
 

 
 
 
 
 

 .م۲۰۲۲ایر نی ۱۰التاریــــــخ:  

 

 صاحـب املعالـي علـي بـن صالـح الصالـح     املوقــر 

 رئيـــس جملـــس الشـــورى   

 
 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،، 

 
 

معالیكم    إلى خطاب  (باإلشارة  / ف    ٦٥۰رقم  م ب    ) ٤د  ٥ص ل 

ت التي اعومواصلة دراسة الموضبخصوص  ،  م۲۰۲۱أكتوبر    ۱۷بتاریخ  

 رس لدى اللجنة من دور االنعقاد السابق وإعداد تقاریرھا.الزالت قید الد

معالیكم   إلى  أرفع  أن  لي  المرافق یطیب  للجنة  التكمیلي  التقریر 

المرسوم  أحكام  بعض  بتعدیل  قانون  مشروع  بخصوص  والبیئة  العامة 

) رقم  لسنة  ۲بقانون  في ۱۹۹٦)  (المعد  العامة  الطرق  إشغال  بشأن  م 

برجاء التفضل بالنظر   ،ء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)ضو

 وقر.والتوجیھ باتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الم

 وتفضلوا معالیكم بقبول فائق التحیة والتقدیر،،،  
 
 
 
 
 
 
 

 حممد علي حسن علي.د                                                                      

 رئيــس جلنــة املرافـق العامـة والبيئة

 
 

 المرفقات: 
 لجنة.التقریر التكمیلي ل .۱
 .تقاریر اللجنة السابقة .۲
 لنواب الموقر ومرفقاتھ.مجلس اقرار  .۳



 
 

 

4د  5ف  /ل م بص  650الرقــــم:    
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   سعادة الدكتور حممد علي حسن علي احملرتم
 جلنة املرافق العامة والبيئة رئيس  

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 

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

االازع تاسي اع  قسا  ىا    لماع  سارااناملوقاعال    ملاع س بق.

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

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

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 
 

 علي بن صاحل الصاحل               
 رئيس جملس الشورى              

 

 

 
 

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



 
 

 

 جلنة املرافق العامة والبيئة  املوضوعات قيد الدراسة لدىقائمة 
 

اع    عا  ق  اعإلح   اع س ب  اا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 عامة والبيئةاملرافق الجلنة 
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 األولاملرفق 
 

 التقرير التكميلي للجنة 
 

 
 
 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



 

 ۷ من  ۱ الصفحة
 

 

 

 

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱۰التاریخ: 

 ) ۷التقریر رقم: (
 

بتعديل بعض  قانون مشروع خبصوص   العامة والبيئة املرافق لجنة التكميلي ل تقرير ال 

م بشأن إشغال الطرق العامة (املعد يف ضوء ١٩٩٦) لسنة ٢أحكام املرسوم بقانون رقم (

 الشورى)االقرتاح بقانون املقدم من جملس 
 

 الخامسالفصل التشریعي  – الرابعدور االنعقاد العادي 
 

 مقدمة: 

 فـقد طـلب   ۲۰۲۱أكتوبر  ۱۷الـثاني المنعـقد بـتاریخ   اجتـماعھعلى قرار مكـتب المجلس في  بـناءً 

 ٦٥۰بموجب الخطاب رقم (، لس الـشورىـصاحب المعالي علي بن ـصالح الـصالح رئیس مج

ــروع قانون  مواصـــلة دراســـة  ،  لجنة المرافق العامة والبیئة من) ٤د  ٥ص ل م ب / ف   مشـ

م بشــأن إشــغال الطرق العامة  ۱۹۹٦ ) لســنة۲بتعدیل بعض أحكام المرســوم بقانون رقم (

 وإعداد تقریر یتضـمن رأي  ،(المعد في ضــوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشــورى)

 .الموقر اللجنة بشأنھ لعرضھ على المجلس
 

 
ً
 : إجراءات اللجنة: أوال

 ات التالیة: في االجتماع   – آنف الذكر  –قانون تدارست اللجنة مشروع ال -۱

 الفصل  الدور  االجتماع تاریخ  رقم االجتماع

 ٥ ۲ م ۲۰۲۰  فبرایر ۱٦ ۱۷

 ٥ ۲ م ۲۰۲۰  فبرایر ۲۳ ۱۸

 ٥ ۲ م ۲۰۲۰  مارس ۰۱ ۱۹

 ٥ ٤ م ۲۰۲۱نوفمبر  ۲۹ ۸
 



 ۷ من  ۲ الصفحة
 

اطلعت اللجنة أثناء دراســتھا لمشــروع القانون موضــوع البحث والدراســة على الوثائق   -۲

 (مرفق)ومرفقاتھ.  ةریر اللجنة السابقاعلى تقالمتعلقة بھ والتي اشتملت 

مناقشـات أصـحاب السـعادة أعضـاء المجلس التي تمت بشـأن مشـروع القانون في جلسـة  -۳

 م.۲۰۲۰فبرایر  ۰۹عشرة المنعقدة بتاریخ المجلس السابعة 

 مجلس الشورى كل من:األمانة العامة باالجتماع من حضر  -٤

 هيئة املستشارين القانونيني 

 .مستشار قانوني عبدالرحیم علي محمد/السید
 أول. باحث قانوني لومـسـادر الــن يعل/دـالسی

 إدارة شؤون اللجان

 . شؤون اللجانمشرف   أیوب علي الطریف  /السید
 . مشرف شؤون اللجانالمكلف بأعمال  علي جواد القطـان/السید

 .أمین سر لجنة دانة إبراھیم حمد الشیخ/السیدة
 أمین سر لجنة مساعد.  مریم أحمد الریس/السیدة

 إدارة العالقات واإلعالم 

 وتواصل أول أخصائي إعالم مـحـمـد سـلمانالسید عـلي  السید
 وتواصل أخصائي إعالم عبدالجلیل  ءسما /ةالسید

 وتواصل أخصائي إعالم جعفر صادق الحلواجي/السید

 

 
ً
 رأي اللجنة: ا: ثاني

 ) لسنة ۲مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (اللجنة    دارستت

بقانون المقدم من مجلس   االقتراح ضوء    يبشأن إشغال الطرق العامة (المعد ف   ۱۹۹٦

 . الشورى الموقر)

 المادة األولى من خمس مواد، تضمنت    -عن دیباجتھ  فضًال   –  یتألف مشروع القانون

صمة" بعبارة "الوزارة المختصة  النص على استبدال عبارة "البلدیة المختصة أو أمانة العا

من المرسوم )  ۱٤) و(۱۲) و( ۱۱) و(۹) و(۳) و(۲(ون البلدیات" الواردة في المواد  ؤبش

على    المادة الثانیةنصت  في حین  بشأن إشغال الطرق العامة.    ۱۹۹٦  ) لسنة۲بقانون رقم (



 ۷ من  ۳ الصفحة
 

التي جاء بھا مشروع القانون    )۱۷) و( ۱٦) و(۱٥) و(۱۰) و(٥(استبدال نصوص المواد  

ادة جدیدة برقم  على إضافة م  المادة الثالثة، بینما نصت  قائمالبالنصوص الواردة بالقانون  

ونصّ امكررً   ۱٤( الرابعةت  )،  التنفیذیة،   المادة  الالئحة  تعدیل  على  القانون  مشروع  من 

 تنفیذیة. المادة الخامسة  جاءتو

 

القانون  مشروع  (   یھدف  رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  تعدیل  لسنة ۲إلى   (

على    ۱۹۹٦ ینص  بحیث  العامة،  الطرق  إشغال  وأمانة المختصة  البلدیة    تخویلبشأن 

الوزارة المختصة من    ًال بدالعاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخیص إشغال الطرق العامة  

ال البلدیات  على  اإلدور  الب  تقومتي  بشؤون  البلدیةشرافي  تعزیز  الھیئات  یستھدف  كما   ،

، بشأن إشغال الطرق العامة بتعدیل بعض ۱۹۹٦) لسنة  ۲نصوص المرسوم بقانون رقم (

 . ھ لتیسیر وتبسیط اإلجراءات على المواطنیننصوص

في جلستھ الثانیة والثالثین  قد انتھى  كان  وتجدر اإلشارة إلى أن مجلس النواب الموقر  

بدور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشریعي الرابع،    ۲۰۱۸مایو    ۱٥المنعقدة بتاریخ  

 رفض مشروع القانون من حیث المبدأ وإحالتھ إلى مجلس الشورى الموقر.  إلى

 

القانون مشروع  اللجنة  على،  تدارست  التشریعیة   واطلعت  الشؤون  لجنة  رأي 

وعلى  والقانونیة   الدستوریة،  الناحیة  من  سالمتھ  ارتأت  الحكومة  مذكرة    مالحظاتالتي 

،  الموقرة، ومالحظات ھیئة التشریع والرأي القانوني، وعلى مرئیات الجھات ذات الصلة

األعضاء  السعادة  أصحاب  المؤرختینبمضبطة    ومالحظات  المجلس  مایو   ٦  جلستي 

وبعد تداول وتبادل الرأي  للجنة،    القانوني  المستشاررأي  و  م۲۰۲۰فبرایر    ۰۹و   ، م۲۰۱۹

اللجنة،   أعضاء  السعادة  أصحاب  لألسباب   انتھتبین  القانون  مشروع  على  الموافقة  إلى 

 :اآلتیة

 

إشغاالت:  أوالً  مشكلة  لیعالج  جاء  القانون  مشروع  النصوص   إن  بتعدیل  الطرق 

تیسر على المواطنین سرعة الحصول على تراخیص   بوضع تعدیالت،  القائمة ذات الصلة

ا إشغال الطرق، والتظلم من قرارات الرفض والبت فیھا، فجعل كل منھا خمسة عشر یومً 



 ۷ من  ٤ الصفحة
 

طلب الحصول    ، وكذلك تیسیر اإلجراءات بتقدیمالنافذةفي النصوص    امن ثالثین یومً   بدًال 

بدًال من الوزارة   –بحسب األحوال    –أو أمانة العاصمة    على الترخیص إلى البلدیة المختصة

من اللجنة التي یصدر    عام البلدیة بدًال ر  وتقدیم التظلم إلى مدی  المختصة بشؤون البلدیات،

بھا قرار من الوزیر المختص وھو ما یحقق مصلحة المواطن في الحصول على الخدمة  

 .ایقة سھلة ومیسرة وخالل مدة ال تجاوز خمسة عشر یومً بطر

 

عاجلة،  أن الحاجة إلى الحصول على ترخیص إشغال الطریق غالبًا ما تكون    :ثانیًا

ملزًما  لیس  الترخیص  ھذا  أن  كما  معینة،  بمدة  الترخیص یصدر موقوتًا ومحددًا  أن  كما 

قد    ھللجھة المصدرة التي لھا الحق دائًما في إلغائھ قبل انتھاء المدة المحددة فیھ، حیث أن

ا أن إشغال الطریق ال یكون إال على سبیل الترخیص، وھو دائًما مؤقتًا ا مقضیً صار أمرً 

إلغائھ،    -لمقتضیات الصالح العام -التي لھا الحق دائًما  وملزم للجھة التي أصدرتھ،    وغیر

 والرجوع فیھ ولو قبل حلول أجلھ. 

 

األولىاستبدلت  :  ثالثًا المشروع    المادة  أمانة عبارة  من  أو  المختصة  "البلدیة 

البلدیات"بعبارة    العاصمة" الواردة في المرسوم بقانون رقم    "الوزارة المختصة بشؤون 

لس۲( العامة  ۱۹۹٦نة  )  الطرق  إشغال  یتفقوتعدیالتھ    بشأن  القانون  بما  ألن    ، وصحیح 

البلدیة، كما أن  ٥۰المادة (  فيالدستور نص   المرسوم ) منھ على استقالل ھیئات اإلدارة 

المادة (  ۲۰۰۱  ) لسنة۳٥بقانون رقم ( البلدیات نص في  على أن  ) منھ  ۲بإصدار قانون 

واإلداري  یكون" المالي  باالستـقالل  وتـتمتع  اعتباریة،  یتعین   وبالتالي،  "للبلدیة شخصیة 

بالنص النافذة  النصوص  البلدیة    تعدیل  اختصاص  بشكل  المختصة  على  العاصمة  وأمانة 

 مباشر في إصدار تراخیص إشغال الطرق العامة.

اللجنة إضافة نص المادة (  المادة األولى من مشروع  ) لیشملھا نص  ۷وقد ارتأت 

الوزارة المختصة ، بعبارة  البلدیة المختصة أو أمانة العاصمةالقانون كي تستبدل فیھا عبارة  

البلدیاتؤبش األولى  ون  العبارة  لتحل  وذلك  في   الثانیة  محل،  الالمركزیة  تحقیق  بھدف 

، أُسوةً بما ھو معمول بھ بالنسبة بتراخیص إشغاالت الطرق العامة قة  إصدار القرارات المتعل 



 ۷ من  ٥ الصفحة
 

المباني   البلدیة  لتراخیص  من  تصدر  (التي  رقم  بقانون  المرسوم  لسنة  ۱۳طبقًا ألحكام   (

 بشأن تنظیم المباني وتعدیالتھ. ۱۹۷۷

 

المواد  النص على استبدال نصوص    من مشروع القانونالمادة الثانیة    تناولت:  ارابعً 

 بشأن إشغال الطرق العامة۱۹۹٦) لسنة  ۲) من المرسوم بقانون رقم (٥،۱۰،۱٥،۱۷،۱٦(

تحقق   أخرى  من    سرعةبنصوص  والتظلم  فیھا  والبت  الطرق  إشغال  طلبات  في  النظر 

قراراتھا، ومنح صفة الضبطیة القضائیة لبعض موظفي البلدیات وأمانة العاصمة لضبط  

 حو التالي:مخالفات اإلشغال وذلك على الن

ترخیص إشغال الطریق العام الحصول على    من یرغب فيل  )٥المادة (  أجازت .۱

 ،ھذا اإلشغالبالترخیص  مة بطلب  صمانة العاأأو  المختصة  التقدم إلى البلدیة  

ثالثین   تبعد أن كان  اخمسة عشر یومً   مدة ال تجاوز  خاللأن تبدي رأیھا  وعلیھا  

النافذ یومً  النص  في  ما  ،  ا  اإلشغال وھو  تراخیص  في  البت  سرعة  في  یسھم 

 المذكورة.

(المادأجازت   .۲ ال  )۱۰ة  الشأن  لذوي  المشروع  قرار  تظلم من  رفض    اتمن 

ا إلى مدیر عام البلدیة  یومً   خمسة عشر بحیث یقدم التظلم خالل  ،  طلبات اإلشغال

 ا أخرى من تاریخ تقدیمھیومً   خمسة عشرأو أمانة العاصمة لیفصل فیھ خالل  

ویعتبر التظلم  ،  ا، ویكون قرار رفض التظلم مسببً بعد أن كانت المدة ثالثین یوًما

ا لنظریة القرار اإلداري  ا بعدم البت فیھ خالل المیعاد المذكور، تطبیقً مرفوضً 

، ومن ثم ال یجد المتظلم امني للتظلم) المستقر علیھ قضائیً لض(الرفض ا  الضمني

ا على قرار دونھ محیًصا وال یستطیع عنھ حوال، إال اللجوء إلى المحكمة طعنً 

 رفض التظلم.

إلى    المقررة عن مخالفة أحكام القانون  الحد األدنى للغرامة)  ۱٥المادة (  رفعت .۳

النص على عدم    ت، كما أضافالنص النافذا) في  دینارً   ۲۰ا) بدال من (دینارً   ٥۰(

) رقم  بالقرار  (الصادرة  التنفیذیة  الئحتھ  مخالفة  لسنة٤جواز   (  ۱۹۹٦  ،(

العاصمة(عبارة    تاستبدلو أمانة  أو  المختصة  لوزارة  ا(  ةبعبار  )البلدیة 

بالنص على  الحكومة الموقرة  اللجنة برأي  وأخذت  ،  )ون البلدیاتؤالمختصة بش



 ۷ من  ٦ الصفحة
 

الحكم بإزالة اإلشغال المخالف في المیعاد الذي یحدده الحكم، فإذا لم یقم المحكوم 

العاصمة  أمانة  أو  المختصة  البلدیة  قامت  المخالفة  اإلشغاالت  بإزالة  علیھ 

 .على نفقتھ باإلزالة

البلدیة   مع  التصالح  تجیز  المذكورة  المادة  إلى  أخیرة  فقرة  اللجنة  وأضافت 

اصمة إذا قام المخالف بدفع الحد األدنى للغرامة، وأزال  المختصة أو أمانة الع

 شغال المخالف على نفقتھ. اإل

اللجنة    )۱٦المادة (  وفي .٤ لبعض موظفي   تن الضبطیة القضائیة تقررأرأت 

فرأت   العاصمة،  أمانة  موظفي  لبعض  تقریرھا  على  نص  یرد  ولم  البلدیات 

البلدیات"،  "وموظفي  عبارة  عقب  العاصمة"  أمانة  "وموظفي  عبارة  إضافة 

  عبارةقررت إضافة  ف رتأت أن مخالفة الالئحة التنفیذیة تمثل مخالفة للقانون،  او

 "ھذا القانون". عبارة بعدالتنفیذیة"  الئحتھ"

أن تحال المحاضر المحررة بشأن المخالفات للنیابة العامة بقرار    تكما أوجب

 . في ذلك من الوزیر أو من یفوضھ

الذي یصدره الوزیر باستثناء بعض    القراراللجنة أن    رأتفقد  )  ۱۷المادة (  أما .٥

محلیة  أو    المناطق أو القرى أو األحیاء أو الطرق العتبارات تاریخیة أو تجاریة

  تراح البلدیة أو األمانة المختصة على اق  بناءً   یكونمن بعض أو كل أحكام القانون  

 . باعتبارھا ھي األقرب إلى الواقع على األرض

 

نص:  اخامسً  بخصوص  الثالثة    أما  القانونالمادة  مشروع  ب  من  إشغال الخاصة 

ركبات المعروضة بقصد البیع  بالمواألراضي الفضاء  الشوارع والمیادین والساحات العامة  

المادة (یجار،  أو اإل اللجنة حذفھا، حیث أن حكمھا موجود بنص  قانون  ۷فقد رأت  ) من 

 .النظافة العامة
   

بتعدیل بعض أحكام   مشروع قانونعلى    التوصیة بالموافقةلكل ذلك رأت اللجنة  

 ) رقم  بقانون  لسنة۲المرسوم  العامة  ۱۹۹٦  )  الطرق  إشغال  ف   بشأن  ضوء    ي(المعد 

 اللجنة. بالصیغة المعدلة من بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر)  االقتراح



 ۷ من  ۷ الصفحة
 

 

 
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اثالث

ــورى) م۳۹لنص الـمادة (  إعـماًال  ، اتفـقت اللجـنة على ن الالئـحة اـلداخلـیة لمجلس الشــ

 من:اختیار كل 

 .مقرًرا أصلیــــًـا األستاذة منى یوسف خلیل المؤیــــد  -۱

 .مقرًرا احتیاطیـًا منفردي عبدهللا األستاذ رضا إبراھیم -۲

  

 
ً
 توصية اللجنة:  -ارابع

فإن اللجنة توصي قانون  ال  شروعمدراسة  في ضوء المناقشات واآلراء التي أبدیت أثناء  

 یلي:بما 

المرسوم بقانون رقم  مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام  من حیث المبدأ، على    ،الموافقة -

م بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من  ۱۹۹٦) لسنة  ۲(

 ، بصیغتھ المعدلة. مجلس الشورى)

 الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، وذلك بالتفصیل الوارد في الجدول المرفق.  -

 

 
 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 
 

 

 مجعة حممد مجعة الكعبي

 نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 الدكتور حممد علي حسن علي

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة 
 

 



 19 من  1 صفحة 
 

 م بشأن إشغال الطرق العامة (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى) ١٩٩٦) لسنة  ٢مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم (

 اللجنة نصوص املواد كما أقرتها   توصية اللجنة  قرار جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  القانون النافذ 

 الدیباجة 

 

 

 

 

 

 

نحن حمد بن عیسى آل خلیفة        

 .ملك مملكة البحرین

 على الدستور،  االطالع بعد

انون رقم  ــوم بـق وعلى المرســ

بشأن إشغال    ۱۹۹٦) لسنة  ۲(

 

 

 القانون رفض مشروع  

 

 الدیباجة

 

الدیباجة    - الموافقة على نص 

،  كما ورد في مشروع القانون 

إضافة   النظافة مع  "قانون 

) رقم  لسنة ۱۰العامة   (

 إلى الدیباجة.  "۲۰۱۹

 

 الدیباجة

 

 

 

 

 

 

نحن حمد بن عیسى آل خلیفة        

 .ملك مملكة البحرین

 على الدستور،  االطالع بعد

انون رقم  ــوم بـق وعلى المرســ

بشأن إشغال    ۱۹۹٦) لسنة  ۲(



 19 من  2 صفحة 
 

 اللجنة نصوص املواد كما أقرتها   توصية اللجنة  قرار جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  القانون النافذ 

ــدل   الـمـع ــة،  ــام الـع الـطـرق 

) رـقم  ــاـنون  ــاـلق ــة  ٦ب ــن لســ  (

۲۰۰٥ ، 

وعلى قانون البلدیات الصـادر  

)  ۳٥بالمرســــوم بقانون رقم (

 ، وتعدیالتھ، ۲۰۰۱لسنة  

اإلجــراءات   ــون  ــان ق ــى  وعــل

ــوم  ــادر بالمرسـ الجنائیة الصـ

) م  رـق ــاـنون  ق ــة  ٤٦ـب لســـــن  (

 ، وتعدیالتھ، ۲۰۰۲

 

 

ــورى ومجلس   أقر مجلس الشـ

ــھ،   النواب الـقانون اآلتي نصــ

 وقد صدقنا علیھ وأصدرناه: 

ــدل   الـمـع ــة،  ــام الـع الـطـرق 

) رـقم  ــاـنون  ــاـلق ــة  ٦ب ــن لســ  (

۲۰۰٥ ، 

وعلى قانون البلدیات الصـادر  

)  ۳٥بالمرســــوم بقانون رقم (

 ، وتعدیالتھ، ۲۰۰۱لسنة  

اإلجــراءات   ــون  ــان ق ــى  وعــل

ــوم  ــادر بالمرسـ الجنائیة الصـ

) م  رـق ــاـنون  ق ــة  ٤٦ـب لســـــن  (

 ، ، وتعدیالتھ۲۰۰۲

ة   اـم ة الـع اـف انون النـظ وعلى ـق

 ،۲۰۱۹) لسنة ۱۰رقم (

ــورى ومجلس   أقر مجلس الشـ

ــھ،   النواب الـقانون اآلتي نصــ

 وقد صدقنا علیھ وأصدرناه: 



 19 من  3 صفحة 
 

 اللجنة نصوص املواد كما أقرتها   توصية اللجنة  قرار جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  القانون النافذ 

 : )۲مادة (
 

من   ترخیص  بغیر  یجوز  الوزارة  ال 
إشغال الطریق   المختصة بشؤون البلدیات

وعلى   رأسي  أو  أفقي  اتجاه  في  العام 
 األخص بما یأتي:  

الحفر   -  ۱ أعمال  عن  الناتج  اإلشغال 
األنابیب   ومد  والرصف،  والھدم  والبناء 
واألسالك فوق أو تحت سطح األرض أو  
 عمل فتحات في األرصفة وما شابھ ذلك. 

تـــرك منقـــوالت خـــارج المحال أو   -  ۲
إال   المنازل  أو  المخازن  أو  المصانع 
أو   الشحن  إلجراء  تلزم  مدة  ألقصر 

 رط عدم تعطیل المرور.  التـفریغ وبش 
للبضائع  -  ۳ أرفــف وحامــالت  وضـــع 

 ومظالت وما شابھ ذلك.
وضع بضائع ومھمات ومعروضات   -  ٤

وما  واكشاك  وصنادیق  ومناضد  ومقاعد 
 شابھ ذلك. 

إلقامة    وضع  -  ٥ الالزمة  المعدات 
 الحفالت أو الزینات أو األفراح. 

 المادة األولى 

 

ــة   ــدی "البل ــارة  عب ــدل  ــتب تُســ

  المختصـة أو أمانة العاصـمة" 

ارة ــة    بعـب "الوزارة المختصـــ

بشــؤون البلدیات" الواردة في  

ام ( )  ۹) و(۳) و(۲المواد أرـق

)  ۱٤)        و(۱۲) و(۱۱و(

)  ۲من المرســوم بقانون رقم (

ــنة   ــغال    ۱۹۹٦لسـ ــأن إشـ بشـ

 الطرق العامة.

 المادة األولى  
 

 

 

المادة   توصي اللجنة بإضافة   -

أرقام   )۷( بعد عبارة "المواد 

 ).۳) و(۲(

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األولى 

 

البلدیة    " عبارة  تُستبدل 

العاصمة"   أمانة  أو  المختصة 

المختصة   الوزارة   " بعبارة 

في   الواردة  البلدیات"  بشؤون 

 ) ۷و()  ۳) و(۲المواد أرقام ( 

) ۱٤) و(۱۲) و(۱۱) و(۹و(

بقانون رقم ( ) ۲من المرسوم 

إشغال   ۱۹۹٦لسنة   بشأن 

 الطرق العامة. 

 : )۳مادة (
لعام ال یجوز غرس األشـجار في الطریق ا 

من   بإذن  بشؤون  إال  المختصة  الوزارة 
، وتعتبر تلك األشجار من األمالك البلدیات

 العامة أیا كان غرسھا.
 

    



 19 من  4 صفحة 
 

 اللجنة نصوص املواد كما أقرتها   توصية اللجنة  قرار جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  القانون النافذ 

 ): ۷مادة (
والشروط   مدتھ  الترخیص  في  یبین 
اتباعھا  لھ  المرخص  على  یجب  التي 
یسرى   وال  والتأمین  المستحق  والرسم 
الترخیص إال بالنسبة لنوع اإلشغال الـذي  

 أعطى من أجلھ. 
وال   شخصــي،  الترخیــص  وھــذا 

بموافقة   إال  عنھ  التنـازل  الوزارة  یجوز 
بعد تقدیم طلب   المختصة بشؤون البلدیات

 من المتـنازل إلیھ. 
الثانیة   الفقرتین  ألحكام  مخالفة  وكل 
الترخیص  اعتبار  علیھا  یترتب  والثالثة 

 ا. الغیً 
ویجوز للمرخص لھ أن یطلب تجدید  
الترخیص قبل انتھــاء مدتــھ وتتبــع فــي 

 ).  ٦،    ٥شــأن ھذا الطلب أحكام المادتین ( 

    

 ): ۹مادة (
البلدیاتوزارة  لل بشؤون    اوفقً   المختصة 

أو   العام  األمن  أو  التـنظیم  لمقتضیات 
اآلداب العامة أو الصحة أو حركة المرور  
أو جمال تنسیق المدینة أو القریة أن تصدر  

بإلغاء الترخیص أو بإنقاص مدتھ أو    ا قرارً 
المساحة المرخص في إشغالھــا علـى أن  

بنسبة ما   ا تــرد رســم اإلشغال كلھ أو جزءً 
أو   الترخیص  مدة  من  مساحة  أنقص  من 

 اإلشغال حسب األحوال.  
اإلشغال   إزالة  لھ  المرخص  وعلــى 

تحدده   الذي  األجل  المختصة  في  الوزارة 
على أال یقل ھذا األجـــل    بشؤون البلدیات

    



 19 من  5 صفحة 
 

 اللجنة نصوص املواد كما أقرتها   توصية اللجنة  قرار جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  القانون النافذ 

وقت   من  ساعة  وعشرین  أربع  عـــن 
بالطریــق   إلیــھ  المشــار  بالقرار  إبالغھ 
اإلداري وإال اتبعت في شأنھ أحكام المادة 

)۱٤ .( 
 :)۱۱(مادة 

یعفى من أداء الرسم المشار إلیھ في المادة 
 ) في األحوال التالیة:  ٦(
والمصالح    إشغاالت  -  ۱ الوزارات 

الحكومیة والمؤسســات والھیئــات العامة  
تحتمل   ال  التي  الطارئة  الـحاالت  في 

 التأخیر.  
اإلشغال المؤقت الخاص بالمؤسسات   -  ۲

أو  الدینیة  أو  الخیریــة  والجمعیات 
أو   الصحیة  أو  الریاضیة  أو  االجتماعیة 

وفقً  المسجلة  المھنیة  أو  ألحكام   االعلمیة 
 القانون.  

والمفوضیات  -  ۳ السفارات  إشغال 
المعاملة   بشرط  األجنبیة  والقنصلیات 

 بالمثل.  
وفي جمیع األحوال السابقة ال یجوز  
اإلشغال قبل الحصول على ترخیص بذلك 

البلدیاتمن   بشؤون  المختصة   الوزارة 
 ).  ۱٥، ۱٤وإال طبقت أحكام المادتین (

    

 :)۱۲(مادة 
النظر   رسوم  ومن  الترخیص  من  یعفى 

 واإلشغال ومن التأمین:  
ممن   -  ۱ وغیرھم  الجوالون  الباعة 

مؤقتة   بصفة  بضائعھم  بعرض  یقومون 
یومً  تتجاوز  ال  وفقً   المدة  وذلك   اواحدا 

    



 19 من  6 صفحة 
 

 اللجنة نصوص املواد كما أقرتها   توصية اللجنة  قرار جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  القانون النافذ 

وزیر  الللقرارات التي تصدر في شأنھم من  
البلدیات بشؤون  لھذا    المختص  تنفیذا 

 القانون. 
ترى   -  ۲ بشؤون  من  المختصة  الوزارة 

إعفاءه بصفة استثنائیة عن إشغال    البلدیات
على   الحصول  یشترط  أنھ  على  مؤقت 
الموافقة الكتابیة المسبقة من الـوزارة قبل  

 مباشرة االشغال.  
 :)۱٤(مادة 

إذا حدث إشغال بغیر ترخیص أو إذا انتھى  
الترخیص ولم یجدد أو إذا ألغي الترخیص 

البلدیاتجاز   بشؤون  المختصة   للوزارة 
إزالة اإلشغال بالطریق اإلداري على نفقة  
مخــال ً   اإلشغال  ھــذا  كان  إذا  المخالــف 
أو   العام  األمــن  أو  التـنظیم  بمقتضیات 

كة المرور  اآلداب العامة أو الصحة أو حر 
أو جمال تنسیق المدینة أو القریة، وتضبط 
للطریق، وتبین مفرداتھا  الشاغلة  األشیاء 
في محضر الضبط ثم تنقل إلى محل تعده 

البلدیات بشؤون  المختصة  لھذا    الوزارة 
 الغرض. 

األشیاء   یسترد  أن  المخالف  وعلى 
السلطة   تحدده  میعاد  في  المضبوطة 

بعد   وذلك  بھ  وتخطره  أداء  المختصة 
المستحق مع جمیع   اإلشغال  ضعف رسم 

فل  بذلك  یقم  لم  فان  وزارة  لالمصروفات، 
البلدیات  بشؤون  بالمزاد    المختصة  بیعھا 

من   منھ  مطلوب  ھو  ما  وخصم  العلني 

    



 19 من  7 صفحة 
 

 اللجنة نصوص املواد كما أقرتها   توصية اللجنة  قرار جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  القانون النافذ 

عند   بالباقي  علیھ  والرجوع  ثمنـھا 
 االقتضاء. 

 
 
 

  

 المادة الثانیة

 

 

 

 

یُستبدل بنصوص المواد أرقام  

و(٥( و(۱٥و()  ۱۰)   (۱٦         (

) بقانون ۱۷و  المرسوم  من   (

) لسنة  ۲رقم  بشأن   ۱۹۹٦) 

العامة،   الطرق  إشغال 

 النصوص اآلتیة:

 
 المادة الثانیة

 

المادة   - مقدمة  على  الموافقة 

في مشروع   تالثانیة كما ورد

 القانون. 

 

 المادة الثانیة

 

 

 

 

یُستبدل بنصوص المواد أرقام  

و(٥( و(۱۰)  و(۱٥)   (۱٦     (    

) بقانون ۱۷و  المرسوم  من   (

) لسنة  ۲رقم  بشأن   ۱۹۹٦) 

العامة،   الطرق  إشغال 

 النصوص اآلتیة:

 ): ٥(مادة 

 

 ): ٥مادة (

 

 ): ٥مادة ( 

 

 ): ٥مادة (
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الذي  الترخیص  طالب  على 

الطریق   اشغال  في  یرغب 

إلى   یتقدم  أن  الوزارة العام 

البلدیات  بشؤون    المختصة 

للنموذج   طبقا  یحرر  بطلب 

 المعد لھذا الغرض.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من   إشغال  على  في  یرغب 

إلى   یتقدم  أن  العام  الطریق 

أمانة   أو  المختصة  البلدیة 

للترخیص   بطلب  العاصمة 

للنموذج  طبقًا  اإلشغال،  بھذا 

دفع  بعد  الغرض،  لھذا  المعد 

ھذا  یرد  وال  النظر،  رسم 

 الرسم في أیة حالة. 

بعد دفع رسم عبارة "حذف    -

النظر، وال یرد ھذا الرسم في  

حالة. نھایة  أیة  في  الواردة   "

األولى  مشروع   الفقرة  من 

 مع النص النافذ.  ااتفاقً   القانون

تعدیل عبارة "في ال یجاوز"    -

الثانیة الفقرة  في    ، الواردة 

 ". في مدة ال تجاوزلتكون "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إشغال   في  یرغب  من  على 

إلى   یتقدم  أن  العام  الطریق 

أمانة   أو  المختصة  البلدیة 

للترخیص   بطلب  العاصمة 

للنموذج  طبقًا  اإلشغال،  بھذا 

 المعد لھذا الغرض. 
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المختصة  وعلى   الوزارة 

البلدیات تبدي   بشؤون  أن 

رأیھا فــي الطلب في میعاد ال 

من تاریخ   ا ثالثین یومً یجاوز  

أعتبـــر   وإال  تقدیمـــھ، 

ترفض   أن  ولھا  مرفوضا، 

أو  كل  اشغال  في  الترخیص 

المطلوب   المساحة  بعض 

وفقً  لمقتضیات    اإشغالھا 

أو  العام  األمن  أو  التـنظیم 

أو  الصحــة  أو  العامة  اآلداب 

جمال  أو  المـرور  حركـة 

 تنسیق المدینة أو القریة.  

لھا   قدم  التي  الجھة  وعلى 

في  الطلب أن تبدي رأیھا فیھ  

یجاوز عشر    ال  یوم خمسة 

وإال   عمل تقدیمھ،  تاریخ  من 

أن  ولھا  مرفوًضا،  اعتبر 

إشغال  في  الترخیص  ترفض 

المساحة   بعض  أو  كل 

بقرار   إشغالھا  المطلوب 

مسبب وفقًا لمقتضیات التنظیم 

اآلداب   أو  العام  األمن  أو 

حركة   أو  الصحة  أو  العامة 

تنسیق   جمال  أو  المرور 

 المدینة أو القریة. 

لھا   قدم  التي  الجھة  وعلى 

الطلب أن تبدي رأیھا فیھ في  

تجاوز ال  عشر  مدة   خمسة 

وإال   ا یومً  تقدیمھ،  تاریخ  من 

أن  ولھا  مرفوًضا،  اعتبر 

إشغال ترفض   في  الترخیص 

المساحة   بعض  أو  كل 

بقرار   إشغالھا  المطلوب 

مسبب وفقًا لمقتضیات التنظیم 

اآلداب   أو  العام  األمن  أو 

حركة   أو  الصحة  أو  العامة 

تنسیق   جمال  أو  المرور 

 المدینة أو القریة. 

 ): ۱۰مادة (

 

 ): ۱۰مادة (

 

 ):  ۱۰مادة ( 

 

 ):  ۱۰مادة (
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التظلم من   يیجوز لذو الشأن 

تصدرھا   التي  القرارات 

بشؤون  المختصة  الوزارة 

فیما یتعلق بتراخیص    البلدیات

من   ا اإلشغال خالل ثالثین یومً 

من  أو  بھا  إبالغھم  تاریخ 

األجل   انقضاء  تاریخ 

المادة  في  علیھ  المنصوص 

لجنة  ٥( إلى  التظلم  ویقدم   ،(

من  قرار  بتشكیلھا  یصدر 

بشؤون وزیر  ال المختص 

أن دیاتالبل اللجنة  وعلى   ،

تفصل في التظلم خالل ثالثین 

من تاریخ تـقدیمھ ویكون  ا یومً 

 قرارھا مسببا. 

 

التظلم من  الشأن  یجوز لذوي 

البلدیة  القرارات التي تصدرھا  

یتعلق    المختصة  فیما 

خالل  اإلشغال  بتراخیص 

ثالثین یوًما من تاریخ إبالغھم 

انقضاء   تاریخ  من  أو  بھا 

في   علیھ  المنصوص  المیعاد 

) القانون، ٥المادة  ھذا  من   (

إلى   التظلم  الوزیر ویقدم 

البلدیات بشؤون  ،  المختص 

أن   التظلم  وعلیھ  في  یفصل 

تاریخ  من  یوًما  ثالثین  خالل 

برفض   قراره  ویكون  تـقدیمھ 

 . ا التظلم مسببً 

 

عبارة   - أمانة إضافة  "أو 

بعد عبارة "البلدیة    العاصمة"

صدر  في  الواردة  المختصة" 

 المادة. الفقرة األولى من 

- " عبارة  الوزیر تغییر 

بشؤون   "  البلدیاتالمختص 

الفقرة األولى   إلى  الواردة في 

للبلدیة   المدیر"عبارة   العام 

 . "أو أمانة العاصمة

- " عبارة  الوزیرتغییر   قرار 

التظلم في  برفض  الواردة   "

كلمة   إلى  الثالثة  الفقرة 

 ."القرار"

 

التظلم من  الشأن  یجوز لذوي 

القرارات التي تصدرھا البلدیة  

العاصمةالمختصة   أمانة   أو 

فیما یتعلق بتراخیص اإلشغال 

عشرخالل   من   خمسة  یوًما 

إبالغھم من   تاریخ  أو  بھا 

المیعاد   انقضاء  تاریخ 

المادة  في  علیھ  المنصوص 

ویقدم ٥( القانون،  ھذا  من   (

المدیر العام للبلدیة  التظلم إلى  

العاصمة أمانة  أن أو  ، وعلیھ 

خمسة یفصل في التظلم خالل  

تـقدیمھ  یومً   عشر تاریخ  من  ا 

التظلم  برفض  قراره  ویكون 

 ا. مسببً 
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ولكل ذي شأن الطعن في قرار 

الكبرى  المحكمة  أمام  اللجنة 

یومً  ستین  خالل  من   ا المدنیة 

تاریخ إبالغھ بالقرار أو علمھ  

 بھ. 

بفوات    ا ویعتبر التظلم مرفوضً 

في   للنظر  المذكور  المیعاد 

 التظلم دون صدور قرار فیھ. 

قرار ولذوي الشأن الطعن في  

التظلم برفض  أمام    الوزیر 

خالل  المختصة  المحكمة 

من تاریخ إبالغھم   ا ستین یومً 

بالقرار   أو من تاریخ اعتبار 

 . ا التظلم مرفوضً 

 

 

 

 

بفوات    ا ویعتبر التظلم مرفوضً 

في  المی للنظر  المذكور  عاد 

 التظلم دون صدور قرار فیھ. 

في   الطعن  الشأن  ولذوي 

أمام المحكمة المختصة    القرار

تاریخ  من  یوًما  ستین  خالل 

بالقرا  تاریخ ر  إبالغھم  أو من 

 . ااعتبار التظلم مرفوضً 

 ): ۱٥مادة (

 
 ): ۱٥مادة (

 

 ): ۱٥مادة ( 

 

 ): ۱٥مادة (
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عن  تقل  ال  بغرامة  یعاقب 

دینارً  تجـــــاوز   اعشرین  وال 

خمسمائة دینار كل من یخالف 

والقرارات   القانون  ھذا  أحكام 

 الصادرة تنفیذا لھ.  

 

بأداء   المخالف  عل  ویحكم 

فضال ً   اإلشغال  رسم  ضعف 

تاریخ  إلى  المصروفات  عن 

تمام إزالة اإلشغال، كما یحـكم 

المخالف  اإلشغال  بإزالة 

میعاد   في  القانون  ھذا  ألحكام 

فإ  الحكم،  یقم یحدده  لم  ذا 

في   باإلزالة  علیھ  المحكوم 

قامت   المحدد  الوزارة المیعاد 

عن  تقل  ال  بغرامة  یعاقب 

تجاوز  وال  دیناًرا  خمسین 

خمسمائة دینار كل من یخالف 

والئحتھ   القانون  ھذا  أحكام 

والقرارات   األخرى  التنفیذیة 

 . المنفذة لھ

بأداء   المخالف  على  ویحكم 

وضعف   النظر  رسم رسم 

فضًال  عن   اإلشغال 

تمام   تاریخ  إلى  المصروفات 

المخالف  اإلشغال  إزالة 

میعاد  ھذا    ألحكام  في  القانون 

یقم  لم  فإذا  الحكم،  یحدده 

في   باإلزالة  علیھ  المحكوم 

البلدیة   قامت  المحدد  المیعاد 

- " عبارة  األخرى  تغییر 

لھ بنھایة  المنفذة  الواردة   "

عبارة  إلى  األولى  الفقرة 

 ".الصادرة تنفیذاَ لھ"

"رسم النظر  حذف عبارة   -

الفقرة   و" صدر  في  الواردة 

 .مع النص النافذ  ا اتفاقً  الثانیة

كما یحكم  ،  "إضافة عبارة   -

قبل   "بإزالة اإلشغال المخالف

في   الواردة  "ألحكام"  كلمة 

 الفقرة الثانیة. 

إلى   - جدیدة  فقرة  إضافة 

اآلتي:  نصھا  المادة  نھایة 

"ویجوز للمخالف التصالح مع 

أمانة   أو  المختصة  البلدیة 

الحد   بدفع  قام  إذا  العاصمة 

عن  تقل  ال  بغرامة  یعاقب 

تجـــــاوز  وال  دیناًرا  خمسین 

خمسمائة دینار كل من یخالف 

والئحتھ   القانون  ھذا  أحكام 

والقرارات   الصادرة التنفیذیة 

 .ا لھتنفیذً 

بأداء   المخالف  على  ویحكم 

فضًال  اإلشغال  رسم    ضعف 

تاریخ  إلى  المصروفات  عن 

المخالف اإلشغال  إزالة  ،  تمام 

اإلشغال   بإزالة  یحكم  كما 

القانون   المخالف ھذا  ألحكام 

في میعاد یحدده الحكم، فإذا لم  

یقم المحكوم علیھ باإلزالة في  

البلدیة   قامت  المحدد  المیعاد 
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البلدیات بشؤون  ،  المختصة 

 بإجرائھا على نفقتھ.  

العاصمة   أمانة  أو  المختصة 

 بإجرائھا على نفقتھ. 

األدنى للغرامة المقررة وإزالة  

نفقتھ،  اإل على  المخالف  شغال 

ویترتب على التصالح انقضاء  

 الدعوى العمومیة". 

العاصمة   أمانة  أو  المختصة 

 . بإجرائھا على نفقتھ 

التصالح للمخالف  مع   ویجوز 

أمانة   أو  المختصة  البلدیة 

الحد   بدفع  قام  إذا  العاصمة 

األدنى للغرامة المقررة وإزالة  

نفقتھ،  اإل على  المخالف  شغال 

ویترتب على التصالح انقضاء  

 الدعوى العمومیة. 

 ): ۱٦مادة (

 

لموظفي   الوزارة یكون 

البلدیات  بشؤون    المختصة 

قرار   بتحدیدھم  یصدر  الذین 

بشؤون یر  الوزمن   المختص 

ضبط    البلدیات سلطة 

 ): ۱٦مادة (

 

المختص   الوزیر  یصدر 

باالتفاق   قراًرا  العدل  بشؤون 

بشؤون  المختص  الوزیر  مع 

بعض   بتخویل  البلدیات 

المختصة   الوزارة  موظفي 

 ): ۱٦مادة ( 

 

- " عبارة  وأمانة إضافة 

عبارة العاصمة بعد   "

 . "وموظفي البلدیات"

 ): ۱٦مادة (

 

المختص   الوزیر  یصدر 

باالتفاق   قراًرا  العدل  بشؤون 

بشؤون  المختص  الوزیر  مع 

بعض   بتخویل  البلدیات 

المختصة   الوزارة  موظفي 
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بالمخالفة   تقع  التي  اإلشغاالت 

ألحكام ھذا القانون والقرارات  

وتحریر  لھ  تنفیذا  الصادرة 

لذلك   الالزمة  المحاضر 

 وإحالتھا إلى االدعاء العام.  
 

وموظفي   البلدیات  بشؤون 

مأموري  صفة  البلدیات 

لضبط   القضائي  الضبط 

بالمخالفة   تقع  التي  اإلشغاالت 

ألحكام ھذا القانون والقرارات  

وتحریر لھ  تنفیذًا   الصادرة 

لذلك   الالزمة  المحاضر 

المختص   للوزیر  ورفعھا 

إلحالتھا   البلدیات  بشؤون 

 للنیابة العامة. 

 

- " عبارة  والئحتھ  إضافة 

عبارة التنفیذیة بعد   "

أل ھذا  "بالمخالفة  حكام 

 . القانون" 

- " عبارة  بقرار إضافة 

من  یصدر   أو  الوزیر  عن 

 " في نھایة المادة. یفوضھ

 

وموظفي   البلدیات  بشؤون 

العاصمةالبلدیات    وأمانة 

الضبط   مأموري  صفة 

اإلشغاالت   لضبط  القضائي 

التي تقع بالمخالفة ألحكام ھذا 

التنفیذیة  القانون   والئحتھ 

لھ  وا تنفیذًا  الصادرة  لقرارات 

الالزمة   المحاضر  وتحریر 

لذلك ورفعھا للوزیر المختص  

إلحالتھا   البلدیات  بشؤون 

بقرار یصدر عن  للنیابة العامة  

 . الوزیر أو من یفوضھ

 

 ): ۱۷مادة (  ): ۱۷مادة ( ): ۱۷مادة (
 

 ): ۱۷مادة (
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بشؤون وزیر  لل المختص 

بعض    البلدیات استـثـناء 

أو األحیاء   القرى  أو  المناطق 

بعض أو أو الطرق من تطبیق  

أو   القانون  ھذا  أحكام  كل 

لھ   المنفذة  القرارات 

العتبارات تاریخیة أو تجاریة  

األحكام   بیان  مع  محلیة  أو 

الخاصة باإلشغال فیھا ورسوم 

 ھذا اإلشغال. 

بشؤون  المختص  للوزیر 

اقتراح   على  بناًء  البلدیات 

أمانة   أو  المختصة  البلدیة 

بعض   استثناء  العاصمة 

األحیاء   أو  القرى  أو  المناطق 

أو الطرق من تطبیق بعض أو 

أو   القانون  ھذا  أحكام  كل 

لھ   المنفذة  القرارات 

العتبارات تاریخیة أو تجاریة  

األحكام   بیان  مع  محلیة  أو 

الخاصة باإلشغال فیھا ورسوم 

 ھذا اإلشغال 

عبارة     الئحتھ أو  "إضافة 

عبارة    التنفیذیة" "أو قبل 

 . القرارات المنفذة لھ"

 

بشؤون  المختص  للوزیر 

اقتراح   على  بناًء  البلدیات 

أمانة   أو  المختصة  البلدیة 

بعض   استثناء  العاصمة 

األحیاء   أو  القرى  أو  المناطق 

أو الطرق من تطبیق بعض أو 

القانون   ھذا  أحكام  أو كل 

ا  التنفیذیة  ھ تالئح لقرارات  أو 

المنفذة لھ العتبارات تاریخیة  

بیان   مع  محلیة  أو  تجاریة  أو 

األحكام الخاصة باإلشغال فیھا  

 ورسوم ھذا اإلشغال. 

 المادة الثالثة  

 

 المادة الثالثة  
 

 

 



 19 من   16 صفحة 
 

 اللجنة نصوص املواد كما أقرتها   توصية اللجنة  قرار جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  القانون النافذ 

ــوم بقانون  ــاف إلى المرس تُض

بشــأن   ۱۹۹٦) لســنة  ۲رقم (

ادة  ة ـم اـم ال الطرق الـع ـــغ إشــ

) ـبرـقم  ــدة  ــدی ا)، ـمـكررً   ۱٤ج

 نصھا اآلتي:  

 

 

 ا): مكررً  ۱٤مادة (

الشوارع  إشغال  یحظر 

العامة   والساحات  والمیادین 

بقصد  المعروضة  بالمركبات 

وللبلدیة   االیجار،  أو  البیع 

العاصمة   أمانة  أو  المختصة 

وضع إنذار مكتوب على ھذه 

برفعھا خالل   اثنین المركبات 

تاریخ   وسبعین من  ساعة 

حذف المادة مع إعادة ترقیم   -

 المواد الالحقة.



 19 من   17 صفحة 
 

 اللجنة نصوص املواد كما أقرتها   توصية اللجنة  قرار جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  القانون النافذ 

في   المتخذ  واإلجراء  اإلنذار، 

مدة  انتھاء  بعد  الشأن  ھذا 

 اإلنذار. 

وفي حالة المخالفة یجب على  

أمانة   أو  المختصة  البلدیة 

العاصمة ضبط ھذه المركبات  

لدیھا  بعد وحجزھا  ولھا   ،

تاریخ  من  أشھر  ثالثة  مضي 

صاحبھا   تقدم  وعدم  الحجز 

وسداد  الستردادھا 

في   تتصرف  أن  المصاریف، 

في   ببیعھا  المركبات  تلك 

وتخصم   العلني،  المزاد 

ویودع   المصاریف من ثمنھا،

 باقي الثمن على ذمة المالك. 

 



 19 من   18 صفحة 
 

 اللجنة نصوص املواد كما أقرتها   توصية اللجنة  قرار جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  القانون النافذ 

مس  البلدیة  ؤووتخلي  لیة 

العاصمة   أمانة  أو  المختصة 

تصیب   أضرار  أي  عن 

أو  الرفع  عملیة  أثناء  المركبة 

 النقل أو الحجز.

بإحالة   اإلخالل  دون  وذلك 

المحكمة   إلى  المخالف 

العقوبة    لفرضالمختصة  

الفقرة  في  علیھا  المنصوص 

) المادة  من  من ۱٥األولى   (

 ھذا القانون. 

 المادة الرابعة  

تُعدل الالئحة التنفیذیة للقانون 

(   ةالصادر رقم  ) ٤بالقرار 

 المادة الرابعة  

حذف المادة مع إعادة ترقیم   -

 المواد الالحقة.

 



 19 من   19 صفحة 
 

 اللجنة نصوص املواد كما أقرتها   توصية اللجنة  قرار جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  القانون النافذ 

یتناسب    ۱۹۹٦لسنة   بما 

 وأحكام ھذا القانون.
 

 المادة الخامسة 

 

 

 

الوزراء   مجلس  رئیس  على 

 –ُكل فیما یخصھ    –والوزراء  

القانون،  ھذا  أحكام  تنفیذ 

التالي   الیوم  من  بھ  ویُعمل 

الجریدة  في  نشره  لتاریخ 

 الرسمیة. 

 الثالثةالمادة الخامسة المادة  
 بعد إعادة الترقیم 

 

الموافقة على نص المادة كما    -

 ورد في مشروع القانون.

 الثالثة المادة 

 

 

 

الوزراء   مجلس  رئیس  على 

 –ُكل فیما یخصھ    –والوزراء  

القانون،  ھذا  أحكام  تنفیذ 

التالي   الیوم  من  بھ  ویُعمل 

الجریدة  في  نشره  لتاریخ 

 الرسمیة. 

 



 عامة والبيئةاملرافق الجلنة 
 

 

 

  

 
;

flÁÖue’\;Ï“÷π;
Ÿzqz’\;ä÷zzçzzÓÑÊ;

å;ÎÑ\Äbzz’\;‡Âızq÷zz‡];

 
 
 الثايناملرفق 

 رير اللجنة السابقة ا تق
 ٢٠٢٠فرباير   .أ
 ٢٠١٩مارس   .ب

 ٢٠١٨    يونيو  .ج
 
 

 



 عامة والبيئةاملرافق الجلنة 
 

 

 

  

 
;

flÁÖue’\;Ï“÷π;
Ÿzqz’\;ä÷zzçzzÓÑÊ;

å;ÎÑ\Äbzz’\;‡Âızq÷zz‡];

 
 

 الثاينلمرفق تابع ل
 

 تقرير اللجنة السابقة  -أ
 ٢٠٢٠فرباير  

 دور االنعقاد الثاني بالفصل التشريعي اخلامس) ( 
 
 

 





















































































 عامة والبيئةاملرافق الجلنة 
 

 

 

  

 
;

flÁÖue’\;Ï“÷π;
Ÿzqz’\;ä÷zzçzzÓÑÊ;

å;ÎÑ\Äbzz’\;‡Âızq÷zz‡];

 
 

 تابع للمرفق الثاين
 

 تقرير اللجنة السابقة   - ب
 ٢٠١٩مارس  

 بالفصل التشريعي اخلامس)   األول (دور االنعقاد  
 
 

 



















































 عامة والبيئةاملرافق الجلنة 
 

 

 

  

 
;

flÁÖue’\;Ï“÷π;
Ÿzqz’\;ä÷zzçzzÓÑÊ;

å;ÎÑ\Äbzz’\;‡Âızq÷zz‡];

 
 

 تابع للمرفق الثاين
 

 تقرير اللجنة السابقة   -ج
 ٢٠١٨يونيو  

 (دور االنعقاد الرابع بالفصل التشريعي الرابع) 
 
 

 



































































 عامة والبيئةاملرافق الجلنة 
 

 

 

  

 
;

flÁÖue’\;Ï“÷π;
Ÿzqz’\;ä÷zzçzzÓÑÊ;

å;ÎÑ\Äbzz’\;‡Âızq÷zz‡];

 
 

 الثالثاملرفق 
 

قرار جملس النواب املوقر  

 ومرفقاته 
 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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 مشروع القانون 
و مذكرة برأي احلكومة  
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