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قرار رقم )3( ل�سنة 2015
بتعديل بع�س اأحكام الئحة تنظيم العمل

 في مجال ال�سباكة ال�سادرة بالقرار رقم )7( ل�سنة 2012

وزير الطاقة:
بعد الطالع على املر�شوم امللكي رقم )83( ل�شنة 2014 بت�شكيل الوزارة،

 وعلى املر�شوم امللكي رقم )1( ل�شنة 2015 بتحديد الوزير امل�شرف على �شئون النفط والغاز 
و�شئون الكهرباء واملاء وتعيني رئي�س ملجل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز،

وعلى لئحة تنظيم العمل يف جمال ال�شباكة ال�شادرة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2012،
وعلى موافقة اللجنة الوزارية ل�شبط وتر�شيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية يف الوزارات 

واجلهات احلكومية بقرارها رقم )2ـــ2014/48(،
وبالتن�شيق مع وزارة املالية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
وبناًء على عر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة الكهرباء واملاء،

قرر االآتي:
املادة االأولى

تنظيم  )اأ( من لئحة  البند  و)8(  البندين )3،1(،  و)4(  املواد )3(،  بن�شو�س  ُي�شتبدل 
العمل يف جمال ال�شباكة ال�شادرة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2012، الن�شو�س الآتية:

املادة )3(:
ي�شرتط ملنح رخ�س ال�شباكة اأن تتوافر يف طالب الرخ�شة ال�شروط الآتية:

1( اإكمال برنامج تدريبي اأو برنامج تلمذة معرتف به يف جمال �شبكات املياه الداخلية، و تقدم 
ال�شهادات الر�شمية التي تثبت ذلك مت�شمنة ا�شم الربنامج ومدته.

2( خربة عملية ل تقل عن �شنة واحدة اكت�شبها من خالل العمل ب�شفة م�شتمرة يف جمال �شبكات 
املياه الداخلية للم�شاكن اأو املحال التجارية اأو ال�شناعية، و عليه تقدمي �شهادة تثبت ذلك 

بالأوراق الر�شمية للجهة التي عمل لديها مختومة بختمها.
3( اأن يكون م�شجاًل لدى وزارة العمل اإذا مل يكن لديه عمل يف تاريخ تقدمي الطلب.

4( األ يكون موظًفا بالهيئة يف تاريخ تقدمي الطلب.
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5( اأن يجتاز المتحان النظري والعملي الذي تعده الهيئة بعد �شداد مقابل المتحان.
ويحدد �شعر اإ�شدار الرخ�شة وفقًا للجدول املبني يف املادة )8( مكررًا من هذه الالئحة.

املادة )4( البندان )3،1(:
1( ُيعطى طالب الرخ�شة فكرة عامة عن نظام التمديدات املائية الداخلية وعليه اقتناء كتاب 
قواعد التمديدات املائية ويكون ذلك من خالل جل�شة تعريفية ت�شبق المتحان، وعلى ق�شم 
المتحان  وموعد  التعريفية  اجلل�شة  مبوعد  امل�شجلني  لالمتحان  املتقدمني  اإبالغ  التدريب 

واأدوات ومعدات المتحان املطلوبة مبدة كافية.
3( يجوز للهيئة اإعادة المتحان للرا�شبني يف المتحان العملي اأو النظري اأو كليهما بعد �شداد 

مقابل اإعادة المتحان، ويتم بعده اإبالغ الراغبني يف الإعادة مبوعد المتحان.
املادة )8( البند )اأ(:

اأ- جتدد الرخ�س كل خم�س �شنوات، واإذا مل يتم جتديد بع�س الرخ�س خالل هذه املدة يجوز 
للهيئة النظر يف اجلزاء املرتتب على عدم التجديد يف املدة املذكورة.

املادة الثانية
اإلى املادة )2( من لئحة تنظيم العمل يف جمال ال�شباكة ال�شادرة بالقرار  ُي�شاف 
رقم )7( ل�شنة 2012 فقرة ثانية، كما ي�شاف اإلى املادة )8( من ذات الالئحة بندان جديدان 

برقمي )ب، ج(، وًيعاد ترقيم باقي بنود املادة تبعًا لذلك:
املادة )2( فقرة ثانية:

ويف حالة تغيري اأي بيانات مثبتة يف الرخ�شة من ناحية جهة العمل، يتعني �شداد ال�شعر املحدد 
باجلدول املبني يف املادة )8( مكررًا من هذه الالئحة.

املادة )8( البندان )ب، ج(:
ب- يف حالة رغبة من �شدرت له الرخ�شة اعتمادها دوليًا فاإن ذلك يكون بطلب يقدم اإلى هيئة 
الكهرباء واملاء مرفق به ما يفيد �شداد تكاليف العتماد املقررة لدى اجلهة التي حتددها 

الهيئة.
ج- يف حالة فقدان الرخ�شة يجوز للمرخ�س له طلب اإ�شدار رخ�شة بدل فاقد من الهيئة مقابل 

�شداد ال�شعر املحدد باجلدول املبني يف املادة )8( مكررًا من هذه الالئحة.

املادة الثالثة
ُت�شاف اإلى لئحة تنظيم العمل يف جمال ال�شباكة ال�شادرة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2012 

مادة جديدة برقم )8 مكررًا(، ن�شها الآتي: 
املادة )8 مكرراً(:
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تكون اأ�شعار اإ�شدار الرتاخي�س التي تقدمها هيئة الكهرباء واملاء لإ�شدار �شهادة �شباك معتمد، 
وجتديدها وتغيري بياناتها، ومقابل اأداء المتحانات واإعادتها، وفقًا للجدول الآتي:

املبلغ اخلدمة الرقم
20 دينارًا المتحان العملي والنظري �شامل �شعر اإ�شدار الرخ�شة 1
10 دنانري جتديد الرخ�س ال�شخ�شية 2
10 دنانري تغيري بيانات الرخ�س ال�شخ�شية 3
10 دنانري اإ�شدار رخ�شة بدل فاقد 4
20 دينارًا اإعادة المتحان العملي 5
10 دنانري اإعادة المتحان النظري 6
5 دنانري كتاب قواعد التمديدات املائية 7

املادة الرابعة
على الرئي�س التنفيذي لهيئة الكهرباء واملاء تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

            وزير الطاقة
الوزير امل�سرف على �سئون النفط والغاز

              و�سئون الكهرباء واملاء
                د. عبد احل�سني بن علي مريزا

�شدر بتاريخ: 26 جمادى الآخرة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 15 اأبـــــــــــريــــــــــــــل 2015م 


