دولــــــة فلسطيـــــــن
مجلس الوزراء

قرار بقانون رقم  14لسنة 2014م
بشأن المياه

رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استنادا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته ،و ال سيما المادة ( )43منه،

وبعد االطالع على القانون رقم ( )1لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته،
و االطالع على القانو رقم ( )7لسنة  1999بشأن البيئة و تعديالته،

على قانون المياه رقم ( )3لسنة 2003م،

وعلى قانون الزراعة رقم ( )2لسنة 2003م،

وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ  2014 / 05/13م ،

بناء على الصالحيات المخولة لنا،
و ً
وتحقيقا للمصلحة العامة،
و باسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون التالي:

الفصل األول

تعاريف وأحكام عامة
مـادة ()1

التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:

السلطة :سلطة المياه الفلسطينية.

الرئيس :رئيس سلطة المياه الفلسطينية.

المجلس :مجلس تنظيم قطاع المياه المنشأ وفقاً ألحكام هذا القرار بقانون.
مجلس اإلدارة :مجلس ادارة مجلس تنظيم قطاع المياه.

رئيس مجلس اإلدارة :رئيس مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه.
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مصادر المياه :جميع مصادر المياه التي تقع ضمن حدود إقليم فلسطين البرر والبحرر التقليديرة منها(سرطحية أو
جوفية) وغير التقليدية.

اإلدارة المتكاملـــة لمصـــادر الميـــاه :تنمي ررة وتط رروير وحماي ررة مص ررادر المي رراه وتخط رريط اس ررتخدامها بش رركل متكام ررل
ومستدام.

السياســة المائيــة العامــة :السياسررة الترري تعرردها السررلطة ويقرهررا مجلررس الرروزراء مررن أجررل المحافظررة علررى الحقررو
الطبيعية والسياسية والسيادية لمصادر المياه واستعماالتها ومشاريعها في فلسطين.

الرخصة :االذن الصادر خطياً عن الجهة المختصة لغايات محددة أو للقيام بعمل معين يتعل بالميراه أو الصررف
الصحي وفقا لألنظمة الصادرة لهذه الغاية.

التصريح :الموافقة الصادرة عن الجهة المختصة لمدة زمنية محددة ونشاط محدد للقيام بالمهرام واألنشرطة المختلفرة
التي تحددها السلطة.

التجميـ  :التقراط ميرراه األمطررار مرن سررط مررا ،وتوجيههرا باألسرراليب المناسرربة لتجميعهرا فرري مكرران مالئرم ت خررذ منرره
مباشرة أو تجمع فيه وتخزن الستخدامها في أغراض مختلفة في أوقات الحقة.

المنشـــأة :أي ررة إنش رراءات أو تجهير رزات يقص ررد منه ررا اس ررتغالل المي رراه سر رواء باس ررتخراجها أو تجميعه ررا أو تخزينه ررا أو
معالجتها أو إعادة توزيعها.

إعـــادة التة يـــة المائيـــة :توجيرره الميرراه إلررى الطبقررات السررفلية (الجوفيررة) مررن أ مصرردر مررائي بمررا فرري ذلررك ميرراه
الفيضرران أو ميرراه الصرررف الصررحي المعالجررة وفق راً لمعررايير معتمرردة س رواء جررر ذلررك مباش ررة عررن طري ر التغذيررة
الطبيعية أو الصناعية.

الصرف الصحي :نظام تجميع وتصريف ومعالجة المياه العادمة.

إعــادة اتســتخدام :اسررتخدام ميرراه الصرررف الصررحي المعالجررة والميرراه الناتجررة مررن محطررات المعالجررة وفر المعررايير
المعتمدة إما بشكل مباشر أو بإعادة االسترجاع من الخزانات الجوفية.

الخــزان المـــائي الجـــوفي :تكرروين أو طبقررات جيولوجيررة مررن الم رواد الترري تسررم بنفرراذ الميرراه إلررى داخلهررا وتخزينهررا
وجريانها تحت سط األرض وهي قابلة لالستغالل.

البئر :كل منشأة يقصد منها الوصول إلى المياه الموجودة في باطن األرض.

النب (العين) :مكان خروج المياه الجوفية من باطن األرض بطريقة طبيعية.
المياه الجوفية :المياه المتوفرة في الخزان المائي الجوفي.

الميـــاه الســـطحية :أي ررة مي رراه جاري ررة أو س رراكنة ف ررو س ررط األرض بم ررا فيه ررا الج ررداول واألنه ررار واألودي ررة والعي ررون
والسواقي أو أ تجمع للمياه العادمة والبحيرات والبحار.
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حقــوا التصــرف :هرري حر السررلطة برراإلدارة واإلشرراف والتخطرريط والتنظرريم لكافررة مصررادر الميرراه مررع م ارعرراة حقررو
الغير القائمة بما يتواف مع السياسات واالستراتيجيات المائية المعتمدة.

مقدمو الخدمات :شركة المياه الوطنية و مراف المياه اإلقليمية بما في ذلك الهيئات المحليرة و المجرالس المشرتركة

و الجمعيات التي تقوم بتقديم خدمة المياه أو الصرف الصحي.

الشركة :شركة المياه الوطنية المنشأة بمقتضى أحكرام هرذا القررار بقرانون ،وهري الجهرة المسر ولة عرن إنتراج وتزويرد
المياه بالجملة على مستو الوطن.

مجلس ادارة الشركة  :مجلس إدارة شركة المياه الوطنية.

مرافــا الميـــاه اإلقليميـــة :الم سسررات والمصررال الترري تقرروم بتقررديم خرردمات الميرراه والصرررف الصررحي مباش ررة الررى

المستهلك.

الهيئة المحلية :وحدة الحكم المحلي المنشأة وفقاً لقانون الهيئات المحلية في نطا جغرافي وادار معين.
جمعيات مستخدمي المياه :م سسات غير ربحية يتم تشكيلها إلدارة خدمات تزويد مياه الر .

التلوث :أ تغيير يط أر على خصائص ومكونات المياه يلح ضرر على صحة اإلنسان والبيئة.

ررر بصررحة اإلنسرران
الملــوث :أ مررادة يمكررن أن ت ر د إلررى تغييررر فرري خصررائص ومكونررات الميرراه ،بمررا يلح ر ضر اً
والبيئة.

معــايير جــودة الميـــاه :معررايير تشررارك فرري وضررعها السررلطة بالتعرراون مررع الهيئررات الرسررمية المعنيررة للحفرراظ علررى
المعايير المثلى لجودة المياه.

نظام تعرفة المياه :نظام يعتمد علرى معرايير مدروسرة ومعتمردة مرن أجرل وضرع تسرعيرة خدمرة الميراه لالسرتخدامات

المختلفة.

اســترداد التكلفــة الحقيقيــة :اسررترداد التكرراليف الحقيقيررة الكاملررة لمصرراريف التشررغيل والصرريانة والنفقررات ال أرسررمالية
والخدمة على الديون.

أنظمــة الميــاه البديلــة :أيررة منشرروت أو بنررى تحتيررة الزمررة لترروفير الميرراه مررن التحليررة أو الميرراه العادمررة المعالجررة أو
غيرها.

الشبكة :مجموعة من األنابيب المتفرعة من األنبوب الرئيسي إلى المستهلك.

البيئة :المحيط الذ يشمل الكائنرات الحيرة ومرا يحتويره مرن هرواء ومراء وتربرة ،ومرا عليهرا مرن منشروت والتفراعالت
القائمة بينها.

الحرم المائي :مساحة محددة تحيط بمصدر مرائي أو منشرأة مائيرة بهردف حمايتهرا مرن أ ترأثير أو نشراط خرارجي
أو أ نوع من التلوث.
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التنقي ـ  :جميررع العمليررات المتعلقررة بالبحررث والتحررر الخاصررة بالمصررادر المائيررة وتشررمل الحفررر والفحرص والتحليررل
وأية دراسات تفصيلية أخر .

الموازنة المائية :كميات المياه المتوفرة من كافة المصادر المتاحة والمحددة بالنسبة للقطاعات والمناط المختلفة.

التحصيص :حصة كل قطاع من القطاعات المستخدمة للمياه من المياه المتوفرة.
مـادة ()2

هدف القانون
يهدف هذا القانون إلى ادارة وتطوير مصادر المياه في فلسطين وزيادة طاقتها وتحسرين نوعيتهرا وحفظهرا وحمايتهرا

مررن التلرروث واالسررتنزاف وتحسررين ورفررع مسررتو تقررديم الخرردمات المائيررة مررن خررالل تطبير مبرراد ء االدارة المتكاملررة
والمستدامة لمصادر المياه.
مـادة ()3

ملكية مصادر المياه
تعتبررر جميررع مصررادر الميرراه الموجررودة فرري فلسررطين ملك راً عام راً ،وللسررلطة الح ر بررإدارة هررذه المصررادر بمررا
يضمن العدالة والكفاءة بالتوزيع.

مادة ()4

تحديد الحرم المائي ومنشآت المياه ومياه الصرف الصحي
يحدد حرم المصدر المائي ومنشوت المياه والصرف الصحي وف معايير محددة بموجب نظام يصدر عن
مجلس الوزراء.
مـادة ()5

الحا في الحصول على المياه
 .1لك ررل ش ررخص الحر ر ف رري الحص ررول عل ررى حاجت رره م ررن مي رراه الش رررب ذات الج ررودة المناس رربة الس ررتعمالها
وبأسعار محددة وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء.

 .2علررى مقرردمي خرردمات الميرراه أن يقومروا باتخرراذ اإلجرراءات المناسرربة لضررمان هررذا الحر  ،ووضررع
الخطط الالزمة لتطوير هذه الخدمات بما ينسجم و السياسة المائية العامة.
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مـادة ()6

استخدامات المياه
 .1يكون استخدام المياه لتلبية االحتياجات اآلتية:
أ) المنزلية والسكنية.

ب) الزراعة والر .
ج) الصناعة.

د)
ه)
و)

السياحة.

التجارة والتبادل التجار .

المحافظة على النظم البيئية والموائل المائية.

 .2يجب الحصول على الترخيص الالزم قبل تحويل ح االستخدام من استخدام إلى آخر.

 .3تعمل السلطة وبالتعاون مع الم سسات الرسمية األخر والجهات ذات العالقة وضمن إطار الموازنة
المائية السنوية على تحديد كمية وكيفية استخدام المياه بالنسبة للقطاعات والمناط المختلفة  ،على أن

تحظى االستخدامات المنزلية بأولوية مطلقة على جميع االستخدامات األخر من حيث تخصيص الموارد

المائية المتاحة.
الفصل الثاني
سلطة المياه
مـادة ()7

الشخصية اتعتبارية
 .1سررلطة الميرراه هرري م سسررة عامررة تتمتررع بالشخصررية االعتباريررة  ،وترردخل موازنتهررا ضررمن الموازنررة العامررة
للدولة.

 .2تتبع السلطة مجلس الوزراء.

 .3يكرون المقررر الرئيسرري للسرلطة مدينررة القرردس ،ويكرون المقررر الم قررت لهرا فرري أ مكرران آخرر تتخررذه السررلطة،
ولها أن تفت فروعاً في أ مكان آخر في فلسطين.
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مـادة ()8

مهام سلطة المياه
تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون ،تمارس السلطة المهام اآلتية:

 .1تررولي المسر ولية الكاملررة عررن إدارة مصررادر الميرراه والصرررف الصررحي فرري فلسررطين لتطبير مبرراد ء اإلدارة
المتكاملة والمستدامة لمصادر المياه.

 .2إعررداد السياسررة واالسررتراتيجيات والخطررط المائيررة العامررة  ،والعمررل علررى إقرارهررا وتنفيررذها بالتنسرري والتعرراون
مع الجهات ذات العالقة  ،ورفع التقارير الدورية عن الوضع المائي لمجلس الوزراء.

 .3مس مصادر المياه المتوفرة  ،واقتراح أوجه تخصيص المياه برين القطاعرات المختلفرة وأولويرات اسرتعمالها
بناءاً على أسس متكاملة ومستدامة بما يحق فعالية إدارة الطلب على المياه.

 .4حماية مصرادر الميراه والبيئرة المائيرة المحيطرة مرن خرالل إقامرة منراط حمايرة مرن خطرر التلروث بالتنسري
مع الجهات ذات العالقة.

 .5ترخيص و تطوير استغالل المصادر المائية  ،وذلك بالتعاون والتنسري مع الجهرات ذات العالقة.

 .6وضررع السياسررة العامررة لتخطرريط وتقيرريم مشرراريع الميرراه والصرررف الصررحي مررن ناحيررة الجرردو االقتصررادية
واالجتماعية  ،ووضع معايير التصميم وضبط الجودة والمواصفات الفنية والعمل على مراقبة تطبيقها.

 .7وضع االجراءات والخطط الكفيلة بإنشاء وتطوير شركة المياه الوطنية ومراف المياه االقليمية بالتنسي مع
الجهات ذات العالقة.

 .8اإلشراف على تنظريم حمرالت التوعيرة فري مجرال الميراه والصررف الصرحي وتشرجيع اسرتخدام األجهرزة التري
تعمل على توفير المياه  ،وذلك بالتعاون والتنسي مع الجهات ذات العالقة.

 .9وضع الخطط والبرامج لبناء القردرات وتردريب وتأهيرل الكروادر الفنيرة العاملرة فري قطراع الميراه لتطروير إدارة
المصادر المائية واإلشراف على تنفيذها وتطويرها  ،وذلك بالتعاون و التنسي مع الجهات ذات العالقة.

 .10العمل على تحقي التوزيع العادل واالستخدام األمثل لضمان ديمومة المصادر المائية الجوفية والسطحية
وذلررك بالتعرراون والتنسرري مررع الجهررات ذات العالقررة  ،والعمررل علررى وضررع الحلررول والبرردائل المناسرربة فرري
ح رراالت الطر روارم واألزم ررات لض ررمان اس ررتمرار تق ررديم خدم ررة المي رراه للمر رواطن بالتنس رري م ررع مق رردمي الخدم ررة

والجهات األخر ذات العالقة.

 .11التنسرري واإلشرراف علررى البحرروث والد ارسررات العلميررة المتعلقررة بشر ون الميرراه والصرررف الصررحي  ،وتوجيرره
هرذه البحروث إليجراد الحلرول الخالقرة والمبدعرة للمشراكل القائمرة ومتابعتهرا مرع الجهرات المتخصصررة وذات

العالقة بهذا المجال.
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 .12المشرراركة فرري وضررع المواصررفات المعتمرردة لنوعيررة الميرراه لمختلررف أوجرره اسررتعمالها مررع الجهررات المختصررة
وتعميم تطبيقها.

 .13العمل على تطوير وتنسي وتحقير المشراركة الفعالرة فري بررامج التعراون الفنري الردولي واإلقليمري والثنرائي
والمحلرري فرري مجررال اإلدارة المتكاملررة والمسررتدامة للمصررادر المائيررة  ،وعقررد الم ر تمرات والنرردوات  ،وتمثيررل

فلسطين في اللقاءات اإلقليمية والدولية في هذا المجال.

 .14إقتراح مشاريع القوانين واألنظمة الخاصة بالمياه ورفعها للجهات المختصة إلصدارها حسب األصول.
 .15إصرردار التعليمررات واإلج رراءات المتعلقررة بالمصررادر المائيررة وتنفي رذها وتقررديم ال ر أر مررن الناحيررة الفنيررة فرري
النزاعات المتعلقة بالمصادر المائية.

 .16العمل مع الجهات ذات العالقرة علرى خلر بيئرة اسرتثمارية مسرتقرة ومناسربة لتحفيرز القطراع الخراص علرى
االستثمار في قطاع المياه  ،واجراء التعديالت الم سسية والتنظيمية واالقتصرادية الالزمرة لتشرجيع الشرراكة
مع القطاع الخاص وفقا" لنظام يصدر لهذه الغاية.

 .17العمل على إنشاء منظومات رصد متطورة لمراقبة الهطول والتدفقات السطحية ،ومناسيب الميراه الجوفيرة،
وكميات االستخدام ،ونوعية المياه  ،والعمرل علرى تحليرل المعلومرات لتحديرد اإلنتاجيرات اآلمنرة والمسرتدامة

من مصادر المياه وتوظيفها في تحسين التخطيط المائي.

 .18وضع مفاهيم ومبادم إدارة الطلب علرى الميراه لتحسرين كفراءة اسرتخدام وامردادات الميراه والمحافظرة عليهرا
وتدويرها واعادة استخدامها.

 .19بناء القدرات الم سسية إلدارة مصادر المياه المشتركة ،والعمل على ترسيخ التعاون اإلقليمي والدولي.
مـادة ()9

اتستعانة بالخبرة
 .1للسررلطة االسررتعانة بمستشررارين وخب رراء يمثلررون مختلررف القطاعررات ألداء مهامهررا كلمررا اقتضررت الضرررورة
ذلك.

 .2يمنع أن يكون أل مستشار أو أ قريب له حتى الدرجة الثانية مصلحة في أية مسألة تعررض عليره
إلبداء ال أر فيها.
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مـادة ()10

المحافظة على سرية المعلومات
يلتزم موظفو السلطة ومستشاروها بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم االفصاح عن أيرة معلومرة فري مجرال الميراه
أو أ مجال آخر منوط بهم بما اليتعارض مع أحكام القانون.
مـادة ()11

تضار المصالح
 .1ال يجوز أل موظف من موظفي السلطة أن يكون طرفاً في أ من العقود بمرا فري ذلرك مشرتريات اللروازم
أو عطاءات األشغال التي تبرمها السلطة.

 .2ال يجوز أل موظف من موظفي السلطة أن يعمل في المشاريع أو األعمال التي تنفذها السلطة ويجني
منهرا أ ربر أو نفرع مرراد بصرورة مباشررة أو غيررر مباشررة ،باسررتثناء الرواترب والمكافرروت التري يتلقاهررا مررن
وظيفته في السلطة أو مقابل قيامه بأ من المهام المنوطة بره بمقتضرى أحكرام القرانون واألنظمرة الصرادرة

بمقتضاه.

 .3إذا خررالف أ موظررف مررن مرروظفي السررلطة أحكررام الفق ررة (1و  )2مررن هررذه المررادة  ،يتعرررض لاج رراءات
والعقوبات المنصوص عليها وفقا للقوانين السارية.

مـادة ()12

الموارد المالية للسلطة
 .1تتكون الموارد المالية للسلطة من:

أ .المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة.
ب .المن والهبات والمساعدات والقروض ،وأية موارد أخر متاحة للسلطة وفقاً للقوانين والتشريعات
ذات الصلة.

ج .الرسوم والمبالغ التي يتم تحصيلها فيما يتعل

بإصدار وتعديل وتجديد التراخيص والتصاري

الصادرة بموجب هذا القرار بقانون والغرامات التي تصدر وفقاً لهذا القرار بقانون واألنظمة الصادرة

بموجبه.
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 .2يتم وضع الموارد المالية المنصوص عليها في الفقرة ( /1ب ) من هذه المادة في حساب خاص لصال
السلطة ،بحسب اإلجراءات الداخلية.

 .3تعتبر أموال السلطة أمواالً عامة  ،وتحصل وف قانون تحصيل األموال العامة المعمول به.
مـادة ()13

تحصيالت السلطة وحساباتها
 .1تورد كافة تحصيالت السلطة لحساب الخزينة العامة.

 .2تنظم وتردق حسرابات السرلطة وسرجالتها وكافرة شر ونها الماليرة مرن قبرل و ازرة الماليرة طبقراً للقروانين واألنظمرة
المعمول بها.

 .3تتمتع السلطة باإلعفاءات والتسهيالت التي تتمتع بها الو ازرات والدوائر الحكومية.
مـادة ()14

حظر اإلعفاء من الرسوم واألجور
ال تعفى أ دائرة حكومية أو م سسة رسمية أو أهلية أو أ شخص طبيعي أو معنو من الرسوم واألجور وبدل
االستخدام التي تفرض لقاء الخدمات التي تقدمها السلطة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون إال بنص قانوني.
الفصل الثالث

رئيس السلطة ومهامه
مـادة ()15

تعيين رئيس السلطة ونائبه
 .1يعين الرئيس بقرار من رئيس الدولة ،وبتنسيب من مجلس الوزراء ،على أن يكون من ذو الخبرة
واالختصاص والكفاءة في هذا المجال  ،ويحدد في القرار الدرجة الوظيفية له.

 .2يعين نائب للرئيس بقرار صادر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس.

 .3يتولى نائب الرئيس المهام والصالحيات المخولة للرئيس في حال غيابه  ،أو شغور منصبه إلى حين
تعيين رئيس جديد.

9

دولــــــة فلسطيـــــــن
مجلس الوزراء
مـادة ()16

مهام رئيس السلطة
يتولى الرئيس المهام اآلتية:
 .1تنظيم وادارة السلطة واإلشراف على كافة موظفي السلطة ومستخدميها واداراتها المختلفة.

 .2إعداد الموازنة والتقارير المالية ورفعها لمجلس الوزراء إلقرارها.

 .3توقي ررع االتفاقي ررات المائي ررة المحلي ررة والدولي ررة نياب ررة ع ررن الحكوم ررة بن رراء عل ررى تف ررويض مس ررب م ررن الجه ررات
المختصة ذات العالقة.

 .4المشاركة في األنشطة الهادفة لتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي في مجال المياه والصرف الصحي.
 .5إعررداد التقررارير الدوريررة ورفعهررا لمجلررس الرروزراء بخصرروص نشرراط السررلطة ومسررتو األداء فيهررا  ،واقت رراح
الحلول لمواجهة المعوقات والصعاب التي تعترض سير العمل.

 .6أية مهام اخر يكلف بها من قبل مجلس الوزراء.

الفصل الراب

مجلس تنظيم قطاع المياه
مـادة ()17

إنشاء المجلس
 .1ينشأ بقرار من مجلس الوزراء مجلساً يسمى "مجلس تنظيم قطاع المياه" وينظم وفقاً ألحكام هذا القرار
بقانون ،ويتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلدار .

 .2يكون المقر الرئيس للمجلس في مدينرة القردس ،ويكرون المقرر الم قرت لره فري أ مكران آخرر فري فلسرطين،
ويجوز بقرار من مجلس االدارة انشاء فروع في كافة المحافظات.
مـادة ( ) 18

هدف المجلس
يهرردف المجلررس إلررى مراقبررة كررل مررا يتعلر

بالنشرراط التشررغيلي لمقرردمي خرردمات الميرراه  ،بمررا يشررمل االنترراج

والنقررل والتوزيررع واالسررتهالك وادارة الصرررف الصررحي ،وذلررك مررن أجررل ضررمان جررودة وكفرراءة خرردمات قطرراع

توفير المياه وخدمات مياه الصرف الصحي في فلسطين الموفرة للمستهلكين وبأسعار مناسبة.
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مـادة ( )19

اإلعفاءات واتمتيازات الممنوحة للمجلس
يتمتع المجلس باإلعفاءات واالمتيازات الممنوحة للو ازرات والدوائر الحكومية.
مـادة ( ) 20

تقارير المجلس
يقوم المجلس برفع التقارير التالية الى مجلس الوزراء:

 .1تقرير نصف سنو فيما يخص أداء خدمات المياه والصرف الصحي .
 .2تقرير نصف سنو عن نشاطه ومستو األداء فيه.
مـادة ()21

مجلس اتدارة
 .1يتكون مجلس االدارة من رئيس وستة أعضاء من ذو الن ازهرة والكفراءة واالختصراص  ،يمثلرون القطراع العرام
والقطاع الخاص والمجتمع االهلي  ،يتم تعيينهم بقرار من رئيس الدولة بناء على تنسيب من مجلس الوزراء.

 .2ينتخب أعضاء المجلس من بينهم نائبا لرئيس المجلس.
 .3يشترط فيمن يعين في مجلس االدارة ما يلي:

أ .أن يكون فلسطيني الجنسية أو األصل.
ب .أن يكون كامل األهلية القانونية.

ج.أن ال يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة.

 .4تحدد المكافوت والحقو المالية لرئيس مجلس اإلدارة واألعضاء بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.
 .5مرردة واليررة رئرريس وأعضرراء مجلررس اإلدارة هرري أربررع سررنوات قابلررة للتجديررد مررة واحرردة فقررط ،وتنتهرري عضرروية أ

منهم لألسباب اآلتية:

أ .انتهاء مدة العضوية.

ب .االستقالة أو الوفاة.

ج .االقالة بقرار من من مجلس الوزراء.

د .فقدان األهلية القانونية.
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مـادة ()22

تضار المصالح
 .1اليجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو أ عضو من أعضائه أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أن يكون طرفاً فري
أ من العقود  ،بما في ذلك مشتريات اللوازم أو عطاءات األشغال التي يبرمها المجلس.

 .2اليجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو أ عضو من أعضائه أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أن يعمل فري تلرك
المشرراريع أو األعمررال وأن يجن رري منهررا أ رب ر أو نف ررع مرراد بصررورة مباشرررة أو غيررر مباش ررة ،باس ررتثناء
الرواتررب والمكافرروت الترري يتلقاهررا مررن وظيفترره فرري المجلررس أو مقابررل قيامرره بررأ مررن المهررام المنوطررة برره
بمقتضى أحكام القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه.

 .3إذا خالف رئيس مجلس اإلدارة أو أ عضو من أعضائه أحكام الفقرتين ( )2،1من هذه المادة  ،يتعرض
لاجراءات والعقوبات المنصوص عليها وفقاً للقوانين السارية.
مـادة ()23

اجتماعات المجلس
 .1يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاً عادياً مرة بالشهر على األقل.

بناء على دعوة من رئيسه أو إثنين من أعضائه.
 .2يعقد مجلس اإلدارة اجتماعات طارئة ً
 .3ينعقررد النصرراب القررانوني الجتماعررات مجلررس اإلدارة بحضررور خمسررة أعضرراء علررى األقررل  ،مررن ضررمنهم
رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه الحاضر.

 .4تتخررذ ق ر اررات مجلررس اإلدارة بموافقررة أغلبيررة الحاض ررين  ،وعنررد التسرراو يرررج الجانررب الررذ صرروت معرره
رئيس مجلس اإلدارة.

 .5يتولى نائب رئيس مجلس اإلدارة صالحيات رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه.

 .6إذا تغيب أحد أعضاء مجلس اإلدارة لثالثة اجتماعات في السرنة عرن حضرور جلسرات مجلرس اإلدارة دون

ع ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررذر مقب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررول  ،اعتب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررر مس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررتقيال م ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررن عض ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رروية مجل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررس اإلدارة.
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مـادة ()24

مهام المجلس
يتولى المجلس المهام والصالحيات اآلتية:
 .1المصادقة على اسعار المياه وبدل تكاليف التمديدات والخدمات االخر إليصال خدمات المياه والصرف
الصحي وم ارجعتها ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للسياسة المعتمدة من قبل السلطة.

 .2إصدار التراخيص لمراف المياه االقليميه وأ مشغل يقوم بإنشاء أو إدارة تشغيل منشاة لتزويد أو تحلية
أو معالجة المياه أو جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي وفرض رسوم التراخيص  ،وذلك وفقا ألحكام

هذا القرار بقانون ولنظام يصدر عن مجلس الوزراء.

 .3مراقبة وفحص مد االمتثال للشروط والمتطلبات والم شرات المنصوص عليها في التراخيص والتصاري .
 .4وضع برامج حوافز األداء لمقدمي الخدمة وفقا لنظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.

 .5إقرار النظام الداخلي والنظام اإلدار والمالي والهيكل التنظيمي للمجلس  ،ورفعه لمجلس الوزراء إلصداره
حسب األصول .

 .6إقرار الموازنة السنوية للمجلس و رفعها لمجلس الوزراء.
 .7مراقبة العمليات التشغيلية المتعلقة باالنتاج والنقل والتوزيع للمياه والعمليات التشغيلية الدارة الصرف
الصحي.

 .8مراقبة االتفاقيات المتعلقة بالتزود بالمياه.
 .9التحق

من أن تكاليف االنتاج والنقل والتوزيع ومعالجة مياه الصرف الصحي تضمن مصال جميع

األطراف المعنية.

 .11وضع معايير ضمان جودة الخدمات الفنية واالدارية المقدمة من قبل مقدمي الخدمات للمستهلكين  ،وبما
يتواف مع القوانين واالنظمة ذات العالقة  ،ونشرها الطالع الجمهور عليها.

 .11مراقبة مد

التزام شركة المياه الوطنية ومقدمي الخدمات بالمعايير الموضوعة لتقديم خدمات المياه

والصرف الصحي.

 .12انشاء قاعدة بيانات بالمعلومات الفنية والمالية واالحصائية ونشرها دورياً.
 .13معالجة الشكاو بين مقدمي الخدمات والمستهلكين.

 .14إجراء مراجعة سنوية واحدة على األقل ألداء المجلس ودوائره بشكل عام ،واجراء مراجعة سنوية واحدة
على األقل لخطط تطوير أداء الموظفين.

 .15التعاقد مع الخبراء والمستشارين والفنيين من ذو الخبرة واالختصاص لتنفيذ المهام الموكلة إليهم .
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 .16وضع األسس لتنظيم مقدار ونسب مساهمة الهيئات المحلية في الجمعيات العمومية لمراف

المياه ،

والتأكد من تطبي ذلك وفقا ألحكام القانون واالنظمة المعمول بها.
مـادة ()25

الموارد المالية للمجلس
 .1تتكون الموارد المالية للمجلس من اآلتي:
أ .رسوم الخدمات وطلبات الرخص التي يمنحها المجلس وفقاً ألحكام هذا القرار بقانون.

ب.الهبات واإلعانات ،وأية موارد أخر يواف عليها مجلس الوزراء.
 .2يتم توريد جميع إيرادات المجلس إلى حساب خاص بالمجلس.
مـادة ( )26
حسابات المجلس

 .1يكررون المجلررس مس ر والًعن إنفاقرره وعررن إعررداد الحسررابات السررنوية الترري تررتم مراجعتهررا مررن قبررل شررركة ترردقي
خارجي معترف بها ،ويتم تقديم الحسابات المراجعة للم سسات ذات العالقة.

 .2يتعاقد المجلس مع شركة محاسبية خارجية معترف بها إلعداد حساباته السنوية.
 .3تخضع جميع حسابات المجلس للرقابة من قبل األجهزة الرقابية الرسمية.
مـادة ()27

الجهاز التنفي ي للمجلس
 .1يقوم مجلس اإلدارة بتعيين مدير تنفيذ

للمجلس  ،ويحدد بقرار التعيين راتبه وحقوقه المالية والوظيفية

األخر .

 .2يعتبر المدير التنفيذ المس ول المباشر للجهاز التنفيذ للمجلس ،ويقوم بالمهام اآلتية:
أ .ادارة العمل اليومي للمجلس.

ب .إعداد الموازنة العامة للمجلس ورفعها لمجلس اإلدارة .

ج .إعداد النظام الداخلي والنظام اإلدار والمالي والهيكل التنظيمي للمجلس ورفعه لمجلس اإلدارة.
د .المشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يكون له ح التصويت .
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ه .رفع تقارير للمجلس حول العمليات والنشاطات.
و.المشاركة في األنشطة المتعلقة بعمل المجلس داخل وخارج فلسطين.
 .3يخضع موظفي المجلس لنظام ادار خاص يحدد به سرلم الرواترب والعرالوات والترقيرات وجميرع البردالت ،
يصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس اإلدارة .
مـادة ()28

تضار المصالح
 .1ال يجروز للمرردير التنفيررذ للمجلررس أو أل موظررف مررن موظفيره أن يكررون طرفراً فرري أ مررن العقررود  ،بمررا
في ذلك مشتريات اللوازم أو عطاءات األشغال التي يبرمها المجلس.

 .2ال يجوز للمدير التنفيرذ للمجلرس أو أل موظرف مرن موظفيره أن يعمرل فري تلرك المشراريع أو األعمرال
ويجنرري منهررا أ رب ر أو نفررع مرراد بصررورة مباش ررة أو غيررر مباش ررة ،باسررتثناء الرواتررب والمكافرروت الترري

يتلقاهررا مررن وظيفترره فرري المجلررس أو مقابررل قيامرره بررأ مررن المهررام المنوطررة برره بمقتضررى أحكررام القررانون
واألنظمة الصادرة بمقتضاه.

 .3إذا خالف المدير التنفيذ للمجلس أو أ موظرف مرن موظفيره أحكرام الفقررتين ( )2 ،1مرن هرذه المرادة ،
يتعرض لاجراءات والعقوبات المنصوص عليها وفقا للقوانين السارية.
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الفصل الخامس

التراخيص لمصادر المياه
مـادة ()29

الحصول على الرخصة
 .1تمن السلطة رخصا ً ،وتستوفي رسوماً عنها للقيام باألنشطة واألعمال التالية  ،وفقاً لنظام يصدر عن
مجلس الوزراء:

أ) الحفر أو التنقيب أو االستخراج أو التجميع للمياه الجوفية.

ب) بناء أو توسيع بئر أو حفر بئر بديل.

ج) استخدام المياه السطحية ألغراض غير شخصية.

 .2يتعين الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة في حال اشترطت الرخصة موافقات من
جهات أخر .
مـادة ()30

جم مياه اتمطار
استثناء مما ورد أعاله  ،لكل شخص الح في جمع مياه األمطار المتساقطة على األرض الخاصة به  ،أو على
سط السكن الخاص به ،واستخدامها ألغراض منزلية ،وبما يتواف مع الشروط الصحية والبيئية العامة المفروضة
من قبل الجهات الرسمية ذات العالقة.
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مـادة ()31

إصدار أنظمة بشأن التراخيص
وفقا ألحكام هذا القرار بقانون ،وباعتبار المياه ملكيرة عامرة  ،تقروم السرلطة بإعرداد االنظمرة المتعلقرة باالعمرال
التالية  ،ورفعها لمجلس الوزراء إلصدارها:

أ .رسوم كميات المياه المرخص باستخراجها من كافة اآلبار  ،وكذلك استغالل مياه الينابيع.

ب .حقو االستخدام التاريخية من الينابيع أو كميات المياه المرخص باستغاللها من اآلبار.
مـادة ()32

تعديل أو إلةاء التراخيص
 .1تكون جميع التراخيص الصادرة عن السلطة محددة المدة ،ويح

للسلطة تعديل أو وقف أو إلغاء

الترخيص في الحاالت اآلتية:
أ .إذا لم يباشر المرخص له بإقامة المشروع خالل المدة المحددة له بالرخصة.
ب .إذا تبين للسلطة تقديم معلومات غير صحيحة.
ج .إذا لم يجر تنفيذ تشغيل المشروع على النحو المحدد في شروط الرخصة وبموجب األنظمة
الصادرة بهذا الخصوص.
د .ألية أسباب أخر وبما يتف وأحكام القانون.
.2ال يجوز للمنشأة أو المشروع المخالف أل من شروط الرخصة استئناف نشاطه بموجب الرخصة ما لم يقم
بإزالة أسباب المخالفة ،و إذا لم يقم بإزالة المخالفة تقوم الجهة المختصة باإلزالة على نفقته الخاصة.
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مـادة ()33
سجل التراخيص
 .1تقوم السلطة بإنشاء وحفظ سجل للتراخيص والتصاري الخاصة بكافة أنواعها والمتعلقة بأ

عمل أو

مشروع للمياه.
 .2يجب أن يتمتع الجمهور بحرية الوصول للسجل والمعلومات ،ما لم يتم تصنيف هذه المعلومات
كمعلومات سرية بهدف مصلحة تجارية أو عامة.
 .3للجمهور الح في الحصول على نسخ من جميع المعلومات غير السرية الواردة في السجل ،بعد دفع
الرسوم التي تحددها السلطة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
الفصل السادس
التعرفة

مـادة ()34

إصدار نظام تعرفة موحد للمياه والصرف الصحي
تضع السلطة السياسات العامة لتحديد التعرفة للمياه والصرف الصحي بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.
مـادة ()35

السعر الموحد
يقررر المجلررس سررعرا" موحرردا" لتزويررد الميرراه بالجملررة لمقرردمي الخرردمات فرري جميررع أنحرراء فلسررطين  ،وبمررا يتواف ر مررع
سياسة الحكومة ،ووفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء.
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مـادة ()36

تحديد األسعار
على مقدمي الخدمات تحديد أسعار المياه لمختلف االستعماالت وفقراً لنظرام التعرفرة  ،ويرتم المصرادقة علرى السرعر

من المجلس.

الفصل الساب

شركة المياه الوطنية
مـادة ()37

إنشاء شركة المياه الوطنية
 .1تنشررأ بموجررب أحكررام هررذا القررار بقررانون شررركة تسررمى" شررركة الميرراه الوطنيررة "تكررون مملوكررة بشرركل كامررل لدولررة

فلسطين.

 .2اليجوز للشركة تغيير وضعها القانوني إال بقانون .

مـادة ()38

رأسمال الشركة
 .1يحدد رأسمال الشركة بقرار يصدر من مجلس الوز ارء.

 .2تنظم الش ون المالية للشركة بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من و ازرة المالية
والسلطة بهذا الشأن.
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مـادة ()39

اختصاصات الشركة
تمارس الشركة االختصاصات اآلتية:
 .1تزوي ر ررد وبي ر ررع المي ر رراه بالجمل ر ررة لمص ر ررال المي ر رراه والهيئ ر ررات المحلي ر ررة ومج ر ررالس خ ر رردمات المي ر رراه المش ر ررتركة
والجمعيات.

 .2استخراج الميراه مرن مصرادر الميراه وتحليتهرا ونقلهرا بالجملرة وفقراً لتررخيص تحصرل عليره مرن السرلطة لهرذه
الغاية.

 .3إدارة وتطوير وتنمية أية موجودات تتسلمها من السلطة.
 .4تأمين وضمان حسن سير العالقات التجارية مع الزبائن والمزودين.

 .5توفير الوسائل الالزمة لتطوير جميع النشاطات وأعمال البنى التحتية الخاصة بتزويد المياه بالجملة.
 .6إعداد مقترحات التعرفة الخاصة ببيع المياه والخدمات المتعلقة بها ورفعها للمجلس للمصادقة عليها.
 .7أية مهام أخر ذات عالقة تكلفها بها السلطة.
مـادة ()40

مجلس إدارة الشركة
 .1يشرف على إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من رئيس وأربعة أعضاء فلسطيني الجنسية من ذو الخبرة
والكفاءة واالختصاص ،ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بموجب تنسيب من رئيس السلطة.

 .2يشترط في جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة أن يكونوا من األشخاص المعروفين بالنزاهة ومن ذو
الكفاءة العالية في الش ون المائية أو المالية.

 .3تكون مدة العضوية ألعضاء مجلس إدارة الشركة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
 .4تنتهي العضوية لألسباب اآلتية:
أ .االستقالة أو الوفاة.

ب .اإلقالة بقرار من مجلس الوزراء.
ج .فقدان األهلية القانونية.

 .5ال يجوز أن يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة وأعضائه وأقاربهما حتى الدرجة الثانية ،أ نفع ماد أو أن

يكون طرفا في أ من العقود التي تبرمها الشركة .
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مـادة ()41

مسؤولية مجلس إدارة الشركة
مجلررس إدارة الشررركة هررو السررلطة العليررا إلصرردار القر اررات فرري الشررركة ،والمكلررف بتنفيررذ سياسررات الشررركة واإلشرراف
على إدارة عملياتها بما يخدم السياسة المقرة من السلطة ،ويتمتع مجلس إدارة الشركة بالصالحيات الكاملرة لتحقير

مهام الشركة وفقاً ألحكام هذا القرار بقانون.

مـادة ()42

الجهاز التنفي ي للشركة
 .1يتولى إدارة الشركة مدير تنفيذ يعين بقرار من مجلس ادارة الشركة.
 .2يعين مجلس إدارة الشركة بتنسيب من الرئيس التنفيذ

للشركة طاقماً من الموظفين ،ويتم تنظيم ش ونهم

المالية واإلدارية وتحديد اختصاصاتهم بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من
مجلس إدارة الشركة .

مـادة ()43

مدققو الحسابات
يتعاقد مجلس إدارة الشركة مع مدق

حسابات قانوني لتدقي

حسابات الشركة ورفع تقرير سنو لمجلس إدارة

الشركة.
مـادة()44

تقارير الشركة
ير ربع سنو عن أعمال ونشاطات الشركة المالية
يقدم مجلس إدارة الشركة لمجلس الوزراء و للمجلس تقر اً

والقانونية ،باإلضافة لتقرير سنو ملح بتقرير مدق الحسابات.
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الفصل الثامن

مرافا المياه اإلقليمية و جمعيات مستخدمي المياه
مـادة ()45

إنشاء مرافا المياه اإلقليمية
تنشيء سرلطة الميراه بالتنسري والتعراون مرع الجهرات المختصرة ذات العالقرة  ،وبمرا يتماشرى مرع المصرلحة العامرة،
بموجررب أحك ررام ه ررذا الق ررار بق ررانون م ارفر ر مي رراه إقليميررة لتق ررديم خ رردمات المي رراه والصرررف الص ررحي ،وتح رردد مهامه ررا

وصالحياتها واجراءات ترخيصها وتشكيلها وادارتها ومواردها المالية وحلها وجميرع األمرور المتعلقرة بعملهرا بموجرب
نظام يصدر عن مجلس الوزراء.

مـادة ()46

الشخصية القانونية
تتمتررع م ارف ر الميرراه االقليميررة بالشخصررية االعتباريررة ،وله را ذمررة ماليررة مسررتقلة ،ويكررون له را بهررذه الصررفة ح ر تملررك
األمروال المنقولررة وغيررر المنقولررة ،والتصرررف فيهررا فرري حرردود تحقير أهرردافها  ،ويكررون لهررا القرردرة الكاملررة علررى القيررام
بأنشطتها وصالحياتها بمرا فيهرا إبررام العقرود ،ولهرا أن تقاضري وأن تتقاضرى بهرذه الصرفة أو تنيرب عنهرا وأن توكرل

من تشاء في االجراءات القضائية في سبيل تحقي المس وليات واالختصاصات المنوطة بها.
مـادة ()47

مهام مرافا المياه اتقليمية
تقوم مراف المياه اإلقليمية على تقديم خدمات المياه والصرف الصحي ضمن النطا اإلدار والجغرافي المحدد

وف نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية ،وهي بذلك تهدف إلى:

 .1توفير خدمات المياه والصرف الصحي وتقديمها للمستهلكين لالستخدامات المختلفة وف
االقتصادية واالجتماعية والبيئية المستدامة.

األسس

 .2العمل على تلبية احتياجات المياه ذات الجودة المناسبة وخدمات الصرف الصحي ألغراض استخدامها
من خالل اتخاذ اإلجراءات المناسبة لضمان ذلك ،ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتطوير هذه الخدمات.
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مـادة ()48

إنشاء جمعيات مستخدمي المياه
تنشرأ جمعيررات مسررتخدمي الميرراه إلدارة خدمررة تزويررد ميرراه الررر علررى المسررتو المحلرري بطريقررة مسررتدامة وفقررا لنظررام
يصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزير الزراعة ورئيس سلطة المياه  ،علرى ان يحردد النظرام

إجراءات ترخيصها ومهامها وصالحياتها وادارتها ومواردها المالية وحلها وجميع األمور المتعلقة بعملها بموجب.

مـادة ()49

الشخصية اتعتبارية لجمعيات مستخدمي المياه
تتمتع جمعيات مستخدمي المياه بالشخصية االعتبارية ،ولها ذمة مالية مستقلة ،ويكون لها بهرذه الصرفة حر تملرك
األم روال المنقولررة وغيررر المنقولررة ،والتصرررف فيهررا فرري حرردود تحقي ر أهرردافها ويكررون لهررا القرردرة الكاملررة علررى القيررام

بأنشطتها وصالحياتها بمرا فيهرا إبررام العقرود ،ولهرا ان تقاضري وأن تتقاضرى بهرذه الصرفة أو تنيرب عنهرا وأن توكرل

من تشاء في االجراءات القضائية في سبيل تحقي المس وليات واالختصاصات المنوطة بها.

الفصل التاس

حماية البيئة المائية
مـادة ()50

المحافظة على مصادر المياه من التلوث
مع مراعاة األحكرام الرواردة فري قرانون البيئرة  ،وبالتنسري والتعراون مرع الجهرات المختصرة لحمايرة المصرادر المائيرة

وللحيلولة دون تلوثها ،تقوم السلطة بما يلي:

 .1المشرراركة فرري تنظرريم اسررتخدام الم روارد الصررناعية والزراعيررة الترري قررد تتسرربب فرري تلرروث مصررادر الميرراه أو
أنظمة التزود بها.

 .2المشاركة في اللجان الخاصة بتقييم األثر البيئي أل نشاط يتعل بمصادر المياه أو أنظمة التزود بها.
 .3المشاركة في إعداد اآلليات الخاصة بإدارة األزمات عند حدوث جفاف أو فيضرانات أو أوبئرة عبرر الميراه
أو تلوث عام.

23

دولــــــة فلسطيـــــــن
مجلس الوزراء

 .4المشرراركة فرري إعررداد قائمررة بأسررماء الملوثررات الترري تتطلررب ترخيص راً  ،والتعررويض عررن األض ررار الناجمررة
عنها.

 .5التنسيب لمجلس الوزراء إلصدار نظام خاص بحماية مصادر ومنشوت المياه .
مـادة ()51

وقف استخراج المياه أو توفيرها في حالة التلوث
على السلطة أن تصدر ق ار اًر بوقف إستخراج أو توفير المياه إذا تبين لها تلوث مصدرها أو نظام التزود بها  ،ولهرا
إغررال المصرردر أو النظررام إذا اسررتمر التلرروث ،وعليهررا أن تخطررر الجهررات المعنيررة بررذلك والررتخلص مررن الملوثررات

بصورة مستعجلة.

مـادة ()52

إعالن مناطا مياه محمية
 .1يجرروز للسررلطة بالتنسرري مررع الجهررات المختصررة األخررر اعتبررار أ منطقررة تحتررو علررى مصرردر ميرراه منطقررة
محميررة وفقررا لنظررام يصرردر عررن مجلررس الرروزراء لهررذه الغايررة ،إذا كانررت نوعيررة أو كميررة الميرراه معرضررة لخطررر
التلرروث أو االسررتنزاف ،أو إذا اقتضررت عمليررة تنفيررذ السياسررة المائيررة ذلررك ،علررى أن تقرروم بترروفير مصررادر ميرراه

بديلة وف اإلمكانيات المتاحة.

 .2يتم وبالتنسي مع الجهات المختصة نشر إعالن في الصحف المحلية قبرل ثالثرين يومراً مرن تراريخ اعتبرار
المنطقررة محميررة ،متضررمناً فرررض قيررود علررى اسررتخدام الميرراه ،ويجرروز لهررا بررإعالن الح ر إلغرراء أو تعررديل
اإلعالن كلما اقتضت الضرورة ذلك.

مـادة ( )53

وجو إزالة التلوث
علررى كررل مررن تسرربب فرري إحررداث أ تلرروث فرري أ مصرردر للميرراه أو نظررام التررزود بهررا أن يقرروم بإ ازلررة الملرروث لهررذا
المصرردر أو النظررام علررى نفقترره ،وفرري حالررة رفضرره أو تعررذر قيامرره بررذلك علررى السررلطة إ ازلررة التلرروث واج رراء عمليررة

التنظيررف علررى نفقررة المتسرربب بعررد إخطرراره خطيررا بررذلك مهمررا بلغررت التكرراليف  ،وتحصررل منرره وفر قررانون تحصرريل

األموال األميرية.
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الرقابة والتفتيش
مـادة ()54

الرقابة على مصادر المياه
تتولى السلطة مهام الرقابة على مصادر المياه  ،بما في ذلك:
 .1حفر ررظ السر ررجالت التر رري تتضر ررمن المعلومر ررات التفصر رريلية عر ررن اسر ررتخدامات المير رراه والت ر رراخيص والمخالفر ررات
والتعديات على مصادر المياه.

 .2للسلطة الح في التفتيش على مصادر ومنشوت المياه  ،ولها الحر فري دخرول أ عقرار أو مبنرى خراص
أو عام لتحقي هذا الغرض وفقاً لألصول والقانون.
مـادة ()55

الضابطة القضائية

 .1يكررون للعرراملين الررذين يصرردر ق ررار بتحديرردهم مررن رئرريس السررلطة صررفة الضررابطة القضررائية لضرربط الج ررائم
والمخالفات التي حظرها القانون.

 .2يكون لمحاضر مأمور الضابطة القضائية ،الحجية في االثبات أمام سلطات التحقي والقضاء في كل ما
تتضمنه من وقائع وبيانات  ،ما لم يثبت العكس.
مـادة ()56

استمالك األراضي والعقارات للمنفعة العامة
 .1يجوز للسلطة طلب استمالك أ أرض أو عقار أو منشأة مائيرة السرتخدامها لمقتضريات المصرلحة العامرة
على أن يعوض صاحب األرض أو العقار أو المنشأة عن ملكه  ،وذلك وفقا للقوانين السارية.

 .2بمررا ال يتع ررارض مررع أحك ررام ه ررذا الق ررار بق ررانون  ،يج رروز للسررلطة دخ ررول عق ررارات أو أ ارضرري الغي ررر لتنفي ررذ
نشراطاتها  ،ولصراحب األرض أو العقررار الرذ لحقرره ضررر مرن دخررول مسرتخدمي السررلطة إليهرا أو عملهررم

فيهررا للمصررلحة العامررة أو حرمانرره مررن المصرردر المررائي الحر فرري الحصررول علررى التعررويض المناسررب عررن
ذلك الضرر وفقا للقوانين واألنظمة السارية.
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الفصل الحادي عشر
العقوبات

مـادة ()57

تطبيا العقوبات المنصوص عليها في ه ا القرار بقانون
مع عدم اإلخالل بأيرة عقوبرة أشرد ترنص عليهرا القروانين األخرر تطبر العقوبرات المنصروص عليهرا فري هرذا القررار

بقانون .

مـادة ()58

عقوبة التعدي على مصادر المياه
يعاقرب برالحبس لمردة ال تقرل عرن سرتة أشرهر وال تزيرد علرى سرنة واحردة  ،و بغ ارمرة ال تقرل عرن ألرف دينرار وال تزيرد
على خمسة آالف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة كل من ارتكب أ من األفعال اآلتية:

 .1أحدث تلوثاً في أ مصدر من مصادر المياه أو أنظمة التزود بها أو تسبب فري وقوعره وعردم إزالتره
خالل المدة التي تحددها له السلطة.

 .2القيام بحفر اآلبار الجوفية أو اآلبار البديلة أو استخراج المياه دون الحصول على ترخيص.

 .3االعتداء على أ مصدر مائي أو نظام للصرف  ،وأد إلى إلحا التلف بها أو تعطيل أ منها.
 .4القيام بإيصال المياه أو السماح بإيصالها لنفسه أو للغير دون أن يكون مصرحاً له بذلك.
 .5تصريف مياه الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص.
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مـادة ()59

عقوبة التصرف غير المشروع بمصادر المياه
يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن شهر واحد وال تزيد على ستة أشهر  ،و بغرامة ال تقل عن مئة دينار وال تزيرد
على ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة كل من:

 .1قام بأ من األعمال والمهام التي ال يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون
دون موافقتها الخطية المسبقة.

 .2تصرررف بمصررادر الميرراه أو بالميرراه أو بالمشرراريع الخاصررة بهررا أو بالمجررار العامررة بصررورة تخررالف
أحكام هذا القرار بقانون.

مـادة ()60

غرامة مخالفة شروط الرخص
يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة ،أو قيمة الضرر النراتج

نتيجة الفعل (أيهما أعلى) ،كل من:

 .1لررم يلتررزم بنظررام التعرف ررة الصررادر وفق راً ألحك ررام هررذا الق ررار بق ررانون واألنظمررة والتعليمررات الص ررادرة
بموجبه.

 .2مررارس دون رخصررة أ مررن األعمررال الواجررب الحصررول علررى ترررخيص بشررأنها بموجررب أحكررام هررذا
القرار بقانون.

 .3خالف أ من أحكام أو شروط الرخصة أو التصري الممنوح له من المجلس.

مـادة ()61

تكرار المخالفات
المجرمرة فري المرواد (  )60 ،59،58تضراعف العقوبرات المنصروص عليهرا فري هرذا القررار
في حالة تكرار األفعال
ّ
بقانون.
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مـادة ()62

إعادة الحال والتعويض
إذا أدين أ شخص بارتكاب أ من األفعال المنصوص عليها في هذا الفصل ،فإنه يكون ملزماً بقيمة األضرار

التي نتجت عن المخالفة وعليه إزالة أسبابها وآثارها واعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكابها  ،وذلك خالل

المدة التي تحددها له المحكمة ،واذا تخلف عن ذلك تأمر الجهات المختصة بتنفيذ تلك األعمال والرجوع على

المحكوم عليه بجميع نفقاتها.

الفصل الثاني عشر

أحكام انتقالية و ختامية
مـادة ()63

استمرارية نفا التراخيص وتصوي األوضاع
يستمر العمل بالتراخيص الصادرة بموجب أحكام القوانين واألنظمة المعمول بها قبل نفاذ هذا القرار بقانون إلى

حين انتهاء مدتها ،ويجر تسرية أوضاعها وفقاً ألحكام هذا القرار بقانون.
مـادة ()64

أحكام انتقالية
 .1بما ال يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون ،تستمر كافة الجهات الحكومية و الم سسات الرسرمية و
األهلي ررة و الهيئ ررات المحلي ررة بممارس ررة المه ررام والص ررالحيات المنوط ررة به ررا بموج ررب القر روانين واألنظم ررة

المعمول بها إلى أن يتم إنشاء شركة المياه الوطنية ومراف المياه االقليمية بموجب أحكام هذا القرار

بقانون.

 .2تقوم السلطة بتأهيل وتطوير دائرة مياه الضفة الغربية لتوفير وتزويد المياه بالجملة على مستو محافظات
بناء على أسس مستدامة وفقاً لنظام م قت يصدر لهذه الغاية يحردد بره مهامهرا ومسر ولياتها والفتررة
الوطن ً
االنتقاليررة الالزمررة واآلليررة الترري سرريتم إتباعهررا لتسررليم كافررة األصررول الثابتررة وغيررر الثابتررة الترري بعهرردتها إلررى
السلطة ونقل مهامها ومس ولياتها لشركة المياه الوطنية.

 .3ت ر ول كافررة الموجررودات الترري تررديرها حالي راً دائ ررة ميرراه الضررفة الغربيررة ،بمررا فرري ذلررك األصررول الثابتررة وغيررر
الثابتة ،وكذلك كافة الحقو وااللتزامات ،لشركة المياه الوطنية.
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مـادة ()65

إصدار اللوائح التنفي ية
يصدر مجلس الوزراء وبناء على تنسيب السلطة األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
مادة ()66
اإللةاء

يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القرار بقانون .
مادة ()67

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في اول جلسة يعقدها إلق ارره .
مـادة ()68

السريان والنفا
على الجهات المختصة كافة  ،كل فيما يخصه ر تنفيذ هذا القرار بقانون ،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

صدر في مدينة رام اهلل بتاريخ 2014 /6 /12 :ميالدية.

الموافا  14 :شعبان 1435 /هجريةـ .
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