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 م١٩٩٩لسنة ) ٣٩(قانون رقم
 بشأن النظافة العامة

 ـ:باسم الشعب
 .رئيس الجمهورية

 .بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية
 .وبعد موافقة مجلس النواب

 ـ:نون اآلتي نصهأصدرنا القا
 الفصل االول

 التسمية والتعاريف واألهداف
 .القانون قانون النظافة العامةهذا يسمى ) ١(مادة
يقصد بالعبارات واأللفاظ اآلتية المعاني المبينة قرين كـل منهـا مـالم             ) ٢(مادة

 : النص معنى آخر سياقيقتض
 .وزارة اإلنشاءات واإلسكان والتخطيط الحضري:الوزارة 
 .وزير اإلنشاءات واإلسكان والتخطيط الحضري:الوزير 
 .أمانة العاصمة او المحافظات او المديريات:الوحدة اإلدارية 
أمين العاصمة أو المحـافظ كـل فـي دائـرة           :رئيس الوحدة اإلدارية   

  .هاختصاص
هي النفايات بجميع أنواعها المختلفة عن األفـراد         ):القمامة(المخلفات 

 والخاصة سكنية وغير سكنية والمصـانع       العامةووالمباني الحكومية   
لسلخانات واألسواق واألمـاكن    اوالمخيمات والمعسكرات والحظائر و   

العامة واألماكن السياحية والحدائق وغيرها ووسـائل النقـل وكـذلك       
هياكل السيارات واآلالت واآلليات األخرى وماكيناتها أو أجزاء منهـا          

فات أعمال الهـدم والبنـاء      وروث الحيوانات والحيوانات النافقة ومخل    
واألتربة وكل ما يترتب على عدم وضعه في غير األماكن المخصصة           
له أضرار صحية أو بيئية او حرائق أو اإلخالل بمظهـر المدينـة او              

 .القرية او نظافتهما
هو كل شخص طبيعي او اعتباري متخصـص فـي اعمـال            :المتعهد 

 المشرفة على أعمال    النظافة أسندت إليه بموجب عقد بينه وبين الجهة       
 .النظافة القيام ببعض او كل عمليات جمع ونقل وتصريف المخلفات

 .مكتب الوزارة بالوحدات اإلدارية او من يمثلها :مكتب الوزارة 
 -:يهدف هذا القانون إلى تحقيق اآلتي) ٣(مادة

 .حماية البيئة وصحة المجتمع وعدم اإلضرار بهما -١
قرى بطرق صحية او معالجتها أو      التخلص من المخلفات في المدن وال      -٢

 .عها بطرق علمية إلعادة استخدامهايإعادة تصن
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تحقيق مبدأ الالمركزية في أعمال النظافة وتنظيمها وتبسيط إجراءات          -٣
 .تنفيذ أعمالها ووضع خطط عامة للنظافة في نطاق الوحدة اإلدارية

مـال  يتولى رئيس الوحدة اإلدارية في نطاق اختصـاص مسـؤولية أع          ) ٤(مادة
 :النظافة وله في سبيل تحقيق ذلك

التوجيه واإلشراف والرقابة على سير أعمال األجهزة التنفيذية العاملة          -١
في مجال النظافة ومتابعة مستوى تنفيذها للخطـط والبـرامج ومناقشـة            

 .الصعوبات والمشاكل التي تواجهها ووضع الحلول والمعالجات لها
النظافة في الوحدات اإلدارية وفقـا      التعاقد مع المتعهدين للقيام بأعمال       -٢

 .لهذا القانون والئحته التنفيذية
دراسة ومناقشة وإقرار القواعد واألسس المنظمة لتمويل ودعم أعمال          -٣

 .النظافة وفقا لقانون صناديق النظافة وتحسين المدن
اإلشراف على أعمال الورش الميكانيكية العاملة فـي صـيانة اآلالت            -٤

شة التقارير الخاصة بحالة المعدات وعملية صيانتها       ومعدات النظافة ومناق  
 .للحد من التالعب بها أو سوء استعمالها

تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على المسئولين والعـاملين فـي أعمـال             -٥
النظافة بما يضمن حسن األداء والمحافظة على صيانة المعدات واألدوات          

 .م القوانينونظافة الشوارع ورفع المخلفات وبما ال يخل بأحكا
 الفصل الثاني

 في جمع ونقل المخلفات والتخلص منها
يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري إلقـاء او وضـع أو تـرك               ) ٥(مادة

المخلفات في الميادين والسـاحات والحـدائق والشـوارع أو األرصـفة            
والممرات واألزقة سواء كانت عامة او خاصة او وضعها علـى أسـطح             

 الزراعية ومجاري   واألراضيمنازل وشواطئ البحار    المباني وبلكونات ال  
 يحظر دفنها وحرقها أو وضعها      ا واألراضي الفضاء، كم   واألوديةالسيول  

في غير األماكن المخصصة لها من قبل مكتب الوزارة او وضعها خـارج    
 .األوعية أو نقاط التجميع المحددة لها

ب المحالت التجاريـة    على األفراد وشاغلي المنازل والمنشآت وأصحا     ) ٦(مادة
والصناعية وغيرها وضع المخلفات في أوعية او حاويات خاصة يكون لها           
غطاء محكم وفي حالة عدم حيازة األوعية يقوم مكتب الوزارة بتوفير هذه            
األوعية والحاويات وتحصيل ثمنها ولو بالطرق اإلدارية وتحدد الالئحـة           

اويات والضوابط واألحكـام    التنفيذية لهذا القانون مواصفات األوعية والح     
المتعلقة بذلك مراعية في ذلك أحكام تشريعات البيئة األخرى وينطبق هـذا   

 .الحكم على جميع المخلفات عدا مخلفات البناء
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سـالل   على مكتب الوزارة وضع صناديق أو براميل أو حاويات او         . أ) ٧(مادة
ميـادين  لها غطاء محكم ومناسب من حيث الحجم والشكل في الشوارع وال          

والساحات العامة لوضع المخلفات فيها على أال يؤثر وجودها على مظهر           
القرية او نظافتها وال تنجم عنها أضرار صحية او بيئية وعلـى             المدينة او 

أصحاب المنشآت والمباني الكبيرة التي تزيد عن خمسة أدوار عند طلـب            
 .همرخصة البناء تحديد أماكن خاصة لصناديق القمامة ضمن منشآت

بعـاد أو منـع وضـع هـذه         اال يجوز ألي شخص أو جهة إتالف أو       . ب
الصناديق أو البراميل أو السالل في أماكنها المحـددة مـن قبـل مكتـب               

 .الوزارة
يجب نقل المخلفات من البراميل وأماكن تجميعها في الساحات والميادين          ) ٨(مادة

دعت الحاجـة   والشوارع  يوميا على األقل ومن أماكن التخلص منها كلما           
وعلى أن يتم نقلها بوسائل نقل محكمة تمنع تساقطها او تطايرها اثناء نقلها             
وتحدد الالئحة التنفيذية الشروط والمواصفات الواجب توافرها في وسـائل          
نقل المخلفات والمياه القذرة  وكذلك شروط معالجة المخلفات او الـتخلص            

حكـام تشـريعات الصـحة       او إعادة تصنيعها مع مراعاة ا      امنها او فرزه  
 .العامة والبيئة األخرى

 ممن ال   تعلى أصحاب الورش والمخازن والمصانع وغيرها من المنشآ       ) ٩(مادة
يغطيها أي من المتعهدين نقل مخلفاتها إلى األماكن المخصصة لها بالطرق           
والوسائل والشروط التي تحددها الالئحة التنفيذية والتي يجب أن تراعـى           

م من يستفيد من نقل المخلفات بواسطة المتعهدين ومـن          في تحصيل الرسو  
 .يقوم بنقلها بنفسه

 -:يحظر القيام بأي عمل من األعمال اآلتية) ١٠(مادة
تربية المواشي أو الحيوانات او الطيور في األحيـاء السـكنية إال إذا              .  أ

تمت العناية بنظافة أماكن وجودها شريطة عـدم إطالقهـا سـائبة فـي              
 .الشوارع

يارات او العربات او الحيوانات وما إليها فـي الشـوارع أو            غسل الس  .  ب
الساحات او الميادين او الممرات العامة إال في األماكن التي يحددها مكتب            

 .الوزارة
العبث بالمخلفات الموجودة في الشوارع أو الميادين او الساحات العامة          . ج

 . ليست فيهااو األزقة سواء كانت في األوعية واألماكن المخصصة لها او
فرز القمامة في نقاط التجميع او محطات الترحيل المؤقتة او الدائمة او            . د

السيارات او العربات أو الشوارع او الساحات او المباني العامة وال يجوز            
 .فرزها إال في المقالب او المواقع المرخصة لها
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استخدام األرصفة والشوارع من قبل أصحاب المحـالت التجاريـة          . هـ
وعلـى  . الباعة المتجولين وغيرهم لعرض بضائعهم او ممارسة حرفهم       و

 .مكتب الوزارة تخصيص أماكن محددة للباعة المتجولين
 .صناعة واستيراد األكياس البالستيكية وغير القابلة للتحلل. و
تفريغ المياه الناتجة عن تنظيف المطاعم والمسـاكن إلـى األرصـفة            . ز

 .والشوارع
نس واألتربة على األرصفة أو الجزر المخصصـة        وضع مخلفات الك  . ح

 .لألشجار
 الفصل الثالث

 نقل المخلفات السائلة والتخلص منها
مع عدم اإلخالل بالمخططات الحضرية تقوم مكاتب مؤسسـة الميـاه           ) ١١(مادة

بالتنسيق مع مكتب الوزارة تحت إشراف رئيس الوحدة         والصرف الصحي 
 لتصريف ومعالجة مخلفـات الصـرف       اإلدارية باقتراح األماكن المناسبة   

 ومخلفات البيارات والزيوت الحارقـة ومخلفـات        ةالصحي والمياه العادم  
 الواجـب المعامل والمصانع وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الشروط         
 .توافرها في هذه األماكن مع مراعاة التشريعات البيئية األخرى

لمعدات والمصانع ووسـائل النقـل      يحظر تفريغ زيوت اآلالت وا    . أ) ١٢(مادة
ومحطات توليد الكهرباء والورش والمعامل إال في األماكن المخصصة لها          

 .والمحددة من قبل مكاتب الوزارة ووفقا للمخططات الحضرية
على مكاتب الوزارة في المدن الرئيسية والثانويـة إعـداد وتجهيـز            . ب

ق علميـة سـليمة     األماكن المخصصة لتفريغ الزيوت والتخلص منها بطر      
 .بالتنسيق مع مجلس حماية البيئة والجهات ذات العالقة 

على مكاتب الوزارة بالتنسيق مع مجلس حماية البيئة والجهـات ذات           . ج
العالقة إلزام أصحاب المصانع والمحطات والورش والمعامل التـي تقـع           
خارج المدن الرئيسية والثانوية بتحديد أماكن خاصة بهـا للـتخلص مـن             

 .ة السليمةييوت ومعالجتها طبقا للمعايير والشروط العلمالز
 المياه والصرف الصحي إنشـاء      بمشاريعيجب على الجهة المختصة     ) ١٣(مادة

محطات المعالجة لمخرجات شبكات الصرف الصحي وتشغيلها وصـيانتها         
ة السليمة وبما ال يتعارض مع التخطيط العمراني والتوسـع          يبالطرق العلم 

رئيس الوحدة اإلدارية العمل على المتابعة واإلشراف على        السكاني وعلى   
 .ذلك

 في الطرق او الشوارع     ةيحظر ترك الحفر االمتصاصية والمياه العادم     ) ١٤(مادة
أو الساحات او الميادين او الممرات او السوائل او غيرها مـن األمـاكن              
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 العامة والخاصة وعلى أصحاب المباني او المنشآت التي توجد بها حفـر           
 فـي    الحق امتصاص شفط هذه الحفر فور امتالئها ويكون لمكتب الوزارة        

 ذلك في فصل المياه عن المبنى او المنشآة بالتنسيق مـع            نحالة التأخر ع  
مكاتب مؤسسة المياه والصرف الصحي وشفط هذه الحفر على نفقة المالك           

 .لةكما يحظر استعمال اآلبار المهجورة لتصريف المخلفات الصلبة او السائ
يجوز لرئيس الوحدة اإلدارية بناء على عرض مكتب الوزارة التعاقد           ) ١٥(مادة

على إسناد أعمال نقل المياه القـذرة ونـزح البيـارات التابعـة للمبـاني               
والمنشآت إلى متعهد لديه اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ هذه المهمة وفقا لألسس           

  .التي تحددها الالئحة التنفيذية
على أي شخص او جهة حفر بيارات في الشوارع والسـاحات           يحظر  ) ١٦(مادة

والميادين والمواقع العامة والخاصة إال بترخيص من مكتب الوزارة وفقـا           
للشروط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القـانون مراعيـة فـي ذلـك              

 .التشريعات البيئية األخرى
 الفصل الرابع
 مقالب المخلفات

ل مدينة او عدد من المدن المتقاربة مقالب للقمامـة          يجب أن يكون لك   ) ١٧(مادة
تتناسب مساحتها مع عدد السكان ونمو المدينة او المـدن ويراعـى عنـد              
تحديد واختيار مواقعها أن تكون بعيدة عن المـدن والمنـاطق الزراعيـة             
والسكنية ومجاري المياه، كما تراعى المواصـفات والشـروط الصـحية           

 .ئحة التنفيذية لهذا القانونوالبيئية التي تحددها الال
مكتب الوزارة هو المسئول عن إدارة وتشغيل مقالب القمامة وعليـه           ) ١٨(مادة

تقع مسؤولية التخلص من المخلفات بالطرق الصحية والبيئية واتخاذ كافـة           
 .التدابير الالزمة لمنع حدوث أي اضرار صحية او بيئية

لفات المستشفيات والصيدليات   على أصحاب المخلفات الخاصة مثل مخ     ) ١٩(مادة
ومختبرات التحاليل الطبية والمخلفات الصناعية الصـلبة منهـا والسـائلة           

مخلفات وسائل النقل والمخلفات سريعة التعفن مثـل مخلفـات المسـالخ            و
لمواشـي  اوأسواق اللحوم واألسماك والدواجن ومخلفات زرائب ومزارع        

فصلها عن المخلفات األخـرى     والدواجن وغيرها اتخاذ الترتيبات الالزمة ل     
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات واالشـتراطات الخاصـة          

 .بحفظ وجمع ونقل تلك المخلفات مراعية في ذلك التشريعات النافذة
يحظر على أي شخص او جهة منع وضع القمامة فـي المقالـب او               ) ٢٠(مادة

 المقلب كما يحظر على     اعتراض سيارات القمامة ومنعها في الوصول إلى      
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أي شخص او جهة وضع او إلقاء القمامة في أي مكان آخر غير مقالـب               
 .القمامة واألماكن المخصصة لها

يجوز لرئيس الوحدة اإلدارية بعد موافقة الوزير تـأجير جـزء مـن             ) ٢١(مادة
مـن  %)٥٠(مقالب القمامة المملوكة للدولة بحيث ال تزيد مسـاحته عـن          

أن يفي الباقي بحجم المخلفات للمنطقة المخصص لها        مساحة المقلب بشرط    
المقلب وذلك بغرض فرز القمامة ومعالجتها أو إعادة تصنيعها وال يجـوز            

 بيع او تأجير أراضي المقالب ألي شخص او جهـة           االحوالبأي حال من    
او مشروع في غير ما ذكر أعاله إال بعد االستغناء عنه وبعد توفر المقلب              

ي تشغيله وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الشروط التي         البديل والبدء ف  
 .ال يجوز مخالفتها في عقد التأجير

يعتبر عقد تأجير المقلب ألغراض مشاريع فرز القمامة او معالجتها أو           ) ٢٢(مادة
من هذا القانون ملغيـا بحكـم       ) ٢١(إعادة تصنيعها المشار إليه في المادة     

 من تاريخ التعاقد ولم يشرع المستأجر فـي         القانون إذا انقضت ستة اشهر    
 .اإلعداد والتجهيز وسنه إذا لم يبدأ في التشغيل
 الفصل الخامس

  المتعهدين في اعمال النظافةالتعاقد معشروط 
يجوز لرئيس الوحدة اإلدارية التعاقد على إسناد أعمال النظافة أو جزء           ) ٢٣(مادة

دين طبقـا ألحكـام هـذا       منها في بعض المدن أو مناطق منها على متعه        
 .القانون والئحته التنفيذية

يقوم مكتب الوزارة قبل إبرام العقد مع المتعهد بتقديم دراسـة فنيـة             ) ٢٤(مادة
ومالية شاملة طبقا لألسس والمعايير التي تحددها الالئحة التنفيذيـة لهـذا            
القانون وتتضمن الدراسة تحديد وإعداد برامج واضـحة ومفصـلة لكـل            

المهام اليومية التي سيقوم بتنفيذها المتعهد وكذلك تحديد المعايير         األعمال و 
 التقصير واألسس التي    ة والضوابط التي سيتم اتخاذها في حال      واإلجراءات

سيتم على أساسها تقييم األداء اليومي للمتعهد واحتساب مسـتحقاته علـى            
شكل مستخلصات يومية وصياغة وإرفاق نماذج االستمارات التـي سـيتم           

واسطتها تنفيذ اإلجراءات المشار إليها أعاله وتحـدد الالئحـة التنفيذيـة            ب
 .طريقة احتساب هذه المستخلصات

يكون المتعهد المسند إليه جمع ونقل المخلفات والتخلص منها مسئوال          ) ٢٥(مادة
أمام مكتب الوزارة بأعمال النظافة العامة عن جامعي النفايات التابعين له،           

ن توفير وسائل النقل وكل ما يتعلق بأعمـال النظافـة     كما يكون مسئوال ع   
 .المسندة إليه في المنطقة المحددة له



 

 
٥٤١

افة عامةنظ

يجب أن يقدم المتعهد تأمينا نقديا او ضمانا بنكيا غير قابل للنقض إلى             ) ٢٦(مادة
 .الوحدة اإلدارية ال تقل قيمته عن قيمة العقد لمدة ستة اشهر

 حالة وجود فـائض مـن المعـدات         يجوز لرئيس الوحدة اإلدارية في    ) ٢٧(مادة
واآلليات بيعها طبقا ألحكام قانون المزايدات والمناقصات الحكوميـة بعـد           

 .موافقة الوزير
يجوز لرئيس الوحدة اإلدارية السماح بتشغيل عمال النظافة التـابعين          ) ٢٨(مادة

لمكتب الوزارة مع المتعهد بشرط عدم تشغيلهم في أعمال أخرى ال تتعلق            
ظافة المتفق عليها او تشغيلهم اكثر من ساعات العمـل اليوميـة            بأعمال الن 

وفي حالة الضرورة يمكن تشغيلهم ساعات عمل إضـافية مقابـل اجـر             
إضافي يقوم بدفعه المتعهد فور انتهاء العمل ويمكن تسوية أوضاع هؤالء           
العاملين وفقا للقوانين النافذة على أن تستقطع الوزارة المبالغ التي تسـلمها            

 .لمتعهدالتي لال النظافة التابعين لها من المستحقات لعم
توضح الالئحة التنفيذية الشروط والضوابط والضمانات التـي تكفـل          ) ٢٩(مادة

 .تنفيذ أعمال النظافة بصور سليمة وبما يحفظ حق الطرفين
 الفصل السادس
 العقوبـــات

نون آخر  مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في أي قا          ) ٣٠(مادة
 .تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنة او بغرامة مالية ال تزيد عـن              . أ) ٣١(مادة
خمسمائة الف ريال كل من قام بوضـع أو دفـن او تفريـغ الزيـوت او                 

 للتحلـل فـي غيـر       همخلفات المعامل او المصانع الكيماوية او الغير قابل       
ـ        . صصة لها األماكن المخ   ةوال يعفى من التعويض عن الضرر الذي الحق

 .بالغير
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن ثالثة اشهر او بغرامة مالية ال تزيـد              . ب

عن ثالثين الف ريال كل من قام بوضع او تفريغ او دفن مخلفات المعامل              
في غير األماكن المخصصة لها وال يعفـى        ) الغير كيماوية   ( او المصانع 

 . بالغيرهلتعويض عن الضرر الذي الحقمن ا
من هذا  ) ١٦-١٤-١٠-٩-٨-ب٧-٦-٥(كل من يخالف احكام المواد    ) ٣٢(مادة

القانون يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن أسبوع او بغرامة ال تقل عن الـف               
 .ريال وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة

بالحبس مدة ال   من هذا القانون يعاقب     ) ٢٠(كل من يخالف حكم المادة    ) ٣٣(مادة
 عن شهر وال تزيد عن شهرين او بغرامة ال تقل عـن عشـرة االف                لتق

 .ريال وال تزيد عن عشرين الف ريال وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة



 

 
٥٤٢
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يجوز الطعن أمام محكمة االستئناف المختصة في االحكام الصـادرة          ) ٣٤(مادة
ة وذلـك بحسـب     التي تزيد العقوبة فيها عن صالحيات المحكمة االبتدائي       

اإلجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات على أن تحدد الالئحـة           
 .التنفيذية أنواع المخالفات او الغرامات التي تقل عن عشرين الف ريال

على المحكمة المختصة او قاضي األمور المستعجلة البت في القضايا          ) ٣٥(مادة
 . تاريخ تقديمهاالمعروضة عليه خالل مدة ال تزيد على أسبوعين من

يتم تحصيل الغرامة عند إشعار المخالف بالمحضر المعتمد من المكتب          ) ٣٦(مادة
لوقوع المخالفة ويجوز أن يعطي مهلة للسداد ال تزيد عن أسبوع فإذا تأخر             
عن التسديد او لم يطعن أمام القاضي المختص يضاعف أصل الغرامة كل            

 .أسبوع من تاريخ استالمه او تسليمه المحضر
يعاقب كل من يتحايل او يتالعب او يساوم بمبـالغ الغرامـات مـن              ) ٣٧(مادة

موظفي المكتب او مراقبي النظافة بالسجن مدة ال تقـل عـن شـهرين او             
 .بالفصل من العمل بعد استرداد تلك المبالغ
 الفصل السابع

 أحكام عامة وختامية
دات الخارجيـة   تتولى الوزارة قبول التبرعات والمعونـات والمسـاع       ) ٣٨(مادة

المقدمة ألعمال النظافة وتوزيعها على الوحدات اإلدارية بحسب احتياجات         
 .كل منها

تقوم الوزارة بإعداد الدراسات المتعلقـة بمقالـب القمامـة وشـراء            ) ٣٩(مادة
األراضي الالزمة لها او استئجارها او إعدادها وتجهيزها وفقـا للشـروط           

لمقالب القمامة وبعـد موافقـة مجلـس        والمعايير الفنية والصحية والبيئية     
 .الوزراء

يجوز التعاقد مع مراقبي النظافة لإلشـراف علـى أعمـال النظافـة             ) ٤٠(مادة
وتحصيل الغرامات بعد استيفاء الضمانات الكافية منهم وتحـدد الالئحـة           
المكافآت والحوافز الالزمة لهم وفقا لشروط العقد ويتمتع مراقبو النظافـة           

 .ضائيةبصفة الضبطية الق
تورد جميع الغرامات إلى حساب صناديق النظافة الواقعة في نطـاق           ) ٤١(مادة

جغرافية كل منطقة المحصلة بها الغرامة وال يجوز الصرف منهـا لغيـر             
 .ذلك

مية تخصيص جـزء مـن وقتهـا او         سيجب على وسائل اإلعالم الر    ) ٤٢(مادة
 علـى وزارة    مساحتها للتوعية البيئية والقوانين المنظمة لها كمـا يجـب         
 .األوقاف حث خطباء المساجد لتوعية المجتمع بأهمية النظافة



 

 
٥٤٣

افة عامةنظ

تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الـوزراء           ) ٤٣(مادة
بناء على عرض الوزير وتصدر اللوائح المنظمة آلليات العمل بقرار مـن          

 . بعد موفقة الوزيراإلداريةرئيس الوحدة 
 .كل نص او حكم يتعارض مع هذا القانونيلغى ) ٤٤(مادة
 .من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسميةالقانون يعمل بهذا ) ٤٥(مادة
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