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 (ال بند   112(1))  

تح ذير  ب شأ ن  ال ني ة  بت قديم  طل ب  ل مد ير  سل ط ة  ال م ياه  من  أ جل  قط ع  تز ويد  ال م ياه  عن  ع قا رك   

        

            

  

                     

           

                   

                       

         

  

                      
                      

   
  

                      

                   

                       

                     

                   
                

  

                     
                   

               

  

                      

      

  

ةرامتسا

 ها يم لا ديو زت ع طق ءار ج إ ذ يف نت لبق ريذ حت

-2015 ،) يراجملا تامدخ وأ هاي ملا ديو زت ع طق( يرا جم الو هايم لا طباور ةمظنأ

 يراجملا تامدخ وأ هايملا تامدخ لباقم ةكرشلل يكلع ةقحتسملا تاعفد ال عفدب دعب مقت مل نكإف ،انيدي نيب ةرفوتملا تجالس ال بجومب.1

 نم مغرلا ىلع لكذو __________هناونع يذلا راقع ال يف ،___________________________________ رهشألا نع

 ________ ىلإ ةكرشلل نكيد غلبم لصو ،ةلاسرلا هذه رادصإ دعوم ىتح ؛نأشلا اذه يف كل اهلاسرإ مت يت ال تاغباللاو تاريذحتال

 ام غلبم وهو )يراجلا نيد ال- اقحال( راقعلا نع هايملا عطق هببسب ناكمإلاب انيد ربتعي ديدج لكيش ____ غلبم ،مهنيب نم ،ديدج لكيش

 .لماكلا دادسلا نيح ىلإ ،ريخأتلا دئاوف مكاري لاز

م قت يونن.2  قافرإب موقنسو ،ركاقع نع هايملا ديوزت عطق ءارجإ ذيفنتل هتقفاوم ىلع لوصحلا لجأ نم هايملا ةطلس ريدم ىإل بلط يد
 8 دنبلا يف لصفم وه امك( انيلع اهضرعب تنأ بغرتس يتلا تادنتسملا لك ذ يف امب ،بلطلا اذه ىلإ نكأشب انيدل ةرفوتملا تادنتسم ال

 ؛)هاندأ

 هعفد ناكمإلاب يذلاو ،قفرملا قحلملا ةطساوب ،اروف يراجلا نكيد عفدب موقت نأ نكم وجرن ،هايملا ةطلس ريدم ىلإ بلطلا ميدقت لبق.3

 .ةطبارلل عباتال تنرتنإلا عقوم لخال نمو /يفتاهلا درلا ربع دامتعالا ةقاطب /نكبلا عرف /ديربلا نكب يف

 ىلع ةقداصملاب هايملا ةطلس ريدم يصوت نأ هايملا ةطلس يف ةيراشتسالا ةنجللا قح نم نوكيسف ،اروف يراجلا نكيد عفدب مقت مل اذإ.4

 يتلا تاعفدلا ةيابج لجأ نم انمامأ ةحاتملا لئاسو ال لك مادختساب انقح نم صاقتنالا نود لكذو ،ركاقع نع هايملا ديوزت عطق ءارجإ

 ماعلا نم ءارجإلاو قيبطتلا نوناق وأ ،)ةيابجال ( بئارضلا رمأ بجومب انل ةاطعم ال انتايح صال مادختسا كلذ يف امب ،نكم اهقحتسن
 .اهكلمت يتلا ىرخألا ةلوقنم ال مالك ألا وأ نكبلا باسح ىلع زجحلا لمشي امب ،1967

 ،ليصوتلا موسرو عطقلا موسر ،اهنمضبو ،اهب مك ازلإ متيس ةفلتخم فيلاكتب طونم ركاقع نع هايملا ديوزت عطق نأ ىلإ ةراشإلا ردجت.5
 ةموظنم ءاشنإو يراجم الو هايملا تامدخ لباقم موسرال ( يراجملاو هايملا طباور ةمظنأل ةيناثلا ةفاضإلا نم 5 و 3 ليصافتلا بسحب

 .ايلعف اهذيفنت مت نإ اهفيلاكت عفدب مك ازلإ متيس يتلاو ،2009 ،)يراجم وأ هايم

 فتاهلا ربع نئابزلا تامدخ زكرم ىلإ هجوتلا نكم ىجريف ،نكيد دادس لجأ نم تاعفدلا بيترت لوح ةيقافتال لصوتلاب بغرت تنك اذإ.6

 ___________. :ناونعلا ىلع وأ _________ مقر



  

                        

                     

        
  

                      

                     

                   

  

                   

                  

                

                   

                    

         

 
                 

  
          

  
                    

    

 
           

  

 ،ةطلسلا ريدم ىلإ ركاقع نع هايملا ديوزت عطق بلط ميدقت مدع بلطب غالبلا اذه يقلت نم اموي 21 لالخ ةكرشلل هجوتلا لك قحي.7

 ءدبلا فدهب ةكرشلل لاصتالا ليصافت ميدقتي ني/بغرت تنك اذإ وأ ةكرشلل نكيد عفد ىلع ةماع ةروصب ة/رداق ريغ تنك اذإ لكذو

 .بكلط ثحبب ةكرشلا ماع ريدم موقيس ؛ةيابجلا تاءارجإب

 يأ كبلطب قفرت نأ ،يداصتقالا عك ضو اهنمضبو كتاءاعدا تابثإ لجأ نم ، لك قحي امك ،قفرملا صنلا قفو بكلط ميدقت لك قحي.8

 ،هايملا ةطلس يف ةيراشتسالا ةنجللا ىلإ ةرشابم تايطعملا هذه ليوحتب تبغر اذإ ؛بكلط معد لجأ نم كيدل رفوتت تامولعم وأ دنتسم

 .نكأشب هايم ال ديوزت عطقل بلط ميدقت ررق دق ةكرشلا ماع ريدم نوكي نأ ةطيرش لك ذب مايقلا لك قحيف

 :كتامولعمل

روكذملا بلطلا ميدقت انتين نأشب )ةيعامتجالا تامدخلا مسق- اقحال( ةيلحملا ةطلسلا يف ةيعامتجالا تامدخلا مسق غبالإ يونن 

 اذإ ،يداصتقالا عكضوب قلعتت تامولعمو مهيدل فورعم كنأب ديفي حيرصتب انديوزت مهنم بلطن نأو ،هايملا ةطلس ريدم ىلإ

 ؛غباللا اذه يقلت دعوم نم اموي 21 لخال ،لاجملا اذه يف ةفرعم مهيدل ترفوت

؛روكذملا هجوتلا ضفري نمك كربتعنس اننإف ،مايأ 7 لالخ هجوتلا اذه نأشب احيرصت قلتن مل اذإ 

ديوزت عطق ءارجإ وأ 1967 ماعلا نم ءارجإلاو قيبطتلا نوناق ،)ةيابجلا( بئارضلا رمأ ىلع ءانب تاءارجإلا ذاختا ربتعي ال 

 ؛ةكرشلل لماكلاب نكيد دادسل يال دب راقعلا نع هايملا

؛الماك نيدلا دادس نيح ىإل و ،ةروكذملا تاءارجإلا ذاختا لاح يف ىتح طابترالاو دئاوفلا ةمكارمب نكيد رمتسيس 

؛ايوفش وأ ايطخ ةكرشلا مامأ تك اءاعدا ضرع لك قحي 

عوضوملا اذه نأشب اهمدقت يتلا تامولعملاو تكاءاعدا لك رابتعالا نيعب ذخألا دعب نك أشب ةكرشلا ماع ريدم رارق ذاختا متيس، 

 .ددحملا تقولا ل خال

 .ايغال غباللا اذه رابتعا ءاجرلا ،نيدلا تعفد دق تنك اذإ



   

   

لحضرة   

 رابطة  المياه  والمجاري   –  

الموضو ع: طلب  لعدم  تقديم  طلب  بشأني  لمدير  سلطة  المياه  من  أجل  تنفيذ  إجراء  قطع  تزويد  ال مياه  عن  العقار    

أنظمة  روابط  المياه  والمجاري  (قطع  تزويد  المياه  أو  خدمات  المجاري ) -   2015  

عطفا  على  البالغ  الذي  تلقيته  منكم،  وفي  ما  يتعلق  بموضوع  ديني  لكم،  فأنني  أتوجه  إليكم  بطلب  عدم  التوجه  إلى  مدير  السلطة  من  أجل  
تنفيذ  إجراء  قطع  تزويد  المياه  عن  عقاري،  وذلك  لأل سباب  التالية :   

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____ ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________ 

________ ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ _____________  

                  

                    

  

                     

                    

   

  

                  

                     

                   

         

    

   

    

 5 ةرامتسا

)) 112(2 دنبلا (

 ). راقعلا يف يعم نونكسي نيذ ال يتلئ عا دارفأ عضو ىلإ وأ( يد صا تقالا /يحص ال يعضو ىلإ ريشت تادنتسم اذهب قفرم

 يف يعم نونكسي نيذ ال يتلئاع دارفأ عضو ىلإ وأ( يداصتقالا /يحصلا يعضو ىلإ ريشت ةكرش لل تادنتسم ميدقت يونأ ال �

 ). راقعلا

 ريشت يتلا تادنتسملا ليوحت يونأ يننإف ،ةيراشتسالا ةنجللا لالخ نم هايملا ةطلس ريدمل ينأشب بلط ميدقت ماعلا ريدملا ررق اذإ �

 ةطلس يف ةيراشتسالا ةنجللا ىلإ ةرشابم )راقعلا يف يعم نونكسي نيذ ال يتلئاع دارفأ عضو ىلإ وأ( يداصتقالا /يحصال يعضو ىلإ

 .هايملا

 :مارتحاب

 ةلئاعلا مسا + مسالا

 راقعلا ناونع

-) اهتئبعت ايمازإ يس ل( كلهتسملاب لاصت لال ليصافت

 :ينورتكلإلا ديربلا ناونع

 :فتاهلا مقر

 :لاقنلا فتاه ال مقر



  

   

   

لحضرة   

اسم  وعنوان  المسته لك   

بالغ  المدير  العام  بموجب  البند   6(أ)( 8) من  أنظمة  روابط  ال مياه  والمجاري  (قطع  تزويد  المياه  أو  خدمات  المجاري ) -   2015  
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_____________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________   

____________________________________________________________________   

  

  

  

                      

     
  

                    

              
  
                    

  
      

  
  

   

  

     

     

 6 ةرامتسا

 دنبلا ( 112(6))

 ةطلس ريدمل ابلط كنأشب مدقأ نأ تررق دقف ،هميدقتب تمق يذلا بلطلا ىلعو ،يكلإ اهلاسرإ مت يتلا تاغ باللاو تاريذحتلا ىلع افطع)1(

 .ركاقع نع هايملا عطق ءارجإ ذيفنت لجأ نم هتقفاوم ىلع لوصح لل ،هايملا

 :ةيلاتلا بابسألا ىلع يرارق دمتعي)2(

 :تكامولعمل

ديوزت عطق( يراجم الو هايملا طباور ةمظنأ نم 8 مقر دنبلا بجومب اهتماقإ تمت ةنجل يه هايملا ةطلس يف ةيراشتسالا ةنجللا 

. 2015 ،)يراجملا تامدخ وأ هايملا

نأشب ةطلسلا ريدمل ةيصوتلاو ،يلزنملا لكهتسم ال راقع يف هايملا ديوزت عطق ءارجإ ذيفنتل ةكرش ال تابلط ثحب يه ةنجللا ةفيظو 

 .اهيلع تيالدعتلا لاخدإ دعب ةروكذملا تابلطال لوبق وأ ،تابلطلا ضفر وأ لوبق

عوضوملاب قلعتي دنتسم يأ ،اهعطالال ،اهل مدقت نأو ،هايملا ةطلس يف ةيراشتسالا ةنجلال ىلإ ةرشابم هجوتلا لك قحي. 

ةنجللا عم لصاوتال ليصافت: ______________________ 

 :مارتحاب

 ةلئاعلا مسا + مسالا

 ________ ةطبار ماع ريدم



   

   

                      
  

  

                  

        

               

                  

      

  
                

       

  
                        

                     

           

  
  

  

                       

    

                      

    

                       

                  

                     
                    

               

                      

      

  

  

 8 ةرامتسا

 دنبلا ( 115)

- ،)يراجملا تامدخ وأ هايم ال ديوزت عطق( يراجملاو هايملا طباور ةمظنأ نم 14 مقر دنبلا بجومب عطقلا ءارجإ ذيفنت نأشب غبال
2015 

 ذيفنتب ةكرشلل حيرصتلاو نكأشب ةيراشتسالا ةنجللا تايصوت لوبق ______ خيراتب ررق ،هايملا ةطلس ريدم نأ ،غكالبإ اندوب.1

 .ركاقع نع هايملا ديوزت عطق ءارجإ

 .ايلعلا لدعلا ةمكحم مامأ هايملا ةطلس ريدم رارق ىلع فانئتسالا لك قحي.2

 نع هايم ال ديزو ت عطق راءج إ ذيفنت- غالب ال ذا ه يقتل م يو نم اميو 30 رورم دعب- وي نن انن أ ىل إ كهابتن ا تفلن.3

 .يفاض إ ريخأت أي ن دو كراقع

 5 ةدم ل هايم ال ةكبشب كراقع ليصوتب م قو نس اهدعب ،الصا توم اميو 30 ةدم ل هايم ال رايت نع الصوفم كراقع ن كويس

 .انل كنيد عفد بيترت ةيناكم إ ك ل حيتنس و ةصلا توم مايأ

 لوطأ تارتفل راقع ال نع هايملا ديوزت عطقل ةدوع ال ةكرشلا قح نم نوكيس ،روكذم ال دعوملا نم مايأ 5 ل خال نيدلا عفد متي مل اذإ.4

 طباور ةمظنأ يف لصفم وه امل اقفو ،نكم اهيلع لوصحلا قحتست يتلا تاعفد ال ةيابج لجأ نم اهمامأ ةحاتملا لئاسولا لك مادختساو

. 2015 ،)يراجملا وأ هايم ال تامدخ ميدقتو ديوزت عطق( يراجملاو هايم ال

 :تكامولعمل

انتقطنم يف دجاوتملا ةيعامتجالا تامدخال مسق غبالإ يونن اننإف ،انفرط نم هايملا ديوزت عطق ءارجإ ذيفنت نم لقألا ىلع اموي 15 لبق 

 .رمألا اذهب

نيح ىلإ ،ريخأتلا دئاوف مكاري لاز ام وهو ،ديدج لكيش ________ ىلإ ةكرشلل كنيد غلبم لصو ،ةلاسرلا هذه رادصإ دعوم ىتح 

 .لماكلاب هدادس

هعفد ناكمإلاب يذلا ،قفرملا قحلملا ةطساوب ،يروف لكشب نكيد عفد نكم ىجرُي ،ركاقع يف هايملا ديوزت عطق ءارجإ يدافت لجأ نم 

 .ةطبارلل عباتال تنرتنإلا عقوم لخال نمو /يفتاهلا درلا ربع دامتعالا ةقاطب /نكبال عرف /ديربلا نكب يف

موسرو عطقلا موسر ،اهنمضبو ،اهب مكازلإ متيس ةفلتخم فيلاكتب طونم ركاقع نع هايملا ديوزت عطق نأ ىلإ ةراشإلا اندوب ،لكذك 
 ءاشنإو يراجملاو هايملا تامدخ لباقم موسرلا( يراجملاو هايملا طباور ةمظنأل ةيناثلا ةفاضإلا نم 5 و 3 ليصافتال بسحب ليصوتلا

 .ايلعف اهذيفنت مت نإ اهفيلاكت عفدب مك ازلإ متيس يتلاو ،2009 ،)يراجم وأ هايم ةموظنم

فتاهلا ربع نئابزلا تامدخ زكرم ىلإ هجوتلا نكم ىجريف ،نكيد دادس لجأ نم تاعفدلا بيترت لوح ةيقافتال لصوتلاب بغرت تنك اذإ 

 ___________. :ناونعلا ىلع وأ _________ مقر



 

   

   

              

                  

  

             

         

  

                       

                 

   

                     
   

  

         

  

                         

                     

              

  

                    

                     

          

   

      

  

 9 ةرامتسا

) 116 دنبلا (

 نيدلا عفد مدع ببسب راقعلا يف هايملا ديوزت عطق ءارجإ ذيفنت لبق ريذحت

 2015 ،)يراجملا تامدخ وأ هايملا ديوزت عطق( يراجملاو هايملا طباور ةمظنأ نم )د (و )ج ( 18 دنبلا بجومب

 ديوزت عطق ءارجإ ذيفنتب _______________ _______________ :ناونعلا يف عقاولا راقعلا يف ___________ خيراتب انمق

 .انيلإ نكيد دادس مدع باقعأ يف لكذو ،هايملا

 لالخ يك لع ؛لمع مايأ 5 نم ةتقؤم ةرتفل هايم ال ةكبشب راقعلا ليصوتب انمق ،دعب نك يد ي/ددست مل نكأ نم مغرلا ىلعو _______ خيراتب

 .هببسب هايملا ديوزت عطق ءارجإ ذيفنت مت يذلاو ،ةكرشلل يراجلا نكيد دادس ةرتفلا هذه

 هدادس نيح ىلإ ،ريخأت ال دئاوف مكاري لاز ام وهو ،ديدج لكيش ________ ىلإ نكيد غلبم لصو ،ةلاسرال هذه رادصإ دعوم ىتح

 .لماكلاب

 .قفرملا قحلم ال ةطساوب ،اروف نكيد عفد نكم ىجر ُي

 تارتفل راقعلا نع هايم ال ديوزت عطقل ةدوعلا ةكرشلا قح نم نوكيسف ،غبال لا اذه يقلت دعوم نم لمع مايأ 5 لالخ نيدلا عفد متي مل اذإ

 ةمظنأ يف لصفم وه امل اقفو ، نك م اهيلع لوصحلا قحتست يتلا تاعفد ال ةيابج لجأ نم اهمامأ ةحاتملا لئاسو ال لك مادختساو ،لوطأ

. 2015- )يراجملا وأ هايملا تامدخ ميدقتو ديوزت عطق( يراجملاو هايملا طباور

 اهيلع صوصنملا غلابملاو فيلاكتلا عفدب طونم ،هايملا ةكبشب راقعلا ليصوتل ءارجإ وأ راقع ال نع هايملا ديوزت عطقل ءارجإ يأ ، تكامولعمل

 وأ هايم ةموظنم ءاشنإو يراجم الو هايملا تامدخ لباقم موسرلا( يراجملاو هايملا طباور ةمظنأل ةيناثلا ةفاضإلا نم 5 و 3 ليصافتلا يف

 .اهفيلاكت لمحتل تنأ رطضتس يتلاو ،2009 ،)يراجم

 !يفاضإ ريذحت لاسرإ متي نل




