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قانون رقم ( )10ل�سنة 2019
ب�ش�أن النظافة العامة
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور,
وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة 1971
وتعديالته،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  1976وتعديالته،
وعلى قانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة  1977وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري والتطوير،
املع َّدل بالقانون رقم ( )6ل�سنة ،2005
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1996ب�ش�أن �إ�شغال الطرق العامة ،املع َّدل بالقانون
رقم ( )6ل�سنة ،2005
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1996ب�ش�أن البيئة ،املع َّدل باملر�سوم بقانون رقم ()8
ل�سنة ،1997
وعلى القانون املدين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )19ل�سنة ،2001
وعلى قانون البلديات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  2001وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )17ل�سنة  2002ب�ش�أن نظام املحافظات وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )39ل�سنة  2002ب�ش�أن امليزانية العامة وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )33ل�سنة  2006ب�ش�أن ال�صرف ال�صحي و�صرف املياه ال�سطحية
وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )47ل�سنة  2012ب�إن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،
وعلى قانون املرور ال�صادر بالقانون رقم ( )23ل�سنة ،2014
وعلى قانون ال�صحة العامة ال�صادر بالقانون رقم ( )34ل�سنة ،2018
ن�صه ،وقد �ص َّدقنا عليه و�أ�صدرناه:
�أق َّر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ُّ

مادة ()1

يف تطبيق �أحكام هذا القانون ،تكون للكلمات والعبارات التالية املعا َ
ين املبين َة قرينَ ُك ٍّـل
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�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
منها ،ما مل ِ
 -1الوزارة :الوزارة المخت�صة ب�شئون البلديات.
 -2الوزير :الوزير المخت�ص ب�شئون البلديات.
 -3الإدارة المعنية :الإدارة المخت�صة ب�شئون النظافة في البلدية �أو الأمانة المخت�صة.
 -4البلدي���ة �أو الأمان���ة المخت�ص���ة :البلدي���ة �أو الأمان���ة المعني���ة ب�شئون النظاف���ة للمنطقة �أو
المحافظة التابعة لها.
 -5النفايات :المخ َّلفات بجميع �أنواعها ال�سائلة �أو ال�صلبة �أو �شبه ال�صلبة ،كالقمامة والف�ضالت
والأوراق المراد التخل�ص منها ،ومياه ال�صرف ال�صحي ،وهياكل المركبات والآالت الأخرى
ومك ِّوناته���ا �أو �أجزاء منه���ا ،والطيور النافق���ة والحيوانات ور ْو ُثـها ،ومخ َّلف���ات �أعمال البناء
و�ض ِعـها في غير
واله���دم ،والأتربة والنباتات والأ�شجار والم�صان���ع وغيرها التي تترتب على ْ
الأماك���ن المخ�ص�صة له���ا �أ�ضرار �صحية �أو بيئية �أو حرائ���ق� ،أو الإخالل بمظهر المدينة �أو
القرية �أو المنطقة �أو الحي �أو نظافتها� ،أو يعرقل حركة ال�سير.
 -6م�ص���در النفاي���ات :الجه���ة الت���ي ت�سبب���ت �أو نتج���ت عنه���ا النفاي���ات �سواء م���ن الأ�شخا�ص
الطبيعيين �أو االعتبارية العامة والخا�صة ،والمن�ش�آت �سكنية كانت �أو غير �سكنية ،والم�صانع
والمخيم���ات والمع�سكرات والحظائر والم�سالخ ،والأ�س���واق والأماكن ال�سياحية وال�شواطىء
والمزارع ،وو�سائل النقل العام والخا�ص وغيرها.
 -7موق���ع ر ْف���ع النفايات :المكان الذي تحدِّ ده البلدي���ة �أو الأمانة المخت�صة لر ْفع النفايات من
داخل �أو �أمام �أو بالقرب من م�صدر النفايات ِو ْفـق ًا لطبيعتها.
 -8موقع معالجة النفايات :المكان الذي تحدِّ ده البلدية �أو الأمانة المخت�صة ،وتتم فيه معالجة
النفاي���ات وذل���ك بتدويرها �أو ر ْدمه���ا �أو ب�أية و�سيلة �أخرى معت َمـدة م���ن الوزير بالتن�سيق مع
الجهات الأخرى المعنية.
� -9إدارة النفاي���ات :ج ْمع النفاي���ات وتخزينها ون ْقـ ُلـها و�إعادة تدويره���ا والتخل�ص منها بما في
ذلك العناية الالحقة بمواقع التخل�ص ِو ْفق ًا للطرق المعت َمدة بيئي ًا.
� -10إعادة تدوير النفايات :العمليات التي ت�سمح با�ستخال�ص مواد و�إعادة ا�ستخدامها.
متحـ َّكـم فيها وم�ص َّمـمة للتخلُّـ�ص من النفايات ،وتدار هذه المواقع
 -11مواقع التخلُّـ�ص :مواقع َ
ِو ْفق��� ًا لال�شتراط���ات البيئية وال�سالمة الت���ي تحدِّ دها الإدارة المعني���ة بالتن�سيق مع الجهات
ذات العالقة.
 -12النفاي���ات الخا�ص���ة� :أي���ة نفاي���ات ناتج���ة عن �أن�شط���ة الرعاي���ة ال�صحي���ة المختلفة بكافة
�أ�شكاله���ا التمري�ضي���ة والعالجية والت�شخي�صي���ة بالم�ست�شفيات والمراك���ز ال�صحية� ،شاملة
�أعمال المختبرات ومراكز الأبحاث والأ�شعة وال�صيدليات وعالج الأ�سنان والعالج الطبيعي
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ومنتج���ات وعقاقير معامل الأدوية وم�ستودعاته���ا ،والمخ َّلفات ال�صناعية ال�صلبة وال�سائلة،
ومخ َّلفات و�سائ���ل النقل ،والم�سالخ و�أ�سواق بيع اللحوم والأ�سماك والطيور والمزارع المع َّدة
لتربيتها وغيرها.

مادة ()2

مع مراعاة �أحكام قانون البيئة وقانون ال�صحة العامة واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا
لهما:
ُ -1ي َ
حظ���ر �إلق���اء �أو ت��� ْرك � ٍّأي م���ن النفايات المن�صو����ص عليها في ه���ذا القان���ون وفي الئحته
المخ�ص�صة لذلك من ِقـ َبـل الجهة المخت�صة.
التنفيذية� ،إال في الأماكن
َّ
ُ -2ي َ
حظ���ر ف��� ْرز ومعالجة النفايات �إال في المواق���ع المع َّدة �أو َّ
المرخ�صة لذل���ك و ِو ْفق ًا لل�شروط
والإجراءات التي تحدِّ دها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.

مادة ()3

ُي َ
حظر �إتيان � ٍّأي من الأفعال الآتية:
الب�صق �أو ل ْفظ �أية مادة مم�ضوغة� ،أو �إلقاء �أو ت ْرك المهمالت وال�سجائر والف�ضالت ،وق�ضاء
ْ -1
الحاجة في غير المكان المعد لذلك.
غ�سـل المركبات �أو غيرها �أو � ُّأي عمل م�شابه ي�ؤدي �إلى جريان المياه �إلى ال�شوارع �أو الممرات
ْ -2
�أو الأزقة.

مادة ()4

 -1يج���ب على �شاغلي المن���ازل و�أ�صحاب المكات���ب والمن�ش�آت والمحال التجاري���ة وال�صناعية
وغيرها ِحـ ْفظ النفايات الخا�صة بهم في �أوعية خا�صة يكون لها غطاء ُم ْـح َكم.
 -2تح���دِّ د الالئح���ة التنفيذي���ة له���ذا القانون والق���رارات ال�ص���ادرة تنفي���ذ ًا ل���ه اال�شتراطات
والموا�صف���ات الخا�صة بهذه الأوعية والمواعيد والأماكن المتعلقة بت ْر ِكها في الخارج وطرق
ج ْمعها.

مادة ()5

يجب على اجلهة التي ت�س َّببت �أو نتجت عنها نفايات خا�صة اتخاذ كافة التدابري الالزمة
لف�صل هذه النفايات عن النفايات الأخرى ،وذلك ِو ْفـق ًا لال�شرتاطات واملوا�صفات املق َّررة
ْ
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حلـ ْفظ وج ْمـع ون ْقـل تلك النفايات التي حتدِّ دها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،مع مراعاة
ِ
�أحكام القوانني واللوائح والقرارات ال�صادرة يف هذا ال�ش�أن وبالتن�سيق مع اجلهات املعنية.

مادة ()6

 -1يج���ب على ُمـلاَّ ك وحائزي العقارات كالأرا�ض���ي والمن�ش�آت التجارية واال�ستثمارية الم�ؤجرة
لل�سكن �أو غيرها من الأغرا�ض الأخرى المحافظة على نظافة �ساحات وممرات ومنا ِور هذه
العقارات.
 -2يج���ب على البلدية �أو الأمانة المخت�صة �إلزام ال ُم َّ
�ل�اك �أو الحائزين بالمحافظة على نظافة
العق���ارات الواقعة ف���ي دائرتها ِو ْفق ًا لل�شروط والإجراءات الت���ي تحدِّ دها الالئحة التنفيذية
لهذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.
-1

-2

-3

-4

مادة ()7

ُي َ
و�ض ُعها �أو ت ْر ُكـها في
حظ���ر على ُملاَّ ك المركبات المهملة وجميع �أن���واع الخردة وال�سكراب ْ
ال�ش���وارع �أو على الأر�صفة ،وفي ال�ساح���ات والميادين العامة وال�شواط���ىء .وعلى البلدية �أو
الأمانة المخت�صة �إنذار ُمـلاَّ ك هذه المركبات المتروكة والخردة بر ْف ِعها ون ْقـ ِلها �إلى الأماكن
بو�ضع عالمة
الت���ي تحدِّ دها البلدي���ة �أو الأمانة المخت�صة خ�ل�ال � 48ساعة ،ويكون الإن���ذار ْ
عليه���ا تفي���د بدء �سري���ان المدة المذك���ورة والإجراء المتخذ ف���ي هذا ال�ش����أن بالتن�سيق مع
الجهات المخت�صة.
ُي َ
حظر �إ�شغال ال�شوارع والميادين وال�ساحات العامة والأرا�ضي الف�ضاء بالمركبات المعرو�ضة
بق�ص���د البيع �أو الإيجار ،وللبلدية �أو الأمانة المخت�صة �إنذار ُمـلاَّ ك هذه الـمركبات بر ْفـ ِعـها
ْ
خـ�ل�ال � 24ساعة وذلك بو�ضع عالمة عليها تفيد بدء فترة الإنذار والإجراء المتخذ في هذا
ال�ش�أن.
ف���ي حالة مخالفة أ�ح���كام البندين ( )2( ،)1من هذه المادة يجب عل���ى البلدية �أو الأمانة
الحجز
وحجزُها لديه���ا .ولها بعد ُم ِـ�ضي ثالثة �أ�شهر من تاريخ ْ
المخت�ص���ة �ض ْبط المركبات ْ
وعدم تق ُّدم �صاحبها ال�ستردادها و�سداد الم�صاريف� ،أن تت�صرف في تلك المركبات ببيعها
بالمزاد العلني ،وتخ�صم الم�صاريف من ثمنها ويودع باقي الثمن على ذمة المالك �إنْ ُو ِجد.
ُت�س����أل البلدية �أو الأمان���ة المخت�صة عن ال�ضرر النا�شىء �أثناء �أو ب�سبب عملية ر ْفع �أو ن ْقل �أو
حجز تلك المركبات حال مخالفتها ال�ضوابط التي تحدِّ دها الالئحة التنفيذية لهذا القانون
ْ
والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.
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مادة ()8

ُي َ
حظر ن ْقل النفايات� ،أي ًا كان م�صدرها ،من موقع ر ْفـ ِعـها �إىل موقع معاجلتها �إال عن طريق
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات َّ
املرخ�صة وامل�ص َّنفة لهذا الغر�ض ِو ْفق ًا لل�ضوابط التي حتدِّ دها الالئحة
التنفيذية لهذا القانون ،مع وجوب تواجد �شهادة من البلدية �سارية املفعول لدى �سائق ال�شاحنة
تثبت ذلك.

مادة ()9

يجب �أن تكون و�سائل ن ْقـل النفايات بحالة جيدة ومغطاة ب�شكل حمكم بحيث ال يقع �أو يت�سرب
�أو ي�سيل �أو يتطاير �شيء من حمتوياتها ،وذلك طبق ًا لل�شروط واملوا�صفات واملواعيد التي حتدِّ دها
الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ()10

يجب على الإدارة املعنية الآتي:
 -1الإ�شراف المبا�شر والرقابة على ن ْقـل النفايات �أي ًا كان نوعها من مواقع ر ْفـ ِعـها وحتى المواقع
المخ�ص�صة لردمها �أو تدويرها �أو معالجتها.
َّ
 -2تنظيم ج ْمع وف ْرز النفايات بطرق من �ش�أنها ت�سهيل �إعادة تدويرها ِو ْفق ًا لل�ضوابط والمعايير
المتعا َرف عليها بيئي ًا.
 -3توفي���ر حاويات منا�سب���ة لجميع �أن���واع النفايات في الأماك���ن المح َّددة لت��� ْرك النفايات في
الخارج ،وتخ�صي�ص مواقع ثابتة و�آمنة لها ،والمحافظة على نظافة هذه الحاويات والأماكن
المحيط���ة بها .ويج���وز �أن يتم ذلك بوا�سطة ال�شركات َّ
المرخ�صة لهذا الغر�ض بالتن�سيق مع
الجهات المخت�صة بال�شروط والموا�صفات التي تحدِّ دها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ()11

يكون ملوظفي البلدية املخت�صة �أو الأمانة املخت�صة الذين يتم حتديدهم بقرار من وزير
العدل بالتن�سيق مع الوزير �صفة َّ
ال�ض ْبطية الق�ضائية الت ََّـحـ ُّقـق من تطبيق �أحكام هذا القانون
والئحته التنفيذية والقرارات املنفذة له ،و�ض ْبط و�إثبات ما يقع من خمالفات لأحكامه و�أحكام
هذه القرارات .ويكون له�ؤالء املوظفني حق طلب املعلومات والبيانات واالطالع على الوثائق
وال ُّر َخ�ص املتعلقة بالأماكن والأعمال اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون والقرارات املنفذة له،
وحترير املحا�ضر و�س�ؤال املخت�صني يف الأماكن امل�شار �إليها ،و�إحالة املخالفة �إىل اجلهة املخت�صة.
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مادة ()12

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها � ُّأي قانون �آخر ،يعا َقب كل َمن يخالف �أحكام
املواد ( )7 ،6 ،4 ،3 ،2من هذا القانون بغرامة ال تقل عن خم�سني دينار ًا وال تزيد على ثالثمائة
دينار.
ويعا َقب على خمالفة �أحكام املواد ( )9 ،8 ،5من هذا القانون بغرامة ال تقل عن خم�سمائة
دينار وال تزيد على �ألف دينار بحريني.
ويجوز للمحكمة يف حالة احلكم بالإدانة �أنْ تق�ضي بامل�صادرة والإزالة �أو رد ال�شيء لأ�صله،
و�سحب الرتخي�ص نهائي ًا ،والإغالق النهائي �أو امل�ؤقت ملدة ال تزيد على  30يوم ًا ،وذلك بح�سب
ْ
الأحوال.
وتو َدع الغرامات التي يتم حت�صيلها من املخالفني يف ح�ساب البلدية �أو الأمانة املخت�صة التي
تقع يف نطاقها املخالفة التي ُ�ض ِبطت.
ويجوز الت�صالح مع البلدية �أو الأمانة املخت�صة يف املخالفات املن�صو�ص عليها يف هذه املادة
واملادة ( )13من هذا القانون مقابل �إيداع مبلغ يعادل ُثـ ُلـث احلد الأق�صى للغرامة املق َّررة
للمخالفة يف ح�ساب البلدية �أو الأمانة التي وقعت املخالفة يف دائرتها .ويجوز الت�صالح بعد ر ْفع
الدعوى اجلنائية وقبل �صدور حكم يف املو�ضوع ب�أداء ُثـ ُلـثي احلد الأق�صى للغرامة �أو قيمة احلد
الأدنى املق َّرر لها �أيهما �أكرب ،وتنق�ضي الدعوى اجلنائية بالت�صالح.

مادة ()13

 -1مع ع���دم الإخ�ل�ال بالم�سئولية الجنائي���ة لل�شخ�ص الطبيع���ي ،يعا َقب ال�شخ����ص االعتباري
بالغرام���ة المق َّررة �إذا ارتُـكِـبت با�سمه �أو لمنفعت���ه �أيٌّ من المخالفات المن�صو�ص عليها في
الم���ادة ( )12من ه���ذا القانون ،وذلك بموافقة �أو عل���م �أو ت ََـ�س ُّتـر �أو �إهم���ال � ٍّأي من �أع�ضاء
مجل�س �إدارته �أو رئي�س �أو م�سئول يمثله.
 -2في حالة الع ْود يجوز للمحكمة �أن تق�ضي بغ ْلـق المقر الذي وقعت فيه المخالفة والذي يما َر�س
فيه الن�شاط المتعلق بها ،لمدة ال تزيد على ثالثين يوم ًا.

مادة ()14

ِّ
تنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي ُتـتَّبع يف �ش�أن الإزالة وتقدير
م�صاريفها وطرق حت�صيلها وحاالت تعديلها والإعفاء منها ،ويتم حت�صيل امل�صاريف بالطريق
الإداري.
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مادة ()15

ـ�صدر الوزير الالئحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكامه خالل
ُي ِ
ثالثة �أ�شهر من تاريخ العمل به.

مادة ()16

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ُ -ك ٌّل فيما يخ�صه  -تنفيذ هذا القانون ،و ُيعمل به من
اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِره يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ــخ 22 :رم�ضان 1440هـ
الموافق 72 :مـاي ـ ـ ـ ــو 2018م

