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 (1ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي للجنة 

المرافق العامة والبيئة بخصوص 

مشروع قانون بشأن النظافة 

العامة، المرافق للمرسوم 

( لسنة 86الملكي رقم )

 م.2014
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 م2017مارس  29 التاريخ :

 

 للجنـة املرافق العامة والبيئة التقريـر التكميلي األول

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

 م2014( لسنة 86رسوم امللكي رقم )املرافق للم

 رابعمن الفصل التشريعي ال الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 : مقدمــة 
 

م، أرسل معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس 2017مارس  22بتاريخ 

( إىل جلنة املرافق العامة والبيئة، بناًء على 3د 4ص ل م ب/ ف 493الشورى خطابـًا برقم )

صل التشريعي من الف الثالثمن دور االنعقاد العادي قرار اجمللس يف جلسته احلادية والعشرين 

م، ابملوافقة على إعادة الديباجة اخلاصة مبشروع 2017مارس  19الرابع واملنعقدة بتاريخ   

 ،م2014( لسنة 86امة املرافق للمرسوم امللكي رقم )رقم ) ( لسنة ) (  بشأن النظافة العقانون 

 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهناوإعد تهاعلى أن تتم دراس
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م، أرسل معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس 2017مارس  27وبتاريخ 

(، بناًء على قرار اجمللس يف جلسته الثانية 3د 4ص ل م ب/ ف494الشورى خطابـًا برقم )

 26اريخ الرابع واملنعقدة بتمن الفصل التشريعي  الثالثمن دور االنعقاد العادي لعشرين وا

بعد إعادة الرتقيم،  7:6بعد إعادة الرتقيم،  5:4م، ابملوافقة على إعادة املواد ) 2017مارس 

 قرير يتضمناد توإعد تهاعلى أن تتم دراس بعد إعادة الرتقيم ( من مشروع القانون املذكور، 8:7

 .رأي اللجنة بشأهنا

 

 

 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

عشــــر  احلادي اجتماعهاتدارســــل اللجنة ديباجة مشــــروع القانون واملواد املعادة يف  (1)
 م.2017مارس  27 واملوافق  

 األســتا ة دالل جاســم ال ايداطلعل اللجنة على االقرتاح املقدم من ســعادة العضــو  (2)
بعد إعادة الرتقيم  7:6وســعادة العضــو األســتا ة ســامية خليل امل يد بشــأن املادة ) 

 (مرفق(. )

 

 األســـــــــتا  رســـــــــن  يد مر ونشــــــــــــارل يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة ابجمللس  -
 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 

 .حسـن  اشـمخولـة السيدة توىل أمانة سر اللجنة  -
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 رأي اللجنة: -اثنيـاا
 

، (بعد إعادة الرتقيم 7:6واملادة )، (بعد إعادة الرتقيم 5:4)الديباجة، واملادة )تدارسل اللجنة 

رقم ) ( لسنة ) (  بشأن النظافة العامة قانون من مشروع  (بعد إعادة الرتقيم 8:7واملادة )

املستشار القانوين لش ون و لك حبضور  م2014( لسنة 86املرافق للمرسوم امللكي رقم )

، كما تدارسل اللجنة االقرتاحات املقدمة من سعادة األستا ة دالل جاسم اللجان ابجمللس

بعد إعادة الرتقيم(، وحبثل  7:6ال ايد وسعادة األستا ة سامية خليل امل يد بشأن املادة ) 

اقشة عادة أعضاء اجمللس أثناء مناللجنة أوجه املالحظات اليت مت إبداؤها من قبل أصحاب الس

 و لك على النحو التايل:وانتهل إىل إجراء بعض التعديالت الالزمة مشروع القانون، 

 

 الديباجة:

يل دوافقل اللجنة على قرار جملس النواب إبضافة بعض القوانني واملراسيم بقوانني، مع تع
 املرفق. مسميات بعض القوانني املضافة، و لك كما هو موضح يف اجلدول

 

 
 

 بعد إعادة الرتقيم  5:4مادة 
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ت مع إجراء بعض التعديال املوافقة على نص املادة كما جاء من احلكومة املوقرة،رأت اللجنة 
 الالزمة عليها، ليكون نص املادة كالتايل:

 

ـــــــد)ت الصـــــــادر ابملرســـــــوم رقـــــــم )20مـــــــع مراعـــــــاة حكـــــــم املـــــــادة ))  ( 35( مـــــــن قـــــــانون البل
أو جملـــــــ  ، كـــــــل أري فضـــــــاء يصـــــــدر بشـــــــأهنا قـــــــرار مـــــــن اجمللـــــــس البلـــــــدي 2001لســـــــنة 
التابعـــــــة لـــــــه يتضـــــــمن وجـــــــوب تســـــــويرها، يلتـــــــ م حائ هـــــــا بتســـــــويرها، و لـــــــك وفقــــــــًا  األمانـــــــة

أو واملواصــــــفات واملواعيــــــد الــــــيت يــــــتم إخطــــــار   ــــــا مــــــن قبــــــل البلديــــــة  لألســــــبار والشــــــرو 
 (املختصة. األمانة

 

 بعد إعادة الرتقيم  7:6مادة 

( بعد إعادة الرتقيم 7:6تبنل اللجنة اقرتاح سعادة األستا ة دالل جاسم ال ايد بشأن املادة )
 كاآليت:حبذف الفقرة األخرية من نص املادة بعد التعديل، لتصبح املادة  

ــــة واالســــتثمارية )  ــــالعق وحــــاراي العقــــارات كاألراوــــي واملنشــــ ت التجاري ــــح م جيــــى عل
ــــــؤجرة  أو غــــــاه مــــــن األغــــــران األخــــــر  ا افظــــــة علــــــح نظافــــــة  لغــــــرن الســــــكنامل

 (حات وممرات ومناور  ذه العقارات.سا واجهات وأسطح و

 

  

 بعد إعادة الرتقيم  8:7مادة 
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على نص املادة كما جاء من احلكومة املوقرة مع حذف الفقرة الثانية منها، كوهنا  وافقل اللجنة
 تتعلق مبوضوع إشغال الطرق والساحات العامة وليس هلا أية صلة بقانون النظافة العامة.

 

 وقد أجرت اللجنة بعض التعديالت على نص املادة، وعلى  لك يكون نصها كالتايل:  
 

ـــــ) ات املهملـــــة واحلديـــــد اخلـــــردة )الســـــكراب( تركهـــــا يف الشـــــوارع حيظـــــر علـــــى أصـــــحاب املركب
وعلـــــــى األرصـــــــفة ويف الســـــــاحات وامليـــــــادين العامـــــــة وللبلديـــــــة املختصـــــــة أن تنـــــــذر أصـــــــحاب 
هـــــــذ  املركبـــــــات املهملـــــــة والســـــــكراب برفعهـــــــا ونقلهـــــــا إىل األمـــــــاكن الـــــــيت  ـــــــددها البلديـــــــة 

ســــــــر)ن املــــــــدة ســــــــاعة ويكــــــــون اعنــــــــذار بوضــــــــع عالمــــــــة عليهــــــــا تفيــــــــد ببــــــــدء  48خــــــــالل 
 املذكورة.

 

ا لديها، وهلا، املركبات وحج ه  ذه ويف حالة املخالفة يكون للبلدية املختصة احلق يف ضبط
ثالثة أشهر من اتريخ احلج  وعدم تقدم صاحبها السرتدادها وسداد املصاريف،  بعد مضي

الفقرة الثالثة من  مأن تبيع املركبة ابمل اد العلين وختصم تلك املصاريف من مثنها، ومبراعاة حك
 ( من هذا القانون.12املادة )

 

 

 (وختلى البلدية مس وليتها عن أي أضرار  دث أثناء عملية الرفع أو النقل أو احلج .
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كما قررت اللجنة استحداث تعريف للخردة )السكراب( و لك يف املادة الثانية اخلاصة 
ى من الحقـًا، مبا أن اجمللس املوقر قد انتهابلتعريفات، على أن يتم  لك بطلب إعادة مداولة 

 مناقشة املادة املذكورة.

 

 اختيار مقرري املوووع األصلي واالحتياطي : -اثلثـاا 
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشــــــــــــــورى، اتفقل اللجنة على  39إعماالً لنص املادة )      
 اختيار كل من:

 

 أصليــاا. مقرراا االستـا  علـي عيـسح أ ــدسعـادة  .1

 مقرراا احتياطيـاا. املهندسـة ز ـوة رمـد الكواري سعـادة .2

 

 

 توصية اللجنة: -رابعـاا
 

 مبا يلي: ، فإن اللجنة توصيدار من مناقشات وما أبدي من آراءيف ضوء ما      
 

بعــد  7:6واملــادة  بعــد إعــادة الرتقيم  5:4 واملــادة ديبــاجــة ) الــ املوافقــة علح  -     
مشــــــــــروع قانون رقم ) ( من بعد إعادة الرتقيم (  8:7 واملادة    الرتقيم إعادة 

م 2014( لسنة 86لسنة ) (  بشأن النظافة العامة املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 و لك ابلتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق.
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 واألمر معرون علح اجملل  املوقر الختا  الالزم    
 

 

 

زهوة حممد الكواري                                        فؤاد أمحد احلاجي                     
  

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة                    نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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 استدراك 
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 م2017أبريل  2التاريخ: 

 

 

 صاحـب املعالـي السيـد علي بن صالـح الصالـح    املوقـر 

 رئيـس جملـس الشـورى

 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

افق للجنة المروالتقرير الرابع  التقرير التكميلي األولالموضوع / استدراك على     

بشأن النظافة العامة المرافق  رقم ) ( لسنة ) (  مشروع قانونالعامة والبيئة بشأن 

 .م2014( لسنة 86للمرسوم الملكي رقم )

 

 

ي يتارلرن االمؤر ااوفر ل       و رس  29إشااا رل إال ااوع اااع، وإلحا عإاب ق 

ما  إؤه لطلب اؤ  و  ؤادم اكم اسااتدراكي  يشاال  اادلي مر 2017 يرالر  8م ع    2017

دعل وعاد وشرع، ااا ؤع ا عذاك إلل ( يعد إإ دل ااترقلم و  م13) –( 12عااو دل )

 ااؤبع اات ا :

 

 الديباجة: -1

 توصية اللجنة:
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وم المرسب الصادر قانون المرافعات المدنية والتجارية وعلى) استيدال إي رل -     

قانون المرافعات المدنية  وعلى) يعي رل( وتعديالته ،1971( لسنة 12بقانون رقم )

 .،(1971( لسنة 12المرسوم بقانون رقم )ب الصادر وتعديالته والتجارية

 

( لسنة 15المرسوم بقانون رقم )الصادر بقانون العقوبات  وعلىاستيدال إي رل ) -

م المرسوالصادر بقانون العقوبات وتعديالته  وعلى( يعي رل )وتعديالته ،1976

 .(،1976( لسنة 15بقانون رقم )

 

( 13المرسوم بقانون رقم )ب لصادرقانون تنظيم المباني ا وعلىاستيدال إي رل ) -

 قانون تنظيم المباني وتعديالته الصادر وعلى( يعي رل )وتعديالته ،1977لسنة 

 .(،1977( لسنة 13المرسوم بقانون رقم )ب

 

( لسنة 19وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )استيدال إي رل ) -

وتعديالته الصااااادر بالمرسااااوم بقانون رقم وعلى القانون المدني يعي رل ) (،2001

 .(،2001( لسنة 19)

 

( لسنة 35المرسوم بقانون رقم )ب قانون البلديات الصادر وعلىاستيدال إي رل ) -

م المرسوب قانون البلديات وتعديالته الصادر وعلى( يعي رل )، وتعديالته2001

 (.،2001( لسنة 35بقانون رقم )

قانون اإلجراءات الجنائية  الصادر بالمرسوم  بقانون رقم وعلى استبدال عبارة ) -

وعلى قانون اإلجراءات الجنائية وتعديالته ( بعبارة )وتعديالته ،2002( لسنة 46)

 (.،2002( لسنة 46الصادر بالمرسوم  بقانون رقم )
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 :( بعد إعادة الترقيم13) –( 12المادة ) -2

 

 توصية اللجنة:

 

بدال عبارة ) ( من هذا 23،4،6،7،8،كل من يخالف أحكام المواد )يعاقب استتتتتتت

( من هااذا 24،6،7،8،يعاااقااب كاال من يخااالف أحكااام المواد ))( بعبتتارة القااانون

 .(القانون

 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،،،

 

زهــوة حممــد الكــواري                                             
املرافق نائـب رئيـس جلنـة 
 العامة والبيئة
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 مشروع قانون رقم ) ( لسنة  ) ( بشأن النظافة العامة 

 م2014( لسنة 86املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة  

 املواد كما أقرهتا اللجنة نصوص توصية اللجنة قرار جمل  النوار

 الديباجة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الديباجة
إضافة القوانني واملراسيم بقانون  .1

 اآلتية:
( لسنة 12املرسوم بقانون رقم ) -

إبصدار قانون  1971
املرافعات املدنية والتجارية  

 وتعديالته.
( لسنة 15املرسوم بقانون رقم ) -

إبصدار قانون  1976
 العقوابت  وتعديالته.

 الديباجة
املوافقـــــــة على قرار جملس النواب  -

إبضـــافة القوانني واملراســـيم بقوانني مع 
تعــــديــــل مســــــــــــــميــــات بعض القوانني 

 املضافة.

 الديباجة
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( لسنة 19املرسوم بقانون رقم ) -
 إبصدار القانون املدين. 2001

( لسنة 17املرسوم بقانون رقم ) -
بشأن نظام ا افظات   2002

 وتعديالته.
سنة ( ل39املرسوم بقانون رقم ) -

بشأن املياانية العامة   2002
 وتعديالته.

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

 األعلح للبيئة. 
( لسنة 23قانون رقم )ال -

 .إبصدار قانون املرور 2014

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=71322
http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=71322
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حنن محد بن عيسى آل خليفة ملك 
 مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،
 
 

 
 1975( لسنة 3وعلى القانون رقم )

 بشأن الصحة العامة، وتعديالته،
 

توحيد نسق عري القوانني  .2
واملراسيم بقانون على النحو الوارد 

 أدان .
 )نص الديباجة بعد التعديل( 

  )  ( لسنة مشروع قانون رقم
 بشأن النظافة العامة )  ( 

حنن محد بن عيسى آل خليفة                                  
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،
( 12املرسوم بقانون رقم )وعلح 
إبصدار قانون  1971لسنة 

املرافعات املدنية والتجارية  
 وتعديالته 

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

 
 
 
     )  (  )  ( لسنةمشروع قانون رقم

 بشأن النظافة العامة
حنن محد بن عيسى آل خليفة                                  

 ملك مملكة البحرين.
 الدستور،بعد االطالع على 

ون املرافعات املدنية قان وعلح
 الصادر وتعديالته والتجارية

( لسنة 12رسوم بقانون رقم )ملاب
1971  

 1975( لسنة 3وعلى القانون رقم )
 بشأن الصحة العامة، وتعديالته،
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وعلى قانون تنظيم املباين الصادر 
( لسنة 13)ابملرسوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته،1977
( لسنة 3وعلى املرسوم بقانون رقم )

بشأن تقسيم األراضي املعدة  1994
م للتعمري والتطوير، املعدل ابلقانون رق

 ،2005( لسنة 6)
( لسنة 2وعلى املرسوم بقانون رقم )

بشأن إشغال الطرق العامة،  1996
( لسنة 6املعدل ابلقانون رقم )

2005، 

( 15وعلح املرسوم بقانون رقم )
إبصدار قانون  1976لسنة 

 العقوابت  وتعديالته 
( 13رسوم بقانون رقم )وعلح امل

إبصدار قانون تنظيم  1977لسنة 
   وتعديالته املباين

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

م للتعمري والتطوير، املعدل ابلقانون رق
 ،2005( لسنة 6)

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

( لسنة 6املعدل ابلقانون رقم )
2005، 

قانون العقوابت وتعديالته  وعلح
( 15رسوم بقانون رقم )ملالصادر اب

  1976لسنة 
عديالته اين وتقانون تنظيم املب وعلح

( 13رسوم بقانون رقم )ملاب الصادر
  1977لسنة 

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

م للتعمري والتطوير، املعدل ابلقانون رق
 ،2005( لسنة 6)

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

( لسنة 6) املعدل ابلقانون رقم
2005، 

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


99 
 

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

 ،1997( لسنة 8بقانون رقم )
 
 
 

وعلى قانون البلد)ت الصادر 
( لسنة 35ابملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2001
 
 
 
 
 
 

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

 ،1997( لسنة 8بقانون رقم )
( 19وعلح املرسوم بقانون رقم )

إبصدار القانون  2001لسنة 
 الته املدين  وتعدي

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

( 17وعلح املرسوم بقانون رقم )
بشأن نظام  2002لسنة 

 ا افظات  وتعديالته 
( 39وعلح املرسوم بقانون رقم )

بشأن املياانية العامة   2002لسنة 
 وتعديالته 

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

 ،1997( لسنة 8بقانون رقم )
القانون املدين وتعديالته  وعلح

( 19رسوم بقانون رقم )ملالصادر اب
  2001لسنة 
ته وتعديال قانون البلدايت وعلح

( 35رسوم بقانون رقم )ملاب الصادر
  2001لسنة 

( 17وعلح املرسوم بقانون رقم )
بشأن نظام  2002لسنة 

 ا افظات  وتعديالته 
( 39وعلح املرسوم بقانون رقم )

بشأن املياانية العامة   2002لسنة 
 وتعديالته 
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وعلى قانون اعجراءات اجلنائية 
( 46الصادر ابملرسوم بقانون رقم )

 يالته،، وتعد2002لسنة 
( لسنة 33وعلى القانون رقم )

بشأن الصرف الصحي  2006
 وصرف امليا  السطحية،

 
 

 
 

 

( 46املرسوم بقانون رقم )وعلى 
إبصدار قانون  2002 بسنة

 وتعديالته، اإلجراءات اجلنارية 
( لسنة 33وعلى القانون رقم )

بشأن الصرف الصحي  2006
 ،تهوتعديالوصرف امليا  السطحية، 

( 47وعلح املرسوم بقانون رقم )
إبنشاء وتنظيم  2012لسنة 

 اجملل  األعلح للبيئة 
( لسنة 23قانون رقم )وعلح ال
  إبصدار قانون املرور 2014

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

 وأصدران ،

 قانون اإلجراءات اجلنارية وعلح 
قانون ب ملرسوم الصادر ابوتعديالته 

  2002لسنة ( 46رقم )
( لسنة 33وعلى القانون رقم )

بشأن الصرف الصحي  2006
 ،تهوتعديالوصرف امليا  السطحية، 

( 47وعلح املرسوم بقانون رقم )
إبنشاء وتنظيم  2012لسنة 

 اجملل  األعلح للبيئة 
قانون املرور الصادر ابلقانون وعلح 
  2014( لسنة 23رقم )

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
يه ، وقد صدقنا علالقانون اآليت نصه

 وأصدران ،

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 

 وأصدران ،
 (4مادة )

 
 
 
 

( مــــن 20مــــع مراعــــاة حكــــم املــــادة )
قــــــانون البلــــــد)ت الصــــــادر ابملرســــــوم 

، كــــــــــــل 2001( لســــــــــــنة 35رقــــــــــــم )
أري فضــــــــاء يصــــــــدر بشــــــــأهنا قــــــــرار 
مـــــــــن اجمللـــــــــس البلـــــــــدي التابعـــــــــة لـــــــــه 
يتضــــــــمن وجــــــــوب تســــــــويرها، يلتــــــــ م 
حائ هـــــــــا بتســـــــــويرها، و لـــــــــك وفقــــــــــًا 

 (4مادة )
حذف املادة وإعادة ترقيم املواد  -

الالحقة؛ حيث وردت اختصاصات 
( من 19اجملالس البلدية يف املادة )

( لسنة 35املرسوم بقانون رقم )
إبصدار قانون البلد)ت،  2001

 وتعديالته.
 

  (4مادة )
 الرتقيم( بعد إعادة 5)مادة 

املوافقـــــــة علـــــــى نـــــــص املـــــــادة كمـــــــا  -
مــــــــع  جــــــــاء مــــــــن احلكومــــــــة املــــــــوقرة،

 إجراء التعديالت التالية:
أو جملــــــــــــــ  إضــــــــــــــافة عبــــــــــــــارة )  -

يصــــــــدر ( بعــــــــد عبــــــــارة )  األمانــــــــة
بشــــــــــــأجملا قــــــــــــرار مــــــــــــن اجمللــــــــــــ  

 (.البلدي
لألســــــــــــبار اســــــــــــتبدال عبــــــــــــارة ) -

 (.للشرو ( بعبارة )والشرو 

 (5مادة )
 
 
 
 

( مــــن 20مــــع مراعــــاة حكــــم املــــادة )
قــــــانون البلــــــد)ت الصــــــادر ابملرســــــوم 

، كــــــــــــل 2001( لســــــــــــنة 35رقــــــــــــم )
أري فضــــــــاء يصــــــــدر بشــــــــأهنا قــــــــرار 

أو جملـــــــــ  مـــــــــن اجمللـــــــــس البلـــــــــدي 
ــــة التابعــــة لــــه يتضــــمن وجــــوب  األمان

تســـــويرها، يلتـــــ م حائ هـــــا بتســـــويرها، 
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واملواعيــــــــــــد للشــــــــــــرو  واملواصــــــــــــفات 
الــــــــيت يــــــــتم إخطــــــــار   ــــــــا مــــــــن قبــــــــل 

 البلدية املختصة.

ــــــــــةإضــــــــــافة عبــــــــــارة )  - (  أو األمان
 (. من قبل البلديةبارة ) بعد ع

 والشـــــرو لألســـــبار و لـــــك وفقــــــًا 
واملواصــــــــــفات واملواعيــــــــــد الــــــــــيت يــــــــــتم 

ـــــــة  أو إخطـــــــار   ـــــــا مـــــــن قبـــــــل البلدي
 املختصة. األمانة

 
 

 (6مادة )
 

 
جيـــــــــــــب علـــــــــــــى أصـــــــــــــحاب املبـــــــــــــاين 
التجاريــــــــــــــة واالســــــــــــــتثمارية املــــــــــــــ جرة 
ــــــــــــــك مــــــــــــــن  للســــــــــــــكن أو لغــــــــــــــري  ل
ــــــــــى نظافــــــــــة  األغــــــــــراي انافظــــــــــة عل
ســــــــــاحات وممــــــــــرات ومنــــــــــاور هــــــــــذ  

 (6مادة )
إعادة صوغ املادة على النحو الوارد  -

 أدان .
 )نص املادة بعد التعديل( 

جيى علح مالعق وحاراي  .1
العقارات كاألراوي واملنش ت 
التجارية واالستثمارية املؤجرة 
للسكن أو غا ا من األغران 
األخر  ا افظة علح نظافة 

  (6مادة )
 ( بعد إعادة الرتقيم7مادة ) 

 
املوافقة على نص البند األول من  -

 قرار جملس النواب. 
 

 (7مادة )
 

 
جيــــــــــى علــــــــــح مــــــــــالعق وحــــــــــاراي 
العقــــــارات كاألراوــــــي واملنشــــــ ت 
التجاريــــــــة واالســــــــتثمارية املــــــــؤجرة 

ــــــــرن الســــــــكن ــــــــن  لغ أو غــــــــاه م
ــــح  األغــــران األخــــر  ا افظــــة عل
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ـــــــــاين واألرصـــــــــفة املالصـــــــــقة هلـــــــــا،  املب
وللبلديـــــــة أن تلـــــــ م املـــــــالل ابنافظـــــــة 

 على نظافتها.

ساحات وممرات ومناور  ذه 
 العقارات. 

جيى علح البلدية أو األمانة  .2
املختصة إلاام املالعق أو احلاراين 
اب افظة علح نظافة العقارات 
الواقعة يف داررهتا وفقاا للشرو  
واإلجراءات اليت حتدد ا الالرحة 
التنفيذية هلذا القانون والقرارات 

 تنفيذاا له.الصادرة 
 

 واجهـــــــــــات وأســـــــــــطح ونظافـــــــــــة 
ســــــاحات وممــــــرات ومنــــــاور  ـــــــذه 

 العقارات. 
 
 

 (7مادة )
 
 

 

 (7مادة )
إعادة صوغ املادة على النحو الوارد  -

 أدان .
 )نص املادة بعد التعديل(

 (7مادة )
 ( بعد إعادة الرتقيم8مادة )

 

 (8مادة )
 
 

حيظــــــــــر علــــــــــى أصــــــــــحاب املركبــــــــــات 
املهملــــــــــــــــــــــــة واحلديــــــــــــــــــــــــد اخلــــــــــــــــــــــــردة 
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حيظــــــــــر علــــــــــى أصــــــــــحاب املركبــــــــــات 
املهملــــــــــــــــــــــــة واحلديــــــــــــــــــــــــد اخلــــــــــــــــــــــــردة 
)الســــــــــــكراب( تركهــــــــــــا يف الشــــــــــــوارع 
وعلــــــــــــى األرصــــــــــــفة ويف الســــــــــــاحات 
وامليـــــادين العامــــــة وللبلديـــــة املختصــــــة 
أن تنــــــذر أصـــــــحاب هـــــــذ  املركبـــــــات 
املهملــــــة والســــــكراب برفعهــــــا ونقلهــــــا 
إىل األمـــــــاكن الـــــــيت  ـــــــددها البلديـــــــة 

ســـــاعة ويكـــــون اعنــــــذار  48خـــــالل 
ـــــــدء  بوضـــــــع عالمـــــــة عليهـــــــا تفيـــــــد بب

 سر)ن املدة املذكورة.
كمـــــــــــــا حيظـــــــــــــر إشـــــــــــــغال الشـــــــــــــوارع 
وامليــــــــــــــــادين والســــــــــــــــاحات العامــــــــــــــــة 
ابملركبــــــــات املعروضــــــــة بقصــــــــد البيــــــــع 
وللبلديــــــــــــــــــة املختصــــــــــــــــــة أن تنــــــــــــــــــذر 

املركبات حيظر علح مالق  .1
املهملة ومجيع أنواع اخلردة 
والسكرار ووعها أو تركها يف 
الشوارع أو علح األرصفة  ويف 
الساحات وامليادين العامة 
والشواطئ  وعلح البلدية أو 
األمانة املختصة إنذار مالق  ذه 
املركبات املرتوكة واخلردة برفعها 
ونقلها إىل األماكن اليت حتدد ا 

املختصة خالل البلدية أو األمانة 
ساعة  ويكون اإلنذار بووع  48

عالمة عليها تفيد بدء سراين املدة 
املذكورة واإلجراء املتخذ يف  ذا 
الشأن ابلتنسيق مع اجلهات 

 املختصة.

املوافقة على نص املادة كما جاء  -
من احلكومة املوقرة مع إجراء 

 التعديالت التالية:
ق الثانية، كوهنا تتعلحذف الفقرة  -

مبوضوع إشغال الطرق وليس هلا صلة 
 بقانون النظافة العامة.

( بعد عبارة   ذهإضافة كلمة )  -
يكون للبلدية املختصة احلق يف )

 (.وبط
 

)الســــــــــــكراب( تركهــــــــــــا يف الشــــــــــــوارع 
وعلــــــــــــى األرصــــــــــــفة ويف الســــــــــــاحات 
وامليـــــادين العامــــــة وللبلديـــــة املختصــــــة 
أن تنــــــذر أصـــــــحاب هـــــــذ  املركبـــــــات 
املهملــــــة والســــــكراب برفعهــــــا ونقلهــــــا 
إىل األمـــــــاكن الـــــــيت  ـــــــددها البلديـــــــة 

ســـــاعة ويكـــــون اعنــــــذار  48خـــــالل 
ـــــــدء  بوضـــــــع عالمـــــــة عليهـــــــا تفيـــــــد بب

 سر)ن املدة املذكورة.
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أصـــــــــحاب هـــــــــذ  املركبـــــــــات برفعهـــــــــا 
بوضــــــــع ســــــــاعة و لــــــــك  24خـــــــالل 

ـــــــــدء فـــــــــرتة  ـــــــــد بب عالمـــــــــة عليهـــــــــا تفي
 اعنذار.

 
ويف حالــــــــــــة املخالفــــــــــــة يف احلـــــــــــــالتني 
الســـــابقتني يكـــــون للبلديـــــة املختصـــــة 
احلــــــق يف ضــــــبط املركبــــــات وحج هــــــا 
لــــــــديها، وهلــــــــا، بعــــــــد مضــــــــي ثالثــــــــة 
أشــــــــهر مــــــــن اتريــــــــخ احلجــــــــ  وعــــــــدم 
تقــــــــــــــــــدم صــــــــــــــــــاحبها الســــــــــــــــــرتدادها 
ـــــة  وســـــداد املصـــــاريف، أن تبيـــــع املركب

صــــــــــــــم تلــــــــــــــك ابملــــــــــــــ اد العلــــــــــــــين وخت
املصـــــــــــاريف مـــــــــــن مثنهـــــــــــا، ومبراعـــــــــــاة 

حيظر إشغال الشوارع  .2
وامليادين والساحات العامة 
واألراوي الفضاء ابملركبات 
املعرووة بقصد البيع أو اإلجيار  

ألمانة املختصة إنذار وللبلدية أو ا
مالق  ذه املركبات برفعها خالل 

ساعة و لك بووع عالمة  24
عليها تفيد بدء فرتة اإلنذار 

 واإلجراء املتخذ يف  ذا الشأن.
يف حالة خمالفة أحكام البندين  .3
( من  ذه املادة جيى 2(  )1)

علح البلدية أو األمانة املختصة 
وبط املركبات وحجا ا لديها  

مضي ثالثة أشهر من وهلا بعد 
اتريخ احلجا وعدم تقدم صاحبها 

 
 

 
 
 
 

ويف حالة املخالفة يكون للبلدية 
ملركبات ا  ذه يف ضبطاملختصة احلق 

الثة ث مضي بعدوحج ها لديها، وهلا، 
أشهر من اتريخ احلج  وعدم تقدم 
صاحبها السرتدادها وسداد 

لين املصاريف، أن تبيع املركبة ابمل اد الع
وختصم تلك املصاريف من مثنها، 
ومبراعاة حكم الفقرة الثالثة من املادة 

 ( من هذا القانون.12)
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حكـــــــــم الفقـــــــــرة الثالثـــــــــة مـــــــــن املـــــــــادة 
 ( من هذا القانون.12)

وختلــــــى البلديــــــة مســــــ وليتها عــــــن أي 
ــــــة الرفــــــع  أضــــــرار  ــــــدث أثنــــــاء عملي

 أو النقل أو احلج .

السرتداد ا وسداد املصاريف  أن 
ا تتصرف يف  تلك املركبات  ببيعه

ابملااد العلين وختصم املصاريف من 
مثنها ويودع ابقي الثمن علح  مة 

 املالك إن وجد.
ُتسأل البلدية أو األمانة  .4

املختصة عن الضرر الناشئ أثناء 
رفع أو نقل أو أو بسبى عملية 

حجا تلك املركبات حال خمالفتها 
الضوابط اليت حتدد ا الالرحة 
التنفيذية هلذا القانون والقرارات 

 الصادرة تنفيذاا له.
 

مس وليتها عن أي وختلى البلدية 
أضرار  دث أثناء عملية الرفع أو 

 النقل أو احلج .
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