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قرار رقم )7( ل�ضنة 2012

باإ�ضدار لئحة تنظيم العمل في مجال ال�ضباكة

وزير الدولة ل�شئون الكهرباء والماء:

بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )1( ل�شنة 1996 في �شاأن الكهرباء والماء،

وعلى المر�شوم رقم )98( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة الكهرباء والماء،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2004 ب�شاأن نظام تمديدات المياه،

وبناًء على عر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

ُيعمل باأحكام لئحة تنظيم العمل في مجال ال�شباكة المرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية

على الرئي�س التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي 

لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

وزير الدولة ل�ضئون الكهرباء والماء  

د/ عبدالح�ضين بن علي ميرزا  

�شدر بتاريخ: 2 ذي الحجة 1433هـ

الموافــــــــــــق: 18 اأكتوبــــــــر 2012م
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لئحة تنظيم العمل في مجال ال�ضباكة

مادة )1(

في تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للمفردات و العبارات التالية المعاني المو�شحة قرين 

كل منها ما لم يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

الهيئة:

هيئة الكهرباء و الماء.

الم�ضترك:

كل �شخ�س طبيعي اأو اعتباري تقدم له الهيئة خدمات الماء بناء على طلبه.

�ضبكات المياه الداخلية:

تزويده  نقطة  من  تبداأ  و  للم�شترك  الداخلية  ال�شبكة  ت�شكل  التي  التو�شيالت  و  التمديدات 

بالماء و ل ت�شمل العداد.

رخ�ض ال�ضباكة:

العمل  من  لتمكينهم  المطلوبة  ال�شروط  ي�شتوفون  الذين  لالأفراد  الهيئة  ت�شدرها  رخ�س 

بمجال ال�شباكة لتركيب و تو�شيل �شبكات المياه الداخلية. 

ق�ضم التدريب:

المتعلقة  المجالت  مختلف  في  وغيرهم  بالهيئة  العاملين  تدريب  عن  الم�شئول  الق�شم 

بالكهرباء و الماء، و اإجراء المتحانات النظرية والعملية لطالبي الرخ�س للعمل في مجالت 

الكهرباء والماء.

مادة )2(

ل يجوز لأي �شخ�س العمل بمجال ال�شباكة اإل بعد الح�شول على رخ�شة بذلك من الهيئة.

ويكون الترخي�س �شخ�شيًا ول يجوز التنازل عنه للغير.

مادة )3(

ي�شترط لمنح رخ�س ال�شباكة اأن تتوافر في طالب الرخ�شة ال�شروط الآتية:

و  الداخلية،  المياه  �شبكات  مجال  في  به  معترف  تلمذة  برنامج  اأو  تدريبي  برنامج  اإكمال   -1

تقدم ال�شهادات الر�شمية التي تثبت ذلك مت�شمنة ا�شم البرنامج ومدته.
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مجال  في  م�شتمرة  ب�شفة  العمل  خالل  من  اكت�شبها  واحدة  �شنة  عن  تقل  ل  عملية  خبرة   -2

اأو ال�شناعية، و عليه تقديم �شهادة  اأو المحال التجارية  �شبكات المياه الداخلية للم�شاكن 

تثبت ذلك بالأوراق الر�شمية للجهة التي عمل لديها مختومة بختمها.

3- اأن يكون م�شجاًل لدى وزارة العمل اإذا لم يكن لديه عمل في تاريخ تقديم الطلب.

4- األ يكون موظًفا بالهيئة في تاريخ تقديم الطلب.

5- اأن يجتاز المتحان النظري والعملي الذي تعده الهيئة.

مادة )4(

لالأحكام  ال�شابقة  المادة  الفقرة )5( من  في  عليه  المن�شو�س  المتحان  اإجراءات  تخ�شع 

الآتية:

1- ُيعطى طالب الرخ�شة فكرة عامة عن نظام التمديدات الداخلية من خالل جل�شة تعريفية 

ت�شبق المتحان، وعلى ق�شم التدريب اإبالغ المتقدمين لالمتحان الم�شجلين بموعد الجل�شة 

التعريفية و موعد المتحان واأدوات ومعدات المتحان المطلوبة بمدة كافية.

اإخ�شاع طالب الرخ�شة لمتحان نظري وعملي، و  التعريفية يتم  2- بعد النتهاء من الجل�شة 

ت�شدر النتائج خالل مدة ل تتجاوز خم�شة اأيام عمل.

مقابل  دينارًا  ع�شرون  قــدره  و  مبلغ  �شداد  بعد  للرا�شبين  المتحان  اإعــادة  للهيئة  يجوز   -3

الإعادة، و يتم بعده اإبالغ الراغبين في الإعادة بموعد المتحان.

مادة )5(

يجب على طالب الرخ�شة اللتزام بالآتي:

الت�شجيل والجلو�س  ال�شفر( عند  اأو جواز  ال�شخ�شية )بطاقة �شكانية  اإثبات  اإح�شار وثيقة   -1

لالمتحان.

بق�شم  واإبقاوؤها  اإح�شارها  منه  يطلب  التي  الأ�شا�شية  الختبار  معدات  و  اأدوات  اإح�شار   -2

التدريب حتى النتهاء من المتحانات.

3- - تاأدية المتحان بنف�شه.

4- األ يلجاأ للغ�س اأو الحتيال اأو اإثارة القالقل اأثناء المتحان.

اأخرى وو�شعها  الكترونية  اأجهزة  واأي  الآلي  والحا�شب  الآلي  النداء  و  الهاتف  اأجهزة   5- غلق 

مع المتعلقات ال�شخ�شية الأخرى خارج قاعة المتحان و المتناع عن كل ما من �شاأنه �شغل 

الممتحنين عن اأداء امتحانهم.
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6- المتناع عن الأكل و ال�شرب و التدخين في قاعة المتحان.

7- عدم ا�شتن�شاخ اأي جزء من المتحان باأي �شكل اأو و�شيلة.

محتوى  و  المتحانات  اأوراق  ذلك  ومن  المتحان،  اأثناء  ا�شتخدمت  اأدوات  اأي  نقل  عدم   -8

الجل�شة التعريفية.

مادة )6(

اعتباره  ال�شابقة،  المادة  بنود  اأي من  الرخ�شة بمخالفة  قيام طالب  للهيئة في حالة  يجوز 

رئي�س  قيام  بعد  وذلك  اأخرى  مرة  لالمتحان  الجلو�س  من  ومنعه  المتحان  لأداء   موؤهل  غير 

ق�شم التدريب اأو من يفو�شه بدرا�شة الحالة واإ�شدار تو�شيته ب�شاأنها.

مادة )7(

وعليه  والماء،  الكهرباء  بهيئة  الخا�شة  واللوائح  بالقوانين  التقيد  له  المرخ�س  على  يجب 

بوجه خا�س اللتزام بما يلي:

1- قواعد وا�شتراطات الهيئة الخا�شة بالتمديدات المائية.

2- ا�شتخدام مواد ال�شباكة المعتمدة من قبل الهيئة.

اأنظمة  بتطبيق  الإقـــرار  تقديم  عند  مــزورة  م�شتندات  اأو  خاطئة  معلومات  تقديم  عــدم   -3

التمديدات المائية.

4- عدم تو�شيل المياه ب�شورة غير قانونية قبل العداد.

5- عدم ال�شروع في ال�شخ المبا�شر من �شبكة المياه العامة للهيئة.

6- القيام بالفح�س الهيدروليكي ل�شبكة الم�شترك الداخلية تحت �شغط ل يقل عن 150% من 

ال�شغط الت�شغيلي لنف�س ال�شبكة ولمدة 24 �شاعة.

مادة )8(

ت�شري على رخ�س ال�شباكة الممنوحة للمرخ�س لهم الأحكام الآتية:

اأ- تجدد الرخ�س كل خم�س �شنوات.

ب- تلغى الرخ�س تلقائيا لعدم اللياقة ال�شحية اأو بلوغ حاملها �شن ال�شبعين.

ج- تحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات و�شجل لقيد الرخ�س وتجديدها واإلغائها.
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مادة )9(

مع عدم الإخالل باأي جزاء اأ�شد من�شو�س عليه في القوانين و اللوائح الأخرى ذات العالقة 

يعاقب كل من:

1- يخالف ن�س الفقرتين )1( اأو )6( من المادة )7( من هذه الالئحة بالإنذار الكتابي في  

�شحب  و  الثانية،  المرة  في  اأ�شهر  �شتة  تتجاوز  ل  لمدة  الترخي�س  ووقــف  ــى،  الأول المرة 

الترخي�س نهائيًا في المرة الثالثة.

لمدة  الترخي�س  بوقف  الالئحة  هذه  من   )7( المادة  من   )3( اأو   )2( الفقرتين  يخالف   -2

الترخي�س  �شحب  و  الثانية،  المرة  في  اأ�شهر  �شتة  لمدة  و  الأولــى،  المرة  في  اأ�شهر  ثالثة 

نهائيًا في المرة الثالثة.

3- يخالف الفقرتين )4( اأو )5( من المادة )7( بوقف الترخي�س لمدة �شتة اأ�شهر في المرة 

الأولى، و لمدة �شنة في المرة الثانية، و �شحب الترخي�س نهائيًا في المرة الثالثة.


