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 ل احملتوياتجدو
 

اشرتاطات ومتطلبات الرتخيص ألشياب وصهاريج مياه 

اآلبار غري الصاحلة للشرب                           

 وتصنيف خمالفاتها وما يقابلها من جزاءات                                            

 هـ11/11/1441وتاريخ  (159م/)رقم ( من نظام املياه الصادر باملرسوم امللكي 47ب املادة رقم )مبوجاالشرتاطات واملتطلبات  هذه صدرت
 

 وكالة املياه

 اإلدارة العامة لتنظيم املياه
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 الفصل األول

 واألهداف تعريفاتال

 (:1املادة )

 تعريفات

 أمامها،ة نياملعاني املب – االشرتاطات واملتطلباتيقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية أينما وردت يف هذه 

 ما مل يقتضي السياق خالف ذلك:

مياه اآلبار غري الصاحلة وصهاريج  شيابالرتخيص أل اشرتاطات ومتطلبات: االشرتاطات واملتطلبات

 للشرب.

 وزير البيئة واملياه والزراعةالوزير: 

 .وزارة البيئة واملياه والزراعةالوزارة: 

 وكالة الوزارة للمياه.الوكالة: 

 وزارة البيئة واملياه والزراعة فرعفرع الوزارة: 

 . الصاحلة للشرب بواسطة الصهاريجغري اآلبار مياهصص إلنتاج وبيع وتوزيع موقع خم: شيبال

 وسيلة نقل مياه اآلبار غري الصاحلة للشرب.الصهريج: 

 غري املطابقة ملواصفات مياه الشرب. اآلبار مياهغري الصاحلة للشرب:  اآلبار مياه

 .شيابأو األ شيبجمموعة من الضوابط الواجب توافرها يف ال الفنية:االشرتاطات 

 واملمتلكات. إزالة املواد غري املرغوب فيها واليت تؤثر على صحة وسالمة األفراد النظافة:

 تعرض املياه أو البيئة احمليطة بها للملوثات املختلفة.التلوث: 

هلا نشاط إشعاعي تؤثر سلبًا يف نوعية  كيميائيًا أو حيويًا أوأي مادة حتدث تغيريًا فيزيائيًا أو  امللوثات:

 املياه بطريق مباشر أو غري مباشر، مما جيعلها غري صاحلة لالستخدامات.

املأمون الذي ال  ستو املعداد الكائنات احلية الدقيقة املوجودة يف البيئة احمليطة إىل خفض أالتطهري: 

 أو بالطرق الفيزيائية. باستخدامها،ائية املصرح يضر بالصحة باستخدام املواد الكيمي

بعد استيفاء الشروط  ،شيبالإقامة ب التصريح املبدئيوثيقة تصدرها الوزارة تتضمن  :التصريح املبدئي

 .االشرتاطات واملتطلباتالواردة بهذه 

ومبوجب  شيابيف األ النشاطمبوجبها تشغيل ومزاولة  للمنشأة سمحوثيقة تصدرها الوزارة ُي :الرخصة

 .االشرتاطات واملتطلبات هذه أحكام

خمتصة مبوجب  –وما يف حكمها  –كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة  اجلهة احلكومية املختصة:

 أنظمتها باإلشراف على نشاط معني تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك اجلهة.
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  (:2املادة )

 األهداف

  .باستثناء الشرب وجودة عاليتني جلميع األغراضإمداد املياه بكفاءة (: 2-1)

 .وتشغيلها وصيانتها شيابرفع كفاءة عمل وإدارة األ(: 2-2)

 .ري توريد املياه بواسطة الصهاريجحتسني ورفع مستو  معاي(: 2-3)

املستخرجة من  ه غري الصاحلة للشربيااملغري املتجددة باستخدام  اجلوفية احلفاظ على املياه(: 2-4)

 يف مناطق الرف الرسوبي علىعلى يف مناطق الدرع العربي أو اآلبار احملفورة اآلبار احملفورة 

 اليت ال يعول عليها كمصادر ملياه الشرب. نات الثانويةيتكولا

تنظيم عمل الصهاريج بالرتخيص هلا ومراقبتها للتحقق من تقدميها للخدمة وامتثاهلا (: 2-5)

 واإلجراءات واألسعار احملددة.للتعليمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     
  

  41من  5الصفحة 

 

وصهاريج مياه  ألشياباشتراطات ومتطلبات الترخيص 

 اآلبار غير الصالحة للشرب

 

 الفصل الثاني

 شيابألل صيخالرت

 (:3املادة )

 عامة أحكاماشرتاطات و

 من الوزارة. ةالنهائي رخصةعدم البدء يف مزاولة نشاط بيع املياه إال بعد احلصول على ال :(3-1)

يف الرف  الواقعةاملنطقة  وأاملراد الرتخيص له يقع ضمن نطاق الدرع العربي  شيبإذا كان ال :(3-2)

الرسوبي على التكوينات الثانوية )اليت ال يعول عليها كمصادر ملياه الشرب(، فيمكن الرتخيص له 

 لبيع املياه غري الصاحلة للشرب. شيبحبفر بئر لغرض إقامة 

على التكوينات اليت يعول عليها كمصادر ملياه  يال يسمح حبفر آبار على الرف الرسوب :(3-3)

 لبيع املياه غري الصاحلة للشرب. أشياببغرض إقامة  الشرب

على التكوينات اليت يعول عليها كمصادر ملياه  يف مناطق الرف الرسوبي شيابإقامة األ :(3-4)

 .جود بئر مرخَّص حبفرهامشرتطة بو الشرب

فالبئر اليت ، اض التنموية على اآلبار اجملاورةاملخصصة لألغر شيابأال يؤثر بيع املياه من األ :(3-5)

يؤثر بيع املياه منها مينع صاحبها من بيع املياه وحيدد ذلك الدراسة اهليدرولوجية املعتمدة من قبل 

 اإلدارة املختصة يف الوكالة.

 اهليدروجيولوجية للموقع.اعتمادًا على الظروف  شيابتقدر الوكالة املسافة املناسبة بني األ :(3-6)

مياه اآلبار غري الصاحلة للشرب أن تقوم بتعبئة الصهاريج غري  أشيابمينع منعًا باتًا على  :(3-7)

 املخصَّصة لنقل مياه اآلبار غري الصاحلة للشرب.

 االلتزام بأسعار تعبئة ونقل املياه غري الصاحلة للشرب اليت حتددها اجلهة املختصة. :(3-8)

بتوفري مواقف نظامية كافية ألسطوله من صهاريج املياه غري الصاحلة للشرب  شيبلتزم الي :(3-9)

 عندما ال تكون الصهاريج قيد االستخدام.

وفق  شيابيف األ ستخدام مصادر املياهحيق ملراكز الدفاع املدني يف حاالت الطوارئ ا :(3-10)

 الضوابط اليت تصدرها الوزارة.

بتقديم اخلدمة يف حاالت الطوارئ أو الكوارث أو األزمات وفق ما تقرره  شيبيلتزم ال :(3-11)

 اجلهات املختصة.

الصهريج، رقم  رخصةاالحتفاظ بسجل دخول يتضمن )رقم  شيبجيب على موظفي ال :(3-12)

 ، بيانات السائقني(.صهريجاللوحة، تاريخ ووقت الدخول، سعة ال

 



 

     
  

  41من  6الصفحة 

 

وصهاريج مياه  ألشياباشتراطات ومتطلبات الترخيص 

 اآلبار غير الصالحة للشرب

 

 (: 4املادة )

 إخالء مسؤولية

الوزارة ليست مسؤولة عن أي مصروفات أو تكاليف أو خسائر أو تعويضات، من أي نوع كانت، 

 .ةالنهائي الرخصةأو  التصريح املبدئينتيجة لعدم منح 

 (:5املادة )

 ومتطلبات الرتخيص إجراءات

 املرحلة األوىل: (:5-1)

 وفق النموذج املخصص لذلك. شيبيف إنشاء  تقديم طلب من اجلهة الراغبة (:5-1-1)

 .شيبيرفق مع الطلب بيانات واضحة وعنوان اجلهة الراغبة يف إنشاء ال (:5-1-2)

 (: تقديم صك امللكية. 5-1-3)

(: إذا كان املوقع مستأجرًا، جيب تقديم صورة عقد إجيار املوقع املوثق يف شبكة إجيار 5-1-4)

حبيث ال تقل مدته عن مدة الرخصة، وعلى أن ينص العقد على أن النشاط الذي سيتم مزاولته يف 

 العقار )شيب مياه آبار غري صاحلة للشرب(. 

 ومساحته. شيبحتديد موقع ال (:5-1-5)

مثل وزارة الشؤون البلدية  احلكومية املختصة اجلهات: املوافقة على استخدام املوقع من (5-1-6)

 .واإلدارة العامة للمرور ،نواإلسكا والقروية

  .شيبتوضيح مصادر املياه املراد استخدامها يف ال (:5-1-7)

 هذه اآلبار. حفر تقديم رخصجيب  آبار حمفورة شيبإذا كان يف ال (:5-1-8)

 .بعد تقديم املسوغات املطلوبة حيال الطلب إىل وكالة املياه للموافقة على املصدر املائي

 :)املوافقة على املصدر املائي( (: املرحلة الثانية5-2)

 إذا كان يف املوقع آبار حمفورة يتم إكمال التالي: (: 5-2-1)

 استخدام جديدإضافة غرض  طلب تغيري الغرض من استخدام البئر أوتقديم طلب  (:5-2-1-1)

 .شيبإذا كانت رخصة احلفر صادرة لغرض آخر غري إقامة ال

نتائج التحاليل  متضمنة لآلبار احملفورة تقديم دراسة هيدروجيولوجية حلالة املياه (:5-2-1-2)

 ملياه هذه البئر أو اآلبار. والعناصر الثقيلة لوجية واإلشعاعيةرتوكالكيميائية والب

وبعد احلصول  ،حمفورة يتم تقديم طلب رخصة حفر بئرإذا مل يكن يف املوقع آبار (: 5-2-2)

يتم  -وفقًا لشروط وضوابط حفر واستخدام آبار املياه اجلوفية الصادرة من الوزارة– على الرخصة

 اإلشراف على حفر البئر من مكتب استشاري جيولوجي معتمد من الوزارة وتقديم تقرير إنهاء حفر مفصل.
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( شهر بعد 12ملدة )  مبدئي تصريحمينح مقدم الطلب ملصدر املائي بعد موافقة وكالة املياه على ا

يتوجب عليه  الثالثة، فإذا انقضت املدة دون إكمال إجراءات املرحلة استكمال املتطلبات أعاله

 جديد.تصريح مبدئي احلصول على 

 (:الشيب ةصخ)ر الثالثةاملرحلة  (:5-3)

 ( ثالث سنوات بعد استكمال املتطلبات التالية:3ملدة ) رخصةمينح مقدم الطلب 

 ومصادر املياه اخلام. شيب(: تقديم خمطط عام لل5-3-1)

 (: تقديم رخصة البناء.5-3-2)

 االجتماعية،وشهادات التأمينات  التجاري،(: إرفاق صور سارية املفعول من السجل 5-3-3)

 االشرتاك يف الغرفة التجارية الصناعية. وشهادة، والضريبة واجلماركالزكاة  هيئةوشهادة 

 .ومهنهم شيبلفنية والعاملني بال(: تقديم بيانات تفصيلية بأعداد الكوادر ا5-3-4)

 يتم تقديم شهادة إمتام البناء. شيب: بعد االنتهاء من بناء ال(5-3-5)

 رخيص الدفاع املدني.: تقديم ت(5-3-6)

املركز الوطين للرقابة على االلتزام البيئي يف حال وجود (: تقديم شهادة بيئية صادرة من 5-3-7)

 .شيبحمطة تنقية يف ال

 يلتزم مقدم الطلب مبا يلي:(: 5-3-8)

 ملعايري اجلودةمطابقة  ببيعهاتكون مياه اآلبار غري الصاحلة للشرب واملسموح أن (: 5-3-8-1)

 .االشرتاطات واملتطلباتاملوضحة بهذه 

 .شيبالمصادر املياه و اإلجراءات األمنية املناسبة والالزمة حلماية وسالمة: اختاذ (5-3-8-2)

وفقًا لإلجراءات املوضحة يف املتداولة  املصدر واملياه ملياهإجراء التحاليل الدورية : (5-3-8-3)

 وتزويد الوزارة بنسخ منها يف حال طلبها. ،االشرتاطات واملتطلباتالفصل الرابع من هذه 

بصورة بوابته على  ورقم التواصل وسعر التعبئة رخصةورقم ال شيبوضع اسم ال: (5-3-8-4)

 واضحة.

  :الرخصةجتديد  (:5-4)

 لالشرتاطات شيبالوزارة من مطابقة ال فرع ( ثالث سنوات أخر  بعد تأكد3ملدة ) رخصةجدد الُت

 حلالة املياه متضمنة نتائجحديثة  لوجيةجيووعلى أن يقوم مقدم الطلب بتقديم دراسة هيدرو واملتطلبات

 ملياه البئر أو اآلبار املستخدمة. والعناصر الثقيلة لوجية واإلشعاعيةرتوككيميائية والبالتحاليل ال
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 الفصل الثالث

 الشيباشرتاطات إنشاء 

 (:6املادة )

 جيب توافر االشرتاطات التالية:

 ( املوقع واملساحة:6-1)

 .كافيةو غري مباشر ألي مصدر للتلوث مبسافة أ مباشر،معرضة بشكل يكون يف منطقة غري  (:6-1-1)

 واستخدامات األرض. البلدية،يتعارض مع اشرتاطات  أال (:6-1-2)

( مرت 1000على أال تقل عن ) شيبتناسب املساحة مع حجم العمل والطاقة اإلنتاجية لل (:6-1-3)

 .رخصةالتغيري يف املساحة إال بعد احلصول على موافقة اجلهة املاحنة لل باتًا ومينع منعًا مربع،

 على ذلك. رخصةنص الأو حمل آخر ما مل ت مبصنع، شيباتصال ال باتًا مينع منعًا (:6-1-4)

 املبنى:( 6-2)

 ومبا يتماشى مع اشرتاطات البلدية.ألصول الفنية واهلندسية ل يكون البناء وفقًا (:6-2-1)

 القوارض واحليوانات. بدخولال يسمح أ (:6-2-2)

 عن مناطق تداول املياه. ًاات املياه معزولة متامدورأن تكون  (:6-2-3)

( 5) قل عنيبالسيطرة على عمليات الدخول واخلروج مبا ال  شيبيسمح تصميم ال أن (:6-2-4)

 أمتار لكل منها.

ة اشرتاطات الصرف الصحي اأن تتوافر وسائل الصرف املختلفة واملالئمة مع مراع (:6-2-5)

 .واملتطلبات االشرتاطاتهذه  يفاملذكورة 

 واخلدمات:املرافق  (:6-3)

 املياه:موقع تداول  (:6-3-1)

 تعبئة املياه املنتجةمنطقة يشمل حركة الصهريج من الدخول حتى اخلروج، و تم فيهوهو املوقع الذي ت

 ، ويشرتط يف هذه املواقع التالي:شيبمن ال

وذلك يف ممرات حركة الصهاريج من  املقاومة،أن تكون األرضيات من اخلرسانة املسلحة عالية  (:)أ

 .حتى خروجهادخوهلا 

وتنفيذ شبكة من مصائد املياه عند املداخل  املياه،مينع جتمع  أن يكون تصريف املياه مناسبًا (:)ب

 وعند موقع التعبئة. واملخارج،

 اخلزانات: (:6-3-2)

 جيب االلتزام مبا يلي: شيبيف حالة وجود خزانات يف ال
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وتؤخذ منها  الغلق،وأن تكون اخلزانات حمكمة  املياه،توفري الوسائل املناسبة لتخزين وتوزيع (: أ)

 واالشرتاطات القياسية. املياه من خالل شبكة أنابيب مصنوعة من مواد غري قابلة للصدأ مطابقة للمواصفات

 وبعيدة عن مصادر التلوث. التنظيف،وسهلة  للصدأ،مصنعة من مواد غري قابلة  اخلزانات (: تكونب)

 )ج(: تكون األسطح الداخلية للخزانات ملساء سهلة التنظيف والتطهري وخالية من الصدأ والتآكل والتشققات. 

(: تكون خزانات املياه األرضية معزولة مبواد غري منفذة وبعيدة عن شبكة الصرف الصحي )د

 مرت،وبارتفاع عن خزان الصرف الصحي )البيارة( مبقدار ال يقل عن  أمتار،مبسافة ال تقل عن ثالثة 

 ملنع التلوث. عن خزان الصرف الصحي وآمنة أو أبعد مسافة ممكنةتار وعلى بعد عشرة أم

 .وضع عالمات مميزة على أماكن اخلزانات األرضية حتى ال تكون عرضة للتلوث :)هـ(

مغلقة بشبك محاية ال  ةأنبوب هواء على هيئة ماسورة معقوف)و(: عمل تهوية للخزانات عن طريق 

 .يسمح بدخول احلشرات

 األرضية.األنابيب صمام )رداد( مينع ارتداد املياه إىل داخل اخلزانات أن يكون يف )ز(: 

)ح(: أن تكون فتحة اخلزان األرضي مغطاة بإحكام وآمنة وحممية ملنع دخول األتربة وامللوثات 

 .سم عن سطح األرض (10)وال يقل ارتفاعها عن  السطحية إليها

 :الصرف الصحي (:6-3-3)

 توافر شبكة داخلية للصرف للتخلص من مياه الصرف الصحي. (:)أ

 بتلويث مصدر املياه وشبكات التوزيع.الصرف خطوط يسمح تصميم وتركيب  أال (:ب)

 واملغاسل:دورات املياه  (:6-3-4)

 .شيبباليلزم توفري عدد مناسب من دورات املياه ومغاسل األيدي واحلمامات يتناسب مع عدد العاملني 

  لالستخدام:أوعية جتميع النفايات واملواد غري الصاحلة  (:6-3-5)

 توفري العدد املناسب من أوعية النفايات للمواد غري الصاحلة لالستخدام على أن تكون هذه)أ(: 

 األوعية حمكمة الغلق وذاتية اإلغالق لتمنع وصول احلشرات والقوارض ملا بداخلها من النفايات جتنبًا

 لتلوث املياه أو املباني.

أو تكون النوع الذي  للتسريب،تصنيع أوعية النفايات من مواد غري منفذة للسوائل ومانعة  (:)ب

 يستعمل ملرة واحدة.

 (:7املادة )

 شيبأقسام ال

 على النحو اآلتي: شيبيقسم ال

 اإلداري:(: القسم 7-1)
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أو  واحد،وحبد أدنى مكتب  على املكاتب اإلداريةحيتوي  شيبعبارة عن جزء منفصل من أجزاء ال

 للوظائف املختلفة اليت تضمن سري العمليات اإلدارية. حسب االحتياج

 (: قسم تداول املياه: 7-2)

 .(1-3-6ات املذكورة يف الفقرة )جيب مراعاة االشرتاط

 املستودع:(: 7-3)

مع تطبيق كافة االشرتاطات العامة واخلاصة  شيبيف ال يتم فيه تداول وختزين املواد املستخدمة

 مبستودعات املواد واالشرتاطات اخلاصة بالتخزين.

  واألدوات:اآلالت واملعدات  (:7-4) 

جيب أن تكون اآلالت واملعدات املستخدمة واليت تالمس املياه مباشرة مصنوعة من مواد غري  (:)أ

 تنظيف.وتتحمل عمليات ال للتآكل،ومقاومة  ،وال تتفاعل معها للصدأ،قابلة 

 سمح بسهولة تنظيفها.يكون تصميمها بطريقة متنع املخاطر الصحية وت (:)ب

 التنقية:(: حمطات 7-5)

لتقليل ملوحة املياه لتصل إىل مستويات مقبولة يف  شيبيف الحمطة تنقية  تركيب يف حالة

أو االستخدامات الزراعية أو  ،(للشرب املستخدمة ألغراض املياه باستثناء)االستخدامات احلضرية 

االلتزام باالشرتاطات البيئية جيب وبئة صهاريج املياه الصاحلة للشرب، مينع منعًا باتًا تع الصناعية

الصادرة من املركز الوطين للرقابة على االلتزام البيئي ومنها اشرتاطات التخلص من الرجيع، 

 ثالواردة يف الفصل الثالااللتزام باالشرتاطات املركز، باإلضافة إىل واحلصول على شهادة بيئية من 

 .االشرتاطات واملتطلبات( من هذه 2ويف امللحق رقم )

 الصيانة: (:7-6)

مبا يف ذلك شبكة  شيبجيب صيانة املبنى واآلالت واملعدات واخلزانات وكل ما يستخدم يف ال

 .الصرف الصحي لتكون يف حالة جيدة دائمًا

 والسالمة:األمان  (:7-7) 

 اآلتية:جيب توافر االشرتاطات 

 .من الدفاع املدني احلصول على الرتاخيص الالزمة (:أ) 

باملواد الضرورية مثل األربطة الطبية والقطن  توفري صندوق لإلسعافات األولية يكون مزودًا(: ب)

 والشاش واملواد املطهرة.
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 الفصل الرابع

 مواصفات وخصائص املياه ومراقبتها

 (:8املادة )

 مواصفات وخصائص املياه

لتأثري امللوحة ملجم/ل(،  5000) (TDSاألمالح الكلية الذائبة )جيب أال يتجاوز تركيز  (:8-1)

الشديدة على منو البنات واحملاصيل، وتعرية الرتبة، وإحلاق األضرار بالبنية التحتية )الطرق، املباني، 

 أدناه:الواردة  للمعايريقة مطابجيب أن تكون املياه بالت(، كما تآكل األنابيب والكا

 املعايري اإلرشادية حلدود البكترييا يف املياه املستخدمة يف الري (: 1)

 احلد املسموح به نوع البكترييا

 مل100.000/100 البكترييا الكلية

 مل100/100 البكترييا القولونية

 مل20/100 البكترييا املمرضة

 غري الصاحلة للشرب اآلبار مياهاملشعة يف  النويدات )النظائر(املعايري اإلرشادية خلصائص (: 2)

 القيمة الرتكيز احملدد أو  وحدة القياس املعيار

 2 بيكريل/ لرت 226 -الراديوم

 0.7 بيكريل/ لرت 228 -الراديوم

 0.25 بيكريل/ لرت جمموع الراديوم

 2 بيكريل/ لرت 234 -اليورانيوم

 10 لرتبيكريل/  238 -اليورانيوم

 0.75 بيكريل/ لرت جمموع اليورانيوم

 

 احلدود اليت ال جيب جتاوزها يف مياه الري من العناصر الثقيلة (: 3)

 (mg/l) احلدود املسموح بها العنصر

 5 األلومنيوم

 0.1 الزرنيخ

 0.1 البرييليوم

 0.75 البورون

 0.01 الكادميوم

 0.1 الكروم

 0.05 الكوبلت
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 (mg/l) احلدود املسموح بها العنصر

 0.2 النحاس

 1 الفلوريد

 5 احلديد

 5 الرصاص

 2.5 الليثيوم

 0.2 املنجنيز

 0.001 الزئبق

 0.01 املوليبدمن

 0.2 النيكل

 0.02 السيلينيوم

 0.1 الفاناديوم

 2 الزنك

 املعايري اإلرشادية ملستويات العناصر السامة يف مياه شرب حيوانات املزرعة (: 4)

 احلد األقصى )مليجرام/لرت( العنصر

 5 األلومنيوم 

 0.2 الزرنيخ

 0.1 الربيليوم

 5 البورون

 0.05 الكادميوم

 1 الكروم

 1 الكوبالت

 0.5 النحاس

 2 الفلوريد

 غري مطلوب احلديد

 0.1 الرصاص

 0.05 املنجنيز

 0.01 الزئبق

 100 النرتات+النيرتيت

 10 النيرتيت

 0.05 السيلينيوم

 0.1 الفاناديوم

 24 الزنك
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( معايري تفصيلية جلودة مياه اآلبار غري الصاحلة للشرب، وهي 1(: يتضمن امللحق رقم )8-2)

على معايري اجلودة املطلوبة لكل غرض استخدام، مع األخذ يف االعتبار أي  لالسرتشاد واالطالع

 حتديث قد يطرأ على هذه املعايري.

 تتخذ اإلجراءات التالية: املطلوبةملعايري اجلودة مطابقة املياه  حالة عدم يف (:8-3)

عدم صالحية البئر  ناشئًا عن للمعايري(: إصالح البئر إذا كان سبب عدم مطابقة املياه 8-3-1)

 من الناحية اإلنشائية.

واستخدام  بعد احلصول على رخصة حفروذلك  (: حفر بئر بديلة إذا تعذر إصالح البئر8-3-2)

 .بئر

عن طريق تركيب حمطة تنقية إذا كان  أو تنقيتها املياه املستخرجة من البئر تطهري(: 8-3-3)

 .حبالة البئر اإلنشائيةغري مرتبط  ملعايري اجلودةسبب عدم مطابقة املياه 

 (:9) املادة:

 مراقبة املياه

بصفة دورية كل )سنة( والعناصر الثقيلة  جيب فحص مياه املصدر كيميائيًا وبكرتولوجيًا (:9-1)

 ( سنوات.3واملواد اإلشعاعية بصفة دورية مرة كل )

جيب فحص املياه املتداولة يف املخترب املوجود يف  شيبيف حالة وجود حمطة تنقية يف ال (:9-2)

 العناصروإجراء التحاليل الكيميائية يوميًا والبكرتولوجية مرة واحدة على األقل أسبوعيًا و شيبال

 الثقيلة واملواد اإلشعاعية مرة كل سنة.

 جيب اتباع الطرق الصحيحة يف مجع العينات ونقلها وحفظها وحتليلها.(: 9-3)

املختصني  عن طريق للفحص الصهاريجأخذ عينات دورية من املياه اليت تقوم بنقلها  (:9-4)

 مبعايري اجلودةوالتأكد من االلتزام ، الوزارةاملؤهلة من قبل أو املختربات باملختربات التابعة للوزارة 

 .االشرتاطات واملتطلباتالواردة يف هذه 

 ( سنوات.5يتم االحتفاظ بسجالت التحاليل املخربية ملدة ال تقل عن ) (:9-5)
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 الفصل اخلامس

 (وسائل نقل املياه )الصهاريجالرتخيص ل

 (:10املادة )

 عامة وأحكام اشرتاطات

 .غري الصاحلة للشرب اآلبار مياهبنقل  الوزارةفرع من  تكون الصهاريج مرخصًا هلا(: أن 10-1)

 .االشرتاطات واملتطلباتمواصفات املنصوص عليها يف هذه لمطابقة لصهاريج ال(: أن تكون 10-2)

للطلب، وجيب  لتوزيع املياه إىل منافذ االستخدام املختلفة وفقًا الصهاريج(: تستخدم 10-3)

 .هاتفريغحتى  ى املياه طوال فرتة نقلهااحملافظة عل

(: مينع منعًا باتًا على الصهاريج اليت تقوم بنقل مياه اآلبار غري الصاحلة للشرب نقل أي نوع 10-4)

 آخر من املياه.

 (: مينع على صهاريج التوريد الذاتي )املياه غري املخصصة للبيع( بيع املياه.10-5)

 نقل املياه اليت حتددها اجلهة املختصة. بأسعارااللتزام  (:10-6)

 (: االلتزام بوقوف الصهاريج يف مواقف نظامية.10-7)

 (: يكون مجيع العاملني على الصهاريج مؤهلني وحاصلني على شهادات صحية.10-8)

لصهريج أو تغري رقم اللوحة أو السائق أو أي معلومة ختص الصهريج ايف حالة نقل ملكية (: 10-9)

 مراجعة اإلدارة املختصة لتحديث البيانات.أو من ينوب عنه على املالك 

 (:11املادة )

 لصهاريجا لوثائق املطلوبة إلصدار وجتديد رخصا

 جيب تقديم ما يلي:إلصدار وجتديد رخص الصهاريج 

 .واإلقامة للسائق غري السعودي الوطنية للمالك والسائق سارية املفعول: صورة من اهلوية (11-1)

ويطلب برنت من نظام أبشر يوضح تاريخ  : صورة من رخصة سري الصهريج سارية املفعول(11-2)

 .انتهاء رخصة السري

 : صورة من السجل التجاري إذا كان املالك مؤسسة أو شركة جتارية.(11-3)

 الصهريج يف حال حضور شخص آخر.: تفويض من مالك (11-4)

املفعول مع  سارية ل(ون )نقل خفيف أو نقل ثقي: صورة من رخصة السائق بشرط أن تك(11-5)

 األصل.

 : بطاقة صحية للسائق سارية املفعول.(11-6)

 .)كرت تشغيل الشاحنة( لتشغيلية الصادرة من هيئة النقلالبطاقة ا: (11-7)
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 (:12املادة )

 للصهاريج الرتخيص إجراءات

وفقًا  وزارةال فرع إىل للشرب صاحلة غري آبار مياه نقل صهريج رخصة طلب تقديم يتم(: 12-1)

 .املطلوبة الوثائق مرفقًا معه للنموذج املخصص لذلك

 بتنفيذ الطلب مقدم يقوم ،املبدأ حيث من واملوافقة املرفقة والوثائق الطلب دراسة بعد (:12-2)

 .(13) املادة يف الواردة للصهريج املطلوبة االشرتاطات مجيع

  تتم معاينة الصهريج من املوظف املسؤول للتأكد من تنفيذ مجيع االشرتاطات واملواصفات.(: 12-3)

 .سنةا همدت للصهريج رخصة إصداريتم (: 12-4)

 (: جتدَّد الرخصة بعد التأكد من تطبيق الصهريج مجيع االشرتاطات املطلوبة ملدة سنة. 12-5)

 (:13املادة )

 الصهاريجمواصفات 

 :اآلتية املواصفاتالصهاريج  يف تتوافر أن جيب 

 ( بوصة حمكمة اإلغالق أسفل نهاية الصهريج.4( صنبور قطر )2: تزود بعدد )(13-1)

 (3)طن، ( 6ني للصهريج حتى )فاصل) الصهريج عدد مناسب من الفواصل: يركب داخل (13-2)

على أن يكون الفاصل حمكمًا من أعلى الصهريج ومفتوحًا من  طن(( 18-8)للصهريج من  فواصل

 األسفل.

( بوصة حسب تعليمات ومواصفات 2.5: عمل توصيلة يف الصهريج من اجلهتني مقاس )(13-3)

 الدفاع املدني.

( بوصة وبطول 5تثبت مواسري على جانيب الصهريج حلفظ خراطيم نقل املياه، بقطر ): (13-4) 

 الصهريج، وجيب أن تكون هذه املواسري مغلقة من اجلانبني ملنع تلوث اخلراطيم.

 .(: أن تكون خراطيم املياه من مواد آمنة صحيًا13-5)

 .هيف مؤخرة الصهريج لتوضيح منسوب املياه بداخل أنبوب شفافتركيب  :(13-6)

على  منع االرجتاج بفواصللصهريج بعد تقسيمه على اتعبئة  ةجيب تزويد الصهريج بفتح: (13-7)

مع تزويد  ،سم لتسهيل عملية الكشف مستقباًل أو أعمال إعادة الدهان( 60)أال يقل قطر الفتحة عن 

، ويزوَّد الصهريج من غطاء كبس )برتومني(أو  الربطغطاء حمكم اإلغالق حلزوني بالفتحات 

 فتح عند التفريغ.يلتهوية يركب على كل منهما صنبور األعلى بأنبوبني ل

يلحم يف اجلزء اخللفي للصهريج لتجميع الرواسب حبجم مناسب صغري  خزانيتم تصنيع :  (13-8)

 الرئيسية باخللف. الصنابريأسفل ( بوصة 2.5) قطرهبصنبور والغسيل ويزود 
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يزود طريف الصهريج مباسورتي تصريف املياه الفائضة على سطح الصهريج ال يقل قطرها :  (13-9)

املياه أثناء  انسكابنع الصهريج حتت الشاصي مل خبلفصغري وتكون متصلة خبزان ( بوصة 1.5ن )ع

يتم تفريغها عند ومن ثم  شيبال، وتكون هذه اخلزانات مزودة بصمام يغلق قبل مغادرة صهريجسري ال

 تالفيًا إلتالف الطرق أو اإلضرار مبستخدميها. شيبإىل الالعودة 

على كامل  ملحَّمسم  (15)جيب تزويد الصهريج حباجز علوي ال يقل ارتفاعه عن :  (13-10)

 حميط اخلزان لتجميع املياه الفائضة.

مسكه ال يقل ع الصهاريج من مواد ال تتفاعل مع املياه، ومن معدن غري قابل للصدأ تصنَّ:  (13-11)

 وتكون ذات سطح أملس من الداخل ليسهل تنظيفها. ،ملم( 4)عن 

 اجلهة اجلانبية األمامية للخزان. سلمني يفيتم تزويد الصهريج بسلم أو :  (13-12)

 أثناء ه لتغطية خزان املستفيدالستخدامألملونيوم توفري شبك محاية متنقل مصنوع من ا (13-13)

 تفريغ املياه.

 من الداخل واخلارج.: االلتزام بنظافة الصهريج  (13-14)

 .وعلى جوانبه االلتزام بوضع شريط فسفوري خلف الصهريج : (13-15)

طراف ضافات أو سالمل يف املنتصف أو األ: جيب أن تكون خلفية الصهريج خالية من أي إ (13-16)

 .للمستفيدينواضح  لواألسعار بشك السعةوضع كتابة إلتاحة الفرصة ل

 ب احلاجة.لضخ املياه لنقطة التفريغ املرتفعة أو البعيدة، حس صهريجتركيب مضخة مياه على ال:  (13-17)

( من إحد  الشركات املعتمدة لد  الوزارة )متى ما GPSبرتكيب جهاز تتبع ) مااللتزا : (13-18)

ُطلب من صاحب الصهريج ذلك( ملتابعة سري مجيع الصهاريج وتتبع مساراتها للتأكد من االلتزام 

  .ة والسالمة وااللتزام خبدمة املناطق احملددة للصهريج من الوزارةبالسياسات واألنظمة اخلاصة باجلود

األرقام )رقم الدهان، األلوان، اخلط، ) صهريججيب أن يكون املظهر اخلارجي لل (13-19)

 وذلك حبسب( 4امللحق رقم ) لمواصفات الواردة يفل ( مطابقًاوغريها، السعة، سعر البيع(، رخصةال

  حجم الصهريج والغرض من استخدامه.
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 الفصل السادس

 املخالفات واجلزاءات

 (:14املادة )

 .وما يقابلها من جزاءاتمياه اآلبار غري الصاحلة للشرب  أشيابخمالفات تصنيف 

 املخالفة م
 احلد األدنى

 )ريال(

 احلد األعلى 

 )ريال(

 25.000 .رخصةومزاولة النشاط بدون  شيبإقامة  1

 5.000 .ةمنتهي رخصةمزاولة النشاط ب 2

 20.000 1.000 .ملعايري اجلودةغري مطابقة بيع مياه  3

4 
للمياه الصاحلة  صهريج خمصصالقيام بتعبئة أي 

 للشرب.
50.000 100.000 

5 
بأسعار بيع املياه املعتمدة من اجلهة  االلتزام عدم

 املختصة.
5.000 10.000 

6 

 امليدانية الزيارات أثناء الوزارة مراقيب متكني عدم

 والوثائق باملستندات تزويدهم عدم أو، عملهم من

 املطلوبة.

5.000 10.000 

7 

 الطوارئ خاللفري اخلدمة بتو شيبال التزام عدم

اجلهات  تقرره ما وفق واألزمات والكوارث

 .املختصة

10.000 50.000 

 2.000 1.000 .شيبوجود تسريب للمياه خارج حرم ال 8

9 
استخدام مصادر مياه أخر  غري املرخص له 

 باستخدامها.
5.000 10.000 

 10.000 5.000 تركيب حمطة تنقية دون موافقة الوزارة. 10

11 
بيانات  يتضمن للصهاريج سجل دخولعدم وجود 

 الصهاريج والتعبئة والسائقني.
1.000 2.000 

 10.000 5.000 تعبئة املياه لصهاريج غري مرخَّصة. 12

13 
والالزمة عدم اختاذ اإلجراءات األمنية املناسبة 

 .شيبحلماية وسالمة ال
1.000 5.000 
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 املخالفة م
 األدنى احلد

 )ريال(

 احلد األعلى

 )ريال(

14 
عدم إجراء التحاليل الدورية الكيميائية والبكتريية 

 العناصر الثقيلة واالحتفاظ بها يف املوقع.وواإلشعاعية 
3.000 6.000 

15 
تقديم معلومات غري صحيحة بشكل متعمد 

 .رخصةللحصول على ال
5.000 10.000 

 4.000 2.000 على بوابته. رخصةورقم ال شيبعدم وضع اسم ال 16

 4.000 2.000 دون موافقة الوزارة. شيبالتغيري يف مساحة ال 17

 10.000 5.000 .مرخَّص بهغري  شيبمزاولة نشاط آخر يف ال 18

 1.000 500 .شيبإهمال النظافة العامة لل 19

20 
تكسٌّر األرضيات اخلرسانية يف مواقع تداول املياه 

 وممرات حركة الصهاريج.
1.000 2.000 

21 
ا يتسبب يف جتمع عدم تصريف املياه بشكل جيد مب

 املياه.
1.000 2.000 

 4.000 2.000 عدم االلتزام باشرتاطات اخلزانات. 22

 6.000 3.000 عدم االلتزام باشرتاطات الصرف الصحي. 23

24 
 غري واألغراض النفايات جتميع أوعية توفري عدم

 لالستخدام. الصاحلة
500 1.000 

25 
 واألدوات واملعدات اآلالت باشرتاطات االلتزام عدم

 والصيانة.
1.000 5.000 

 5.000 5.00 والسالمة. عدم االلتزام باشرتاطات األمان 26
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 : (15)املادة 

 جزاءاتن وما يقابلها مخمالفات صهاريج نقل مياه اآلبار غري الصاحلة للشرب تصنيف 

 املخالفة م
 احلد األدنى

 )ريال(

 احلد األعلى 

 )ريال(

 5.000 .رخصةمزاولة النشاط بدون  1

 2.500 .ةمنتهي مزاولة النشاط برخصة 2

3 
 أشيابأو  للمياه مصادر أو آبار من الصهريج تعبئة

 غري مرخص هلا. 
1.000 

4 
 املنصوص الفنية لمواصفاتل الصهاريج  مطابقةعدم 

 .االشرتاطات واملتطلبات يف هذه عليها
200 1.000 

 5.000 القيام بنقل املياه الصاحلة للشرب. 5

 5.000 القيام بنقل مياه الصرف الصحي. 6

7 

 بتعبئة احملطة من خروجه بعد الصهريج سائق قيام

 العمل عن موقوف لكونه سواء احملطة خارج صهريج

 .للصهاريج الرمسية احلموالت بنظام ملتزم غري أو

1.000 2.000 

8 
قيام صهاريج التوريد الذاتي )املياه غري املخصصة 

 للبيع( ببيع املياه.
3.000 

 2.000 1.000 عدم االلتزام بأسعار بيع املياه اليت حتددها اجلهة املختصة. 9

10 
الواجب توافرها يف  عدم االلتزام باالشرتاطات

 العاملني على الصهاريج.
500 1.000 

11 

 واإلشارات العالمات إخفاء أو إزالة أو تشويه أو تغيري

وسعر البيع ورقم  سعةال تبني اليت والكتابات

 .الصهريج واستخدامات رخصةال

1.000 2.000 

12 
 تغري أو لصهريجا ملكية نقل عدم إبالغ الوزارة يف حالة

 .الصهريج صخت معلومة أي أو السائق أو اللوحة رقم
1.000 

13 
 أو الصهريج تتبع أجهزة ختريب أو إزالة وأ العبث

 .الصهريج تتبع عرقلة أو ملنع وسيلة أي استخدام
2.000 4.000 

14 

 وتفتيش فحص من الوزارة مفتشي عرقلة أو منع

 ومشغليها وسائقيها هارخص من والتأكد الصهاريج

 .ومحوالتها

3.000 6.000 
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 املخالفة م
 احلد األدنى

 )ريال(

 احلد األعلى 

 )ريال(

 1.000 500 تسرب املياه من الصهريج وعدم إيقاف التسرب.    15

 5.000 1.000 .احملظورة األماكن يف املياه تفريغ 16

17 
 املياه الستخدام التعبئة أثناء الصهريج حمابس فتح

 .غرض ألي أو الصهريج لغسيل
200 500 

18 
تقديم معلومات غري صحيحة بشكل متعمد 

 .رخصةال على للحصول
1.000 2.000 
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 الفصل السابع

 املالحق

 (1ملحق رقم )

 غري الصاحلة للشربمياه اآلبار  أشيابمياه ودة جل االسرتشادية عايريامل

 مقدمة:

املياه غري الصاحلة للشرب هي تلك املياه اليت ال تستويف معايري ومواصفات مياه الشرب لإلنسان. 

  وذلك كما يلي: له هوختتلف مواصفات املياه غري الصاحلة للشرب حسب الغرض املستخدم

 اخلرسانة مياه خلط-1

الزيوت  مثل الضارة املواد منليًا نظيفًا وخا اخلرسانة خلط يف املستعمل املاء يشرتط أن يكون

مواد قد تؤدي إىل زيادة حمتو   وأي والطمي الطني وكذلك واألمالح، واملواد العضوية واألمحاض

حديد  أو اخلرسانة مكونات على متلفًا تأثريًا تؤثر الكلوريدات والكربيتات، أو أي مواد قد

 مليجرام/لرت. (2000)عن  الكلية الذائبة األمالح كما جيب أال يزيد حمتو  التسليح. 

 مياه الري-2

 معايري جودة مياه الري: (2-1)

 املشكلة املرتبطة

 بالري 
 الوحدات

 التحفظ على استخدام ماء الري

 شديد متوسط بدون

 امللوحة 

ECw 3 > 3.0-0.7 0.7 < ملليموز/سم 

TDS أ2000 > 2000-450 450 ملجرام/لرت 

 SAR, ECw)  (التسرب

 SAR ECw (mmhos/cm) 

 0-3 < 0.7 0.7-0.2 > 0.2 

 3-6 < 1.2 1.2-0.3 > 0.3 

 6-12 < 1.9 1.9-0.5 > 0.5 

 12-20 < 2.9 2.9-1.3 > 1.3 

 20-40 < 5.0 5.0-2.9 > 2.9 

 مسية العناصر اليت تؤثر على النبات

Na) الصوديوم
+
) 

 SAR > 3 3-9 < 9 الري السطحي

  3 > 3 < ملليمكافئ/لرت الري بالرش

Cl)الكلوريدات 
-
) 

 10 > 10-4 4 < ملليمكافئ/لرت الري السطحي

  3 > 3 < ملليمكافئ/لرت الري بالرش

 (B)البورون 
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 3 > 3.0-0.7 0.7 < ملجرام/لرت البورون

 تأثريات خمتلفة

 30 > 30-5 5 < ملليجرام/لرت النيرتوجني

 8.5 > 8.5-1.5 1.5 < بيكربونات

 رقم احلموضة

(pH) 

6.5-8.4 

: ينبغي األخذ يف االعتبار أن معيار )شديد( يف التحفظ على استخدام ماء الري ال يناسب اململكة حيث أن معظم مياه 1

 ملجم/ل. 2000اآلبار الزراعية حتتوي على أمالح ذائبة أكرب من 

 جودة مياه الري حسب مقاومة وحساسية النبات للملوحة (: معايري2-2)

 حماصيل حساسة للملوحة

(µS/cm) 4000 > EC 

 حماصيل متوسطة املقاومة

(µS/cm) 10.000-4000  :EC 

 حماصيل مقاومة للملوحة

(µS/cm) 16.000-10.000  :EC 

فاكهة: الربتقال، التفاح، 

الكمثر ، اللوز، اخلوخ، الليمون، 

 املاجنو، الربقوق، املوز، الفراولة

 اجلوافة، النخيل الزيتون التني، العنب، الرمان

 خضار: فجل، كرفس

القنبيط، الفلفل، الطماطم، 

البطاطس، اخلس، البصل، الفول، 

 الكوسة، اخليار، البطيخ

 السبانخ، ، الفستق

 حماصيل: فاصوليا
دوار الشمس، القمح، الفول السوداني، 

 األرز، السرغوم، الربسيم
 القطن، بنجر السكر، الشعري، الشوفان

احملاصيل املقاومة للملوحة جيب أال ترو  باملياه املاحلة يف مرحلة اإلنبات ومنو البادرة، فالبادرات حساسة جدا للملوحة. وبذلك ال  مالحظة:

 احل إال عند استقرار منو النبات.ميكن استخدام املاء امل

 يف مياه الري من العناصر الثقيلةاحلدود اليت ال جيب جتاوزها  (:2-3)

 استخدامه على املد  الطويل العنصر

(mg/l) 

 استخدامه على املد  القصري

(mg/l) 

 20 5 األلومنيوم

 2 0.1 الزرنيخ

 0.5 0.1 البرييليوم

 2 0.75 البورون

 0.05 0.01 الكادميوم

 1 0.1 الكروم

 5 0.05 الكوبلت

 5 0.2 النحاس

 15 1 الفلوريد

 20 5 احلديد

 10 5 الرصاص



 

     
  

  41من  23الصفحة 

 

وصهاريج مياه  ألشياباشتراطات ومتطلبات الترخيص 

 اآلبار غير الصالحة للشرب

 

 استخدامه على املد  الطويل العنصر

(mg/l) 

 استخدامه على املد  القصري

(mg/l) 

 2.5 2.5 الليثيوم

 10 0.2 املنجنيز

 - 0.001 الزئبق

 0.05 0.01 املوليبدمن

 2 0.2 النيكل

 0.02 0.02 السيلينيوم

 1 0.1 الفاناديوم

 10 2 الزنك

 يا يف املياه املستخدمة يف الرياملعايري اإلرشادية حلدود البكتري(: 2-4)

 احلد املرغوب به احلد املسموح به نوع البكترييا

 مل 100/ 10.000 مل100.000/100 البكترييا الكلية

 مل100صفر/ مل100/100 البكترييا القولونية

 مل100صفر/ مل20/100 البكترييا املمرضة

 املعايري اإلرشادية خلصائص النويدات )النظائر( املشعة يف املياه غري الصاحلة للشرب (:2-5)

 القيمة الرتكيز احملدد أو  وحدة القياس املعيار

 2 بيكريل/ لرت 226 -الراديوم

 0.7 بيكريل/ لرت 228 -الراديوم

 0.25 بيكريل/ لرت جمموع الراديوم

 2 بيكريل/ لرت 234 -اليورانيوم

 10 بيكريل/ لرت 238 -اليورانيوم

 0.75 بيكريل/ لرت جمموع اليورانيوم

 واحليواناتاملياه املستخدمة يف شرب الدواجن -3

 ياه املستخدمة حليوانات املزرعةاإلرشادية لنوعية امل املعايري(: 3-1)

 ملوحة املاء

EC (mS/cm) 

 ملحوظات الصالحية

 ميكن استعماهلا جلميع أنواع احليوانات والطيور ممتازة 1.5أقل من 

 جيدة جدا 1.5-5

والطيور، وعند ميكن استعماهلا جلميع أنواع احليوانات 

املستو  العالي من امللوحة قد حيدث إسهال حليوانات 

 املزرعة

5-8 
حليوانات املزرعة وغري مناسبة  جيدة

 للطيور

قد تسبب إسهال مؤقت أو قد ال تقبل احليوانات شربها 

 وغالبا ما تسبب براز مائي وموت للطيور



 

     
  

  41من  24الصفحة 

 

وصهاريج مياه  ألشياباشتراطات ومتطلبات الترخيص 

 اآلبار غير الصالحة للشرب

 

 جدول حتمل املاشية للمواد الصلبة الذائبة الكلية )امللوحة( يف مياه الشرب )ملجم/لرت((: 3-2)

مقاومة حيوانات املزرعة  لألمالح 

 الكلية الذائبة ملياه الشرب

احلد األقصى على املد   احلد األقصى لنمو صحي

 الطويل

احلد األقصى على املد  

 القصري

 13000-10000 10000-5000 5000 األغنام

 10000-5000 5000-4000 4000 البقر

 7000-4000 4000-2500 2500 البقر احللوب

 7000-6000 6000-4000 4000 اخليل

 4000-3000 3000-2000 2000 الدواجن

 املعايري اإلرشادية ملستويات العناصر السامة يف مياه شرب حيوانات املزرعة (: 3-3)

 احلد األقصى )مليجرام/لرت( العنصر

 5 األلومنيوم 

 0.2 الزرنيخ

 0.1 الربيليوم

 5 البورون

 0.05 الكادميوم

 1 الكروم

 1 الكوبالت

 0.5 النحاس

 2 الفلوريد

 غري مطلوب احلديد

 0.1 الرصاص

 0.05 املنجنيز

 0.01 الزئبق

 100 النرتات+النيرتيت

 10 النيرتيت

 0.05 السيلينيوم

8-11 
االستخدام حليوانات املزرعة،  حمدودة

 غري مناسبة للطيور

ميكن استخدامها بأمان ألبقار احلليب واللحم، األغنام 

واألحصنة. وال تستخدم ألبقار احلليب احلوامل. غري 

 مقبولة للطيور.

 حمدود جدااستخدامها  11-16

غري مناسبة للطيور، فهناك خماطر عالية عند االستخدام 

واحلوامل واألحصنة أو األغنام. وعموما ألبقار احلليب 

جيب جتنب استعماله بالرغم من أن احليوانات اجملرتة 

واألحصنة والطيور قد تعيش على هذه املياه حتت ظروف 

 خاصة.

 ال يوصى بها 16أكثر من 

املخاطر الناجتة من استخدام هذه املياه عالية جدا حبيث 

ظرف من أنه ال ميكن التوصية باستخدامها حتت أي 

 الظروف.



 

     
  

  41من  25الصفحة 

 

وصهاريج مياه  ألشياباشتراطات ومتطلبات الترخيص 

 اآلبار غير الصالحة للشرب

 

 احلد األقصى )مليجرام/لرت( العنصر

 0.1 الفاناديوم

 24 الزنك

 

 املياه املستخدمة يف تربية األمساك-4

 تقسم األمساك إىل ثالثة أقسام تبعًا لتحملها مللوحة املياه وهي:    

 جزء يف املليون. 30.000أمساك املياه املاحلة واليت تعيش يف مياه البحر حيث تزيد امللوحة عن -1

جزئ يف  5.000العذبة وهي اليت تعيش يف املياه العذبة واليت ال تزيد ملوحتها عن أمساك املياه -2

 املليون.

إىل أقل من  5.000أمساك املياه قليلة امللوحة وهي اليت تعيش يف مياه ترتاوح ملوحتها أعلى من -3

 جزء يف املليون. 30.000

 ربية األمساكاحلدود املوصى بها ملعايري جودة املياه املستخدمة يف ت: 4-1

 القيم  املرغوبة  بها املعيار

 (8.5-6.5مياه ماحلة ) - األس اهليدروجيين

 (9-6مياه عذبة ) -

 ملجم/لرت 20-3 الطلب على األكسجني احليوي

 درجة مئوية 30 -25 درجة احلرارة

 ملجم/لرت 20-10 املواد الكلية العالقة

 16.9 النرتات

 ملجم/لرت 500-50 العسر الكلي

 

 

 

 

 

 

 



 

     
  

  41من  26الصفحة 

 

وصهاريج مياه  ألشياباشتراطات ومتطلبات الترخيص 

 اآلبار غير الصالحة للشرب

 

 (2ملحق رقم )

 اشرتاطات حمطات التنقية 

 (: األرضيات1)

 أن تكون من مواد غري منفذة للماء وغري ممتصة له.:  (1-1)

 ومن مواد ال تتأثر باملنظفات الصناعية. والغسل،أن تكون سهلة التنظيف :  (1-2)

 .أن تكون ذات سطح مستوي خاٍل من التشقق واحلفر:  (1-3)

 ويفضل أن تكون من البالط أو السرياميك  الصرف،أن تصمم مبيل خفيف جتاه فتحات :  (1-4)

 أو من اإلمسنت املسلح املغطى بإحد  املواد العازلة عالية املقاومة. للتآكل،اخلشن عالي املقاومة 

 (: اجلدران2)

 ومقاومة للماء وغري ممتصة له.ملساء وخالية من الشقوق  : أن تكون (2-1)

    ويفضل أن تكسى  -قدر اإلمكان-أن تكون قابلة للغسل والتطهري وذات ألوان فاحتة :  (2-2)

 بالبالط ذي السطح الناعم أو السرياميك.

قل عن ي على أال املعدات،ويتناسب مع تصميم  اإلنتاج،لعمليات  بتكون بارتفاع مناس: أن  (2-3)

 . أمتار ةثالث

 األسقف(: 3)

 وسهلة التنظيف. امللوثات،جيب أن تكون مصممة بطريقة متنع تراكم  : (3-1)

 أمتار. ثالثةملنشأة عن اأال يقل ارتفاع سقف :  (3-2)

 النوافذ(: 4)

 ن التهوية الطبيعية.وتؤم أن تكون مصممة حبيث حتول دون تراكم األتربة وامللوثات:  (4-1)

 وتكون سهلة التنظيف. للصدأ،من األملنيوم أو الزجاج أو أي معدن آخر غري قابل أن تصنع :  (4-2)

ويفضل أن تكون  بعيدة،أن يكون ارتفاعها عن األرض مالئمًا حبيث ال تكون قريبة أو :  (4-3)

 يف الثلث األخري من ارتفاع اجلدران.

 (: األبواب5)

مناسبني وذات أسطح ملساء يسهل أن تكون حمكمة وذاتية اإلغالق وبشكل وحجم  : (5-1)

 تنظيفها.

: أن تكون مصنوعة من األملنيوم أو الزجاج أو أي مادة أخر  غري قابلة للصدأ حبيث تكون  (5-2)

 غري منفذة للماء.



 

     
  

  41من  27الصفحة 

 

وصهاريج مياه  ألشياباشتراطات ومتطلبات الترخيص 

 اآلبار غير الصالحة للشرب

 

تفتح بطريقة مباشرة على خارج املبنى أو إىل أماكن خارجية تشكل مصدرًا من  أال:  (5-3)

 الغلق وحبالة جيدة وصاحلة دائما لالستخدام.دورات املياه وتكون حمكمة ر التلوث مثل مصاد

: أن يزود املبنى بأبواب للطوارئ تفتح مباشرة للخارج وتكون حمكمة الغلق، حيث تستخدم  (5-4)

 يف حالة الضرورة فقط.

 اإلضاءة(: 6)

 جيب توفري كل من اإلضاءة الطبيعية والصناعية يف مجيع أحناء احملطة. 

 (: التهوية7)

احلرارة ومنع  ملنع ارتفاع درجة احملطة،أحناء  طبيعية والصناعية يف مجيعجيب توفري التهوية ال

 وإلزالة اهلواء امللوث.  واألتربة،تكاثف األخبرة وتراكم الغبار 

 املستودع(: 8)

 .وغريهايتم فيه تداول وختزين املواد األولية املستخدمة يف عمليات املعاجلة من الكيماويات واألمالح 

 املختربقسم (: 9)

يعمل فيه  وكيميائيًا،لوجيًا رتوكخترب متخصص لفحص وحتليل املياه بمب جيب أن تزود احملطة

 واألدوات واملواد الالزمة للتحليل.  ويزود باألجهزة اجملال،طاقم فين متخصص يف هذا 

 اآلالت واملعدات واألدوات:(: 10)

 الوصول إليها وتنظيفها جيدا. أن يكون تركيب اآلالت الثابتة بشكل يسمح بسهولة:  (10-1)

 أن تكون سهلة الفك والرتكيب. :  (10-2)

 وتنقيتهاختزين املياه (: 11)

حدوث تلوث  زانات األرضية بصفة دورية أو عندواخل الصهاريجأن تنظف خزانات :  (11-1)

 حد حماليل أو مركبات الكلور.وذلك بأ ،بكرتولوجيكيميائي أو 

مطابقة التنقية جيب أن تكون مجيع الكيماويات واملواد املستخدمة يف أعمال  : (11-2)

 املياه. تنقيةومصرحًا باستخدامها يف  املعتمدة،للمواصفات واملقاييس 



 

     
  

  41من  28الصفحة 

 

 وصهاريج مياه اآلبار غير الصالحة للشرب ألشياباشتراطات ومتطلبات الترخيص 

 

 (1-3ملحق رقم )

 مياه اآلبار غري الصاحلة للشرب  أشياب رخصلطلبات  العام املسار اإلجرائي

 

 

 

 

 

 

 

 املستفيد

 استالم الرخصة

إصدار الترخيص 

 النهائي

 سنوات( 3)

دراسة املصدر 

املائي وإصدار 

حفر/  رخصة
 البئر استخدام

 تصريحإصدار ال

 ملدة  املبدئي

 شهر( 12)

إكمال بعد 

 همتطلبات

 

إكمال متطلبات 
 الترخيص النهائي

 الطلب مراجعة

 تقديم الطلب

 مراجعة الطلب

وإحالته إلى وكالة 

 املياه

افقة على  املو
 املوقع

 فرع الوزارة

 املياه وكالة
 

 واملرور البلدية



 

     
  

  41من  29الصفحة 

 

 وصهاريج مياه اآلبار غير الصالحة للشرب ألشياباشتراطات ومتطلبات الترخيص 

 

 (2-3ملحق رقم )

صهاريج نقل مياه اآلبار غري الصاحلة للشرب  رخصلطلبات  العام اإلجرائي املسار

 املستفيد

 فرع الوزارة

 تقديم الطلب

 مراجعة الطلب

 استالم الرخصة
إكمال متطلبات 

 الترخيص

معاينة الصهريج 

 وإصدار الرخصة

 )سنة واحدة(



 

     
  

  41من  30الصفحة 

 

وصهاريج مياه  ألشياباشتراطات ومتطلبات الترخيص 

 اآلبار غير الصالحة للشرب

 

 (4ملحق رقم )

 منوذج ملواصفات الصهاريج

 

 

تدهن الصهاريج التجارية باللون األبيض مع كتابة عبارة )مياه آبار غري صاحلة للشرب( باللون -1

على جانيب الصهريج وبطول نصف الصهريج وذلك حسب درجات األلوان املوضحة يف هذا األخضر 

 امللحق.

 (كتابة عبارة )مياه آبار غري خمصصة للبيعباللون األبيض مع  التوريد الذاتيصهاريج تدهن -2

يف  حسب درجات األلوان املوضحةباللون األخضر على جانيب الصهريج وبطول نصف الصهريج وذلك 

 امللحق.هذا 

 ومحولة الصهريج باملرت املكعب وسعر البيع خبط واضح خلف الصهريج. رخصةيكتب رقم ال-3

 ودرجات األلوان املوضحة أعاله.  (GE Dinar One) يتم االلتزام حبجم ونوع اخلط-4

 



 

     
  

  41من  31الصفحة 

 

 وصهاريج مياه اآلبار غير الصالحة للشرب ألشياباشتراطات ومتطلبات الترخيص 

 

 (1-5ملحق رقم )

 شيبمنوذج رخصة ال



 

     
  

  41من  32الصفحة 

 

وصهاريج مياه  ألشياباشتراطات ومتطلبات الترخيص 

 اآلبار غير الصالحة للشرب

 

 (2-5ملحق رقم )

 منوذج رخصة الصهريج

 

 

   

 مدير عام                                                            اخلتم                

 فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة .............                                                                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 اسم املالك
 

السجل التجاري/ السجل 

  املدني

  املوديل  ماركة املركبة

 رقم اللوحة
 

 (3)م حجم الصهريج
 

 اللون
 

  رقم الرخصة

  تاريخ انتهاء الرخصة  تاريخ الرخصة

 رخصة صهريج نقل مياه آبار غري صاحلة للشرب



 

     
  

  41من  33الصفحة 

 

وصهاريج مياه  ألشياباشتراطات ومتطلبات الترخيص 

 اآلبار غير الصالحة للشرب

 

 (1-6ملحق رقم )

 مياه آبار غري صاحلة للشرب شيباستمارة تقديم طلب رخصة 

  شيبالاسم 

  السجل التجاري

 جتديد □                                 جديد                 □ الرُّخصةنوع 

 جديد )غري قائم( □                                                 قائم   □ شيبحالة ال

  املنطقة املوقع

  احملافظة

  املركز

  احلي

 :E: N شيبالإحداثيات 

مساحة   تارخيه  رقمه                 عقد إجيار  □صك          □ وثيقة امللكية

 (2األرض)م

 

 : معلومات البئر/اآلبار

 مركب عداد مرخص )نعم/ال( العمق )م( م

 كهرومغناطيسي )نعم/ ال( 

 إحداثيات البئر

E N 

1      

2      

3      

 /يوم3م )                            ( شيبالطافة االنتاجية لل

 ال □نعم                                          □  شيبيف اليوجد حمطة تنقية هل 

 ظهر خالف ذلك. إذاوأحتمل املسؤولية كاملة  هذه االستمارةأتعهد أنا املوقع أدناه بصحة البيانات الواردة يف 

 مقدم الطلب:

 رقم السجل املدني:

 رقم اجلوال:

 :يالربيد اإللكرتون

 التوقيع: 

 

 

 

 



 

     
  

  41من  34الصفحة 

 

وصهاريج مياه  ألشياباشتراطات ومتطلبات الترخيص 

 اآلبار غير الصالحة للشرب

 

 (2-6ملحق رقم )

 مياه آبار غري صاحلة للشربصهريج نقل استمارة تقديم طلب رخصة 

  مالك الصهريجاسم 

  / السجل املدنيالسجل التجاري

  رقم اهليكل

  رقم اللوحة

  ماركة املركبة

  اللون

  املوديل

  الرقم التسلسلي

  حجم الصهريج

 الواردة يف هذه االستمارة وأحتمل املسؤولية كاملة إذا ظهر خالف ذلك.أتعهد أنا املوقع أدناه بصحة البيانات 

 مقدم الطلب:

 رقم السجل املدني:

 رقم اجلوال:

 :يالربيد اإللكرتون

 التوقيع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     
  

  41من  35الصفحة 

 

وصهاريج مياه  ألشياباشتراطات ومتطلبات الترخيص 

 اآلبار غير الصالحة للشرب

 

 (1-7ملحق رقم )

 صاحلة للشرب غري آبار مياه شيب تفتيشمنوذج 

 يوم وتاريخ الزيارة:                                          السجل التجاري:                               :                            شيبالاسم 

 :شيبلاحداثيات ا                                 املنطقة:                   احملافظة:                    احلي:                                الشارع:      

 أوال: املصدر املائي

 البئر
 نوع البئر

 )يدوي/أنبوبي(
 الكلي )م( العمق

 النوعية

 ملجم/لرت

 يوجد عداد كهرومغناطيسي

 )نعم/ال(
 إحداثيات البئر

1      

2      

3      

 ثانيًا: االشرتاطات عامة

 مالحظات املطابقة د التفتيشوبن م

  ال  نعم           يؤثر على نوعية مياه املصدر. يوجد نشاط تنموي يف املشروع ميكن أن 1

  ال  نعم           من الوزارة.  ةالنهائي رخصةيتم مزاولة النشاط وبيع املياه املنتجة قبل احلصول على ال 2

3 
 شيابالرتخيص ألمتطلبات و اشرتاطاتالواردة يف  ملعايري اجلودةيتم إنتاج مياه مطابقة 

 .مياه اآلبار غري الصاحلة للشرب وصهاريج
          نعم  ال  

  ال  نعم           مت اختاذ إجراءات األمن والسالمة املناسبة والالزمة حلماية املوقع وسالمته. 4

5 
واإلشعاعية يف سجالت خاصة يف  الدورية الكيميائية والبكرتلوجية  يتم حفظ التحاليل

 .شيبال
          نعم  ال  

  ال  نعم           وسعر بيع املياه على بوابة املشروع بصورة واضحة. رخصةمت وضع اسم املشروع ورقم ال 6

 ثالثًا: املوقع واملساحة:

 املوقع العام:

  ال  نعم           يف منطقة غري معرضة بشكل مباشر أو غري مباشر ألي مصدر تلوث. شيبال 7

  ال  نعم           صناعية أخر  ذات تأثري سليب على البيئة. بعيد عن أي منشأة 8

  ال  نعم           ليس له تأثري سليب على البيئة اجملاورة. 9

  ال  نعم           ال يتسبب يف إحداث أضرار أو إزعاج للمجاورين. 10

  ال           نعم    تتوفر وسيلة مأمونة للصرف الصحي. 11

  رابعًا: املبنى:

  ال           نعم    من الدخول وحتى اخلروج. شيبيوجد انسيابية يف حركة الصهاريج داخل ال 12

13 
املواد املستخدمة يف التشطيبات )الدهانات والسرياميك...إخل( سهلة التنظيف والتطهري وال 

 تنقل أي مواد غريبة للمياه.
      نعم        ال  

  ال       نعم        .شيبيوجد قوارض أو حيوانات داخل الال  14



 

     
  

  41من  36الصفحة 

 

وصهاريج مياه  ألشياباشتراطات ومتطلبات الترخيص 
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  ال           نعم    دورات املياه معزولة متامًا عن مناطق تداول املياه وال تفتح عليها بشكل مباشر. 15

16 
( أمتار 5يسمح تصميم املنشأة بالسيطرة على عمليات الدخول واخلروج مبا ال يقل عن )

 لكل منهما.
     نعم         ال  

    خامسًا: املرافق واخلدمات:

 مواقع تداول املياه:

17 
األرضيات من اخلرسانة املسلحة عالية املقاومة، وذلك يف ممرات حركة الصهاريج من 

 دخوهلا حتى خروجها.
          نعم  ال  

  ال  نعم           التعبئة.يوجد شبكة من مصائد املياه عند املداخل واملخارج، وعند موقع  18

 اخلزانات:  

19 

حمكمة القفل ومستوفية جلميع االشرتاطات الصحية، وتؤخذ منها املياه من خالل 

شبكة أنابيب مصنوعة من مواد غري قابلة للصدأ مطابقة للمواصفات واالشرتاطات 

 القياسية.

          نعم  ال  

20 
وسهلة التنظيف ، وخالية من الصدأ والتآكل  مصنعة من مواد غري قابلة للصدأ،

 .وبعيدة عن مصادر التلوث. والتشققات
          نعم  ال  

21 
حي مبسافة ال تقل عن ثالثة معزولة مبواد غري منفذة، وبعيدة عن شبكة الصرف الص

 أمتار.
          نعم  ال  

  ال  نعم           صرف الصحي مبسافة ال تقل عن مرت.بارتفاع عن خزان ال 22

  ال  نعم            الصحي.من خزان الصرف على بعد عشرة أمتار أو يف أبعد مسافة ممكنة وآمنة  23

  ال  نعم           .يوجد عليها عالمات مميزة حبيث  ال تكون عرضة للتلوث 24

  ال  نعم           يوجد هلا تهوية عن طريق أنبوب هواء على هيئة ماسورة معقوفة. 25

  ال  نعم           يوجد يف األنابيب صمام )رداد( مينع ارتداد املياه إىل داخل اخلزانات األرضية. 26

  ال  نعم           نع دخول األتربة وامللوثات السطحية إليها.فتحاتها مغطاة وحممية ومت 27

 الصرف الصحي:

  ال  نعم           للتخلص من مياه الصرف الصحي.يوجد شبكة داخلية للصرف  28

  ال  نعم           .لصرف بتلويث مصدر املياهيسمح تصميم وتركيب الشبكة الداخلية ل ال 29

 دورات املياه واملغاسل:

  ال  نعم           عدد دورات املياه ومغاسل األيدي يتناسب مع عدد العاملني يف احملطة. 30

  أوعية جتميع النفايات واملواد غري الصاحلة لالستخدام:

  ال  نعم           يتوفر العدد املناسب منها وحمكمة القفل وذاتية اإلغالق. 31

  ال  نعم           مصنوعة من مواد غري منفذة للسوائل ومانعة للتسرب، أو من النوع الذي يستعمل ملرة واحدة. 32

 اإلداري:سادسًا: القسم 
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33 
على املكاتب اإلدارية )حبد أدنى مكتب واحد( للوظائف املختلفة اليت  شيبحيتوي ال

  ال  نعم           تضمن سري العمليات اإلدارية.

  املستودعسابعًا: 

  ال       نعم    .شيبيوجد مستودع لتخزين املواد املستخدمة يف ال 34

 واألدوات:: اآلالت واملعدات ثامنًا

35 
اآلالت واملعدات واألدوات املستخدمة اليت تالمس املياه مباشرة مصنوعة من مواد غري 

 ، ومقاومة للتآكل وتتحمل عمليات التنظيف.أ وال تتفاعل معهاقابلة للصد
          نعم  ال  

 تاسعًا: حمطات التنقية

 األرضيات:

  ال  نعم           سهلة التنظيف والغسل.و  من مواد غري منفذة للماء وغري ممتصة له 36

  ال  نعم           ذات سطح مستوي خاٍل من التشقق واحلفر. 37

  ال  نعم           .مبيل خفيف جتاه فتحات الصرف ةصممم 38

 اجلدران

  ال  نعم           للغسل والتطهري.ملساء وخالية من الشقوق واملواد السامة ومقاومة للماء وغري ممتصة له وقابلة  39

 األسقف

  ال  نعم           األسقف نظيفة. 40

  ال  نعم           أمتار. ثالثةعن  ال يقلسقف الارتفاع  41

 النوافذ

  ال  نعم           طبيعية.نظيفة وتأمن تهوية  42

  ال  نعم           سهلة التنظيف.و ،للصدأ من األملنيوم أو الزجاج أو معدن غري قابل مصنوعة  43

 واباألب

  ال  نعم           حمكمة وذاتية اإلغالق وبشكل وحجم مناسبني وذات أسطح ملساء يسهل تنظيفها. 44

  ال  نعم           غري منفذة للماء.مادة أخر  غري قابلة للصدأ ومصنوعة من األملنيوم أو الزجاج أو  45

 اإلضاءة والتهوية

  ال  نعم           تتوفر إضاءة وتهوية جيدة. 46

 املستودع

47 
من  التنقيةيتم فيه تداول وختزين املواد األولية املستخدمة يف عمليات يوجد مستودع 

 الكيماويات واألمالح وغريها.
          نعم  ال  

  



 

     
  

  41من  38الصفحة 

 

وصهاريج مياه  ألشياباشتراطات ومتطلبات الترخيص 

 اآلبار غير الصالحة للشرب

 

 املخترب

48 
اقم وكيميائيًا، يعمل فيه ط بكرتولوجيًاخمترب متخصص لفحص وحتليل املياه يوجد 

 فين متخصص يف هذا اجملال.
          نعم  ال  

  ال  نعم           زود باألجهزة واألدوات واملواد الالزمة للتحليل.م 49

 اآلالت واملعدات:

 : الصيانةعاشرًا

50 
مبا يف ذلك  شيبواملعدات واخلزانات وكل ما يستخدم يف التتم صيانة املبنى واآلالت 

 شبكة الصرف الصحي.
          نعم  ال  

 أحد عشر: األمن والسالمة

51 
يوجد صندوق لإلسعافات األولية مزودًا باملواد الضرورية مثل األربطة الطبية والقطن 

  والشاش واملواد املطهرة.
          نعم  ال  

 ال  نعم         ترخيص من الدفاع املدني.يوجد  52
 

 عشر: االشرتاطات الصحية للعاملني : اثنا

  ال  نعم           حيمل مجيع العاملني باحملطة شهادات صحية سارية املفعول. 53

  ال  نعم           العاملني غري مصابني جبروح ملوثة أو قروح معدية أو أي مرض معٍد. 54

55 
قفازات وأغطية م واألنف واقية على الفوأقنعة مجيع العاملني يلبسون زي نظيف وموحد 

 رأس.
          نعم  ال  
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 (2-7ملحق رقم )

 منوذج التفتيش للصهاريج

 

 

 مالحظات النتيجة بنود التفتيش م

  ال  نعم                  للمواصفات. ان، اخلط، األرقام وغريها( مطابق)الدهان، األلو صهريجاملظهر اخلارجي لل 1

  ال  نعم                  ( بوصة حمكمة اإلغالق أسفل نهاية الصهريج.4( صنبور قطر )2الصهريج مزود بعدد ) 2

ومفتوحة من   من أعلى الصهريج يوجد داخل الصهريج عدد مناسب من الفواصل حمكمة 3

 سفل.األ
                 نعم  ال 

 

( بوصة حسب تعليمات ومواصفات 2.5توصيلة يف الصهريج من اجلهتني مقاس )يوجد  4

 الدفاع املدني.
                 نعم  ال 

 

(  بوصة 5يوجد مواسري مثبته على جانيب الصهريج حلفظ خراطيم نقل املياه، بقطر ) 5

 .طول الصهريج، ومغلقة من اجلانبنيوب
                 نعم  ال 

 

  ال  نعم                  خراطيم املياه مصنوعة من مواد آمنة صحيًا. 6

  ال  نعم                  يوجد أنبوب شفاف يف مؤخرة الصهريج لتوضيح منسوب املياه بداخله. 7

  ال  نعم                  ( سم.60يوجد يف الصهريج فتحة تعبئة ال يقل قطر الفتحة عن ) 8

، وني الربط أو غطاء كبس )برتومني(يوجد يف الصهريج غطاء حمكم اإلغالق حلز 9

 ومزوَّد من األعلى بأنبوبني للتهوية مركب على كل منهما صنبور لفتحه عند التفريغ.
                 نعم  ال 

 

والغسيل، يوجد خزان جتميع أبعاده مناسبة يف اجلزء اخللفي للصهريج لتجميع الرواسب  10

 ( بوصة أسفل الصنابري الرئيسية باخللف.2.5ومزوَّد بصنبور قطره )
                 نعم  ال 

 

( بوصة على األقل لتصريف املياه 1.5يوجد يف طريف الصهريج ماسورتني قطرها عن ) 11

 الفائضة على سطح الصهريج ومتصلة خبزانات جتميع الفائض حتت الشاصي.
           نعم        ال 

 

  ال  نعم                  مناسب.خزانات جتميع الفائض مزودة بصمام  12

( سم ملحَّم على كامل حميط 15يوجد حاجز علوي يف الصهريج ال يقل ارتفاعه عن ) 13

 اخلزان.
                 نعم  ال 

 

  ال  نعم                  نظيف من الداخل واخلارج. الصهريج 14

  ال  نعم                  .وعلى حواجز احلماية اجلانبية شريط فسفوري خلف الصهريجيوجد  15

( 4الصهاريج مصنوعة من مواد ال تتفاعل مع املياه، ومن معدن غري قابل للصدأ، بسماكة ) 16

 مل على األقل وذات سطح أملس من الداخل.
                 نعم  ال 

 

  ال  نعم                  ائقني حاصلني على شهادات صحية سارية املفعول.الس 17

  ال  نعم                  مت تركيب سلم يف اجلهة اجلانبية األمامية للخزان. 18

  ال  نعم                  مت توفري شبك محاية متنقل مصنوع من األملونيوم لالستخدام عند تفريغ املياه للمستفيد. 19

  ال  نعم                  خلفية الصهريج خالية من أي إضافات أو سالمل يف املنتصف أو األطراف. 20
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 (8ملحق رقم )

 الصهاريج دخولاليومي لسجل المنوذج 

 (شيب)خاص بصاحب ال

 

 السجل: تاريخيوم و                           :شيبال رخصةرقم              سجل التجاري:                ال                           :شيبالاسم 

 اسم السائق وقت الدخول سعة الصهريج رقم اللوحة رقم الرخصة اسم مالك الصهريج م
رقم 

 اهلوية/اإلقامة

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        
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 (9ملحق رقم )

 التعهدات

 احملرتمني                           مبنطقة............................. وزارة البيئة واملياه والزراعةفرع السادة/ 

 وبركاته،السالم عليكم ورمحة اهلل 

(  .......................باسـم )  ميـاه آبـار غـري صـاحلة للشـرب      شيبوزارة إلنشاء إشارة إىل طليب املقدم لفرع ال

.... مبركـز..............................،  حمافظـة..........................  الواقـع يف سجل جتاري رقـم .............................. 

 -باآلتي: الوزارة  فرع تعهد أمامأ

املطلوبـة   ملعـايري اجلـودة  مطابقـة   شـيب املنتجـة مـن ال   أن تكون مياه اآلبار غـري الصـاحلة للشـرب    (1

 .مياه اآلبار غري الصاحلة للشرب وصهاريج شيابأل الرتخيص متطلباتو اشرتاطاتيف املوضحة 

 .واملصدر املائي شيباإلجراءات األمنية املناسبة والالزمة حلماية وسالمة الاختاذ  (2

 هـا حفظو ،الدوريـة  العناصـر الثقيلـة  و واإلشعاعية إجراء التحاليل الدورية الكيميائية والبكتريية (3

 يف سجالت خاصة يف املوقع، وتزويد الوزارة بنسخ منها يف حال طلبها.

 .اجلهة املختصةبيع املياه اليت حتددها  بأسعارااللتزام  (4

 عدم وجود أي أنشطة تنموية يف املشروع )حاليًا ومستقباًل( ميكن أن تؤثر على نوعية املياه. (5

 استخدام املصدر املائي )البئر/ اآلبار( وفقًا للدراسة املقدمة واملوافق عليها من الوزارة. (6

 السجالت اخلاصة باستخدام مصدر املياه.االلتزام بالسماح ملفتشي الوزارة مبراجعة  (7

أتعهد بعدم مطالبة الوزارة باحلفر يف طبقة املنجـور أو احلفـر يف أي طبقـة أخـر  يف حالـة جفـاف        (8

 آبار املشروع وعدم مطالبة الوزارة بأي تعويضات مالية يف املستقبل.
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