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 (1ملحق رقم )
 

 قريـر جلنـة املرافق العامة والبيئةت

بشأن  مشروع قانونخبصوص 
املرافق للمرسوم  ،النظافة العامة

( لسنة 86امللكي رقم )
 .م2014
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 م2017فرباير  8التاريخ : 

 للجنـة املرافق العامة والبيئة الرابعالتقريـر 

 بشأن النظافة العامة  رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانون خبصوص

 م2014( لسنة 86املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 

 الرابعمن الفصل التشريعي  الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمــة :

أرسل صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس  م2016 مارس 21بتاريخ 

ذلك و ( إىل جلنة املرافق العامة والبيئة، 2د4ص ل م ب / ف 306جملس الشورى خطاًبا برقم )

ف اللجنة والذي مت مبوجبه تكلي، التشريعي الرابعمن دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل 

 بشأن النظافة العامة املرافق للمرسوم امللكي رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونبدراسة ومناقشة 

 داد تقرير يتضمن رأي، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعم2014( لسنة 86رقم )

 رهخه ليتم عرهه على الجملس  يف موعد أقصاه ثالثة أسابيع من اته اللجنة بشأن
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كما استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى 

من دور االنعقاد العادي م، 2016أكتوبر  24( املؤرخ يف 3د 4ص ل م ب/ ف 375رقم )

تقريرها اخلاص هبذا  إبعداد، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة الرابعمن الفصل التشريعي  الثالث

 ه من اترهخ ثالثة أسابيعاملشروع، على أن ترفع اللجنة تقريرها يف موعد أقصاه 

 

 إجراءات اللجنة : -أوالا 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية :

ريعي من الفصتتتتتل التشتتتتت الثاينيف دور االنعقاد العادي مشتتتتتروع القانون تدارستتتتتت اللجنة  (1)
 :هتا التاليةااجتماعيف  الرابع

 اترخيـــه رقـم االجتمـاع

 م2016مارس  31 الثالثاالجتمتاع 

 م2016أبريل  6 الرابعاالجتمتاع 

 م2016أبريل  12 اخلامساالجتمتاع 

 م2016أبريل  19 السادساالجتمتاع 

 م2016أبريل  27 السابعاالجتمتاع 

 م2016مايو  25 االجتماع التاسع
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شريعي من الفصل الت الثالثتدارست اللجنة مشروع القانون يف دور االنعقاد العادي  (2)
 الرابع يف اجتماعاهتا التالية:

 

 اترخيـــه رقـم االجتمـاع

 م2016أكتوبر  25 الثايناالجتمتاع 

 م2016نوفمرب  1 الثالثاالجتمتاع 

 م2016نوفمرب  15 الرابعاالجتمتاع 

 م2016نوفمرب  22 اخلامساالجتمتاع 

 م2016ديسمرب  6 السادساالجتمتاع 

 م2017يناير  25 السابعاالجتمتاع 

 

 

راســـــــة موضـــــــوع الب ث والد القانوناطلعت اللجنة على الواثئق املتعلقة مبشـــــــروع  (3)
 واليت اشتملت على ما يلي:

 )مرفق( الرأي الدستوري والقانوين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية -أ
 ( مرفقاملذكرة القانونية للمستشار القانوين لشؤون اللجان  ) -ب
 (مرفققوانني مقارنة لعدد من دول اخلليج العريب  ) -ج
 ()مرفققرار جملس النواب ومرفقاته   -د

 (مرفقمشروع القانون املذكور ومذكرة دائرة الشؤون القانونية بشأنه  ) -هت
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  دور االنعقاد الثالث من الفصـــــــــــل  اجتماعاهتاوبدعوة من اللجنة، شـــــــــــار    ( 4) 
 كل من:  التشريعي الرابع

 

 مدير عام بلدية الشمالية          يوسف بن ابراهيم الغتمد تالسي  1

 مدير عام بلدية اجلنوبية     املهندس عاصم عبداللطيف عبدهللا2

 .القائم أبعمال بلدية احملرقمدير عام أمانة العاصمة         الشيخ حممتد أمحتد آل خليفتة  3

 القائم أبعمال مدير عام بلدية املنطقة اجلنوبية              السيتد حستن عبدهللا املناعي3

 ألســـــتان  يســـــن  يد مر ونا من األمانة العامة ابجمللس اجتماعات اللجنةشـــــار     -
 املستشار القانوين لشؤون اللجان.

 

 أمني سر اللجنة. خولة حسن  اشمالسيدة توىل أمانة سر اللجنة  -
 

 اثنيـاا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى: 

ا  اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدا
 ( مرفقلسالمة مشروع القانون من الناحية الدستورية والقانونية  )

 

  األشغال وشؤون البلدايت والتخطيط العمراين: وزارةرأي  ـاا:اثلث

القانون مع ممثلي وزارة األشغال وشؤون البلدايت والتخطيط مت مناقشة مواد مشروع 
 بشأهنا، حيث أكّد ممثلو الوزارة على أمهية مشروعحيث استأنست اللجنة آبرائهم العمراين 

ملكة البررين مبعلى النظافة العامة القانون وهرورة اإلسراع يف إصداره مبا يسهم يف احلفاظ 
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ط املخالفات يف وهبمنها التخلص طريقة نقل النفاايت و  اليت تنظموالشروط ووهع الضوابط 
 عامة وسالمة البيئة ، مبا ينعكس إجيابتاا على الصرة الهذا الشأن

 اللجنة: رأي :رابعـاا

  والثالثين الثاينالدور يف عّدة اجتماعات عقدهتا يف  مشروع القانونانقشت اللجنة 
ة مادة، من مخسة عشر  -فضالا عن الديباجة  -يتأّلف، حيث الرابعمن الفصل التشريعي 

( 6،5،4،3،2القانون، أما املواد )تناولت املادة األوىل منه التعريفات املستخدمة يف مشروع 
فقد بينت حظر إلقاء النفاايت وفرزها إال ًبملناطق املرخصة لذلك، كما بيّنت مسؤولية سكان 
املنازل واملكاتب واحملالت يف حفظ النفاايت ًبإلهافة إىل اجلهات اليت نتجت عنها نفاايت 

رتاطات اليت لك وفقتاا لالشخاصة كاملستشفيات والصيدليات وخمتربات التراليل الطبية وذ
 حتددها الالئرة التنفيذية 

( من مشروع القانون على حظر ترك املركبات املهملة واخلردة يف 7وقد نصت املادة )
الشوارع وعلى األرصفة فضالا عن حظر إشغال الشوارع واألرصفة وامليادين العامة ًبملركبات 

قل النفاايت إال عن طريق الشركات ( حظر ن10،9،8بقصد البيع، كما تناولت املواد )
واملؤسسات املرخص هلا بذلك، وتوهح الالئرة التنفيذية للقانون الشروط واملواصفات لنقل 
النفاايت كما تعطي اجلهة املعنية ًبلبلدية صالحية اإلشراف والرقابة على نقلها، وقد منرت 

ي الضبط الوزير املعين صفة مأمور ( املوظفني الذين هخوهلم وزير العدل ًبإلتفاق مع 11املادة )
( لتبني اجلرائم 12القضائي وذلك ًبلنسبة للجرائم املنصوص عليها يف القانون، وجاءت املادة )

( على 14( واملادة )13اليت يعاقب عليها وفقتاا ألحكام هذا القانون، فيما نصت املادة )
 ( فهي مادة تنفيذية  15املادة )تفويض الوزير إبصدار الالئرة التنفيذية هلذا القانون، أما 

 

زارة األشغال و استأنست برأي  مشروع القانونواجلدير ًبلذكر أنه حني تدارست اللجنة 
 وشؤون البلدايت والتخطيط العمراين 
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لنواب ، وعلى قرار جملس انة الشؤون التشريعية والقانونيةوبعد االطالع على رأي جل
عديالت اليت اقتنعت اللجنة ًبلت، القانوين لشؤون اللجاناملستشار  ومالحظات املوقر ومرفقاته،

فيما أجرت اللجنة كذلك عدداا من أجراها جملس النواب على بعض مواد مشروع القانون، 
( مادة بعد إعادة 17التعديالت على بعض مواده األخرى ليصبح عدد مواد مشروع القانون )

 ، وذلك كما هو موهح يف اجلدول املرفق الرتقيم

  سنة ) (رقم ) ( ل مشروع قانونمن حيث املبدأ، على  ملوافقةتوصي اللجنة ًب عليهو 
، وذلك ألمهيته يف احلفاظ م2014( لسنة 86بشأن النظافة العامة املرافق للمرسوم امللكي رقم )

على سالمة البيئة ومحايتها مبا حيفظ لألجيال القادمة حقها يف التمتع ًبحلياة يف بيئة صرية 
وحيقق نوعتاا من االرتقاء يف سلوك أفراد الجمتمع ومؤسساته للعمل على صون ومحاية  وآمنة،

  البيئة واحلفاظ على مواردها

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -:  خامسـاا

( من الالئرة الداخلية لجملس الشتتتورى، اتفقت اللجنة على  39إعماالا لنص املادة ) 
 اختيار كل من:

 

 مقرراا أصليـاا.  األستـان علي عيسى أ ـد سعادة .1
 مقرراا احتياطياا. املهندسة ز وة يمد الكواريسعادة  .2

 

 

 توصية اللجنة:  -سادسـاا
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، فإن مشتتتتتروع القانونيف هتتتتتوء ما دار من مناقشتتتتتات وما أبدي من آراء أثناء دراستتتتتة 
 اللجنة توصي مبا يلي:

 

افة النظبشـــــأن   رقم ) ( لســـــنة ) ( قانونمن حيث املبدأ، على مشـــــروع  املوافقة -
ونلك ابلتفصــــــــيل ، م2014( لســــــــنة 86العامة املرافق للمرســــــــوم امللكي رقم )

 الوارد   اجلدول املرفق.
 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختان الالزم ،،،

 

 

              فـؤاد أ ـد احلاجــيز ـوة يمـد الكـواري                               

 بيئةرئيس جلنة املرافق العامة وال               رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة انئب   
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 بشأن النظافة العامة  رقم ) ( لسنة  ) ( مشروع قانون

 م2014( لسنة 86للمرسوم امللكي رقم ) املرافق

 

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الديباجة

 

 

 

 

 ديباجةال

إهافة القوانني واملراسيم بقانون   1
 اآلتية:

( لسنة 12املرسوم بقانون رقم ) -
إبصدار قانون  1971

املرافعات املدنية والتجارية، 
 وتعديالته.

 الديباجة

 املوافقة على قرار جملس النواب  -

 الديباجة
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

( لسنة 15املرسوم بقانون رقم ) -
إبصدار قانون  1976

 العقوابت، وتعديالته.
( لسنة 19املرسوم بقانون رقم ) -

 .املدينإبصدار القانون  2001
( لسنة 17املرسوم بقانون رقم ) -

بشأن نظام احملافظات،  2002
 وتعديالته.

( لسنة 39املرسوم بقانون رقم ) -
بشأن امليزانية العامة،  2002

 وتعديالته.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

( لسنة 47املرسوم بقانون رقم ) -
إبنشاء وتنظيم اجمللس  2012

 األعلى للبيئة. 
( لسنة 23قانون رقم )ال -

 .إبصدار قانون املرور 2014
توحيد نسق عرض القوانني   2

واملراسيم بقانون على النرو الوارد 
 أدانه 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=71322
http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=71322
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص الديباجة بعد التعديل( 

 

 

     )  (  ( لسنة مشروع قانون رقم ) 
 بشأن النظافة العامة

 

 

حنن محد بن عيسى آل خليفة                                  
 ملك مملكة البررين 

 

 

 

(      ) ( لسنة  مشروع قانون رقم ) 
 بشأن النظافة العامة

 

 

حنن محد بن عيسى آل خليفة                                  
 ملك مملكة البررين 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

حنن محد بن عيسى آل خليفة ملك 
 مملكة البررين 

 بعد االطالع على الدستور،

 

 

 

 بعد االطالع على الدستور،

( 12وعلى املرسوم بقانون رقم )
إبصدار قانون  1971لسنة 

املرافعات املدنية والتجارية، 
 وتعديالته،

 1975( لسنة 3وعلى القانون رقم )
 بشأن الصرة العامة، وتعديالته،

( 15وعلى املرسوم بقانون رقم )
إبصدار قانون  1976لسنة 

 العقوابت، وتعديالته،

 الدستور،بعد االطالع على 

( 12وعلى املرسوم بقانون رقم )
إبصدار قانون  1971لسنة 

املرافعات املدنية والتجارية، 
 وتعديالته،

 1975( لسنة 3وعلى القانون رقم )
 بشأن الصرة العامة، وتعديالته،

( 15وعلى املرسوم بقانون رقم )
إبصدار قانون  1976لسنة 

 العقوابت، وتعديالته،
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 1975( لسنة 3وعلى القانون رقم )
 بشأن الصرة العامة، وتعديالته،

 

 

 

وعلى قانون تنظيم املباين الصادر 
( لسنة 13ًبملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1977

( 13رسوم بقانون رقم )وعلى امل
إبصدار قانون تنظيم  1977لسنة 
 ، وتعديالته،املباين

( لسنة 3بقانون رقم ) وعلى املرسوم
بشأن تقسيم األراهي املعدة  1994

 للتعمري والتطوير، املعدل ًبلقانون رقم
 ،2005( لسنة 6)

( لسنة 2وعلى املرسوم بقانون رقم )
بشأن إشغال الطرق العامة،  1996

( 13رسوم بقانون رقم )وعلى امل
إبصدار قانون تنظيم  1977لسنة 
 ، وتعديالته،املباين

( لسنة 3وعلى املرسوم بقانون رقم )
بشأن تقسيم األراهي املعدة  1994

 للتعمري والتطوير، املعدل ًبلقانون رقم
 ،2005لسنة ( 6)

( لسنة 2وعلى املرسوم بقانون رقم )
بشأن إشغال الطرق العامة،  1996

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=848
http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=848
http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=848
http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=848
http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=848
http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=848
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

( لسنة 3وعلى املرسوم بقانون رقم )
بشأن تقسيم األراهي املعدة  1994

 للتعمري والتطوير، املعدل ًبلقانون رقم
 ،2005( لسنة 6)

( لسنة 2وعلى املرسوم بقانون رقم )
بشأن إشغال الطرق العامة،  1996

( لسنة 6املعدل ًبلقانون رقم )
2005، 

( لسنة 6املعدل ًبلقانون رقم )
2005، 

( لسنة 21وعلى املرسوم بقانون رقم )
وم ملعدل ًبملرسبشأن البيئة، ا 1996

 ،1997( لسنة 8بقانون رقم )

( 19وعلى املرسوم بقانون رقم )
إبصدار القانون  2001لسنة 

 املدين، وتعديالته،

( لسنة 6املعدل ًبلقانون رقم )
2005، 

( لسنة 21وعلى املرسوم بقانون رقم )
بشأن البيئة، املعدل ًبملرسوم  1996

 ،1997( لسنة 8بقانون رقم )

( 19وعلى املرسوم بقانون رقم )
 إبصدار القانون 2001لسنة 

 املدين، وتعديالته،
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( لسنة 21وعلى املرسوم بقانون رقم )
بشأن البيئة، املعدل ًبملرسوم  1996

 ،1997( لسنة 8بقانون رقم )

 

 
 

وعلى قانون البلدايت الصادر ًبملرسوم 
، 2001( لسنة 35بقانون رقم )

 وتعديالته،

 

( 35املرسوم بقانون رقم )وعلى 
إبصدار قانون  2001لسنة 
 ، وتعديالته،البلدايت

( 17وعلى املرسوم بقانون رقم )
بشأن نظام  2002لسنة 

 ،احملافظات، وتعديالته

( 39وعلى املرسوم بقانون رقم )
بشأن امليزانية العامة،  2002لسنة 

 وتعديالته،

( 35املرسوم بقانون رقم )وعلى 
إبصدار قانون  2001لسنة 
 ، وتعديالته،البلدايت

( 17وعلى املرسوم بقانون رقم )
بشأن نظام  2002لسنة 

 احملافظات، وتعديالته،

( 39وعلى املرسوم بقانون رقم )
بشأن امليزانية العامة،  2002لسنة 

 وتعديالته،
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وعلى قانون اإلجراءات اجلنائية 
( 46الصادر ًبملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2002لسنة 

( 46املرسوم بقانون رقم )وعلى 
إبصدار قانون  2002بسنة 

 وتعديالته، اإلجراءات اجلنائية،

 2006( لسنة 33وعلى القانون رقم )
بشأن الصرف الصري وصرف املياه 

 ،وتعديالتهالسطرية، 

( 47بقانون رقم )وعلى املرسوم 
إبنشاء وتنظيم اجمللس  2012لسنة 

 األعلى للبيئة،

( 46رقم ) املرسوم بقانونوعلى 
إبصدار قانون  2002بسنة 

 وتعديالته، اإلجراءات اجلنائية،

 2006( لسنة 33وعلى القانون رقم )
بشأن الصرف الصري وصرف املياه 

 ،وتعديالتهالسطرية، 

( 47وعلى املرسوم بقانون رقم )
إبنشاء وتنظيم اجمللس  2012لسنة 

 األعلى للبيئة،
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 2006( لسنة 33وعلى القانون رقم )
بشأن الصرف الصري وصرف املياه 

 السطرية،

 

 

 
 

( لسنة 23قانون رقم )وعلى ال
 ،إبصدار قانون املرور 2014

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
ه ، وقد صدقنا عليالقانون اآليت نصه

 وأصدرانه،

( لسنة 23قانون رقم )وعلى ال
 ،إبصدار قانون املرور 2014

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرانه،

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=71322
http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=71322
http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=71322
http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=71322
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أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرانه،

 (1مادة )

 

 

 

يف تطبيق أحكام هذا القانون، تكون 
للكلمات والعبارات التالية املعاين 

 (1مادة )

غ مقدمة املادة على إعادة صو  -
 النرو الوارد أدانه 

 

 )نص املادة بعد التعديل( 

يف تطبيق أحكام هذا القانون، تكون 
للكلمات والعبارات التالية املعاين 

 (1مادة )

 املوافقة على قرار جملس النواب  -
إبعادة صياغة املادة مع إجراء 

 التعديالت التالية:

 املراد التخلصعبارة )  استبدال -1
( الواردة يف  املهملة)  بكلمة( منها

 ( 5البند )

 (1مادة )

 

 

 

يف تطبيق أحكام هذا القانون، تكون 
للكلمات والعبارات التالية املعاين 
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املبينة قرين كل منها، ما مل يقتِض 
 ذلك: النص خالف   سياق  

الوزارة: الوزارة املختصة بشئون  -1
 البلدايت 

الوزير: الوزير املختص بشئون  -2
 البلدايت 

اإلدارة املعنية: اإلدارة املختصة – 3
 ة ة يف البلدية املختصبشئون النظاف

املبينة قرين كل منها، ما مل يقتض 
 سياق  النص خالف  ذلك:

الوزارة: الوزارة املختصة بشئون   1
 البلدايت.

الوزير: الوزير املختص بشئون   2
 البلدايت.

اإلدارة املعنية: اإلدارة املختصة   3
بشئون النظافة   البلدية أو األمانة 

 املختصة.
البلدية أو األمانة املختصة:   4

البلدية أو األمانة املعنية بشئون 

وفقـاا للطرق إهافة عبارة )  -2
 ( 9) ( يف هناية البنداملعتمدة بيئيـاا

 ( 10إعادة صياغة البند ) -3

ابلتنسيق مع إهافة عبارة ) -4
بند ( يف هناية ال ت نات العالقةاجلها

(11 ) 

 (التشخيصيةاستبدال كلمة ) -5
 ( الواردة يف البندالشخصيةبكلمة )

(12 ) 

ض يقتاملبينة قرين كل منها، ما مل 
 سياق  النص خالف  ذلك:

الوزارة: الوزارة املختصة بشئون   1
 البلدايت.

الوزير: الوزير املختص بشئون   2
 البلدايت.

اإلدارة املعنية: اإلدارة املختصة   3
بشئون النظافة   البلدية أو األمانة 

 املختصة.
البلدية أو األمانة املختصة:   4

البلدية أو األمانة املعنية بشئون 
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البلدية املختصة: البلدية املعنية  -4
 بشئون النظافة للمنطقة التابعة هلا 

النفاايت: هي املخلفات جبميع  -5
أنواعها كالقمامة والقاذورات 
والفضالت واألوراق املهملة ومياه 
املنازل وكذلك هياكل السيارات 
واآلالت واآلليات األخرى وماكيناهتا 
أو أجزاء منها، وروث احليواانت، 
واحليواانت النافقة وخملفات أعمال 
اهلدم والبناء واألتربة وكل املخلفات 

ليت يرتتب على وهعها يف غري ا

النظافة للمنطقة أو احملافظة التابعة 
 هلا. 

النفاايت: املخلفات جبميع   5
أنواعها السائلة أو الصلبة أو شبه 

كالقمامة والفضالت   الصلبة،
واألوراق املهملة، ومياه الصرف 
الص ي، و ياكل املركبات واآلالت 
األخرى ومكوانهتا أو أجزاء منها، 
والطيور النافقة واحليواانت وروثها، 
وخملفات أعمال البناء واهلدم، 
واألتربة والنبااتت واألشجار 
واملصانع وغري ا اليت يرتتب على 

هلا  املخصصةوضعها   غري األماكن 

( الوارد الشخصحذف تعريف ) -5
 ( 13يف البند )

النظافة للمنطقة أو احملافظة التابعة 
 هلا. 
النفاايت: املخلفات جبميع   5

أنواعها السائلة أو الصلبة أو شبه 
الصلبة، كالقمامة والفضالت 

ياه ، وماملراد التخلص منهاواألوراق 
الصرف الص ي، و ياكل املركبات 
واآلالت األخرى ومكوانهتا أو 
أجزاء منها، والطيور النافقة 

وروثها، وخملفات أعمال  واحليواانت
البناء واهلدم، واألتربة والنبااتت 
واألشجار واملصانع وغري ا اليت 
يرتتب على وضعها   غري األماكن 
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األماكن املخصصة هلا أهرار صرية 
أو بيئية أو حرائق أو اإلخالل مبظهر 
املدينة أو القرية أو نظافتها أو يعرقل 
حركة السري سواء كانت تلك 
املخلفات صلبة أو شبة صلبة أو 

 سائلة 

مصدر النفاايت: هي اجلهة اليت  -6
نتجت عنها النفاايت كاألفراد و 

باين احلكومية واملؤسسات العامة امل
واجلهات اخلاصة سكنية كانت أو غري 
سكنية، واملصانع واملخيمات 

أضرار ص ية أو بيئية أو حرائق أو 
 خالل مبظهر املدينة أو القرية أواإل

املنطقة أو احلي أو نظافتها أو يعرقل 
 حركة السري. 

مصـــــــــــدر النفاايت: اجلهة اليت   6
تســــــــــببت أو نتجت عنها النفاايت 
ســــواء من األشــــخاص الطبيعيني أو 
االعتبــــاريــــة العــــامــــة وا ــــاصــــــــــــــة 
واملنشــــــــ ت ســــــــكنية كانت أو غري 
ســــــــــكنيــة واملصــــــــــــانع واملخيمــات 
واملعســــــــكرات واحلظائر واملســــــــا  
واألســــــــــواق واألماكن الســــــــــياحية 

املخصصة هلا أضرار ص ية أو بيئية 
أو حرائق أو اإلخالل مبظهر املدينة 
أو القرية أو املنطقة أو احلي أو 

 نظافتها أو يعرقل حركة السري. 
ايت: اجلهة اليت مصـــــــــــدر النفا  6

تســــــــــببت أو نتجت عنها النفاايت 
ســــواء من األشــــخاص الطبيعيني أو 
االعتبارية العامة وا اصة واملنش ت 
ســــــــــكنيــة كــانــت أو غري ســــــــــكنيــة 
واملصـــانع واملخيمات واملعســـكرات 
واحلظـــائر واملســـــــــــــا  واألســــــــــواق 
واألماكن الســــــــــياحية والشــــــــــواط  
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واملعسكرات واحلظائر والسلخاانت 
واألسواق واألماكن العامة واألماكن 
السياحية واحلدائق وغريها، ووسائل 

 النقل العام واخلاص 

موقع رفع النفاايت: هو املكان  -7
 دية املختصة لرفعالذي حتدده البل

النفاايت ويكون أمام أو ًبلقرب من 
 مصدر النفاايت 

موقع معاجلة النفاايت: املكان  -8
الذي تقوم بترديده البلدية املختصة 

والشــــواط  واملزارع ووســــائل النقل 
  اص وغري ا.العام وا

موقع رفع النفاايت: املكان   7
الذي حتدده البلدية أو األمانة 
املختصة لرفع النفاايت من داخل 
أو أمام أو ابلقرب من مصدر 

 النفاايت وفقاا لطبيعتها.
موقع معاجلة النفاايت: املكان   8

الذي حتدده البلدية أو األمانة 
املختصة ويتم فيه معاجلة النفاايت 
ونلك بتدوير ا أو ردمها أو أية 
وسيلة أخرى معتمدة من الوزير 

واملزارع ووســــــــــــــائــــل النقــــل العــــام 
 ا.وا اص وغري 

موقع رفع النفاايت: املكان   7
الذي حتدده البلدية أو األمانة 
املختصة لرفع النفاايت من داخل 
أو أمام أو ابلقرب من مصدر 

 النفاايت وفقاا لطبيعتها.
موقع معاجلة النفاايت: املكان   8

الذي حتدده البلدية أو األمانة 
املختصة ويتم فيه معاجلة النفاايت 

و أية ونلك بتدوير ا أو ردمها أ
وسيلة أخرى معتمدة من الوزير 
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ويتم فيه معاجلة النفاايت وذلك 
بتدويرها أو حرقها أو ردمها أو أبية 
وسيلة أخرى معتمدة من قبل اجلهات 

 املعنية 

 

 

ابلتنسيق مع اجلهات األخرى 
 املعنية.

إدارة النفاايت: مجع النفاايت   9
وختزينها ونقلها وإعادة تدوير ا 

ة ا مبا   نلك العنايوالتخلص منه
 الالحقة مبواقع التخلص.

 
إعادة تدوير النفاايت:   10

العمليات اليت تسمح ابستخالص 
مواد وإعادة استخدامها مثل 
االستخدام كوقود أو استخالص 
املعادن واملواد العضوية واملركبات 
املعدنية واستخالص املواد غري 

ابلتنسيق مع اجلهات األخرى 
 املعنية.

إدارة النفاايت: مجع النفاايت   9
وختزينها ونقلها وإعادة تدوير ا 
والتخلص منها مبا   نلك العناية 

 وفقـاا الالحقة مبواقع التخلص
 للطرق املعتمدة بيئيـاا.

إعادة تدوير النفاايت:   10
ص ستخالالعمليات اليت تسمح اب
 .مواد وإعادة استخدامها
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العضوية األخرى أو معاجلة الرتبة أو 
 ر الزيوت وما إىل نلك.إعادة تكري

 

مواقع التخلص: مواقع   11
مت كم فيها ومصممة للتخلص من 
النفاايت وتدار  ذه املواقع وفقاا 
لالشرتاطات البيئية والسالمة اليت 

 حتدد ا اإلدارة املعنية.
 

ـــــــــة   12 النفـــــــــاايت ا اصـــــــــة: أي
نفــــاايت اننــــة عــــن أنشــــطة الرعايــــة 
الصــــ ية املختلفــــة بكافــــة أشــــكاهلا 
التمريضــــــــــــــــــــــــــــية والعالجيــــــــــــــــــــــــــــة 
والشخصـــــــــــــــــــية ابملستشـــــــــــــــــــفيات 

 
 

 

مواقع التخلص: مواقع   11
مت كم فيها ومصممة للتخلص من 
النفاايت وتدار  ذه املواقع وفقاا 
لالشرتاطات البيئية والسالمة اليت 

ق مع ابلتنسي حتدد ا اإلدارة املعنية
 اجلهات نات العالقة.

ـــــــــة   12 النفـــــــــاايت ا اصـــــــــة: أي
نفـــاايت اننـــة عـــن أنشـــطة الرعايـــة 
الصــــ ية املختلفــــة بكافــــة أشــــكاهلا 
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واملراكـــــز الصـــــ ية شـــــاملة أعمـــــال 
املختــــــــــــربات ومراكــــــــــــز األ ــــــــــــا  
واألشــــــــعة والصــــــــيدليات وعــــــــال  
األســـــــــــــنان والعـــــــــــــال  الطبيعـــــــــــــي 
ـــــــــــــل  ـــــــــــــاقري معام ومنتجـــــــــــــات وعق

ســـــتودعاهتا واملخلفـــــات األدويـــــة وم
الصــــــــــــناعية الصــــــــــــلبة والســــــــــــائلة 
وخملفــــات وســــائل النقــــل واملســـــا  
وأســــــواق بيــــــع الل ــــــوم واأل ــــــا  
والطيـــــور واملـــــزارع املعـــــدة لرتبيتهـــــا 

 وغري ا.
 

التمريضـــــــــــــــــــــــــــية والعالجيـــــــــــــــــــــــــــة 
ابملستشـــــــــــــــفيات  والتشخيصـــــــــــــــية

واملراكـــــز الصـــــ ية شـــــاملة أعمـــــال 
ـــــــــــربات ومراكـــــــــــز األ ـــــــــــا   املخت
واألشــــــــعة والصــــــــيدليات وعــــــــال  
ــــــــــــال  الطبيعــــــــــــي  األســــــــــــنان والع
ومنتجـــــــــــــات وعقـــــــــــــاقري معامـــــــــــــل 

ـــــــــــــــــــــــــــة  ومســـــــــــــــــــــــــــتودعاهتا األدوي
واملخلفـــــــــات الصـــــــــناعية الصـــــــــلبة 
والســــائلة وخملفــــات وســــائل النقــــل 
واملســــــا  وأســــــواق بيــــــع الل ــــــوم 
ــــــــــــور واملــــــــــــزارع  واأل ــــــــــــا  والطي

 املعدة لرتبيتها وغري ا.



 

104 
 

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

الشخص: أي شخص   13
طبيعي أو معنوي سواء كانت له 

 الشخصية االعتبارية أو مل تكن.

 

 (2مادة )

 

 

 

 

 

 (2مادة )

إعادة صوغ املادة على النرو الوارد  -
 أدانه 

 

 

 )نص املادة بعد التعديل( 

 

 (2مادة )

املوافقة على قرار جملس النواب  -
إبعادة صياغة املادة، مع إجراء 

 التعديالت التالية:

 ( 1إعادة صياغة البند ) -1

 (2مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

حيظر إلقتتتتاء أي من النفتتتتاايت الواردة 
أدانه، يف امليادين والطرق والشتتتتتتتتتتتتتتوارع 

وشتتتتتتواط  واملمرات واألزقة واألرصتتتتتتفة 
البرر واألراهتتتتتتتتتي الفضتتتتتتتتتاء وأستتتتتتتتتطح 
املبتاين، واحلوائط والشتتتتتتتتتتتتتترفتات ومنتاور 
املنازل والستتتتتتتتتتتتتتاحات واحلدائق وغريها 
من األمتتاكن ستتتتتتتتتتتتتتواء كتتانتتت عتتامتتة أو 

 خاصة:

أ( التتقتتتتتتتاذورات واملتتختتلتتفتتتتتتتات جبتتمتتيتتع 
أنواعهتتتتتتا كمواد الروث والفضتتتتتتتتتتتتتتالت 
والقشتتتتور والكناستتتتة والقمامة واألوراق 

مع مراعاة أحكام قانون البيئة    1
وقانون الص ة العامة واللوائح 
والقرارات الصادرة تنفيذاا هلما، حيظر 
إلقاء أو تر  أي من النفاايت 
املنصوص عليها     ذا القانون و  
الئ ته التنفيذية   امليادين 
واألسواق والطرق السريعة 
والداخلية والشوارع واملمرات 

شواط  الب ر واألزقة واألرصفة و 
واألراضي الفضاء وأسطح املباين، 
واحلوائط والشرفات واملناور 
والساحات واملدافن واحلدائق 

حيظر فرز )  استبدال عبارة -2
ظر فرز حيعبارة ) ب( ومعاجلة النفاايت

 ( 2( الواردة يف البند )القمامة

مع مراعاة أحكام قانون البيئة 
 وقانون الص ة العامة واللوائح

 :والقرارات الصادرة تنفيذاا هلما
 

حيظر إلقاء أو تر  أي من  .1
النفاايت املنصوص عليها     ذا 

إال    ،القانون و  الئ ته التنفيذية
األماكن املخصصة لذلك من قبل 

 اجلهة املختصة.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

لتتك املهملتتة وأعقتتاب الستتتتتتتتتتتتتتجتتائر وكتتذ
مياه املنازل واالستتتتتتتتتتتتترمام والغستتتتتتتتتتتتيل 
والجمتتتتتاري وانتج حفر االمتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص 

 والبالوعات وغريها 

من شتتتتتتتتتتتتتتأنه أن يؤدي إىل  ما ب( كل
عرقلة حركة الستتتتتتتتتتتتتري أو إعاقة املارة أو 
إشتتتتغال الطرق العامة أو تشتتتتويه منظر 
املتتتتتدينتتتتتة واتتتتتاهلتتتتتا وواجهتتتتتات املبتتتتتاين 
وشتتتتتتتتتتتترفاهتا، أو اإلخالل مبقتضتتتتتتتتتتتتيات 

و األهتتتتتتترار ًبلبيئة أو الصتتتتتتترة العامة أ
ا  تلوثها، سواء كان منقوالا أو حيوانتتتتتتتتتتتتتتتا

واملزارع واملناطق السياحية واألثرية 
وغري ا من األماكن العامة أو ا اصة 

 أايا كانت طريقة اإللقاء. 
حيظر فرز القمامة إال   املواقع   2

املعدة أو املرخصة لذلك ووفقاا 
للشروط واإلجراءات اليت حتدد ا  
 الالئ ة التنفيذية هلذا القانون،

 .والقرارات الصادرة تنفيذاا له
 

 
 
 
ال إ النفاايت ومعاجلةحيظر فرز . 2

  املواقع املعدة أو املرخصة لذلك 
ووفقاا للشروط واإلجراءات اليت 
حتدد ا  الالئ ة التنفيذية هلذا 

والقرارات الصادرة تنفيذاا  القانون،
 .له
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

أو أية مواد أو أشتتتتتتتتتتتتتياء، كفضتتتتتتتتتتتتتالت 
احلدائق واألغصتتتتتتان وأوراق األشتتتتتتجار 
والسيارات والعرًبت واآلليات األخرى 
واملاكينات وأجزائها، وخملفات أعمال 
احلفر واهلدم واألتربة واألحجار ومواد 
البنتتتتتتاء ونقلهتتتتتتا وتنظيف الستتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتاد 

ألغطيتتتة ومتتتايف حكمهتتتا وغستتتتتتتتتتتتتتيتتتل وا
الستتتتتتتتتتتتتتيارات والعرًبت وخملفات اقتناء 

 احليواانت وإيوائها 

ج( خملفتتات املشتتتتتتتتتتتتتتروًبت واملرطبتتات 
واملتتتتتتأكوالت ومتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهبهتتتتتتا، وعلى 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

أصتتتتتتتتتتراب احملالت واملطاعم واملقاهي 
وشتتتتتتتتتتتتتتاغلي األماكن  مني الستتتتتتتتتتتتتتالل 
 الالزمة الستخدامها من قبل الزًبئن 

 بالطد(  األنقتتتاض وخملفتتتات جلي ال
 والرخام وترسبات الجماري واحلفر 

ع يف املواق كما حيضتتتتتتر فرز القمامة إال
 املرخصة بذلك 

 

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

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الرتقيم( بعد إعادة 3مادة )

( يكون 3استرداث مادة برقم ) -
 نصها اآليت:

 حيظر إتيان أي من األفعال اآلتية:

البصــــــــــق أو لفــــــــــ  أي مــــــــــادة  .1
ـــــــــــــر   ممضـــــــــــــوغة، أو إلقـــــــــــــاء أو ت
املهمــــــــــــــــــــــــــــالت والســــــــــــــــــــــــــــجائر 
والفضـــــــالت، وقضـــــــاء احلاجـــــــة   

 غري املكان املعد لذلك.
غســــــل املركبــــــات أو غري ــــــا أو  .2

أي عمــــــــــــل مشــــــــــــابه يــــــــــــؤدي إىل 

 ( بعد إعادة الرتقيم3مادة )

املوافقتتتتة علتتتتى قتتتترار جملتتتتس النتتتتواب  -
( 3ًبستتتتتترداث متتتتتادة حتمتتتتتل التتتتترقم )

متتتتتتتتع إهتتتتتتتتافة البنتتتتتتتتد التتتتتتتتتايل يف هنايتتتتتتتتة 
 املادة:

. تر  مياه املكيفات دون 3)
 .(متديدات   األماكن املخصصة

 

 

 

 أي من األفعال اآلتية: حيظر إتيان

البصــــــــــق أو لفــــــــــ  أي مــــــــــادة  .1
ـــــــــــــر   ممضـــــــــــــوغة، أو إلقـــــــــــــاء أو ت
املهمــــــــــــــــــــــــــــالت والســــــــــــــــــــــــــــجائر 
والفضـــــــالت، وقضـــــــاء احلاجـــــــة   

 غري املكان املعد لذلك.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

ــــــــــاه  إىل الشــــــــــوارع أو جــــــــــراين املي
 املمرات أو األزقة.

غسل املركبات أو غري ا أو أي  .2
عمل مشابه يؤدي إىل جراين املياه 
 إىل الشوارع أو املمرات أو األزقة.

 تر  مياه املكيفات دون. 3
 متديدات   األماكن املخصصة.

 (3مادة )

 

 
 

 ( بعد إعادة الرتقيم4) –( 3مادة )

إعادة صوغ املادة على النرو الوارد  -
 أدانه 
 )نص املادة بعد التعديل( 

 (3مادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم4)مادة 

املوافقتتتتة علتتتتى قتتتترار جملتتتتس النتتتتتواب  -
إبعتتتتتادة صتتتتتياغة املتتتتتادة متتتتتع استتتتتتبدال 

وا دميـــــــــــــة والصـــــــــــــناعية عبتتتتتتتتتتتتتارة )

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

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

جيتتتتتتتتتتتتتتتتب علتتتتتتتتتتتتتتتتى ستتتتتتتتتتتتتتتتكان املنتتتتتتتتتتتتتتتتازل 
وأصتتتتتتتتتتتتتراب املكاتتتتتتتتتتتتتتب واملنشتتتتتتتتتتتتت ت 
واحملتتتتتتال التجاريتتتتتتة والصتتتتتتناعية وغريهتتتتتتا 
حفتتتتتتتتتظ النفتتتتتتتتتاايت اخلاصتتتتتتتتتة هبتتتتتتتتتم يف 
أوعيتتتتتتتتتة خاصتتتتتتتتتة يكتتتتتتتتتون هلتتتتتتتتتا غطتتتتتتتتتاء 

 حمكم 

وحتتتتتتتتتتتتدد الالئرتتتتتتتتتتتتة التنفيذيتتتتتتتتتتتتة هلتتتتتتتتتتتتذا 
القتتتتتتتتتانون االشتتتتتتتتترتاطات واملواصتتتتتتتتتفات 
اخلاصتتتتتتتتتتة هبتتتتتتتتتتذه األوعيتتتتتتتتتتة واملواعيتتتتتتتتتتد 

املنازل جيب على شاغلي  .1
وأص اب املكاتب واملنش ت 
واحملال التجارية والصناعية وغري ا 
حف  النفاايت ا اصة هبم   أوعية 

 خاصة يكون هلا غطاء يكم.
 
حتدد الالئ ة التنفيذية هلذا . 2

القانون والقرارات الصادرة تنفيذاا له 
االشرتاطات واملواصفات ا اصة 
هبذه األوعية واملواعيد واألماكن 

( واملواقـــــــــــع الزراعيـــــــــــة واحلظـــــــــــائر
( التتتتتتتتتتتواردة يف والصـــــــــــناعيةبكلمتتتتتتتتتتة )

 ( 1البند )

ــــــازل  .1 ــــــى شــــــاغلي املن جيــــــب عل
وأصـــــــ اب املكاتـــــــب واملنشـــــــ ت 

ـــــــــــــة  ـــــــــــــة واحملـــــــــــــال التجاري وا دمي
ــــــــــة  والصــــــــــناعية واملواقــــــــــع الزراعي

وغري ــــا حفــــ  النفــــاايت  واحلظــــائر
ا اصــــــــة هبــــــــم   أوعيــــــــة خاصــــــــة 

 يكون هلا غطاء يكم.
حتدد الالئ ة التنفيذية هلذا . 2

القانون والقرارات الصادرة تنفيذاا له 
االشرتاطات واملواصفات ا اصة 
هبذه األوعية واملواعيد واألماكن 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

واألمتتتتتاكن املتعلقتتتتتة برتكهتتتتتا يف اخلتتتتتارج 
 وطرق اعها 

تعلقة برتكها   ا ار  وطرق امل
 مجعها.

املتعلقة برتكها   ا ار  وطرق 
 مجعها.

 (4مادة )

( متتتتتن 20متتتتتع مراعتتتتتاة حكتتتتتم املتتتتتادة )
قتتتتتتتانون البلتتتتتتتدايت الصتتتتتتتادر ًبملرستتتتتتتوم 

 ، كتتتتتتتتتتتتتل2001( لستتتتتتتتتتتتتنة 35رقتتتتتتتتتتتتتم )
أرض فضتتتتتتتتتاء يصتتتتتتتتتدر بشتتتتتتتتتأهنا قتتتتتتتتترار 
متتتتتتتتتن الجملتتتتتتتتتتس البلتتتتتتتتتتدي التابعتتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتته 
يتضتتتتتتتتتمن وجتتتتتتتتتوب تستتتتتتتتتويرها، يلتتتتتتتتتتزم 
حائزهتتتتتتتتتتا بتستتتتتتتتتتويرها، وذلتتتتتتتتتتك وفقتتتتتتتتتتتاا 

 (4مادة )

حذف املادة وإعادة ترقيم املواد  -
الالحقة؛ حيث وردت اختصاصات 

( من 19الجمالس البلدية يف املادة )
( لسنة 35املرسوم بقانون رقم )

إبصدار قانون البلدايت،  2001
 وتعديالته 

 

  (4مادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم5)مادة 

املوافقتتتتتتتة علتتتتتتتى نتتتتتتتص املتتتتتتتادة كمتتتتتتتا  -
متتتتتتتتتع  جتتتتتتتتتاء متتتتتتتتتن احلكومتتتتتتتتتة املتتتتتتتتتوقرة،

وحتــــــــدد الالئ ــــــــة إهتتتتتتتتافة عبتتتتتتتتارة ) 
التنفيذيـــــــــــــة أســـــــــــــباب التســـــــــــــوير 

 يف هنايتهتتتتتتا، (وشــــــروطه ومواصــــــفاته
 حتتتتتتذف املتتتتتتادة سيستتتتتتتهم وذلتتتتتتك ألن

 (5مادة )

( متتتتتن 20متتتتتع مراعتتتتتاة حكتتتتتم املتتتتتادة )
قتتتتتتتانون البلتتتتتتتدايت الصتتتتتتتادر ًبملرستتتتتتتوم 

، كتتتتتتتتتتتتتل 2001( لستتتتتتتتتتتتتنة 35رقتتتتتتتتتتتتتم )
قتتتتتتتتترار أرض فضتتتتتتتتتاء يصتتتتتتتتتدر بشتتتتتتتتتأهنا 

متتتتتتتتتن الجملتتتتتتتتتتس البلتتتتتتتتتتدي التابعتتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتته 
يتضتتتتتتتتتمن وجتتتتتتتتتوب تستتتتتتتتتويرها، يلتتتتتتتتتتزم 
حائزهتتتتتتتتتتا بتستتتتتتتتتتويرها، وذلتتتتتتتتتتك وفقتتتتتتتتتتتاا 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

للشتتتتتروط واملواصتتتتتفات واملواعيتتتتتد التتتتتيت 
يتتتتتتتم إخطتتتتتتاره هبتتتتتتا متتتتتتن قبتتتتتتل البلديتتتتتتة 

 املختصة 

يف إحتتتتتتتتتداث مشتتتتتتتتتاكل عتتتتتتتتتدة لتتتتتتتتتدى 
 الوزارة 

للشتتتتتروط واملواصتتتتتفات واملواعيتتتتتد التتتتتيت 
يتتتتتتتم إخطتتتتتتاره هبتتتتتتا متتتتتتن قبتتتتتتل البلديتتتتتتة 

وحتــــــــــــــــدد الالئ ــــــــــــــــة ، املختصتتتتتتتتتتتتتتتتة
التنفيذيـــــــــــــة أســـــــــــــباب التســـــــــــــوير 

  وشروطه ومواصفاته

 (5مادة )

 

جيتتتتب علتتتتى اجلهتتتتة التتتتيت نتجتتتتت عنهتتتتا 
نفتتتتتتتتتتتاايت اخلاصتتتتتتتتتتتة مثتتتتتتتتتتتل خملفتتتتتتتتتتتات 
املستشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفيات، والصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيدليات 

 (5مادة )

  إعادة صوغ املادة على النرو
 الوارد أدانه 

 )نص املادة بعد التعديل( 

  (5مادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم6)مادة 

 

املوافقتتتتة علتتتتى قتتتترار جملتتتتس النتتتتتواب  -
إبعتتتتادة صتتتتياغة املتتتتادة، متتتتع استتتتتبدال  

 (6مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

وخمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتربات التراليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل الطبيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، 
ة الصتتتتتتلبة منهتتتتتتا يواملخلفتتتتتتات الصتتتتتتناع

والستتتتتتتتائلة وخملفتتتتتتتتات وستتتتتتتتائل النقتتتتتتتتل 
واملخلفتتتتتتتتتتات ستتتتتتتتتتريعة التتتتتتتتتتتعفن مثتتتتتتتتتتل 
خملفتتتتتتتتات املستتتتتتتتا  وأستتتتتتتتواق اللرتتتتتتتتوم 
واألمستتتتتتتتتتتتتتتاك والتتتتتتتتتتتتتتتدواجن وخملفتتتتتتتتتتتتتتتات 

ع املواشتتتتتتتي والتتتتتتتدواجن زرائتتتتتتتب ومتتتتتتتزار 
وغريهتتتتا، اكتتتتاذ كافتتتتة التتتتتدابري الالزمتتتتة 
لفصتتتتتتتتتتتتتتل هتتتتتتتتتتتتتتذه املخلفتتتتتتتتتتتتتتات عتتتتتتتتتتتتتتن 
املخلفتتتتتتتتات األختتتتتتتترى، وذلتتتتتتتتك وفقتتتتتتتتتاا 
لالشتتتتتتتترتاطات واملواصتتتتتتتتفات اخلاصتتتتتتتتة 

ـــيت تســـببت أو  جيـــب علـــى اجلهـــة ال
نتجـــت عنهـــا نفـــاايت خاصـــة اختـــان 
كافــــــــة التــــــــدابري الالزمــــــــة لفصــــــــل 
ــــــات   ــــــذه املخلفــــــات عــــــن املخلف
ــــــــــــــــــاا   ــــــــــــــــــك وفق األخــــــــــــــــــرى، ونل
لالشـــــرتاطات واملواصـــــفات املقـــــررة 
حلفـــــــــــ  ومجـــــــــــع  ونقـــــــــــل تلـــــــــــك 
ـــــيت حتـــــدد ا الالئ ـــــة  ـــــات ال املخلف
التنفيذيـــــــــة هلـــــــــذا القـــــــــانون، مـــــــــع 

واللـــــوائح  مراعـــــاة أحكـــــام القـــــوانني 
والقــــــــــرارات  الصــــــــــادرة    ـــــــــــذا 

( بكلمتتتتتتتتتتتتتتتة ) النفـــــــــــــــاايتكلمتتتتتتتتتتتتتتتة )
 ( أينما وردت يف املادة املخلفات

ـــيت تســـببت أو  جيـــب علـــى اجلهـــة ال
نتجـــت عنهـــا نفـــاايت خاصـــة اختـــان 
كافــــــــة التــــــــدابري الالزمــــــــة لفصــــــــل 

ــــــــاايت ــــــــذه  ــــــــاايتعــــــــن  النف  النف
ــــــــــــــــــاا   ــــــــــــــــــك وفق األخــــــــــــــــــرى، ونل
لالشـــــرتاطات واملواصـــــفات املقـــــررة 
حلفـــــــــــ  ومجـــــــــــع  ونقـــــــــــل تلـــــــــــك 

ــــــيت حتــــــدد ا الالئ ــــــة  النفــــــاايت ال
التنفيذيـــــــــة هلـــــــــذا القـــــــــانون، مـــــــــع 

واللـــــوائح  مراعـــــاة أحكـــــام القـــــوانني 
والقــــــــــرارات  الصــــــــــادرة    ـــــــــــذا 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

حبفتتتتتظ واتتتتتع ونقتتتتتل تلتتتتتك املخلفتتتتتات 
التتتتيت حتتتتتددها الالئرتتتتة التنفيذيتتتتة هلتتتتذا 
القتتتتتتتتتتتتتانون، متتتتتتتتتتتتتع مراعتتتتتتتتتتتتتاة أحكتتتتتتتتتتتتتام 
القتتتتتتتتتتتوانني املقتتتتتتتتتتتررة يف هتتتتتتتتتتتذا الشتتتتتتتتتتتأن 

 تنسيق مع اجلهات املختصة وًبل

الشــــــأن وابلتنســـــــيق مــــــع اجلهـــــــات 
 املعنية.

 

الشــــــأن وابلتنســـــــيق مــــــع اجلهـــــــات 
 املعنية.

 

 (6مادة )

 

 

جيتتتتتتتتتتتتتتب علتتتتتتتتتتتتتتى أصتتتتتتتتتتتتتتراب املبتتتتتتتتتتتتتتاين 
التجاريتتتتتتتتتتتتتتتة واالستتتتتتتتتتتتتتتتثمارية املتتتتتتتتتتتتتتتؤجرة 

 (6مادة )

إعادة صوغ املادة على النرو الوارد  -
 أدانه 
 )نص املادة بعد التعديل( 

جيب على مالَّ  وحائزي  .1
العقارات كاألراضي واملنش ت 

  (6مادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم7مادة ) 

املوافقة على قرار جملس النواب  -
إبعادة صياغة املادة مع إجراء 

 التعديالت التالية:

 (7مادة )

 

 
 

جيــــــب علــــــى مــــــالَّ  وحــــــائزي  .1
العقـــــــارات كاألراضـــــــي واملنشـــــــ ت 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

للستتتتتتتتتتتتتتتكن أو لغتتتتتتتتتتتتتتتري ذلتتتتتتتتتتتتتتتك متتتتتتتتتتتتتتتن 
األغتتتتتتتتتتتراض احملافظتتتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتتتى نظافتتتتتتتتتتتة 
ستتتتتتتتتتتاحات وممتتتتتتتتتتترات ومنتتتتتتتتتتتاور هتتتتتتتتتتتذه 
املبتتتتتتتتتتاين واألرصتتتتتتتتتتفة املالصتتتتتتتتتتقة هلتتتتتتتتتتا، 

املتتتتتتتالك ًبحملافظتتتتتتتتة وللبلديتتتتتتتة أن تلتتتتتتتتزم 
 على نظافتها 

التجارية واالستثمارية املؤجرة 
للسكن أو غري ا من األغراض 
األخرى احملافظة على نظافة ساحات 

 وممرات ومناور  ذه العقارات. 
جيب على البلدية أو األمانة  .2

املختصة إلزام املالَّ  أو احلائزين 
ابحملافظة على نظافة العقارات 
الواقعة   دائرهتا وفقاا للشروط 

حتدد ا الالئ ة واإلجراءات اليت 
التنفيذية هلذا القانون والقرارات 

 الصادرة تنفيذاا له.

 ( 1  إعادة صياغة البند )1 -
( من قرار جملس 2  حذف البند )2 -

بلدية وللواستبداله بعبارة )النواب، 
أن تلزم املاّل  ابحملافظة على 

 ( نظافتها
 

التجاريــــــــة واالســــــــتثمارية املـــــــــؤجرة 
أو غـــــــــريه مـــــــــن  لغـــــــــرض الســـــــــكن

األغـــــراض األخـــــرى احملافظـــــة علـــــى 
 واجهــــــــــــات وأســــــــــــطح ونظافــــــــــــة 

ـــــــاور  ـــــــذه  ســـــــاحات وممـــــــرات ومن
 العقارات. 

ابحملافظــــة  املــــاّل وللبلديــــة أن تلــــزم 
 على نظافتها.

 
 

 (8مادة ) (7مادة ) (7مادة ) (7مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

حيظتتتتتتتتتتتر علتتتتتتتتتتتى أصتتتتتتتتتتتراب املركبتتتتتتتتتتتات 
املهملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة واحلديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتردة 
)الستتتتتتتتتتتتتكراب( تركهتتتتتتتتتتتتتا يف الشتتتتتتتتتتتتتوارع 
وعلتتتتتتتتتتتتتى األرصتتتتتتتتتتتتتفة ويف الستتتتتتتتتتتتتاحات 
وامليتتتتتتادين العامتتتتتتة وللبلديتتتتتتة املختصتتتتتتة 
أن تنتتتتتتتذر أصتتتتتتتراب هتتتتتتتذه املركبتتتتتتتات 
املهملتتتتتتتة والستتتتتتتكراب برفعهتتتتتتتا ونقلهتتتتتتتا 

إعادة صوغ املادة على النرو الوارد  -
 أدانه 

 

 )نص املادة بعد التعديل(

حيظر على مال  املركبات  .1
املهملة ومجيع أنواع ا ردة 
والسكراب وضعها أو تركها   
الشوارع أو على األرصفة، و  
الساحات وامليادين العامة 
والشواط ، وعلى البلدية أو األمانة 
املختصة إنذار مال   ذه املركبات 
املرتوكة وا ردة برفعها ونقلها إىل 

 ( بعد إعادة الرتقيم8مادة )

املوافقة على قرار جملس النواب  -
إبعادة صياغة املادة مع إجراء 

 التعديالت التالية:

 ( 1إعادة صياغة البند ) -1

( بعبارة ساعة 72استبدال عبارة )-2
(، وذلك ألن مهلة الت  ساعة 24) 
ساعة احملددة إلنذار مالك  24

املركبات واملنصوص عليها يف البند 
 الثاين غري كافية 

 

 

 

حيظر على مال  املركبات  .1
املهملة ومجيع أنواع ا ردة 
والسكراب وضعها أو تركها   
الشوارع أو على األرصفة، و  
الساحات وامليادين العامة 
والشواط ، وعلى البلدية أو األمانة 
املختصة إنذار مال   ذه املركبات 
املرتوكة وا ردة برفعها ونقلها إىل 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

إىل األمتتتتتتتاكن التتتتتتتتيت حتتتتتتتتتددها البلديتتتتتتتتة 
ستتتتتتاعة ويكتتتتتتون اإلنتتتتتتذار  48ختتتتتتالل 

المتتتتتتتتة عليهتتتتتتتتا تفيتتتتتتتتد ببتتتتتتتتدء بوهتتتتتتتتع ع
 سراين املدة املذكورة 

كمتتتتتتتتتتتتتتا حيظتتتتتتتتتتتتتتر إشتتتتتتتتتتتتتتغال الشتتتتتتتتتتتتتتوارع 
وامليتتتتتتتتتتتتتتتتتادين والستتتتتتتتتتتتتتتتتاحات العامتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
ًبملركبتتتتتتتتتات املعروهتتتتتتتتتة بقصتتتتتتتتتد البيتتتتتتتتتع 
وللبلديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املختصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة أن تنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذر 
أصتتتتتتتتتتراب هتتتتتتتتتتذه املركبتتتتتتتتتتات برفعهتتتتتتتتتتا 

ستتتتتتتتاعة وذلتتتتتتتتك بوهتتتتتتتتع  24ختتتتتتتتالل 

و ية أاألماكن اليت حتدد ا البلد
ساعة،  48األمانة املختصة خالل 

ويكون اإلنذار بوضع عالمة عليها 
تفيد بدء سراين املدة املذكورة 
واإلجراء املتخذ    ذا الشأن 

 ابلتنسيق مع اجلهات املختصة.
حيظر إشغال الشوارع وامليادين  .2

والساحات العامة واألراضي 
الفضاء ابملركبات املعروضة بقصد 

مانة وللبلدية أو األ البيع أو اإلجيار،
املختصة إنذار مال   ذه املركبات 

ساعة ونلك  24برفعها خالل 
بوضع عالمة عليها تفيد بدء فرتة 

و ية أاألماكن اليت حتدد ا البلد
سبعة أايم األمانة املختصة خالل 

 من اتريخ اإلنذار.
 
 
 
 
حيظر إشغال الشوارع وامليادين  .2

والســــــــــــاحــات العــامــة واألراضــــــــــي 
الفضــاء ابملركبات املعروضــة بقصــد 
البيع أو اإلجيار، وللبلدية أو األمانة 
املختصــة إنذار مال   ذه املركبات 

ســـــــــــاعة ونلك  72برفعها خالل 
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 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

عالمتتتتتتتتتتة عليهتتتتتتتتتتا تفيتتتتتتتتتتد ببتتتتتتتتتتدء فتتتتتتتتتترتة 
 اإلنذار 

التني ويف حالتتتتتتتتتتتتتتة املخالفتتتتتتتتتتتتتتة يف احلتتتتتتتتتتتتتت
الستتتتتتابقتني يكتتتتتتون للبلديتتتتتتة املختصتتتتتتة 
احلتتتتتتتق يف هتتتتتتتبط املركبتتتتتتتات وحجزهتتتتتتتا 
لتتتتتتتتتديها، وهلتتتتتتتتتا، بعتتتتتتتتتد مضتتتتتتتتتي ثالثتتتتتتتتتة 
أشتتتتتتتتهر متتتتتتتتن اتريتتتتتتتتخ احلجتتتتتتتتز وعتتتتتتتتتدم 
تقتتتتتدم صتتتتتاحبها الستتتتترتدادها وستتتتتتداد 
املصتتتتتتتاريف، أن تبيتتتتتتتع املركبتتتتتتتة ًبملتتتتتتتزاد 
العلتتتتتين وكصتتتتتم تلتتتتتك املصتتتتتاريف متتتتتن 

اإلنذار واإلجراء املتخذ    ذا 
 الشأن.

  حالة خمالفة أحكام البندين  .3
( من  ذه املادة جيب على 2(، )1)

البلدية أو األمانة املختصة ضبط 
د يها، وهلا بعاملركبات وحجز ا لد

مضي ثالثة أشهر من اتريخ احلجز 
وعدم تقدم صاحبها السرتداد ا 
وسداد املصاريف، أن تتصرف    
 تلك املركبات  ببيعها ابملزاد العلين
وختصم املصاريف من مثنها ويودع 
ابقي الثمن على نمة املالك إن 

 وجد.

رتة تفيد بدء فبوضـــــــع عالمة عليها 
اإلنــــذار واإلجراء املتخــــذ    ــــذا 

 الشأن.
  حالة خمالفة أحكام البندين  .3
( من  ذه املادة جيب على 2(، )1)

البلدية أو األمانة املختصة ضبط 
املركبات وحجز ا لديها، وهلا بعد 
مضي ثالثة أشهر من اتريخ احلجز 
وعدم تقدم صاحبها السرتداد ا 

  ف  وسداد املصاريف، أن تتصر 
 تلك املركبات  ببيعها ابملزاد العلين
وختصم املصاريف من مثنها ويودع 
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مثنهتتتتتا، ومبراعتتتتتاة حكتتتتتم الفقتتتتترة الثالثتتتتتة 
 ( من هذا القانون 12من املادة )

وكلتتتتتتتى البلديتتتتتتتة مستتتتتتتؤوليتها عتتتتتتتن أي 
أهتتتترار حتتتتتدث أثنتتتتاء عمليتتتتة الرفتتتتع أو 

 النقل أو احلجز 

ُتسأل البلدية أو األمانة  .4
و أاملختصة عن الضرر الناش  أثناء 

بسبب عملية رفع أو نقل أو حجز 
تلك املركبات حال خمالفتها 
الضوابط اليت حتدد ا الالئ ة 
التنفيذية هلذا القانون والقرارات 

 الصادرة تنفيذاا له.
 

ابقي الثمن على نمة املالك إن 
 وجد.

ُتسأل البلدية أو األمانة  .4
املختصة عن الضرر الناش  أثناء أو 
بسبب عملية رفع أو نقل أو حجز 
تلك املركبات حال خمالفتها 
الضوابط اليت حتدد ا الالئ ة 

هلذا القانون والقرارات  التنفيذية
 الصادرة تنفيذاا له.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (8مادة )

 

حيظتتتتتتتتتر نقتتتتتتتتتل النفتتتتتتتتتاايت، أيتتتتتتتتتتاا كتتتتتتتتتان 
مصتتتتتتتتتتدرها، متتتتتتتتتتن موقتتتتتتتتتتع رفعهتتتتتتتتتتا إىل 
مكتتتتتتتتتتتان معاجلتهتتتتتتتتتتتا إال عتتتتتتتتتتتن طريتتتتتتتتتتتق 
الشتتتتتتتتتتتتركات واملؤسستتتتتتتتتتتتات املرخصتتتتتتتتتتتتة 
واملصتتتتنفة هلتتتتذا الغتتتتترض، متتتتع وجتتتتتوب 
تواجتتتتتتد شتتتتتتهادة متتتتتتن البلديتتتتتتة ستتتتتتارية 
املفعتتتتتتتتتتتتول لتتتتتتتتتتتتدى ستتتتتتتتتتتتائق الشتتتتتتتتتتتتاحنة 

 تثبت ذلك 

 (8مادة )

إعادة صوغ املادة على النرو الوارد -
 أدانه 

 )نص املادة بعد التعديل(

حيظر نقل النفاايت امللقاة  .1
ابملخالفة ألحكام  ذا القانون 
 والئ ته التنفيذية، أايّا كان نوعها أو
مصدر ا، من موقع رفعها إىل مكان 
ردمها أو تدوير ا أو معاجلتها، إال 
عن طريق اجلهات املختصة أو 
املصنفة هلذا الغرض، ووفقاا لطبيعة 

 (8مادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم9مادة )

املوافقة على نص املادة كما جاء  -
احلكومة املوقرة مع إهافة عبارة من 

 وفقـاا للضوابط اليت حتدد ا الالئ ة)
بارة ) ( بعد عالتنفيذية هلذا القانون

إال عن طريق الشركات واملؤسسات 
، ( املرخصة واملصنفة هلذا الغرض

حبيث ال يتم إزالة أية نفاايت إال عن 
طريق الشركات واملؤسسات املرخص 

 (9مادة )

 
 

ظر نقل النفاايت، أيتاا كان حي
مصدرها، من موقع رفعها إىل مكان 
معاجلتها إال عن طريق الشركات 
واملؤسسات املرخصة واملصنفة هلذا 

وفقـاا للضوابط اليت حتدد ا  الغرض
، مع نالقانو  نفيذية هلذاالالئ ة الت

وجوب تواجد شهادة من البلدية 
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 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

النفاايت والضوابط اليت حتدد ا 
 التنفيذية هلذا القانون. الالئ ة 

جيب على اإلدارة املعنية إشعار  .2
األشخاص واجلهات اليت تسببت أو 
نتجت عنها  ذه النفاايت ابختان 
اإلجراءات الالزمة اليت حتدد ا 

 .الالئ ة التنفيذية هلذا القانون
 

 معمول به يفهلا بذلك، وهذا اإلجراء 
العديد من دول اخلليج العريب  
كاالمارات العربية املتردة ودولة 

 الكويت 

سارية املفعول لدى سائق الشاحنة 
  تثبت ذلك

 (9مادة )

جيتتتتتتتتتتتتتب أن تكتتتتتتتتتتتتتون وستتتتتتتتتتتتتائل نقتتتتتتتتتتتتتل 
النفتتتتتتتتتتاايت، حبالتتتتتتتتتتة جيتتتتتتتتتتدة ومغطتتتتتتتتتتاة 
بشتتتتتتتتتتكل حمكتتتتتتتتتتم حبيتتتتتتتتتتث ال يقتتتتتتتتتتع أو 

 (9مادة )

 

 دون تعديل

 (9مادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم10مادة )

 (10مادة )

جيب أن تكون وستتائل نقل النفاايت، 
حبتتالتتة جيتتدة ومغطتتاة بشتتتتتتتتتتتتتتكتتل حمكم 
حبيث ال يقع أو يتستتترب أو يستتتيل أو 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

يتستتتتتترب أو يستتتتتتيل أو يتطتتتتتتاير شتتتتتتيء 
متتتتتتتتتتتتتتن حمتوايهتتتتتتتتتتتتتتتا، وذلتتتتتتتتتتتتتتك طبقتتتتتتتتتتتتتتتاا 

واملواعيتتتتتد التتتتتيت للشتتتتتروط واملواصتتتتتفات 
حتتتتتتتتتتتددها الالئرتتتتتتتتتتة التنفيذيتتتتتتتتتتة هلتتتتتتتتتتذا 

 القانون 

 

 

املوافقة على نص املادة كما جاء  -
 من احلكومة املوقرة 

يتطتتاير شتتتتتتتتتتتتتتيء من حمتوايهتتتا، وذلتتك 
ا للشروط واملواصفات واملواعيد  طبقتتتتتتتتتتتتتا
اليت حتتتتددهتتتا الالئرتتتة التنفيتتتذيتتتة هلتتتذا 

 القانون 

 (10مادة )

 

 (10مادة )

إعادة صوغ املادة على النرو الوارد -
 أدانه 

 (10مادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم11مادة )

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

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
تقتتتتتتتتتتتتتتتتتتوم اإلدارة املعنيتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ًبلبلديتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

املباشتتتتتتتتتر والرقابتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتى ًبإلشتتتتتتتتتراف 
عمليتتتتتتتتتتات نقتتتتتتتتتتل النفتتتتتتتتتتاايت جبميتتتتتتتتتتع 
أنواعهتتتتتتتتا متتتتتتتتن مواقتتتتتتتتع رفعهتتتتتتتتا وحتتتتتتتت  
املواقتتتتتع املخصصتتتتتة ملعاجلتهتتتتتا بواستتتتتطة 
الشتتتتتتتتركات املرخصتتتتتتتتة هلتتتتتتتتذا الغتتتتتتتترض، 
وذلتتتتتتتتتتتتك ًبلتنستتتتتتتتتتتتيق متتتتتتتتتتتتع اجلهتتتتتتتتتتتتات 

 املعنية 

 

 )نص املادة بعد التعديل(

 اإلدارة املعنية اآليت:جيب على 

اإلشـــــراف املباشـــــر والرقابة على   1
نقـــل النفـــاايت أايّا كـــان نوعهـــا من 
مواقع رفعها وحىت املواقع املخصصة 

 لردمها أو تدوير ا أو معاجلتها.
تنظيم مجع وفرز النفــاايت بطرق   2

من شــــــــأ ا تســــــــهيل إعادة تدوير ا 
وفقاا للضــــــــــوابط واملعايري املتعارف 

 عليها بيئياا.

املوافقة على قرار جملس النواب  -
إبعادة صياغة املادة، مع استبدال  

 املتعارف( بعبارة )املعتمدةكلمة )
 ( 2( الواردة يف البند )عليها

 

 اآليت:جيب على اإلدارة املعنية 

اإلشراف املباشر والرقابة على   1
نقـــل النفـــاايت أايّا كـــان نوعهـــا من 
مــــواقــــع رفــــعــــهـــــا وحــــىت املــــواقــــع 
املخصـــــــصـــــــة لردمها أو تدوير ا أو 

 معاجلتها.
 
تنظيم مجع وفرز النفــاايت بطرق   2

من شــــــــأ ا تســــــــهيل إعادة تدوير ا 
 تمــدةاملعوفقــاا للضــــــــــوابط واملعــايري 

 بيئياا.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

بة جلميع    3  توفري حاوايت مناســــــــــ
أنواع النفـــاايت   األمـــاكن احملـــددة 
لرت  النفاايت   ا ار ، وختصــيص 
مواقع اثبتة وآمنة هلا، واحملافظة على 
نظــــافــــة  ــــذه احلــــاوايت واألمــــاكن 
احمليطـــــة هبـــــا، وجيوز أن يتم نلـــــك 
بواســــــطة الشــــــركات املرخصــــــة هلذا 
الغرض ابلتنســـــــــــيق مع اجلهـــــات 

يت واملواصفات الاملختصة ابلشروط 
حتــــدد ــــا الالئ ــــة التنفيــــذيــــة هلــــذا 

 القانون.
 

بة    3 ع جلميتوفري حاوايت مناســــــــــ
أنواع النفـــاايت   األمـــاكن احملـــددة 
لرت  النفاايت   ا ار ، وختصــيص 
مواقع اثبتة وآمنة هلا، واحملافظة على 
نظــــافــــة  ــــذه احلــــاوايت واألمــــاكن 
احمليطـــــة هبـــــا، وجيوز أن يتم نلـــــك 
بواســــــطة الشــــــركات املرخصــــــة هلذا 
الغرض ابلتنســـــــــــيق مع اجلهـــــات 
املختصة ابلشروط واملواصفات اليت 

 ــــا الالئ ــــة التنفيــــذيــــة هلــــذا حتــــدد
 القانون.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (11مادة )

 

 
يكون ملوظفي البلدية املختصة الذين 
يتم حتديدهم بقرار من وزير العدل 
ًبلتنسيق مع الوزير صفة الضبطية 
القضائية الترقق من تطبيق أحكام 
هذا القانون والئرته التنفيذية 
والقرارات املنفذة له، وهبط واثبات ما 
يقع من خمالفات ألحكامه وأحكام 

 (11مادة )

ى النرو الوارد إعادة صوغ املادة عل-
 أدانه 

 )نص املادة بعد التعديل(

يصدر وزير العدل والشؤون  .1
اإلسالمية واألوقاف ابالتفاق مع 
الوزير املختص بشؤون البلدايت 
قراراا بت ديد من هلم صفة الضبطية 
القضائية من موظفي البلدية أو 
األمانة املختصة، وهلم الت قق من 
تطبيق أحكام  ذا القانون والئ ته 
التنفيذية والقرارات املنفذة له، 

 (11مادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم12مادة )

املوافقة على نص املادة كما جاء  -
 من احلكومة املوقرة 

 (12مادة )

 

 
يكون ملوظفي البلدية املختصتتتتتتة الذين 
يتم حتتتتتديتتتتدهم بقرار من وزير العتتتتدل 
ًبلتنستتتتتتتيق مع الوزير صتتتتتتتفة الضتتتتتتتبطية 
القضتتتتتتتتتتتتائية الترقق من تطبيق أحكام 
هتتتتتتتذا القتتتتتتتانون والئرتتتتتتتته التنفيتتتتتتتذيتتتتتتتة 
والقرارات املنفذة له، وهتتتتتتتتتتبط واثبات 
متتتتتتا يقع من خمتتتتتتالفتتتتتتات ألحكتتتتتتامتتتتتته 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

فني ظهذه القرارات، ويكون هلؤالء املو 
حق طلب املعلومات والبياانت 
واالطالع على الواثئق والرخص 
املتعلقة ًبألماكن واألعمال اخلاهعة 
ألحكام هذا القانون والقرارات املنفذة 
 له، وحترير احملاهر وسؤال املختصني يف
األماكن املشار إليها، وإحالة املخالفة 

 إىل اجلهة املختصة 

إثبات ما يقع من ومعاينة وضبط و 
خمالفات ألحكامه وأحكام  ذه 

 القرارات.
يكـــــون هلـــــؤالء املـــــوظفني حـــــق  .2

طلــــــــــــب املعلومــــــــــــات والبيــــــــــــاانت 
واالطــــالع علــــى الواثئــــق والــــرخص 
املتعلقـــــــــــة ابألمـــــــــــاكن واألعمـــــــــــال 
ا اضــــــعة ألحكــــــام  ــــــذا القــــــانون 
ــــــــــة والقــــــــــرارات  ــــــــــه التنفيذي والئ ت
ــــه، وســــؤال املختصــــني    املنفــــذة ل

إليهـــــــا، وضـــــــبط األمـــــــاكن املشـــــــار 
أيــــة خمالفــــة ألحكــــام  ــــذا القــــانون، 

وأحكام هذه القرارات، ويكون هلؤالء 
ظتتفتتني حتتق طتتلتتتتتتتب املتتعتتلتتومتتتتتتتات املتتو 

والتتبتتيتتتتتتتاانت واالطتتالع عتتلتتى التتواثئتتق 
والرخص املتعلقتتة ًبألمتتاكن واألعمتتال 
اخلتتتتاهتتتتتتتتتتتتتتعتتتتة ألحكتتتتام هتتتتذا القتتتتانون 
والقرارات املنفذة له، وحترير احملاهتتتتتتتتتتتتتر 
وستتتؤال املختصتتتني يف األماكن املشتتتار 
إليهتتتتا، وإحتتتتالتتتتة املختتتتالفتتتتة إىل اجلهتتتتة 

 املختصة 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

وإحالــــة يضــــر ضــــبط املخالفــــة إىل 
 السلطات القضائية املختصة.

 
 
 

 (12مادة )

 

 
متتتع عتتتدم اإلختتتالل أبيتتتة عقوبتتتة أشتتتد 
يتتتتتتتتتتتتنص عليهتتتتتتتتتتتتا أي قتتتتتتتتتتتتانون آختتتتتتتتتتتتر، 

 (12مادة )

إعادة صوغ املادة على النرو الوارد -
 أدانه 

 )نص املادة بعد التعديل(

مع عدم اإلخالل أبية عقوبة   1
أشد ينص عليها أي قانون آخر، 
يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين 

 (12مادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم13مادة )

املوافقة على نص املادة كما جاء  -
املوقرة، مع إجراء من احلكومة 
 التعديالت التالية:

 (13مادة )

 

 
 

ابلقواعــــــــــــد  متتتتتتتتتتتع عتتتتتتتتتتتتدم اإلختتتتتتتتتتتتالل
، الــــــــــواردة   قــــــــــانون العقــــــــــوابت
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

يعاقتتتتتتتتب كتتتتتتتتل متتتتتتتتن هختتتتتتتتالف أحكتتتتتتتتام 
( متتتتتتتتتتتتن هتتتتتتتتتتتتذا 7،6،5،3،2املتتتتتتتتتتتتواد )

القتتتتتتتانون بغرامتتتتتتتة ال تقتتتتتتتل عتتتتتتتن مائتتتتتتتة 
دينتتتتار وال تزيتتتتد علتتتتى ثالمثائتتتتة دينتتتتار  
ويعاقتتتتتب علتتتتتى خمالفتتتتتة أحكتتتتتام املتتتتتواد 

( متتتتتن هتتتتتذا القتتتتتانون بغرامتتتتتة 9،8،4)
 ال تقتتتتتتتتتل عتتتتتتتتتن مخستتتتتتتتتمائة دينتتتتتتتتتار وال

 تزيد على ألف دينار حبريين 

وجيتتتتتتتوز للمركمتتتتتتتة يف حالتتتتتتتة احلكتتتتتتتم 
ًبإلدانتتتتتتتتتتتتتتتة أن تقضتتتتتتتتتتتتتتتي ًبملصتتتتتتتتتتتتتتتادرة 
واإلزالتتتتتتتتتتتتتتة أو رد الشتتتتتتتتتتتتتتيء ألصتتتتتتتتتتتتتتله، 

ديناراا وال تزيد على مخسني ديناراا  
( من 3املادة )كل من خالف أحكام 

  ذا القانون.
يعاقب بغرامة ال تقل عن   2

عشرين ديناراا وال تزيد على ثالمثائة 
 دينار كل من:

 
ألقى أو وضـــــــــــع   امليـــــادين  .أ

واألســـــــــــواق والطرق والشـــــــــــوارع 
واملــمــرات واألزقـــــة واألرصــــــــــــفـــــة 
وشــواط  الب ر واألراضــي الفضــاء 
وأســــطح املباين واملناور والشــــرفات 
واحلوائط والســـــــــــــاحـــات واملـــدافن 

ة ابلقواعد الوارداستبدال عبارة ) -1
ية أب( بعبارة )  قانون العقوابت

عقوبة أشد ينص عليها أي قانون 
 ( آخر

إهافة شروط التصاحل الواردة يف  -2
البند السادس من قرار جملس النواب، 

 وذلك يف هناية املادة 

ملادة ة يف اتعديل أرقام املواد الوارد -3
نظراا إلعادة ترقيم مواد مشروع 

 القانون 

يعاقتتتتتتتتب كتتتتتتتتل متتتتتتتتن هختتتتتتتتالف أحكتتتتتتتتام 
متتتتتتتتن هتتتتتتتتذا ( 24،6،7،8،املــــــــواد )

القتتتتتتتانون بغرامتتتتتتتة ال تقتتتتتتتل عتتتتتتتن مائتتتتتتتة 
دينتتتتار وال تزيتتتتد علتتتتى ثالمثائتتتتة دينتتتتار  

املــــواد ويعاقتتتتب علتتتتى خمالفتتتتة أحكتتتتام 
متتتتتتتتتتتتتن هتتتتتتتتتتتتتذا القتتتتتتتتتتتتتانون  (5،9،10)

بغرامتتتتة ال تقتتتتتل عتتتتن مخستتتتتمائة دينتتتتتار 
 وال تزيد على ألف دينار حبريين 

وجيتتتتتتتوز للمركمتتتتتتتة يف حالتتتتتتتة احلكتتتتتتتم 
ًبإلدانتتتتتتتتتتتتتتتة أن تقضتتتتتتتتتتتتتتتي ًبملصتتتتتتتتتتتتتتتادرة 
واإلزالتتتتتتتتتتتتتتة أو رد الشتتتتتتتتتتتتتتيء ألصتتتتتتتتتتتتتتله، 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

وستتتتتتترب الرتختتتتتتتيص هنائيتتتتتتتتاا أو ملتتتتتتتدة 
معينتتتتتتتتتتتتتتتتة، واإلغتتتتتتتتتتتتتتتتالق النهتتتتتتتتتتتتتتتتائي أو 

 املؤقت، وذلك حبسب األحوال 

وتتتتتتودع الغرامتتتتتات التتتتتيت يتتتتتتم حتصتتتتتيلها 
 متتتتتتتن املختتتتتتتالفني يف حستتتتتتتاب البلديتتتتتتتة
التتتتتتيت تقتتتتتتع يف نطاقهتتتتتتا املخالفتتتتتتة التتتتتتيت 

 هبطت 

واحلــدائق العــامــة واملزارع واألمــاكن 
ـــة وغري ـــا من  ـــاحيـــة واألثري الســــــــــي

من  األماكن العامة أو ا اصـــــــة، أايا 
النفاايت املنصـــوص عليها   املادة 

( من  ـــــذا القـــــانون والئ تـــــه 1)
 التنفيذية.

فرز القمامة   غري املواقع  .ب
 املرخصة لذلك.

(، 4خالف أحكام املواد  ) . 
( من  ذا القانون. 7(، )6)

وتضاعف العقوبة   حديها   حالة 
 العود.

وستتتتتتترب الرتختتتتتتتيص هنائيتتتتتتتتاا أو ملتتتتتتتدة 
معينتتتتتتتتتتتتتتتتة، واإلغتتتتتتتتتتتتتتتتالق النهتتتتتتتتتتتتتتتتائي أو 

 ال املؤقت، وذلك حبسب األحو 

وتودع الغرامات اليت يتم حتصيلها من 
 املخالفني يف حساب البلدية اليت تقع

 يف نطاقها املخالفة اليت هبطت 

جيـــــــوز التصـــــــاو مـــــــع البلديـــــــة أو و 
األمانــــــــة املختصــــــــة   املخالفــــــــات 
ـــــــــــــادة  املنصـــــــــــــوص عليهـــــــــــــا   امل

( مـــــــن  ـــــــذا 14(، واملـــــــادة )13)
ـــداع مبلـــ  يعـــادل  ـــل إي القـــانون مقاب
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن   3
وات نسنتني وال تزيد على مخس س

و الغرامة اليت ال تقل عن ألف دينار 
وال تزيد على مخسة آالف دينار أو 
إبحدى  اتني العقوبتني كل من 

(، 8(، )5خالف أحكام املواد )
( من  ذا القانون، وتضاعف 9)

العقوبة   حديها ابحلبس والغرامة 
 معاا   حال العود.

ُتكِلف البلدية أو األمانة   4
ات الفاملختصة املخالف   املخ
( 3، 2املنصوص عليها   البندين )

من  ذه املادة إبزالة آاثر املخالفة 

األقصـــــــــى للغرامـــــــــة ثلـــــــــث احلـــــــــد 
املقــــــــــــررة للجر ــــــــــــة   حســــــــــــاب 
البلديـــــــة أو األمانـــــــة الـــــــيت وقعـــــــت 
املخالفـــــــــــــة   دائرهتـــــــــــــا، وجيـــــــــــــوز 
التصــــــــــاو بعــــــــــد رفــــــــــع الــــــــــدعوى 
اجلنائيــــــة وقبــــــل صــــــدور حكــــــم   
املوضــــــــــــــوع أبداء ثلثــــــــــــــي احلــــــــــــــد 
األقصـــــى للغرامـــــة أو قيمـــــة  احلـــــد 
ـــــــر،  ـــــــرر هلـــــــا أيهمـــــــا أكث األدىن املق
وتنقضـــــــــــــي الـــــــــــــدعوى اجلنائيـــــــــــــة 

 و.ابلتصا
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

  املوعد الذي حتدده، فإنا امتنع 
تقوم البلدية أو األمانة املختصة 
ابإلزالة ابلطريق اإلداري على نفقته 

 وفقاا لطبيعة النفاايت.
جيوز للم كمــة   حــالــة احلكم   5

ابإلدانة أن تقضــــي برد الشــــيء إىل 
ـــه أو مصـــــــــــــادرة النفـــاايت أصــــــــــ ل

واملــــركــــبـــــات واآلالت  واألدوات 
املســــــــــتخدمة، وســــــــــ ب تراخيص 
املركبات ملدة ال  ناوز ثالثة أشهر، 
ونلــك  ســــــــــــب األحوال، وتودع 
حصــــــيلة الغرامات احملكوم هبا  ائياا 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

  حســـــــاب البلدية أو األمانة اليت 
 تقع املخالفة   دائرهتا.

 
جيــــوز التصــــاو مــــع البلديــــة أو   6

األمانـــــــة املختصـــــــة   املخالفـــــــات 
ــــــــــــادة  املنصــــــــــــوص عليهــــــــــــا   امل

(، 2، 1( البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين )12)
( مـــــن  ـــــذا القـــــانون 13واملـــــادة )

مقابــــل إيــــداع مبلــــ  يعــــادل ثلــــث 
احلـــــــد األقصـــــــى للغرامـــــــة املقـــــــررة 
ـــــــة أو  للجر ـــــــة   حســـــــاب البلدي
ـــــيت وقعـــــت املخالفـــــة    ـــــة ال األمان

التصـــاو بعـــد رفـــع دائرهتـــا، وجيـــوز 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

ــــــة وقبــــــل صــــــدور  الــــــدعوى اجلنائي
حكــــــــم   املوضــــــــوع أبداء ثلثــــــــي 
احلــــــد األقصــــــى للغرامــــــة أو قيمــــــة  
احلــــــــد األدىن املقــــــــرر هلــــــــا أيهمــــــــا 
أكثــــر، وتنقضــــي الــــدعوى اجلنائيــــة 

 ابلتصاو.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مادة مـستـ ـدثـة 

 ( بعد إعادة الرتقيم13مادة )

( يكون 13استرداث مادة برقم ) -
 نصها اآليت:

 )نص املادة املست دثة(

مـــــــــــــــــع عـــــــــــــــــدم اإلخـــــــــــــــــالل   1
ـــــــــة للشـــــــــخص  ابملســـــــــؤولية اجلنائي
الطبيعـــــــــــي، يعاقـــــــــــب الشـــــــــــخص 
االعتبـــــــاري ابلغرامـــــــة املقـــــــررة، إنا 
ارتكبــــت اب ــــه أو ملنفعتــــه أي مــــن 
اجلـــــــــــرائم املنصـــــــــــوص عليهـــــــــــا   

 مادة مـستـ ـدثـة

 ( بعد إعادة الرتقيم14مادة )

املوافقتتتتة علتتتتى قتتتترار جملتتتتس النتتتتتواب  -
( 14ًبستتتتتتتتتتتتتترداث متتتتتتتتتتتتتادة بتتتتتتتتتتتتترقم  )

الرتقتتتتتتتتتتتيم متتتتتتتتتتتع إجتتتتتتتتتتتراء بعتتتتتتتتتتتد إعتتتتتتتتتتتادة 
 التعديالت التالية:

( املخالفــــــــاتاستتتتتتتتتبدال كلمتتتتتتتتة ) -1
( التتتتواردة يف البنتتتتد اجلــــرائمبكلمتتتتة  ) 

(1 ) 

 ( 14مادة )

 

 

 

مــــع عــــدم اإلخــــالل ابملســــؤولية . 1
ـــــــــــي،  ـــــــــــة للشـــــــــــخص الطبيع اجلنائي
ـــــــــــاري  يعاقـــــــــــب الشـــــــــــخص االعتب
ابلغرامــــــــــة املقــــــــــررة، إنا ارتكبــــــــــت 
اب ــــــــــــــــه أو ملنفعتــــــــــــــــه أي مــــــــــــــــن 

املنصـــــــوص عليهـــــــا    املخالفـــــــات
( مــــــن  ــــــذا القــــــانون، 13املــــــادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

( مـــــن  ـــــذا القـــــانون، 12املـــــادة )
ونلـــــك مبوافقـــــة أو علـــــم أو تســـــرت 
ــــن أعضــــاء جملــــس  أو إمهــــال أي م
ــــــــــيس أو مســــــــــؤول  ــــــــــه أو رئ إدارت

 ثله. 
  حالـــــــــــــــة العـــــــــــــــود جيــــــــــــــــوز   2

للم كمــــة أن تقضــــي بغلــــق املقــــر 
الــــذي وقعــــت فيــــه اجلر ــــة الــــذي 
ــــه النشــــاط املتعلــــق هبــــا ،  ــــاره في

 .ملدة ال تزيد على ثالثني يوماا 
 

(  املخالفــــــــةاستتتتتتتتتبدال كلمتتتتتتتتة )  -2
( التتتتتواردة يف البنتتتتتد اجلر ـــــةبكلمتتتتتة  ) 

(2 ) 

ـــــة أو علـــــم أو تســـــرت  ـــــك مبوافق ونل
أو إمهـــــال أي مـــــن أعضـــــاء جملـــــس 
ـــــــــــيس أو مســـــــــــؤول ـــــــــــه أو رئ  إدارت

  ثله.
  حالــــــــــــــــة العــــــــــــــــود جيــــــــــــــــوز . 2

للم كمـــــة أن تقضـــــي بغلـــــق املقـــــر 
الــــذي  املخالفــــةالــــذي وقعــــت فيــــه 

 ـــــاره فيـــــه النشـــــاط املتعلـــــق هبـــــا، 
 ملدة ال تزيد على ثالثني يوماا.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (13مادة )

 

 

 
 

تتتتتتتتتتتتتتنظم الالئرتتتتتتتتتتتتتة التنفيذيتتتتتتتتتتتتتة هلتتتتتتتتتتتتتذا 
القتتتتتتتانون القواعتتتتتتتد واإلجتتتتتتتراءات التتتتتتتيت 
تتبتتتتتتتتتتتتتع يف شتتتتتتتتتتتتتأن اإلزالتتتتتتتتتتتتتة وتقتتتتتتتتتتتتتدير 
مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريفها وطتتتتتتتتتتتتتتتتتتترق حتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيلها 

( بعد إعادة 14) –( 13مادة )
 الرتقيم

إعادة صوغ املادة على النرو الوارد -
 أدانه 
 )نص املادة بعد التعديل( 

ــــــــة هلــــــــذا  حتــــــــدد الالئ ــــــــة التنفيذي
ـــــــــانون القواعـــــــــد واإلجـــــــــراءات  الق
ـــــــة إزالـــــــة املخالفـــــــة  ـــــــة   حال املتبع
وتقــــــــــدير مصـــــــــــاريفها وحتصـــــــــــيلها 

 (13مادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم15مادة )

املوافقة على قرار جملس النواب  -
 املادة إبعادة صياغة 

 

 ( 15مادة )

 

 

 

ــــــــة هلــــــــذا  حتــــــــدد الالئ ــــــــة التنفيذي
ـــــــــانون القواعـــــــــد واإلجـــــــــراءات  الق
ـــــــة إزالـــــــة املخالفـــــــة  ـــــــة   حال املتبع
وتقــــــــــدير مصـــــــــــاريفها وحتصـــــــــــيلها 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

واإلعفتتتتتتتتتتتتاء منهتتتتتتتتتتتتا، ويتتتتتتتتتتتتتم حتصتتتتتتتتتتتتيل 
 املصاريف ًبلطريق اإلداري 

ابلطريـــــــــــــــــــق اإلداري وحـــــــــــــــــــاالت 
 تعديلها.

ابلطريـــــــــــــــــــق اإلداري وحـــــــــــــــــــاالت 
 تعديلها.

 (14مادة )

يصتتتتتتتتتدر التتتتتتتتتوزير الالئرتتتتتتتتتة التنفيذيتتتتتتتتتة 
هلتتتتتتتتتتذا القتتتتتتتتتتانون والقتتتتتتتتتترارات الالزمتتتتتتتتتتة 

ثالثتتتتة أشتتتتهر  لتنفيتتتتذ أحكامتتتته ختتتتالل
  من اتريخ العمل به

بعد إعادة  (15) –( 14مادة )
 الرتقيم

 دون تعديل

 

 (14مادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم16مادة )

كما جاء   نص املادةاملوافقة على  -
 من احلكومة املوقرة 

 ( 16مادة )

يصتتتتتتتتتدر التتتتتتتتتوزير الالئرتتتتتتتتتة التنفيذيتتتتتتتتتة 
هلتتتتتتتتتتذا القتتتتتتتتتتانون والقتتتتتتتتتترارات الالزمتتتتتتتتتتة 

ختتتتالل ثالثتتتتة أشتتتتهر لتنفيتتتتذ أحكامتتتته 
 من اتريخ العمل به 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 ( 15مادة )

 

 

 

–على رئيس جملس الوزراء والوزراء   
تنفيذ أحكام هذا  -كل فيما هخصه

القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية 

( بعد إعادة 16) –( 15مادة )
 الرتقيم

( الواردة يف أحكامحذف كلمة )-
 سياق النص 

 املادة بعد التعديل( ) نص 
  – والوزراء   على رئيس جملس الوزراء 

ون، تنفيذ هذا القان –كل فيما هخصه 
 ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ نشره

 يف اجلريدة الرمسية 

 (15مادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم17مادة )

املوافقة على قرار جملس النواب  -
( الواردة يف  أحكامحبذف كلمة ) 

 سياق النص 

 ( 17مادة )

 

 

 

  – والوزراء   على رئيس جملس الوزراء 
ون، تنفيذ هذا القان –كل فيما هخصه 

 ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ نشره
 يف اجلريدة الرمسية 
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( لسنة 86رسوم الملكي رقم )رقم ) ( لسنة ) ( بشأن النظافة العامة، المرافق للم

، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات م2014

 عليه للجنة المرافق العامة والبيئة.
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لتشؤؤريعية والقانونية امتماع ا م، عقدت لجنة الشؤؤؤون ا2016 مارس 30وبتاريخ     

سابع عشر شار   قانون، حيث اطلعت على مشروع الال المذكور، وذلك بحضور المست

 القانوني بالمجلس.

 

قاش  –وانت ت اللجنة        لة والن مداو عد ال فة  –ب عدم مخال  قانونمشؤؤؤؤؤؤروع الإلى 

 وأحكام الدستور.المذكور لمبادئ 

 

 

 

 رأي اللجنة:

رقم ) ( لسنة ) ( بشأن النظافة العامة، المرافق  مشروع قانونترى اللجنة سالمة  

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، م2014( لسنة 86رسوم الملكي رقم )للم

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 
 

 

 

 


