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 مة للشؤون  التنظيمية  ااإلدارة الع  

  مياه عادمة  طلب ترخيص محطة تنقية
 (      رقم الملف )

 

       .......................................................... رقم الطلب 

 

 ..................................المحافظة   ............................................... اسم التجمع السكاني

 

 ...........................................رقم الهاتف  ........................................................... اسم مقدم الطلب 

 

 ....................................................................................................................................  مصدر التمويل

 نحن الموقعين ادناه نقر بإطالعنا الكامل على تفاصيل المشروع المطلوب ترخيصه ضمن هذا الطلب وهو يعكس احتياجاتنا لهذه المرحلة.

 

 

 

  اسم المالك لموقع المحطة المقترح 
 

  احداثيات الموقع ...................................X  . .....................................Y   
 

 مساحة االرض  ............................................  

 

  في السنة  ³م........................ كمية المياه الصالحة بعد التنقية ، ³م      ................................كمية المياه العادمة 
 

  كيفية استعمال المياه بعد التنقية...................................................................................................... 

 

  طريقة التوصيل لمواقع استعمال المياه المعالجة.................................................................................... 
 

  كيفية التخلص من المواد الصلبة او استغاللها وبعد المحطة عن اقرب منطقة سكن............................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الطالب : وختم توقيع  :      /     /   التاريخ 
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 متطلبات ترخيص محطة تنقية المياه العادمة
 

 
  تحية واحتراما وبعد،

 ترخيص محطة تنقية للمياه العادمة ان يوفر الوثائق التالية الى الدائرة التنظيمية في سلطة المياه: على مقدم طلب 

 

 استدعاء طلب ترخيص يقدم من المنتفعين اصحاب العالقة الى دائرة التراخيص. (1

 شيكل. 20رسوم تقديم طلب لكل مشروع  (2

 .تعبئة النموذج المعتمد والخاص بالمشروع لدى دائرة التراخيص (3

 إثبات ملكية األرض لموقع محطة تنقية المياه العادمة.  (4

 مخطط مساحة مبين عليها رقم القطعة والحوض واحداثيات المحطة. (5

 ملخص كتابي ويشمل التالي:  (6

 هدف المشروع 

 المستفيد من المشروع 

 يوميا³قدرة المحطة االستيعابية م / 

 نوعية المياه العادمة التي سيتم معالجتها 

 حفففففالي للصفففففرف الصفففففحي وصفففففف الو فففففع ال
 للمستفيدين من المشروع

  طبيعة التكنولوجيا التي ستستخدم في المعالجة 

  الجهة المنفذة والممولة للمشروع 

  استخدامات المياه العادمة بعد المعالجة 

 تنفيذ المشروع  مراحل 

 االمياه المعالجة ومستواه نوعية 

 

 يو ح عليها اجزاء المحطة  1:50000و  1:20000خارطة طبوغرافية بمياس  (7

   1:50000خارطة مساحة لموقع المحطة  (8

  1:5000خارطة تفصيلية لمحطة التنقية بمقياس رسم  (9

  1:25000الذي يستخدم بمقياس رسم خارطة باالنبوب الرئيسي  (10
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