
 

 

 السند القانوني خلدمات سلطة املياه 

 

 الرقم

 

 اخلدمة

 

 السند القانوني

الطالبدددة بالبياندددات  تزويدددد ات دددات   1

التحليلية الرتاكميدة املتللقدة بنوةيدة    

 اللادمة  ه الشرب وامليا هميا
  62و املادة  63/املادة  8002للام  74نوةية مياه الشرب قانون الصحة اللامة رقم 

 /أ15/املادة  8002للام  74نوةية املياه اللادمة   قانون الصحة اللامة رقم 

يم يددددقمجددددل و ليددددت اللينددددات و ت  2

 62و املادة  63/املادة  8002للام  74قانون الصحة اللامة رقم  النتائج التحليلية املفرزة
 هى قيمة فاتورة املياةلةرتاض اال  3

 80/املادة 5997لسنة  34نظام االشرتاك مبياه الشرب رقم 

ةيدات امليداه و تلدديات ا    تلليمات و اجراءات  االشرتاك يف مياه الشدرب و قبدوو و ملاتدة االةرتا دات ةلدى مقطو     

 9/املادة  8000لسنة  5رقم 
اسددتقباو الشدد او  مددم ادداو م اتدد   4

ادمددة اتم ددور/ م اتدد  الشدد او  يف 

 يريات االدارات واملد
 /ح 7املادة  8053لسنة  513نظام تطوير اخلدمات احل ومية رقم 

 
اسددتقباو الشدد او  مددم ادداو مركددز    5

 /ح 7املادة  8053لسنة  513دمات احل ومية رقم نظام تطوير اخل األتصاو املوحد 

ه اسددتقباو شدد وى ةلددى نوةيددة ميددا     6

 69/املادة  8002للام  74قانون الصحة اللامة رقم  الشرب  
إ دايف لشدقة  دمم بنداء      هاشرتاك ميا  7

 9/املادة 5997لسنة  34نظام االشرتاك مبياه الشرب رقم  هخمدوم أصا بامليا
االشرتاك يف مياه الشدرب و قبدوو و ملاتدة االةرتا دات ةلدى مقطوةيدات امليداه و تلدديات ا          تلليمات و اجراءات 

 3/1/املادة  8000لسنة  5رقم 
تلليمات و اجراءات  االشرتاك يف مياه الشدرب و قبدوو و ملاتدة االةرتا دات ةلدى مقطوةيدات امليداه و تلدديات ا          / مؤقت ألوو مرة هشرتاك مياا 8

 3/ث/أواًل/8/املادة  8000لسنة  5رقم 
 جديد ألوو مرة هميا اشرتاك 9

 50و املادة  6/املادة 5997لسنة  34نظام االشرتاك مبياه الشرب رقم 

تلليمات و اجراءات  االشرتاك يف مياه الشدرب و قبدوو و ملاتدة االةرتا دات ةلدى مقطوةيدات امليداه و تلدديات ا         

 /أواًل8/املادة  8000لسنة  5رقم 
11 

تلليمات و اجراءات  االشرتاك يف مياه الشدرب و قبدوو و ملاتدة االةرتا دات ةلدى مقطوةيدات امليداه و تلدديات ا          املفصولة   هامليا دةإةا

 3/83/  املادة  8000لسنة  5رقم 
11 

   هميا إلغاءاشرتاك
 /أ52/ املادة 5997لسنة  34نظام االشرتاك مبياه الشرب رقم 

ك يف مياه الشدرب و قبدوو و ملاتدة االةرتا دات ةلدى مقطوةيدات امليداه و تلدديات ا         تلليمات و اجراءات  االشرتا

 /أ4/املادة  8000لسنة  5رقم 
12 

 هاشرتاك امليا تلليق
 /ب52/ املادة 5997لسنة  34نظام االشرتاك مبياه الشرب رقم 

مقطوةيدات امليداه و تلدديات ا    تلليمات و اجراءات  االشرتاك يف مياه الشدرب و قبدوو و ملاتدة االةرتا دات ةلدى      

 3/58/املادة  8000لسنة  5رقم 
13 

 بالصرف الصحي ةقار توصيت
 9و تلدياته/ املادة  5997للام  33رقم  الصحي الصرف نظام

14 
   الصحي الصرف بشب ات املصانل ربط

  7واملادة  6وتلدياته/ املادة  5997للام  33رقم  الصحي الصرف نظام
 4و املادة  6املادة  8054ملياه اللادمة غري املنزلية يف مشروع الصرف الصحي لسنة تلليمات تصريف ا

15 
اءات  االشرتاك يف مياه الشدرب و قبدوو و ملاتدة االةرتا دات ةلدى مقطوةيدات امليداه و تلدديات ا         اجر و تلليمات   هامليا ةداد نقت

 ج/4/املادة  8000لسنة  5رقم 
 

16 
  اشرتاك مل ية نقت

 2/ املادة 5997 لسنة 34 رقم الشرب مبياه الشرتاكا نظام
تلليمات و اجراءات  االشرتاك يف مياه الشدرب و قبدوو و ملاتدة االةرتا دات ةلدى مقطوةيدات امليداه و تلدديات ا         

 ب/4/املادة  8000لسنة  5رقم 



 

17 
ه مبيددددا املسددددتفيدة ات ددددات تزويددددد 

الصددددرف الصددددحي وفددددق  ددددددات    

املواصدددددددددفات القياسدددددددددية رقدددددددددم 

(8003/296) 

  81و املادة  6/املادة 8811لسنة  81و تلدياته رقم  قانون سلطة املياه

18 
 بئددر بئر،جتربددة ،تنظيددف بئددر حفددر

 2/ املادة 8008لسنة  21حفر بئر /نظام مراقبة املياه اتوفيه رقم  ،تصوير بئر(لآلبار احل ومية
 82/ املادة 8008لسنة  21تلميق و تنظيف بئر / نظام مراقبة املياه اتوفيه رقم 

  9/املادة 8008لسنة  21جتربة بئر / نظام مراقبة املياه اتوفيه رقم 
  69املادة  8008لسنة  21تصوير بئر / نظام مراقبة املياه اتوفيه رقم 

19 
 ةطدداء بطددرح اخلاصددة الوثددائق اةددداد

للج ددات احل وميدددة   هآبددار ميدددا  حفددر 

 والرمسية  
  1/ املادة 8008لسنة  21رقم نظام مراقبة املياه اتوفيه 

21 
   ارتواز  بئر مل ية نقت

 18/املادة 8811لسنة  81و تلدياته رقم  قانون سلطة املياه

 58/ املادة 8008لسنة  21نظام مراقبة املياه اتوفيه رقم 
21 

   حفارة استخدام
  63و املادة  68/ املادة 8008لسنة  21نظام مراقبة املياه اتوفيه رقم 

22 
   مالية كفالة أو تأمينات اسرتداد

 68/املادة  5997لسنة  6النظام املالي و تلدياته رقم 

23 
اب اآلبددار ألصددح الذمددة بددراءة اةطدداء 

 5/ املادة8004تلليمات بشأن تسديد املبالغ املستحقة ةلى آبار املياه لسنة  اخلاصة )مالية وادارية(
24 

جتديد راصدة )اجدازة   طل  اصدار / 

 ج (استخرا
 18/ املادة 1111لسنة  18نظام مراقبة املياه اتوفيه رقم 

25 
جتديددد راصددة )حفددر بئددر جديددد     

 2/ املادة 8008لسنة  21جتديد راصة حفر بئر /نظام مراقبة املياه اتوفيه رقم  ،بئربدو بئر،تلميق،تنظيف(
لسدنة   21املياه اتوفيه رقدم  جتديد راصة تلميق و تنظيف بئر و جتديد راصة بئر بدو بئر / نظام مراقبة 

 )جماز (  64/ املادة  8008
26 

اصدددار ة خمالفدد بئددر و ددل تصددوي 

 75/ املادة 8008لسنة  21نظام مراقبة املياه اتوفيه رقم   واصداراجازة استخراج  
27 

 بئدر  تلميدق  استمرارية أو بئر تلميق

 82 ةد/ املا8008لسنة  21نظام مراقبة املياه اتوفيه رقم     ارتواز 
28 

لغدري غايدات الشدرب     هراصة بيل ميدا 

 55/ املادة 8008لسنة  21نظام مراقبة املياه اتوفيه رقم   يف كافة أحناء اململ ة 
29 

مدددم بئدددر ه مدددنخ راصدددة بيدددل ميدددا  

 55/ املادة 8008لسنة  21نظام مراقبة املياه اتوفيه رقم   ارتواز  لغايات الشرب  
31 

ئددر مددنخ راصددة تنظيددف وصدديانة ب  

 ارتدددددددددددددددددددواز  /زراةدددددددددددددددددددي/

 صناةي/سياحي/جاملات
 82/ املادة 8008لسنة  21نظام مراقبة املياه اتوفيه رقم  

31 
منخ راصة حفر بئر ارتواز  جديد 

ألوو مددددددددددددددددددرة /صددددددددددددددددددناةي 

 /سياحي/جاملات/انتاجي

 87/ املادة 8008لسنة  21نظام مراقبة املياه اتوفيه رقم  

32 
مددنخ راصددة حفددر بئددر بدددو بئددر      

  )زراةددددددددددددددددددددي ارتددددددددددددددددددددواز

 ،صناةي،سياحي،جاملات (

 84/ املادة 8008لسنة  21نظام مراقبة املياه اتوفيه رقم  

33 
 و اتاملدددددددات طددددددداب تددددددددري  

 اخلرجييني

 / ز6/املادة 8811لسنة  81و تلدياته رقم  قانون سلطة املياه
34 

 للمقددددداولني تدريبيدددددة دورة ةقدددددد

 / ز6/املادة 8811لسنة  81ه رقم و تلديات قانون سلطة املياه ( منزلية وصات)

35 
 . االقليمي او احمللي التدري 

 / ز6/املادة 8811لسنة  81و تلدياته رقم  قانون سلطة املياه

36 
  67واملادة  66واملادة  68/املادة 8008لسنة  21نظام مراقبة املياه اتوفيه رقم   ترايص احلفارة  

37 
  67واملادة  66واملادة  68/املادة 8008لسنة  21وفيه رقم نظام مراقبة املياه ات  ترايص حفار

38 
 حق احلصوو ةلى املللومات

 4 دة/املا 8004لسنة  قانون  مان حق احلصوو ةلى املللومة


