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  )١(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
لسنة ) ٢١(بشأن مرسوم بقانون رقم 

م بفتح اعتماد إضايف يف امليزانية ٢٠٠٨
  .  م٢٠٠٨العامة للدولة للسنة املالية 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١١٧

  مم٢٠٠٢٠٠٩٩  أبريلأبريل  ١٦١٦: : التاريخالتاريخ
  

  تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
يف امليزانية يف امليزانية   إضايفإضايف بفتح اعتماد  بفتح اعتماد مم٢٠٠٨٢٠٠٨لسنة لسنة ) ) ٢١٢١(( املرسوم بقانون رقم  املرسوم بقانون رقم حـــولحـــول

  مم٢٠٠٨٢٠٠٨  العامة للدولة للسنة املاليةالعامة للدولة للسنة املالية
  صل التشريعي الثانيصل التشريعي الثاني الف الف––  الثالثالثالثدور االنعقاد دور االنعقاد 

  
  ::مقدمــــــةمقدمــــــة

  
 -٤ -٣ / م قص ل  / ٤٠٥( الخط   اب رق   م  م، وبموج   ب٢٠٠٩ أبری   ل ١٣بت   اریخ 

 رئ یس المجل س إل ى لجن ة     األستاذ عل ي ب ن ص الح ال صالح    األستاذ عل ي ب ن ص الح ال صالح    أرسل صاحب المعالي    ،)٢٠٠٩
م بف  تح م بف  تح ٢٠٠٨٢٠٠٨ل  سنة ل  سنة ) ) ٢١٢١(( المرس  وم بق  انون رق  م  المرس  وم بق  انون رق  م م  نال  شؤون المالی  ة واالقت  صادیة ن  سخة 

لمناقشتھ ودراستھ وإعداد م م ٢٠٠٨٢٠٠٨في في المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة في في المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة اعتماد إضااعتماد إضا
قب ل ف ض    ف ي موع د أق صاه    تقریر بشأنھ متضمنـًا رأي اللجنة لعرضھ على المجل س الم وقر        

  .دور االنعقاد الحالي
  

  

  :  إجراءات اللجنة-أوًال

  
  : لیة قامت اللجنة باإلجراءات التا،لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله

  

ھ ا الث امن ع شر والمنعق د بت اریخ      اجتماعف ي   الم ذكور  المرس وم بق انون  تدارست اللجنة    )١(

  .م٢٠٠٨ أبریل ١٣
 

اطلعت اللجنة أثناء دراستھا المرسوم بق انون موض وع البح ث والدراس ة عل ى الوث ائق             )٢(

 :المتعلقة بھ والتي اشتملت على ما یلي
 

 )قمرف(.   المرسوم بقانون موضوع البحث والدراسة -



 

 ١١٨

 )مرفق( .قرار مجلس النواب ومرفقاتھ -

 والت  ي أك  دت س  المة    رأي لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة بمجل  س ال  شورى      -

  )مرفق(.  المرسوم بقانون من الناحیتین الدستوریة والقانونیة

 :كما حضر االجتماع من مجلس الشورى كل من )٣(

 
 .قانــــوني للمجلـــــسالمســــتشار ال         الدكتور عصام عبدالوھاب البرزنـجي -١

 .المسـتشار القانوني لشــؤون اللجان  الدكتــور محمــــد عبــداهللا الدلیمـــي  -٢

 .المستشار االقتصـادي والمـــــــــالي  الدكتور جعفــــر محمـــــد الصـــــــائغ -٣

 

 

  .محمد رضي محمدر اللجنة ــوتولى أمانة س •

  
  

  : جنةلـــــ رأي ال-ثانیــًا
  
 

 اس تعراض وجھ ات النظ ر الت ي دارت حول ھ      ت اللجنة المرسوم بقانون حی ث ت مّ       ناقش

المست شارین الق انونیین ب المجلس والمست شار الم الي واالقت صادي،         من قب ل أع ضاء اللجن ة و       

 وتأكدت اللجنة من سالمة المرس وم بق انون م ن الن احیتین الدس توریة والقانونی ة وفقـ ـًا ل رأي                 

  .بمجلس الشورىلقانونیة لجنة الشؤون التشریعیة وا
  

وحیث إن المرسوم بقانون صدر عن جاللة المل ك حفظ ھ اهللا ورع اه فیم ا ب ین دوري                 

انعقاد مجلس الشورى ومجلس النواب الثاني والثالث من الف صل الت شریعي الث اني، واس تناًدا      

ون ف ي  من الدستور والتي تجیز للملك إصدار مراس یم تك ون لھ ا ق وة الق ان        ) ٣٨(لنص المادة   

الموضوعات التي ت ستوجب اتخ اذ ت دابیر ب شأنھا ال تحتم ل الت أخیر ب شرط أال تك ون مخالف ة                

للدس  تور، باإلض  افة إل  ى أن مب  رر إص  دار ھ  ذا المرس  وم بق  انون ق  د ج  اء لت  دابیر ال تحتم  ل      

التأخیر وھي لتغطیة زیادة اعتماد میزانیة عالوة الغالء، وتفادًیا لحدوث أي تعط ل ق د یح رم             



 

 ١١٩

قین منھا في حال حدوث عجز مالي أثناء العطلة التشریعیة، ولغرض اإلسراع في سد المستح

والتي تعتبر م ن األولوی ات لتحقی ق األم ن واالس تقرار            حاجات المواطنین ورعایة مصالحھم   

في البلد؛ فقد رأت اللجنة الموافقة على مواد المرسوم بقانون والتي جاءت متوافقة مع أحك ام        

  .الدستور والقانون
  

  
  

  : اختیار مقرري الموضوع األصلي واالحتیاطي- ــًاثالث
  

، اتفقت اللجنة عل ى اختی ار    من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى     ) ٣٩( إعماًال لنص المادة    

  :كل من
  

 .مقرًرا أصلیـــــًا     األستاذ محمـــــد حســن باقر رضي -١

  .اـمقرًرا احتیاطًی    الدكتــورة نـــدى عبـــــاس حفــــاظ -٢

    

  :توصیة اللجنة -رابعًًا
  

م بفتح اعتماد إضافي في المیزانی ة   م بفتح اعتماد إضافي في المیزانی ة   ٢٠٠٨٢٠٠٨لسنة  لسنة  ) ) ٢١٢١((الموافقة على المرسوم بقانون رقم      الموافقة على المرسوم بقانون رقم      

 .من الدستور) ٣٨(، وذلك الستیفائھ شروط المادة مم٢٠٠٨٢٠٠٨العامة للدولة للسنة المالیة العامة للدولة للسنة المالیة 
  

  ،،،،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،

  

  
  

                       خالد حسيـن املسـقطي                      خالد حسيـن املسـقطي     مجيل علي املتــروكمجيل علي املتــروك                              
  نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

  

  



 

 ١٢٠

  م٢٠٠٩ أبريل ١٦:التاريخ 
  

  خالد حسني املسقطي    احملرتم/ سعادة األستاذ 
  قتصادية      رئيس جلنة الشؤون املالية واال

  

م بفتح اعتماد إضـايف يف امليزانيـة العامـة ٢٠٠٨لسنة ) ٢١(مرسوم بقانون رقم : املوضوع 
 .م٢٠٠٨للدولة للسنة املالية 

  
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،

  
 رئ  یس ال  سید عل  ي ب ن ص  الح ال  صالح م، أرف  ق مع الي  ٢٠٠٩ أبری  ل ١٣بت اریخ  

مرس وم  ال، ن سخة م ن   )٢٠٠٩ -٤ -٣/  ص ل ت ق٤٠٦(المجلس، ضمن كتابھ رق م    
م بفتح اعتماد إضافي في المیزانی ة العام ة للدول ة لل سنة     ٢٠٠٨لسنة ) ٢١(بقانون رقم  

، ومذكرتھ اإلیضاحیة إلى لجنة ال شؤون الت شریعیة والقانونی ة، وذل ك          م٢٠٠٨المالیة  
  .لمناقشتھ وإبداء المالحظات علیھ للجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة

  

م، عقدت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة اجتماعھ ا  ٢٠٠٩ أبریل ١٦خ  وبتاری  
الثال  ث والع  شرین، حی  ث اطلع  ت عل  ى مرس  وم الق  انون الم  ذكور وق  رار مجل  س        

  .النواب بشأنھ، وذلك بحضور المستشارین واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
  

وم الق انون   إل ى ع دم مخالف ة مرس     – بعد المداولة والنق اش  –وانتھت اللجنة  
  .لمبادئ وأحكام الدستور

  

  :رأي اللجنة 
  

م بف تح اعتم اد   ٢٠٠٨ل سنة  ) ٢١(مرس وم بق انون رق م    الترى اللجن ة س المة      
  ؛م٢٠٠٨إض          افي ف          ي المیزانی          ة العام          ة للدول          ة لل          سنة المالی          ة     

  )٣٨(م    ن الن    احیتین الدس    توریة والقانونی    ة، وذل    ك الس    تیفائھ ش    روط الم    ادة      
  .من الدستور

  

                               حممـد هــادي احللواجـي         
                               رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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  )٢(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية واألمن 
والدفاع الوطين بشأن مشروع قانون 

باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل 
) ١٥٥(ة منظمة العمل الدولية رقم اتفاقي

م بشأن السالمة والصحة ١٩٨١لسنة 
املهنيتني وبيئة العمل، املرافق للمرسوم 

  .م٢٠٠٨لسنة ) ٨٩(امللكي رقم 
  



 

 ١٢٢

  
  
  

  م ٢٠٠٩ أبریل ١٥: التاریخ

  

  جنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين لل عشرلثالثاالتقرير 
فقة على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية منظمة العمل ان باملومشروع قانو شأنب

م بشأن السالمة والصحة املهنيتني وبيئة العمل، ١٩٨١لسنة ) ١٥٥(الدولية رقم 
  م٢٠٠٨لسنة ) ٨٩(املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  

   الفصل التشريعي الثاين-  لث العادي الثاددور االنعقا
  

  : مقدمـة

صاحب املعايل األسـتاذ     كتاب    اخلارجية والدفاع واألمن الوطين    الشؤوناستلمت جلنة   
املؤرخ يف  ) ٢٠٠٩-٣-٣/ ص ل خ أ/٣٩٠  (رقم  رئيس جملس الشورى  علي بن صاحل الصاحل   

فقـة  امشروع قانون باملو   والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة         م،٢٠٠٩ مارس   ٢٦
م ١٩٨١لـسنة   ) ١٥٥(ة العمل الدولية رقـم      على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية منظم      

لـسنة  ) ٨٩(بشأن السالمة والصحة املهنيتني وبيئة العمل، املرافق للمرسوم امللكـي رقـم             
 يف   على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنـة بـشأنه              ،م٢٠٠٨

   .الس ليتم عرضه على موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه
    

  :  إجراءات اللجنة-أوالً
  



 

 ١٢٣

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
  

مشروع القانون يف اجتماعيها الثالث عشر والرابع عشر املنعقدين بتارخيي           اللجنة   تدارست )١(
 .م٢٠٠٩ أبريل  ١٢-٥

 

وع النظـر والـيت     قانون موض مبشروع ال اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة         )٢(
  : اشتملت على

  )مرفق. ( رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -

 )مرفق. (مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته اإليضاحية  -

  )مرفق. (قرار جملس النواب ومرفقاته  -

م بشأن السالمة والصحة املهنيـتني      ١٩٨١لسنة  ) ١٥٥(اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       -
 .بيئة العملو

 )مرفق(. مالحظات االحتاد العام لنقابات عمال البحرين -

 )مرفق(. مالحظات غرفة جتارة وصناعة البحرين -

 )مرفق(. مالحظات ديوان اخلدمة املدنية -

 )مرفق. (مالحظات وزارة العمل -
وزارة اجتماعيها الثالث عشر والرابع عـشر       شارك يف   للجهات املعنية   وبدعوة من اللجنة     )٣(

، ديوان اخلدمة املدنية، وغرفة االحتاد العام لنقابات عمال البحرينوزارة الصحة،   العمل،  
 :وقد حضر كل منجتارة وصناعة البحرين، 

 

  :االجتماع الثالث عشر. أ
 



 

 ١٢٤

  : وزارة العملممثلو  •
  

رئ    یس اللجن    ة الوطنی    ة  /وكی    ل وزارة العم    ل  یدانـــیل محمد حمـــــالسید جم - ١

 .للسالمة والصحة المھنیة

 .رئیس قسم السالمة والصحة المھنیة  كيـــــبداهللا مـــــي عـــسید علال - ٢

 .المستشار القانوني  عبدالباسط عبدالمحسن محمد.د - ٣

 . مستشار مكتب الوزیر  السید جمال عبدالوھاب قاروني - ٤

  
  :ممثل وزارة الصحة •

 

  .المستشار القانوني األول   السید یـــــحیى أیوب محــــمد .١
  

  :ام لنقابات عمال البحرینممثال االتحاد الع •
األمین العام المساعد للصحة والسالمة     السید حسن عبداهللا أحمــــــد .١

  .المھنیة
األمین العام المساعد للدراسات   السید ھاشـــــــم سلمـــــــــان .٢

  .والتشریع
  

 : عشررابعاالجتماع ال. ب
  

 ):دیوان الخدمة المدنیة(ممثال وزارة شؤون مجلس الوزراء  •
  .مدیر إدارة شؤون اللوائح واإلعالم    ید إبراھیم كمـــــــالالس .١
  .رئیس قسم شؤون اللوائح واإلعالم  السید خالد عمر الرمیحي .٢

  

 :ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرین •
  .أخصائیة المنظمات الدولیة  ھیفاء عبدالحمید عبدالعزیز فاضلةال .١

  



 

 ١٢٥

 :كل من ي اللجنة من األمانة العامة بالسشارك يف اجتماع )٤(

 

 .المستشار القانوني لشؤون اللجان    األستاذ محسن حمید مرھون .١

 .المستشار القانوني لشؤون اللجان    الدكتور محمد عبداهللا الدلیمي .٢

 .االختصاصي القانوني بالمجلس    اآلنسة میادة مجیـــد معــارج .٣

 .الباحث القانوني    الســید محمـــد أحمد محمـــد .٤
  

 .لسید أیوب علي طریفار اللجنة ـتوىل أمانة س -
ـًا   :مالحظات اجلهات املعنية: ثاني

  
  :وزارة العمل   مالحظات-
  

 االتفاقیة محل الدراسة والنقاش من أفضل االتفاقی ات  أنإلى  وزارة العمل ممثلو  أشار
ن  ضوًجا للت  صدیق علیھ  ا لتك  ون المملك  ة ف  ي م  صاف ال  دول المتقدم  ة الت  ي تراع  ي ال  صحة      

  .اكن عملھم، وخصوصا األماكن الخطرةوالسالمة للعاملین في أم
وذكروا أن المملكة في تشریعاتھا قد حققت توجھ ھ ذه االتفاقی ة حت ى م ن قب ل التوقی ع           
علیھا، وأنھ ال توجد صعوبة في تطبیق االتفاقیة وذلك ألن ما یطبق بالفعل ھو ما ت نص علی ھ    

  .االتفاقیة
ولفتوا إلى أن .  ستوى المتابعةوبینوا أن التصدیق على االتفاقیة سیجعل الوزارة في م

منظمة العمل الدولیة ھي الممول لتطبیق ھذه االتفاقیة، وأما فیما یخص ع دد الع املین ف یمكن         
زیادتھم إذا وجد أن العدد غیر ك اف، وأن ھ باإلمك ان تح دیث إمكانی ات ال صحة، والوقای ة م ن          

. نقص في تطبیق االتفاقیةالحوادث، وجلب الخبراء، والشركات الوقائیة، وغیر ذلك إذا وجد 
ولك  ن الج  دیر بال  ذكر أن ك  ل م  ادة م  ن م  واد االتفاقی  ة یكافئھ  ا ق  رار وزاري لتنفی  ذھا، وأن  ھ        
بالممارسة الفعلیة ومنذ صدور ق انون العم ل والق رارات التنفیذی ة وال وزارة تعم ل باالتفاقی ة،         

ل ، وذل ك ألن االتفاقی ة   وأنھ ال یوجد في االتفاقیة أي بند قد استصعب تنفیذه على وزارة العم    
  .في مضمونھا منفذة بالفعل على أرض الواقع

واقترح  ت ال  وزارة بالموافق  ة عل  ى ھ  ذه االتفاقی  ة والت  ي م  ن ش  أنھا تعزی  ز ال  سالمة         
وذلك . والصحة المھنیتین وبیئة العمل مما یساھم في الوقایة من الحوادث واألضرار الصحیة

  .ا بالتشاور مع ممثلي العمال وأصحاب األعمالبسن القوانین واللوائح الالزمة لتنفیذھ
وبین ممثلو الوزارة أن الطفرة العمرانیة في المباني السكنیة والتجاریة وغیرھا خلقت 
بعض الحوادث، وكذلك في منازل العم ال، وأن ال وزارة ق ادرة عل ى مواجھ ة ھ ذه الح وادث               
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ح  وادث، وب  األخص س  كن  وذل  ك بزی  ادة ع  دد المفت  شین، للح  د ف  ي ك  ل م  ا م  ن ش  أنھ زی  ادة ال   
والجدیر بال ذكر أن ال وزارة ال ت ستطیع دخ ول س كن عم ال غی ر م سجل رس مًیا بأن ھ                . العمال

وأن مواجھة . سكن عمال، حیث إن بعض المؤجرین لمبانیھم لم یثبتوا ذلك لدى وزارة العمل 
حوادث سكن العمال جاء باتف اق م ع وزارة ال صحة وذل ك باش تراط مواص فات لمب اني س كن             

عمال من ناحیة عدد الساكنین في كل غرفة ومساحة ھذه الغرف ة وع دد الحمام ات والتھوی ة            ال
وأن أي ش  خص یعم  ل بالمق  اوالت   . وغیرھ  ا م  ن االش  تراطات الھندس  یة والفنی  ة وال  صحیة    

ویطلب عاملین فإن الوزارة تتأكد من جاھزیة مكان سكنھم ومطابقت ھ للمواص فات وال شروط         
  .الصحیة

م ن االتفاقی ة والت ي تجی ز للعام ل ت رك عمل ھ مت ى           ) ١٣(م ادة رق م     وأما فیما یخ ص ال    
أحس بخطورة العمل علیھ، فقد بین ت ال وزارة أن ھ ال یمك ن ت رك األم ر لمزاجی ة العام ل، ب ل            
تتأكد من األمر متى وصلت الشكوى من العامل، وذلك بالتفتیش الدوري وتقییم مخ اطر بیئ ة            

أن كل ذلك ی تم ب سریة تام ة مط البین ب إجراءات وقائی ة       العمل، وتقدیم التوصیة الفنیة لذلك، و    
في منشأة العمل كالحد من الخطورة بتأمین وقایة شخصیة للعامل من مالبس وغیرھ ا، وھ ذا      

  )مرفق(. یعد عنایة بحقوق العمل وحقوق اإلنسان
  : مالحظات وزارة الصحة-

  

س   ند لل   وزارة، تأیی   د وزارة ال   صحة لالتفاقی   ة باعتبارھ   ا  وزارة ال   صحة ب   ین ممث   ل

وباعتبارھا إضافة لسمعة البحرین في ضمان حق وق اإلن سان، وھ ي تطب ق ض مانات ل صحة           

  .العامل وسالمتھ في منشأة العمل وفي مكان سكناه

 ال  وزارة باإلض  افة إل  ى أق  وال ممثل  ي ال  وزارة ال  شفھیة مالحظ  ات وق  د طلب  ت اللجن  ة 

خ إعداد ھذه التقریر لم تتسلم اللجنة م ن   تقریر اللجنة، ولكن إلى تاری     إلیھا حتى یستند    بةمكتو

 مالحظ  ات، وعلی  ھ ق  ررت اللجن  ة إع  داد تقریرھ  ا م  ن دون   أی  ة مالحظ  ات مكتوب  ة ال  وزارة 

ة، مكتفی  ة بم  ا أب  داه ممثل  و ال  وزارة م  ن مالحظ  ات عن  د ح  ضورھم اجتم  اع    ال  وزارة المكتوب  

  .اللجنة
  

  :االحتاد العام لنقابات عمال البحرين مالحظات -
  

ھ ذه االتفاقی ة    ا أن التصدیق علىفقد بین االتحاد العام لنقابات عمال البحرین أما ممثال 

م  ن ش  أنھ أن ی  ساھم ف  ي وض  ع سیاس  ة وطنی  ة ترم  ي إل  ى المحافظ  ة عل  ى حق  وق األف  راد            
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بالح  صول عل  ى الحمای  ة م  ن أي خط  ر ی  شكل تھدی  ًدا عل  ى ال  سالمة أو ال  صحة، األم  ر ال  ذي   

  .تماعیة واالقتصادیة ألفراد المجتمعیساھم في تعزیز الحالة الصحیة واالج

وتكمن أھمیة ھ ذه االتفاقی ة ف ي أنھ ا تع زز الوقای ة م ن الح وادث واألض رار ال صحیة                  

الناتجة عن العمل والحد من أسباب المخاطر التي تنطوي علیھا بیئة العم ل، وتق ضي بوض ع      

یب ات المناس بة   سیاسة وطنیة منسقة في مجال سالمة وصحة العمل وبیئ ة العم ل واتخ اذ الترت            

  .لتكفل التنسیق الضروري بین مختلف الھیئات المعنیة

وسیمثل التصدیق على االتفاقیة نقلة ھامة لالرتقاء وتطویر مستوى السالمة والصحة     

المھنیة في المملكة حیث سیساھم في رفع مستوى الترتیبات الخاصة ل سالمة وص حة العام ل        

  .دث واألضرار الناتجة عن العملوترسیخ مبادئ الحمایة والوقایة من الحوا

وبمالحظة إحصاءات منظمة العمل الدولیة التي ت شیر إل ى أن زھ اء ملی وني ش خص               

)  ملی ون ١٦٠(ح ادث مھن ي و  )  ملی ون ٢٧٠(سنوًیا یفق دون حی اتھم ب سبب العم ل إل ى جان ب             

إصابة بم رض مھن ي س نوًیا؛ ف إن الت صدیق عل ى ھ ذه االتفاقی ة یعتب ر م ن ال ضرورات الت ي                    

  .م في تطویر مستوى التشریعات في مملكة البحرینتسھ

وأشار االتحاد إلى بعض مواد االتفاقیة التي تصب ف ي م صلحة االرتق اء ببیئ ة العم ل           

التي تخلق جًوا مستقًرا یؤثر تأثیًرا إیجابًیا على تحسین مستوى اإلنتاج ویخلق بیئة استثماریة   

فمن ھذه الم واد الم شار إلیھ ا    :  البیئةجاذبة بسبب الحفاظ على صحة العامل وتحسین مستوى   

، حی  ث ی  شكل التع  اون ب  ین   )٢٠(والم  ادة ) ١٩(م  ن الم  ادة الرابع  ة والم  ادة   ) أ(م  ثال الفق  رة  

أصحاب العمل والعمال أو ممثلیھم في المؤس سة عن صًرا أساس ًیا للت دابیر التنظیمی ة وغیرھ ا           

ب عل  ى ت  دابیر ال  سالمة وال  صحة   م  ن الت  دابیر المتخ  ذة وفق  ا لم  واد ھ  ذه االتفاقی  ة، وال یترت      

م ن االتفاقی ة   ) ٢٠(كما ب ین مم ثال االتح اد أن الم ادة      ).المھنیین أیة مصاریف یتحملھا العمال  

م  ن ) ١٣(تع الج مزاجی  ة العام ل فیم  ا إذا فك ر ف  ي التالع ب ب  رب العم ل باس  تناده إل ى الم  ادة       

  .االتفاقیة
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 العام ل حمای ة   -منھ ا  ) ١٣(الم ادة   اس تناًدا إل ى   -وأشارا إل ى أن ھ ذه االتفاقی ة تعط ي           

كافی ة م  ن أي إج  راء یتخ  ذ ض ده إذا ان  سحب م  ن موق  ع عم ل ی  شكل تھدی  ًدا لحیات  ھ وص  حتھ،     

واتخاذ التدابیر الالزمة إلدخال مسائل الصحة والسالمة المھنیتین وبیئة العمل ف ي م ستویات            

  )مرفق(. التعلیم والتدریب

  

  : مالحظات غرفة جتارة وصناعة البحرين-
  

 تأیید الغرفة لم شروع الق انون، وب ین أن أحك ام االتفاقی ة تتط ابق م ع            بین ممثل الغرفة  

معظ  م أحك  ام الت  شریعات واألنظم  ة المعم  ول بھ  ا ف  ي مملك  ة البح  رین م  ن حی  ث إج  راءات       

ال سالمة وال صحة المھنی ة ف ي المن شآت ومواق ع العم ل، فیم ا ع دا م ا یتعل ق بم ضمون الم ادة              

ألة م  ستحدثة ل  م تتط  رق إلیھ  ا الت  شریعات واألنظم  ة الوطنی  ة ف  ي     منھ  ا باعتبارھ  ا م  س ) ١٣(

بكفالة الحمایة للعام ل ال ذي ین سحب م ن موق ع العم ل یعتق د ل سبب           "المملكة وذلك فیما یتعلق     

معق  ول أن  ھ ی  شكل تھدی  ًدا وشیك  ـًا وخطی  ًرا عل  ى حیات  ھ وص  حتھ مم  ا ق  د یرتب  ھ ان  سحابھ م  ن     

ضمون ھ ذه الم ادة وغیرھ ا م ن الم واد ف ي الكت اب        ، وقد أبدت الغرفة مرئیاتھا في م      "عواقب

  )مرفق(. المرفق بھذا التقریر

  
  : مالحظات ديوان اخلدمة املدنية-
  

م ا ت ضمنتھ ھ ذه االتفاقی ة م ن ن صوص       لبین ممثال دیوان الخدمة المدنیة تأیید الدیوان       

  .وإجراءات تنسجم مع قانون الخدمة المدنیة والالئحة التنفیذیة لھا

 إلص دار تعلیم ات الخدم ة    والئحت ھ التنفیذی ة ف إن العم ل ج ارٍ        لق انون العم ل     وأنھ وفق ا    

 والت  ي س  تكون من  سجمة م  ع   ت  ینالمدنی  ة ب  شأن إدارة وتنظ  یم أم  ور ال  سالمة وال  صحة المھنی  

  .المبادئ والسیاسات واإلجراءات األساسیة التي تتضمنھا ھذه االتفاقیة
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ز أم  ور ال  سالمة وال  صحة المھنیت  ین وبین  ا أن االن  ضمام إل  ى االتفاقی  ة م  ن ش  أنھ تعزی   

وبیئة العمل مما یساھم في الوقایة من الح وادث واألض رار ال صحیة الت ي یمك ن أن یتع رض           

لھا العاملون في أماكن العمل وذلك من خالل تنفیذ سیاسة وطنیة للسالمة وال صحة المھنیت ین    

لع  املین لت  وعیتھم ب  أمور  عب  ر س  ن الق  وانین والل  وائح الالزم  ة لتنفی  ذھا، وتق  دیم اإلرش  ادات ل  

  )مرفق(. الصحة والسالمة المھنیتین التي یتعین التقید بھا بموجب ھذه االتفاقیة

  
ـًا   : ةــرأي اللجن: ثالث

  

حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبـل أعـضاء          مشروع القانون   تدارست اللجنة   
العمل، االحتاد العام لنقابات عمال     وزارة  :  واجلهات املعنية  ، بالس املستشارين القانونيني  و اللجنة

واطلعت اللجنة على غرفة جتارة وصناعة البحرين، وديوان اخلدمة املدنية،  البحرين، وزارة الصحة، 
لـسالمة مـشروع    والذي جاء مؤكدا     مبجلس الشورى    رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية    

 على قرار جملس النواب ومرفقاته بـشأن        كما اطلعت القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية،      
هذه االتفاقية تعترب من االتفاقيات املهمة اليت صدرت عن منظمة العمل          أنورأت اللجنة   املشروع،  
 تعزيز الوقاية من احلـوادث واألضـرار   إىلدف اليت جمال السالمة والصحة املهنية، و الدولية يف
 خاطر اليت تنطوي عليها بيئة العمل إىل أقصى حـد         الناجتة عن العمل واحلد من أسباب امل       الصحية

 ممكن ومعقول، وتقضي بوضع سياسة وطنية منسقة يف جمال سالمة وصحة العمل وبيئـة العمـل          
تشمل إقامة هيئة    نأواختاذ الترتيبات املناسبة لتكفل التنسيق الضروري بني خمتلف اهليئات املعنية و          

  .مركزية كلما اقتضت الظروف ذلك
 مشروع السياسة الوطنية للسالمة والصحة املهنيـة والتـصديق علـى    أن للجنةوتؤكد ا

 جمـال  االتفاقية بشأن السالمة والصحة املهنيتني وبيئة العمل سيشكل نقلة نوعيـة للمملكـة يف  
مـستوى الترتيبـات    هم يف رفـع ا حيث سيس،لصحة املهنيةاالرتقاء وتطوير مستوى السالمة وا 

احلوادث واألضرار الناجتة عـن   ل وترسيخ مبادئ احلماية والوقاية من   اخلاصة لسالمة وصحة العام   
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 اخلاصة بالسالمة   وتطوير التشريعات الوطنية   العمل وتعزيز عملية التنسيق مع اجلهات املعنية ودعم       
  .والصحة املهنية

  

وعليه رأت اللجنة أن من األمهية التوصية باملوافقة على مشروع القانون من حيث املبـدأ               
  . املذكورة أعالهمربرات للوذلك

  
  

اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ارابع :  
  

من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كـل            ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : من

  

ـًا   األستـاذ فيصـــل حسن فوالذ .١  .مقررا أصليـ
ـًامقررا ا   األستـاذ راشـد مـال اهللا الْسبت .٢  .حتياطي

  
  :ةـة اللجنـتوصي:  ـًاخامس

  

قانون، فإن اللجنة   مشروع ال يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة             

  : توصي مبا يلي

فقة على انضمام مملكة البحرين إىل      ااملوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون باملو        .١
م بشأن السالمة والـصحة     ١٩٨١لسنة  ) ١٥٥(اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      

 .م٢٠٠٨لسنة ) ٨٩(املهنيتني وبيئة العمل، املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  .املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق .٢
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   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم
  
  
  
  

  بدالــرمحن حممــد مجشــري             ع       أمحـد إبراهيــم ــزاد
                                         الشؤون اخلارجيةرئيس جلنة   الشؤون اخلارجية         نائب رئيس جلنة    

  والدفاع واألمن الوطين                           والدفاع واألمن الوطين 



 

 ١٣٢

ام مملكة البحرين إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ام مملكة البحرين إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم فقة على انضمفقة على انضمااباملوباملو  )   ) ((لسنة لسنة (  ) (  ) مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم 
لسنة لسنة ) ) ٨٩٨٩((م بشأن السالمة والصحة املهنيتني وبيئة العمل، املرافق للمرسوم امللكي رقم م بشأن السالمة والصحة املهنيتني وبيئة العمل، املرافق للمرسوم امللكي رقم ١٩٨١١٩٨١لسنة لسنة ) ) ١٥٥١٥٥((

  ..مم٢٠٠٨٢٠٠٨
  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

  جلنة الشؤون جلنة الشؤون توصية توصية 
  ة والدفاع واألمن الوطنية والدفاع واألمن الوطنياخلارجياخلارجي

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة

  مسمى املشروع

م    شروع ق    انون بالموافق    ة عل    ى    

انضمام مملكة البح رین إل ى اتفاقی ة     

) ١٥٥(منظم  ة العم  ل الدولی  ة رق  م  

م ب      شأن ال      سالمة  ١٩٨١ل      سنة 

وال   صحة المھنیت   ین وبیئ   ة العم   ل،  

) ٨٩(المرافق للمرسوم الملكي رقم 

  .م٢٠٠٨لسنة 
  

  الديباجة

  مسمى املشروع

م    شروع ق    انون بالموافق    ة عل    ى    

انضمام مملكة البح رین إل ى اتفاقی ة     

) ١٥٥(منظم  ة العم  ل الدولی  ة رق  م  

م ب      شأن ال      سالمة  ١٩٨١ل      سنة 

وال   صحة المھنیت   ین وبیئ   ة العم   ل،  

) ٨٩(المرافق للمرسوم الملكي رقم 

  .م٢٠٠٨لسنة 
  

  الديباجة

  مسمى املشروع

  دون تعدیل

  

  

  

  

  

  
  

  الديباجة

  مسمى املشروع

م    شروع ق    انون بالموافق    ة عل    ى    

انضمام مملكة البح رین إل ى اتفاقی ة     

) ١٥٥(لعم  ل الدولی  ة رق  م  منظم  ة ا

م ب      شأن ال      سالمة  ١٩٨١ل      سنة 

وال   صحة المھنیت   ین وبیئ   ة العم   ل،  

) ٨٩(المرافق للمرسوم الملكي رقم 

  .م٢٠٠٨لسنة 
  

  الديباجة



 

 ١٣٣

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

  جلنة الشؤون جلنة الشؤون توصية توصية 
  ة والدفاع واألمن الوطنية والدفاع واألمن الوطنياخلارجياخلارجي

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة

  نح      ن حم      د ب       ن عی      سى آل خلیف       ة   

  .ملك مملكة البحرین

  

  بعد اإلطالع على الدستور،

وعل  ى اتفاقی  ة منظم  ة العم  ل الدولی  ة رق  م    

م ب     شأن ال     سالمة   ١٩٨١ل     سنة ) ١٥٥(

  والصحة المھنیتین وبیئة العمل ،

  

أق   ر مجل   س ال   شورى و مجل   س الن   واب    

الق  انون اآلت  ي ن  صھ ، وق  د ص  دقنا علی  ھ      

  :وأصدرناه

  

  ادة األوىلامل
 إل  ى  البح  رینووف  ق عل  ى ان  ضمام مملك  ة 

) ١٥٥(اتفاقیة منظم ة العم ل الدولی ة رق م          

المجل   س الموافق   ة عل   ى دیباج   ة   ق   رر -

  .المشروع بقانون دون تعدیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  املادة األوىل
 قرر المجلس الموافقة على الم ادة دون   -

  .تعدیل

 م ع    الموافقة على الدیباجة دون تعدیل،     -

 )اإلط الع (تصویب الخطأ اإلمالئ ي لكلم ة      

 منھ      ا لت      صبحبح      ذف ھم      زة القط      ع 

  .)االطالع(

  

  

  

  

  

  

  

  

  املادة األوىل

  دون تعدیل

نح      ن حم      د ب       ن عی      سى آل خلیف       ة   

  .ملك مملكة البحرین

  

   على الدستور،االطالعبعد 

وعل  ى اتفاقی  ة منظم  ة العم  ل الدولی  ة رق  م    

شأن ال     سالمة  م ب      ١٩٨١ل     سنة ) ١٥٥(

  والصحة المھنیتین وبیئة العمل ،

  

أق   ر مجل   س ال   شورى و مجل   س الن   واب    

الق  انون اآلت  ي ن  صھ ، وق  د ص  دقنا علی  ھ      

  :وأصدرناه

  

  املادة األوىل
 إل  ى  البح  رینووف  ق عل  ى ان  ضمام مملك  ة 

) ١٥٥(اتفاقیة منظم ة العم ل الدولی ة رق م          



 

 ١٣٤

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

  جلنة الشؤون جلنة الشؤون توصية توصية 
  ة والدفاع واألمن الوطنية والدفاع واألمن الوطنياخلارجياخلارجي

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة

م ب   شأن ال   سالمة وال   صحة    ١٩٨١ل   سنة  

المھنیت    ین وبیئ    ة العم    ل، المرافق    ة لھ    ذا 

  .القانون

  

  

  املادة الثانية
  

  

  

  

  

  

 تنفی  ذ - ك  ل فیم  ا یخ  صھ   -عل  ى ال  وزراء  

أحك  ام ھ  ذا الق  انون، ویعم  ل ب  ھ م  ن الی  وم   

  .التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

  

  

  

  

  

  املادة الثانية
عل   ى (ق   رر المجل   س إح   الل عب   ارة    -

 )رئ   یس مجل   س ال   وزراء وال   وزراء

وعل  ى  )عل  ى ال  وزراء (مح  ل عب  ارة  

ــد  ــادة بع ــص امل ــون ن ــك يك ذل

  :التعديل

 –ال وزراء  رئ یس مجل س ال وزراء و   عل ى 

 تنفی   ذ ھ   ذا الق   انون،   –ك   ل فیم   ا یخ   صھ   

ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره في   

  

  

  

  

  

  

  املادة الثانية
 الموافق   ة عل   ى ق   رار مجل   س الن   واب     -

عل    ى رئ    یس مجل    س   (ب    إحالل عب    ارة  

عل  ى  ( مح  ل عب  ارة   )ال  وزراء وال  وزراء  

 )الوزراء

م ب   شأن ال   سالمة وال   صحة    ١٩٨١ل   سنة  

م    ل، المرافق    ة لھ    ذا المھنیت    ین وبیئ    ة الع

  .القانون

  

  

  املادة الثانية
  

  

  

  

  

  

–ال وزراء  رئ یس مجل س ال وزراء و   عل ى 

 تنفی    ذ أحك    ام ھ    ذا  –ك    ل فیم    ا یخ    صھ   

القانون، ویعمل بھ من الیوم الت الي لت اریخ    



 

 ١٣٥

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

  جلنة الشؤون جلنة الشؤون توصية توصية 
  ة والدفاع واألمن الوطنية والدفاع واألمن الوطنياخلارجياخلارجي

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة

 .نشره في الجریدة الرسمیة  .الجریدة الرسمیة   
 

  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٣٦

  م٢٠٠٩ أبريل ١  :التاريخ
  

  احملرتم    ريعبدالرمحن حممد مجش/  الفاضل األستاذسعادة 
  رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

  

مشروع قانون باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقيـة منظمـة : املوضوع 
م بشأن السالمة والصحة املهنيتـني ١٩٨١لسنة  )١٥٥(العمل الدولية رقم 

  .م٢٠٠٨لسنة ) ٨٩(وبيئة العمل، املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

  م، أرف  ق مع  الي رئ  یس المجل  س، ض  من كتاب  ھ     ٢٠٠٩ م  ارس ٢٦بت  اریخ 
م شروع ق انون بالموافق  ة   ، ن سخة م  ن  )٢٠٠٩ –٣ –٣/  ص ل ت ق ٣٩١(رق م  

  )١٥٥(رق  م  عل  ى ان  ضمام مملك  ة البح  رین إل  ى اتفاقی  ة منظم  ة العم  ل الدولی  ة      
نیتین وبیئة العمل، المرافق للمرسوم م بشأن السالمة والصحة المھ١٩٨١لسنة  

إل ى لجن ة ال شؤون الت شریعیة والقانونی ة وذل ك       ، م٢٠٠٨ل سنة  ) ٨٩(الملكي رق م   
  .لمناقشتھ وإبداء المالحظات علیھ للجنة الشؤون الخارجیة والدفاع واألمن الوطني

  

م، عق  دت لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة  ٢٠٠٩ م  ارس ٢٩وبت  اریخ   
شرین، حی   ث اطلع   ت عل   ى م   شروع الق   انون الم   ذكور ومذكرت   ھ     اجتماعھ   ا الع    

اإلی     ضاحیة، وق     رار مجل     س الن     واب ب     شأنھ، وذل     ك بح     ضور المست     شارین    
  .  واالختصاصیین القانونیین بالمجلس

 إلى ع دم مخالف ة م شروع الق انون     – بعد المداولة والنقاش –وانتھت اللجنة   
  .لمبادئ وأحكام الدستور

  

  : اللجنة رأي
مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملك ة البح رین       نة سالمة   ترى اللج 

م ب  شأن ال  سالمة  ١٩٨١ل  سنة  )١٥٥(رق  م  إل  ى اتفاقی  ة منظم  ة العم  ل الدولی  ة   
  )٨٩(المراف    ق للمرس    وم الملك    ي رق    م    وال    صحة المھنیت    ین وبیئ    ة العم    ل،    

  . ، من الناحیتین الدستوریة والقانونیةم٢٠٠٨لسنة 
  

   واجي         حممد هادي احلل
  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

  
  
   



 

 ١٣٧

  
  
  
  
 

                                             
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣(ملحق رقم 
  

يئة بشأن تقرير جلنة املرافق العامة والب
من ) ٥(مشروع قانون بتعديل املادة 

م ١٩٧٦لسنة ) ١٠(املرسوم بقانون رقم 
  .يف شأن اإلسكان

  
  
  



 

 ١٣٨

  
  م٢٠٠٩ أبريل ١٥: التاريخ 

  
  تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة

  )  ٥(مشــروع قـانون بتعديل املادة بشأن 
   يف شأن اإلسكان ١٩٧٦لسنة ) ١٠(من املرسوم بقانون رقم 

  
  

  :مقدمـة
                   استلمت جلنة املرافـق العامـة والبيئـة كتـاب معـايل رئـيس جملـس الـشورى                  

، والذي مت مبوجبـه     م٢٠٠٩ مارس   ٢٢املؤرخ يف   ) ٢٠٠٩-٣ – ٣/  ص ل م ب      ٣٨٥( رقم  
لـسنة  ) ١٠(من املرسوم بقانون رقـم      ) ٥(ن بتعديل املادة    ومشروع قان تكليف اللجنة بدراسة    

وإعداد تقرير يتضمن رأي     ،   ، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات      م يف شأن اإلسكان     ١٩٧٦
  . الس ليتم عرضه على  ؛اللجنة بشأنه

  

 : إجراءات اللجنة -أوالً
  

 :قانون يف االجتماعات التالية مشروع التدارست اللجنة  )٥(
 

  .م٢٠٠٩ مـارس ٢٢بتاريخ      االجتمــاع السادس عشر-
  .م٢٠٠٩ أبــريل ٥بتاريخ      االجتمـاع الســابع عشر-
  .م٢٠٠٩ أبـريل ١٣بتاريخ      االجتمـاع الثـامـن عشر-

  

 لتزويدها مبرئياا حول مـشروع    ٢٠٠٩ أبريل   ١ خاطبت اللجنة وزارة اإلسكان ؛ بتاريخ        )٢(
  . القانون إال أا مل تستلم أي رد حىت تاريخ إعداد التقرير

  
  

  : وزارة اإلسكاندس عشر من اسمن اللجنة شارك يف االجتماع الوبدعوة  )٣(
  



 

 ١٣٩

  .وزيــر اإلســكـان  معايل الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة. ١
  .مدير إدارة اخلدمات اإلسكانية باإلنابة          ر حممـود العنيسـالسيد ماه. ٢
  

 :كما شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة  •
  

 .لشؤون  اللجان ن محيد مرهون         املستشار القانويناذ حمسـاألست .١

 .    املستشار القانوين لشؤون  اللجان الدكتور حممد عبداهللا الدليمي     .٢

 .        املستشار االقتصادي واملايل للمجلس  الدكتور جعفر الصائــغ .٣

 

  .أمل عبداهللا حممد السيدةوتوىل أمانة سـر اللجنة  •
  

ـًا    :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل: ثانيـ
 .اللجنة سالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونيةترى  -

  

  :رأي وزارة اإلسكان : ثالثــاً
مع رغبة املواطنني يف أن يكون هلم حق التقدم          إا بالرغم من تعاطفها      أكدت وزارة اإلسكان  

قدرام املالية   حني تكون    خاصة   املمنوحة هلم   بطلب احلصول على قروض لبناء القسائم السكنية      
   لبعض  ، إال أا رأت أن منح خدمتني إسكانيتني تكاليف البناءلتحملال تؤهلهم 

  

وحدات  م للحصول على الذين ينتظرون تلبية طلباأولئك حبق   اًيعترب إجحاف ني دون غريهم    ملواطنا
من خدمتني إسكانيتني يف    الستفادة  على ا وافقة  ملل مربر لدى الوزارة     ليس هناك وبالتايل   ،   سكنية

يف ظل  سيتسبب يف الضغط على املوازنة    إقرار هذا املشروع بقانون    أضف إىل ذلك أن    . آن واحد 
 ؛ وبـذلك فـإن      قــالوحدات السكنية والذين هم أح    لتلبية طلبات   عدم توفر املبالغ الكافية     

زمة إسكانية تستدعي منـها تكثيـف        أمام أ  ا أصال أ ناهيك عن     ، الوزارة ستواجه مشكلة أكرب   



 

 ١٤٠

إن إقرار مشروع القانون يف ظل هذه الظروف سيؤدي إىل زيـادة  عالوة عن ،  أوالً  ها  حلل هوداجل
  .  عدد الطلبات وقوائم االنتظار للخدمات اإلسكانية من ِقبل املواطنني وبالتايل إىل تفاقم املشكلة

  :رأي اللجنة  -اًرابعـ
يف ضوء قرار جملس النواب والذي نص على التمسك بقراره          قانون  مشروع ال  تدارست اللجنة     

السابق باملوافقة على مشروع القانون ، كما ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة اإلسـكان مـشروع         
ين حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة ومـن قبـل املستـشار              القانون ،   
 ضوء املناقشات بالتمسك بقرار جملس الشورى السابق القاضـي           واقتنعت اللجنة يف   ،القانونيني  

بعدم املوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ وذلك يف جلسته العاشرة مـن دور االنعقـاد                 
م ؛ حيـث إن  ٢٠٠٩ يناير   ١٢العادي الثالث من الفصل التشريعي الثـاين  املنعقدة بتــاريخ          

    وستساهم يف منح امتيازات لفئة قليلة على      ا بزيادة عدد الطلبات     املوافقة عليه ستزيد املشكلة تفاقم 
يف الوقت الذي تواجه فيه الوزارة أزمة إسكانية تستدعي تكثيف اجلهـود             ،   حساب فئات أحق  

  .  إلجياد احللول هلا
  

تقدم مزيداً من دراسات وإحصائيات  وزارة اإلسكان يمن السادة ممثل     وقد طلبت اللجنة 
 بإرسال تقرير شامل مدعوٍم – وعدهم من بالرغم –قف اللجنة ؛ إال أن ممثلي الوزارة الدعم ملو

  . بتلك اإلحصائيات مل ترسل أي رد للجنة حىت تاريخ إعداد هذا التقرير
  

  :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي -اًخامسـ
  

 تفقت اللجنة على اختيار كـل     من الالئحة الداخلية لس الشورى، ا      ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  :من 

ـًا  الدكتور عبدالرحـمن حممد الغتــم   .٣   مقررا أصليـ
ـًا   يــاجد احلالسيـد فـؤاد أمحــ .٤  مقررا احتياطي

  

ـًا سادس   : توصية اللجنة -ـ



 

 ١٤١

  

قانون، فإن اللجنة توصـي  ال مشروعيف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة     
  :مبا يلي 

  

من املرسـوم   ) ٥(مشروع قانون بتعديل املادة     إلصرار على قرار الس السابق برفض       ا -
 .اإلسكان يف شأن ١٩٧٦لسنة ) ١٠(بقانون رقم 

  
  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،

  
  

   صـادق عبدالكريـم الشهابـي             عبدالرمحـن حممـد الغتـم     
   رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة           رافق العامة والبيئةنائب رئيس جلنة امل  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٤٢

  م٢٠٠٨ نوفمرب ١٢التاريخ 
  
  

  احملرتم  صادق عبدالكريم الشهابي/ سعادة األستاذ الفاضل 
  رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

  )١٠(انون رقـم مـن املرسـوم بقـ) ٥(مـشروع قـانون بتعـديل املـادة  : املوضوع 
  .م يف شأن اإلسكان١٩٧٦لسنة 

  
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  
 رئ  یس ال سید عل ي ب  ن ص الح ال صالح    م، أرف ق مع  الي  ٢٠٠٨ ن وفمبر  ٣بت اریخ  

، ن   سخة م   ن  )٢٠٠٨ -١١ -٣/  ص ل ت ق٢٤٢(المجل   س، ض   من كتاب   ھ رق   م    
م ف ي  ١٩٧٦نة لس )١٠(من المرسوم بقانون رقم ) ٥(بتعدیل المادة   مشروع قانون   

، ومذكرتھ اإلیضاحیة إلى لجنة الشؤون الت شریعیة والقانونی ة، وذل ك        شأن اإلسكان 
  .لمناقشتھ وإبداء المالحظات علیھ للجنة المرافق العامة والبیئة

  
، عق  دت لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة     م٢٠٠٨ ن  وفمبر ١٢وبت  اریخ 

 المذكور ومذكرتھ اإلیضاحیة مشروع القانون   ، حیث اطلعت على     الثالثاجتماعھا  
، وذل   ك بح   ضور المست   شارین واالخت   صاصیین    وق   رار مجل   س الن   واب ب   شأنھ   

  .القانونیین بالمجلس
  

 إل ى ع دم مخالف ة م شروع الق انون      – بعد المداول ة والنق اش   –وانتھت اللجنة  
  .لمبادئ وأحكام الدستور

  
  : اللجنة رأي

م ن المرس وم بق انون    ) ٥(بتع دیل الم ادة   م شروع ق انون   ترى اللجنة سالمة  
  . ؛ من الناحیتین الدستوریة والقانونیةم في شأن اإلسكان١٩٧٦لسنة  )١٠(رقم 

  
  حممـد هـادي احللواجـي

  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
 
  



 

 ١٤٣

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤(ملحق رقم 
  

رير جلنة اخلدمات بشأن مشروع قانون تق
) ١٩(بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

م بشأن تنظيم سوق العمل، ٢٠٠٦لسنة 
املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من (

جملس النواب خبصوص معاقبة العامل 
  .)األجنيب اهلارب ومن يؤويه

  
  
  
  



 

 ١٤٤

  م٢٠٠٩ أبريل ١: التاريخ 
  

  تقريـر جلنـة اخلدمـات
   من الفصل التشريعي الثاينلثالثا العادي ددور االنعقا

لسنة ) ١٩(بتعديل بعض أحكام القانون رقم (  ) لسنة ( ) رقم  مشروع قانون خبصوص
م بشأن تنظيم سوق العمل، املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب ٢٠٠٦

  )معاقبة العامل األجنيب اهلارب ومن يؤويه(خبصوص 
  

  :مقدمــة
  

  -ص ل خ ت   / ٣٣٦(مات كتاب معايل رئـيس جملـس الـشورى رقـم            استلمت جلنة اخلد  
 والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقـشة      م٢٠٠٩ فرباير   ١٦ املؤرخ يف    )٢٠٠٩-٢-٣

م بـشأن   ٢٠٠٦لسنة  ) ١٩(بتعديل بعض أحكام القانون رقم      (  ) لسنة  ( ) رقم  مشروع قانون   
معاقبة العامل ( املقدم من جملس النواب خبصوص تنظيم سوق العمل، املعد يف ضوء االقتراح بقانون      

، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتـضمن رأي            )األجنيب اهلارب ومن يؤويه   
  . الساللجنة بشأن مشروع القانون ليتم عرضه على 

    

  : إجراءات اللجنة-أوالً
  :لتاليةلتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات ا

 :تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماعات التالية  )٤(
 .م٢٠٠٩ فرباير ٢٥بتاريخ     االجتماع السادس عشر -
 .م٢٠٠٩ مارس ٤بتاريخ     االجتماع السابـع عشر -
 .م٢٠٠٩ مارس ١٨بتاريخ     االجتماع التاسـع عشر -

 القـانون موضـوع البحـث       اطلعت اللجنة، أثناء دراستها، على الوثائق املتعلقة مبشروع        )٥(
 :يلي والدراسة واليت اشتملت على ما

  



 

 ١٤٥

 )مرفق(. ب ومرفقاته بشأن مشروع القانونقرار جملس النوا -
 )مرفق. (رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
مذكرة قانونية بشأن مشروع القانون مقدمة من املستشار القـانوين لـشؤون اللجـان               -

 )مرفق (.بالس
 )مرفق. ( بشأن تنظيم سوق العمل٢٠٠٦لسنة ) ١٩(قانون رقم  -
 بشأن تنظيم تصاريح عمل األجانب من غري فئـة خـدم            ٢٠٠٨لسنة  ) ٧٦(قرار رقم    -

 )مرفق. (املنازل
  بشأن التزامات صاحب العمل يف حالة ترك العامل األجنيب         ٢٠٠٨لسنة  ) ٧٧(قرار رقم    -

 )مرفق. (للعمل لديه باملخالفة لشروط تصريح العمل
 )مرفق. (مرئيات ومالحظات هيئة تنظيم سوق العمل -
 )مرفق. (مرئيات ومالحظات غرفة جتارة وصناعة البحرين -
 )مرفق(. ون املذكور ومذكرته اإليضاحيةمشروع القان -

  

 :وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع الثامن )٦(
  

 :)هيئة تنظيم سوق العمل(وزارة العمل  −
   

  .لر العممستشـار مكتب وزي   ينالسيد مجال عبدالوهاب قارو .١
 .القائم بأعمال املستشار القانوين   ن علي فارسـالسيد عبدالرمح .٢
  .باحـث قـانـونـــي  السيد ياسـر حممـد أمحد خري .٣

  

 :غرفة جتارة وصناعة البحرين −
 

 .ميمدير الشؤون القانونية والتحك    السيد حممد عصام كمور .١
  

 :كل من ة بالسكما شارك يف االجتماع من األمانة العام •
 

 . للمجلـس وينـار القانـاملستش   عصام عبدالوهاب الربزجنيالدكتور  .١



 

 ١٤٦

 . املستشار القانوين لشؤون اللجـان   األستاذ حمسـن محيـد مــرهون .٢
 . املستشار القانوين لشؤون اللجـان الدكتـور حممـد عبداهللا الدليـمي .٣
 . واملايل للمجلساملستشار االقتصادي  الدكتور جعفـر حممـد الصائـغ .٤
 .أخصــائي قانـوين بالـس  اآلنسـة ميـادة جميـد معـارج .٥

 
 . سهيـر عبداللطيـف صاحل وتوىل أمانة سر اللجنة السيدة •
  
ـًاثا   :هيئة تنظيم سوق العمل رأي -ني
  

  :يتلخص رأي اهليئة بشأن مشروع القانون يف التايل
  

  .صياغة مشروع القانون بشكل عامقصور يف هناك  .١
ترك العمل ملـدة  ب ومل حيدد اهلروب ، يرد يف مشروع القانون تعريف ووصف لفعل اهلروب        مل .٢

  .دة متصلة أو متقطعةأو ملمعينة، 
ترك العمـل   (مل ترد يف قانون تنظيم سوق العمل كلمة اهلروب، وإمنا استخدم املشرع تعبري               .٣

 كلمة درج استخدامها    بفاهلارا،  حتديدا و وهو تعبري أكثر إحكام   ) باملخالفة لشروط التصريح  
  . وغريها من املواضعيف مواضع أخرى مثل اهلروب من السجن أو اخلدمة العسكرية

 دينار، وال يوجـد أي       املقررة على اهلروب حبسب املشروع هي الغرامة مخسمائة        إن العقوبة  .٤
 بشأن تنظـيم  ٢٠٠٦لسنة ) ١٩(رقم  قانونالمة مع بقية املخالفات، حيث إن    ءانسجام وموا 

هي جرمية تـشمل    و قد عاقب على جرمية العمل بدون تصريح بغرامة مائة دينار             العمل سوق
  .لغريااهلروب ومن مث العمل لدى 

إن جترمي مساعدة العامل يف إجياد مكان يأوي إليه ال يتماشى مع الغاية من املشروع، حيث ال                  .٥
هـذا العامـل يف     توجد أية صلة بني عدم مزاولة العمل أو تركه أو اهلروب منه ومـساعدة               



 

 ١٤٧

ن السكن وتنظيمه ال يستقيم مع أهداف قانون تنظـيم  إاحلصول على سكن أو مأوى، حيث    
 .سوق العمل

الذي يترك العمل لدى صاحب العمل سيتعرض إىل إلغاء تصريح العمل بشأنه إذا ما         إن العامل  .٦
ـ     ٢٠٠٨لسنة  ) ٧٧(مت اإلخطار عن تركه العمل وفقًا للقرار رقم          احب  بشأن التزامـات ص

بشأن تنظيم سوق   ٢٠٠٦لسنة  ) ١٩(من قانون رقم    ) ٢٧(العمل، وترحيله وفقًا للمادة رقم      
) ٧٦(العمل، باإلضافة إىل عدم السماح له بالعمل مرة أخرى يف اململكة طبقًا لقرار اهليئة رقم    

   . بشأن تنظيم تصاريح عمل األجانب من دون فئة خدم املنازل٢٠٠٨لسنة 

  

لـسنة  ) ١٩(تحفظ على املشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم          وعليه فإن اهليئة ت   
 بشأن تنظيم سوق العمل، املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملـس النـواب                ٢٠٠٦

       .)معاقبة العامل األجنيب اهلارب ومن يؤويه(خبصوص 
  

ـًًا    :غرفة جتارة وصناعة البحرين  رأي -ثالثـ
  

 بشأن املشروع بقانون، وبينت أن هذا هيئة تنظيم سوق العمل ما ورد يف رد أيدت الغرفة     
وخاصة أن هناك  كما أبدت الغرفة حتفظها على مشروع القانون. املشروع حباجة إىل دراسة وافية

قوانني عدة  أن هناك حيث بني ممثل غرفة جتارة وصناعة البحرينعدة قوانني تغطي هذا املشروع، 
 ،ةدقيق إىل دراسة اجتحفي أما هذا املشروع املتعلق روب العامل ،تقال العاملتعاجل موضوع ان

مكتوبة  غرفةال مت تزويد اللجنة مبرئيات، وقد وخاصة أن مملكة البحرين تستقدم العمالة الوافدة
  ) قمرف (.مشروع القانونحول 

ـًا      :اللجنة رأي -رابعـ
  

 مت استعراض كماتعراض قرار جملس النواب بشأنه، ومتّ اس تدارست اللجنة مشروع القانون     
، واطلعت اللجنة اجلهات املعنيةوجهات النظر اليت دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة وممثلي 

والذي جاء مؤكدا لسالمة كذلك على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى 



 

 ١٤٨

، ورأت اللجنة أن هذا املشروع قد خالف )رفقم(املشروع من الناحيتني الدستورية والقانونية 
 قد أغفل بيان عناصر ومقومات القصد اجلنائي كما أنهاملبادئ العامة يف أسس التجرمي والعقاب، 

يف فعل اهلروب كما مل يوضح ماهية هذا الفعل وضوابطه، بل أورده بصورة عامة وفضفاضة، 
 عما ينطوي عليه من إخالل بأسس وضوابط األمر الذي سيؤدي إىل صعوبة تطبيق القانون، فضالً

من قانون تنظيم سوق العمل قد غطت ما جاء يف ) ٢٥(التجرمي والعقاب، كما أن املادة رقم 
) ١٩(مكررا الواردة يف مشروع القانون، ورأت اللجنة أن القانون رقم ) ٣٦(من املادة ) أ(الفقرة 
روب العامل من خالل إلغاء تصريح  بشأن تنظيم سوق العمل قد عاجل ظاهرة ه٢٠٠٦لسنة 

م بشأن ٢٠٠٨لسنة ) ٧٧(العمل بشأنه إذا ما مت اإلخطار عن تركه العمل وفقًا لقرار اهليئة رقم 
التزامات صاحب العمل يف حالة ترك العامل األجنيب للعمل لديه باملخالفة لشروط تصريح العمل، 

قانون املذكور أعاله، باإلضافة إىل عدم من ال) ٢٧(ومبا يستوجب معه ترحيله وفقًا للمادة رقم 
 بشأن تنظيم ٢٠٠٨لسنة ) ٧٦(السماح له بالعمل مرة أخرى يف اململكة طبقًا لقرار اهليئة رقم 

  .تصاريح عمل األجانب من دون فئة خدم املنازل
   

قررت اللجنة عدم املوافقة على مشروع القانون مـن حيـث                 ويف ضوء كل تلك املعطيات    
    .املبدأ

  
  :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ـًاخامس

  

من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كـل            ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : من

  

ـًا   األستاذة ربـاب عبدالنيب العريـض .١  .مقررا أصلي
 .امقررا احتياطي   األستاذ عبدالغفار عبداحلسني عبداهللا  .٢

  



 

 ١٤٩

  : توصية اللجنة:  ـًاسساد
  

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصـي      
بتعديل بعـض أحكـام     (  ) لسنة  (  ) من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم         املوافقةدم  بع

راح بقـانون   م بشأن تنظيم سوق العمل، املعد يف ضوء االقت        ٢٠٠٦لسنة  ) ١٩(القانون رقم   
 .)معاقبة العامل األجنيب اهلارب ومن يؤويه(املقدم من جملس النواب خبصوص 

  
  

   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم
  
  

  

  يـة جواد اجلشـي.       د                  مسرية إبراهيم رجب.    أ
  اخلدمـاتنة رئيس جل                              اخلدماتنائب رئيس جلنة  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٥٠

  م٢٠٠٩ فرباير ١٩: التاريخ 
  

  بهيـة جـواد اجلشـي   احملرتمة/ سعادة الدكتورة الفاضلة 
       رئيــس جلنــة اخلدمــات

م بـشأن ٢٠٠٦لـسنة ) ١٩(بتعديل بعض أحكـام القـانون رقـم مشروع قانون : املوضوع 
 بقانون املقدم من جملس النـواب تنظيم سوق العمل، املعد يف ضوء االقرتاح

  ).معاقبة العامل األجنبي اهلارب ومن يؤويه(خبصوص 
  

  ،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  ال    سید عل     ي ب    ن ص    الح ال     صالح   م، أرف     ق مع    الي  ٢٠٠٩ فبرای    ر  ١٦بت    اریخ    

  ،)٢٠٠٩ -٢ -٣/  ص ل ت ق٣٣٥(رئ       یس المجل       س، ض       من كتاب       ھ رق       م 
م ٢٠٠٦ل  سنة ) ١٩(ع  ض أحك  ام الق  انون رق  م  م  شروع ق  انون بتع  دیل بن  سخة م  ن 

بشأن تنظیم سوق العمل، المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب      
، ومذكرت  ھ اإلی  ضاحیة، )معاقب  ة العام  ل األجنب  ي الھ  ارب وم  ن یؤوی  ھ(بخ  صوص 

إلى لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة، وذلك لمناق شتھ  وقرار مجلس النواب بشأنھ   
  . علیھ للجنة الخدماتداء المالحظاتوإب
، عق    دت لجن    ة ال    شؤون الت    شریعیة والقانونی    ة   م٢٠٠٩ فبرای    ر ١٨وبت    اریخ   

، ومذكرت ھ   الم ذكور م شروع الق انون  ، حی ث اطلع ت عل ى        اجتماعھا الخامس عشر  
 وذل     ك بح     ضور المست     شارین  اإلی     ضاحیة، وق     رار مجل     س الن     واب ب     شأنھ،  

  .واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
) أ(قد طرح بعض السادة أعضاء اللجنة مالحظة قانونیة مفادھا أن الفقرة     و

  :  والتي تنص في نھایتھ ا عل ى م ا یل ي     – المادة الجدیدة المضافة     –) ٣٦(من المادة   
؛ فیھ ا  " بإبع اد العام ل نھائًی ا ع ن المملك ة         ةوتأمر المحكمة في حالة الحكم باإلدان     " 

  . ، وقد یكون في ذلك تداخل بین السلطاتتقیید على السلطة التقدیریة للقاضي
وبعد نقاش مستفیض في ھذا األمر بین السادة أعضاء اللجنة والمست شارین        

 وھ  ي اللجن  ة المخت  صة    –الق  انونیین رأت اللجن  ة أن ت  شیر عل  ى لجن  ة الخ  دمات      
 بح  ذف الفق  رة س  الفة ال  ذكر؛ وذل  ك لالس  تغناء عنھ  ا  –بدراس  ة الم  شروع الم  ذكور 

 بتع  دیل ١٩٨٢ل  سنة ) ٩(ك  رر ال  واردة ف  ي المرس  وم بق  انون رق  م    م) ٦٤(بالم  ادة 
إذا " ، حی ث ت نص ھ ذه الم ادة عل ى أن ھ         ١٩٧٦بعض أحكام قانون العقوب ات ل سنة        

حكم على أجنبي ذكًرا أو أنثى في إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الق انون        
أو لمدة ال تقل ع ن  جاز للقاضي أن یأمر في حكمھ بإبعاده عن دولة البحرین نھائًیا       

  ". ثالث سنوات 



 

 ١٥١

 إلى ع دم مخالف ة م شروع الق انون     – بعد المداولة والنقاش   –وانتھت اللجنة   
  .لمبادئ وأحكام الدستور

  : اللجنة رأي
) ١٩(مشروع ق انون بتع دیل بع ض أحك ام الق انون رق م            ترى اللجنة سالمة    

قانون المق دم م ن   م بشأن تنظیم سوق العمل، المعد في ضوء االقتراح ب٢٠٠٦لسنة  
؛ م  ن  )معاقب  ة العام  ل األجنب  ي الھ  ارب وم  ن یؤوی  ھ     (مجل  س الن  واب بخ  صوص   

  .الناحیتین الدستوریة والقانونیة
  

  

  

  

  

                                          حممـد هــادي احللواجـي
                                       رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٥٢

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٥(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص 
واملاء، مشروع قانون بشأن الكهرباء 

لسنة ) ٣٤(املرافق للمرسوم امللكي رقم 
   .م٢٠٠٦
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٥٣

   م٢٠٠٩ أبريـــل ١٢: التاريخ
  

  نة املرافق العامة والبيئة جلتقرير
  )٣٤(مشروع قانون بشأن الكهرباء واملاء، املرافق للمرسوم امللكي رقم  بشأن

  م٢٠٠٦ لسنة 
  

  :مقدمـة
                   استلمت جلنة املرافـق العامـة والبيئـة كتـاب معـايل رئـيس جملـس الـشورى                  

، والذي مت مبوجبـه     م٢٠٠٩ مارس   ١٧املؤرخ يف   ) ٢٠٠٩-٣ – ٣/  ص ل م ب      ٣٧١( رقم  
مشروع قانون بشأن الكهرباء واملاء، املرافق للمرسوم امللكي رقم         تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة     

ـ            م٢٠٠٦لسنة  ) ٣٤( ة ، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجن
  . السبشأنه ليتم عرضه على 

  
  : إجراءات اللجنة -أوالً

 :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية 
  

 :قانون يف االجتماعات التالية ال مشروعتدارست اللجنة  )٦(
 

  .م٢٠٠٩ مارس  ٢٢بتاريخ      االجتمـاع اخلامس عشر -
  .م٢٠٠٩ريـل  أب١بتاريخ      السادس عشر االجتمـاع -
  .م٢٠٠٩ أبريـل ٨بتاريخ      االجتمـاع السابـع عشر-
  .م٢٠٠٩ أبريـل ١٣بتاريخ      االجتمـاع الثامـن عشر-
  
اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضـوع البحـث              )٧(

 :والدراسة واليت اشتملت على مايلي



 

 ١٥٤

 )مرفق. (جلس الشورى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مب -
  )مرفق. ( قرار جملس النواب ومرفقاته -
  )مرفق. ( مشروع القانون املذكور ومذكرتا احلكومة و دائرة الشؤون القانونية بشأنه -
 )مرفق(. مرئيات هيئة الكهرباء واملاء -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  :شارك يف االجتماع اخلامس عشر للجنة كل من) ٢(
  

 .عضو جملس الشورى    م زادـد إبراهيـ أمحالسيدسعادة  .١
 .عضو جملس الشورى     العريضعبدالنيب رباب السيدةسعادة  .٢
  .عضو جملس الشورى    سعادة السيد علي عبدالرضا العصفور .٣

 
  :كهرباء واملاء وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع اخلامس عشر من هيئة ال )٣(

  

  .نائب الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية واملالية  الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة. ١
 .          املستشـار القانونـي للهيئـة  الدكتـور عبداهللا أمحـد عبداهللا .٢
  
 :كما شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالس كل من •
 

 .املستشار القانوين لشؤون اللجان         األستـاذ حمسن محيد مرهـون .٥
 . املستشار القانوين لشؤون اللجان الدكتـور حممـد عبداهللا الدليمـي       .٦
 .املستشـار االقتصـادي واملايل        غالدكتـور جعفـر الصائــــ .٧

  

  .ـم هاش حسـنةخـول دةـالسيوتوىل أمانة سـر اللجنة  •
  

ـًا   : آراء اجلهات املعنية-ثانيـ
  

  

  :هيئة الكهرباء واملاء -

  :الذكر يف النقاط التالية  أوجزت اهليئة مرئياا بشأن مشروع القانون آنف



 

 ١٥٥

ترى اهليئة أنه ينبغي حذف الفقرة اليت أضافها جملس النـواب          ) :  ٦(من املادة   ) ٩(البند  :  أوالً
رباء للـشرحية األوىل  وال جيوز رفع تعرفة االستهالك املرتيل للكه       "يف اية البند واليت تنص على     

حيث اعتربا غـري موفقـة ،   ، "والثانية واملاء للشرحية األوىل على املواطنني عن التعرفة احلالية      
  : وذلك لألسباب التالية

حتديد تعرفة استهالك الكهرباء واملاء ليس من صالحيات اهليئة، بل حتدد من قبـل الـسلطة                 -
قرار من الوزير املشرف على اهليئة بعـد موافقـة          التنفيذية، ممثلة يف جملس الوزراء، وتصدر ب      

 .جملس الوزراء
جرى العرف على أن تفوض السلطة التشريعية السلطة التنفيذية يف حتديد وفـرض الرسـوم                -

والتعرفات، خاصة تلك املرتبطة خبدمات تتأثر سلباً وإجياباً بالظروف االقتـصادية وتقلبـات             
 .األسعار

فة االستهالك، كافة الظـروف االجتماعيـة واالقتـصادية         احلكومة تراعي، عند حتديد تعر     -
والسياسية، وهي التقل حرصاً عن أصحاب السعادة الس الـوطين يف التخفيـف علـى               

 .املواطنني، خاصة ذوي الدخل احملدود
الفقرة املضافة متثل حظراً دائماً للحكومة من التدخل يف تنظيم الشرائح املذكورة، مبا قد يعود                -

ى املصلحة العامة، إذ قد ترى احلكومة رفع الدعم عن بعض الفئات املقتدرة ماليـاً        بالضرر عل 
من املواطنني وتوجيه مزيد من الدعم لفئات أخرى يف حاجة لذلك، مما يتطلب إعادة تنظـيم                

 لترشيد الكهرباء واملاء خالل التعرفة يف أوقات        قكما كما قد تبتكر طر    .  الشرائح املذكورة 
يف األوقات األخرى وغري ذلك من التدابري اليت تعود بالنفع علـى الـصاحل              الذروة وخفضها   

 .العام
  

توافق اهليئة على حذف هذه الفقرة ، حيث إن جملس النواب           ) : ٦(من املادة   ) ١٤(البند  :  ثانياً
 األراضي للمنفعة العامة من الديباجة ويبدو أن اإلبقاء         قد قرر حذف اإلشارة إىل قانون استمالك      

  . هذا البند عن طريق اخلطأعلى



 

 ١٥٦

  
 توافق اهليئة على اقتراح جلنة املرافق العامة والبيئة حبذف عبارة           ) :٧(من املادة   ) ٦(البند    :ثالثاً

وذلـك وفقـاً    " الواردة بنهاية هذا البند واالستعاضة عنها بعبارة         "وذلك إذا دعت الضرورة   "
 . "للحاالت اليت يصدر ا قرار من الوزير

  
 توافق اهليئة على اقتراح جلنة املرافق العامة والبيئة حبذف عبارة           ) :٨(من املادة   ) ١(  البند    :رابعاً

،ألن وجود مثل هذا النص سـيقيد احلكومـة وال          "على أن يكونوا من ذوي الدخل احملدود      " 
ميكنها من استثناء فئات أخرى تكون يف حاجة لذلك وال ينطبق عليها تعريـف ذوي الـدخل                 

 .احملدود
  

 توافق اهليئة على أقتراح جلنة املرافق العامة والبيئة حبذف          ) :١٦(من املادة   ) ١٥(البند  : خامساً
 "ويستثىن من السداد ذوو الدخل احملدود ممن يصدر بشأم قرار من جملس الـوزراء             " عبارة  

لبنـد  وذلك ألن هذا النص غري مناسب يف هذا املوضع، كما أنه قد مت النص على ذات احملتوى با             
 ).٨(من املادة ) ١(
  

وللمحكمة، يف حالة اإلدانة أن تأمر بإلزامـه        " ترجو اهليئة إعادة الفقرة      ) :٢٤(املادة  : سادساً
 الواردة يف اية املادة ،حيث يبدو أنه قد سـقط           "بسداد قيمة ما استهلكه من الكهرباء أو املاء       

ه املادة، إذ أن ذلك مل يكـن موضـع          سهواً ورودها يف اية النص الوارد من جملس النواب هلذ         
 .خالف يف جلنة املرافق مبجلس النواب وال أثناء مناقشة املشروع مبجلس النواب

  

 ترى اهليئة ضرورة اإلبقاء على النص الوارد منها هلذه املادة وذلك لألسباب            ) :٣٤(املادة  : سابعاً
  :اآلتية



 

 ١٥٧

 ٢٠٠٤لها كما حدث يف عـام       االنقطاعات حتدث ملختلف األسباب وقد تشمل البحرين ك        §
 قد يقعد اهليئة عن أداء رسالتها ويكون الضرر         ومن مث فإن التعويض عن مثل هذه االنقطاعات       

 .على الصاحل العام أكرب بكثري من املنافع الفردية اليت تعود على الذين يتم تعويضهم
 ال بـد أن يكـون   لذلك أن اهليئة مرفق عاد غري رحبي بل إا ال تسترد حىت تكلفة تشغيلها،        §

 .التعامل معها خمتلف عن املؤسسات الرحبية
ال يد للهيئة يف انقطاع التيار حيث إنه قد يقع نتيجة القطوعات املربجمة ملا متليـه الـضرورة                   §

بذلك ، أو ألسباب فنية ويف احلالتني تنطبق نظرية الظروف الطارئة اليت تعفي اهليئة من تبعات                
 .االنقطاع

 

فإا ختلت عن طلب   ‘ ت األخرى اليت جرت مناقشتها ومل تقوم اهليئة باإلشارة إليها          التعديال :ثامناً
  .  تعديلها وبذلك فهي توافق على النص الوارد من جملس النواب بشأا

  

ـًا   :رأي اللجنة  -ثالث
قانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنـة           مشروع ال تدارست اللجنة       

ملستشارين القانونيني، واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التـشريعية والقانونيـة            ومن قبل ا  
مـا   ك من الناحيتني الدستورية والقانونيـة، املشروعمبجلس الشورى والذي جاء مؤكدا لسالمة     

، واقتنعت اللجنة يف ضوء املناقـشات بأمهيـة       ذا اخلصوص  هيئة الكهرباء واملاء  استأنست برأي   
  . املوافقة على مشروع القانونالتوصية ب

  
ـًا   :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي -رابع

  

  :من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل من  ) ٣٩( إعماالً لنص املادة 
  

ـًا    املهنـدس عبدالرمحن عبداحلسني جواهري  .٥  مقررا أصليـ



 

 ١٥٨

ـًا    يبالسيـد صـادق عبدالكريـم الشها .٦  مقررا احتياطي
ـًا   : توصية اللجنة - خامس

  
قانون، فإن اللجنة توصي    ال مشروعيف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة             

  :مبا يلي 
  

) ٣٤(مشروع قانون بشأن الكهرباء واملاء، املرافق للمرسوم امللكي رقـم           املوافقة على    -
 .من حيث املبدأ م٢٠٠٦لسنة 

 .ة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيال يف اجلدول املرفقاملوافق -
  
  

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،
  
  

   صـادق عبدالكريـم الشهابـي                  عبدالرمحـن حممـد الغتـم     
  امة والبيئة   رئيس جلنة املرافق الع              نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٥٩

  مشروع قانون بشأن الكهرباء واملاء
  م٢٠٠٦لسنة ) ٣٤(املرافق للمرسوم امللكي رقم 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  الديباجة
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  ،طالع على الدستوربعد اال
لسنة ) ٨(وعلى املرسوم بقانون رقم     

 بشأن استمالك األراضـي     ١٩٧٠
  للمنفعة العامة وتعديالته،

 ١٩٧٥لسنة ) ٣(وعلى القانون رقم   
  بشأن الصحة العامة وتعديالته،

  
) ١٢(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

 بشأن تنظيم استعمال    ١٩٨٠لسنة  

  الديباجة
وعلـى املرسـوم    ( حذف عبارة    -

 ٧٠١٩لـسنة   ) ٨(بقانون رقـم    
بشأن استمالك األراضي للمنفعـة     

  )العامة وتعديالته، 
بعـد  ) وتعديالتـه ( إضافة كلمة    -

   ).املهن اهلندسية( عبارة 
  : إضافة العبارات التالية-
) ١٥(وعلى املرسوم بقانون رقم     ( 

 بإصــدار قــانون ١٩٧٦لــسنة 
  . )العقوبات وتعديالته

) ٢١(وعلى املرسوم بقانون رقم     ( 

  الديباجة
املوافقة على قـرار جملـس       -

 .النواب بتعديل الديباجة

وعلى املرسوم  ( حذف عبارة    -
 ١٩٧٠لسنة  ) ٨(بقانون رقم   

اســتمالك األراضــي بــشأن 
  )للمنفعة العامة وتعديالته، 

بعد ) وتعديالته( إضافة كلمة    -
   ).املهن اهلندسية( عبارة 

  : إضافة العبارات التالية-
وعلى املرسوم بقانون رقـم     ( 

  الديباجة
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  ،طالع على الدستوربعد اال
 ١٩٧٥لسنة ) ٣(لقانون رقم  وعلى ا 

  بشأن الصحة العامة وتعديالته،
) ١٥(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

 بإصــدار قــانون ١٩٧٦لــسنة 
  .العقوبات وتعديالته

  
) ١٢(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

 بشأن تنظيم استعمال    ١٩٨٠لسنة  



 

 ١٦٠

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  املياه اجلوفية وتعديالته،
) ١٧(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

   بتنظيم املهن اهلندسية،١٩٨٢لسنة 
لسنة ) ١(وعلى املرسوم بقانون رقم     

   يف شأن الكهرباء واملاء،١٩٩٦
أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      

  :وأصدرناه
 

ــسنة  ــشأن ا١٩٩٦ل ــة  ب لبيئ
  ).وتعديالته،

) ١٩(وعلى املرسوم بقانون رقم     ( 
 بإصـدار القـانون     ٢٠٠١لسنة  
  ).املدين،

  
  
) ٤٦(وعلى املرسوم بقانون رقم     ( 

 بإصــدار قــانون ٢٠٠٢لــسنة 
  ).اإلجراءات اجلنائية وتعديالته،

لـسنة  ) ٩٨(وعلى املرسوم رقم    ( 
 بإنشاء هيئـة الكهربـاء      ٢٠٠٧
  ).واملاء،

لـسنة  ) ٣(وعلى املرسوم رقـم     (

 بإصـدار   ١٩٧٦لسنة  ) ١٥(
  . )قانون العقوبات وتعديالته

وعلى املرسوم بقانون رقـم     ( 
 بــشأن ١٩٩٦لــسنة ) ٢١(

  ).عديالته،البيئة وت
  
  
  
وعلى املرسوم بقانون رقـم     ( 
 بإصـدار   ٢٠٠١لسنة  ) ١٩(

  ).القانون املدين،
وعلى املرسوم بقانون رقـم     ( 
 بإصـدار   ٢٠٠٢لسنة  ) ٤٦(

قانون اإلجـراءات اجلنائيـة     

  املياه اجلوفية وتعديالته،
) ١٧(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

 املهن اهلندسـية   بتنظيم١٩٨٢لسنة  
  ،وتعديالته

لسنة ) ١(وعلى املرسوم بقانون رقم     
   يف شأن الكهرباء واملاء،١٩٩٦

  
) ٢١(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

ــسنة  ــة ١٩٩٦ل ــشأن البيئ  ب
  وتعديالته،

  
) ١٩(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

 بإصـدار القـانون     ٢٠٠١لسنة  
  املدين،



 

 ١٦١

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 بتسمية وصالحيات الوزير    ٢٠٠٨
الذي يتوىل اإلشراف والرقابة على     

  ).هيئة الكهرباء واملاء،
لـسنة  ) ٤(وعلى املرسوم رقم    ( 

 بتشكيل اجلهـاز اإلداري     ٢٠٠٨
  ).هليئة الكهرباء واملاء،

  
  
  
  
  
  
  
  

  ).وتعديالته،
) ٩٨(وعلى املرسوم رقـم     ( 

 بإنـشاء هيئـة     ٢٠٠٧لسنة  
  ).الكهرباء واملاء،

ة لسن) ٣(وعلى املرسوم رقم    (
 بتسمية وصـالحيات    ٢٠٠٨

الوزير الذي يتوىل اإلشـراف     
والرقابة على هيئة الكهربـاء     

  ).واملاء،
لسنة ) ٤(وعلى املرسوم رقم    ( 

ــاز  ٢٠٠٨ ــشكيل اجله  بت
  ).اإلداري هليئة الكهرباء واملاء،

  
  

) ٤٦(وعلى املرسوم بقانون رقـم      
صــدار قــانون  بإ٢٠٠٢لــسنة 

  اإلجراءات اجلنائية وتعديالته،
لـسنة  ) ٩٨(وعلى املرسوم رقم    

 بإنشاء هيئـة الكهربـاء      ٢٠٠٧
  واملاء،

لـسنة  ) ٣(وعلى املرسوم رقـم     
 بتسمية وصالحيات الوزير    ٢٠٠٨

الذي يتوىل اإلشراف والرقابة على     
  هيئة الكهرباء واملاء،

لـسنة  ) ٤(وعلى املرسوم رقـم     
إلداري  بتشكيل اجلهـاز ا    ٢٠٠٨

  هليئة الكهرباء واملاء،
أقر جملس الشورى وجملس النـواب      



 

 ١٦٢

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

وعلى ذلك يكون نص الديباجـة      
  :بعد التعديل

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .البحرينملك مملكة 

  ،طالع على الدستوربعد اال
 ١٩٧٥لسنة ) ٣(وعلى القانون رقم   

  بشأن الصحة العامة وتعديالته،
) ١٥(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

 بإصــدار قــانون ١٩٧٦لــسنة 
  .العقوبات وتعديالته

) ١٢(وعلى املرسوم بقانون رقـم      
 بشأن تنظيم استعمال    ١٩٨٠لسنة  

  املياه اجلوفية وتعديالته،
) ١٧(ملرسوم بقانون رقـم     وعلى ا 

  
 

القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      
  :وأصدرناه

 



 

 ١٦٣

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 بتنظيم املهن اهلندسـية  ١٩٨٢لسنة  
  ،وتعديالته

لسنة ) ١(وعلى املرسوم بقانون رقم     
   يف شأن الكهرباء واملاء،١٩٩٦

) ٢١(وعلى املرسوم بقانون رقـم      
ــسنة  ــة ١٩٩٦ل ــشأن البيئ  ب

  وتعديالته،
) ١٩(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

 بإصـدار القـانون     ٢٠٠١لسنة  
  املدين،
) ٤٦( املرسوم بقانون رقـم      وعلى

 بإصــدار قــانون ٢٠٠٢لــسنة 
  اإلجراءات اجلنائية وتعديالته،

لـسنة  ) ٩٨(وعلى املرسوم رقم    



 

 ١٦٤

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 بإنشاء هيئـة الكهربـاء      ٢٠٠٧
  واملاء،

لـسنة  ) ٣(وعلى املرسوم رقـم     
 بتسمية وصالحيات الوزير    ٢٠٠٨

الذي يتوىل اإلشراف والرقابة على     
  هيئة الكهرباء واملاء،

لـسنة  ) ٤(سوم رقـم    وعلى املر 
 بتشكيل اجلهـاز اإلداري     ٢٠٠٨

  هليئة الكهرباء واملاء،
  

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

  :وأصدرناه
 



 

 ١٦٥

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  الفصل األول
  تعاريف وأحكام عامة

  ) ١(مادة 
يف تطبيق أحكام هذا القانون يكون      
للكلمات والعبارات اآلتية املعـاين     
املبينة قرين كل منها ما مل يقـتض        

  : ذلكسياق النص غري
  .وزارة الكهرباء واملاء: الوزارة
  .وزير الكهرباء واملاء: الوزير

اإلدارة اليت توكل   : اإلدارة املختصة 
  .الوزارة إليها مهمة معينة

أية أجهزة تستخدم   : أجهزة القياس 
يف قياس استهالك الكهرباء أو املـاء       
أو إلجراء أية قياسات أخرى حتددها     

  الفصل األول
  تعاريف وأحكام عامة

  ) ١(مادة 
أينمـا   ) الـوزارة (  تغيري كلمة    -

   ).اهليئة( وردت إىل 
 تعديل تعريف الوزير ليقرأ علـى       -

الـوزير  : الـوزير : ( النحو التايل 
  ).املشرف على هيئة الكهرباء واملاء

شـبكات  (  تغيري موقع تعريـف   -
ليكـون بعـد   ) توزيع الكهربـاء    

   )شبكات نقل املاء( تعريف 
ــف - ــديل تعري ــشآت (  تع املن

  :التايلليقرأ على النحو ) الكهربائية 
مجيع منشآت  : املنشآت الكهربائية ( 

  الفصل األول
  تعاريف وأحكام عامة

  ) ١(مادة 
املوافقة على قـرار جملـس       -

 .النواب بتعديل املادة

أينما  ) الوزارة(  تغيري كلمة    -
   ).اهليئة( وردت إىل 

 تعديل تعريف الوزير ليقـرأ      -
: الـوزير : ( على النحو التـايل   

الوزير املشرف علـى هيئـة      
  ).الكهرباء واملاء

شبكات (  تغيري موقع تعريف     -
ليكون بعـد   ) توزيع الكهرباء   

  الفصل األول
  تعاريف وأحكام عامة

  ) ١(مادة 
يف تطبيق أحكام هذا القانون يكون      

ت اآلتية املعـاين    للكلمات والعبارا 
املبينة قرين كل منها ما مل يقـتض        

  :سياق النص غري ذلك
  . الكهرباء واملاءهيئة: اهليئة

 هيئـة  على   الوزير املشرف : الوزير
  .الكهرباء واملاء

اإلدارة اليت توكل   : اإلدارة املختصة 
  . إليها مهمة معينةاهليئة

أية أجهزة تستخدم   : أجهزة القياس 
هرباء أو املـاء    يف قياس استهالك الك   



 

 ١٦٦

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .الوزارة
  

كهربائيـة أو   األجهزة واملعدات ال  
أيـة أجهـزة أو معـدات       : املائية

تستخدم يف جمال الكهرباء أو املـاء       
سواء كانت كهربائية أو الكترونية      

  .أو غريها
إنتاج الكهرباء واستخراج   : اإلنتاج

  .وتقطري وحتلية املاء
: متديدات وتوصيالت الكهربـاء   

التمديدات والتوصيالت اليت تشكل    
بعد الشبكة الداخلية للمشترك وتقع     

  .العداد
ــاء ــيالت امل ــدات وتوص : متدي

وحتلية وتقطري املـاء    حمطات إنتاج   
وحمطات اخللط والضخ والتوزيـع     
وخطوط نقل وتوزيع الكهرباء وأية     
معدات وأجهزة وأدوات تـستخدم     
يف إنتاج  الطاقة الكهربائية ونقلـها       

  .)وتوزيعها وحتويلها والتحكم فيها
ــف - ــافة تعري ــات (  إض اجله

الـوزارات واهليئـات    : ةاملختص
  ).الرمسية ذات العالقة

: حالة الضرورة (  إضافة تعريف    -
هي كل خطٍر حالٍّ أو حمدق ميكن       
أن يؤثر على سـاكين العقـار أو        

  ).املمتلكات ااورة 
  

   )شبكات نقل املاء( تعريف 
املنـشآت  (  تعديل تعريـف     -

أ على النحـو    ليقر) الكهربائية  
  :التايل

مجيـع  : املنشآت الكهربائيـة  ( 
وحتليـة  منشآت حمطات إنتاج    

وتقطري املاء وحمطات اخللـط     
وخطوط نقل  والضخ والتوزيع   

وتوزيع الكهرباء وأية معـدات     
وأجهزة وأدوات تـستخدم يف     
إنتاج  الطاقة الكهربائية ونقلها     
وتوزيعها وحتويلـها والـتحكم     

  .)فيها
جلهـات  ا(  إضافة تعريـف     -

أو إلجراء أية قياسات أخرى حتددها     
  .اهليئة

األجهزة واملعدات الكهربائيـة أو     
أيـة أجهـزة أو معـدات       : املائية

تستخدم يف جمال الكهرباء أو املـاء       
سواء كانت كهربائية أو الكترونية      

  .أو غريها
إنتاج الكهرباء واستخراج   : اإلنتاج

  .وتقطري وحتلية املاء
: يالت الكهربـاء  متديدات وتوص 

التمديدات والتوصيالت اليت تشكل    
الشبكة الداخلية للمشترك وتقع بعد     

  .العداد
ــاء ــيالت امل ــدات وتوص : متدي



 

 ١٦٧

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

التمديدات والتوصيالت اليت تشكل    
الشبكة الداخلية للمشترك وتبدأ من     

  .نقطة تزويده باملاء وال تشمل العداد
  
  
  
  
  
  
  

شـبكات  : شبكات نقل الكهرباء  
نقل الطاقة الكهربائية على خطـوط    

 كيلو فولـت    ٣٣الضغط العايل من    
زارة فما فوق أو حسب ما تقرره الو      

الوزارات واهليئـات   : املختصة  
  ).الرمسية ذات العالقة

ــف - ــافة تعري ــة (  إض حال
هي كل خطٍر حالٍّ    : الضرورة

أو حمدق ميكن أن يؤثر علـى       
ساكين العقار أو املمتلكـات     

  ).ااورة 
  

 

التمديدات والتوصيالت اليت تشكل    
الشبكة الداخلية للمشترك وتبدأ من     

  .نقطة تزويده باملاء وال تشمل العداد
شـبكات  : شبكات نقل الكهرباء  

ية على خطـوط  نقل الطاقة الكهربائ  
 كيلو فولـت    ٣٣الضغط العايل من    

 اهليئـة فما فوق أو حسب ما تقرره       
وحمطات النقل واحملوالت وأجهـزة     

  .الوقاية والتحكم
  

حمطات اخللـط   : شبكات نقل املاء  
والضخ والتوزيع واخلطوط الرئيسية    
ألنابيب نقل املاء إىل حمطات اخللط      
والضخ والصمامات وأجهزة القياس    



 

 ١٦٨

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

وحمطات النقل واحملوالت وأجهـزة     
  .الوقاية والتحكم

حمطات اخللـط   : شبكات نقل املاء  
والضخ والتوزيع واخلطوط الرئيسية    
ألنابيب نقل املاء إىل حمطات اخللط      
والضخ والصمامات وأجهزة القياس    

  .والتحكم
شبكات توزيع  : شبكات توزيع املاء  

املاء اليت متتد بني شـبكات النقـل        
زويـد املـشترك باخلدمـة    ونقاط ت 

وحمطات تقوية الضخ والـصمامات     
  .وأجهزة القياس

  
شبكات : شبكات توزيع الكهرباء  

  .والتحكم
  
شبكات : بكات توزيع الكهرباء  ش

توزيع الطاقة الكهربائية اليت متتد بني      
شبكات النقل ونقاط تزويد املشترك     
باخلدمة وحمطات التوزيع الرئيـسة     
والفرعية واحملوالت وأجهزة الوقاية    

  .والتحكم
شبكات توزيع  : شبكات توزيع املاء  

املاء اليت متتد بني شـبكات النقـل        
خلدمـة  ونقاط تزويـد املـشترك با   

وحمطات تقوية الضخ والـصمامات     
  .وأجهزة القياس

شـبكات نقـل    : الشبكات العامة 



 

 ١٦٩

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

توزيع الطاقة الكهربائية اليت متتد بني      
شبكات النقل ونقاط تزويد املشترك     
باخلدمة وحمطات التوزيع الرئيـسة     
والفرعية واحملوالت وأجهزة الوقاية    

  .والتحكم
ات نقـل   شـبك : الشبكات العامة 

وتوزيع الكهرباء واملـاء اخلاصـة      
  .بالوزارة
كل شـخص طبيعـي أو     : املشترك

اعتباري يتم تزويده من قبل الوزارة      
  .خبدمات الكهرباء أو املاء أو كليهما

كل شـخص طبيعـي أو      : املقاول
اعتباري ترخص له الوزارة بالعمـل      
يف جمال مقاوالت الكهرباء أو املـاء       

وتوزيع الكهرباء واملـاء اخلاصـة      
  .باهليئة

كل شـخص طبيعـي أو     : املشترك
 اهليئـة اعتباري يتم تزويده من قبل      

  .خبدمات الكهرباء أو املاء أو كليهما
كل شـخص طبيعـي أو      : املقاول

بالعمل يف   اهليئةاعتباري ترخص له    
جمال مقاوالت الكهرباء أو املـاء أو       

  .يف االني معاً
مجيع منشآت  : املنشآت الكهربائية 

وحتلية وتقطري املـاء    حمطات إنتاج   
وحمطات اخللط والضخ والتوزيـع     
وخطوط نقل وتوزيع الكهرباء وأية     
معدات وأجهزة وأدوات تـستخدم     



 

 ١٧٠

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .أو يف االني معاً
مجيع منشآت  : نشآت الكهربائية امل

حمطات إنتاج الطاقـة الكهربائيـة      
وخطوط نقل وتوزيع الكهرباء وأية     
معدات وأجهزة وأدوات تـستخدم     
يف إنتاج  الطاقة الكهربائية ونقلـها       

  .وتوزيعها وحتويلها والتحكم فيها
مجيـع منـشآت    : املنشآت املائية 

حمطات إنتاج وحتلية وتقطـري املـاء     
والضخ والتوزيـع   وحمطات اخللط   

وخطوط نقل وتوزيع وختزين املاء أو      
  .التحكم فيه

أي حادث بسبب   : احلادث اخلطري 
الكهرباء أو املاء تنتج عنـه وفـاة        

يف إنتاج  الطاقة الكهربائية ونقلـها       
  .حتويلها والتحكم فيهاوتوزيعها و

مجيـع منـشآت    : املنشآت املائية 
حمطات إنتاج وحتلية وتقطـري املـاء     
وحمطات اخللط والضخ والتوزيـع     
وخطوط نقل وتوزيع وختزين املاء أو      

  .التحكم فيه
أي حادث بسبب   : احلادث اخلطري 

الكهرباء أو املاء تنتج عنـه وفـاة        
شخص أو إصابته بعجـز دائـم أو        

  .مؤقت
املكان الذي يـتم تزويـده      : العقار

خبدمات الكهرباء واملاء، ويـشمل     
ذلك املساكن الثابتة واملتنقلة واحملال     



 

 ١٧١

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

شخص أو إصابته بعجـز دائـم أو        
  .مؤقت
املكان الذي يـتم تزويـده      : العقار

خبدمات الكهرباء واملاء، ويـشمل     
ذلك املساكن الثابتة واملتنقلة واحملال     

ــزارع التج ــصناعية وامل ــة وال اري
  .واألراضي املفتوحة وغريها

املولدات الغازيـة   : مصادر اإلنتاج 
ــديزل   ــدات ال ــة ومول والبخاري
ووحدات التحلية وآبار املاء احللـوة      
واملاحلة، وغريها من مصادر إنتـاج      

  .الكهرباء واملاء

ــزارع  ــصناعية وامل ــة وال التجاري
  .واألراضي املفتوحة وغريها

املولدات الغازيـة   : مصادر اإلنتاج 
ــديزل   ــدات ال ــة ومول والبخاري
ووحدات التحلية وآبار املاء احللـوة      

مصادر إنتـاج   واملاحلة، وغريها من    
  .الكهرباء واملاء

ــوزارات : اجلهــات املختــصة ال
  .واهليئات الرمسية ذات العالقة

هي كل خطٍر حالٍّ    : حالة الضرورة 
أو حمدق ميكن أن يؤثر على ساكين       

  .العقار أو املمتلكات ااورة
يف تطبيق أحكام هذا القانون يكون      
للكلمات والعبارات اآلتية املعـاين     



 

 ١٧٢

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 منها ما مل يقـتض      املبينة قرين كل  
  :سياق النص غري ذلك

  . الكهرباء واملاءهيئة: اهليئة
 هيئـة  على   الوزير املشرف : الوزير

  .الكهرباء واملاء
اإلدارة اليت توكل   : اإلدارة املختصة 

  . إليها مهمة معينةاهليئة
أية أجهزة تستخدم   : أجهزة القياس 

يف قياس استهالك الكهرباء أو املـاء       
سات أخرى حتددها  أو إلجراء أية قيا   

  .اهليئة
األجهزة واملعدات الكهربائيـة أو     

أيـة أجهـزة أو معـدات       : املائية
تستخدم يف جمال الكهرباء أو املـاء       



 

 ١٧٣

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

سواء كانت كهربائية أو الكترونية      
  .أو غريها
إنتاج الكهرباء واستخراج   : اإلنتاج

  .وتقطري وحتلية املاء
: متديدات وتوصيالت الكهربـاء   

الت اليت تشكل   التمديدات والتوصي 
الشبكة الداخلية للمشترك وتقع بعد     

  .العداد
ــاء ــيالت امل ــدات وتوص : متدي

التمديدات والتوصيالت اليت تشكل    
الشبكة الداخلية للمشترك وتبدأ من     

  .نقطة تزويده باملاء وال تشمل العداد
شـبكات  : شبكات نقل الكهرباء  

نقل الطاقة الكهربائية على خطـوط    



 

 ١٧٤

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

يلو فولـت    ك ٣٣الضغط العايل من    
 اهليئـة فما فوق أو حسب ما تقرره       

وحمطات النقل واحملوالت وأجهـزة     
  .الوقاية والتحكم

حمطات اخللـط   : شبكات نقل املاء  
والضخ والتوزيع واخلطوط الرئيسية    
ألنابيب نقل املاء إىل حمطات اخللط      
والضخ والصمامات وأجهزة القياس    

  .والتحكم
شبكات : شبكات توزيع الكهرباء  

لطاقة الكهربائية اليت متتد بني     توزيع ا 
شبكات النقل ونقاط تزويد املشترك     
باخلدمة وحمطات التوزيع الرئيـسة     
والفرعية واحملوالت وأجهزة الوقاية    



 

 ١٧٥

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .والتحكم
شبكات توزيع  : شبكات توزيع املاء  

املاء اليت متتد بني شـبكات النقـل        
ونقاط تزويـد املـشترك باخلدمـة     
وحمطات تقوية الضخ والـصمامات     

  .وأجهزة القياس
شـبكات نقـل    : الشبكات العامة 

وتوزيع الكهرباء واملـاء اخلاصـة      
  .باهليئة

كل شـخص طبيعـي أو     : املشترك
 اهليئـة اعتباري يتم تزويده من قبل      

  .خبدمات الكهرباء أو املاء أو كليهما
كل شـخص طبيعـي أو      : املقاول

 بالعمل يف   اهليئةاعتباري ترخص له    



 

 ١٧٦

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 املـاء أو    جمال مقاوالت الكهرباء أو   
  .يف االني معاً

مجيع منشآت  : املنشآت الكهربائية 
وحتلية وتقطري املـاء    حمطات إنتاج   

وحمطات اخللط والضخ والتوزيـع     
وخطوط نقل وتوزيع الكهرباء وأية     
معدات وأجهزة وأدوات تـستخدم     
يف إنتاج  الطاقة الكهربائية ونقلـها       

  .وتوزيعها وحتويلها والتحكم فيها
مجيـع منـشآت    : ئيةاملنشآت املا 

حمطات إنتاج وحتلية وتقطـري املـاء     
وحمطات اخللط والضخ والتوزيـع     
وخطوط نقل وتوزيع وختزين املاء أو      

  .التحكم فيه



 

 ١٧٧

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

أي حادث بسبب   : احلادث اخلطري 
الكهرباء أو املاء تنتج عنـه وفـاة        
شخص أو إصابته بعجـز دائـم أو        

  .مؤقت
املكان الذي يـتم تزويـده      : العقار

رباء واملاء، ويـشمل    خبدمات الكه 
ذلك املساكن الثابتة واملتنقلة واحملال     
ــزارع  ــصناعية وامل ــة وال التجاري

  .واألراضي املفتوحة وغريها
املولدات الغازيـة   : مصادر اإلنتاج 

ــديزل   ــدات ال ــة ومول والبخاري
ووحدات التحلية وآبار املاء احللـوة      
واملاحلة، وغريها من مصادر إنتـاج      

  .الكهرباء واملاء



 

 ١٧٨

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ــوزارات : ت املختــصةاجلهــا ال
  .واهليئات الرمسية ذات العالقة

  
هي كل خطٍر حالٍّ    : حالة الضرورة 

أو حمدق ميكن أن يؤثر على ساكين       
  .العقار أو املمتلكات ااورة

  
  
 

  

  ) ٢(مادة 
  

  :تباشر الوزارة االختصاصات اآلتية
 إنتاج وتطوير ونقل وتوزيـع      .١

وبيع الطاقة الكهربائية جلميـع     
 .األغراض

  ) ٢(مادة 
  

إىل        )  الـوزارة (  تغيري كلمـة     -
  .يف صدر املادة ) اهليئة( 
  
بعـد   ) وشـراء ( ة   إضافة كلم  -

  ) ٢(مادة 
املوافقة على قـرار جملـس       -

  .النواب بتعديل املادة
إىل        )  الـوزارة (  تغيري كلمة  -
  .يف صدر املادة ) اهليئة( 

  )٢(مادة 
  

  : االختصاصات اآلتيةاهليئة  تباشر 
إنتاج وتطوير ونقل وتوزيع     .١

الطاقة الكهربائيـة    وشراءوبيع  
 .جلميع األغراض



 

 ١٧٩

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

استخراج وتقطري وحتلية وختزين     .٢
ونقل وتوزيع وبيع املاء ألغراض     
الشرب ولالستخدامات املرتلية   

 .والتجارية والصناعية
إصدار التراخيص الالزمـة     .٣

النتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء      
  .واملاء

يف  ) ونقل وتوزيع وبيـع   ( عبارة  
  ).٢(البند 

على ذلك يكون نص املادة بعـد       
  :التعديل

  : االختصاصات اآلتيةاهليئةتباشر 
 إنتاج وتطوير ونقل وتوزيـع      .١

 الطاقة الكهربائية   وشراءوبيع  
 .جلميع األغراض

استخراج وتقطري وحتلية وختزين     .٢
 املاء  وشراءونقل وتوزيع وبيع    

راض الــــشرب ألغــــ
ولالســتخدامات املرتليــة  

 .والتجارية والصناعية
إصدار التراخيص الالزمـة     .٣

  
بعد  ) وشراء(  إضافة كلمة    -

يف  ) ونقل وتوزيع وبيع  ( عبارة  
  ).٢(البند 

  
 

استخراج وتقطـري وحتليـة      .٢
 وشراءوختزين ونقل وتوزيع وبيع     

ــشرب    ــراض ال ــاء ألغ امل
والتجارية ولالستخدامات املرتلية   

 .والصناعية
إصدار التراخيص الالزمـة     .٣

النتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء      
 .واملاء

  
 
 
 



 

 ١٨٠

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

النتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء      
  .واملاء

  )٣(مادة 
ــتعمال   ــاالت االس ــتثناء ح باس
الشخصي اليت يصدر ا قرار مـن       
الوزير، ال جيوز ألي شخص طبيعي      
أو اعتباري إنتاج أو نقل أو توزيـع        
الكهرباء واملاء إال بعد احلصول على      

بذلك من الوزير، وذلك يف     ترخيص  
ـًا للـشروط الـيت       احلاالت وطبق
يصدر بتحديدها قرار مـن جملـس       

  .الوزراء

  )٣(مادة 
  

  دون تعديل

  )٣(مادة 
 املوافقة على النص كما ورد      -

 .دون تعديلمن احلكومة املوقرة 

  
  
  
  
  

  )٣(مادة 
  

ــتعمال   ــاالت االس ــتثناء ح باس
الشخصي اليت يصدر ا قرار مـن       

وز ألي شخص طبيعي    الوزير، ال جي  
أو اعتباري إنتاج أو نقل أو توزيـع        
الكهرباء واملاء إال بعد احلصول على      
ترخيص بذلك من الوزير، وذلك يف      
ـًا للـشروط الـيت       احلاالت وطبق
يصدر بتحديدها قرار مـن جملـس       

 .الوزراء
  ) ٤(مادة   )٤(مادة   )٤(مادة   )٤(مادة 



 

 ١٨١

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ال جيوز ممارسة أعمال املقاوالت يف      
جمال التمديدات والتوصـيالت إال     

رخيص من الـوزارة، ويـصدر      بت
بتحديد شروط وإجراءات منح هذا     

  .الترخيص قرار من الوزير
وعلى املقاول املرخص له اتباع مجيع      
القوانني واللوائح والنظم ذات الصلة     

  .بتنفيذ املقاولة موضوع التعاقد

  

الـواردة   ) الوزارة(  تغيري كلمة    -
   ).اهليئة( يف املادة إىل 

ون نص املادة بعد    وعلى ذلك يك  
  :التعديل

  

ال جيوز ممارسة أعمال املقاوالت يف      
جمال التمديدات والتوصـيالت إال     

، ويصدر بتحديد   اهليئةبترخيص من   
شـروط وإجـراءات مـنح هـذا     

  .الترخيص قرار من الوزير
وعلى املقاول املرخص لـه اتبـاع       
مجيع القوانني واللوائح والنظم ذات     

ـ       وع الصلة بتنفيذ املقاولـة موض
  .التعاقد

املوافقة على قـرار جملـس       -
 .النواب بتعديل املادة

 ) الـوزارة (  تغيري كلمـة     -
   ).اهليئة( الواردة يف املادة إىل 

 

ال جيوز ممارسة أعمال املقاوالت يف      
جمال التمديدات والتوصـيالت إال     

، ويصدر بتحديد   اهليئةبترخيص من   
شـروط وإجـراءات مـنح هـذا     

  .لترخيص قرار من الوزيرا
وعلى املقاول املرخص له اتباع مجيع 
القوانني واللوائح والنظم ذات الصلة 

  .بتنفيذ املقاولة موضوع التعاقد

  
  
  
  
  

  



 

 ١٨٢

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 
  ) ٥(مادة 

حيظر على أي شخص أن يقوم بعمل     
توصيالت مباشرة من شبكات النقل     
أو شبكات التوزيـع أو أن يعيـد        

قطعها خدمات الكهرباء أو املاء بعد      
  .من قبل الوزارة

  ) ٥(مادة 
  

النقل أو شـبكات    (  تغيري عبارة    -
نقــل أو ( إىل عبــارة ) التوزيــع 

   ).شبكات توزيع الكهرباء واملاء
الـواردة   ) الوزارة(  تغيري عبارة    -

   ).اهليئة( يف اية املادة إىل 
  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد       
  :التعديل

 حيظر على أي شخص أن يقوم بعمل    
نقل توصيالت مباشرة من شبكات     

  أو شبكات توزيع الكهرباء واملـاء     
أو أن يعيد خدمات الكهرباء أو املاء       

  )٥(مادة 
املوافقة على قـرار جملـس       -

 .النواب بتعديل املادة

النقــل أو (  تغــيري عبــارة -
( إىل عبارة   ) شبكات التوزيع   

لكهرباء نقل أو شبكات توزيع ا    
   ).واملاء

 ) الـوزارة (  تغيري عبـارة     -
 اهليئة(الواردة يف اية املادة إىل      

.(  
  

 

  ) ٥(مادة 
حيظر على أي شخص أن يقوم بعمل     

نقل توصيالت مباشرة من شبكات     
  أو شبكات توزيع الكهرباء واملـاء     
أو أن يعيد خدمات الكهرباء أو املاء       

  .اهليئةبعد قطعها من قبل 
 



 

 ١٨٣

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .اهليئةبعد قطعها من قبل 
  
  
  
  
  
  

  

  اينالفصل الث
  سلطات وصالحيات الوزارة

  

  ) ٦(مادة 
للــوزارة مجيــع الــسلطات   
والصالحيات الالزمة لتوفري الكهرباء    

  :واملاء، وهلا على األخص

  الفصل الثاين
  سلطات وصالحيات الوزارة

  
  ) ٦(مادة 
  

الـواردة   ) الوزارة(  تغيري عبارة    -
   ).اهليئة( يف عنوان الفصل إىل 

  

  الفصل الثاين
  سلطات وصالحيات الوزارة

  
  ) ٦(مادة 

 املوافقة على قـرار جملـس       -
النواب بتعديل املادة، مع إجراء     

  : التعديالت التالية

  الفصل الثاين
  اهليئةسلطات وصالحيات 

  

  )٦(مادة 
  

 السلطات والصالحيات    مجيع للهيئة
الالزمة لتوفري الكهرباء واملاء، وهلا     

  :على األخص



 

 ١٨٤

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

إقامة وإدارة وتطوير وصيانة     .١
منشآت الكهرباء املتعلقة بإنتـاج      
ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية     

 .جلميع االستخدامات
 إجراء الدراسات والبحوث    .٢
لتجارب والتصميمات املتعلقـة    وا

بإنتاج وتوزيع واستهالك وترشـيد     
 .الطاقة الكهربائية

 إقامة وإدارة وتطوير وصيانة     .٣
منشآت املاء، وكل ما يلزم لتـوفري       
ماء الشرب وحتليته وختزينه وتوزيعه     

 .وبيعه
 إجراء الدراسات واألحباث    .٤

والتجارب والتصميمات املتعلقـة    

الـواردة   ) رةالوزا(  تغيري عبارة    -
   ).اهليئة( يف صدر املادة إىل 

يف البند   ) الرصف(  إضافة كلمة    -
القيـام بأعمـال    ( بعد عبارة   ) ٥(

  ).احلفر
الـواردة   )اتفاقيات(  تغيري كلمة    -

   ).عقود( إىل كلمة ) ٨(يف البند 
، وال جيوز رفـع     (  إضافة عبارة    -

تعرفة االستهالك املرتيل للكهربـاء     
 والثانيـة واملـاء   للـشرحية األوىل 

للشرحية األوىل على املواطنني عـن    
  ).٩(يف اية البند  ) التعرفة احلالية

الواردة يف الالئحة   (  إضافة عبارة    -
 ) ٩التنفيذية وغري الواردة يف البند      

 ) الـوزارة (  تغيري عبـارة     -
  يف عنوان الفصل إىل الواردة 

   ).اهليئة( 
 ) الـوزارة (  تغيري عبـارة     -

الــواردة يف صــدر املــادة إىل  
   ).اهليئة(
  
  
  
  
  
  
  
  

إقامة وإدارة وتطوير وصيانة     .١
منشآت الكهرباء املتعلقة بإنتـاج     
ونقل وتوزيـع وبيـع الطاقـة       

 .الكهربائية جلميع االستخدامات
إجراء الدراسات والبحوث    .٢

والتجارب والتصميمات املتعلقـة    
ترشيد بإنتاج وتوزيع واستهالك و   

 .الطاقة الكهربائية
إقامة وإدارة وتطوير وصيانة     .٣

منشآت املاء، وكل ما يلزم لتوفري      
ماء الـشرب وحتليتـه وختزينـه      

 .وتوزيعه وبيعه
إجراء الدراسات واألحبـاث     .٤

والتجارب والتصميمات املتعلقـة    



 

 ١٨٥

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ستغالل باستخراج وحتلية وختزين وا   
 .وتوصيل واستهالك وترشيد املاء

 

القيام بأعمـال احلفـر يف       .٥
الشوارع والطرق العامة واملمـرات     
اخلاصة إلقامة أو صيانة منـشآت      
الكهرباء واملاء ومهماا، وذلـك     
بالتعاون والتنسيق مـع اجلهـات      

 .املختصة
 اختاذ كافـة االحتياطـات      .٦

الالزمة حلماية البيئة مـن التلـوث      
تنسيق مـع اجلهـات     بالتعاون وال 

 .املختصة
 العمل على حسن استغالل     .٧

املوارد الطبيعية عند القيام بتنفيـذ      

حتديـد  ( بعد عبارة   ) ١٠(يف البند   
أسعار خدمات الكهربـاء واملـاء      

   ).األخرى
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد       

  :التعديل
  الفصل الثاين

  اهليئةسلطات وصالحيات 
  

  ) ٦(مادة 
 مجيع السلطات والصالحيات    للهيئة

الالزمة لتوفري الكهرباء واملاء، وهلـا      
  :على األخص

إقامة وإدارة وتطوير وصيانة     .١
منشآت الكهرباء املتعلقة بإنتـاج     

  
  
  
يف  ) الرصف(  إضافة كلمة    -

القيـام  ( بعد عبارة   ) ٥(البند  
  ).بأعمال احلفر

  
  
  
  
  
  
  
  

ــزين  ــة وخت ــتخراج وحتلي باس
واستغالل وتوصيل واسـتهالك    

 .وترشيد املاء
ــال احل .٥ ــام بأعم ــر القي ف

 يف الشوارع والطـرق     والرصف
العامة واملمرات اخلاصة إلقامة أو     
صيانة منشآت الكهرباء واملـاء     
ــاون  ــك بالتع ــا، وذل ومهما

 .والتنسيق مع اجلهات املختصة
اختاذ كافـة االحتياطـات      .٦

الالزمة حلماية البيئة من التلـوث      
بالتعاون والتنسيق مع اجلهـات     

 .املختصة
العمل على حسن اسـتغالل      .٧



 

 ١٨٦

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 .األعمال اخلاصة بالكهرباء أو املاء
  
  
  
إعــداد وإبــرام اتفاقيــات  .٨

توصيل الكهرباء واملاء والنمـاذج     
 .اخلاصة بطلبات التوصيل

  
  
  
 حتديــد رســوم توصــيل  .٩

الكهرباء واملاء ووضـع جـداول      
الك وحدات الكهرباء   تعريفة استه 

واملاء ملختلف املنـاطق والفئـات،      

ونقل وتوزيـع وبيـع الطاقـة       
 .الكهربائية جلميع االستخدامات

اسات والبحوث  إجراء الدر  .٢
والتجارب والتصميمات املتعلقـة    
بإنتاج وتوزيع واستهالك وترشيد    

 .الطاقة الكهربائية
إقامة وإدارة وتطوير وصيانة     .٣

منشآت املاء، وكل ما يلزم لتوفري      
ماء الـشرب وحتليتـه وختزينـه      

 .وتوزيعه وبيعه
إجراء الدراسات واألحبـاث     .٤

والتجارب والتصميمات املتعلقـة    
ــتخراج وحت ــزين باس ــة وخت لي

واستغالل وتوصيل واسـتهالك    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ملوارد الطبيعية عند القيام بتنفيذ      ا
األعمال اخلاصـة بالكهربـاء أو      

 .املاء
  
 توصـيل   عقودإعداد وإبرام    .٨

الكهرباء واملاء والنماذج اخلاصة    
 .بطلبات التوصيل

 
حتديد رسوم توصيل الكهربـاء     . ٩

واملاء ووضـع جـداول تعريفـة       
استهالك وحدات الكهرباء واملـاء     

بعد ملختلف املناطق والفئات، وذلك     
  .ءموافقة جملس الوزرا

  
 



 

 ١٨٧

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 .وذلك بعد موافقة جملس الوزراء

  
  

 حتديد أسـعار خـدمات      .١٠
الكهرباء واملاء األخرى اليت يصدر     
بشأا قرار من الوزير، وحتصيل ما      
يستحق منـها علـى املـشتركني       
بالطريقة اليت تراها مناسبة، والقيام     
بتحصيل أية مبالغ جلهـات عامـة       
أخرى بناء على القوانني والقرارات     

 .الصادرة يف هذا الشأن
  

 وضع اللـوائح واألنظمـة      .١١
املتعلقة بأساليب العمل يف جمـاالت    

 .وترشيد املاء
ــر   .٥ ــال احلف ــام بأعم القي

 يف الشوارع والطـرق     والرصف
العامة واملمرات اخلاصة إلقامة أو     
صيانة منشآت الكهرباء واملـاء     
ــاون  ــك بالتع ــا، وذل ومهما

 .والتنسيق مع اجلهات املختصة
اختاذ كافـة االحتياطـات      .٦

لتلـوث  الالزمة حلماية البيئة من ا    
بالتعاون والتنسيق مع اجلهـات     

 .املختصة
 العمل على حسن استغالل     .٧

املوارد الطبيعية عند القيام بتنفيـذ      
 .األعمال اخلاصة بالكهرباء أو املاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 اتفاقيــات(  تغــيري كلمــة -
   إىل كلمة)٨(الواردة يف البند )

حتديد أسعار خدمات الكهرباء     .١٠
واملاء األخرى اليت يصدر بـشأا    
قرار من الوزير، وحتـصيل مـا       
يستحق منها علـى املـشتركني      
بالطريقة اليت تراها مناسبة، والقيام   
بتحصيل أية مبالغ جلهات عامـة      
أخــرى بنــاء علــى القــوانني 
والقــرارات الــصادرة يف هــذا 

 .الشأن
  
وضع اللوائح واألنظمة املتعلقة     .١١

بأســاليب العمــل يف جمــاالت 
الكهربــاء واملــاء ومواصــفات 
التمديدات الداخلية واألجهـزة    



 

 ١٨٨

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ــفات  ــاء ومواص ــاء وامل الكهرب
التمديدات الداخليـة واألجهـزة     
واملعدات اليت ميكن اسـتخدامها يف   
هذا الـشأن، وذلـك بالتعـاون       

 .والتنسيق مع اجلهات املختصة
ديـد شــروط   وضـع وحت  .١٢

السالمة العامة يف جماالت الكهرباء     
واملاء، وذلك بالتعاون والتنسيق مع     

 .اجلهات املختصة
 وضع القواعد واألنظمـة      .١٣

اخلاصـة بالتـسجيل والتـرخيص    
للمهندسني واملقـاولني والفنـيني     
العاملني يف جماالت الكهرباء واملاء     
وكذلك عمال التسليك ومـركيب     

إعداد وإبـرام اتفاقيـات و       .٨
 توصيل الكهربـاء واملـاء      عقود

ــات  ــاذج اخلاصــة بطلب والنم
 .التوصيل

ــوم توصــيل  .٩ ــد رس حتدي
 جـداول   الكهرباء واملاء ووضـع   

تعريفة استهالك وحدات الكهرباء    
واملاء ملختلف املنـاطق والفئـات،      

، وذلك بعد موافقة جملس الوزراء      
وال جيوز رفع تعرفة االسـتهالك      
املرتيل للكهرباء للـشرحية األوىل     
والثانية واملاء للشرحية األوىل على     

 .املواطنني عن التعرفة احلالية
  

   ).عقود ( 
 عدم املوافقة على قرار جملس      -

  : النواب بإضافة عبارة 
ــة  (  ــع تعرف ــوز رف وال جي

االستهالك املـرتيل للكهربـاء     
للشرحية األوىل والثانية واملـاء     
للشرحية األوىل على املـواطنني     

يف ايـة    ) عن التعرفة احلالية  
  ).٩(البند 

  : لألسباب التالية
سـتهالك  ان حتديد تعرفة ا    .١

الكهرباء واملاء لـيس مـن      
صالحيات اهليئة، بل حتـدد     
من قبل السلطة التنفيذيـة،     

واملعدات اليت ميكن اسـتخدامها     
يف هذا الشأن، وذلك بالتعـاون      

 .والتنسيق مع اجلهات املختصة
وضع وحتديد شروط الـسالمة      .١٢

العامة يف جماالت الكهرباء واملاء،     
ذلك بالتعـاون والتنـسيق مـع       

 .اجلهات املختصة
وضع القواعـد واألنظمـة     . ١٣

اخلاصـة بالتـسجيل والتـرخيص    
للمهندسني واملقـاولني والفنـيني     
العاملني يف جماالت الكهرباء واملاء     
وكذلك عمال التسليك ومـركيب     

لك كله دون إخالل أنابيب املاء، وذ 
 .بالقوانني واألنظمة ذات العالقة



 

 ١٨٩

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ون إخالل أنابيب املاء، وذلك كله د 
 . بالقوانني واألنظمة ذات العالقة

  
  

 استمالك األراضي الالزمة    .١٤
وفقًا ألحكـام قـانون اسـتمالك     

 .األراضي للمنفعة العامة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ممثلة يف جملـس الـوزراء،      
وتصدر بقرار مـن الـوزير      
املشرف على اهليئـة بعـد      

 .موافقة جملس الوزراء
جرى العرف على أن تفوض      .٢

السلطة التشريعية الـسلطة    
التنفيذية يف حتديد وفـرض     

اصـة  الرسوم والتعرفات، خ  
تلك املرتبطة خبدمات تتـأثر     
سـلباً وإجيابـاً بـالظروف    
 .االقتصادية وتقلبات األسعار

احلكومة تراعي، عند حتديد     .٣
تعرفة االسـتهالك، كافـة     
ــة   ــروف االجتماعي الظ



 

 ١٩٠

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــسياسية،  واالقتــصادية وال
وهي ال تقل حرصـاً عـن       
أصحاب السعادة أعـضاء    
الس الوطين يف التخفيـف     

ي على املواطنني، خاصة ذو   
 .الدخل احملدود

الفقرة املضافة متثل حظراً دائمـاً     
للحكومة من التدخل يف تنظـيم    
الشرائح املذكورة، مبا قد يعـود      
بالضرر على املصلحة العامة، إذ     
قد ترى احلكومة رفع الدعم عن      
بعض الفئات املقتدرة مالياً مـن      
املواطنني وتوجيه مزيد من الدعم     
لفئات أخرى يف حاجة ذلك، مما      



 

 ١٩١

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حتديــد أســعار خــدمات  .١٠
الواردة يف  الكهرباء واملاء األخرى    

الالئحة التنفيذية وغري الواردة يف     

طلب إعادة تنظـيم الـشرائح    يت
كما قد تبتكر طـرق     . املذكورة

لترشيد الكهرباء واملاء من خالل     
رفع التعرفة يف أوقات الـذروة      
وخفضها يف األوقات األخـرى     
وغري ذلك من التدابري اليت تعود      

  .بالنفع على الصاحل العام
  
الـواردة يف   (  إضافة عبارة    -

الالئحة التنفيذية وغري الواردة    
بعد ) ١٠(يف البند    ) ٩ند  يف الب 
حتديد أسعار خـدمات    ( عبارة  

   ).الكهرباء واملاء األخرى
  
  



 

 ١٩٢

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 اليت يصدر بشأا قـرار      )٩(البند  
من الوزير، وحتصيل ما يستحق منها     
على املشتركني بالطريقة اليت تراها     
مناسبة، والقيام بتحصيل أية مبـالغ      
جلهات عامة أخرى بنـاء علـى        

نني والقرارات الصادرة يف هذا     القوا
 .الشأن
وضع اللـوائح واألنظمـة      .١١

املتعلقة بأساليب العمل يف جماالت     
الكهربــاء واملــاء ومواصــفات 
التمديدات الداخلية واألجهـزة    
واملعدات اليت ميكن اسـتخدامها     
يف هذا الشأن، وذلك بالتعـاون      

 .والتنسيق مع اجلهات املختصة

كما ) ١٠( اإلبقاء على البند     -
ورد من احلكومة املـوقرة دون      

  .تعديل
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٩٣

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

وضــع وحتديــد شــروط  .١٢
ــسالمة العا ــاالت ال ــة يف جم م

الكهرباء واملاء، وذلك بالتعـاون     
 .والتنسيق مع اجلهات املختصة

وضع القواعـد واألنظمـة      .١٣
اخلاصة بالتـسجيل والتـرخيص     
للمهندسني واملقاولني والفنـيني    
العاملني يف جماالت الكهرباء واملاء     
وكذلك عمال التسليك ومركيب    
أنابيب املاء، وذلـك كلـه دون       

نظمـة ذات   إخالل بالقوانني واأل  
 .العالقة

 
استمالك األراضي الالزمـة    . ١٤

  
  
  
  
  
  
  
  

توصي اللجنة حبذف البنـد      -
املتعلـق بقـانون    ) ١٤(رقم  

باستمالك األراضي للمنفعـة    
 :يةالعامة وذلك لألسباب التال

 بناًء على قرار جملس النواب      -



 

 ١٩٤

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

وفقًا ألحكـام قـانون اسـتمالك     
  .األراضي للمنفعة العامة

  

حبذف املرسوم بقاونون رقـم     
ــسنة ) ٨( ــشأن ١٩٧٠ل  ب

استمالك األراضـي للمنفعـة     
العامة وتعديالته، من ديباجـة     

 .مشروع القانون ،

 يبدو أن اإلبقاء على هذا البند        -
  .مت عن طريق اخلطأ

  
 

  )٧(مادة 
جيوز للـوزارة يف سـبيل ترشـيد        
استهالك الكهرباء واملاء القيام مبـا      

  :يأيت

  )٧(مادة 
الـواردة   ) للوزارة(  تغيري عبارة    -

   ).يئةاهل( يف صدر املادة إىل 
  

  )٧(مادة 
لى قـرار جملـس      املوافقة ع  -

النواب   بتعديل املادة، مع إجراء     
 : التعديالت التالية

  )٧(مادة 
  

 يف سبيل ترشيد استهالك   للهيئةجيوز  
  :الكهرباء واملاء القيام مبا يأيت

إختاذ اإلجـراءات الالزمـة      .١



 

 ١٩٥

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

إختاذ اإلجراءات الالزمة لترشيد     .١
  .استهالك الكهرباء واملاء

وضع القواعد املتعلقة بأولويات     .٢
استخدام الكهرباء واملاء عنـد     

 .الضرورة
احلد األقـصى إلنتـاج     حتديد   .٣

 .واستخراج وتوزيع املاء
ــات   .٤ ــايري احتياج ــع مع وض

املشتركني الفعلية من الكهرباء    
واملاء وحتديد حجم التوصيالت    
اخلاصة م مبا يف ذلك إعـادة       
النظر يف التوصيالت القائمـة     

 .واألجهزة املستخدمة
إلزام املشتركني بتركيب أجهزة     .٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ) للـوزارة (  تغيري عبـارة     -
  الواردة يف صدر املادة إىل 

   ).اهليئة( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .لترشيد استهالك الكهرباء واملاء
وضــع القواعــد املتعلقــة  .٢

بأولويات استخدام الكهرباء واملاء    
 .عند الضرورة

 األقصى إلنتـاج    حتديد احلد  .٣
 .واستخراج وتوزيع املاء

وضع معـايري احتياجـات      .٤
املشتركني الفعلية من الكهربـاء     
واملاء وحتديد حجم التوصـيالت     
اخلاصة م مبا يف ذلك إعادة النظر       
يف التوصيالت القائمة واألجهـزة     

 .املستخدمة
إلزام املشتركني بتركيـب      .٥

أجهزة إلعـادة معاجلـة املـاء       



 

 ١٩٦

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

إلعادة معاجلة املاء املـستخدم،     
ستعمال املاء الناتج عن ذلك،     وا

واملاء املتخلف عـن عمليـات      
التحلية اخلاصـة، إذا دعـت      

 .الضرورة لذلك
ــب  .٦ ــشتركني بتركي ــزام امل إل

واستخدام أجهـزة ومعـدات     
ومواد من شأا احملافظة علـى      
الطاقة الكهربائية والثروة املائية    

 .وترشيد استهالكهما
  
  
  
  

  
  
  
  
  
ــارة - ــافة عب ــت (  إض إذا دع

يف ايـة البنـد      ) الضرورة لذلك 
)٦.(  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 عدم املوافقة على قرار جملس      -

وذلك إذا دعت "النواب بإضافة   
الواردة بنهاية البنـد    " الضرورة

وذلك "ة  واالستعاضة عنها بعبار  
وفقاً للحاالت اليت يصدر ـا      

يف اية البند ،    ". قرار من الوزير  
  :وذلك لألسباب التالية

 لغرض حتديد الضرورة وعدم     -
إطالقها لدى اهليئة، حبيث تكون     

ال املاء النـاتج    املستخدم، واستعم 
عن ذلك، واملاء املتخلـف عـن       
عمليات التحلية اخلاصة، إذا دعت     

 .الضرورة لذلك
 

 

إلزام املشتركني بتركيـب      .٦
واستخدام أجهزة ومعدات ومواد    
من شأا احملافظة علـى الطاقـة       
الكهربائية والثروة املائية وترشـيد     

وفقاً للحاالت اليت   استهالكهما،  
 .الوزيريصدر بتحديدها قرار من 

  
  
  



 

 ١٩٧

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
حظر استخدام املاء احمللي يف غري       .٧

 .ألغراض اليت ينتج من أجلهاا

  
  

  
  
  

منع إمداد املاء السـتخدامه يف      .٨
األغراض الزراعية، وقطع اإلمدادات 
املستخدمة يف هذه األغراض، وذلك   
بعد إجياد الوزارة البدائل املناسـبة      

  .بالتنسيق مع اجلهات املختصة
  

  
  
حظر استخدام املاء   (  تغيري عبارة    -

) ٧(الواردة يف بداية البنـد      ) احمللى  
حظر اسـتخدام املـاء     ( إىل عبارة   

   )املنتج من قبل اهليئة
  
  

  

وذلك بعد إجيـاد    (  تغيري عبارة    -
ارة البدائل املناسبة بالتنـسيق     الوز

الواردة يف   ) .مع اجلهات املختصة  
إىل عبارة  ) ٨(الفقرة الثانية من البند     

ويستثىن من ذلك استخدام املاء     ( 

مقيدة بقرار الوزير محايةً حلقوق     
   .املشترك

حظر استخدام  (  تغيري عبارة    -
الواردة يف بدايـة    ) املاء احمللى   

حظـر  ( إىل عبـارة    ) ٧(البند  
استخدام املاء املنتج من قبـل      

   ).اهليئة

  
  

وذلك بعد إجياد (  تغيري عبارة    -
ــبة  ــدائل املناس ــوزارة الب ال

 .بالتنسيق مع اجلهات املختصة   
الواردة يف الفقرة الثانية مـن      ) 

ويـستثىن  ( إىل عبارة  ) ٨(البند  
من ذلك استخدام املاء لـري      

  
  
حظر استخدام املاء املنـتج      .٧

 يف غري األغـراض     من قبل اهليئة  
 .اليت ينتج من أجلها

 
  
  
  

منع إمداد املاء السـتخدامه      .٨
يف األغراض الزراعيـة، وقطـع      
اإلمدادات املـستخدمة يف هـذه      

ويستثىن مـن ذلـك     األغراض،  
استخدام املاء لـري احلديقـة      



 

 ١٩٨

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

لري احلديقة املرتلية ما مل يتم توفري       
بدائل مناسبة من قبـل اجلهـات       

  ).املختصة 
   

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد       
  :التعديل

  

 يف سبيل ترشيد استهالك   ةللهيئجيوز  
  :الكهرباء واملاء القيام مبا يأيت

إختاذ اإلجراءات الالزمة لترشيد     .١
  .استهالك الكهرباء واملاء

وضع القواعد املتعلقة بأولويات     .٢
استخدام الكهرباء واملاء عنـد     

 .الضرورة
حتديد احلد األقـصى إلنتـاج       .٣

 تـوفري   احلديقة املرتلية ما مل يتم    
بدائل مناسبة من قبل اجلهـات    

  ).املختصة 
 

املرتلية ما مل يتم تـوفري بـدائل        
 .ة من قبل اجلهات املختصةمناسب



 

 ١٩٩

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 .واستخراج وتوزيع املاء
ــات   .٤ ــايري احتياج ــع مع وض

 الفعلية من الكهربـاء     املشتركني
واملاء وحتديد حجم التوصيالت    
اخلاصة م مبا يف ذلك إعـادة       
النظر يف التوصـيالت القائمـة      

 .واألجهزة املستخدمة
إلزام املشتركني بتركيب أجهزة     .٥

إلعادة معاجلة املاء املـستخدم،     
واستعمال املاء الناتج عن ذلك،     
واملاء املتخلف عـن عمليـات      

ذا دعــت التحليــة اخلاصــة، إ
 .الضرورة لذلك

ــب  .٦ ــشتركني بتركي ــزام امل إل



 

 ٢٠٠

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

واستخدام أجهـزة ومعـدات     
ومواد من شأا احملافظة علـى      
الطاقة الكهربائية والثروة املائيـة     

ــتهالكهما،          ــيد اسـ وترشـ
 وفقاً ،إذا دعت الضرورة لذلك   

للحاالت اليت يصدر بتحديدها    
 قرار من الوزير

حظر استخدام املاء املنتج مـن       .٧
 يف غري األغراض اليت      اهليئة قبل

 .ينتج من أجلها
منع إمداد املاء السـتخدامه      .٨

يف األغــراض الزراعيــة، وقطــع 
اإلمدادات املـستخدمة يف هـذه      

ويستثىن مـن ذلـك     األغراض،  



 

 ٢٠١

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

استخدام املاء لري احلديقة املرتلية     
ما مل يتم توفري بدائل مناسبة مـن        

 .قبل اجلهات املختصة
  
  

  )٨(مادة 
  

مع عدم اإلخالل حبق الـوزارة يف       
اختاذ اإلجراءات القانونية املقـررة،     
جيوز هلا قطع خدمات الكهرباء أو      
املاء أو كليهما يف أي من احلاالت       

  :اآلتية
  
ختلف املشترك عن دفع املبـالغ       .١

الواجــب ســدادها مبوجــب 

  )٨(مادة 
أينمـا   ) الـوزارة (  تغيري كلمة    -

   ).اهليئة( وردت إىل كلمة 
قطـع خـدمات    (  تغيري عبارة    -

الكهرباء أو املاء أو كليهما يف أي       
الـواردة يف   ) ن احلاالت اآلتيـة     م

   ).القيام مبا يلي( صدر املادة إىل 
 قطـع خدمـة   (  إضافة عبـارة     -

  ).١(يف بداية البند ) الكهرباء إذا 

  )٨(مادة 
املوافقة على قـرار جملـس       -

النواب   بتعديل املادة، مـع       
  : إجراء التعديالت التالية

أينما  ) الوزارة(  تغيري كلمة    -
  . )اهليئة( وردت إىل كلمة 

قطع خـدمات   (  تغيري عبارة    -
الكهرباء أو املاء أو كليهما يف      

  )٨(مادة 
 يف اختاذ   اهليئةمع عدم اإلخالل حبق     

اإلجراءات القانونية املقررة، جيـوز     
  :القيام مبا يليهلا 

  
  
  

ختلف  إذا   قطع خدمة الكهرباء   .١
املشترك عن دفع املبالغ الواجب     



 

 ٢٠٢

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ــتهالك  ــل اس ــاتورة مقاب الف
 املاء أو اخلـدمات     الكهرباء أو 

األخرى وذلك بعـد إنـذاره      
مبوجب كتاب مسجل مع علم     
الوصول ومنحه املهلة الكافيـة     

 .للقيام بالسداد
  
  
  
  
  
  
  
  

قطـع خدمـة    (  إضافة عبـارة     -
  ).١(يف بداية البند ) الكهرباء إذا 

) اخلدمات األخرى ( تغيري عبارة    -
رسـوم  ( إىل  ) ١(الواردة يف البند    

  ). البلدية
الواردة يف   ) إنذاره(  تغيري كلمة    -

   ).إخطاره( إىل ) ١(البند 
املهلة الكافية للقيام   (  تغيري عبارة    -

  إىل) ١(الواردة يف البند ) بالسداد 
   ).مهلة ال تقل عن ثالثني يوماً، ( 
 إضافة العبارة التالية يف اية البند       -
ــتظلم ): (١(  ، وللمــشترك أن ي

 قطع اخلدمـة    خالل هذه املدة قبل   
عنه، على أن يراعى بشأن تظلمـه       

الواردة ) أي من احلاالت اآلتية     
القيام مبـا   ( يف صدر املادة إىل     

   ).يلي
 قطع خدمـة  (  إضافة عبارة    -

يف بداية البنـد    ) الكهرباء إذا   
  ).رسوم البلدية(إىل ) ١(
املهلة الكافيـة   (  تغيري عبارة    -

لواردة يف البند  ا) للقيام بالسداد   
مهلة ال تقل عـن     ( إىل    ) ١(

   ).ثالثني يوماً،
 إضافة العبارة التالية يف ايـة       -

 ، وللمـشترك أن     ): (١(البند  
يتظلم خالل هذه املدة قبل قطع  
اخلدمة عنه، على أن يراعـى       

لفاتورة مقابل  سدادها مبوجب ا  
استهالك الكهرباء أو املـاء أو      

 وذلـك بعـد     رسوم البلدية 
 مبوجب كتاب مسجل    إخطاره

مهلـة  مع علم الوصول ومنحه     
ال تقــل عــن ثالثــني              

يوماً، وللمشترك أن يـتظلم     
خالل هذه املدة قبـل قطـع       
اخلدمة عنه، على أن يراعـى      
بشأن تظلمه ذات األحكـام     

مـن  ) ٣٥(الواردة يف املادة    
هذا القانون، ويستثىن من ذلك 
من يصدر بشأم قـرار مـن       

 .جملس الوزراء



 

 ٢٠٣

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ذات األحكام الـواردة يف املـادة       
 القانون، ويـستثىن    امن هذ ) ٣٣(

من ذلك من يصدر بشأم قرار من   
جملس الوزراء على أن يكونوا من      

  ). ذوي الدخل احملدود
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بشأن تظلمـه ذات األحكـام      
 امن هذ ) ٣٣(الواردة يف املادة    

القانون، ويستثىن من ذلك من     
جملـس   در بشأم قرار من   يص

الوزراء على أن يكونوا مـن      
  ). ذوي الدخل احملدود

 عدم املوافقة على قرار جملس      -
  : النواب بإضافة عبارة 

على أن يكونـوا مـن ذوي       " 
 ، الـواردة يف     "الدخل احملدود 

  .اية البند 
بسبب أن مثل هذا النص سيقيد      
احلكومة وال ميكنها من استثناء      

ن يف حاجـة    فئات أخرى تكو  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٠٤

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
امتناع أو تقاعس املالك اجلديد      .٢

أو املستأجر عن حتويل اخلدمـة      
إىل امسه، وذلك بعـد دعوتـه       
للتعاقد كمـشترك واسـتيفائه     

 .الشروط املقررة
  

  
  

امتناع املشترك عن تقدمي كفيل      .٣
لدى طلب الوزارة منه ذلك أو      

 .سداد التأمني املطلوب
  
  
  
  
  

  
  
قطـع خدمـة    (  إضافة عبـارة     -

 الكهرباء أو املاء أو كليهما يف حال      
  ).٢( بداية البند يف) 
  
  
  
  
قطـع خدمـة    (  إضافة عبـارة     -

يف بداية البند   ) الكهرباء إذا امتنع    
، وقطـع اخلدمـة     ( ، وعبارة   )٣(

املعنية إذا كان احلساب ال يـشمل        
  .يف ايته ) خدميت الكهرباء واملاء

لذلك وال ينطبق عليها تعريـف      
  .ذوي الدخل احملدود

  
قطع خدمـة   (  إضافة عبارة    -

الكهرباء أو املاء أو كليهما يف      
  ).٢(يف بداية البند  ) حال

  
  
  
  
قطع خدمـة   (  إضافة عبارة    -

يف بدايـة   ) الكهرباء إذا امتنع    
، وقطـع   ( ، وعبارة   )٣(البند  

اخلدمة املعنية إذا كان احلساب     

  
  
  
قطع خدمة الكهرباء أو املاء أو       .٢

 امتناع أو تقاعس    كليهما يف حال  
املالك اجلديد أو املستأجر عـن      
حتويل اخلدمة إىل امسه، وذلك بعد      
دعوته للتعاقد كمشترك واستيفائه    

 .الشروط املقررة
  

 

قطع خدمة الكهرباء إذا امتنع      .٣
املشترك عن تقدمي كفيل لـدى      

 منه ذلك أو سـداد      اهليئةطلب  
، وقطع اخلدمة   التأمني املطلوب   



 

 ٢٠٥

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار
  
  
  

إقامة أو إنشاء متديدات بـدون       .٤
 .ترخيص من الوزارة

  
  
  
  
إضافة أمحال كهربائية يف العقار      .٥

تزيد عما هو مرخص بـه دون       
 . موافقة الوزارة

  
 

إقامة أو إنشاء توصيالت مباشرة      .٦
ملاء من الـشبكات    للكهرباء أو ا  

 .العامة

  
قطع الكهرباء أو   (  إضافة عبارة    -

املاء، حسب نـوع التمديـدات،      
  ).٤(ة البند يف بداي ) وذلك عند

  
  
  
قطـع خدمـة    (  إضافة عبـارة     -

يف بداية البنـد     ) الكهرباء يف حال  
)٥.(  
  
 قطع الكهرباء أو    ( إضافة عبارة    -

املاء، حسب نـوع التوصـيالت،      
  ).٦(يف بداية البند ) وذلك عند 

 يشمل  خـدميت الكهربـاء       ال
  .يف ايته ) واملاء

قطع الكهرباء  (  إضافة عبارة    -
ــوع   ــسب ن ــاء، ح أو امل

يف  ) التمديدات، وذلك عنـد   
  ).٤(بداية البند 

  
  
قطع خدمـة   (  إضافة عبارة    -

يف بدايـة    ) الكهرباء يف حال  
  ).٥(البند 

  
 قطع الكهرباء   ( إضافة عبارة    -

ــوع   ــسب ن ــاء، ح أو امل

املعنية إذا كـان احلـساب ال       
 .يشمل خدميت الكهرباء واملاء

قطع الكهرباء أو املاء، حسب      .٤
نوع التمديدات، وذلك عنـد     
إقامة أو إنشاء متديدات بـدون      

 .الوزارة ترخيص من
  
  
قطع خدمة الكهرباء يف حـال       .٥

إضافة أمحال كهربائية يف العقار     
تزيد عما هو مرخص بـه دون       

 . موافقة الوزارة
قطع الكهرباء أو املاء، حسب      .٦

نوع التوصيالت، وذلك عنـد     



 

 ٢٠٦

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
 

عدم االلتزام بإصالح التسربات     .٧
الداخلية للمياه خالل املدة الـيت      

 .حتددها الوزارة
  

  
 

عدم صالحية التوصـيالت أو      .٨
التمديدات لالستخدام أو لدرء    

 .خطرها على السالمة العامة
  
  
  
  

  
 د

  
  
قطع خدمة املـاء    (  إضافة عبارة    -

  ).٧(يف بداية البند )  يف حال
  
  
ـ   (  إضافة عبـارة     - ة قطـع خدم

الكهرباء أو املاء، حـسب نـوع       
 يف  )التوصيالت والتمديدات، لـ    

  ).٨(بداية البند 
  
  
  

  

قطـع خدمـة    (  إضافة عبـارة     -

يف ) وذلك عنـد    التوصيالت،  
  ).٦(بداية البند 

  
قطع خدمـة   (  إضافة عبارة    -

يف بداية البنـد    )  املاء يف حال  
)٧.(  
قطع خدمـة   (  إضافة عبارة    -

الكهرباء أو املاء، حسب نوع     
 )التوصيالت والتمديدات، لـ    

  ).٨(يف بداية البند 
  

  
  
  
  
  
  
  

إقامة أو إنشاء توصيالت مباشرة     
للكهرباء أو املاء من الـشبكات      

 .العامة
عـدم  قطع خدمة املاء يف حال       .٧

لتزام بإصـالح التـسربات     اال
الداخلية للمياه خالل املدة الـيت      

 .اهليئةحتددها 
قطع خدمة الكهرباء أو املـاء،       .٨

حــسب نــوع التوصــيالت 
ـ  عدم صالحية  والتمديدات، ل

ــدات   ــيالت أو التمدي التوص
لالستخدام أو لدرء خطرها على     

 .السالمة العامة
 
 



 

 ٢٠٧

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

إزالة أو إتالف جهـاز قيـاس        .٩
الكهرباء أو املاء أو العبث بـه       

 .ؤثر على كفاءتهبأي شكل ي
  
  
  

ويف مجيع احلاالت املشار إليهـا، ال   
تعاد اخلدمة إال بعد إزالة أسـباب       
املخالفة وسداد الرسوم املقـررة يف      

  .هذا الشأن

الكهرباء أو املاء، حـسب نـوع       
يف بدايـة    ) اجلهاز، وذلك يف حال   

 ) بأٍي منـهما  ( ، وعبارة   )٩(البند  
   ).أو العبث( بعد عبارة 

  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد       
  :التعديل

  

 يف اختاذ   اهليئةمع عدم اإلخالل حبق     
اإلجراءات القانونية املقررة، جيـوز     

  :القيام مبا يليهلا 
  
  
  
ختلف  إذا   قطع خدمة الكهرباء   .١

قطع خدمـة   (  إضافة عبارة    -
الكهرباء أو املاء، حسب نوع     

يف  ) ز، وذلك يف حـال    اجلها
بـأٍي  ( ، وعبارة   )٩(بداية البند   

   ).أو العبث(بعد عبارة  ) منهما
  
 

قطع خدمة الكهرباء أو املـاء،       .٩
ك يف  حسب نوع اجلهاز، وذل   

 إزالة أو إتـالف جهـاز       حال  
قياس الكهرباء أو املاء أو العبث      

 .به بأي شكل يؤثر على كفاءته
 

ويف مجيع احلاالت املشار إليهـا، ال   
تعاد اخلدمة إال بعد إزالة أسـباب       
املخالفة وسداد الرسوم املقـررة يف      

  .هذا الشأن
  
  
  
  



 

 ٢٠٨

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

املشترك عن دفع املبالغ الواجب     
سدادها مبوجب الفاتورة مقابل    
استهالك الكهرباء أو املـاء أو      

 وذلـك بعـد     رسوم البلديـة  
 مبوجب كتاب مسجل    إخطاره

مهلة ال   علم الوصول ومنحه     مع
ــني  يومــاً،  تقــل عــن ثالث
وللمشترك أن يـتظلم خـالل      
هذه املدة قبل قطع اخلدمة عنه،      
على أن يراعى بشأن تظلمـه      
ذات األحكام الواردة يف املادة     

ــانون، ) ٣٣( مــن هــذا الق
ويستثىن من ذلك من يـصدر      
بشأم قرار من جملس الوزراء     

ختلف  إذا   قطع خدمة الكهرباء   .١
لواجب املشترك عن دفع املبالغ ا    

سدادها مبوجب الفاتورة مقابل    
استهالك الكهرباء أو املـاء أو      

 وذلـك بعـد     رسوم البلديـة  
 مبوجب كتاب مسجل    إخطاره

مهلة ال  مع علم الوصول ومنحه     
ــني                  ــن ثالثـ ــل عـ تقـ

يوماً، وللمـشترك أن يـتظلم      
خالل هذه املدة قبـل قطـع       
اخلدمة عنه، على أن يراعـى       

حكـام  بشأن تظلمـه ذات األ    
من هذا  ) ٣٣(الواردة يف املادة    

القانون، ويستثىن من ذلك من     



 

 ٢٠٩

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

على أن يكونـوا مـن ذوي       
 .حملدودالدخل ا

  

قطع خدمة الكهرباء أو املاء أو       .٢
 امتنـاع أو    كليهما يف حـال   

ــد أو  ــك اجلدي ــاعس املال تق
املستأجر عن حتويل اخلدمـة إىل      
امسه، وذلك بعد دعوته للتعاقـد   
كمشترك واستيفائه الـشروط    

 .املقررة
قطع خدمة الكهرباء إذا امتنع      .٣

املشترك عن تقدمي كفيل لـدى      
د  منه ذلك أو سـدا     اهليئةطلب  

، وقطع اخلدمة   التأمني املطلوب   
املعنية إذا كـان احلـساب ال       

ن م باإلعفاءيصدر بشأم قرار    
 .جملس الوزراء

  
قطع خدمة الكهرباء أو املاء أو       .٢

 امتنـاع أو    كليهما يف حـال   
ــد أو  ــك اجلدي ــاعس املال تق
املستأجر عن حتويل اخلدمـة إىل      
امسه، وذلك بعد دعوته للتعاقـد   

ئه الـشروط   كمشترك واستيفا 
 .املقررة

قطع خدمة الكهرباء إذا امتنع      .٣
املشترك عن تقدمي كفيل لـدى      

 منه ذلك أو سـداد      اهليئةطلب  
، وقطع اخلدمة   التأمني املطلوب   



 

 ٢١٠

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 .يشمل خدميت الكهرباء واملاء
قطع الكهرباء أو املاء، حسب      .٤

نوع التمديدات، وذلك عنـد     
إقامة أو إنشاء متديدات بـدون      

 .ترخيص من الوزارة
 
قطع خدمة الكهرباء يف حـال       .٥

إضافة أمحال كهربائية يف العقار     
 بـه دون    تزيد عما هو مرخص   

 . موافقة الوزارة
قطع الكهرباء أو املاء، حسب      .٦

نوع التوصيالت، وذلك عنـد     
إقامة أو إنشاء توصيالت مباشرة     
للكهرباء أو املاء من الـشبكات      

املعنية إذا كـان احلـساب ال       
 .يشمل خدميت الكهرباء واملاء

  

قطع الكهرباء أو املاء، حسب      .٤
نوع التمديدات، وذلك عنـد     

ات بـدون   إقامة أو إنشاء متديد   
 .ترخيص من الوزارة

 
قطع خدمة الكهرباء يف حـال       .٥

إضافة أمحال كهربائية يف العقار     
تزيد عما هو مرخص بـه دون       

 . موافقة الوزارة
قطع الكهرباء أو املاء، حسب      .٦

نوع التوصيالت، وذلك عنـد     
إقامة أو إنشاء توصيالت مباشرة     



 

 ٢١١

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 .العامة
عـدم  قطع خدمة املاء يف حال       .٧

االلتزام بإصـالح التـسربات     
الداخلية للمياه خالل املدة الـيت      

 .اهليئةحتددها 
اء أو املـاء،    قطع خدمة الكهرب   .٨

حــسب نــوع التوصــيالت 
ـ  عدم صالحية  والتمديدات، ل

ــدات   ــيالت أو التمدي التوص
لالستخدام أو لدرء خطرها على     

 .السالمة العامة
قطع خدمة الكهرباء أو املـاء،       .٩

حسب نوع اجلهاز، وذلك يف     
 إزالة أو إتـالف جهـاز       حال  

للكهرباء أو املاء من الـشبكات      
 .العامة

عـدم   يف حال    قطع خدمة املاء   .٧
االلتزام بإصـالح التـسربات     
الداخلية للمياه خالل املدة الـيت      

 .اهليئةحتددها 
قطع خدمة الكهرباء أو املـاء،       .٨

حــسب نــوع التوصــيالت 
ـ  عدم صالحية  والتمديدات، ل

ــدات   ــيالت أو التمدي التوص
لالستخدام أو لدرء خطرها على     

 .السالمة العامة
قطع خدمة الكهرباء أو املـاء،       .٩

ع اجلهاز، وذلك يف    حسب نو 



 

 ٢١٢

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

قياس الكهرباء أو املاء أو العبث      
 .تهبه بأي شكل يؤثر على كفاء

  

ويف مجيع احلاالت املشار إليهـا، ال       
تعاد اخلدمة إال بعد إزالة أسـباب       
املخالفة وسداد الرسوم املقـررة يف      

  .هذا الشأن
  

 إزالة أو إتـالف جهـاز       حال  
قياس الكهرباء أو املاء أو العبث      

 .به بأي شكل يؤثر على كفاءته
  

ويف مجيع احلاالت املشار إليهـا، ال       
تعاد اخلدمة إال بعد إزالة أسـباب       
املخالفة وسداد الرسوم املقـررة يف      

  .هذا الشأن
  
 

  )٩(مادة 
 ملوظفي الوزارة املختصني احلـق يف     
دخول أي عقار مت تزويده بالكهرباء      
أو املاء للتحقق من تنفيذ أحكام هذا       

  )٩(مادة 
أينمـا   ) الـوزارة (  تغيري كلمة    -

   ).اهليئة( وردت إىل كلمة 
ملـوظفي الـوزارة   (  تغيري عبارة   -

  ) ٩(مادة 

على قـرار جملـس     املوافقة   -
 .النواب بتعديل املادة

أينما  ) الوزارة(  تغيري كلمة    -

  ) ٩(مادة 
مع مراعاة حرمة املنـازل، جيـوز       

ر ملوظفي اهليئة املختصني بعد إخطا    
املشترك قبـل وقـت مناسـب       



 

 ٢١٣

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

القانون واألنظمة والقرارات املنفذة    
  :له، وهلم على األخص

  
  
  
فحص منـشآت وتركيبـات      .١

الكهرباء واملاء ومتديدات كـل     
منها الداخليـة للتأكـد مـن       

 .سالمتها
 
 .قراءة عدادات الكهرباء واملاء .٢
ائي أو املـاء    قطع التيار الكهرب   .٣

من هذا  ) ٨(وفقاً ألحكام املادة    
 .القانون

الواردة يف صدر    ) املختصني احلق يف  
مـع مراعـاة حرمـة      ( املادة إىل   

املنــازل، جيــوز ملــوظفي اهليئــة 
املختصني بعد إخطار املشترك قبل     

  ).ب وموافقته وقت مناس
 ) مقاومة دخـوهلم  (  تغيري عبارة    -

 ، وتغيري   )منعهم من الدخول    ( إىل  
أن يستعينوا بقوات األمـن     (عبارة  

العام، وذلك بعد إخطار املـشترك      
  )قبل القيام ذا اإلجراء مبدة كافية

استصدار أمـر مـن     ( إىل عبارة   
النيابة العامة للقيام بذلك، مـا مل       

 متعلقـة  تكن هناك حالة ضـرورة    
بتنفيذ أية أعمال عاجلة لـدرء أي       

   ).اهليئة( وردت إىل كلمة 
ملوظفي الوزارة  (  تغيري عبارة    -

الواردة يف   ) املختصني احلق يف  
مـع مراعـاة    ( صدر املادة إىل    

حرمة املنازل، جيـوز ملـوظفي      
اهليئة املختصني بعـد إخطـار      
املشترك قبل وقـت مناسـب      

  ).موافقته و
 مقاومة دخوهلم (  تغيري عبارة    -
 ،  )منعهم من الدخول    ( إىل  ) 

أن يـستعينوا   (وتغيري عبـارة    
بقوات األمن العام، وذلك بعد     
إخطار املشترك قبل القيام ذا     

  إىل عبارة ) اإلجراء مبدة كافية

 دخول أي عقار مت تزويده    وموافقته  
بالكهرباء أو املاء للتحقق من تنفيذ       
أحكام هـذا القـانون واألنظمـة       
والقرارات املنفذة له، وهلـم علـى       

  :األخص
فحــص منــشآت وتركيبــات  .١

الكهرباء واملاء ومتديدات كـل      
منــها الداخليــة للتأكــد مــن 

  .سالمتها
ـ     .٢ اء قراءة عـدادات الكهرب

 .واملاء
قطع التيار الكهربائي أو املاء      .٣

من هـذا  ) ٨(وفقاً ألحكام املادة   
 .القانون



 

 ٢١٤

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

تنفيذ أية أعمال عاجلة لدرء أي       .٤
خطر على سـالمة األفـراد أو       

 .املمتلكات
ويف مجيع األحوال يكون ملـوظفي      
الوزارة املختصني حـال مقاومـة      
دخوهلم إىل أي عقار أن يـستعينوا       
بقوات األمن العام، وذلـك بعـد       

يـام ـذا    إخطار املشترك قبل الق   
  .اإلجراء مبدة كافية

  

خطر أو ضرر حالّ أو حمدق ميكن       
أن يؤثر على سـالمة األفـراد أو        
املمتلكات فيجوز هلم االسـتعانة      
بأقرب مركز شرطة لتمكينهم من     

  . يف اية املادة. )دخول العقار
  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد       
  :التعديل

مع مراعاة حرمة املنـازل، جيـوز       
وظفي اهليئة املختصني بعد إخطار     مل

املشترك قبـل وقـت مناسـب       
 دخول أي عقار مت تزويده    وموافقته  

بالكهرباء أو املاء للتحقق من تنفيذ       
أحكام هـذا القـانون واألنظمـة       

استصدار أمر مـن النيابـة      ( 
العامة للقيام بذلك، ما مل تكن      

تعلقـة  هناك حالة ضـرورة م    
بتنفيذ أية أعمال عاجلة لـدرء      
أي خطر أو ضـرر حـالّ أو        
حمدق ميكن أن يؤثر على سالمة      
األفراد أو املمتلكات فيجـوز     
هلم االستعانة بـأقرب مركـز      
شرطة لتمكينهم مـن دخـول     

  . يف اية املادة. )العقار
 

تنفيذ أية أعمال عاجلة لدرء      .٤
أي خطر على سالمة األفـراد أو       

 .املمتلكات
ويف مجيع األحوال يكون ملـوظفي      

منعهم مـن    املختصني حال    اهليئة
استـصدار   إىل أي عقار     الدخول

قيام بذلك،  أمر من النيابة العامة لل    
ما مل تكن هناك حالـة ضـرورة        
متعلقة بتنفيذ أية أعمال عاجلـة      
لدرء أي خطر أو ضرر حـالّ أو        
حمدق ميكن أن يؤثر على سـالمة       
األفراد أو املمتلكات فيجوز هلـم      
االستعانة بأقرب مركـز شـرطة      

  .لتمكينهم من دخول العقار



 

 ٢١٥

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

والقرارات املنفذة له، وهلـم علـى       
  :األخص

  
فحص منشآت وتركيبـات     .١

الكهرباء واملاء ومتديدات كـل      
ن منــها الداخليــة للتأكــد مــ

  .سالمتها
قراءة عـدادات الكهربـاء      .٢

 .واملاء
قطع التيار الكهربائي أو املاء وفقاً       .٣

مـن هـذا    ) ٨(ألحكام املـادة    
 .القانون

تنفيذ أية أعمال عاجلة لدرء      .٤
أي خطر على سالمة األفـراد أو       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢١٦

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 .املمتلكات
ويف مجيع األحوال يكون ملـوظفي      

منعهم مـن    املختصني حال    اهليئة
تـصدار  اس إىل أي عقار     الدخول

أمر من النيابة العامة للقيام بذلك،      
ما مل تكن هناك حالـة ضـرورة        
متعلقة بتنفيذ أية أعمال عاجلـة      
لدرء أي خطر أو ضرر حـالّ أو        
حمدق ميكن أن يؤثر على سـالمة       
األفراد أو املمتلكات فيجوز هلـم      
االستعانة بأقرب مركـز شـرطة      

  .لتمكينهم من دخول العقار
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  الفصل الثالث  الفصل الثالث  الفصل الثالث  الفصل الثالث



 

 ٢١٧

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 التزويد خبدمات شروط وإجراءات
  الكهرباء واملاء

  )١٠(مادة 
يقدم طلب التزود خبدمات الكهرباء     
واملاء من صاحب الـشأن أو مـن        
ينوب عنه قانونا إىل اإلدارة املختصة      
على األمنوذج الـذي تعـده هلـذا        
الغرض، مشفوعا باملستندات الـيت     

  .يصدر بتحديدها قرار من الوزير
وتتوىل اإلدارة املختـصة فحـص      

طلب ومرفقاتـه للتحقـق مـن       ال
  .الشروط الواجب توافرها فيه

ويبت يف الطلب بعد الوقوف علـى      
مدى سالمة التمديدات الداخليـة     

شروط وإجراءات التزويد خبدمات 
  الكهرباء واملاء

  )١٠(مادة 
  ون تعديلد

شروط وإجراءات التزويد 
  خبدمات الكهرباء واملاء

  )١٠(مادة 
 املوافقة على النص كما ورد      -

دون  (مـن احلكومـة املــوقرة  
 ).تعديل

  
  
 

شروط وإجراءات التزويد خبدمات 
  الكهرباء واملاء

  )١٠(مادة 
  

يقدم طلب التزود خبدمات الكهرباء     
الـشأن أو مـن     واملاء من صاحب    

ينوب عنه قانونا إىل اإلدارة املختصة      
على األمنوذج الـذي تعـده هلـذا        
الغرض، مشفوعا باملستندات الـيت     

  .يصدر بتحديدها قرار من الوزير
وتتوىل اإلدارة املختـصة فحـص      
الطلب ومرفقاتـه للتحقـق مـن       

  .الشروط الواجب توافرها فيه
ويبت يف الطلب بعد الوقوف علـى      

التمديدات الداخليـة   مدى سالمة   



 

 ٢١٨

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

للعقار املطلوب تزويـده باخلدمـة،      
والتأكد من مطابقتـها للـشروط      

  .واملواصفات احملددة
  

للعقار املطلوب تزويـده باخلدمـة،      
والتأكد من مطابقتـها للـشروط      

  .واملواصفات احملددة
  
  
 

، مع )١١( استحداث مادة برقم -  
  .مراعاة إعادة ترقيم املواد التالية هلا

  

وعلى ذلك يكـون نـص املـادة        
  :املستحدثة 

ــال  ــع أعم ــتم مجي جيــب أن ت
ق التمديدات والتوصيالت عن طري   

مقاول مرخص له بذلك من قبـل       
  .اهليئة

  )١١(مادة 
املوافقة على قـرار جملـس       -

النواب باسـتحداث مـادة     
 ، مـع    )١١(بـرقم   جديدة  

  .  إعادة ترقيم املواد التالية
  

  )١١(مادة 
ــال  ــع أعم ــتم مجي جيــب أن ت
التمديدات والتوصيالت عن طريق    
مقاول مرخص له بذلك من قبـل       

  .اهليئة



 

 ٢١٩

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  )١١(مادة 
صنيع أو إنتاج أو استرياد أو      الجيوز ت 

بيع أو التعامل يف أيـة أجهـزة أو         
ــة            ــة أو مائي ــدات كهربائي مع

ــشروط  ــة ل ــن مطابق ــامل تك م
  .ومواصفات الوزارة

  
  
  

وجيوز للوزارة من تلقاء نفـسها أو       
بناء على شكوى، التحقـق مـن       
مطابقة تلك األجهـزة واملعـدات      
للشروط واملواصفات، وحال عـدم     

، يكون للوزارة بالتعـاون     مطابقتها
والتنسيق مـع اجلهـات املختـصة       

  )١١(مادة 
أينمـا   ) الـوزارة (  تغيري كلمة    -

  ).اهليئة( وردت إىل كلمة 
الستخدامها على  (  إضافة عبارة    -

شبكات املاء والكهرباء العامـة يف      
يف  ) مائيـة ( بعد كلمة   ) ململكة  ا

  .الفقرة األوىل
ــارة  - ــيري عب ــشروط ( تغ  ل

الـواردة يف   ) ومواصفات الوزارة   
للـشروط  ( اية الفقرة األوىل إىل     

   ).واملواصفات اليت حتددها اهليئة
قبـل عبـارة         ) يف( إضافة عبارة    -
الـواردة يف    ) حال عدم مطابقتها  ( 

  .الفقرة الثانية

  )١١(مادة 
املوافقة على قـرار جملـس       -

النواب بتعديل املـادة وتعـديل      
  ) .١٢(الترقيم لتصبح املادة 

أينما  ) الوزارة(  تغيري كلمة    -
  ).اهليئة( وردت إىل كلمة 

السـتخدامها  (  إضافة عبارة    -
على شبكات املاء والكهربـاء     

( بعد كلمة   ) العامة يف اململكة    
  .فقرة األوىليف ال ) مائية

ــارة - ــيري عب ــشروط ( تغ  ل
الـواردة  ) ومواصفات الوزارة   

ــرة األوىل إىل  ــة الفق ( يف اي

  )١٢(مادة 
ال جيوز تصنيع أو إنتاج أو اسـترياد        
أو بيع أو التعامل يف أية أجهـزة أو         
ــة   ــة أو مائي ــدات كهربائي مع
الستخدامها على شـبكات املـاء      

 مـامل   والكهرباء العامة يف اململكة   
للشروط واملواصفات  تكن مطابقة   

  .اليت حتددها اهليئة
  

ن تلقاء نفسها أو بناء      م للهيئةوجيوز  
على شكوى، التحقق من مطابقـة      
تلك األجهزة واملعدات للـشروط     
واملواصفات، وحال عدم مطابقتها،    

 بالتعاون والتنسيق مـع   للهيئةيكون  



 

 ٢٢٠

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

سحبها من التداول إلتالفها أو األمر      
بإعادة تصديرها إىل اجلهة الـواردة      

  .منها

إىل اجلهة الواردة   ( ة   حذف عبار  -
  .الواردة يف اية الفقرة الثانية) منها 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد       
 :التعديل

ال جيوز تصنيع أو إنتاج أو اسـترياد        
أو بيع أو التعامل يف أية أجهـزة أو         
ــة   ــة أو مائي ــدات كهربائي مع
الستخدامها على شـبكات املـاء      

 مـامل   والكهرباء العامة يف اململكة   
للشروط واملواصفات  طابقة  تكن م 

  .اليت حتددها اهليئة
  

 من تلقاء نفسها أو بناء      للهيئةوجيوز  
على شكوى، التحقق من مطابقـة      

للشروط واملواصـفات الـيت     
   ).حتددها اهليئة

قبل عبـارة       ) يف( إضافة عبارة  -
الواردة  ) حال عدم مطابقتها  ( 

  .يف الفقرة الثانية
إىل اجلهـة   (  حذف عبـارة     -

ردة يف ايـة    الوا) الواردة منها   
  .الفقرة الثانية

 

اجلهات املختصة سحبها من التداول     
  .إلتالفها أو األمر بإعادة تصديرها

  
 



 

 ٢٢١

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

تلك األجهزة واملعدات للـشروط     
واملواصفات، وحال عدم مطابقتها،    

 بالتعاون والتنسيق مـع   للهيئةيكون  
اجلهات املختصة سحبها من التداول     

  . تصديرهاإلتالفها أو األمر بإعادة
  

  )١٢(مادة 
جيب أن تكون األجهزة واملعـدات      

مة يف أعمـال التمديـدات      املستخد
والتوصــيالت مطابقــة للــشروط 
واملواصفات اليت يصدر بتحديـدها     

وتقع على املقاول   .  قرار من الوزير  
يف هذا اال، مسئولية التحقق مـن       

  .سالمة هذه األجهزة واملعدات

  )١٢(مادة 
إىل  ) وللـوزارة (  تغيري كلمـة     -

 .يف اية املادة ) وللهيئة( كلمة 
  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد       
 :التعديل

  

جيب أن تكون األجهزة واملعـدات      
 املستخدمة يف أعمـال التمديـدات     

  )١٢(مادة 
املوافقة على قـرار جملـس       -

النواب بتعديل املـادة وتعـديل      
  ).١٣(الترقيم لتصبح املادة 

إىل  ) وللوزارة(  تغيري كلمة    -
 .يف اية املادة ) وللهيئة( كلمة 

 

  )١٣(مادة 
  

ات جيب أن تكون األجهزة واملعـد     
املستخدمة يف أعمـال التمديـدات      
والتوصــيالت مطابقــة للــشروط 
واملواصفات اليت يصدر بتحديـدها     

وتقع على املقاول   .  قرار من الوزير  
يف هذا اال، مسئولية التحقق مـن       

  .سالمة هذه األجهزة واملعدات



 

 ٢٢٢

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

وعلى املقاول إختاذ ما يكفل منـع       
ــاة  ــوادث الوف اإلصــابات أو ح

والً واإلضرار باألفراد، ويكون مسئ   
يف هذه احلاالت، وللوزارة احلق يف      
تنفيذ هذه اإللتزامات على نفقتـه،      

  .حال إخالله ا

والتوصــيالت مطابقــة للــشروط 
واملواصفات اليت يصدر بتحديـدها     

وتقع على املقاول   .  قرار من الوزير  
يف هذا اال، مسئولية التحقق مـن       

  .سالمة هذه األجهزة واملعدات
وعلى املقاول إختاذ ما يكفل منـع       
ــاة  ــوادث الوف اإلصــابات أو ح
واإلضرار باألفراد، ويكون مسئوالً    

 احلـق يف    وللهيئةيف هذه احلاالت،    
تنفيذ هذه اإللتزامات على نفقتـه،      

  .حال إخالله ا

وعلى املقاول إختاذ ما يكفل منع 
اإلصابات أو حوادث الوفاة 

 ويكون مسئوالً واإلضرار باألفراد،
 احلق يف وللهيئةيف هذه احلاالت، 

تنفيذ هذه اإللتزامات على نفقته، 
 .حال إخالله ا

  )١٣(مادة 
 للوزارة رفض طلب توصيل الكهرباء    
أو املاء إىل أي عقـار إذا كانـت         

  )١٣(مادة 
إىل كلمة   ) للوزارة(  تغيري كلمة    -
 .يف صدر املادة ) للهيئة( 

  )١٣(مادة 
املوافقة على قـرار جملـس       -

النواب بتعديل املـادة وتعـديل      

  )١٤(مادة 
  رفض طلب توصيل الكهرباء    للهيئة

أو املاء إىل أي عقـار إذا كانـت         



 

 ٢٢٣

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

التمديدات والتوصيالت الداخلية أو    
األجهزة أو املعدات املستخدمة فيـه      

  . احملددةختالف املواصفات والشروط
  

يف اية   ) من قبلها (  إضافة عبارة    -
  .املادة

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد       
 :التعديل
  رفض طلب توصيل الكهرباء    للهيئة

أو املاء إىل أي عقـار إذا كانـت         
التمديدات والتوصيالت الداخلية أو    

ألجهزة أو املعدات املستخدمة فيـه      ا
ختالف املواصفات والشروط احملددة    

  .من قبلها

 ).١٤(الترقيم لتصبح املادة 

إىل  ) للـوزارة (  تغيري كلمة    -
 .يف صدر املادة ) للهيئة( كلمة 

يف  ) من قبلها (  إضافة عبارة    -
اية املادة.  
  

 

التمديدات والتوصيالت الداخلية أو    
األجهزة أو املعدات املستخدمة فيـه      
ختالف املواصفات والشروط احملددة    

  .من قبلها

 

  )١٤(مادة 
تقاس كمية ما يستهلك من وحدات      

العـدادات  الكهرباء واملاء بواسطة    
اليت توفرها الـوزارة أو بـالطرق       

  )١٤(مادة 
أينمـا   ) الـوزارة (  تغيري كلمة    -

   ).اهليئة( وردت إىل كلمة 
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد       

  )١٤(مادة 
املوافقة على قـرار جملـس       -

النواب بتعديل املـادة وتعـديل      
  ).١٥(ة الترقيم لتصبح املاد

  )١٥(مادة 
تقاس كمية ما يستهلك من وحدات      
الكهرباء واملاء بواسطة العـدادات     

 أو بالطرق األخرى    اهليئةاليت توفرها   



 

 ٢٢٤

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .األخرى اليت تراها مناسبة لذلك
ويتم حتصيل قيمة استهالك الكهرباء     
واملاء واخلدمات األخرى مبوجـب     
فاتورة تعد بناء على القـراءة الـيت        
ــدادات أو حــسب  ــسجلها الع ت
التقديرات اليت تراها الوزارة مناسبة     
يف حالة عدم توافر قراءة صـحيحة       

  .ستهالكلال

 :التعديل
تقاس كمية ما يستهلك من وحدات      
الكهرباء واملاء بواسطة العـدادات     

 أو بالطرق األخرى    اهليئةاليت توفرها   
  .اليت تراها مناسبة لذلك

ك الكهرباء  ويتم حتصيل قيمة استهال   
واملاء واخلدمات األخرى مبوجـب     
فاتورة تعد بناء على القـراءة الـيت        
ــدادات أو حــسب  ــسجلها الع ت

 مناسبة يف   اهليئةالتقديرات اليت تراها    
حالة عدم توافر قـراءة صـحيحة       

  .لالستهالك
  
  

أينما  ) الوزارة(  تغيري كلمة    -
  ).اهليئة( وردت إىل كلمة 

  

 

  .اليت تراها مناسبة لذلك
ويتم حتصيل قيمة استهالك الكهرباء     

وجـب  واملاء واخلدمات األخرى مب   
فاتورة تعد بناء على القـراءة الـيت        
ــدادات أو حــسب  ــسجلها الع ت

 مناسبة يف   اهليئةالتقديرات اليت تراها    
حالة عدم توافر قـراءة صـحيحة       

  .لالستهالك
 



 

 ٢٢٥

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  الفصل الرابع
  التزامات املشترك

  )١٥(مادة 
  

على املشترك االلتزام بأحكام هـذا      
القانون واللوائح واألنظمة والقرارات   

  :ه، وعلى األخص ما يأيتاملنفذة ل
  
السماح للوزارة بوضع أجهـزة      .١

القياس وغريها مـن األجهـزة      
واملعدات الكهربائية واملائيـة يف     

 .األماكن اليت حتددها الوزارة
  
  

  الفصل الرابع
  التزامات املشترك

  

  )١٥(ة ماد
  

أينمـا   ) الـوزارة (  تغيري كلمة    -
   ).اهليئة( وردت إىل كلمة 

إىل العبارة   ) الوزارة(  تغيري كلمة    -
وفقاً ألنظمة التمديـدات    ( التالية  

يف  ) .الكهربائية واملائية الـسارية   
  ).١(اية البند 

  ).٢( إعادة صياغة البند رقم -
إىل  ) التصرف فيها (  تغيري عبارة    -

وضع حواجز تعيق   (  التالية   العبارة
  ).٣(يف البند  ) قراءة العدادات

  الفصل الرابع
  التزامات املشترك

  ج

  )١٥(ة ماد
  

تعديل الترقيم لتصبح املـادة      -
)١٦.(  
 املوافقة على قـرار جملـس       -

النواب بتعديل املادة، مع إجراء     
  : التعديالت التالية

  
  
  
  

  الفصل الرابع
  التزامات املشترك

  

  )١٦(ة ماد
  

على املشترك االلتزام بأحكام هـذا      
القانون واللوائح واألنظمة والقرارات   

  : املنفذة له، وعلى األخص ما يأيت
 بوضع أجهـزة    للهيئةالسماح   .١

القياس وغريها مـن األجهـزة      
واملعدات الكهربائية واملائيـة يف     

ـًا  األماكن اليت حتددها     وفقـ
ألنظمة التمديدات الكهربائية   

 .لساريةواملائية ا
  



 

 ٢٢٦

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

عدم تبديل مواقع أجهزة القياس      .٢
أو تغيري حميط عداد الكهرباء أو      
قاطع الدائرة أو إزالة أو إتالف      

إال صندوق عداد املاء ومرفقاته،     
مبوافقة الوزارة وبعـد سـداد      
 .التكاليف والرسوم املقررة لذلك

  
احملافظة على ممتلكات الوزارة من      .٣

أجهزة قياس وغريها املوجـودة     
يف حدود عقاره وعدم فتحها أو      
العبث ا أو البناء فوقها أو هدم       
البناء املقام عليهـا أو طمرهـا       
ــات أو املزروعــات أو  باملخلف

ا وعـدم   غريها أو التصرف فيه   

 أو علـى حـصة      ( إضافة عبارة    -
املشتركني اآلخرين من الكهرباء أو     

 ) الشبكة العامة ( بعد عبارة    ) املاء
  ).٨(يف البند 

حـال العلـم    (  إحالل عبـارة     -
بدالً ) ٩(الواردة يف البند    ) حبدوثه  

   ).فور حدوثه( من 
العمـل علـى    ( رة   حذف عبا  -

ترشيد استهالك الكهرباء واملـاء     
،  ) وإصالح التسربات الداخلية و   

  إىل        ) اتفاقية( وتغيري كلمة 
  ).١٠(من البند  ) عقد( 
ــارة - ــيري عب ــاالت (  تغ يف احل

بعد مراعاة  ( إىل   ) املنصوص عليها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عدم تبديل مواقـع أجهـزة       .٢
القياس أو تغيري حمـيط عـداد    
الكهرباء أو قاطع الـدائرة إال      
مبوافقة اهليئـة وبعـد سـداد       
التكاليف والرسوم املقـررة،    
وجيب عدم إزالـة أو إتـالف       

 .صندوق عداد املاء ومرفقاته
  

 من  اهليئةاحملافظة على ممتلكات     .٣
أجهزة قياس وغريها املوجـودة     

قاره وعدم فتحها أو    يف حدود ع  
العبث ا أو البناء فوقها أو هدم       
البناء املقام عليهـا أو طمرهـا       
باملخلفــات أو املزروعــات أو 



 

 ٢٢٧

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

السماح للغري بأي ممـا ذكـر       
واإلبالغ عن أي خلل أو تلـف      

 .يالحظ عليها
عدم وضع أية أبنية أو إنشاءات       .٤

فوق خطوط الكهربـاء واملـاء      
واملمــرات املخصــصة لتلــك 

 .اخلطوط
عدم توصيل التيار الكهربائي أو      .٥

املاء بعد قطع أي منهما من قبل       
 .الوزارة

إبالغ الوزارة عن بيع أو تأجري       .٦
لعقار لتحول خـدماا باسـم      ا

 .املالك اجلديد أو املستأجر
متكني الوزارة مـن اسـترداد        .٧

  ).١١(يف البند ) األحكام الواردة 
ــارة - ــافة عب ــشبكة ( إض  بال

يف اية البنـد     ) بائية العامة الكهر
)١٢.(  
 إضافة بندين جديـدين برقمـي           -
، مع مراعاة ترقيم مـا       )١٤،١٣( 

  :يليهما، ينصان على التايل
 عدم العبث مبمتلكات اهليئة     -١٣

من أجهزة قياس وغريها أو فتحها      
أو القيام بأي فعل خيل مبتطلبـات       
السالمة أو يؤثر علـى أدائهـا أو        

خاطئة أو التـصرف    إعطاء قراءة   
  .فيها بأي شكل خمالف للقانون

 العمل على ترشيد استهالك     -١٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أو وضع حواجز تعيـق     غريها  
 وعدم السماح   قراءة العدادات 

للغري بأي مما ذكر واإلبالغ عن      
 .أي خلل أو تلف يالحظ عليها

عدم وضع أية أبنية أو إنشاءات       .٤
كهربـاء واملـاء    فوق خطوط ال  

واملمـرات املخصــصة لتلــك  
 .اخلطوط

عدم توصيل التيار الكهربائي أو      .٥
املاء بعد قطع أي منهما من قبل       

 .اهليئة
 عن بيع أو تـأجري      اهليئةإبالغ   .٦

العقار لتحول خـدماا باسـم     
 .املالك اجلديد أو املستأجر



 

 ٢٢٨

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

أجهزا املوجودة بالعقار قبـل     
 .إزالته أو هدمه

االمتناع عن استخدام الكهرباء     .٨
ــراض  ــري األغ ــاء يف غ أو امل
املسموح ا أو اسـتخدام أيـة       
أجهزة من شأا التـأثري علـى       

 فعل  الشبكة العامة أو القيام بأي    
من شأنه زيـادة احلمـل دون       
احلصول على ترخيص كتـايب     

 .بذلك من الوزارة
  
 
االلتزام مبتطلبات السالمة الـيت      .٩

حتددها الوزارة وإبالغها بـأي     

الكهرباء واملاء وإصالح التسربات    
  .الداخلية

 إضافة العبارة التالية يف اية البند       -
ــد ) ( ١٣( ــادة ١٥البن ــد إع  بع

، ويستثىن من الـسداد     ): (الترقيم
ذوو الدخل احملدود ممـن يـصدر       

  ).  الوزراءبشأم قرار من جملس
  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد       
 :التعديل

على املشترك االلتزام بأحكام هـذا      
القانون واللوائح واألنظمة والقرارات   

  : املنفذة له، وعلى األخص ما يأيت
 بوضع أجهزة   للهيئةالسماح   .١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 من استرداد أجهزا    اهليئةمتكني   .٧
 املوجودة بالعقار قبل إزالتـه أو     

 .هدمه
االمتناع عن استخدام الكهرباء     .٨

ــراض  ــري األغ ــاء يف غ أو امل
املسموح ا أو اسـتخدام أيـة    
أجهزة من شأا التـأثري علـى       

أو على حـصة    الشبكة العامة   
ــن  ــرين م ــشتركني اآلخ امل

 أو القيام بأي    الكهرباء أو املاء  
فعل من شأنه زيادة احلمل دون      
احلصول على ترخيص كتـايب     

 .ةاهليئبذلك من 
االلتزام مبتطلبات السالمة الـيت      .٩



 

 ٢٢٩

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

حادث خطري يقـع يف حـدود       
 .عقاره فور حدوثه

العمل على ترشيد استهالك     .١٠
ــالح  ــاء وإص ــاء وامل الكهرب
التسربات الداخلية وعدم تزويد    

ف العقار احملـدد    أي عقار، خال  
يف اتفاقية التزويد خبدمة الكهرباء     
أو املاء دون إذن كتـايب مـن        

  .الوزارة
السماح ملـوظفي الـوزارة      .١١

املختصني بالدخول إىل عقـاره     
دون اعتراض منـه وذلـك يف       
احلاالت املنصوص عليها يف املادة     

من هذا القانون، ولـه أن      ) ٩(

القياس وغريها مـن األجهـزة      
واملعدات الكهربائية واملائيـة يف     

ـ األماكن اليت حتـددها      ـًا وفق
ألنظمة التمديدات الكهربائيـة    

 .واملائية السارية
  
  
  
  
عدم تبديل مواقع أجهـزة      .٢

القياس أو تغيري حمـيط عـداد       
الكهرباء أو قاطع الـدائرة إال      
مبوافقة اهليئـة وبعـد سـداد       
التكاليف والرسـوم املقـررة،     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وإبالغهـا بـأي     اهليئةحتددها  
حادث خطري يقـع يف حـدود       

 .حال العلم حبدوثهعقاره 
 عدم تزويـد أي عقـار،       .١٠

 عقـد خالف العقار احملدد يف     
التزويد خبدمة الكهرباء أو املـاء    

 .اهليئةدون إذن كتايب من 

  
 اهليئــةالــسماح ملــوظفي  .١١

ره املختصني بالدخول إىل عقـا    
بعـد  دون اعتراض منه وذلك     

يف  مراعاة األحكـام الـواردة    
من هذا القانون، وله    ) ٩(املادة  

أن    يطلب من موظفي الوزارة        



 

 ٢٣٠

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

يطلب من موظفي الوزارة إبراز     
يتهم، وعلـيهم   ما يثبت شخص  
 .االستجابة لذلك

احلصول على موافقة الوزارة     .١٢
حال اقتضت الضرورة استخدام    

 .مولد احتياطي
ــتهالك  .١٣ ــة اس ــداد قيم س

الكهرباء واملاء يف املواعيد احملددة     
لذلك، وإخطار الوزارة حـال     
عدم وصول الفواتري الشهرية ملدة     

 .شهرين متتاليني
  

وجيب عدم إزالـة أو إتـالف       
 .صندوق عداد املاء ومرفقاته

  

 هليئةااحملافظة على ممتلكات     .٣
من أجهزة قياس وغريها املوجودة     
يف حدود عقاره وعدم فتحها أو      
العبث ا أو البناء فوقها أو هدم       
البناء املقام عليهـا أو طمرهـا       
باملخلفات أو املزروعات أو غريها     
أو وضع حواجز تعيـق قـراءة       

 وعدم السماح للغـري     العدادات
بأي مما ذكر واإلبالغ عـن أي       

 .يهاخلل أو تلف يالحظ عل
عدم وضـع أيـة أبنيـة أو       .٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إبراز ما يثبـت شخـصيتهم،      
 .وعليهم االستجابة لذلك

  
 اهليئـة احلصول على موافقة     .١٢

حال اقتضت الضرورة استخدام    
ــاطي  ــد احتي ــشبكة مول بال

 .الكهربائية العامة
عبث مبمتلكات اهليئة   عدم ال  .١٣

من أجهزة قياس وغريهـا أو      
فتحها أو القيام بأي فعل خيـل       
مبتطلبات السالمة أو يؤثر على     
أدائها أو إعطاء قراءة خاطئة أو 
التصرف فيها بأي شكل خمالف     

 .للقانون



 

 ٢٣١

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

إنشاءات فوق خطوط الكهربـاء     
واملاء واملمرات املخصصة لتلـك     

 .اخلطوط
عدم توصيل التيار الكهربائي     .٥

أو املاء بعد قطع أي منهما مـن        
 .اهليئةقبل 

 عن بيع أو تأجري     اهليئةإبالغ   .٦
العقار لتحول خـدماا باسـم      

 .املالك اجلديد أو املستأجر
سـترداد   مـن ا   اهليئةمتكني   .٧

أجهزا املوجودة بالعقـار قبـل      
 .إزالته أو هدمه

االمتنــاع عــن اســتخدام  .٨
الكهرباء أو املاء يف غري األغراض      

  
  
  
  
  
 عدم املوافقة على قرار جملس      -

 ويستثىن  (النواب بإضافة عبارة    
الدخل احملدود  من السداد ذوو    

ممن يصدر بشأم قـرار مـن       
يف البند  الواردة  ) جملس الوزراء 

)١٥.(  
  :لألسباب التالية

 إن النص غري مناسب يف هذا       -

العمل على ترشيد استهالك     .١٤
الكهربــاء واملــاء وإصــالح 

 .التسربات الداخلية

سداد قيمة استهالك  .١٥
باء واملاء يف املواعيد احملددة الكهر

 حال عدم اهليئةلذلك، وإخطار 
وصول الفواتري الشهرية ملدة 

  .شهرين متتاليني
 



 

 ٢٣٢

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

املسموح ا أو اسـتخدام أيـة       
أجهزة من شأا التـأثري علـى       

أو علـى حـصة     الشبكة العامة   
املشتركني اآلخرين من الكهرباء    

 أو القيام بأي فعل مـن       أو املاء 
حلمل دون احلـصول  شأنه زيادة ا 

على ترخيص كتايب بذلك مـن      
 .اهليئة

االلتزام مبتطلبات الـسالمة     .٩
 وإبالغها بـأي    اهليئةاليت حتددها   

حادث خطري يقـع يف حـدود       
 .حال العلم حبدوثهعقاره 

 
 عدم تزويـد أي عقـار،       .١٠

  .املوضع
 قد مت النص على ذات احملتوى       -

  ).٨(من املادة ) ١(بالبند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٣٣

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 عقـد خالف العقار احملـدد يف      
التزويد خبدمة الكهرباء أو املـاء      

 .اهليئةدون إذن كتايب من 
 اهليئــةالــسماح ملــوظفي  .١١

املختصني بالدخول إىل عقـاره      
بعـد  دون اعتراض منه وذلـك      

يف املادة   مراعاة األحكام الواردة  
من هذا القـانون، ولـه أن       ) ٩(

يطلب من موظفي الوزارة إبـراز      
ما يثبت شخـصيتهم، وعلـيهم      

 .االستجابة لذلك
 اهليئـة احلصول على موافقة     .١٢

حال اقتضت الضرورة استخدام     
ــد  ــاطي مول ــشبكة احتي بال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٣٤

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 .الكهربائية العامة
 

عدم العبث مبمتلكات اهليئة     .١٣
من أجهزة قيـاس وغريهـا أو       
فتحها أو القيام بأي فعل خيـل       
مبتطلبات السالمة أو يؤثر على     
أدائها أو إعطاء قراءة خاطئة أو      
التصرف فيها بأي شكل  خمالف      

 .للقانون
العمل على ترشيد استهالك     .١٤

ــالح ــاء وإص ــاء وامل  الكهرب
 .التسربات الداخلية

ــتهالك  .١٥ ــة اس ــداد قيم س
الكهرباء واملاء يف املواعيد احملددة     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٣٥

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 حال عـدم  اهليئةلذلك، وإخطار  
وصول الفواتري الـشهرية ملـدة      

، ويستثىن مـن    شهرين متتاليني   
السداد ذوو الدخل احملدود ممن     
يصدر بشأم قرار من جملـس      

 .الوزراء
  

  
  
  
  
  

  

 
  
 

  الفصل اخلامس
احملافظة على سالمة املنشآت 

  الكهربائية واملائية
  

  )١٦(مادة 

  الفصل اخلامس
احملافظة على سالمة املنشآت 

  الكهربائية واملائية
  

  )١٦(مادة 
  

  الفصل اخلامس
احملافظة على سالمة املنشآت 

  الكهربائية واملائية
  

  )١٦(مادة 

  الفصل اخلامس
احملافظة على سالمة املنشآت 

  الكهربائية واملائية
  

  )١٧(مادة 



 

 ٢٣٦

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

حيظر على أي شخص طبيعـي أو       
اعتباري القيام بأي مـن األعمـال       

ص اآلتية دون احلصول على تـرخي     
  :كتايب مسبق من الوزارة

أعمال اإلنشاءات أو احلفـر أو       .١
الردم أو القطع أو التمديـد أو       
تعلية بناء أو هدمه أو توسعته أو       
زراعة أشجار أو قلعها، أو غري      
ذلك من األعمال املـشاة يف      
األماكن اليت توجد ا مـصادر      
ــاج  ــدات إنت ــشآت ومع ومن
الكهرباء واملاء أو اليت متر ـا        

الكهرباء واملاء أو الـيت     شبكات  
تعترب حرما هلا طبقًا ألحكام هذا      

أينمـا   ) الـوزارة (  تغيري كلمة    -
   ).اهليئة( وردت إىل كلمة 

غري ذلك من   ،أو  (  حذف عبارة    -
الواردة يف البند   ) األعمال املشاة   

)١.(  
 ) ربط الـشبكات  (  تغيري عبارة    -

 ) الربط بالشبكات العامـة   ( إىل  
  ).٢(وذلك يف البند 

  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد       
 :التعديل

 

حيظر على أي شخص طبيعـي أو       
اعتباري القيام بأي مـن األعمـال       
اآلتية دون احلصول على تـرخيص      

املوافقة على قـرار جملـس       -
النواب بتعديل املـادة وتعـديل      

  ) .١٧(الترقيم لتصبح املادة 
أينما  ) الوزارة(  تغيري كلمة    -

   ).اهليئة( وردت إىل كلمة 
،أو غري ذلك   (  حذف عبارة    -

الـواردة  ) من األعمال املشاة    
  ).١(يف البند 

 ربط الشبكات (  تغيري عبارة    -
 الربط بالشبكات العامة  ( إىل  ) 
  ).٢(وذلك يف البند ) 
  
  

  

لى أي شخص طبيعـي أو      حيظر ع 
اعتباري القيام بأي مـن األعمـال       
اآلتية دون احلصول على تـرخيص      

  :اهليئةكتايب مسبق من 
أعمال اإلنشاءات أو احلفـر أو      . ١

الردم أو القطع أو التمديد أو تعليـة        
بناء أو هدمه أو توسعته أو زراعـة        
أشجار أو قلعها يف األمـاكن الـيت      
 توجد ا مصادر ومنشآت ومعدات    
إنتاج الكهرباء واملاء أو اليت متر ـا        
شبكات الكهرباء واملاء أو اليت تعترب      

 .حرما هلا طبقًا ألحكام هذا القانون
  
  



 

 ٢٣٧

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 .القانون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
أعمال ربط الشبكات أو الفصل      .٢

  .عنها

  :اهليئةيب مسبق من كتا
أعمال اإلنشاءات أو احلفـر      .١

أو الردم أو القطع أو التمديد أو        
تعلية بناء أو هدمه أو توسعته أو       
ــا يف  ــة أشــجار أو قلعه زراع
األماكن اليت توجد ا مـصادر      
ومنشآت ومعدات إنتاج الكهرباء    
واملاء أو اليت متر ـا شـبكات        
الكهرباء واملاء أو اليت تعترب حرما      

 .ا طبقًا ألحكام هذا القانونهل
 

  

 بالـشبكات ربط  الأعمال   .٢
  . أو الفصل عنهاالعامة

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 العامة بالشبكاتربط  الأعمال  . ٢
 .أو الفصل عنها

  )١٧(مادة 
  

  )١٧(مادة 
  

  )١٧(مادة 
  

  )١٨(مادة 
  



 

 ٢٣٨

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ب على كل من يرغب يف القيـام      جي
بأي من األعمال املـشار إليهـا يف        

 هذا القانون، التقدم    من) ١٦(املادة  
بطلب مكتوب للوزارة مرفقًـا بـه       
املستندات واخلرائط املبينـة ملوقـع      
العمل، وجيوز للوزارة قبول الطلب     

وحـال  .  كليا أو جزئياً أو رفـضه   
قبول الطلب حيق للوزارة إلزام طالب   

ــرخيص باختــاذ االحتياطــات    الت
الوقائية اخلاصة اليت تراهـا الزمـة       

الكهربائية واملائيـة   حلماية املنشآت   
املوجودة يف موقع العمل أو ااورة      

  .له
  

وجيب على الوزارة إبالغ قرارهـا      

أينمـا   ) الـوزارة (  تغيري كلمة    -
   ).اهليئة( وردت إىل كلمة 

املـذكورة  ) ١٦( تغيري رقم املادة     -
) ١٧( الفقــرة األوىل إىل املــادة يف

ـًا إلعادة ترقيم املواد  .تبع
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد       

  :التعديل

جيب على كل من يرغب يف القيـام      
بأي من األعمال املـشار إليهـا يف        

 من هذا القانون، التقدم     )١٧(املادة  
بطلب مكتوب للوزارة مرفقًـا بـه       
املستندات واخلرائط املبينـة ملوقـع      

 قبول الطلـب    للهيئةمل، وجيوز   الع
وحـال  .  كليا أو جزئياً أو رفـضه   

املوافقة على قـرار جملـس       -
النواب بتعديل املـادة وتعـديل      

 ) .١٨(الترقيم لتصبح املادة 

أينما  ) الوزارة(  تغيري كلمة    -
   ).اهليئة( وردت إىل كلمة 

ــادة - ــم امل ــيري رق ) ١٦( تغ
وىل إىل  املذكورة يف الفقـرة األ    

ـًا إلعادة ترقيم   ) ١٧(املادة   تبع
  .املواد

 

جيب على كل من يرغب يف القيـام      
بأي من األعمال املـشار إليهـا يف        

 من هذا القانون، التقدم     )١٧(املادة  
بطلب مكتوب للوزارة مرفقًـا بـه       
املستندات واخلرائط املبينـة ملوقـع      

 قبول الطلـب    للهيئةالعمل، وجيوز   
وحـال  .   جزئياً أو رفـضه  كليا أو 

 إلزام طالب   للهيئةقبول الطلب حيق    
الترخيص باختاذ االحتياطات الوقائية    
اخلاصة اليت تراها الزمـة حلمايـة       
املنشآت الكهربائية واملائية املوجودة    

  .يف موقع العمل أو ااورة له
 إبالغ قرارها اهليئةوجيب على 

لطالب الترخيص بكتاب مسجل 



 

 ٢٣٩

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

لطالب الترخيص بكتاب مـسجل     
خالل ستني يوما من تاريخ التقـدم       

  .بطلب

 إلزام طالب   للهيئةقبول الطلب حيق    
الترخيص باختاذ االحتياطات الوقائية    
اخلاصة اليت تراها الزمـة حلمايـة       
املنشآت الكهربائية واملائية املوجودة    

  .يف موقع العمل أو ااورة له
 إبـالغ قرارهـا     اهليئةوجيب على   

الب الترخيص بكتاب مـسجل     لط
خالل ستني يوما من تاريخ التقـدم       

  .بطلب

ا من تاريخ التقدم خالل ستني يوم
 .بطلب

  )١٨(مادة 
  

يؤدي رب العمـل أو املقـاول إىل        
الوزارة ضمانا ال تزيد قيمته علـى       

 دينار نقدا أو بشيك مؤشرا      ١٠٠٠
عليه بالقبول من املصرف املسحوب     

  )١٨(مادة 
  

أينمـا   ) الـوزارة (  تغيري كلمة    -
   ).اهليئة( وردت إىل كلمة 

)  دينـار  ١٠٠٠( تدوين الرقم    -

  )١٨(مادة 
  

املوافقة على قـرار جملـس       -
النواب بتعديل املـادة وتعـديل      

 ) .١٩(الترقيم لتصبح املادة 

  )١٩(مادة 
  

يؤدي رب العمـل أو املقـاول إىل        
 ألف ضمانا ال تزيد قيمته على       اهليئة

دينار نقدا أو بشيك مؤشرا عليـه       
بالقبول من املـصرف املـسحوب      



 

 ٢٤٠

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

عليه، وذلك قبل الترخيص بالقيـام      
بأي من األعمال املـشار إليهـا يف        

  .من هذا القانون) ١٦(املادة 
 هذا الضمان إىل من أداه بعـد        ويرد

اإلنتهاء من تلك األعمال بشرط أال      
تلحق الشبكات العامة أو ممتلكـات      
الدورة واهليئات واملؤسسات العامة    

  .أية أضرار
وتستوىف من مبلغ الضمان تكلفـة      
إصالح األضرار حـال حـدوثها،      
وذلك دون اإلخالل حبق الوزارة يف      
الرجوع على رب العمل أو املقاول      

ا زاد من تكلفة اإلصالح على مبلغ       مب
  .الضمان

  .الوارد يف املادة باحلروف
املـذكورة  ) ١٦( تغيري رقم املادة     -

) ١٧(يف الفقــرة األوىل إىل املــادة 
ـًا إلعادة ترقيم املواد   .تبع

  
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد       

 :التعديل
 

يؤدي رب العمـل أو املقـاول إىل        
 ألف ضمانا ال تزيد قيمته على       اهليئة

دينار نقدا أو بشيك مؤشرا عليـه       
بالقبول من املـصرف املـسحوب      
عليه، وذلك قبل الترخيص بالقيـام      
بأي من األعمال املـشار إليهـا يف        

  . من هذا القانون)١٧(املادة 

أينما  ) الوزارة(  تغيري كلمة    -
   ).اهليئة( وردت إىل كلمة 

)  دينار ١٠٠٠( تدوين الرقم    -
  .الوارد يف املادة باحلروف

ــا- ــم امل ــيري رق ) ١٦(دة  تغ
املذكورة يف الفقـرة األوىل إىل      

ـًا إلعادة ترقيم   ) ١٧(املادة   تبع
  .املواد

  
  
  

  
  

عليه، وذلك قبل الترخيص بالقيـام      
األعمال املـشار إليهـا يف      بأي من   

  . من هذا القانون)١٧(املادة 
ويرد هذا الضمان إىل من أداه بعـد        
اإلنتهاء من تلك األعمال بشرط أال      
تلحق الشبكات العامة أو ممتلكـات      
الدورة واهليئات واملؤسسات العامة    

  .أية أضرار
وتستوىف من مبلغ الضمان تكلفـة      
إصالح األضرار حـال حـدوثها،      

 يف  اهليئـة اإلخالل حبق   وذلك دون   
الرجوع على رب العمل أو املقاول      
مبا زاد من تكلفة اإلصالح على مبلغ       

 .الضمان



 

 ٢٤١

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

هذا الضمان إىل من أداه بعـد       ويرد  
اإلنتهاء من تلك األعمال بشرط أال      
تلحق الشبكات العامة أو ممتلكـات      
الدورة واهليئات واملؤسسات العامة    

  .أية أضرار
وتستوىف من مبلغ الضمان تكلفـة      
إصالح األضرار حـال حـدوثها،      

 يف  اهليئـة وذلك دون اإلخالل حبق     
الرجوع على رب العمل أو املقاول      

زاد من تكلفة اإلصالح على مبلغ      مبا  
  .الضمان

 

  )١٩(مادة 
يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه       
بأن يتحمل فوقه إذا كان مبنيـا، أو        

  )١٩(مادة 
فيمـا خيـتص    (  إضافة عبـارة     -

  .يف صدر املادة) بالوضع القائم، 

  )١٩(مادة 
تعديل الترقيم لتصبح املـادة      -
)٢٠.(  

  )٢٠(مادة 
يلتـزم   فيما خيتص بالوضع القائم،   

مالك العقار أو واضع اليد عليه بأن       



 

 ٢٤٢

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

فوقه وحتته إذا كان أرضا، مبرور أي       
من أسالك اخلطـوط اهلوائيـة أو        

ملعـدة لإلنـارة    الكابالت األرضية ا  
العامة أو لنقـل وتوزيـع القـوى        
الكهربائية أو أنابيب نقل وتوزيـع      

  .املاء
  
  
  
  
  
  
  
  

  )مبــرور أي (  إضــافة عبــارة -

  .الواردة يف السطر الثاين من املادة
قبل كل مـن  )  ما ( إضافة كلمة    -

فوقه إذا كـان    : ( يةالعبارات التال 
ـًا حتتـه إذا  ( ،  ) فوقـه ( ،   )مبني

ـًا    ).كان أرض
 إضافة الفقرة التالية بعد الفقـرة       -

  :األوىل من املادة
وإذا رغب مالك العقار يف ترميم      ( 

أو إعادة بناء  عقاره وتطلب ذلك       
إزالة أو إزاحة خـدمات اهليئـة        
فيجب عليه إخطار اهليئـة إلجيـاد    

أن يلتزم مالـك  بدائل مؤقتة، على  
العقار بالسماح للهيئـة بإعـادة      

 املوافقة على قـرار جملـس       -
النواب بتعديل املادة،مع إجـراء     

  : التعديالت التالية
فيما خيـتص   (  إضافة عبارة    -

يف صـدر   ) بالوضع القـائم،    
  .املادة

  )ور أي   مبـر (  إضافة عبارة    -

الواردة يف السطر الثـاين مـن       
  .املادة

قبل كـل  )  ما ( إضافة كلمة  -
فوقه إذا  : ( من العبارات التالية  

ـًا  ( ،   ) فوقـه ( ،   )كان مبني
ـًا    ).حتته إذا كان أرض

 إضافة الفقرة التالية بعد الفقرة      -

 مافوقه إذا كان مبنيا، أو       مايتحمل  
 حتته إذا كان أرضا، مـن        ما فوقه و 

ت أسالك اخلطوط اهلوائية أو الكابال    
األرضية املعدة لإلنارة العامة أو لنقل      
وتوزيع القوى الكهربائية أو أنابيب     

  .نقل وتوزيع املاء
  
  

وإذا رغب مالك العقار يف تـرميم       
أو إعادة بناء  عقاره وتطلب ذلك       
إزالة أو إزاحة خـدمات اهليئـة        
فيجب عليه إخطار اهليئـة إلجيـاد    
بدائل مؤقتة، على أن يلتزم مالـك   

اح للهيئـة بإعـادة     العقار بالسم 



 

 ٢٤٣

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  

وإذا كان العقار مبنيا، ال جيوز وضع       
األسالك أو الكابالت إال خـارج      
احلوائط أو الواجهـات أو فـوق       

ــة      ــطح بكيفي ــقف أو األس األس
ميكن معها الوصول إليها من اخلارج      

السلم دون اختراق أجزاء    أو بطريق   
العقار املخصصة للسكىن بطريقة ال     

  .تعرض سالمة الغري للخطر
  

خدماا ملساراا الـسابقة بعـد      
االنتهاء من عملية الترميم أو إعادة      
البناء اليت جيب أن تكون خـالل       

  ).مدة حمددة يتفق عليها الطرفان 
الواردة يف   ) السلم(  تغيري كلمة    -

  الفقرة األخرية من املادة إىل  
   ).السالمل( 

  

 يكون نص املادة بعـد      وعلى ذلك 
 :التعديل

  

يلتـزم   فيما خيتص بالوضع القائم،   
مالك العقار أو واضع اليد عليه بأن       

 مافوقه إذا كان مبينا، أو       مايتحمل  
 حتته إذا كان أرضا، مـن        ما فوقه و 

  :األوىل من املادة
وإذا رغب مالك العقـار يف      ( 

ره ترميم أو إعادة بنـاء  عقـا       
وتطلب ذلك إزالة أو إزاحـة      
خدمات اهليئة فيجـب عليـه      
إخطار اهليئة إلجيـاد بـدائل      
مؤقتة، على أن يلتـزم مالـك       
العقار بالسماح للهيئة بإعـادة     
خدماا ملساراا السابقة بعـد     
االنتهاء من عملية التـرميم أو      
إعادة البناء اليت جيب أن تكون      
خالل مدة حمددة يتفق عليهـا      

  ).الطرفان 
الواردة  ) السلم(  تغيري كلمة    -

خدماا ملساراا الـسابقة بعـد      
االنتهاء من عملية الترميم أو إعادة      
البناء اليت جيب أن تكون خـالل       

  .مدة حمددة يتفق عليها الطرفان
  

 

وإذا كان العقار مبنيا، ال جيوز وضع 
األسالك أو الكابالت إال خارج 
احلوائط أو الواجهات أو فوق 

ية ميكن األسقف أو األسطح بكيف
معها الوصول إليها من اخلارج أو 
بطريق السلم دون اختراق أجزاء 
العقار املخصصة للسكىن بطريقة ال 

  .تعرض سالمة الغري للخطر



 

 ٢٤٤

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

أسالك اخلطوط اهلوائية أو الكابالت       
األرضية املعدة لإلنارة العامة أو لنقل      

ة أو أنابيب   وتوزيع القوى الكهربائي  
  .نقل وتوزيع املاء

وإذا رغب مالك العقار يف تـرميم       
أو إعادة بناء  عقاره وتطلب ذلك       
إزالة أو إزاحة خـدمات اهليئـة        
فيجب عليه إخطار اهليئـة إلجيـاد    
بدائل مؤقتة، على أن يلتزم مالـك   
العقار بالسماح للهيئـة بإعـادة      
خدماا ملساراا الـسابقة بعـد      

 الترميم أو إعادة    االنتهاء من عملية  
البناء اليت جيب أن تكون خـالل       

  .مدة حمددة يتفق عليها الطرفان
 

  يف الفقرة األخرية من املادة إىل  
   ).السالمل( 
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٤٥

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

وإذا كان العقار مبنيا، ال جيوز وضع       
األسالك أو الكابالت إال خـارج      
احلوائط أو الواجهـات أو فـوق       
األسقف أو األسطح بكيفية ميكـن      
معها الوصول إليها من اخلـارج أو       

اء بطريق السلم دون اختراق أجـز     
العقار املخصصة للسكىن بطريقة ال     

  .تعرض سالمة الغري للخطر

  
 

  )٢٠(مادة 
جيوز للوزارة أن تطلب من املالك أو       
أصحاب احلقوق قطع أو ـذيب      
األشجار أو إزالة املباين أو العوائـق       

ملنـشآت الكهربائيـة    اليت تعترض ا  
واملائية، وذلك يف حدود املـسافات      

  )٢٠(مادة 
أينمـا   ) الـوزارة (  تغيري كلمة    -

  ).اهليئة( وردت إىل كلمة 
 تعديل صدر املادة علـى النحـو        -

  : التايل
ال جيوز للمـالك أو أصـحاب       ( 

  )٢٠(مادة 
املوافقة على قـرار جملـس       -

النواب بتعديل املـادة وتعـديل      
 ) .٢١(الترقيم لتصبح املادة 

  

  

  

  )٢١(مادة 
ال جيوز للمالك أو أصحاب احلقوق  
غرس األشـجار والـشتالت أو      
تشييد املباين أو وضع العوائق اليت      

ية تعترض املنشآت الكهربائية واملائ   
القائمة، وذلك يف حدود املسافات     



 

 ٢٤٦

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

املوضحة فيما يأيت مقاسه من حمـور       
  :املسار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

احلقوق غرس األشجار والشتالت    
أو تشييد املباين أو وضع العوائـق       

ـ     ة اليت تعترض املنشآت الكهربائي
واملائية القائمة، وذلك يف حـدود      
املسافات املوضحة فيما يأيت، مقاسةً   

  ): من حمور املسار
  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد       
 :التعديل

  

ال جيوز للمالك أو أصحاب احلقوق  
غرس األشـجار والـشتالت أو      
تشييد املباين أو وضع العوائق اليت      
تعترض املنشآت الكهربائية واملائية    

 وذلك يف حدود املسافات     القائمة،

أينما  ) الوزارة(  تغيري كلمة    -
  ).اهليئة( وردت إىل كلمة 

 تعديل صدر املادة على النحو      -
  : التايل

ال جيوز للمالك أو أصحاب ( 
احلقوق غرس األشجار 
والشتالت أو تشييد املباين أو 
وضع العوائق اليت تعترض 
املنشآت الكهربائية واملائية 
القائمة، وذلك يف حدود 
املسافات املوضحة فيما يأيت، 

 ): مقاسةً من حمور املسار

املوضحة فيما يأيت، مقاسةً من حمور      
  : املسار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٤٧

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  

  

  :بالنسبة إىل اخلطوط اهلوائية:  أوالً
 أمتار من كل جانب بالنسبة      ٧ .١

 كيلو فولت   ٣٣خلطوط اجلهد   
  . كيلو فولت٦٦و

 أمتار من كل جانب بالنسبة      ٤ .٢
 .فولت كيلو ١١خلطوط اجلهد 

 متر من كل جانب بالنـسبة       ٢ .٣
 كيلو  ١١خلطوط اجلهد أقل من     

 .فولت
  
  
  

  :ثانيا بالنسبة إىل الكابالت األرضية

املوضحة فيما يأيت، مقاسةً من حمور      
  : املسار

  

  :بالنسبة إىل اخلطوط اهلوائية:  أوالً
 أمتار من كل جانب بالنسبة      ٧ .١

 كيلو فولت   ٣٣خلطوط اجلهد   
  . كيلو فولت٦٦و

 أمتار من كل جانب بالنسبة      ٤ .٢
  . كيلو فولت١١خلطوط اجلهد 

 متر من كل جانب بالنـسبة       ٢ .٣
 كيلو  ١١جلهد أقل من    خلطوط ا 

 .فولت
  
 

  :ثانيا بالنسبة إىل الكابالت األرضية
 من مركز غطاء الكابل من      ١,٥ .١

  
  

  

  :بالنسبة إىل اخلطوط اهلوائية:  أوالً
 أمتار من كل جانب بالنسبة      ٧ .١

 كيلـو   ٣٣خلطوط اجلهـد    
  . كيلو فولت٦٦فولت و

 أمتار من كل جانب بالنسبة      ٤ .٢
 كيلـو   ١١خلطوط اجلهـد    

  .فولت
ن كل جانب بالنـسبة      متر م  ٢ .٣

 ١١خلطوط اجلهد أقل مـن      
 .كيلو فولت

 

  :ثانيا بالنسبة إىل الكابالت األرضية



 

 ٢٤٨

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 من مركز غطاء الكابل من      ١,٥ .١
 ٢٢٠كل جانب بالنـسبة إىل      

  .كيلو فولت
 متر من مركز غطاء الكابـل       ١ .٢

من كل جانـب بالنـسبة إىل       
 كيلو  ١١ و ٦٦ و ٣٣الكابالت  

كيلـو   ١١فولت وأقـل مـن      
 .فولت

بالنسبة إىل كابالت اخلدمات    : ثالثًا
التابعة جلهات أخرى جيب مراعـاة      

  :اآليت
أال تقل املسافة الرأسـية بـني        .١

كابالت الـوزارة وكـابالت     
 ملم، وذلك   ٣٠٠اخلدمات عن   

 ٢٢٠كل جانب بالنـسبة إىل      
  .كيلو فولت

 متر من مركز غطاء الكابـل       ١ .٢
من كل جانـب بالنـسبة إىل       

 كيلو  ١١ و ٦٦ و ٣٣الكابالت  
 كيلـو   ١١فولت وأقـل مـن      

  .فولت
خلدمات بالنسبة إىل كابالت ا   : ثالثًا

التابعة جلهات أخرى جيب مراعـاة      
 :اآليت

أال تقل املسافة الرأسـية بـني        .١
ــابالت  ــةك ــابالت اهليئ  وك

 ملم، وذلك   ٣٠٠اخلدمات عن   
حال متريرها أسـفل كـابالت      

 من مركز غطاء الكابل من      ١,٥ .١
 ٢٢٠كل جانب بالنـسبة إىل      

  .كيلو فولت
 متر من مركز غطاء الكابـل       ١ .٢

من كل جانـب بالنـسبة إىل       
 كيلو  ١١ و ٦٦ و ٣٣الكابالت  

 كيلـو   ١١فولت وأقـل مـن      
  .فولت

بالنسبة إىل كابالت اخلدمات    : اثالثً
التابعة جلهات أخرى جيب مراعـاة      

 :اآليت
أال تقل املسافة الرأسـية بـني        .١

ــابالت  ــةك ــابالت اهليئ  وك
 ملم، وذلك   ٣٠٠اخلدمات عن   



 

 ٢٤٩

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

حال متريرها أسـفل كـابالت      
  .الوزارة

أال تقل املسافة الرأسـية بـني        .٢
كابالت الـوزارة وكـابالت     

 ملـم مـن     ٧٥٠اخلدمات عن   
أعلى مستوى غـالف كابـل      
الوزارة، وذلك حـال متريرهـا      

 .أعلى كابالت الوزارة
  

بالنـسبة إىل أنابيـب نقـل       : رابعا
  :وتوزيع املاء

 أمتار مـن كـل      ٥تكون املسافة   
جانب، وإذا تعذر ذلك تقوم اإلدارة      
املختصة بتحديد املـسافة املناسـبة      

 متر من كـل     ٢حبيث ال تقل عن     

  .الوزارة
أال تقل املسافة الرأسـية بـني        .٢

ــابالت  ــةك ــابالت اهليئ  وك
 ملـم مـن     ٧٥٠اخلدمات عن   

 اهليئةأعلى مستوى غالف كابل     
لك حال متريرهـا أعلـى      ، وذ 

  .اهليئةكابالت 
 

بالنـسبة إىل أنابيـب نقـل       : رابعا
  :وتوزيع املاء

 أمتار مـن كـل      ٥تكون املسافة   
جانب، وإذا تعذر ذلك تقوم اإلدارة      
املختصة بتحديد املـسافة املناسـبة      

 متر من كـل     ٢حبيث ال تقل عن     
  .جانب

حال متريرها أسـفل كـابالت      
  .الوزارة

أال تقل املسافة الرأسـية بـني        .٢
ــابالت  ــةك ــابالت اهليئ  وك

 ملـم مـن     ٧٥٠اخلدمات عن   
 اهليئةوى غالف كابل    أعلى مست 

، وذلك حال متريرهـا أعلـى       
  .اهليئةكابالت 

 

بالنـسبة إىل أنابيـب نقـل       : رابعا
  :وتوزيع املاء

 أمتار مـن كـل      ٥تكون املسافة   
جانب، وإذا تعذر ذلك تقوم اإلدارة      
املختصة بتحديد املـسافة املناسـبة      

 متر من كـل     ٢حبيث ال تقل عن     



 

 ٢٥٠

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .جانب
بالنسبة إىل اخلدمات املارة    : خامسا

  :أعلى أو أسفل أنابيب نقل املاء
 مم ٣٠٠ال تقل املسافة الرأسية عن      

  .يف مجيع األحوال
وحيظر وضع وصالت أو صمامات     
أعلى أو أسفل كابالت أو أنابيـب       
املاء التابعة للوزارة مباشرة، وجيـوز      
وضع وصالت أو صمامات علـى      
 جانبيها بشرط أال تقل املسافة بـني      
الكابل وأقرب وصلة أو صمام عـن   

  . متر١

بالنسبة إىل اخلدمات املارة    : خامسا
  :ابيب نقل املاءأعلى أو أسفل أن

 مم  ٣٠٠ال تقل املسافة الرأسية عن      
  .يف مجيع األحوال

وحيظر وضع وصالت أو صمامات     
أعلى أو أسفل كابالت أو أنابيـب       

 مباشرة، وجيـوز    للهيئةاملاء التابعة   
وضع وصالت أو صمامات علـى      
جانبيها بشرط أال تقل املسافة بـني       
الكابل وأقرب وصلة أو صمام عـن   

   متر١

  .جانب
ت املارة  بالنسبة إىل اخلدما  : خامسا

  :أعلى أو أسفل أنابيب نقل املاء
 مم  ٣٠٠ال تقل املسافة الرأسية عن      

  .يف مجيع األحوال
وحيظر وضع وصالت أو صمامات     
أعلى أو أسفل كابالت أو أنابيـب       

 مباشرة، وجيـوز    للهيئةاملاء التابعة   
وضع وصالت أو صمامات علـى      
جانبيها بشرط أال تقل املسافة بـني       

أو صمام عـن  الكابل وأقرب وصلة  
  . متر١
 

  )٢٢(مادة   )٢١(مادة   )٢١(مادة   )٢١(مادة 
  



 

 ٢٥١

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

حيظر إقامة أو إنشاء أو مد خطـوط   
أو كابالت بالقرب من خطـوط أو      
كابالت اجلهود العالية واملنخفـضة     
ــاة  ــارة دون مراع ــدة اإلن وأعم
املسافات املنصوص عليها يف املـادة      

  .من هذا القانون) ٢٠(

اجلهـود العاليـة    (  تغيري عبارة    -
واردة يف نص املـادة     ال) واملنخفضة  

   ).اجلهد العايل واملنخفض( إىل 
املـذكورة  ) ٢٠( تغيري رقم املادة     -

ـًا ) ٢١(يف اية املادة إىل املادة       تبع
  .إلعادة ترقيم املواد

  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد       
 :التعديل

حيظر إقامة أو إنشاء أو مد خطـوط   
أو كابالت بالقرب من خطـوط أو      

ـ  د الع اجلهكابالت    خفضنايل وامل
ــاة  ــارة دون مراع ــدة اإلن وأعم

املـادة  املسافات املنصوص عليها يف     
  . من هذا القانون)٢١(

املوافقة على قـرار جملـس       -
النواب بتعديل املـادة وتعـديل      

 ) .٢٢(الترقيم لتصبح املادة 

اجلهود العاليـة  (  تغيري عبارة  -
الواردة يف نـص    ) واملنخفضة  
ــادة إىل  ــايل اجل( امل ــد الع ه
   ).واملنخفض

ــادة - ــم امل ــيري رق ) ٢٠( تغ
املذكورة يف اية املادة إىل املادة      

ـًا إلعادة ترقيم املواد) ٢١(   .تبع
  

حيظر إقامة أو إنشاء أو مد خطـوط   
أو كابالت بالقرب من خطـوط أو      

ـ   اجلهكابالت    خفضند العايل وامل
ــاة  ــارة دون مراع ــدة اإلن وأعم

املـادة  وص عليها يف    املسافات املنص 
  . من هذا القانون)٢١(



 

 ٢٥٢

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  الفصل السادس
  العقوبات

  )٢٢(مادة 
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد       
ينص عليها قانون العقوبـات أو أي       
قانون آخر، يعاقب باحلبس ملـدة ال      
تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عـن        
ثالثة آالف دينار أو بإحدى هاتني       
 العقوبتني كل من تسبب عمـدا يف      
إتالف إحدى املنشآت الكهربائية أو     
املائية أو تعطيلها كليا أو جزئيـا أو        
جعلها غري صاحلة لالستعمال بـأي      

  .شكل من األشكال
  

  الفصل السادس
  العقوبات

  )٢٢(مادة 
ومع عدم اإلخالل (  إضافة عبارة    -

حبق اهليئة يف املطالبـة بـالتعويض       
مـع عـدم    (بعد عبـارة    ) املدين  

اإلخالل بأية عقوبة أشـد يـنص       
قانون عليها قانون العقوبات أو أي      

  ).آخر
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد       

  :التعديل
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد       
ينص عليها قانون العقوبـات أو أي       

ومع عدم اإلخالل حبق    قانون آخر   

  الفصل السادس
  العقوبات

  )٢٢(مادة 
املوافقة على قـرار جملـس       -

النواب بتعديل املـادة وتعـديل      
 ) .٢٣(الترقيم لتصبح املادة 

ومـع عـدم    (  إضافة عبارة    -
اهليئة يف املطالبـة    اإلخالل حبق   

بعد عبـارة   ) بالتعويض املدين   
مع عدم اإلخالل بأية عقوبـة      (

أشـد يـنص عليهـا قــانون    
  ).العقوبات أو أي قانون آخر

  

  الفصل السادس
  العقوبات

  )٢٣(مادة 
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد       
ينص عليها قانون العقوبـات أو أي       

ومع عدم اإلخالل حبق    قانون آخر   
، ملطالبة بالتعويض املدين    اهليئة يف ا  

يعاقب باحلبس ملدة ال تقل عن سنة       
وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار     
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من      
تسبب عمدا يف إتـالف إحـدى       
املنشآت الكهربائيـة أو املائيـة أو       
تعطيلها كليا أو جزئيا أو جعلها غري       
صاحلة لالستعمال بأي شكل مـن      



 

 ٢٥٣

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
وتكون العقوبة احلبس ملدة ال تزيـد     
على سنة وبغرامة ال تتجاوز ألـف       
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني يف      
حالة وقوع اجلرائم املنصوص عليها     

رة السابقة عن طريق اإلمهال     يف الفق 
أو عدم االحتياط أو عدم مراعـاة       

  . القوانني واللوائح
  
  

، اهليئة يف املطالبة بالتعويض املدين      
يعاقب باحلبس ملدة ال تقل عن سنة       
وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار     

ني العقوبتني كل من    أو بإحدى هات  
تسبب عمدا يف إتـالف إحـدى       
املنشآت الكهربائيـة أو املائيـة أو       
تعطيلها كليا أو جزئيا أو جعلها غري       
صاحلة لالستعمال بأي شكل مـن      

  .األشكال
وتكون العقوبة احلبس ملدة ال تزيـد     
على سنة وبغرامة ال تتجاوز ألـف       
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني يف      

 اجلرائم املنصوص عليها    حالة وقوع 
يف الفقرة السابقة عن طريق اإلمهال      

  .األشكال
تكون العقوبة احلبس ملدة ال تزيـد     و

على سنة وبغرامة ال تتجاوز ألـف       
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني يف      
حالة وقوع اجلرائم املنصوص عليها     
يف الفقرة السابقة عن طريق اإلمهال      
أو عدم االحتياط أو عدم مراعـاة       

  .القوانني واللوائح
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٥٤

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

أو عدم االحتياط أو عدم مراعـاة       
  .القوانني واللوائح

  

  
  
  
  
  
  

  )٢٣(مادة 
 أو يعاقب باحلبس كل مـن سـرق    

استهلك بطريق الغش أو التدليس أو      
بأي طريق آخر غري مشروع، أيـة       
كمية من الكهرباء أو املاء مما تورده       

وللمحكمـة، يف   .  الوزارة أو متلكه  
حالة اإلدانة، أن تأمر بإلزامه بسداد      
قيمة ما استهلكه من الكهربـاء أو       

  )٢٣(مادة 
  . إعادة صياغة املادة-

ملادة بعـد   وعلى ذلك يكون نص ا    
 :التعديل

مـن  ) ١٣(مع مراعاة حكم البند     
يعاقب كل من سـرق  ) ١٦(املادة  

أي كمية من الكهرباء أو املاء ممـا        
تورده اهليئة أو متلكـه بالعقوبـة       

  )٢٣(مادة 
 املوافقة على قـرار جملـس       -

النواب   بإعادة صياغة املـادة،       
ة مع اإلبقاء على الفقرة األخـري     
: من املادة واليت تـنص علـى      

وللمحكمة، يف حالة اإلدانة،    (
أن تأمر بإلزامه بسداد قيمة ما      

  )٢٤(مادة 
مـن  ) ١٣(مع مراعاة حكم البند     

يعاقب كل من سـرق  ) ١٦(املادة  
أي كمية من الكهرباء أو املاء ممـا        

ده اهليئة أو متلكـه بالعقوبـة       تور
ــات  ــانون العقوب ــواردة بق ، ال

وللمحكمة، يف حالة اإلدانة، أن تأمر  
بإلزامه بسداد قيمة ما استهلكه من      



 

 ٢٥٥

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .)استهلكه من الكهرباء أو املاء  .الواردة بقانون العقوبات  .املاء
تعديل الترقيم لتصبح املـادة      -
)٢٤.(  

  
  

  .الكهرباء أو املاء

  )٢٤(مادة 
يعاقب باحلبس ملدة ال تزيد على ستة       
أشهر وبغرامة ال تتجاوز ألفي دينار      
أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من      

من هـذا   ) ٣( أحكام املادة    خيالف
  .القانون

وللمحكمة، يف حالة اإلدانة، أن تأمر  
بإزالة أسباب املخالفة علـى نفقـة       

  )٢٤(مادة 
  دون تعديل

  )٢٤(مادة 
 املوافقة على النص كما ورد      -

  .دون تعديل من احلكومة املوقرة
م لتصبح املادة   تعديل الترقي  - -
)٢٥.(  

  )٢٥(مادة 
يعاقب باحلبس ملدة ال تزيد على ستة       
أشهر وبغرامة ال تتجاوز ألفي دينار      
أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من      

من هـذا   ) ٣(خيالف أحكام املادة    
  .القانون

وللمحكمة، يف حالة اإلدانة، أن تأمر  
بإزالة أسباب املخالفة علـى نفقـة       



 

 ٢٥٦

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ويضاعف احلد األقـصى    .  املخالف
  .للعقوبة يف حالة العود

د األقـصى   ويضاعف احل .  املخالف
  .للعقوبة يف حالة العود

  
  
  

  )٢٥(مادة 
يعاقب باحلبس ملدة ال تزيـد علـى    
شهرين وبغرامة ال تتجاوز مائة دينار      
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من      

من ) ٥(و) ٤(خيالف أحكام املادتني    
  .هذا القانون

  )٢٥(مادة 
) ٥(و ) ٤ (املادتني(  تغيري عبارة - 

) ١١(و ) ٥(و ) ٤( املواد( إىل ) 
   ).)١٣(و

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
  :التعديل

  

يعاقب باحلبس ملدة ال تزيد على 
شهرين وبغرامة ال تتجاوز مائة دينار 
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من 

  )٢٥(مادة 
املوافقة على قـرار جملـس       -

ديل املـادة وتعـديل     النواب بتع 
 ) .٢٦(الترقيم لتصبح املادة 

و ) ٤ (املادتني(  تغيري عبارة -
) ٥(و ) ٤( املواد( إىل ) ) ٥(

   ).)١٣(و) ١١(و 
  

  )٢٦(مادة 
  

يعاقب باحلبس ملدة ال تزيـد علـى    
شهرين وبغرامة ال تتجاوز مائة دينار      
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من      

و ) ٥(و  ) ٤( املوادخيالف أحكام   
  . من هذا القانون)١٣(و) ١١(

  
  
  



 

 ٢٥٧

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

و ) ٥(و ) ٤( املوادخيالف أحكام 
  . من هذا القانون)١٣(و) ١١(

  
  
  
  

  )٢٦(مادة 
يعاقب باحلبس ملدة ال تزيـد علـى    
شهرين وبغرامة ال تتجاوز مائة دينار      
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من      

من هـذا   ) ١١(خيالف أحكام املادة    
  .القانون

وللمحكمة، يف حالة اإلدانة، أن تأمر  
بإلزام املخالف بإتالف املواد حمـل      

خالفة أو إعادة تصديرها إىل اجلهة      امل
  .الواردة منها

  )٢٦(مادة 
املذكورة ) ١١( تغيري رقم املادة -

تبعاً ) ١٢(يف الفقرة األوىل إىل املادة 
  .إلعادة ترقيم املواد

 إىل اجلهة الواردة ( حذف عبارة -
  .من اية الفقرة الثانية ) منها

  
  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
  :التعديل

  

عاقب باحلبس ملدة ال تزيـد علـى    ي

  )٢٦(مادة 
ـ    - رار جملـس   املوافقة على ق

النواب بتعديل املـادة وتعـديل      
 ) .٢٧(الترقيم لتصبح املادة 

) ١١( تغيري رقم املادة -
املذكورة يف الفقرة األوىل إىل 

تبعاً إلعادة ترقيم ) ١٢(املادة 
  .املواد

 إىل اجلهة ( حذف عبارة -
من اية الفقرة  ) الواردة منها

  )٢٧(مادة 
يـد علـى   يعاقب باحلبس ملدة ال تز 

شهرين وبغرامة ال تتجاوز مائة دينار      
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من      

 من هذا   )١٢(املادة  خيالف أحكام   
  .القانون

وللمحكمة، يف حالة اإلدانة، أن تأمر 
بإلزام املخالف بإتالف املواد حمل 

 .املخالفة أو إعادة تصديرها
  



 

 ٢٥٨

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

شهرين وبغرامة ال تتجاوز مائة دينار      
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من      

 من هذا   )١٢(املادة  خيالف أحكام   
  .القانون

وللمحكمة، يف حالة اإلدانة، أن تأمر 
بإلزام املخالف بإتالف املواد حمل 

  .املخالفة أو إعادة تصديرها

  .الثانية
  

  
  
  
  
  

  )٢٧(مادة 
  

يعاقب باحلبس ملدة ال تزيـد علـى    
شهرين وبغرامة ال تقل عن مخسني      
دينارا وال تزيد على مخسمائة دينار      
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من      
خيالف أي حكم من أحكام املـادة       

  )٢٧(مادة 
  . إعادة صياغة املادة-

  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 :التعديل

  

يعاقب بغرامة ال تقل عن مخسني 
 تزيد على مخسمائة دينار ديناراً وال

  )٢٧(مادة 
  

املوافقة على قـرار جملـس       -
النواب بإعادة صـياغة املـادة      
وتعديل الترقيم لتـصبح املـادة      

)٢٨. ( 

  

  )٢٨(مادة 
  

يعاقب بغرامة ال تقل عن مخـسني       
ديناراً وال تزيد على مخسمائة دينار      
كل من خيالف أي حكم من أحكام       

شاملة  ( ١٢ وحىت   ٢الفقرات من   
. من هذا القانون  ) ١٦(ملادة  من ا ) 



 

 ٢٥٩

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

كل من خيالف أي حكم من أحكام   .من هذا القانون) ١٥(
شاملة  ( ١٢ وحىت ٢الفقرات من 

. من هذا القانون) ١٦(من املادة ) 
ويعاقب باحلبس ملدة ال تزيد على 
شهرين وبغرامة ال تقل عن مخسني 
ديناراً وال تزيد على مخسمائة دينار 
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من 

من نفس ) ١٣(خيالف الفقرة 
  .املادة

ويعاقب باحلبس ملدة ال تزيد على       
شهرين وبغرامة ال تقل عن مخسني      
ديناراً وال تزيد على مخسمائة دينار      
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من      

مـن نفـس    ) ١٣(خيالف الفقرة   
  .املادة

  )٢٨(مادة 
يعاقب باحلبس ملدة ال تزيـد علـى    

 دينار  شهرين وبغرامة ال تتجاوز مائة    
أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من      
خيالف أي حكم من أحكام املـادة       

  )٢٨(مادة 
 املذكورة )١٦(املادة  تغيري رقم -

 )١٧(املادة يف الفقرة األوىل إىل 
ـًا إلعادة تر   .قيم املوادتبع

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

  )٢٨(مادة 
املوافقة على قـرار جملـس       -

النواب بتعديل املـادة وتعـديل      
 ) .٢٩(الترقيم لتصبح املادة 

  )٢٩(مادة 
يعاقب باحلبس ملدة ال تزيد على 

ال تتجاوز مائة دينار شهرين وبغرامة 
أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من 

املادة خيالف أي حكم من أحكام 



 

 ٢٦٠

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .من هذا القانون) ١٦(
وللمحكمة، يف حالة اإلدانة، أن تأمر  
بإزالة أسباب املخالفة علـى نفقـة       

  .املخالف

 :التعديل
  

يعاقب باحلبس ملدة ال تزيد على 
شهرين وبغرامة ال تتجاوز مائة دينار 
أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من 

املادة خيالف أي حكم من أحكام 
  . من هذا القانون)١٧(

وللمحكمة، يف حالة اإلدانة، أن تأمر 
ى نفقة بإزالة أسباب املخالفة عل

  .املخالف

 )١٦(املادة  تغيري رقم -
املذكورة يف الفقرة األوىل إىل 

ـًا إلعادة ترقيم )١٧(املادة   تبع
  .املواد

  

  . من هذا القانون)١٧(
وللمحكمة، يف حالة اإلدانة، أن تأمر 
بإزالة أسباب املخالفة على نفقة 

  .املخالف
  
  
  
  
  

  )٢٩(مادة 
يعاقب باحلبس ملدة ال تزيد على ستة       

ينار أشهر وبغرامة ال تتجاوز ألف د     
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من      
انتحل شخصية أحد موظفي الوزارة     

  )٢٩(مادة 
إىل كلمة  ) الوزارة(  تغيري كلمة -
   ).اهليئة( 
 دخول أي عقار ( تغيري عبارة -

يف اية املادة إىل ) خاضع ألحكام 

  )٢٩(مادة 
املوافقة على قـرار جملـس       -

النواب بتعديل املادة وتعديل    
  ) .٣٠(لتصبح املادة الترقيم 

إىل  ) الوزارة(  تغيري كلمة -

  )٣٠(مادة 
  

يعاقب باحلبس ملدة ال تزيد على ستة       
أشهر وبغرامة ال تتجاوز ألف دينار      

ن أو بإحدى هاتني العقوبتني كل م     
 اهليئـة انتحل شخصية أحد موظفي     



 

 ٢٦١

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

بقصد دخول أي عقـار خاضـع       
  .ألحكام هذا القانون

   ).خمالفة أحكام( 
  

يكون نص املادة بعد وعلى ذلك 
  :التعديل

 

يعاقب باحلبس ملدة ال تزيد على ستة 
أشهر وبغرامة ال تتجاوز ألف دينار 
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من 

 اهليئةانتحل شخصية أحد موظفي 
  . هذا القانونخمالفة أحكامبقصد 

   ).اهليئة( كلمة 
 دخول أي عقار ( تغيري عبارة -

يف اية املادة ) خاضع ألحكام 
   ).خمالفة أحكام( إىل 
 
  

  . هذا القانونخمالفة أحكامبقصد 

  )٣٠(مادة 
يعاقب باحلبس ملدة ال تزيـد علـى    
ثالثة أشهر وبغرامـة ال تتجـاوز       
مخسمائة دينار أو بإحـدى هـاتني      
العقوبتني كل من خيالف أي حكـم   

  )٣٠(مادة 
بعد عبارة  ) عمداً(  إضافة كلمة -
   ).كل من خيالف( 
 املذكورة )٢٠(املادة  تغيري رقم -

  )٣٠(مادة 
املوافقة على قـرار جملـس       -

النواب بتعديل املـادة وتعـديل      
 ) .٣١(الترقيم لتصبح املادة 

  )٣١(مادة 
يعاقب باحلبس ملدة ال تزيـد علـى    
ثالثة أشهر وبغرامـة ال تتجـاوز       
مخسمائة دينار أو بإحـدى هـاتني      

 أي  عمداًوبتني كل من خيالف     العق



 

 ٢٦٢

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

مـن هـذا    ) ٢٠(من أحكام املادة    
  .القانون

ـًا )٢١(املادة يف اية املادة إىل   تبع
  .إلعادة ترقيم املواد

يف  ) )٢٢(واملادة (  إضافة عبارة -
  .اية املادة

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 :التعديل

  

يعاقب باحلبس ملدة ال تزيد على 
مة ال تتجاوز ثالثة أشهر وبغرا

مخسمائة دينار أو بإحدى هاتني 
 أي عمداًالعقوبتني كل من خيالف 

 )٢١(املادة حكم من أحكام 
  . من هذا القانون)٢٢(واملادة 

بعد  ) عمداً(  إضافة كلمة -
   ).من خيالفكل ( عبارة 

 )٢٠(املادة  تغيري رقم -
املادة املذكورة يف اية املادة إىل 

ـًا إلعادة ترقيم )٢١(  تبع
  .املواد

 )٢٢(واملادة (  إضافة عبارة -
  .يف اية املادة) 

  

 )٢١(املـادة   حكم من أحكـام     
  . من هذا القانون)٢٢(واملادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣١(مادة   )٣١(مادة   )٣١(مادة 
  

  )٣٢(مادة 



 

 ٢٦٣

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ال ختل العقوبات املنصوص عليها يف      
هذا القانون بأية عقوبة أشد يـنص       
عليها قانون العقوبات أو أي قانون      

  .آخر

  
  دون تعديل

 كما ورد    املوافقة على النص   -
  دون تعديل،   من احلكومة املوقرة  

وتعديل الترقيم لتـصبح املـادة      
)٣٢. ( 

  

ال ختل العقوبات املنصوص عليها يف      
هذا القانون بأية عقوبة أشد يـنص       
عليها قانون العقوبات أو أي قانون      

  .آخر

  الفصل السابع
  أحكام متفرقة

  )٣٢(مادة 
 كون للعاملني الذين خيوهلم وزيري

العدل باالتفاق مع الوزير صفة 
مأموري الضبط القضائي بالنسبة 
للجرائم اليت تقع يف دوائر 
اختصاصام وتكون متعلقة بأعمال 

  .وظائفهم

  الفصل السابع
  أحكام متفرقة

  

  )٣٢(مادة 
إىل       ) عاملنيلل(  تغيري كلمة -
   ).ملوظفي اهليئة( 
 إضافة فقرة جديدة يف اية املادة -

وحتال احملاضر احملررة :(  التايل نصها
بالنسبة هلذه اجلرائم إىل النيابة 

  الفصل السابع
  أحكام متفرقة

  

  )٣٢(مادة 
املوافقة على قـرار جملـس       -

ة وتعـديل   النواب بتعديل املـاد   
 ) .٣٣(الترقيم لتصبح املادة 

إىل       ) عاملنيلل(  تغيري كلمة -
   ).ملوظفي اهليئة( 

  صل السابعالف
  أحكام متفرقة

  

  )٣٣(مادة 
 الذين خيوهلم ملوظفي اهليئةيكون 

وزير العدل باالتفاق مع الوزير صفة 
مأموري الضبط القضائي بالنسبة 
للجرائم اليت تقع يف دوائر 
اختصاصام وتكون متعلقة بأعمال 



 

 ٢٦٤

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ـًا لإلجراءات اليت    العامة طبق
   ).يصدر ا قرار من الوزير

  
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 :التعديل
  

 الذين خيوهلم ملوظفي اهليئةيكون 
وزير العدل باالتفاق مع الوزير صفة 
مأموري الضبط القضائي بالنسبة 
للجرائم اليت تقع يف دوائر 
اختصاصام وتكون متعلقة بأعمال 

  .وظائفهم
وحتال احملاضر احملررة بالنسبة هلذه 
ـًا  اجلرائم إىل النيابة العامة طبق

 إضافة فقرة جديدة يف اية -
وحتال :( املادة نصها التايل 

احملاضر احملررة بالنسبة هلذه 
ـًا  اجلرائم إىل النيابة العامة طبق
لإلجراءات اليت يصدر ا قرار 

   ).من الوزير
  

  .وظائفهم
وحتال احملاضر احملررة بالنسبة هلذه 

ـًا اجلرائم إىل النيابة العامة  طبق
لإلجراءات اليت يصدر ا قرار من 

  .الوزير
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٦٥

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

لإلجراءات اليت يصدر ا قرار من 
  .الوزير

  
  

  )٣٣(مادة 
  

لكل ذي شأن أن يتظلم إىل الـوزير   
من أي قرار يصدر استنادا ألحكام      
هذا القانون وذلك خـالل مخـسة       
عشر يوما مـن تـاريخ إخطـاره        
بالقرار، ويبت يف الـتظلم وخيطـر       
املتظلم بالقرار الصادر بشأن تظلمه     

  .ثالثني يوما من تاريخ تقدميهخالل 
ويف حالة رفض الـتظلم جيـب أن        
يكون القرار الصادر بذلك مـسببا،      
وملن رفض تظلمه أن يطعن يف قرار       

  )٣٣(مادة 
  دون تعديل

 ليصبح )٣٣ (املادة تأخري موقع -
  .)٣٥(رقمها اجلديد 

  )٣٣(مادة 
  

 املوافقة على النص كما ورد      -
 ، دون تعديل  من احلكومة املوقرة  

 ليصبح  )٣٣ (املادةوتأخري موقع   
 .)٣٥(رقمها اجلديد 

  

  )٣٥(مادة 
  

لكل ذي شأن أن يتظلم إىل الـوزير   
من أي قرار يصدر استنادا ألحكام      
هذا القانون وذلك خـالل مخـسة       
عشر يوما مـن تـاريخ إخطـاره        
بالقرار، ويبت يف الـتظلم وخيطـر       
املتظلم بالقرار الصادر بشأن تظلمه     

  .خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدميه
ويف حالة رفض الـتظلم جيـب أن        

لصادر بذلك مـسببا،    يكون القرار ا  
وملن رفض تظلمه أن يطعن يف قرار       



 

 ٢٦٦

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

الرفض أمام احملكمة الكربى املدنيـة      
خالل مخسة  عشر يوما من تـاريخ        
إخطاره برفض الـتظلم وال جيـوز       
الطعن أمام احملكمة إال بعد الـتظلم       

وصدور قـرار بـرفض     من القرار   
التظلم أو فوات ميعاد البت فيه دون       

  .إخطار

الرفض أمام احملكمة الكربى املدنيـة      
خالل مخسة  عشر يوما من تـاريخ        
إخطاره برفض الـتظلم وال جيـوز       
الطعن أمام احملكمة إال بعد الـتظلم       
من القرار وصدور قـرار بـرفض       
التظلم أو فوات ميعاد البت فيه دون       

  .إخطار
  
  
  

  )٣٤(مادة 
ال تتحمل الوزارة بالتضمينات الناجتة     
عن الضرر الذي قد ينتج عن انقطاع   
خدمات الكهرباء أو املاء، نتيجـة      

  )٣٤(مادة 
  . إعادة صياغة املادة-

  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 :التعديل

  )٣٤(مادة 
 املوافقة على النص كما ورد من      
احلكومة املوقرة ، مع تغيري كلمة      

أينمـا   ) اهليئة( إىل   ) الوزارة( 

  )٣٤(مادة 
 بالتضمينات الناجتة اهليئةال تتحمل 

عن الضرر الذي قد ينتج عن انقطاع 
ملاء، نتيجة خدمات الكهرباء أو ا



 

 ٢٦٧

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

خلل عام أو ألي سبب خارج عـن    
  .إرادة الوزارة أو سيطرا

  

 تلتزم اهليئة بتعويض املشتركني عن
األضرار اليت تتعرض هلا أجهزم 
الكهربائية أو عقارام نتيجة 
تغريات يف اجلهد الكهربائي أو 
الذبذبات أو تسرب للمياه تعود 
أسباا للهيئة وللمشتركني 
املتضررين من انقطاع خدمات 
الكهرباء أو املاء اتباع  اإلجراءات 

من ) ٣٥(املنصوص عليها يف املادة 
  .هذا القانون

  .وردت
  :وذلك لألسباب التالية

قطاعات حتـدث ملختلـف     االن
األسباب وقد تشمل البحـرين     
كلها كمـا حـدث يف عـام        

 ومن مث فإن التعويض     ٢٠٠٤
عن مثل هذه االنقطاعات قـد      

 عن أداء رسـالتها     يقعد اهليئة 
ويكون الضرر على الـصاحل      
العام أكربر بكثري من املنـافع      
الفردية اليت تعود على الـذين      

 .يتم تعويضهم

اهليئة مرفق خدمي عام     -

خلل عام أو ألي سبب خارج عن 
  . أو سيطرااهليئةإرادة 

  
  
  
  
  



 

 ٢٦٨

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

غري رحبي، بل أا ال تـسترد       
حىت تكلفة تشغيلها، لذلك ال     
بد أن يكون التعامـل معهـا       

 .خمتلف عن املؤسسات الرحبية

 انقطاع التيار إمـا أن     -
متليه الضرورة، كما يف حاالت     
القطوعات املربجمة أو ألسباب    
فنية ال يد للهيئـة فيهـا، ويف        
ــة  ــق نظري ــالتني ، تنطب احل
الظروف الطارئة اليت تعفـي     

 .اهليئة من تبعات االنقطاع

  
  )٣٦(مادة   )٣٥(مادة   )٣٥(مادة   )٣٥(مادة 



 

 ٢٦٩

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

لسنة ) ١(يلغى املرسوم بقانون رقم     
 يف شأن الكهربـاء واملـاء،     ١٩٩٦

كما يلغى كل نص خيالف أحكـام       
  .هذا القانون

 املوافقة على النص كما ورد      -  دون تعديل
 وتعـديل   ،رةمن احلكومة املوق  

 ) .٣٦(الترقيم لتصبح املادة 

  

لسنة ) ١(يلغى املرسوم بقانون رقم     
 يف شأن الكهربـاء واملـاء،     ١٩٩٦

كما يلغى كل نص خيالف أحكـام       
  .هذا القانون

  )٣٦(مادة 
يصدر الوزير اللـوائح والقـرارات      
واألنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا     

  .القانون

  )٣٦(مادة 
خالل ثالثة أشهر ( ارة  إضافة عب-

  .يف اية املادة ) من صدوره
  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
  :التعديل

يصدر الوزير اللوائح والقرارات 
واألنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا 

خالل ثالثة أشهر من القانون 
  .صدوره

  )٣٦(مادة 
املوافقة على قـرار جملـس       -

النواب بتعديل املـادة وتعـديل      
 ) .٣٧( لتصبح املادة الترقيم

خالل ثالثة (  إضافة عبارة -
يف اية  ) أشهر من صدوره

  .املادة
  

  )٣٧(مادة 
  

يصدر الوزير اللوائح والقرارات 
واألنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا 

خالل ثالثة أشهر من القانون 
  .صدوره

  



 

 ٢٧٠

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  )٣٧(مادة 
  

 – كل فيما خيـصه      –على الوزراء   
، ويعمـل   تنفيذ أحكام هذا القانون   

به اعتبارا من اليوم التـايل لتـاريخ        
  .نشره يف اجلريدة الرمسية

  )٣٧(مادة 
رئيس جملس (  إضافة عبارة -

) على( بعد كلمة )الوزراء و 
  .الواردة يف صدر املادة

  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 :التعديل

  

الوزراء رئيس جملس الوزراء و على 
 تنفيذ أحكام – كل فيما خيصه –
ا القانون، ويعمل به اعتبارا من هذ

اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة 
  .الرمسية

  

    )٣٧(مادة 
املوافقة على قـرار جملـس       -

النواب بتعديل املـادة وتعـديل      
 ) .٣٨(الترقيم لتصبح املادة 

رئيس جملس (  إضافة عبارة -
) على( بعد كلمة )الوزراء و 

  .الواردة يف صدر املادة
  

  )٣٨(مادة 
الوزراء رئيس جملس الوزراء و على 
 تنفيذ أحكام – كل فيما خيصه –

هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 
اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة 

  .الرمسية
  

 
 



 

 ٢٧١

  م٢٠٠٩  مارس١٨التاريخ 
  

  

  احملرتم  صادق عبدالكريم الشهابي/ سعادة األستاذ الفاضل 
  ئةرئيس جلنة املرافق العامة والبي

  
  )٣٤(بشأن الكهربـاء واملـاء، املرافـق للمرسـوم امللكـي رقـم مشروع  : املوضوع 

  .م٢٠٠٦لسنة 
  

  
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  

م، أرفق معالي رئیس المجلس، ض من كتاب ھ رق م    ٢٠٠٩ مارس  ١٧بتاریخ  
مشروع بشأن الكھرباء والماء، ، نسخة من )٢٠٠٩ –٣ –٣/  ص ل ت ق ٣٧٢(

، إلى لجنة الشؤون الت شریعیة   م٢٠٠٦لسنة   )٣٤(مرسوم الملكي رقم    المرافق لل 
  .والقانونیة وذلك لمناقشتھ وإبداء المالحظات علیھ للجنة المرافق العامة والبیئة

  

م، عق  دت لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة  ٢٠٠٩ م  ارس ١٨وبت  اریخ   
 ومذكرت  ھ اجتماعھ  ا الث  امن ع  شر، حی  ث اطلع  ت عل  ى م  شروع الق  انون الم  ذكور    

اإلی     ضاحیة، وق     رار مجل     س الن     واب ب     شأنھ، وذل     ك بح     ضور المست     شارین   
  . واالختصاصیین القانونیین بالمجلس

   

 إلى ع دم مخالف ة م شروع الق انون     – بعد المداولة والنقاش –وانتھت اللجنة  
لمب  ادئ وأحك  ام الدس  تور، م  ع األخ  ذ بنظ  ر االعتب  ار التع  دیل ال  ذي أج  راه مجل  س  

من مشروع القانون، ال ذي تالف ى فی ھ ال شبھة     ) ٩(لى نص المادة النواب الموقر ع  
  .الدستوریة بالنسبة للمادة المذكورة

  

  : اللجنة رأي
  

م  شروع ب  شأن الكھرب  اء والم  اء، المراف  ق للمرس  وم  ت  رى اللجن  ة س  المة 
  .، من الناحیتین الدستوریة والقانونیةم٢٠٠٦لسنة  )٣٤(الملكي رقم 

  

  حممـد هـادي احللواجـي
  يس جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرئ

 
 


