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  األولىمادة ال
   والمصطلحاتفالتعاري

  

دل الـنص    المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم ي        التالية  والمصطلحات يقصد بالعبارات 

  : كلعلى خالف ذ
  

  :النظام   )١-١(

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها الـصادر بالمرسـوم           

  .هـ ١٣/٢/١٤٢٢ وتاريخ )٦/م(الملكي رقم 

  : أو التصريح الترخيص  )٢-١(

   .الموافقة الخطية الصادرة من الجهة المختصة

   :الجهة المختصة  )٣-١(

  :تالية وفق ما يقتضيه السياق ات الحكومية الواحدة أو أكثر من الجه

 . والكهرباء وزارة المياه    -أ 

 . وزارة الزراعة   -ب 

  .وزارة الشئون البلدية و القروية   -ج 

  . وزارة التجارة والصناعة   -د 

  :الوزير المختص   )٤-١(

  .وزير الجهة المختصة 

  :صاحب الترخيص   )٥-١(

ة لتنفيـذ عمليـة أو      الشخص الذي يحصل على الترخيص من الجهة المختص       

  .عمليات ذات عالقة بالصرف الصحي أو تصريفها أو إعادة استخدامها 

   :الشخص  )٦-١(

   .أي شخص طبيعي أو معنوي
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                                               :المالك  )٧-١(

 باسـمه األرض أو     ةالشخص الطبيعي أو االعتباري العام أو الخاص المسجل       

  .لمشروع بصفته مالكا أو وكيال عنه أو مستثمرا مستفيدا المبنى أو ا

 :المستفيد   )٨-١(

 خاصة أو حكومية تستفيد مـن ميـاه الـصرف           ةاول أو منشأ  مقشخص أو   

  .الصحي المعالجة 

 :المراقب   )٩-١(

  .ممثل للجهة المختصة 

 :مياه الصرف الصحي   )١٠-١(

لمباني التجارية والحكومية   المياه الحاملة للفضالت التي مصدرها المساكن وا      

  .والمؤسسات والمصانع 

  :الحمأة  )١١-١(

  . المواد المترسبة الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي

  :الحمأة المعالجة تقليديـاً  )١٢-١(

  .الحمأة المثبتة والمعالجة بالهضم وإزالة المياه

 :شبكة الصرف الصحي العامة   )١٣-١(

  .تتولى إدارتها مصلحة حكومية أو مؤسسة عامةشبكة الصرف الصحي التي 

 :شبكة الصرف الصحي الخاصة   )١٤-١(

  .شبكة الصرف الصحي التي يتولى إدارتها المالك 

  :المجمعات الكبيرة   )١٥-١(

 أو  ، أو المدن العـسكرية    ، أو المشتركة  ، أو التجارية  ، أو الصناعية  ،المجمعات السكنية 

ؤدي نشاطات عامة أو خاصة، سواء كانت حكومية أو أهلية          المدن الجامعية، أو أي منشآت ت     

  . يوميا ٣ م٥٠٠ نسمة، أو يزيد التدفق الناتج عنها عن ٢٠٠٠ويزيد عدد سكانها عن 

 :مرافق مياه الصرف الصحي   )١٦-١(

  .المنشآت والمعدات التي يتطلبها جمع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها
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  :وحدات موازنة التدفق  )١٧-١(

خزانات تنشأ لغرض تجميع مياه الصرف الصحي وصرفها بصورة منتظمة          

  .من ناحية الكمية والنوعية لشبكة الصرف الصحي العامة

 :غرفة التوصيل   )١٨-١(

  .آخر غرفة تفتيش في شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمبنى 

 :أنبوب صرف المبني   )١٩-١(

  . الصرف الصحي العامة امتداد غرفة التوصيل للمبنى نحو شبكة مياه

 ) :البياره(خزان التحلل   )٢٠-١(

خزان يحفر في باطن األرض الستيعاب مياه الصرف الصحي وفق شـروط            

  .فنية معينة 

 :خزان التجميع   )٢١-١(
 المـصمت أو األليـاف      )الطابوق(خزان مصمت غير نفاذ من الخرسانة أو        

   .الزجاجية أو من أي مادة مقاومة للرشح أو التسرب
 :صهاريج النضح   )٢٢-١(

مركبة مزودة بخزان محكم مخصصة و معتمدة من قبل الجهـة المختـصة             
  .سحب ونقل المخلفات السائلة ل

 :نقاط التفريغ   )٢٣-١(
مواقع متصلة مع شبكة الصرف الصحي العامة المخصصة لتفريغ المخلفات          

و التجميـع   السائلة التي تنقل بواسطة صهاريج النضح من خزانات التحلـل أ          
  .والمرخص بتصريفها إلى الشبكة 

 :النفايات غير المنزلية   )٢٤-١(
المخلفات أو مياه الصرف الناجمة عن األنشطة الصناعية أو الطبية أو العلمية            

  .أو التجارية التي تختلف عن مياه الصرف الصحي المنزلية 
 :مصائد الدهون   )٢٥-١(

ديـدات الـصرف الـصحي      وحدات ذات تصميم هندسي خاص متـصلة بتم       
 والفنـادق   ، والمـصانع الغذائيـة    ، والمطاعم ،الداخلية في المطابخ التجارية   

وغيرها وتعمل على فصل زيوت وشحوم الطعام من المخلفات السائلة قبـل            
  .صرفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو إلى خزانات التحلل أو التجميع
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 :مصائد الزيوت   )٢٦-١(
ندسي خاص تستخدم لفصل الزيوت والشحوم الناتجـة        وحدات ذات تصميم ه   

من محطات غسيل وتشحيم السيارات من مياه الصرف قبل صرفها إلى شبكة            
  .الصرف الصحي العامة أو خزانات التحلل أو التجميع 

  :الصرف الصحي محطة معالجة مياه  )٢٧-١(
ة ميـاه    لمعالج والمنشآت الالزمة  والمعدات   المرفق الذي يتكون من األجهزة    

   .صحيالصرف ال
 :محطة معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة   )٢٨-١(

محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي تخدم المجمعات الكبيرة أو ما فـي             

  . بواسطة المالك وتدار وتشغلحكمها 

  :وحدة المعالجة الخاصة   )٢٩-١(

ـ             صحي وحدة المعالجة التي تنشأ بالمزارع لتحسين نوعية ميـاه الـصرف ال

  . الستخدام ناتجها في أغراض الري ، أو مياه اآلبار الملوثة،المعالجة

  :الصحي المعالجة مياه الصرف  )٣٠-١(

 المياه الخارجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعد معالجتها بطريقة          

 طبقا للمعايير القياسية لنوعية مياه الصرف الصحي المعالجـة حـسب            سليمة

  .ااستخدامهالغرض من 

  :المعايير   )٣١-١(

 علـى   تحددالقيم القياسية لتحديد المكونات الطبيعية والكيميائية والحيوية التي         

  .أساسها نوعية هذه المياه 

 :الخواص   )٣٢-١(

الخـام  ( الصفات الطبيعية والكيميائية والحيوية لميـاه الـصرف الـصحي           

  .والحمأة ) والمعالجة

 ) : BOD5(وي الكيموحي  األوكسجينمتطلب  )٣٣-١(

  .معيار قياسي لتحديد الطلب الكيميائي الحيوي على األوكسجين

 :) COD (يئايالكيم األوكسجين متطلب  )٣٤-١(

  .معيار قياسي لتحديد الطلب الكيميائي على األوكسجين 
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 ) :TSS (الصلبة العالقة لموادا  )٣٥-١(
  .المخبريالترشيح  عن طريق إزالتها يمكن لماءلمواد العالقة بامعيار قياسي ل

  :)MPN (الرقم األكثر احتماالً  )٣٦-١(
  .لبكتيريا الحية الموجودة بمياه الصرف الصحيل معيار قياسي للعدد األكثر احتماالً

 :األولية المعالجة   )٣٧-١(
  .مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق الترسيب فقط 

 :الثنائية المعالجة   )٣٨-١(
معالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريـق المعالجـة الحيويـة            مستوى ال 

  .المياه الناتجة عنها في الري المقيدالمنتهية بالترسيب والتطهير ويمكن استخدام 
  

 :ة ثالثياللمعالجة ا  )٣٩-١(
مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريـق المعالجـة الحيويـة             

ويمكن اسـتخدام الميـاه     ،  عمليات أخرى  أيأو  المنتهية بالترشيح والتطهير    
   .الناتجة عنها في الري غير المقيد

 :المعالجة الحيوية   )٤٠-١(
، عمليات المعالجة التي تهدف إلى تنشيط البكتيريا في مياه الصرف الـصحي           

  .إلنقاص تركيز المواد العضوية فيها 
 :المياه غير الملوثة   )٤١-١(

 المعايير المحددة لمياه الـصرف الـصحي        مياه ذات نوعيه مساوية أو تفوق     
أو المياه التي ال تقل عن المستويات القياسية لنوعية الميـاه التـي             ، المعالجة

  ) .أي المستقبلة ( ستصب فيها 
 :المادة الملوِّثة   )٤٢-١(

أي مادة فيزيائية أو كيميائية أو عضوية أو إشعاعية موجودة في مياه الصرف  
  .أو تشكل خطورة عند االستفادة منها،  المياهةنوعيالصحي وتعمل على تدني 

  : المواد الضارة   )٤٣-١(
هي المواد التي لها تأثير ضار على شبكات الصرف الـصحي أو محطـات              

  .المعالجة أو أنظمة المعالجة
 :أقصى مستوى للمادة الملوِّثة   )٤٤-١(

 الـصرف   الحد األقصى لمستوى المادة الملوثة المسموح بوجودها في ميـاه         
  .الصحي وفقاً للمعايير القياسية المحددة بهذه الالئحة 
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  :نقطة التغذية  )٤٥-١(
  .مستفيد للالمغذي مخرج مياه الصرف الصحي المعالجة 

 :الريطرق   )٤٦-١(
  .ة لري المزروعات الطرق المستخدم

 :الري غير المقيد  )٤٧-١(
  . ري جميع أنواع المحاصيل بدون استثناء

 :ي المقيدالر  )٤٨-١(
 ،درنيـة  والمحاصـيل ال   ،توااالخـضر ري جميع أنواع المحاصيل باستثناء      

 سواء كانت تؤكل طازجـة أو       ،والنباتات التي تالمس ثمرتها المياه المعالجة     
   .مطبوخة

 :المزروعات البلدية   )٤٩-١(
 ،األشجار والشجيرات والمـسطحات الخـضراء التـي تـزرع بالـشوارع           

  . والطرق السريعة ،ةواألماكن الترويحي  ،و الحدائق
 : واألمطارلشبكة تصريف مياه السيو  )٥٠-١(

 أو الجوفية   ، أو المياه السطحية   ،لاألنابيب الخاصة بنقل مياه األمطار أو السيو      
 ونقلها إلى مجارى السيول والوديان التي تكون لهـا مـسارات            ، إليها ةالوارد

  .معزولة عن شبكة مياه الصرف الصحي
 :المخرج الطبيعي  )٥١-١(

 ، أو مياه الصرف الصحي المعالجة     ،أي مصب لصرف مياه األمطار والسيول     
 أو أي وسط    ، أو بحيرة  ، أو خندق  ، أو بركة  ، أو واد  ،لتتدفق في مجرى مائي   

  .آخر للمياه السطحية أو الجوفية
 :المنكشف الصخري  )٥٢-١(

  .رضجزء من المتكون الجيولوجي تظهر صخوره فوق سطح األ
 :لحقن المباشرا  )٥٣-١(

  . ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة إلى طبقات األرض
 :لجنة توقيع العقوبات  )٥٤-١(

  .من النظام ) نيالحادية والثالث( لجنة النظر في توقيع العقوبة طبقا للمادة 
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  الثانيةمادة ال
  تطبيق الالئحة

  

اه الصرف الصحي ومعالجتها وإعـادة      تختص هذه الالئحة بالضوابط والشروط الفنية لمي      

 وتـاريخ   ٤٢استخدامها وفقا للمـادة الخامـسة مـن قـرار مجلـس الـوزراء رقـم                 

من نظام مياه الـصرف الـصحي المعالجـة         ) نيثالثالالثانية و (هـ والمادة   ١١/٢/١٤٢١

  . هـ٤/٧/١٤٢٤ وتاريخ ٣٠٢١٩٤/ب/٧وإعادة استخدامها واألمر السامي رقم 
  

  ةالثالثمادة ال
   العامةهدافاأل

  
  .مستويات مقبولة للتخلص من مياه الصرف الصحيساليب وأتحديد   )١-٣(

وضع معايير لتحقيق مستويات آمنة إلعادة استخدام مياه الـصرف الـصحي              )٢-٣(

  . المعالجة

حماية الصحة العامة من اآلثار الضارة الناجمة عن التلوث بميـاه الـصرف               )٣-٣(

  . الصحي

حد المصادر غير التقليديـة     ألقصوى من المياه المعالجة باعتبارها      االستفادة ا   )٤-٣(

  . للمياه

  . مراقبة نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة  )٥-٣(

  . مراقبة محطات معالجة مياه الصرف الصحي  )٦-٣(
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  الفصل الثاني
   واشتراطات الالئحةالتراخيص
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  الرابعة لمادةا
  خيصالترا

  
تقوم الجهات المختصة بإصدار الضوابط الالزمـة لمـنح التـراخيص           ) ١-٤(

  . الصادرة من قبلها
  استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه اآلبارترخيص ) ٢-٤(
  
 الستخدام مياه الصرف    موافقة وزارة المياه والكهرباء   على   الحصوليجب    :١-٢-٤

 الخارجة من محطـات المعالجـة       الحمأة االستفادة من    أوالصحي المعالجة   
  . الخاصة أو العامة

 لتحديـد أنـواع     وزارة الزراعـة  الحصول علـى تـرخيص مـن        يجب    :٢-٢-٤
 داخـل   ، والمحاصيل المراد زراعتها مـستقبالً     ، الري وطرق ،المزروعات

 ألغـراض الـري     ،الصرف الصحي المعالجة   المزارع المستفيدة من مياه   
 أي مجرى تجري فيـه      أو ،التوزيع شبكة سواء كان ذلك عن طريق       ،المقيد

  . هذه المياه
سـتخدام ميـاه    ال وزارة المياه والكهرباء  الحصول على ترخيص من     يجب    :٣-٢-٤

 للمدن والتجمعات القرويـة  العمراني  السطحية التي تقع ضمن النطاقاآلبار
 :التالية حسب الشروط يشتبه في تلوثها بمياه الصرف الصحي التي أو
مـن   مختبرات معتمـدة  إجراء تحاليل لمياه اآلبار في      يد  على المستف   )أ 

 .وزارة المياه والكهرباء
 الستخدام  وزارة الزراعة الحصول على ترخيص من      على المستفيد     )ب 

التحالـيل تتجاوز الحدود القـصوى     مياه البئر للري إذا كانت نتائج       
 رقـم جدول  ب وفقا للمعايير القياسية الواردة في هذه الالئحة         للتلوث  

 .  مع االلتزام بالشروط الخاصة بذلك الموضحة بهذه الالئحة،)٣(
 ،ز مستوى تلوث مياه البئر الحدود المسموح بها للري المقيد         واإذا تج   )ج 

 فعليه إنشاء وحدة معالجـة      ، هذه المياه  ورغب المستفيــد استخدام  
 بعد الحصول على ترخيص من      ، وعلـى نفقتـه الخاصة    ، مناسبـة

 هذه الحالة أن تكون المياه بعد المعالجة        فييشترط   و .وزارة الزراعة 
  .مطابقة للمعايير القياسية الواردة بهذه الالئحة



  

  

-  ١٤  -

 وحـدة معالجـة   يجب الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة بإنـشاء       :٤-٢-٤
غير مستوى التلوث الحدود المسموح بها للري       ز  واتجمناسبة لمياه البئر إذا     

 هذه المياه في ري محاصيل تتطلب نوعية        دامالمستفيد استخ   ورغب ،المقيد
الحالة أن تكون الميـاه بعـد المعالجـة        هذه ي ويشترط ف  .عالية من الجودة  

  . الالئحةمن هذه ) ٣(رقم  الجدولمطابقة للمعايير القياسية الواردة ب
   

   محطة معالجة خاصةأوالترخيص بإنشاء شبكة صرف صحي ) ٣-٤(

  
 َرةًمطوِّأو   ة، أهلي أو ،للمجمعات الكبيرة سواء كانت حكومية     الجهات المالكة    على  :١-٣-٤

 راغبة في إنشاء شبكة صرف صحي أو محطة معالجة اتبـاع            لمنطقة سكنية، أو  
  :ما يلــي 

 أوالمياه والكهرباء بإنشاء شـبكة       ترخيص من وزارة     الحصول على   .أ 
 .محطة معالجه لمياه الصرف الصحي

خـذ الموافقـة     وأ ،يم النهائي  و التصم  ،تقديم التصميم االبتدائي    .ب 
 .عليها

ويجب عدم إخالء   ، خذ الترخيص النهائي بعد التنفيذ والتشغيل     أ  .ج 
 التـرخيص    المصممة والمنفذة قبل الحصول على     طرف الجهة 

  .النهائي

ت قبل هذا النظام    ئالحصول على ترخيص لجميع محطات المعالجة التي أنش         :٢-٣-٤

  .من وزارة المياه والكهرباء
  

   خزان تجميعأوالترخيص بإنشاء خزان تحلل  )٤-٤( 

  

قرويـة إلنـشاء     ترخيص من وزارة الشئون البلدية وال      يجب الحصول على    :١-٤-٤

   .مياه الصرف الصحيلتجميع  أوخزان تحلل 
  . يمنع إنشاء خزان تحلل لمياه الصرف الصحي للمجمعات الكبيرة  :٢-٤-٤

  

  الترخيص بنقل مياه الصرف الصحي )٥-٤(
الحصول  على ترخيص لصهاريج النضح من الجهة المختصة لنقل مياه الـصرف             يجب  

  .الصحي



  

  

-  ١٥  -

  
  المادة الخامسة

  االشتراطات العامة

  التخلص من مياه الصرف الصحي )١-٥(
منـاطق المنكـشفات     أو ، البحـار  أو ،اآلبـار  التخلص من مياه الصرف الصحي في        يحظر

 أو ، المجاري المائيـة   أو ،لمصارف الزراعية  ا أو ، قنوات الري  أو ،الصخرية للطبقات المائية  

  . السدود
  

  ةأالتخلص من الحم )٢-٥(
 أو ، الـسدود  أو ، المسطحات المائيـة   أو ،البحار أو ،اآلبار الحمأة في    التخلص من  يحظر

وزارة الـشئون   يجب التنـسيق مـع       و .المصارف الزراعية  أو ،قنوات الري  أو ،الوديان

  .الحمأةن المناسبة للتخلص من  لتحديد األماكالبلدية والقروية
  

   الشبكة العامةإلىتصريف مياه الصرف الصحي  )٣-٥( 
  

 عند توفر شبكات    ،)باستثناء مالك المجمعات الكبيرة     ( يجب على المالك      :١-٣-٥

ن كما أ ،  وفقا للنظم المعمول بها    ،ها التوصيل علي  ،الصرف الصحي العامة  

 وإعادة اسـتخدام    ،الصحيله إنشاء محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف        

  .المعالجةالمياه 

 شبكة الصرف الصحي العامـة إذا       إلى يحظر تصريف أي مخلفات سائلة      :٢-٣-٥

   .)١(ز الحدود القصوى للمعايير المحددة في الجدول رقم واكانت تتج

 قبل الشروع بالبناء بالتقدم لوزارة المياه والكهربـاء          وكيله أويلتزم المالك     :٣-٣-٥

  .المنشأة أو مخرج أنبوب صرف المبنى لتحديد

من كافـة    بتقديم طلب لوزارة المياه والكهرباء يتض       وكيله أويلتزم المالك     :٤-٣-٥

ات ذات عالقة لتوصـيل مخـرج        معلوم  و أي  ،المخططات والمواصفات 

 بـشبكة الـصرف     ، أو العامة   المنشآت الخاصة  أو ،أنبوب صرف المبنى  

  .العامةالصحي 



  

  

-  ١٦  -

ميـاه المـصارف    أو ، المياه الجوفيـة أو ،يف مياه األمطاريحظر تصر  :٥-٣-٥
 إلـى  ،من مواقع اإلنـشاءات    المياه الناتجة    أو ،في حكمها  وما   ،الزراعية

 يحـدد وسـائل     رة المياه والكهربـاء    وزا بتصريح من ال  إ ،الشبكة العامة 
  .التصريفوطرق 

بل تـصريف   ق ،المؤسسات التجارية  و ، والخاصة ،تلتزم الجهات الحكومية    :٦-٣-٥
 ،مياه صرف صحي ذات نوعية ال تطابق الحدود المسموح بها لتصريفها          

جراء معالجة  بإ) ١( شبكة الصرف الصحي العامة حسب الجدول رقم         إلى
  . مسبقة لهذه المياه

ائص ترى وزارة المياه والكهرباء      مياه صرف صحي لها خص      ُصرِّفَتْ إن  :٧-٣-٥
لصرف الصحي فان للوزارة الحق فـي        بمرافق مياه ا   اً ضار اًن لها تأثير  أ

 الـتحكم فـي كميـة       أو ، مقبولة ة إلزام المالك بمعالجتها لدرج    أورفضها  
 أومع ضرورة توفير المصائد الخاصة لكل من األجسام الصلبة        ، تصريفها

  .  رأت ذلكوإنالزيوت والشحوم 

 وحدات  وألية  و عن تشغيل وصيانة مرافق المعالجة األ      يكون المالك مسئوالً    :٨-٣-٥
  .جل تحقيق التشغيل الفعالنة التدفق لمياه الصرف الصحي من أمواز

ليـة  ومطالبة مالكي مرافق المعالجة األ    الحق في    لوزارة المياه والكهرباء      :٩-٣-٥
  . مين كافة المعلومات المطلوبة وحدات موازنة التدفق بتأأو

 شبكة مياه   إلى أدناه   ر تصريف المياه المحتوية على المواد المذكورة      يحظ  ١٠-٣-٥
  : الصرف الصحي العامة

  .االنفجار  أو لالشتعال قابلةالمواد ال أوة صناعيالسوائل ال  . أ 
 مثـل الرمـاد والزجـاج       ، المنزلية أو ،المخلفات الصلبة الصناعية    . ب

  . والمواد المعدنية وخالفه
 أو مبيـدات حـشرية   أو تحتوى علـى هيـدروكربونات      التي مياهال  . ج

  .ةزراعي
  .  سامه وما في حكمهاأو مشتعلة أوأي مواد ضاره   . د

  . بناءال مخلفات أوشحوم ال أوزيوت ال. هـ
النفايات الطبيـة الناتجـة عـن المستـشفيات ومراكـز األبحـاث               . و

  . والمختبرات وبقايا عينات التحاليل وما في حكمها
  . المواد المشعة  . ز
   .مياه الشربرجيع محطات تحلية   . ح
  . أو مخلفات المصانع مدابغ الجلودأوناتج المسالخ   . ط

 والمطـاعم   ،ر مصانع الزيوت ومحطات غسيل الـسيارات      يجب أن توفً    :١١-٣-٥

 مصائد لفصل الزيوت عن مياه الصرف قبـل         ، وما في حكمها   ،والمطابخ

 وعلى المالك صـيانتها     ، شبكة مياه الصرف الصحي العامة     إلىتصريفها  

 بعد أخذ الترخيص الـالزم مـن        حقق الغرض منها   بما ي  ،ومتابعة عملها 

  .وزارة المياه والكهرباء

  



  

  

-  ١٧  -

  التخلص من مياه الصرف الصحي في المناطق غير المخدومة بالشبكة العامة )٤-٥(
  

 مـع عمـل     ،لوحدات السكنية المفردة إنشاء خـزان تحلـل       ايجب على مالك      :١-٤-٥

   .العامة مستقبالتوصيله فرعية أخرى مغلقة للربط بشبكة الصرف الصحي 

ـ  ـل استهالكه ي يقً ـ التجارية الت  أومجمعات السكنية   مالكي ال يجب على     :٢-٤-٥  نا ع

نشاء محطة لمعالجة ميـاه الـصرف        متر مكعب يوميا من المياه إ       )٥٠٠ (

وإن لـم    ، إلعـادة االسـتخدام     وجعلها صالحة  ، الناتج عن مجمعاتهم   الصحي

  . يعفعليهم إنشاء خزان تجميرغبوا في ذلك 

 خزان التجميع حسب    أوتنفيذ خزان تحلل لمياه الصرف الصحي       على المالك     :٣-٤-٥

 ولهـا   ،المخططات والمواصفات المحددة من وزارة الشئون البلدية والقروية       

 الالزمة خالل مراحل    ،تاإلشراف على األعمال اإلنشائية و التركيبا     في  الحق  

  . التنفيذ

 أو ،الصرف الصحي من خزان التحلل قبل طفحهـا        بسحب مياه    يلتزم المالك   :٤-٤-٥

 وصـرف   ،على نفقته ،   بواسطة صهاريج النضح   ،خزان التجميع قبل امتالئه   

 على أن تكـون تلـك       . تفريغ مياه الصرف الصحي المعتمدة      نقاط إلىالمياه  

المخلفات ضمن المواصفات المقررة لنوعية المخلفـات الـسائلة المـصرح           

  . لصحي العامة شبكة الصرف اإلىبتصريفها 

أخذ عينات من محتويات صهاريج النـضح         الحق في  لوزارة المياه والكهرباء    :٥-٤-٥

 إلجراء الفحوصات المخبرية    ،الخاصة بنقل المخلفات السائلة عند نقاط التفريغ      

  . الالزمة لها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الواردة بهذه الالئحة

   

   الصرف الصحي الناتجة عن المجمعات الكبيرةالتخلص من مياه )٥-٥(
  

مجمعات إنشاء محطات لمعالجة مياه الـصرف الـصحي         مالكي ال يجب على     :١-٥-٥

عادة االستخدام بعد الحـصول علـى        وجعلها صالحة إل   ،تهمة عن منشآ  الناتج

  .  من وزارة المياه والكهرباءترخيص

الجة الناتجة عن محطة المعالجـة      يجب على المالك إعادة استخدام المياه المع        :٢-٥-٥

  .   التخلص منهاأوالخاصة 



  

  

-  ١٨  -

  

   المعالجةالتخلص من مياه الصرف الصحي )٦-٥(

  
  المطابقة للمعايير الموضحة التخلص من مياه الصرف الصحي المعالجةمكني  :١-٦-٥

أو المصارف  ، أو مجاري الوديان،األراضي الفضاءفي ) ٢(الجدول رقم في 

  .المختصةالجهة  من رخيصحصول على تبعد ال ،الزراعية

 البحـار يجـب التقيـد       فـي  تصريف مياه الصرف الصحي المعالجـة        عند  :٢-٦-٥

  .  بالمواصفات الوطنية لحماية البيئة 

 الضرورة القصوى يمكن التخلص من مياه الصرف الـصحي المعالجـة            عند  :٣-٦-٥

 أو  ،األراضي الفضاء التي ال تتوافق مع المعايير الواردة في هذه الالئحة في           

  . بعد الحصول على تصريح من وزارة المياه والكهرباء ،مجاري الوديان

ميـاه    مـصادر  أو اآلبار   في المعالجة   ر تصريف مياه الصرف الصحي    يحظ  :٤-٦-٥

  .الشرب
  

  السادسةمادة ال
  االشتراطات الخاصة

  

   الزراعيياه الصرف الصحي المعالجة للرياستخدام م )١-٦(

  
الـري  مها فـي    االمعاد استخد مياه الصرف الصحي المعالجة       تكون نب أ يج  :١-١-٦

  .  الالئحةمطابقة للمعايير القياسية و الشروط الموضحة في هذهالزراعي 

لتربة بالمزارع المـستفيدة     تحليل للخواص الفيزيائية والكيميائية ل     إجراءيجب    :٢-١-٦

حـد  أ أو الزراعـة  وزارة    مختبـرات  يفالمعالجة  الصرف الصحي    مياهمن  

  . ثار استخدام هذه المياه على التربةآيها لرصد وتقييم المختبرات المعتمدة لد

شـبكة   مياه الصرف الصحي المعالجة بأنابيـب        أنابيب ربط   أو وصل رحظي  :٣-١-٦

  .  داخل المزارعاآلبار



  

  

-  ١٩  -

 نقاط التغذية بمياه الصرف الصحي المعالجة للمزارع إال من قبـل          يحظر فتح     :٤-١-٦
  . وزارة الزراعةأشخاص معتمدين من قبل 

ز أنابيب مياه الصرف الصحي المعالجة عن غيرها من األنابيـب           يتميينبغي    :٥-١-٦
  .  تحذير واضحةأشرطة أو لون محددباستخدام 

اتخاذ اإلجراءات الالزمـة    من مياه الصرف الصحي المعالجة      على المستفيد     :٦-١-٦
 األخـرى، ذباب والبعوض والحشرات    تكاثر ال  ومنع   ،ن المستنقعات لمنع تكوُّ 

  . أيام ثالثة مستنقع فعلى المستفيد رشه وردمه خاللن تكوَّن إو

يجب أن يتوفر في كل نظام ري يستخدم مياه الصرف الصحي المعالجـة و كافـة                  :٧-١-٦
  : مكتوب عليهاتحددها الجهة المختصة مثبتة في أماكن وحاتشبكات نقل هذه المياه ل

   ". للري فقط– مياه صرف صحي معالجة – تحذير" 

  

  لري غير المقيدلاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة  )٢-٦(

لري غير المقيد مطابقـة     ل  المستخدمة مياه الصرف الصحي المعالجة   يجب أن تكون         

الموضـحة فـي هـذه      و ، الخاصة بمياه الصرف الصحي المعالجة ثالثياً      للمعايير القياسية 

  .)٥( وجدول رقم )٣(بالجدول رقم الالئحة 
  

  

  للري المقيداستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة  )٣-٦(
  

لري المقيد مطابقة   ل  المستخدمة مياه الصرف الصحي المعالجة   أن تكون   يجب    :١-٣-٦
  الموضحة في  ياًئنا الخاصة بمياه الصرف الصحي المعالجة ث      للمعايير القياسية 

  . )٤( وجدول رقم )٢(هذه الالئحة بالجدول رقم 

ن تكون الحقول المروية بمياه الصرف الصحي المعالجة للري المقيـد           أيجب    :٢-٣-٦
مفصولة تماما عن آبار وخزانات مياه الشرب العامة بمـسافة ال تقـل عـن               

  . امتر)  ٥٠(

الصرف الصحي المعالجة للـري المقيـد فـي          مياه   تخدممستفيد أن يس  ال رغب   نإ  :٣-٣-٦
 معالجـة   وحدةعليه إقامة   ف من المياه المعالجة     أعلىناف تتطلب نوعية    زراعة أص 

 :لشروط التاليةا نوعية المياه حسب مستوى لتحسين  ،على نفقته، خاصة
 .وزارة الزراعة الحصول على ترخيص من  -١
 . غير المقيدي نوعية المياه المنتجة مع المعايير القياسية للرتتماشىأن  -٢
بأحد المختبرات   فحص نوعية المياه      ، لى نفقته ع،  لوحدةأن يتولى صاحب ا    -٣



  

  

-  ٢٠  -

 مع االحتفاظ بسجل لنوعيـة الميـاه        ،ب طلب وزارة الزراعة    حس المعتمدة
 .طالع عليه عند الطلب لالبالموقع 

 وتحليلها  وحدةلمياه الناتجة من ال   من ا  الحق في أخذ عينات      وزارة الزراعة ل -٤
  .الالئحةا في هذه للتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية المعمول به

 رغب المستفيد في استخدام مياه اآلبار في زراعة محاصيل الخضار                         إن    ٤-٣-٦
داخل المزرعة المستفيدة من مياه الصرف الصحي المعالجة للري المقيد                            

  -:فعليه اتخاذ اإلجراءات التالية 

 .من هذه الالئحة ) ٢-٢-٤(الحصول على ترخيص حسب المادة   -أ 

متراً بين حقول الخضار بجميع أنواعها       ) ١٥( ن  إيجاد فاصل ال يقل ع      -ب 
والحقول المروية بمياه الصرف الصحي المعالجة مع وجود مـصرف          

 .عمق مناسب ذي زراعي 

 أو ما فـي حكمهـا لـري حقـول           ،تخصيص قنوات لنقل مياه اآلبار      -ج 
 وأخرى منفصلة لنقل مياه الصرف الصحي المعالجـة للـري       ،الخضار
 .اتصال بينهما  مع عدم وجود أي ،المقيد

يمنع مرور القنوات المفتوحة المخصصة لنقل مياه الـصرف الـصحي             -د 
 بحقول الخضار أو    ،سمنتيةا سواًء كانت ترابية أو      ،المعالجة للري المقيد  

) ١٥(  وأن ال تقل المسافة بين هذه القنوات وحقول الخضار عن          ،بقربها
 .متراً 

آلبار أو أي مياه مخصـصة      هـ يمنع استخدام القنوات المفتوحة لنقل مياه ا       
 إذا كانت تخترق أو تقع بالقرب       ، لري حقول الخضار   ،للري غير المقيد  

 وأن ال   ،من حقول مروية بمياه الصرف الصحي المعالجة للري المقيـد         
 أو قنوات أو مخـارج      ،تقل المسافة بين هذه القنوات وأية حقول مروية       

 .متراً ) ١٥(لمياه الصرف الصحي المعالجة عن 

يمنع وجود مخارج لمياه الصرف الصحي المعالجة للري المقيـد فـي             -و
  .حقول الخضار

 بمياه فواألعال ةحقليال للمحاصيل بالرش ي الرطرقاستخدام يحظر   :٥-٣-٦
أشجار مثمرة أو خضار إن كان هنالك المعالجة للري المقيد  الصرف الصحي

  .متراً من الحقل المروي) ٦٠(على مسافة أقل من 

 اً متر)٦٠( ال تقل عن آمنةترك مسافة عند استخدام طرق الري بالرش يجب   :٦-٣-٦

  . هبوب الرياحعند ي الر مع إيقاف، التي يرتادها الجمهوراألماكن يف



  

  

-  ٢١  -

  مادة السابعةال
  البلديةلألغراض  مياه الصرف الصحي المعالجةاستخدام 

  

ـ      يجب الحصول على تصريح ل      )١-٧( م ميـاه   تخداري المزروعـات البلديـة باس

  . من وزارة الشئون البلدية والقروية الصرف الصحي المعالجة

ائق لري الحـد  والمخصصة  يجب أن تكون مياه الصرف الصحي المعالجة          )٢-٧(

ماكن التي يرتادهـا     وغيرها من األ   ، ومالعب األطفال  ، والمتنزهات ،العامة

 .)٣(قـم   لجـدول ر  للمعايير الواردة في ا   مطابقة   و ،الجمهور معالجة ثالثياً  

  . لهذه األماكنالجمهورقات ارتياد أوعلى أن يتم الري في غير 

يجب أن ال تقل مياه الصرف الصحي المعالجة والمخصصة لري األحزمة             )٣-٧(

 والتشجير في األماكن التي ال يرتادها الجمهور ، وجزر الشوارع  ،الخضراء

  . )٢(ول رقم ية المطابقة للمعايير الواردة في الجدئعن المعالجة الثنا

يمكن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثالثيا والمطابقـة للمعـايير             )٤-٧(

 ، الـشوارع   وغسيل ،في تغذية صناديق الطرد   ) ٣(الواردة في الجدول رقم     

ترخيص من وزارة الميـاه       بعد الحصول على   ، وإطفاء الحريق  والممرات

  .والكهرباء
  

  مادة الثامنةال
  الزراعةاستخدام الحمأة في 

  

 حسب نظـام     الزراعة معالجة والمراد استخدامها في   يجب تسجيل الحمأة ال     )١-٨(

لمخصبات الزراعية الصادر بالمرسوم الملكي الكـريم       سمدة وا االتجار باأل 

 وقرار مجلس الوزراء المـوقر رقـم    ،هـ٨/٢/١٤٢٣وتاريخ  ) ٤/م(رقم  

  . هـ٢/٢/١٤٢٣وتاريخ ) ٣٥(

 مـن    في الزراعـة    الحمأة المعالجة  ستخدامص با يجب الحصول على ترخي     )٢-٨(

  . وزارة الزراعة

 تحليل للخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة بالمزرعة قبل استخدام إجراءيجب   )٣-٨(
حد المختبرات المعتمدة أ أو ، مختبرات وزارة الزراعةفين تحلل أ و،الحمأة

  . دورية بصفةمع تكرار التحاليل للعناصر الكيميائية الثقيلة 



  

  

-  ٢٢  -

 المعالجـة مـستوى      المعادن الثقيلة في الحمـأة     ز تركي يتجاوزيجب أن ال      )٤-٨(
   .)٦(رقم  المبين في الجدول التركيز

في التربة بعـد إضـافة الحمـأة         المعادن الثقيلة تركيز    ال يتجاوز  يجب أن   )٥-٨(
  ).٦ ( رقمالحدود القصوى المبينة في الجدول

إن  في الزراعة بدون قيود اجة حرارياً أو ما يكافئهتستخدم الحمأة المعال  )٦-٨(
 ، وعصيات القولون البرازية،من الملوثات الحيوية كالسالمونيالخلت 

  .وبويضات الديدان المعوية 

فـي  ) ٧( رقـم  والمطابقـة للجـدول   تقليديا  يحظر استخدام الحمأة المعالجة       )٧-٨(
  : الحاالت التالية

 .  الفاكهة القريبة من األرضجني في التربة أثناء نمو الخضار أو  -أ 

 الخضار أو الفاكهة التي تنمـو       جني السابقة على    األشهر الستة خالل    -ب 
 .مالصقة للتربة مباشرة والتي تؤكل طازجة

كمـا   ) pH =7 (في التربة التي يقل فيها األس الهيدروجيني عـن    -ج 
 أسابيع   ال تقل عن ثالثة    فترة خالل    الرعي أو حصاد األعالف    يحظر
   .ر الحمأة نثمن

وز الحدود الموضحة   ا تج عند الحمأة   إضافة الشروط التالية عند     تباعايجب    )٨-٨(
   :)٧( رقم الجدوليف

 جمهـور شهر لدخول الأ تسعة  عن تكون هناك فترة ال تقل       أنيجب     -أ 
 .  الحمأةإضافةزهات من تاريخ نكالحدائق والمتالعامة ماكن ألل

 .  المثمرةلألشجارثمار  الجمع  الحمأة قبل شهر من إضافةيجب    -ب 

  . الحمأةإضافة من اًشهر)  ١٤  (يحظر زراعة الخضار قبل    -ج 

)  ٣٤ (ر زراعة المحاصيل الدرنية كالجزر والبطاطس قبـل       ظيح   -د 
  .  الحمأةإضافة من اًشهر

  المادة التاسعة

  تربية األسماكلمياه الصرف الصحي المعالجة استخدام 

 مياه الصرف الصحي المعالجة     الستخدام عةوزارة الزرا يجب الحصول على ترخيص من      

  . لتربية األسماك



  

  

-  ٢٣  -

  المادة العاشرة

   الطبقات المائيةإلى لحقنل مياه الصرف الصحي المعالجةاستخدام 
  

 لحقن مياه الصرف الـصحي      وزارة المياه والكهرباء   من   ترخيصيجب الحصول على    

  .  باطن األرضإلىالمعالجة 

  
  ةالمادة الحادية عشر

   في الصناعة مياه الصرف الصحي المعالجةاستخدام
  

 السـتخدام ميـاه   والصناعة   التجارةيجب الحصول على ترخيص من وزارة         )١- ١١(

  . الصرف الصحي المعالجـة فـي األغراض الصناعية
نوعية المياه المعالجة حـسب الغـرض مـن         والصناعة  التجارة  وزارة  تحدد    )٢- ١١(

   .االستخدام
  .  الصناعات الغذائيةفيمياه الصرف الصحي المعالجة يمنع استخدام   )٣- ١١(

  
  ةمادة الثانية عشرال

  الترفيهية استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لألغراض

  

 باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة الجهة المختصة من يجب الحصول على ترخيص 

  . لألغراض الترفيهية
  ةمادة الثالثة عشرال

  أنظمة الري

من هذه الالئحـة يجـب      ) ١-٥( العامة الموضحة بالمادة     تمع عدم اإلخالل باالشتراطا   

  -:يلي  لكل حالة حسب ما الريااللتزام باختيار طرق

   :الري غير المقيد  )١-١٣(

  . يمكن استخدام كافة طرق الري



  

  

-  ٢٤  -

   :الري المقيد  )٢-١٣(
  -:م طرق الري كما يلي تستخد

  : شجار الفاكهةأ -١
 . الري بالتنقيط •

 . الري بالخراطيم •

 . الري بالفوارات •

 . الري تحت السطحي •

  .رض تقع على األالتيعدم جمع الثمار وسبوع من جني الثمار إيقاف الري قبل أمع 

 : عالف والمحاصيل الحقليةاأل-٢

  -: يسمح باستخدام جميع طرق الري مع مراعاة التالي

 . قلف الري قبل الحصاد بأسبوع على األيقاإ •

 الحقول المرويـة بميـاه      فيللحيوانات بالرعي المباشر    ال يسمح    •

 . الصرف الصحي المعالجة

  :  المزروعات البلدية-٣

 .الري بالتنقيط  •

 .الري بالخراطيم  •

  . الري بالفوارات •

  . الري تحت السطحي •
  ةالمادة الرابعة عشر

  محطات معالجة مياه الصرف الصحي

  صةمحطات معالجة مياه الصرف الصحي الخا )١-١٤(
 الحكومية المسئولة عن الترخيص وإقامة المجمعـات إحالـة          على الجهات   :١-١- ١٤

 أولتحديد الحاجة إلنشاء محطة معالجة       وزارة المياه والكهرباء     الطلبات إلى 
  .  رخصة البناء وإيضاح ذلك في،عدمه

عالجة  لتصميم محطات الم   تحدد وزارة المياه والكهرباء الشروط والمواصفات الفنية        :٢-١- ١٤
  .لالستخدامن تكون المياه المنتجة مناسبة  على أ، وإصدار الترخيص الالزم،الخاصة

  .االستخدامتحدد نوعية المعالجة حسب الغرض من   :٣-١- ١٤



  

  

-  ٢٥  -

يلتزم أصحاب محطات المعالجة الخاصة بتشغيلها وفق أسس علمية وفنيـة             :٤-١- ١٤
 مع المحافظة علـى     ،حسب التعليمات الواردة في كتيبات التشغيل والصيانة      

الصرف محطة مياه   وإن لم تستوعب     ، وجودة المياه المنتجة   ،كفاءة المعالجة 
الواردة إليها فيجب على المالك توسعة طاقة المحطة حتـى تفـي            الصحي  

  . بالغرض المطلوب وفقا لتعليمات وزارة المياه والكهرباء
 نقلها للغير    أو ، المعالجة لجة الخاصة بيع المياه    لمالك محطات المعا   ال يجوز   :٥-١- ١٤

  . بدون موافقة وزارة المياه والكهرباء

 إجراء  الصرف الصحي الخاصة  مياه  المشغلة لمحطات معالجة    على الجهة     :٦-١- ١٤

 وزارة الميـاه     في مختبرات معتمـدة لـدى      الدوريةوالفحوصات  التحاليل  

صـفات  لموا ومطابقتها ل  ،لتأكد من جودة ونوعية المياه المنتجة     ا ،والكهرباء

  : كما هو موضح أدناه

  . مرة واحدة أسبوعياً:  )BOD5(كسجين الحيوي ومحتوى األ

 .اً  مرة واحدة أسبوعي) :COD(كسجين الكيميائي ومحتوى األ

 .  مرة واحدة أسبوعياً) :TSS( ةــة العالقــواد الصلبـالم

 .  مرة واحدة أسبوعياً) :TDS(  ة الكليةــواد الذائبـــالم

 .  مرة واحدة أسبوعياً) :pH( ةـــــ الحموضةــدرج

 . مرة واحدة أسبوعياً  :(FC)رازي ـبـات القولون الـعصي

 .  مرة واحدة أسبوعيا :ةـــدان المعويــات الديــبويض

واحـدة   مـرة  ) :٣(ورقم ) ٢( المذكورة في الجدولين رقم الثقيلةالمعادن 

  .سنوياً

جراء تحاليل إضافية عند الضرورة     حق في طلب إ   ة المياه والكهرباء ال   لوزار  :٧-١- ١٤

   .المعالجةالمشغلة لمحطات الجهة من 

المشغلة لمحطات المعالجة االحتفاظ بسجالت كاملة للتحاليل لمدة        الجهة  على    :٨-١- ١٤

  . عام
  

  محطات الصرف الصحي العامة )٢-١٤(

نتاج مياه معالجة    إ يلها وصيانتها بشكل مالئم لضمان    يلتزم مشغل المحطة بتشغ     ١:-٢- ١٤

  .مطابقة للمعايير الواردة في هذه الالئحة ومناسبة إلعادة االستخدام 



  

  

-  ٢٦  -

على مشغل المحطة إجراء تسجيل يومي لمجريات العمل في المحطة وتسجيل             :٢-٢- ١٤

  . القراءات الالزمة للمعدات لبيان حالتها التشغيلية

إجـراء التحاليـل    صرف الصحي   المشغلة لمحطات معالجة مياه ال    على الجهة     :٣-٢- ١٤

للتأكـد    في مختبرات معتمدة لدى وزارة المياه والكهرباء       الدوريةوالفحوصات  

  : من جودة ونوعية المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات كما هو موضح أدناه

  . مرتين أسبوعياً:  )BOD5( كسجين الحيويومحتوى األ

 . بوعياً مرتين أس :)(CODكسجين الكيميائي ومحتوى األ

 . مرتين أسبوعياً) : TSS(ة ـة العالقــواد الصلبــالم

 .  مرتين أسبوعياً) :TDS(  ةــة الكليـواد الذائبــالم

 . مرتين أسبوعياً) : pH(ةـــــــة الحموضـدرج

 . مرة واحدة أسبوعياً:  )NH3-N( اـــــــــمونياأل

 . مرة واحدة أسبوعياً:  )NO3(رات ـــــــــتـنـال

 . مرتين أسبوعياً (FC) :ون البرازي ـولــصيات القع

 .  مرة واحدة أسبوعياً :ةـــــــبويضات الديدان المعوي

كـل سـتة   واحدة مرة ) : ٣ (و) ٢(المذكورة في الجدولين رقم   المعادن الثقيلة

 .شهور

  .  التحاليل عند الحاجةإجراءويراعى تكرار 

 و بـسجالت    ،سـنوات ثالث   )٣ (ال تقل عن  اظ بسجالت المحطة لمدة     االحتف  :٤-٢- ١٤

 واالحتفـاظ  ،الخام بـشكل مـستمر   التدفق والتحاليل المختبرية لمياه الصرف

  .  سنواتخمس ) ٥ (برية األخرى لمدة ال تقل عنتبسجالت التحاليل المخ

  

  

  

  

  



  

  

-  ٢٧  -

  

  

  

  

  
  

  

   الثالثالفصل
  يرــواص والمعايــالخ

  

  

  

  

  

  

  
  



  

  

-  ٢٨  -

  ة الخامسة عشرالمادة
 الشبكة العامة إلىمياه الصرف الصحي الخام الداخلة خواص ومعايير 

  :ومحطات المعالجة
ن تكون الخواص الطبيعيـة والكيميائيـة لميـاه الـصرف الـصحي             يجب أ   ١- ١٥

 شبكة الصرف الصحي العامة في حدود المستويات الموضحة         إلىالمصروفة  

  .  المرفق بالالئحة)١(ل رقم وفي الجد

  

  ةالسادسة عشرمادة ال
   استخدام مياه الصرف الصحي المعالجةمعايير وخواص

  ثنائياً المعالجة ص ومعايير مياه الصرف الصحيخصائ )١-٦١(
  

 الموضـحة فـي     مطابقة للمعايير القياسية   ثنائياً مياه الصرف الصحي المعالجة   ن تكون   أ

  .  المرفق بالالئحة)٢(الجدول رقم 

  الثياًخصائص ومعايير مياه الصرف الصحي المعالجة ث )٢-١٦(

للمعـايير القياسـية     أن تكـون مطابقـة       ثالثياً يشترط في مياه الصرف الصحي المعالجة     

  .  المرفق بالالئحة)٣( الجدول رقم الموضحة في
  



  

  

-  ٢٩  -

  ةالمادة السابعة عشر
  

  معايير إستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لألغراض الزراعية
   : للري المقيدفي األغراض الزراعيةمعايير استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة  )١- ١٧(

الستخدام المياه المعالجة ثنائياً في أغراض الري المقيد يراعى االلتزام بالخصائص والمعايير الـواردة              

ـ  الخاصة بمياه الصرف الصحي المعالجة ثنائياً مضافاً إليها         ) ٢(في الجدول رقم      تراهـا   يالمعايير الت

  . المرفق بالالئحة )٤(رقم  في الجدول ةالزراعة والموضحوزارة 
  

 يزيد تركيز األمالح الذائبة الكلية فيها عـن          التي ثنائياًويمكن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة       
 عند توفر إمكانية خلطها بمياه ذات محتـوى         من هذه الالئحة  ) ٤(المشار إليها في الجدول رقم      الحدود  

  . للملوحةمها في ري محاصيل مقاومة أو استخدا،ملحي أقل
 زاد عدد البويـضات الحيـة للديـدان         إذا مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائياً       كما انه يمكن استخدام   

 فـي    الالزمة لحماية العاملين   اإلجراءات اتخاذ   أمكن إذا) لتر  / عدد(  دةواح حية بويضةالمعوية عن   
  .والمستهلكينالمزارع 

  

   : للري غير المقيدعالجة في األغراض الزراعيةمعايير استخدام مياه الصرف الصحي الم )٢-١٧(

الستخدام المياه المعالجة ثالثياً في أغراض الري غير المقيد يراعى االلتزام بالخـصائص والمعـايير               

الخاصة بمياه الصرف الصحي المعالجة ثالثياً مضافاً إليها المعيار التـي           ) ٣(الواردة في الجدول رقم     

   .المرفق بالالئحة  )٥(  في الجدول رقم حالزراعة والموضتراه وزارة 

التي يزيد تركيز األمالح الذائبة الكلية فيها عـن          اًيويمكن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثالث      

 عند توفر إمكانية خلطها بمياه ذات محتـوى         من هذه الالئحة  ) ٥(المشار إليها في الجدول رقم      الحدود  

   . حاصيل مقاومة للملوحة أو استخدامها في ري م،ملحي أقل
معايير استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ببحيرات التهوية في األغـراض الزراعيـة             ) ٣-١٧(

   :للري المقيد

ن المياه الناتجـة    إف) الطبيعية أو الميكانيكية    (  مياه الصرف الصحي بواسطة بحيرات التهوية        إن عولجت 

لمتطلـب األوكـسجين الكيموحيـوي       باستثناء الحدود القصوى     عنها تعامل حسب معايير المعالجة الثنائية     

المياه على الطحالب التي تعمل على      هذه   احتواءوالمواد العالقة الكلية ومتطلب األكسجين الكيميائي بسبب        

، وتستخدم المياه الناتجة عنها في ري محاصـيل األعـالف           المعايير في المياه المعالجة     تركيز هذه   زيادة  

  .لحقلية والمحاصيل ا
  

  ة عشرالثامنةمادة ال
  استخدام الحمأة في الزراعةخصائص ومعايير 

و رقم  )٦(  رقمينالجدول للمعايير القياسية الموضحة فيمطابقة ة المستخدمة للزراعة أن تكون الحمأ 

  . بالالئحةينالمرفق  )٧( 



  

  

-  ٣٠  -

  
  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع
  شــــ و التفتيةـــرقابال

  

  

  

  

  

  

  



  

  

-  ٣١  -

  ةعشر التاسعةمادة ال
  مهام المراقبين

  

ـ           )١- ١٩(  تقـدم   يللمراقبين التابعين لوزارة المياه والكهرباء دخول المبـاني الت

 الخ  ...المطاعم ومغاسل السيارات والفنادق     (خدمات عامة للجمهور مثل     

  .بالتصريفخذ العينات المتعلقة بقصد التفتيش والمراقبة وأ) 

 الحصول على معلومات تتعلـق       والكهرباء للمراقبين التابعين لوزارة المياه     )٢- ١٩(

بالعمليات الصناعية ذات األثر المباشر على نوع ومصدر التصريف إلى شبكة           

  .الصرف الصحي العامة 

للمراقبين التابعين لوزارة المياه والكهرباء دخـول المجمعـات الـسكنية             )٣- ١٩(

رف الخاصة األهلية والحكومية بغرض التفتيش والمراقبة لمحطات الـص        

  .الصحي الموجودة فيها سواء كانت قائمة أو تحت اإلنشاء

للمراقبين التابعين لوزارة المياه والكهرباء الحصول على معلومات تتعلق           )٤- ١٩(

طالع علـى األوراق والمـستندات   واالبمحطة الصرف الصحي الخاصة  

  .الخاصة بالمحطة ونظام تشغيلها وصيانتها

 أخذ القياسات و العينات مـن الميـاه المعالجـة           اءلوزارة المياه والكهرب    )٥- ١٩(

  . الخاصةالناتجة من محطات مياه الصرف الصحي

للمراقبين التابعين لوزارة المياه والكهرباء أخذ عينـات مـن محتويـات              )٦- ١٩(

صهاريج النضح الخاصة بنقل المخلفات السائلة التي يسمح بتصريفها إلى          

 التفريـغ إلجـراء الفحوصـات       شبكة الصرف الصحي العامة عند نقاط     

 الالزمة عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الـواردة          ةالمختبري

  .بهذه الالئحة 

والمزروعـات  المحاصـيل   التربة و   الكشف على   القيام ب  وزارة الزراعة ل  )٧- ١٩(

  .المعالجةالمروية بمياه الصرف الصحي 

أو آبـار   مدفونة  ظاهرة أو   أي أنابيب    عنالكشف  ب وزارة الزراعة القيام  ل  )٨- ١٩(

  .في مخالفة المستفيد أحكام هذه الالئحةشك عند ال

  



  

  

-  ٣٢  -

 الدخول إلى المزارع المستفيدة من مياه       لوزارة الزراعة للمراقبين التابعين     )٩- ١٩(
 وال يجوز لصاحب المزرعة أو مـن ينـوب          ،الصرف الصحي المعالجة  

  .ذلك من همعنه منع
 نوعية المياه الناتجة   وزا تج عند المعالجة الخاصة    وحدة إغالق   عةوزارة الزرا ل  )١٠- ١٩(

 مع إتالف محاصيل الخضار     ، القياسية الموضحة في هذه الالئحة     منها المعايير 
  .وجدتإن 

  
  العشرون مادةال

  
  أخذ العينات و إجراء التحاليل

ـ            )١- ٢٠( اه كافة القياسات واالختبارات والتحاليل الخاصة بـضوابط خـصائص مي

 طبقـا ألحـدث     تُجرى ،المشار إليها بهذا النظام    والحمأة   ،لصرف الصحي ا

طرق القياس الختبارات مياه الصرف الـصحي التـي تـصدرها هيئـة             

 طـرق التحاليـل     تُطّبق ذلك الحين    إلى و ،السعوديةالمواصفات والمقاييس   

  :التاليالعلمية المدرجة في المرجع 
Standard Methods for the Examination 

 of Water and Wastewater. 
محطـة  ل المخـرج النهـائي   جمع عينات مياه الصرف الصحي المعالجة عنـد         ت  )٢- ٢٠(

  .  عليها بوسائل مقبولةُيحصلالمعالجة و
  

  عشرونال و ةالواحدمادة ال
   التي تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجةواقع السالمة للعاملين بالماشتراطات

)١- ٢١(  

  

١-١- ٢١:  

٢-١- ٢١:  

٣-١- ٢١:  

  

٤-١- ٢١:  

ـ على المستفيد من مياه الصرف الصحي المعالجة للـري المقيـد             ر يوفت

  : بالمزارع للعاملين  التالية السالمةاشتراطات

  .أحذية مناسبة ذات رقبة عالية لمنع التالمس مع المياهقفازات واستخدام 

   .)أ( و التهاب الكبد الوبائي من النوع دالتيفوئيالتطعيم ضد الكوليرا و 

لدى المراكز التي تحـددها وزارة      )  سنة مرة كل (الكشف الطبي الدوري    

   .الصحة

  .العملاألكل أثناء و توفير مكان نظيف به مياه نقية لفترات الراحة  
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  الفصل الخامس
  المخالفات والعقوبات

  

  

  

  

  

  

  



  

  

-  ٣٤  -

  
 مـن   )نيالواحدة والثالث  ( وَ )نيالثالث ( وَ )نيالتاسعة والعشر ( دون إخالل بما ورد بالمواد    

ر تـضبط المخالفـات وتقـد       ،  وإعادة استخدامها   ، نظام مياه الصرف الصحي المعالجة    

 لوائحه التنفيذيـة وفقـا   أوحكام هذا النظام  من أ المخالفين ألي حكم علىوتطبقالعقوبات  

حكـام هـذه    من أ ) الرابعة والعشرون (َو  ) الثالثة والعشرون (َو  ) الثانية والعشرون (للمواد  

  .الالئحة 
  العشرون وثانيةالالمادة 

  ضبط المخالفات
 
 حماية المرافق   ثبات مخالفة نظام  إط المخالفات وفقا إلجراءات ضبط و     ضبت  )١- ٢٢(

 فـي   ٩٤ فيها المعتمدة بقرار سمو وزير الداخليـة رقـم            والتحقيق ،العامة

ـ ١٤٠٧/ ١٣/١ في   ٥/ ٦٢ هـ المعمم برقم     ١٤٠٧/ ٥/١   والوارد في   ه

  . )١(ملحق رقم 

رفع محضر المخالفات في الجهة المختصة ويتشكًل لجنة أو أكثر لضبط   )٢- ٢٢(

 العتماده وإصدار قرار  أو من يفوضهبالمخالفات للوزير المختص

  .بالعقوبة

  
   والعشرونثالثةالمادة ال

  تقدير العقوبات
  
 ،ع المخالفـة   وإزالـة موضـو    ،يلزم مرتكب المخالفة بدفع الغرامة الماليـة        )١- ٢٣(

  . وإصالح ما تلف بسببها على نفقته والتعهد بعدم تكرار المخالفة
على الجهات المختصة أن تراعي عند تقديرها التعويض المشار إليه العناصر             )٢- ٢٣(

  -:اآلتية 
 ورفع األضرار الناتجة عن     ، وإعادة الشيء إلى أصله    ، قيمة إصالح التلف   -أ

  .المخالفة 
  .تي حصل عليها المخالف بشكل غير مشروع  قيمة المنافع ال-ب
 أو كافة األضرار التي تكبدها المرفق بما        ، قيمة المنفعة التي فقدها المرفق     -ج

  .في ذلك قيمة المياه المستخدمة أو المهدرة 
 



  

  

-  ٣٥  -

 خـالل المـدة     ، وإزالة أسباب المخالفة   ، الوضع إذا لم يقم المخالف بتصحيح      )٣- ٢٣(
مختصة ، فإنه يكون لها بموجـب أحكـام هـذه           المحددة له من قبل الجهة ال     

 لتصحيح الوضع علـى نفقـة        ،  وتدابير ،الالئحة اتخاذ ما يلزم من إجراءات     
 مـضافاً إليهـا     ، مع إلزامه بسداد كافة النفقات المترتبة على ذلـك         ،المخالف

  .المصاريف اإلدارية التي تحددها الجهة المختصة 
ة على المخالفات أو التعديات التي لم تـرد         للجهة المختصة حق تقدير الغرام      )٤- ٢٣(

 بشرط أن تكون في حدود المخالفات المنصوص عليها فـي           ،في هذه الالئحة  
 وأال يتجاوز مقـدار الغرامـة       ،نظام مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها     

من قبـل الـوزير   يصادق عليها  وأن ،الحد األقصى للمخالفة بالنظام المذكور  
   .المختص أو من ينيبه

   والعشرونرابعةالمادة ال
  تحديد الغرامات والعقوبات

   بالالئحة المرفق)٨( الغرامات والعقوبات حسب الجدول رقمتحدد
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  الفصل السادس
  أحكام عامــة
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   والعشرونخامسةالمادة ال

   الالئحةتفسيرتعديل و

ة من مواد هذه الالئحـة       ماد تعديل أي  بتفسير أو     المياه والكهرباء   يختص وزير 
 و   الشئون البلديـة و القرويـة      تيالتنسيق مع وزار    بعد وفق ما تقتضيه المصلحة العامة    

  . وإصدار القرارات الالزمة لذلك  ،الزراعة

   والعشرونسادسةالمادة ال
  احكام ختامية

تحل هذه الالئحة محل لوائح االشتراطات الفنية للتخلص من مياه الـصرف الـصحي              ) ١-٢٦(

 ، واالشتراطات الفنية لمحطات معالجة مياه الصرف الـصحي          )الخام (الغير معالجة 

، واالشتراطات الفنية الستخدام مياه الصرف      ) الحكومية واالهلية (بالمجمعات الكبيرة   

ن البلدية الصادرة بقرار وزير الشئو    الصحي المعالجة في التشجير وري المزروعات       

تعـارض   كل ما ي   لغى ، وي  هـ٢٢/٣/١٤٢٣تاريخ  و) ١٦٨٢٠(البلدية والقروية رقم    

   . من أحكاممعها
  

ثالثين يومـاً مـن     ) ٣٠( بعد    في الجريدة الرسمية ، يعمل بها       هذه الالئحة  تنشر )٢-٢٦(

   . نشرها تاريخ

تاريخ العمل بهـذه     سنوات من    خمس )٥ ( هذه الالئحة بعد    أحكام فييعاد النظر    )٣-٢٦(

   .الالئحة 
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  ولداـجـال
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  )١(جدول رقم 

  خواص ومعايير مياه الصرف الصحي الخام الداخلة إلى الشبكة العامة ومحطات المعالجة

   التلوث أقصى مستويات  خواصال
  لتر/ملجم 

  خالية  المواد الطافية

  ٦٠٠  TSSالمواد الصلبة العالقة 

  ٩- ٦  pH األس الهيدروجيني
الخواص 
  الطبيعية

  ه مئوية درج٥٠  درجة الحرارة

  ٥٠٠  BOD 5 حيويالكيمواألكسجين متطلب 

  ١٠٠٠  CODكيميائى األكسجين المتطلب 

  ٤٠٠  TOCالكربون العضوى الكلى 

  ١٠٠  OIL & GREASEشحومالزيوت و ال

  ٥  PHENOL  فينولال

  ١٥ DETERGENTS المنظفات

الخواص 
الكيميائية 
  العضوية

  خالية   PESTISIDES المبيدات

-Clالكلوريدات 
2  ١٠٠٠  

  ١٠٠٠  )SO4(الكبريتات 

  ٢٠٠  )CaCO3 Alkalinity as(القلوية 

  ٨٠  ) N-3   NH(األمونيا 

 خواص
 المركبات
  الكيميائية

  ٢٥  PO4)      (الفوسفات

  

  

  

  



  

  

-  ٤٠  -

   التلوث أقصى مستويات  خواصال
  لتر/ملجم 

  ٠,١ As زرنيخال

  ١,٢ Cr الكلى مكروال

  ٠,٠٥ Cn سيانيدال

  ٠,٠٥ Hg زئبقال

  ٢,٦ Zn زنكال

  ٥,٠ Mn منجنيزال

  ٠,٥ Se سيلينيومال

  ٢,٠ B بورونال

  ٠,٠٢ Cd كادميومال

  ١,٢ Cu نحاسال

  ١,٠ Pb رصاصال

  ٢,٠ Ni نيكلال

  ١,٠ Ba الباريوم

  ٠,٥ Mo موليبيدنيومال

 الخواص
  الكيميائية

العناصر  ( 
  )الثقيلة 

  ١,٠ V فانديومال

  

  

  

  

  

  

  



  

  

-  ٤١  -

  )٢(دول رقم ج

  ًالمعالجة ثنائيا لمياه الصرف الصحيأقصى مستويات التلوث   

   أقصى مستويات التلوث  خواصال

  لتر/ ملجم 

  خاليه  المواد الطافية

  الخواص الطبيعية   ٤٠  TSSالمواد الصلبة العالقة 

  ٨,٤ -  ٦  pHاألس الهيدروجيني

  ٤٠  BOD5لك األكسجين الحيوي المسته

  وحدة عكارة ٥,٠٠  TURBIDITY العكارة

  ال يوجد  OIL & GREASE شحومالزيوت و ال

الخواص 

الكيميائية 

  العضوية
  ٠,٠٠٢  PHENOLS الفينول

  مللتر١٠٠/خلية ١٠٠٠  عدد عصيات القولون البرازية  الخواص الجرثومية

خواص المركبات   ١٠,٠  NO3 -Nنترات ال

  ٥,٠  )N-  NH3(األمونيا   الكيميائية

  ٥,٠  Alومنيوم األل

  ٠,١  Asزرنيخ ال

  ٠,٠١  Beبيريليوم ال

  ٠,٧٥  Bبورون ال

  ٠,٠١  Cdكادميوم ال

   (+)٠,٥ CL2حر الكلورين ال

  ٠,١  Crكروم ال

  ٠,٠٥  Coكوبالت ال

  ٠,٤  Cuنحاس ال

  ١  Fفلوريد ال

  ٥,٠  Feحديد ال

  ٠,١  Pbرصاص ال

  ٢,٥  Liليثيوم ال

    

  ٠,٢  Mnمنجنيز ال

الخواص 
  كيميائيةال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ٠,٠٠١  Hgزئبق ال  



  

  

-  ٤٢  -

  ًالمعالجة ثنائيا لمياه الصرف الصحيأقصى مستويات التلوث   

   أقصى مستويات التلوث  خواصال

  لتر/ ملجم 

  ٠,٠١  Moموليبيدنيوم ال

  ٠,٢  Niنيكل ال

  ٠,٠٢  Seسيلينيوم ال

  ٠,١  Vفانديوم ال

  ٤,٠  Znزنك ال

  

 لتـر  /جمل م ٤٠  و تركيزات المواد الصلبة العالقة عن      (BOD5)يجب أال يزيد المعدل الشهري لألكسجين المستهلك         -

 دون تأثير علـى األسـس التـصميمية لمحطـات           . مللتر ١٠٠/ خلية   ١٠٠٠وعدد عصيات القولون البرازية عن      

 .المعالجة ، بحيث ال تتجاوز الحدود القصوى الموضحة بالجدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

-  ٤٣  -

  )٣(جدول رقم 

  المعالجة ثالثياً لمياه الصرف الصحيأقصى مستويات التلوث 

   ويات التلوثأقصى مست  خواصال
  لتر/ ملجم 

  خالية  المواد الطافية

  الخواص الطبيعية  ) أ  ( ١٠  TSSالمواد الصلبة العالقة 

  ٨,٤ -  ٦  pHاألس الهيدروجيني

  ) أ  ( ١٠  BOD5األكسجين الحيوي المستهلك 

  وحدة عكارة ٥,٠٠  TURBIDITY العكارة

  ال يوجد  OIL & GREASE شحومالزيوت و ال

الخواص 

الكيميائية 

  العضوية
  ٠,٠٠٢   PHENOL فينول

  ) مل ١٠٠/عدد) (ب (٢,٢  عدد عصيات القولون البرازية
  الخواص الجرثومية

  )لتر/عدد( بيضة حية ١  عدد بويضات الديدان المعوية

خواص المركبات   ١٠,٠  NO3 -Nنترات ال

  ٥,٠  )N-3  NH(األمونيا   الكيميائية

  ٥,٠  Alلومنيوم األ

  ٠,١ Asزرنيخ ال

  ٠,١  Beبيريليوم ال

  ٠,٧٥  Bبورون ال

  ٠,٠١  Cdكادميوم ال

   (+)٠,٥  Cl 2حر الكلورين ال

  ٠,١  Crكروم ال

  ٠,٠٥  Coكوبالت ال

  ٠,٤  Cuنحاس ال

  ١  Fفلوريد ال

  ٥,٠  Feحديد ال

  ٠,١  Pbرصاص ال

  ٢,٥  Liليثيوم ال

  ٠,٢  Mnمنجنيز ال

الخواص 
  الكيميائية

  ٠,٠٠١  Hgزئبق ال



  

  

-  ٤٤  -

  المعالجة ثالثياً لمياه الصرف الصحيأقصى مستويات التلوث 

   ويات التلوثأقصى مست  خواصال
  لتر/ ملجم 

  ٠,٠١  Moموليبيدنيوم ال

  ٠,٢  Niنيكل ال

  ٠,٠٢  Seسيلينيوم ال

  ٠,١  Vفانديوم ال

  ٤,٠  Znزنك ال
  . لتر/جملم ١٠  ال يزيد عنTSS, BOD5لكل من   المعدل الشهري)١-أ(

  . لتر/جمل م١٥ ال يزيد عن TSS, BOD5المعدل األسبوعي لكل من ) ٢-أ( 

إذا لـم   لمعالجة مطهرة بدرجة غير معدية و كافية الستخدامها في الري غير المقيد             تعتبر مياه الصرف الصحي ا    ) ب( 

أو مايكافئها مـن طـرق      ( مللتر   ١٠٠ عدد لكل    ٢,٢ لعصيات القولون البرازية عن      MPNالرقم األعلى المحتمل    يزد  

 مللتـر فـي أي   ١٠٠ لكل ٢٣لما تحدده نتائج االختبار الجرثومي خالل أسبوع كما ال تزيد عن   وفقا) األخرىالقياس 

 . )األخرى   أو مايكافئها من طرق القياس(عينة 

   .لتر في حالة استخدام الكلور في التطهير/ ملجم٠,٢ال يقل عن (+)

  )٤(جدول رقم 

  معايير استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في االغراض الزراعية للري المقيد

  صى المسموح بهقالحد األ  الخواص

   جزء في المليون٢٥٠٠   TDSكلي لألمالح الذائبة التركيز ال

  ) لتر/عدد( بويضة حية ١  عدد البويضات الحية للديدان المعوية 

  )٥(جدول رقم 

  معايير استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في االغراض الزراعية للري غير المقيد

  الحد األقصى المسموح به  الخاصية

   جزء في المليون٢٥٠٠   TDSة التركيز الكلي لألمالح الذائب

  

  

  

  

  



  

  

-  ٤٥  -

  

   الستخدام الحمأة في الزراعةالمعايير الكيميائية) ٦(جدول رقم 

  ةالمعايير الحيوية الستخدام الحمأة في الزراع) ٧(جدول رقم 

  الوحدة  الحدود العليا للمسبب  المسبب

  المادة الجافة جم من ٤/ عدد   ٣  السالمونيال

  جم من المادة الجافة١/عدد  ١٠٠٠  العصيات القولونية البرازية

  جم من المادة الجافة٤/ بيضة  ١  بويضات الديدان المعوية

  

  

  

  

  

  

   الحمأةيف تركيز العنصر  حدود تحميل التربة

  يالحد السنو
  سنة/ هكتار / كجم 

 يالحد التراكم
  )هكتار/كجم(

  التركيز الحرج
  كجم/ جملم

  العنصر

 Pbرصاص ال  ٨٤٠  ٣٠٠  ١٥

 Hgزئبق ال  ٥٧  ١٧  ٠,٨٥

 Asزرنيخ ال  ٧٥  ٤١  ٢

 Znزنك ال  ٧٥٠٠  ٢٨٠٠  ١٢٥

  Seسيلينيوم ال  ١٠٠  ١٠٠  ٥

 Cdكادميوم ال  ٨٥  ٣٩  ١٠٩

  Crكروم ال  ٣٠٠٠  ٣٠٠٠  ١٥٠

 Moموليبدنيوم ال  ٧٥  -  -

 Cuنحاس ال  ٤٣٠٠  ١٥٠٠  ٧٥

 Niنيكل ال  ٤٢٠  ٤٢٠  ٢١



  

  

-  ٤٦  -

  )٨(جدول رقم 

  الغرامات والعقوبات

  ةالمتخذات إلجراءا  مقدار الغرامة  الفةالمخ  م

استخدام مياه أقل جـودة مـن المعـايير         ١
المحددة في هذه الالئحة لغرض زراعـة       

أو أصناف ال تتناسب مع هـذه المعـايير         
استخدام مياه الصرف الصحي المعالجـة      

 أو الـدرنات أو      في ري الخـضار    ثنائياً
  .النباتات األخرى المالمسة ثمرتها للمياه

  ريال١,٠٠٠

 ) ريالألف(
ف إتال

المزروعات 

 موضوع المخالفة

في الحال على 

  .نفقة المخالف

إيصال مياه الصرف الصحي المعالجة من      ٢
المزرعة المستفيدة إلى مـزارع أخـرى       
بــدون علــم الجهــة المختــصة ســواء 

  .بتوصيالت مؤقتة أو دائمة

  ريال٥,٠٠٠

 ) ريالآالف خمسة(
 التوصيالت إزالة

 الحال علىفي 

  .نفقة المخالف

 إليصال مياه الـصرف     نقاط تعبئة  إنشاء٣
لغير سـواء بـثمن أو      لالصحي المعالجة   

بغير ثمن بدون تـرخيص مـن الجهـة         
   .المختصة

  ريال١٠,٠٠٠

 ) ريالآالف عشرة(
إزالة المخالفة في 

الحال على نفقة 

   .المخالف
 

تكرار تسرب مياه الصرف الصحي المعالجـة       ٤
من مزرعة المستفيد إلى المزارع     بعد اإلنذار   

ورة أو إلى الطرقات والشوارع المحيطة      االمج
   .بمزرعته

  ريال١,٠٠٠
 )ألف ريال (

 إنرش وردم المستنقع 
وجد خالل ثالثة أيام 
  .على نفقة المخالف

ربط شبكة الري بمياه الصرف الـصحي       ٥
  .المعالجة ثنائيا بشبكة مياه اآلبار 

  ريال٢,٠٠٠
  )ألفا ريال( 

مع إزالة أسباب 
 .المخالفة 

م ما   ) ٥٠(  مسافة فاصلة تقل عن      ترك٦
بين المساحات المرويـة بميـاه صـرف        
الصحي المعالجة ثنائيا  واآلبار وخزانات      

  .مياه الشرب العامة 

   ريال٥,٠٠٠
  )خمسة آالف ريال(

  

منع المراقبين من الدخول للمزرعة والقيام      ٧
بالكشف والتفتـيش علـى المزروعـات       
والتربة المروية بميـاه صـرف صـحي        

  .لجة معا

  ريال١,٠٠٠
  )ألف ريال ( 

إيقاف مياه الري عن 
المزرعة لحين السماح 
بالتفتيش وللجنة اتخاذ 

 مناسباً لتمكينها هما ترا
  .من التفتيش 



  

  

-  ٤٧  -

  ةالمتخذات إلجراءا  مقدار الغرامة  الفةالمخ  م

استخدام مياه الصرف الصحي الخام أو الحمأة       ٨
  .غير المعالجة في األغراض الزراعية 

  ريال٢٥٠٠٠
  )خمسة وعشرون ألف ريال(

  .إتالف المحاصيل

عدم وضع عالمات أو لوحات تحذيرية ألنظمة       ٩
  .الري  بمياه الصرف الصحي المعالجة 

  ريال١٠٠٠
  )ألف ريال(

 

في الزراعة  المعالجة   استخدام مياه الصرف الصحي   ١٠
  .بدون الحصول على تصريح من وزارة الزراعة 

  ريال٥,٠٠٠
  )خمسة آالف ريال (

  

صريح استخدام الحمأة المعالجة في الزراعة بدون ت       ١١
  .من وزارة الزراعة 

  ريال٥,٠٠٠
  )خمسة آالف ريال(

  

 فـي    مياه الصرف الـصحي الخـام      تصريف١٢

  . قنوات الري أو  المصارف الزراعية

  ريال٢٥,٠٠٠

خمسة وعشرون (

  )ألف ريال

  

 فـي   مياه الصرف الصحي المعالجة   تصريف  ١٣

 أو المـصارف الزراعيـة دون      قنوات الري   

جهـة  ال كتـابي مـن      رخيصالحصول على ت  

  .المختصة 

  ريال٥,٠٠٠

  )خمسة آالف ريال( 

إيقاف التصريف إلى 

حين الحصول على 

  .ترخيص 

االستفادة من المياه بالتعدي على غرفة العـداد        ١٤

أو نقاط التغذية لمياه الصرف الصحي المعالجة   

  .بالفتح 

  ريال١٠٠٠

  )ألف ريال(

 

التعدي على غرفة العداد أو نقاط التغذية بمياه        ١٥

لصحي المعالجة بالكسر أو اإلتالف     الصرف ا 

  .عمداً 

  ريال٢,٠٠٠

  )ألفا ريال(

 

االعتداء على خطوط الـري الرئيـسية أو        ١٦

ملحقاتها بإنشاء توصيالت دائمـة ومؤقتـة       

  .بغرض االستفادة من الخدمة 

  ريال١٠,٠٠٠

  )عشرة آالف ريال( 

  

االعتداء على خطوط الري الفرعية أو ملحقاتها بإنشاء        ١٧

  .ئمة أو مؤقتةتوصيالت دا

  ريال٥,٠٠٠

  )خمسة آالف ريال( 

  

إحداث كسر أو إتالف فـي الخطـوط الرئيـسية     ١٨

  .لشبكة مياه الري أو ملحقاتها 

  ريال٨,٠٠٠

  )ثمانية آالف ريال( 

  



  

  

-  ٤٨  -

  ةالمتخذات إلجراءا  مقدار الغرامة  الفةالمخ  م

إحداث كسر أو إتالف في الخطوط الفرعية لشبكة        ١٩

  .مياه الري أو ملحقاتها 

  ريال٣,٠٠٠

  )ثالثة آالف ريال (

  

و إتالف في توصـيالت المـزارع       إحداث كسر أ  ٢٠

  .الخاصة بمياه الري أو ملحقاتها 

  ريال٢,٠٠٠

  )ألفا ريال ( 

  

التخلص من مياه الصرف الصحي الخام فـي         ٢١
  .اآلبار 

   ريال٥٠,٠٠٠
  )خمسون ألف ريال(

  

  مياه الصرف الـصحي الخـام فـي        تصريف ٢٢
مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات الحاملـة      

 المائيـة أو الوديـان أو       للمياه أو المجـاري   
  .السدود

  ريال٢٥,٠٠٠
خمسة وعشرون ( 

  )ألف ريال 

  

 األراضـي    مياه الصرف الصحي الخام في     تصريف ٢٣
  .الفضاء بدون ترخيص من الجهة المختصة 

   ريال٥٠٠٠
  )خمسة آالف ريال (

  

تفريغ  محتويات صهاريج النضح المحتويـة        ٢٤
على مياه صرف صحي خام مطابقة للمعـايير      

 ، أو الـسدود   ، أو المجاري المائية   ،الوديان في
  .أو األراضي الفضاء 

٣٠٠٠  
  )ثالثة آالف  ريال(

  

 فـي   مياه الـصرف الـصحي المعالجـة      تصريف   ٢٥
ــان،األراضــي الفــضاء   دون، أو مجــاري الودي

  .الجهة المختصة  كتابي من رخيصالحصول على ت

  ريال٥,٠٠٠
  )خمسة آالف ريال(

  إيقاف التصريف

ــاه صــرف صــحي مخالفــة تــصري ٢٦ ف مي
بهـذه  ) ١(للمواصفات المعتمدة في جدول رقم      

  .الالئحة إلى شبكة الصرف الصحي العامة 

  ريال٢٠,٠٠٠
  )عشرون ألف ريال ( 

  إيقاف التصريف

تصريف مياه األمطار أو أية مياه سطحية أو جوفية          ٢٧
إلى شبكة الصرف الصحي العامة بدون الحـصول        

  .هة المختصةعلى تصريح كتابي من الج

  ريال١٠,٠٠٠
  )عشرة آالف ريال( 

  إيقاف التصريف

 أو أي   ، أو المواد الصلبة   ،تصريف الزيوت والشحوم   ٢٨
 أو المبيـدات    ،مواد تحتوي على الهيـدروكربونات    

 أو  ، أو السوائل الـصناعية    ، أو الزراعية  ،الحشرية
 أو  ، أو مخلفات المستشفيات الملوثـة     ،المواد المشعة 
  .تحاليل وما في حكمها بقايا عينات ال

  ريال٣٠٠٠٠
  )ثالثون ألف ريال(

  



  

  

-  ٤٩  -

  ةالمتخذات إلجراءا  مقدار الغرامة  الفةالمخ  م

تسرب مياه الصرف الصحي من الـصهاريج        ٢٩

  .في الشارع أثناء سحبها أو نقلها 

  ريال١٠٠٠

  .لكل مرة) ألف ريال(

إيقاف الصهريج لحين 
  .إصالح التسرب 

إقامة خزان تحلل أو تجميع ميـاه الـصرف          ٣٠

  .الصحي بدون ترخيص 

  ريال٢,٠٠٠

  )لفا ريالأ(

اإللزام بأخذ 
ترخيص من الجهة 

  .المختصة
  ريال١٠,٠٠٠  .إنشاء خزان تحلل في المجمعات الكبيرة  ٣١

  )عشرة آالف ريال(

ردم الحفر 
االمتصاصية 
بإشراف الجهة 

  .المختصة 
عدم إنشاء خزان تجميع في حاله عدم الرغبة         ٣٢

  .في إنشاء محطة معالجة خاصة 

  ريال٣,٠٠٠

  )يالثالثة آالف ر(

أخذ تعهد بإنشاء 

  .خزان تجميع 

عدم إنشاء محطة معالجة مياه صرف صـحي         ٣٣

  .خاصة رغم اشتراط ذلك في فسح البناء 

  ريال٥٠,٠٠٠

  )خمسون ألف ريال( 

مع إلزامه بإنشاء 

المحطة خالل  فترة ال 

  . ستة أشهرزتتجاو

إنشاء محطة معالجة ميـاه صـرف صـحي          ٣٤

  .خاصة بدون ترخيص 

  ريال١٠,٠٠٠

  )عشرة آالف ريال(

اإللزام بأخذ 

ترخيص للمحطة 

بعد مطابقتها 

  .للمواصفات 

عدم تشغيل محطة معالجة خاصة بعد اكتمـال         ٣٥

  .المجمع أو المنشأة وتشغيلهما

  ريال١٠,٠٠٠

 )عشرة آالف ريال(

إلزامه بتشغيل المحطة 

  .خالل مدة شهر 

عدم التزام مالك محطة معالجة مياه الـصرف         ٣٦

اصة أو مقاول التشغيل بمتطلبـات      الصحي الخ 

 وإنتاج مياه معالجة غيـر مطابقـة        ،التشغيل

 بعد إنـذاره وإعطائـه      ،للمواصفات المطلوبة 

  .لتصويب الوضع )  أيام ٧( مهلة 

  ريال١,٠٠٠

 يومياً) ألف ريال(

نقــل الميــاه غيــر 

المطابقة للمواصفات  

ــددها   ــاكن تح ألم

 على  الجهة المختصة 

   .حساب المخالف



  

  

-  ٥٠  -

  ةالمتخذات إلجراءا  مقدار الغرامة  الفةالمخ  م

ء طرف المقاول المنفذ لمحطـة معالجـة        إخال ٣٧

مياه الصرف الصحي الخاصة قبل الحـصول       

  .على موافقة خطية من الجهة المختصة 

   ريال٥,٠٠٠

  )خمسة آالف ريال(

  

   ريال١,٠٠٠   .الدوريةوالفحوصات إجراء التحاليل عدم  ٣٩

  )ألف ريال أسبوعيا(

إجراء التحاليل على 

  .نفقته 

 كاملة للتحاليـل لمـدة      عدم االحتفاظ بسجالت   ٤٠

  .عام

   ريال٧,٠٠٠

  )سبعة آالف ريال(

  

إيقاف تشغيل محطة معالجـة بـدون موافقـة          ٤١

  .الجهة المختصة 

  ريال١٠٠٠

 يوميا) ألف ريال(

اإللزام بتشغيل 

  .المحطة 

والكهرباء منع المراقبين التابعين لوزارة المياه       ٤٢

من الدخول والكشف على محطات المعالجـة       

  .الخاصة 

  ريال١٠٠٠

في كل ) ألف ريال(

 مرة

في حالة التكرار 

يحال الموضوع 

  .للشرطة 

مخالفة صـهريج نقـل المخلفـات الـسائلة          ٤٣

  .لالشتراطات التي تحددها الجهة المختصة 

  ريال١٠٠٠

  )ألف ريال(

  

قيام ناقل مخلفـات الـصرف الـصحي         ٤٤

بإعطاء بيانات مخالفة أو مـضلله عـن        

جلبها للتصريف  مصدر المخلفات التي يتم     

  .في شبكة الصرف الصحي العامة

   ريال٥,٠٠٠

  )خمسة آالف ريال(

يلغى التصريح نهائياً 

عند المخالفة للمرة 

  .الثالثة 

عدم إنشاء أو إلغاء  مصيدة الزيوت والشحوم في          ٤٥

األنشطة التي تتطلب ذلك مثل البوفيهات ومحالت       

 وقـصور   ، و المطابخ  ، و المطاعم  ،ذبح الدواجن 

  .  ومغاسل السيارات وخالفها ،فراحاأل

   ريال٥,٠٠٠

  )خمسة آالف ريال(

إغالق المنشأه لحين 

  .تصويب الوضع

  ريال١٠٠٠  .اإلهمال في صيانة أو تنظيف مصيدة الرمال  ٤٦

  )ألف ريال(

  



  

  

-  ٥١  -

  ةالمتخذات إلجراءا  مقدار الغرامة  الفةالمخ  م

تسرب الزيوت والشحوم من مصائد الزيـوت        ٤٧

والشحوم المقامة في البوفيهات ومحالت ذبـح       

  .الصغيرة الدواجن والمطاعم 

  ريال١٠٠٠

  )ألف ريال(

  

تسرب الزيوت والشحوم من مصائد الزيـوت        ٤٨

 ،والشحوم المقامـة فـي المطـاعم الكبيـرة        

ــراح  ــصور األف ــابخ وق ــل ،والمط  ومغاس

  .السيارات

  ريال٢٠٠٠

  )ألفا ريال(

  

  ريال٥٠٠٠  .التسبب في انسداد شبكة الصرف الصحي  ٤٩

  )خمسة آالف ريال(

  

  ريال١٠٠٠  .روط ترخيص مصيدة الزيوتعدم االلتزام بش ٥٠

  )ألف ريال(

  

الشروع في تفريغ مواد تحتوي على زيوت أو         ٥١

  .أي مواد يمنع صرفها على الشبكة 

  ريال٢٠٠٠

  )ألفا ريال(

  

بيع المياه المعالجة مـن محطـات المعالجـة          ٥٢

 أو نقلها للغير بدون موافقـة وزارة        ،الخاصة

  .المياه والكهرباء 

  ريال٨,٠٠٠

  )مانية آالف ريالث(
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