي ما اف عال 

 اآلتع :

البئييييييييق أن ل ييييييييظ أي  .1

ميييادة ممضييي غ ، أن إلقييياء 

أن تيييييييييييييرك المهميييييييييييييالت 

نالسييييييييىاار نال ضييييييييالت، 

نقضييياء الحاجييي   يييي غعييير 

 المقاف المعل لذلك.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 املواد بعد التعديلص نصو  توصية اللجنة املواد كما أقرها اجمللسنصوص  قرار جملس النواب

نقضييياء الحاجييي   يييي غعييير 

 المقاف المعل لذلك.

غسييييييييل المركبييييييييات أن  .2

غعرهييييييييييييا أن أي  مييييييييييييل 

م ييياصه ييييؤدي إليييى جريييياف 

المعييييياه إليييييى ال ييييي ار  أن 

 الممرات أن افزق .

غسيييييييييل المركبيييات أن  .2

غعرها أن أي  مل م يييييياصه 

يؤدي إلى جرياف المعاه إلى 

ال ييييييي ار  أن الممرات أن 

 افزق .

ترك معاه المقع ات دنف  .3

تيييميييلييييلات  يييي افمييياكيييا 

 الم ئئ .

غسييييييييل المركبييييييييات أن  .2

غعرهييييييييييييا أن أي  مييييييييييييل 

إليييى جريييياف م ييياصه ييييؤدي 

المعييييياه إليييييى ال ييييي ار  أن 

 الممرات أن افزق .

غسييييييييل المركبييييييييات أن  .2

غعرهييييييييييييا أن أي  مييييييييييييل 

ييييؤدي إليييى جريييياف  م ييياصه

المعييييياه إليييييى ال ييييي ار  أن 

 الممرات أن افزق .

 (3مادة )

 

 

( صعل إ ادة 4) –( 3مادة )

 الترقعم

 

إعادة صوغ المادة على  -

 النفو الوارد أدناه.

 (3مادة )

 ( صعل إ ادة الترقعم4مادة )

الموافااااااااة علاااااااى قااااااارار  -

مجلاااااااس الناااااااواب بإعاااااااادة 

( صعل إ ادة 4) –( 3مادة )

 الترقعم

 

 (4مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 املواد بعد التعديلص نصو  توصية اللجنة املواد كما أقرها اجمللسنصوص  قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظص المادة صعل التعليل 

صااياحة المااادة مااع اسااتبدال 

نال لمعيييييييييييييي  عبااااااااااااااارة )

نالئييييييييي ا ع  نالم اقيييييييييع 

( الزرا عيييييييييي  نالح يييييييييياار

( نالئييييييييييي ا ع بيلماااااااااااة )

 (.1الواردة في البند )

 ااااااااذف التاااااااارقيم ماااااااان  -

( إلااااى نالمااااادة، وإضااااافة )

بداياااااة الفاااااارة الثانياااااة مااااان 

 المادة.

 )ظص المادة صعل التعليل(

الم ا ق   بى قرار مىبش  -

غ المادة إ ادة ح ال  اب ص

 :ح  ال ارد أدظاه بى ال 

 

 

 

 

 

 

 ظص المادة صعل التعليل 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 املواد بعد التعديلص نصو  توصية اللجنة املواد كما أقرها اجمللسنصوص  قرار جملس النواب

يجاااب علاااى سااايا  المناااازل 

وأصااااااااااااافاب المياتاااااااااااااب 

والمنشاااااااااااا ت والمفااااااااااااال 

التجارياااااااااااة والصاااااااااااناعية 

وحيرهااااااا  فاااااا  النفايااااااات 

الخاصااااة بهاااام فااااي أوعيااااة 

خاصااااة ييااااو  لهااااا حطاااااء 

 مفيم.

 

 

وتفااااادد الالمفاااااة التنفيذياااااة 

لهااااذا الاااااانو  ا شااااتراطات 

والمواصااااااااافات الخاصاااااااااة 

شاغبي يىس  بى  .1

الم ازل نأححاب المقاتس 

نالم  آت نالمحال 

التىاري  نالئ ا ع  

نغعرها ل ظ ال  ايات 

ال اح  صهم  ي أن ع  

 اح  يق ف لها غطاء 

 محقم.

 

 

تحلد الالاح  الت  عذي   .2

لهذا القاظ ف نالقرارات 

الئادرة ت  عذا  له 

يىيييييس  بيييييى شييييياغبي  .1

الم ييييييييييييييازل نأحييييييييييييييحاب 

المقاتييييييييييييس نالم  ييييييييييييآت 

نالمحيييييييييييييال التىاريييييييييييييي  

نال لمعييييييييي  نالئييييييييي ا ع  

نالم اقييييييييييييع الزرا عيييييييييييي  

نغعرهييييا ل ييييظ  نالح يييياار

ال  اييييات ال احييي  صهيييم  يييي 

أن عيييي   احيييي  يقيييي ف لهييييا 

 غطاء محقم.

نتحييييييييييييلد الالاحيييييييييييي   .2

الت  عذييييييي  لهييييييذا القيييييياظ ف 

نالقيييييييييييرارات الئيييييييييييادرة 

يىس  بى شاغبي  .1

الم ازل نأححاب المقاتس 

نالم  آت نالمحال 

التىاري  نالئ ا ع  

نغعرها ل ظ ال  ايات 

ال اح  صهم  ي أن ع  

 اح  يق ف لها غطاء 

 محقم.

 

 

تحلد الالاح  الت  عذي   .2

لهذا القاظ ف نالقرارات 

الئادرة ت  عذا  له 

 

يىس  بى شاغبي  .1

الم ازل نأححاب المقاتس 

نالم  آت نالمحال 

التىاري  نالئ ا ع  

نغعرها ل ظ ال  ايات 

ال اح  صهم  ي أن ع  

 اح  يق ف لها غطاء 

 محقم.

 

 

تحلد الالاح  الت  عذي   .2

لهذا القاظ ف نالقرارات 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 املواد بعد التعديلص نصو  توصية اللجنة املواد كما أقرها اجمللسنصوص  قرار جملس النواب

بهاااااذه األوعياااااة والمواعياااااد 

واألماااااكن المتعلاااااة بتركهااااا 

فااااااااي الخااااااااارج وطاااااااارق 

 جمعها.

االشتراطات نالم اح ات 

ال اح  صهذه افن ع  

ا نالم ا عل نافماك

المتعبق  صتركها  ي ال ارج 

 نطرق جمعها.

ت  عييييييذا  لييييييه االشييييييتراطات 

نالم احييييييييي ات ال احييييييييي  

صهييييذه افن عيييي  نالم ا عييييل 

نافمييياكا المتعبقييي  صتركهيييا 

 ييييييييي ال ييييييييارج نطييييييييرق 

 جمعها.

االشتراطات نالم اح ات 

ال اح  صهذه افن ع  

نالم ا عل نافماكا 

المتعبق  صتركها  ي ال ارج 

 نطرق جمعها.

الئادرة ت  عذا  له 

االشتراطات نالم اح ات 

ال اح  صهذه افن ع  

نالم ا عل نافماكا 

المتعبق  صتركها  ي ال ارج 

 نطرق جمعها.

 (4مادة )

 

 

 

 

 (4مادة )

 ذف المادة وإعادة ترقيم  -

المواد الال اة؛  ي  وردت 

اختصاصات المجالس البلدية 

( من المرسوم 19في المادة )

( لسنة 35باانو  رقم )

 (4مادة )

 ( صعل إ ادة الترقعم5مادة )

الموافااااااااة علاااااااى ناااااااص  -

الماااااااااادة كماااااااااا ورد فاااااااااي 

مشااااااارو  الااااااااانو ، ماااااااع 

 إجراء التعديالت التالية:

 (4مادة )

 ( صعل إ ادة الترقعم5مادة )

 

الم ا ق   بى قرار مىبش 

 ال  اب صحذف المادة.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 املواد بعد التعديلص نصو  توصية اللجنة املواد كما أقرها اجمللسنصوص  قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بإصدار قانو   2001

 البلديات، وتعديالته.

 

أن إضااااااااااااافة عبااااااااااااارة ) -

( بعااااااااد مىبييييييييش افماظيييييييي 

يئييييييلر ص يييييي ظها عبااااااارة )

قيييييييييرار ميييييييييا المىبيييييييييش 

 (.الببلي

اساااااااااااااااتبدال عباااااااااااااااارة  -

( لألسييييييييييباب نال ييييييييييرنط)

 (.لب رنطبعبارة )

أن إضااااااااااااافة عبااااااااااااارة ) -

مييييا ( بعااااد عباااارة )افماظييي 

 (.قبل الببلي 

 ظص المادة صعل التعليل
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 املواد بعد التعديلص نصو  توصية اللجنة املواد كما أقرها اجمللسنصوص  قرار جملس النواب

 

( 20مع مراعاة  يم المادة )

من قانو  البلديات الصادر 

( لسنة 35بالمرسوم رقم )

، كل أرض فضاء 2001

يصدر بش نها قرار من 

المجلس البلدي التابعة له 

يتضمن وجوب تسويرها، 

يلتزم  امزها بتسويرها، 

وذل  وفاـًا للشروط 

والمواصفات والمواعيد التي 

( 20عاة  يم المادة )مع مرا

من قانو  البلديات الصادر 

( لسنة 35بالمرسوم رقم )

، كل أرض فضاء 2001

يصدر بش نها قرار من 

أن مىبش المجلس البلدي 

التابعة له يتضمن  افماظ 

وجوب تسويرها، يلتزم 

 امزها بتسويرها، وذل  

 لألسباب نال رنطوفاـًا 

والمواصفات والمواعيد التي 

يتم إخطاره بها من قبل 

 المختصة.أن افماظ  البلدية 
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يتم إخطاره بها من قبل 

 لمختصة.البلدية ا

 (6مادة )

 

 

 

 

 

 

 

  (6مادة )

 

إعادة صوغ المادة على  -

 النفو الوارد أدناه.

 

 ظص المادة صعل التعليل 

يىس  بى مالَّك  .1

نلاازي العقارات 

كافراضي نالم  آت 

  (6مادة )

 ( صعل إ ادة الترقعم7مادة ) 

الموافااااة على نص البناااد  -

األول مااان قااارار ماااجااالاااس 

 النواب. 

 ظص المادة صعل التعليل

يىس  بى مالَّك نلاازي 

العقارات كافراضي 

نالم  آت التىاري  

  (6مادة )

 ( صعل إ ادة الترقعم7مادة ) 

 الم ا ق   بى قرار مىبش

غ المادة إ ادة ح ص ال  اب

 : بى ال ح  ال ارد أدظاه

 ظص المادة صعل التعليل

يىس  بى مالَّك نلاازي  .1

العقارات كافراضي 

نالم  آت التىاري  

 (7مادة )

 

 

 

 

يىس  بى مالَّك  .1

نلاازي العقارات 

اضي نالم  آت كافر
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يجب على أصفاب المباني 

التجارية وا ستثمارية 

المؤجرة للسين أو لغير ذل  

من األحراض المفافظة على 

نظافة سا ات وممرات 

ومناور هذه المباني 

واألرصفة المالصاة لها، 

التىاري  ناالستثماري  

المؤجرة لبسقا أن غعرها 

ما افغراض اف ر  

المحا     بى ظ ا   

سالات نممرات نم انر 

 هذه العقارات. 

يىس  بى الببلي  أن  .2

افماظ  الم تئ  إلزام 

المالَّك أن الحاازيا 

صالمحا     بى ظ ا   

العقارات ال اقع   ي داارتها 

ن قا  لب رنط ناإلجراءات 

التي تحلدها الالاح  

ناالستثماري  المؤجرة 

لبسقا أن غعرها ما 

افغراض اف ر  المحا    

 بى ظ ا   سالات نممرات 

 نم انر هذه العقارات.

ناالستثماري  المؤجرة 

لبسقا أن غعرها ما 

افغراض اف ر  المحا    

 بى ظ ا   سالات نممرات 

 نم انر هذه العقارات. 

 

يىس  بى الببلي  أن  .2

افماظ  الم تئ  إلزام 

المالَّك أن الحاازيا 

صالمحا     بى ظ ا   

العقارات ال اقع   ي داارتها 

ن قا  لب رنط ناإلجراءات 

التي تحلدها الالاح  

التىاري  ناالستثماري  

المؤجرة لبسقا أن غعرها 

ما افغراض اف ر  

المحا     بى ظ ا   

سالات نممرات نم انر 

 هذه العقارات. 

يىس  بى الببلي  أن  .2

افماظ  الم تئ  إلزام 

المالَّك أن الحاازيا 

صالمحا     بى ظ ا   

العقارات ال اقع   ي 

داارتها ن قا  لب رنط 

ناإلجراءات التي تحلدها 
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وللبلدية أ  تلزم المالك 

 بالمفافظة على نظافتها.

الت  عذي  لهذا القاظ ف 

نالقرارات الئادرة ت  عذا  

 له.

الت  عذي  لهذا القاظ ف 

نالقرارات الئادرة ت  عذا  

 له.

الالاح  الت  عذي  لهذا 

القاظ ف نالقرارات الئادرة 

 ت  عذا  له.

 (7مادة )

 

 

 

 

 

 

 (7مادة )

إعادة صوغ المادة على  -

 النفو الوارد أدناه.

 

 

 

 

 

 

 (7مادة )

 ( صعل إ ادة الترقعم8مادة )

الموافاة على نص المادة  -

كما جاء في مشرو  الاانو ، 

 مع إجراء التعديالت التالية:

( بعد هعاكلإضافة كلمة ) -

( يح ر  بى أححابعبارة )

 الواردة في بداية المادة.

 (7مادة )

 ( صعل إ ادة الترقعم8مادة )

الم ا ق   بى قرار مىبش 

غ المادة ح إ ادة ص ال  اب

 : بى ال ح  ال ارد أدظاه

 

 

 

 (8المادة )
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ن بى استبدال عبارة ) -

( الببلي  أن افماظ  الم تئ 

 (.نلبببلي  الم تئ بعبارة )

( أححاصهااستبدال كلمة ) -

ب هذه أححابعبارة )

المركبات المهمب  

 (.نالسقراب

( سب  أاستبدال كلمة ) -

 (.سا   48بعبارة )

 ذف الفارة الثانية من  -

المادة، كونها تتعلق 

بموضو  إشغال الطرق 
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العامة الذي ينظمه المرسوم 

 1996( لسنة 2باانو  رقم )

بش   الطرق العامة المعدّل، 

يس لها صلة باانو  ول

 النظافة العامة.

 بى استبدال عبارة ) -

( الببلي  أن افماظ  الم تئ 

يق ف لبببلي  بعبارة )

 (. الم تئ 

( ضبطهااستبدال كلمة ) -

الحق  ي ضبط بعبارة )

 .(المركبات
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 مس  استبدال عبارة ) -

( بعبارة نأرصععا ي مـ ا

 (.ثالث  أشهر)

( تبععهااستبدال كلمة ) -

 (.تبعع المركب بعبارة )

ال قرة الثالث   ذف عبارة ) -

( الواردة في نهاية الفارة ما

 الثانية.

 ن افماظ إضافة كلمة )أ -

( بعد كلمة الم تئ 

( أينما وردت في الببلي )
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 ظص المادة صعل التعليل

يح ر  بى مالك  .5

المركبات المهمب  نجمعع 

أظ ا  ال ردة نالسقراب 

نضعها أن تركها  ي 

ال  ار  أن  بى افرح  ، 

المادة، وذل  باإلشارة إلى 

 أمانة العاصمة.

تعديل رقم المادة في الفارة  -

( 13قبل األخيرة لييو  )

 (.12) بد ً من

 ظص المادة صعل التعليل

يفظااااااار علاااااااى أصااااااافاب 

المركبااااات المهملااااة  هعاكييييل

والفديااااااااااااااااد الخااااااااااااااااردة 

)الساااااايراب( تركهااااااا فااااااي 

الشاااوار  وعلاااى األرصااافة 

وفااااي السااااا ات والميااااادين 

 

 

 

 

 

 

 

 ظص المادة صعل التعليل

يح ييييييير  بيييييييى ميييييييالك  .1

المركبييييييييييييات المهمبيييييييييييي  

نجمعييييييع أظيييييي ا  ال ييييييردة 

نالسييييييييقراب نضييييييييعها أن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 املواد بعد التعديلص نصو  توصية اللجنة املواد كما أقرها اجمللسنصوص  قرار جملس النواب

يفظااااااار علاااااااى أصااااااافاب 

المركبااااااااااااااات المهملااااااااااااااة 

والفديااااااااااااااااد الخااااااااااااااااردة 

)الساااااايراب( تركهااااااا فااااااي 

الشاااوار  وعلاااى األرصااافة 

وفااااي السااااا ات والميااااادين 

العامااااة وللبلديااااة المختصااااة 

أ  تنااااااذر أصاااااافاب هااااااذه 

المركبااااااااااااااات المهملااااااااااااااة 

والساااايراب برفعهااااا ونالهااااا 

إلاااى األمااااكن التاااي تفاااددها 

سااااااعة  48البلدياااااة خاااااالل 

وييااااااو  اإلنااااااذار بوضااااااع 

ن ي السالات نالمعاديا 

العام  نال  اطئ، ن بى 

الببلي  أن افماظ  الم تئ  

إظذار مالك هذه المركبات 

المترنك  نال ردة صر عها 

نظقبها إلى افماكا التي 

ي  أن افماظ  تحلدها الببل

سا  ،  48الم تئ   الل 

نيق ف اإلظذار ص ضع 

 الم   بعها ت عل صلء 

سرياف الملة المذك رة 

ناإلجراء المت ذ  ي هذا 

أن  ن بيييييى الببليييييي العاماااااة 

أ  تناااذر  الم تئييي  افماظييي 

برفعهاااااا ونالهاااااا  أحيييييحاصها

إلاااى األمااااكن التاااي تفاااددها 

 افماظييييييييييييييي  البلدياااااااااااااااة أو

 اسيييييب  خاااااالل  الم تئييييي 

وييااااااو  اإلنااااااذار بوضااااااع 

عالماااااة عليهاااااا تفياااااد ببااااادء 

 سريا  المدة المذكورة

 بى وفي  الة المخالفة 

 الم تئ  أن افماظ  الببلي 

و جزها لديها،  ضبطها

 مس  ولها، بعد مضي 

تركهيييييا  يييييي ال ييييي ار  أن 

 بيييييييى افرحييييييي  ، ن يييييييي 

السييييييييييالات نالمعيييييييييياديا 

العامييييييييييي  نال ييييييييييي اطئ، 

ن بييييى الببلييييي  أن افماظيييي  

الم تئيييييي  إظييييييذار مييييييالك 

هييييذه المركبييييات المترنكيييي  

نال ييييردة صر عهييييا نظقبهييييا 

إلييى افميياكا التييي تحييلدها 

الببليييييييييييييي  أن افماظييييييييييييي  

 48الم تئيييييييييي   ييييييييييالل 

سيييييا  ، نيقييييي ف اإلظيييييذار 

 عييل ص ضييع  الميي   بعهييا ت

يح ر  بى مالك  .1

المركبات المهمب  نجمعع 

أظ ا  ال ردة نالسقراب 

نضعها أن تركها  ي 

ال  ار  أن  بى افرح  ، 

ن ي السالات نالمعاديا 

العام  نال  اطئ، ن بى 

الببلي  أن افماظ  الم تئ  

إظذار مالك هذه المركبات 

المترنك  نال ردة صر عها 

نظقبها إلى افماكا التي 

ي  أن افماظ  تحلدها الببل

سا  ،  48الم تئ   الل 
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الماااااة عليهاااااا تفياااااد ببااااادء ع

 سريا  المدة المذكورة.

 

 

 

 

 

كمااااااااااا يفظاااااااااار إشااااااااااغال 

الشااااااااااااوار  والميااااااااااااادين 

ال  ف صالت سعق مع الىهات 

 الم تئ .

 

 

 

 

 

يح ييييييييييييير إشيييييييييييييغال  .6

ال يييييييييي ار  نالمعيييييييييياديا 

نالسيييييييييييييالات العامييييييييييييي  

نافراضيييييييييييي ال ضيييييييييييياء 

صالمركبييييييييات المعرنضيييييييي  

صقئييييل البعييييع أن اإليىييييار، 

من تاريخ  نأرصععا ي مـ ا

الفجز وعدم تادم صا بها 

 ستردادها وسداد 

 تبععهاالمصاريف، أ  

بالمزاد العلني وتخصم تل  

المصاريف من ثمنها، 

( 13وبمراعاة  يم المادة )

 من هذا الاانو .

أن افماظ  وتخلى البلدية 

مسؤوليتها عن أي  الم تئ 

أضرار تفدث أثناء عملية 

 الرفع أو النال أو الفجز.

صيييييييييلء سيييييييييرياف الميييييييييلة 

الميييييييييييذك رة ناإلجيييييييييييراء 

المت ييييذ  ييييي هييييذا ال يييي ف 

صالت سييييييعق مييييييع الىهييييييات 

 الم تئ .

يح ييييييييييييير إشيييييييييييييغال  .2

ال يييييييييي ار  نالمعيييييييييياديا 

نالسيييييييييييييالات العامييييييييييييي  

نافراضيييييييييييي ال ضيييييييييييياء 

صالمركبييييييييات المعرنضيييييييي  

صقئييييل البعييييع أن اإليىييييار، 

نلبببلييييييييييييي  أن افماظيييييييييييي  

الم تئيييييي  إظييييييذار مييييييالك 

نيق ف اإلظذار ص ضع  الم  

 بعها ت عل صلء سرياف الملة 

المذك رة ناإلجراء المت ذ 

 ي هذا ال  ف صالت سعق مع 

 الىهات الم تئ .

 

 

 

 

 

يح يييييييييييييير إشييييييييييييييغال  .2

ال ييييييييييي ار  نالمعييييييييييياديا 

نالسيييييييييييييالات العامييييييييييييي  
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والسااااااااااااااا ات العامااااااااااااااة 

بالمركبااااااااات المعروضااااااااة 

باصااااااااد البيااااااااع وللبلديااااااااة 

المختصااااااااااااااة أ  تنااااااااااااااذر 

أصااااافاب هاااااذه المركباااااات 

سااااااعة  24برفعهاااااا خاااااالل 

وذلاا  بوضااع عالمااة عليهااا 

 تفيد ببدء فترة اإلنذار.

 

 

 

نلبببلييييييييييييي  أن افماظيييييييييييي  

الم تئيييييي  إظييييييذار مييييييالك 

هييييييذه المركبييييييات صر عهييييييا 

سيييييا   نذليييييك  24 يييييالل 

ص ضييع  الميي   بعهييا ت عييل 

صييييييييييلء  تييييييييييرة اإلظييييييييييذار 

ناإلجييراء المت ييذ  ييي هييذا 

 ال  ف.

 ي لال  م ال   ألقام  .7

( ما هذه 2(، )1الب ليا )

المادة يىس  بى الببلي  أن 

افماظ  الم تئ  ضبط 

المركبات نلىزها لليها، 

هييييييذه المركبييييييات صر عهييييييا  

سيييييا   نذليييييك  24 يييييالل 

ص ضييع  الميي   بعهييا ت عييل 

صييييييييييلء  تييييييييييرة اإلظييييييييييذار 

ناإلجييراء المت ييذ  ييي هييذا 

 ال  ف.

 ي لال  م ال   ألقام  .3

( ما هذه 2(، )1الب ليا )

المادة يىس  بى الببلي  أن 

افماظ  الم تئ  ضبط 

المركبات نلىزها لليها، 

نلها صعل مضي ثالث  أشهر 

ما تاريخ الحىز ن لم تقلم 

نافراضييييييييييييي ال ضيييييييييييياء 

صالمركبييييييييات المعرنضيييييييي  

يىييييار، صقئييييل البعييييع أن اإل

نلبببلييييييييييييي  أن افماظيييييييييييي  

الم تئيييييي  إظييييييذار مييييييالك 

هييييييذه المركبييييييات صر عهييييييا 

سيييييا   نذليييييك  24 يييييالل 

ص ضييع  الميي   بعهييا ت عييل 

صييييييييييلء  تييييييييييرة اإلظييييييييييذار 

ناإلجيييراء المت يييذ  يييي هيييذا 

 ال  ف.

 ي لال  م ال   ألقام  .3

( ما هذه 2(، )1الب ليا )
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ة فااااي وفااااي  الااااة المخالفاااا

الفااااالتين الساااااباتين ييااااو  

للبلديااة المختصااة الفااق فااي 

ضااابط المركباااات و جزهاااا 

لااااديها، ولهااااا، بعااااد مضااااي 

ثالثاااااة أشاااااهر مااااان تااااااريخ 

الفجاااااااااز وعااااااااادم تاااااااااادم 

صاااااااااااا بها  ساااااااااااتردادها 

وسااااااااداد المصاااااااااريف، أ  

تبياااااااع المركباااااااة باااااااالمزاد 

العلنااااااااي وتخصاااااااام تلاااااااا  

المصاااااااريف ماااااان ثمنهااااااا، 

وبمراعااااااااة  يااااااام الفاااااااارة 

نلها صعل مضي ثالث  أشهر 

ما تاريخ الحىز ن لم تقلم 

حالبها الستردادها نسلاد 

المئاريف، أف تتئرف  ي  

تبك المركبات  صبععها 

صالمزاد العب ي نت ئم 

اريف ما ثم ها المئ

ني د  صاقي الثما  بى ذم  

 المالك إف نجل.

تُس ل الببلي  أن افماظ   .8

الم تئ   ا الضرر 

ال اشئ أث اء أن صسبس 

 مبع  ر ع أن ظقل أن لىز 

ها نسلاد الستردادحالبها 

 المئاريف، أف تتئرف  ي

تبك المركبات صبععها صالمزاد 

العب ي نت ئم المئاريف 

ما ثم ها ني د  صاقي 

الثما  بى ذم  المالك إف 

 نجل.

تُس ل الببلي  أن افماظ   .4

الم تئ   ا الضرر 

ال اشئ أث اء أن صسبس 

 مبع  ر ع أن ظقل أن لىز 

تبك المركبات لال م ال تها 

صط التي تحلدها الض ا

المادة يىس  بى الببلي  أن 

افماظ  الم تئ  ضبط 

ها لليها، المركبات نلىز

نلها صعل مضي ثالث  أشهر 

ما تاريخ الحىز ن لم تقلم 

حالبها الستردادها نسلاد 

 يالمئاريف، أف تتئرف  

صبععها صالمزاد  تبك المركبات

العب ي نت ئم المئاريف 

ما ثم ها ني د  صاقي الثما 

  بى ذم  المالك إف نجل.
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( 12لمااااااادة )الثالثاااااة مااااان ا

 من هذا الاانو .

وتخلى البلدية مسؤوليتها عن 

أي أضرار تفدث أثناء 

عملية الرفع أو النال أو 

 الفجز.

تبك المركبات لال م ال تها 

الض اصط التي تحلدها 

الالاح  الت  عذي  لهذا 

القاظ ف نالقرارات الئادرة 

 ت  عذا  له.

الالاح  الت  عذي  لهذا 

القاظ ف نالقرارات الئادرة 

 ت  عذا  له.

تُس ل الببلي  أن  .4

افماظ  الم تئ   ا 

أث اء أن الضرر ال اشئ 

صسبس  مبع  ر ع أن ظقل أن 

لىز تبك المركبات لال 

م ال تها الض اصط التي 

تحلدها الالاح  الت  عذي  

لهذا القاظ ف نالقرارات 

 الئادرة ت  عذا  له.

 (10مادة )

 

 

 (10مادة )

إعادة صوغ المادة على -

 النفو الوارد أدناه.

 

 (10مادة )

( صعل إ ادة 11مادة )

 الترقعم

 (10مادة )

( صعل إ ادة 11مادة )

 الترقعم

 (11المادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 املواد بعد التعديلص نصو  توصية اللجنة املواد كما أقرها اجمللسنصوص  قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ظص المادة صعل التعليل(

قرر المجلس الموافاة على  -

نص الماااادة كماااا جااااء في 

مشاااارو  الاانو ، مع إجراء 

 التعديالت التالية:

أن افماظ  إضاااااافة عبارة ) -

تق م ( بعد عبارة )الم تئيي 

( اإلدارة المع عييي  صيييالببيييليييي 

نة  ما باإلشاااااااارة إلى أ ل   وذ

 العاصمة.

( بعد جمع نإضاااافة كلمة ) -

 (. بى  مبعاتعبارة )

 )ظص المادة صعل التعليل(

الم ا ق   بى قرار مىبش 

غ المادة إ ادة ح ص ال  اب

 : بى ال ح  ال ارد أدظاه
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تاااااااااااوم اإلدارة المعنيااااااااااة  

بالبلدياااااااااااااة باإلشاااااااااااااراف 

المباشاااااار والرقابااااااة علااااااى 

عملياااااااات ناااااااال النفاياااااااات 

أنواعهاااا مااان مواقاااع بجمياااع 

رفعهاااااااا و تاااااااى المواقاااااااع 

المخصصاااااااااة لمعالجتهاااااااااا 

بواساااااااااااااطة الشاااااااااااااركات 

المرخصااااة لهااااذا الغاااارض، 

وذلااااااااا  بالتنسااااااااايق ماااااااااع 

 الجهات المعنية.

يىس  بى اإلدارة المع ع  

 اآلتي:

مبييياشييييييير اإلشيييييييراف  .1 ل ا

يات  ص   بى ظقل ال  ا نالرقا

ا  كيياف ظ  هييا ما م اقع  أييي 

ر ييعييهيييا نلييتييى الييميي اقييع 

الم ئييييييئيييييييي  لردمهييا أن 

 تلنيرها أن معالىتها.

تييي ييي يييعيييم جيييميييع ن يييرز  .2

ال  ايات صطرق ما شييييييي ظها 

تسييييهعل إ ادة تلنيرها ن قا  

لييبضيييييييي اصييط نالييمييعيييايييعيير 

 المتعارف  بعها صعئعا .

تااااااااااااوم اإلدارة المعنياااااااااااة 

أن افماظيييييييييييييي  بالبلديااااااااااااااة 

باإلشااااااااااراف  الم تئيييييييييي 

المباشاااااار والرقابااااااة علااااااى 

نااااااااال جمييييييييع نعمليااااااااات 

النفاياااااات بجمياااااع أنواعهاااااا 

ماااان مواقااااع رفعهااااا و تااااى 

المواقااااااااااااع المخصصااااااااااااة 

لمعالجتهاااااااااااااا بواساااااااااااااطة 

المرخصااااة لهااااذا  الشااااركات

الغاااارض، وذلاااا  بالتنساااايق 

 مع الجهات المعنية.

 

 )ظص المادة صعل التعليل(

يىس  بى اإلدارة المع ع  

 اآلتي:

مبييياشييييييير  .1 ل اإلشيييييييراف ا

ص   بى  يات نالرقا ظقل ال  ا

ا  كيياف ظ  هييا ما م اقع  أييي 

ر ييعييهيييا نلييتييى الييميي اقييع 

الم ئييييييئيييييييي  لردمهييا أن 

 تلنيرها أن معالىتها.

تييي ييي يييعيييم جيييميييع ن يييرز  .2

ال  ايات صطرق ما شييييييي ظها 

تسييييهعل إ ادة تلنيرها ن قا  

يىس  بى اإلدارة المع ع  

 اآلتي:

مبييياشييييييير  .1 ل اإلشيييييييراف ا

يات  ص   بى ظقل ال  ا نالرقا

ا  كيياف ظ  هييا ما م اقع  أييي 

ر ييعييهيييا نلييتييى الييميي اقييع 

الم ئييييييئيييييييي  لردمهييا أن 

 تلنيرها أن معالىتها.

تييي ييي يييعيييم جيييميييع ن يييرز  .2

ال  ايات صطرق ما شييييييي ظها 

تسييييهعل إ ادة تلنيرها ن قا  

نالييمييعيييايييعيير لييبضيييييييي اصييط 

 المتعارف  بعها صعئعا .
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ت  عر لانيات م اسييييييب    .3

ل  ييياييييات  ي لىمعع أظ ا  ا

افمييياكييا الييمييحيييلدة لييتييرك 

اليي يي ييياييييات  ييي اليي يييارج، 

نت ئييييييعص م اقع ثييياصتييي  

نآم   لها، نالمحا     بى 

ظيي يييا ييي  هيييذه الييحيييانييييات 

نافمييياكا المحعطييي  صهيييا، 

نيى ز أف يتم ذلك ص اسيييط  

ال يييييركات المر ئييييي  لهذا 

مع  عق  ت سييييييي ل غرض صيييا ل ا

الىهات الم تئي  صال يرنط 

نالم احيييييي ات التي تحلدها 

لييبضيييييييي اصييط نالييمييعيييايييعيير 

 المتعارف  بعها صعئعا .

ت  عر لانيات م اسييييييب   .3

لىمعع أظ ا  ال  ييياييييات  ي 

حيييلدة لييتييرك افمييياكييا الييميي

اليي يي ييياييييات  ييي اليي يييارج، 

نت ئييييييعص م اقع ثييياصتييي  

نآم   لها، نالمحا     بى 

ظيي يييا ييي  هيييذه الييحيييانييييات 

نافمييياكا المحعطييي  صهيييا، 

نيى ز أف يتم ذلك ص اسيييط  

ال يييييركات المر ئييييي  لهذا 

مع  عق  ت سييييييي ل غرض صيييا ل ا

ت  عر لانيات م اسييييييب   .3

لىمعع أظ ا  ال  ييياييييات  ي 

افمييياكييا الييمييحيييلدة لييتييرك 

اليي يي ييياييييات  ييي اليي يييارج، 

نت ئييييييعص م اقع ثييياصتييي  

نآم   لها، نالمحا     بى 

ظيي يييا ييي  هيييذه الييحيييانييييات 

نافمييياكا المحعطييي  صهيييا، 

نيى ز أف يتم ذلك ص اسيييط  

ال يييييركات المر ئييييي  لهذا 

غرض صيييا ل مع ا عق  ت سييييييي ل

الىهات الم تئي  صال يرنط 

نالم احيييييي ات التي تحلدها 
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ت  عيييذيييي  لهيييذا الالاحييي  ال

 القاظ ف.

الىهات الم تئي  صال يرنط 

نالم احيييييي ات التي تحلدها 

الالاحييي  الت  عيييذيييي  لهيييذا 

 القاظ ف.

 

 

الالاحييي  الت  عيييذيييي  لهيييذا 

 القاظ ف.
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 م2016مارس  30التاريخ: 
 

 

 سعادة األستاذ/ فؤاد أمحد حاجي      احملرتم
 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 
 

قاظ ف رقم ) ( لس   ) ( ص  ف ال  ا   العام ، المرا ق لبمرس م الم ض  : م رن  

 م.2014( لس   86المبقي رقم )
 

 تحع  طعب  نصعل،،

 

 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رميس 2016مارس  21بتاريخ      

م رن  قاظ ف (، نسخة من 2د  4ص ل ت ق/ ف  305المجلس، ضمن كتابه رقم )

( لس   86( ص  ف ال  ا   العام ، المرا ق لبمرس م المبقي رقم ) رقم ) ( لس   )

، إلى لجنة الشؤو  التشريعية والاانونية، وذل  لمناقشته وإبداء المال ظات م2014

 عليه للجنة المرافق العامة والبيئة.
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م، عادت لجنة الشااؤو  التشااريعية والاانونية اجتماعها 2016مارس  30وبتاريخ     

سابع  شار   ،  ي  اطلعت على مشرو  الاانو عشرال المذكور، وذل  بفضور المست

 الاانوني بالمجلس.

 

هت اللجنة        ااش  –وانت لة والن مداو عد ال اانو  –ب فة مشاااااارو  ال عدم مخال  إلى 

 المذكور لمبادئ وأ يام الدستور.

 

 

 

 رأي البى  :

ال  ا   العام ، المرا ق م رن  قاظ ف رقم ) ( لس   ) ( ص  ف ترص اللجنة سالمة  

 من النا يتين الدستورية والاانونية.، م2014( لس   86لبمرس م المبقي رقم )

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

 والدفاع اخلارجية الشؤون جلنة قريرت

 قانون مشروع خبصوص الوطين واألمن

 رقم بقانون املرسوم من( 1) املادة بتعديل

 حظر بشأن م،2001 لسنة( 4)

 ومتويل األموال غسل ومكافحة

 - بقانون االقرتاح ضوء يف املعد) اإلرهاب،

 جملس من املقدم - املعدلة بصيغته

 (.النواب
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 م2019مارس  7التاريخ: 

 (11التقرير )

 

مشروع خبصوص  اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيالشؤون  تقرير جلنة
م، بشأن 2001( لسنة 4( من املرسوم بقانون رقم )1قانون بتعديل املادة )

 حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 
 املقدم من جملس النواب( "بصيغته املعدلة" ح بقانوناالقرتايف ضوء )املعد 

 

 (ال ئل الت ريعي ال امش -دنر االظعقاد العادي افنل )

 مقدمة:

 5ف /  خ أص ل  72، وبموجب الخطاب رقم )م2019 فبراير 24بتاريخ  

 الشورى مجلس المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيسأرسل صاحب  (،1د 

مشروع قانون بتعديل  نسخة من الخارجية والدفاع واألمن الوطنيإلى لجنة الشؤون 

م، بشأن حظر ومكافحة 2001( لسنة 4( من المرسوم بقانون رقم )1المادة )

"بصيغته  االقتراح بقانونفي ضوء )المعد غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

وإعداد تقرير بشأنه لمناقشته ودراسته ، المقدم من مجلس النواب( المعدلة"

 .متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر
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 :أوالا: إجراءات اللجنة

 في ا جتما  اآلتي: –آنف الذكر  – مشرو  الاانو تدارست اللجنة  -1

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 1 م2019مارس  4 7

 

 

البف  على الوثامق مشااااارو  الاانو  موضاااااو  ل اطلعت اللجنة أثناء دراساااااتها -2

 به والتي اشتملت على ما يلي: المتعلاة

  .مشررروع القانون المورور، وموررتي الحرومة وئي ة التشررريإل واءفتاق القانوني

 )مرفق(

 .مرفق( رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى( 

 .مرفق( رأي مصرف البحرين المررزي( 

  .مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته( 

 

 بدعوة من اللجنة شارك في ا جتما  ممثلو  عن كل من: -

 وزارة الداخلية: -

 إدارة ال ؤنف القاظ ظع . . المالزم أنل  عئل  بلالعزيز ال ىار 1

 إدارة التحريات المالع .  . السعلة مها غازي المسبم2

 

 

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: -

 مست ار قاظ ظي.  العئ  رالسعل إسما عل ألمل  .1
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 وزارة املالية واالقتصاد الوطني )مصرف البحرين املركزي(: -

ص  المؤسييييييسييييييي     بلالرلما محمل الباكر. السعل 1 ملير الت  عذي لرقا ال

     البحريا المركزي(المالع  )مئرف  

 مست ار قاظ ظي. . السعل ألمل محمل  بلالمطبس2

  ي.صالث قاظ ظ . السعلة مرام محمل تقي3

      

 

 رل من: األمانة العامة للمجلس من اللجنة اجتماع شارك في 

 .ل ؤنف البىاف قاظ ظيالمست ار ال لسعل  بلالرلعم  بي محملا .1

 .صهعئ  المست اريا القاظ ظععا صالث قاظ ظي  اطم  غاظم الذنادي  السعلة .2

 

 ر اللجنة:تولى أمانة س 

 .أمعا سر البى   السعل ج اد مهلي مح  ظ  -

 

 
ا
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: :اثاني

 

رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سالمة مشروع القانون من 

 الناحية الدستورية.

 

ا:
ا
 وزارة الداخلية: ثالث

أرررد ممولو وزارا الررداخليررة توافقمم مإل مررا ورد بمرروررا الحرومررة حيرر  إن التعريف 

ًيا جاق متوافًقا مإل المتطلبات الدولية في اجتماع مجموعة العمل المالي  المطبق حال
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)فاتف(، وئي المجموعة المعنية بتبني وتنفيو قرارات مجلس األمن بشرررررررأن مرافحة 

اءضافة إلى أن مجموعة العمل المالي لمنطقة غسل األموال وتمويل اءرئاب، ئوا ب

الشرررررو األوسررررط وشررررمال أفريقيا )مينافاتف( قد أونت على جمود المملرة والتزامما 

 برافة التوصيات الدولية في ئوا الشأن.

ا:
ا
 العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: رأي وزارة رابع

فاو مإل ما ورد في موررا أرد ممول وزارا العدل والشؤون اءسالمية واألوقاف االت

الحرومة، حي  إن الوزارا لم تواجه أية مخاطر قانونية تتعلق بالتجريم، رما لم تشر 

 م.2001إلى وجود وغرات قانونية تستدعي مراجعة التعريف منو صدور القانون عام 

 

ا: وزارة املالية واالقتصاد الوطني )مصرف البحرين املركزي(:
ا
 خامس

)مصرف البحرين المررزي( أن النص واالقتصاد الوطني  ماليةأرد ممولو وزارا ال

المقترح في مجمله يخالف السياو التشريعي الوارد في بيان تحديد المصطلحات 

المعّرفة في المادا األولى المشار إليما في مرسوم القانون، ويتعين إعادا النظر في 

 )مرفق(مشروع القانون. 

 

ا: 
ا
 رأي اللجنة:سادس

( من المرسوم بقانون رقم 1مشروع قانون بتعديل المادة ) اللجنةتدارست 

في )المعد م، بشأن حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 2001( لسنة 4)

وقد تم تبادل  ،المقدم من مجلس النواب( "بصيغته المعدلة" االقتراح بقانونضوء 

وزارا من رل  ومموليوجمات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادا أعضاق اللجنة، 

ووزارا المالية واالقتصاد ، عدل والشؤون اءسالمية واألوقافوزارا الو ،الداخلية

واطلعت  لشؤون اللجان، والمستشار القانوني الوطني )مصرف البحرين المررزي(،



107 
 

الشورى والوي جاق مؤرًدا على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس 

، رما اطلعت على قرار مجلس النواب القانون من الناحية الدستوريةلسالمة مشروع 

 ومرفقاته.

 

تضمنت المادا  من مادتين، –فضالً عن الديباجة  –يتألف مشروع القانون 

( من المرسوم 1األولى استبدال البند )ج( من تعريف )سجل عملية( الوارد في المادا )

بشأن حظر ومرافحة غسل األموال وتمويل اءرئاب،  2001( لسنة 4بقانون رقم )

والوي ينص على "تفاصيل أي حساب يخص العملية" ببند جديد ينص على اآلتي: 

جاقت المادا  فيماموال أو حقوق ترتبط بالعملية"، تفاصيل أية حسابات أو أ -"ج

 الوانية تنفيوية.

( 1توسيإل مفموم )سجل العملية( الوارد في المادا )يمدف مشروع القانون إلى 

، بحي  يشمل تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوو المشار إليهمن المرسوم بقانون 

ورقابة جميإل ما يرتبط بموه العمليات ترتبط بالعملية، مما يسمم في دعم شمول بح  

، وعما إوا ران يشرل جريمة من الجرا م المنصوص عليما في القانون من حسابات

 .أو إضراًرا باقتصاد المملرة

بين أصررررررحاب السررررررعادا أعضرررررراق اللجنة وممولي الجمات  اآلراق تبادلوبعد 

 إلى المالحظات المختصررة والمسررتشررار القانوني لشررؤون اللجان، تود اللجنة اءشررارا

 اآلتية:

إن مشروع القانون لم يأِت بجديد في شأن تعريف "سجل العملية" لشمول  أوالً:

( من القانون النافو لما ورد في مشروع القانون محل 1التعريف الوارد في المادا )

الدراسة، حي  تم تعريف "األموال" بأنما جميإل األشياق وات القيمة أيًا ران نوعما أو 

أو طبيعتما سواق رانت منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، وصفما 

 وتشمل على سبيل الموال:
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 العمالت الوطنية واألجنبية واليمبيا ت واألوراق المالية... .أ

 أوراق الناد والودامع والفسابات لدص البنوك والمؤسسات المالية األخرص. .ب

 .ينة وحيرهااألعمال الفنية والمجوهرات والمعاد  الثمج. 

 د. العاارات واألموال والفاوق المتعلاة بها شخصية كانت أم عينية.

 

إ  الواقع العملي لم يثبت وجود أي ثغرات في تعريف "سجل العملية" طباًا  ثاظع ا:

للنص النافذ، ولم تواجه المملية أية مخاطر قانونية أو عملية تتعلق بتنفيذ النص 

 المذكور. 

 

"سجل العملية" في النص النافذ جاء متوافاًا مع المتطلبات الدولية  إ  تعريف ثالث ا: 

ممثلة في صندوق الناد الدولي عند تاييمه ومناقشته واعتماده لتارير مملية البفرين 

م، وكذل  في 2017م، والبن  الدولي أثناء مراجعة التعريف المذكور عام 2006عام 

لمجموعة المعنية بتبني وتنفيذ قرارات اجتما  مجموعة العمل المالي )فاتف(، وهي ا

مجلس األمن بش   مياففة حسل األموال وتمويل اإلرهاب في اجتماعها المنعاد 

م بفضور ممثلين عن خمس وثالثين 2018يونيو  29 تى  24بباريس في الفترة من 

دولة، هذا فضالً عن أ  مجموعة العمل المالي لمنطاة الشرق األوسط وشمال أفريايا 

افاتف( قد أثنت على جهود المملية والتزامها بيافة التوصيات الدولية في هذا )مين

 الش  .

 

من  ي  المبدأ،  ،وبناء على ما تادم، خلصت اللجنة إلى التوصية بعدم الموافاة 

 .اتفاقًا مع ما انتهى إليه قرار مجلس النواب على مشرو  الاانو  المذكور
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 سا
ا
 األصلي واالحتياطي:مقرري املوضوع ا: اختيار بع

، اتفقت اللجنة على اختيار ن الال حة الداخلية لمجلس الشررررورى( م39إعماالً لنص المادا )

 رل من:

   ا.يً مقرًرا أصل  سعادة الدكتور عبدالعزيز عبدهللا العجمان .1

 ا.يً احتياط مقرًرا  سعادة األستاذ عبدهللا خلف الدوسري .2

 

 

ا: توصية 
ا
 اللجنة:ثامن

فإن اللجنة قانون المشروع في ضوق المناقشات واآلراق التي أبديت أوناق دراسة 

 توصي بما يلي:

( ما المرس م 1م رن  قاظ ف صتعليل المادة ) ي  المبدأ، على عدم الموافاة، من  -

م، ص  ف ل ر نمقا ح  غسل افم ال نتم يل 2001( لس   4صقاظ ف رقم )

المقلم ما مىبش  "صئعغته المعلل " صقاظ فاالقتراح  ي ض ء )المعل اإلرهاب 

 . ال  اب(

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 محد بن مبارك النعيمي                 نانسي دينا إيلي خضوري               

 رئيس اللجنة       نائب رئيس اللجنة                     
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 م2019 براير  24التاريخ: 
 

 

 محد بن مبارك النعيمي احملرتم /سعادة األستاذ 
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

( لسنة 4( من المرسوم بقانون رقم )1مشروع قانون بتعديل المادة )الم ض  : 

م، بشأن حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )المعد في ضوء 2001

 بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر(. االقتراح بقانون

 

 ،تحع  طعب  نصعل،،

 

 

، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رميس م2019فبراير  24بتاريخ      

مشروع قانون  ، نسخة من(1د  5ص ل ت ق/ ف  73م )المجلس، ضمن كتابه رق

م، بشأن حظر ومكافحة 2001( لسنة 4( من المرسوم بقانون رقم )1بتعديل المادة )

غسل األموال وتمويل اإلرهاب )المعد في ضوء االقتراح بقانون بصيغته المعدلة 

إلى لجنة الشؤو  التشريعية والاانونية، وذل   ،المقدم من مجلس النواب الموقر(

 لمناقشته وإبداء المال ظات عليه للجنة الشؤو  الخارجية والدفا  واألمن الوطني.
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عادت لجنة الشااؤو  التشااريعية والاانونية اجتماعها  م2019 براير  24وبتاريخ      

بفضاااور المساااتشاااار  ، وذل المذكور ،  ي  اطلعت على مشااارو  الاانو السيييادس

 .الاانوني للجنة

 

لمبادئ  إلى عدم مخالفة مشاااااارو  الاانو  –بعد المداولة والنااش  –وانتهت اللجنة       

 وأ يام الدستور.

 

 

 البى  :رأي 

 

( من المرسوم بقانون رقم 1مشروع قانون بتعديل المادة )ترص اللجنة سالمة      

م، بشأن حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )المعد في 2001( لسنة 4)

من النا ية ، ضوء االقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر(

 الدستورية.

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 
 

 

 

 


