الئحة االشتراطات الفنية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بالمجمعات الكبيرة ) الحكومية
واألھلية (
الباب األول
عـــــام
 1/1مجال تطبيق الالئحة
تختص ھذه الالئحة بتطبيق الشروط الفنية لمحطات الصرف الصحي الخاصة بالمجمعات الحكومية واألھلية سواء كانت تلك
المجمعات سكنية أو إدارية .
 2/1أھداف الالئحة
تھدف ھذه الالئحة إلى تنظيم ومراقبة التخلص من مياه الصرف الصحي بالمجمعات الحكومية واألھلية السكنية الواقعة
خارج نطاق الشبكات
العامة  ،أو أي منشأة بھا محطة خاصة.
 3/1التعاريف
 1/3/1المجمعات الكبيرة :
عبارة عن المجمعات السكنية أو التجارية أو المشتركة والتي تؤدي نشاطات خاصة سوا ًء كانت حكومية أو أھلية
وتشمل المجمعات السكنية والتجارية ) مباني الوزارات والجامعات والكليات العسكرية والمدنية والمطارات ومباني
الشركات وما في حكمھا( وال تقتصر عليھا.
 2/3/1محطات معالجة الصرف الصحي الخاصة :
ھي محطات الصرف التي تخدم المجمعات الكبيرة أو ما في حكمھا ويتم إدارتھا وتشغيلھا بواسطة جھات غير مصالح
المياه والصرف الصحي أو البلديات  /المجمعات القروية في المدن والمناطق التي ليس فيھا مصالح مياه .
 3/3/1الجھة المختصة :
ھي الجھة المخولة بمنح التراخيص إلنشاء المحطات والتي تقوم بمراقبة تشغيل المحطات والتأكد من نوعية المياه
المعالجة وھذه الجھة ممثلة في وزارة الشئون البلدية والقروية )مصلحة المياه والصرف الصحي في المنطقة أو
البلديات أو من يقوم بمقامھا أو من تخوله للقيام بدالً منھا( ولھا سلطة اإلشراف على شبكات مياه الصرف الصحي
ومحطات المعالجة وتوابعھا.
 4/3/1المالـــك :
الشخص الطبيعي أو االعتباري العام أو الخاص المسجل باسمه األرض أو المبنى سوا ًء بصفته مالكا ً أو وكيالً عنه أو
مستثمر مستفيد.
 5/3/1صاحب التصريح :
الشخص الذي يحصل على تصريح من الجھة المختصة لتنفيذ عملية أو عمليات ذات عالقة بالصرف الصحي أو
تصريف المياه أو إعادة استخدامھا .
 6/3/1شبكة الصرف الخاصة :
كافة تمديدات الصرف الصحي داخل المجمع وكل ما يلحق أو يتصل بتلك التمديدات من مصائد ومناھل وغرف
تفتيش ضمن حدود األرض المقام عليھا المجمع السكني وحتى نقطة التقائھا مع شبكة الصرف الصحي .
 7/3/1متطلب األكسجين الكيموحيوي ) ( BOD5
كمية األوكسجين المذاب الالزمة ألكسدة المواد العضوية الموجودة في مياه الصرف الصحي بواسطة الكائنات الدقيقة
خالل خمسة أيام عند  20درجة مئوية ،ويعبر عنھا بالمليجرام في اللتر.
 8/3/1المتطلب الكيميائي لألوكسجين ) ( COD
ً
كمية األوكسجين الالزمة ألكسدة المواد العضوية القابلة لألكسدة كيمائيا الموجودة في مياه الصرف الصحي  ،ويعبر
عنھا بالمليجرام في اللتر .
 9/3/1المواد الصلبة العالقة ) ( SS
المواد العالقة في مياه الصرف والتي يمكن إزالتھا عن طريق الترشيح المخبري باستخدام ورقة ترشيح مقاس 45
ميكروميتر ،ويعبر عنھا بالمليجرام في اللتر.

 4/1لوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات الالزمة لتعديل مادة أو أكثر من مواد ھذه الالئحة وفق ما تقتضيه
المصلحة العامة.
 5/1صالحية الالئحــة :
يعمل بھذه الالئحة من تاريخ اعتمادھا حتى 1425/12/1ھـ يتم تجديدھا وفقا ً لما يستجد على ھذا الموضوع من النواحي
الفنية واإلدارية.

الباب الثاني
االشتراطات العامة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة
 1/2شروط إنشاء محطة صرف صحي خاصة :
 1/1/2تلتزم المجمعات الكبيرة بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي إذا توفرت الظروف التالية :
أ ( عدم توصيلھا بشبكة الصرف الصحي العامة .
ً
ب( إذا تجاوز استھالكھا من المياه  120متر مكعب يوميا أو عدد الوحدات السكنية )  ( 60وحدة .
 2/1/2على البلديات إحالة جميع طلبات إنشاء المجمعات إلى مصلحة المياه والصرف الصحي قبل فسحھا لتحديد
الحاجة إلنشاء محطة معالجة أو عدمھا وإيضاح ذلك في فسح البناء .
 3/1/2على مالك جميع المجمعات الملزمة بإنشاء محطات معالجة الحصول على ترخيص بإنشاء محطة معالجة من
الجھة المختصة ويشتمل الترخيص على التالي :
أ ( حجم المحطة – نوع المعالجة – الموقع .
ب( الموافقة على التصميم االبتدائي والنھائي والمواصفات الفنية التي تحدد كفاءة المعالجة ونوعية الفائض .
 4/1/2على مالك المجمعات السكنية عدم إخالء طرف المقاول المنفذ قبل الحصول على إخالء طرف من الجھة
المختصة بحسن تنفيذ المحطة واجتيازھا فترة التشغيل األولى وتحقيقھا للكفاءة الالزمة للمعالجة .
 5/1/2يمنح التصريح النھائي بعد تشغيل المحطة والتأكد من مطابقة الفائض للمواصفات .
 6/1/2في حالة عدم توفر الشروط الملزمة إلنشاء محطة معالجة الواردة في المادة  1/1/2من ھذا الباب وعدم رغبة
المالك في ذلك يلزم المالك بإنشاء خزانات تجميع خرسانية ونقل المياه ألقرب موقع للتفريغ وال يسمح بإنشاء حفر
امتصاص " بيارات " حفاظا ً على الصحة العامة والبيئة.

 2/2آلية مراقبة المحطات الخارجية الخاصة :
 1/2/2تحديد المجمعـات الكبيرة القائمة والمزمع إنشاؤھا الملزمة بإنشاء محطات معالجة وفقا ً للمادة )  (1/1/2و
) (7/1/2من ھذه الالئحة .
 2/2/2طرق تسجيل المحطات القائمة :
يلتزم مالكوا ومشغلوا المحطات القائمة بتشغيلھا وفقا ً للمقاييس المذكورة في الباب الثالث من ھذه الالئحة أو إجراء
التغييرات التي تحددھا الجھة المختصة والكفيلة بذلك ويطلب مـن جميع مالك المحطات القائمة سوا ًء كانت لدى جھات
حكومية أو أھلية أو غيرھا تسجيلھا لدى الجھات المختصة من خالل اآلتي :
أ ( تقـوم األمانات والبلديات بإبالغ أصحاب المجمعات الكبيرة بضرورة تسجيل المحطات التابعة لھم بموجب نموذج
إبالغ رسمي تسلم نسخة منه لمصلحة المياه للمتابعة .
ب( التعميم على الوزارات والمؤسسات والجامعات والمصالح الحكومية المدنية والعسكرية لتسجيل محطات الصرف

 3/2تصريح المحطات الجديدة :
 1/3/2يلتزم المالك عند إنشاء محطة صرف صحي إختيار الموقع وتصميم وتنفيـذ وتشغيل المحطة واإللتزام
بشروط التصريح المذكورة بالباب الثالث في ھذه الالئحة سوا ًء كان إنشاءھا ملزما ً بموجب أحكام النظام أو لرغبة
المالك في إنشاء المحطة لالستفادة من المياه المعالجة بإعادة استخدامھا .
 2/3/2على الجھات الحكومية والجامعات والمؤسسات والشركات العامة العسكرية أو المدنية ضرورة أخذ تصريح
لمحطات الصرف الصحي قبل الشروع بإنشائھا .
 4/2مراحل التصريح :
أ ( فسح بإنشاء محطة ويتم بعد الموافقة على موقع المحطة وتزويد المالك باشتراطات المحطة ومتطلبات التشغيل .
ب( الموافقـة على التصميم األولي للمحطة بعد التأكد من التزامه بالشروط المذكورة في المادة  2/1من الباب الثاني في ھذه
الالئحة .
ج( الموافقة على التصميم النھائي .
د ( منح التصريح النھائي بعد تشغيل المحطة والتأكد من تحقيقھا لشروط الالئحة التنفيذية  ،ويجب أن ال يخلي طرف المقاول
المنفذ قبل الحصول على ھذا التصريح..
 5/2المراقبة الدورية :
تقوم الجھة المختصة بتطبيق النظام بالمرور الدوري على المحطات للتأكد من حسن تشغيلھا وصيانتھا ومطابقتھا للشروط
الفنية الواردة في ھذه الالئحة وخالف ذلك يتم تطبيق نظـام الجزاءات والعقوبات المذكورة بھذه الالئحة على المخالف .ولھذا
الغرض يستخدم النموذج )ج( .
نموذج )أ(  :استمارة حصر المجمعات الكبيرة الحكومية واألھلية القائمة
نموذج )ب(  :استمارة تسجيل المجمعات الكبيرة الحكومية واألھلية المزمع إنشائھا
نموذج )ج(  :تقييم محطات الصرف الصحي الخاصة

الباب الثـــالث
الشروط الفنية لتشغيل المحطة
 1/3متطلبات المحطة :
 1/1/3طاقة المحطة تناسب عدد السكان أو المستخدمين وقابلة للتوسعة عند توسعة الطاقة االستيعابية للمجمع
وتقدر طاقة المحطة كالتالي :
طاقة المحطة = 300 × 0.9لتر  /اليوم × عدد السكان المتوقع .

 2/3متطلبات التشغيل :
 1/2/3يجب أن يلتزم صاحب المجمع بالتشغيل السليم للمحطة والصيانة الجيدة التي تحقق الحصول على فائض
مطابق للمعايير المذكورة في البند  3/1/3من ھذه الالئحة .
 2/2/3جمع العينات من المحطة بشكل دوري وحسب ما تحدده الجھة المختصة إلجراء الفحوصات ورصدھا.
 3/2/3تحليل دوري لنوعية المياه المعالجة للتأكد من مطابقتھا لبنود الالئحة .
 4/2/3تسجيل البيانات عن المحطة وحفظھا بما فيھا قراءات التدفق اليومية وأعمال الصيانة والتشغيل وكذلك نتائج
التحاليل المخبرية الدورية .
 5/2/3حفظ نسخة من كتيبات التشغيل والصيانة ومخططات التنفيذ في مكان ظاھر في المحطة لسھولة توفيرھا عند
طلبھا .
 6/2/3حفظ جميع البيانات والقرارات ونتائج التحاليل بحيث تكون متاحة عند طلبھا .
 7/2/3تعيين مشغل واحد أو أكثر مؤھل وحاصل على تصريح من الجھة المختصة للقيام بتشغيل المحطة ويمنح
التصريح بعد اختبار المرشح والتأكد من معرفته بأصول التشغيل .
 8/2/3التزام المالك في حالة عجزه عن تشغيل المحطة تكليف جھة مختصة أو االستعانة بھا على نفقته الخاصة
لتشغيل المحطة .
 9/2/3يلزم مالكي ومشغلي المحطات القائمة والجديدة بتقديم أي معلومات خاصة أو عامة تطلبھا الجھة المختصة
رسميا ً عند استالمھم اشعاراً بذلك .

الباب الرابع

العقوبات والغرامات
 1/4السلطة والصالحيات :
البلديات والذين يحملون أوراق معتمدة للمراقبين المعتمدين التابعين لمصالح المياه والصرف الصحي أو 4/1/1
الخاصة األھلية والحكومية بغرض التفتيش والمراقبة لمحطات وبطاقات شخصية الحق في دخول المجمعات السكنية
سواء كانت قائمة أو تحت اإلنشاء وفقا ً لنظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة الصرف الصحي الموجودة فيھا
.استخدامھا ولوائحه التنفيذية
على أية معلومات تتعلق بمحطة الصرف الصحي الخاصة واإلطالع للمراقبين المعتمدين الحق في الحصول 4/1/2
 .الخاصة بالمحطة ونظام تشغيلھا وصيانتھا على األوراق والمستندات
 2/4المخالفات والغرامــات :
 1/2/4في حالة عدم التزام مالك المحطة أو مدير التشغيل بمتطلبات التشغيل يتم إنذاره وإعطائه مھلة لمدة شھر
لاللتزام وفي حالة عدم االلتزام يطبق بحقه غرامة دورية تبلغ )  ( 5خمسة رياالت لكل متر مكعب يوميا ً وبحد أدنى
) 100﷼( يوميا ً إلى أن يحقق المتطلبات المبلغة له كتابيا ً .
 2/2/4في حالة مخالفة نتائج المحطة لشروط ھذه الالئحة يتم إنذاره كتابيا ً وإعطائه مھلة أسبوعين لتحسين نوعية
الناتج ليطابق المعايير المحددة لھذه الالئحة مع تطبيق الغرامة المنصوص عليھا في الجدول ) . (1وللجھة المختصة
إتخاذ التداربير التالية بعد إنتھاء المدة المذكورة أعاله :
أ ( استمرار إعادة استخدام الناتج الغير مطابق لمعايير ھذه الالئحة مع استمرار تطبيق الغرامة لحين تحقيق المعايير
المطلوبة .
ً
ب( إذا رأت الجھة المختصة أن المياه الناتجة من المحطة ال تصلح مطلقا إلعادة االستخدام أنه ملزم بنقلھا على نفقته
الخاصة إلى مواقع التصريف التي تحددھا الجھة المختصة .
 3/2/4ال يجوز ألي شخص أو جھة إنشاء محطة لمعالجة المخلفات السائلة إال بموافقة الجھة المختصة  .كما أنه ال
يجوز إعادة استخدام المياه المعالجة أو أية مخلفات ناتجة عن تلك المحطة إال بعد إجراء الفحوصات البكتيرية
والكيمائية الالزمة  ،وموافقة الجھة المختصة بالتنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية على ھذا االستخدام .
 4/2/4يعتبر المالك مسئوالً أيضا ً عن معالجة أية تجاوزات تحدث ومخالفة للمواصفات الفنية المقدمة للجھة المختصة
ويكون مسئوالً أيضا ً عن معالجة تلك التجاوزات .
 5/2/4يكون مالك المبنى مسئوالً عن صيانة وتشغيل شبكة الصرف الصحي الخاصة ومعالجة أي تسرب أو انسداد
يحدث فيھا  ،وللجھة المختصة الحق باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتصويب الوضع إذا ظھر بأن شبكة الصرف
الصحي الخاصة في أي مبنى قد أصبحت تھدد الصحة العامة أو أنھا ال تتفق مع الشروط والمواصفـات التي تحددھا
الجھة المختصة  ،وتحميل المالك جميع النفقات المترتبة على ذلك .
 6/2/4يلتزم المالك باستخدام األغطية اآلمنة التي يحددھا الدفاع المدني لتغطية خزانات الصرف الصحي وخزانات
المياه.
 7/2/4إذا رأت الجھـة المختصة أن التصميم الخاص بمرفق جديد ال يتضمن تدابير تتفق مع مقاييس ھذه الالئحة
فيحق لھا اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع ترخيص ذلك المرفق وفقا ً لھذا النظام.
 8/2/4يجب إزالة أسباب المخالفة خالل )  ( 6ستة شھور  ،تتكرر الغرامة بتكرار المخالفة.
 9/2/4يتم النظر في توقيع العقوبات المنصوص عليھا في ھذه الالئحة على كل من يخالف أحكامھا من قبل لجنة
النظر المحددة في المادة )  ( 31من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامھا.
 10/2/4بنا ًء على ما ورد بالمادة التاسعة والعشرون )  ( 29والمادة الثالثون
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إنشاء محطة بدون فسح أو تصريح
 .البناء عدم إنشاء محطة رغم اشتراط ذلك في فسح 2
3
 .عدم التصريح لمحطة قائمة
 .وتشغيله عدم تشغيل محطة معالجة بعد إكمال المجمع 4
الجھة إيقاف تشغيل محطة معالجة بدون موافقة
5
 .المختصة
البلديات والذين منع المفتشين التابعين لمصالح المياه أو
يحملون بطاقات تثبت صفتھم الرسمية من الدخول 6
 .المعالجة الخاصة والكشف على محطات
تصريف مياه معالجة جزئيا ً إلى خارج
7
 .موقع المجمع
إلى تصريف مياه معالجة فائضة عن حاجة المجمع
خارج الموقع بدون ترخيص كتابي من الجھة
 .المختصة

8

إيقاف االستخدام ونقل المياه
على نفقة المالك في كل مرة
الصرف الصحي لمحطة
 .وتطبيق المادة 1/2/4
إيقاف االستخدام ونقل المياه
المايكروبيولوجي " في " ارتفاع المحتوى الجرثومي
10
على نفقة المالك في كل مرة
الصرف الصحي لمحطة
 .المياه المعالجة عن المحدد في المواصفات
 .وتطبيق المادة 1/2/4
الصرف تصريف مواد ممنوعة على شبكة أو محطة
11
﷼ 5000
كل مخالفة
 .الصحي
تصريف مياه الصرف الصحي خام خارج موقع
الحصول على الموافقة من الجھة
12
﷼ 10.000
.المجمع
 .المختصة
عن ارتفاع المحتوى العضوي للمياه المعالجة
 .المواصفات

9

البــاب الخـامس
أحكام عامة
 1/5دائرة تطبيق الالئحة :
تطبق ھذه الالئحة على جميع المجمعات الكبيرة  ،وبالنسبة للجھات القائمة قبل صدور ھذه الالئحة فيطبق عليھا جميع ما
ورد في ھذه الالئحة وتعطي مھلة انتقالية لمدة سنة من تاريخ صدور ھذه الالئحة لتصحيح أوضاعھا بما يتفق مع ما ورد في
ھذه الالئحة .
 2/5مراقبة تنفيذ الالئحة :
تختص وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في مصالح المياه والصرف الصحي والبلديات والمجمعات القروية بمراقبة
تنفيذ ھذه االشتراطات على جميع مياه الصرف الصحي الخام الداخلة للشبكة .
 3/5آليــة المراقبــــــة :
تشمل أخذ العينات وتحليلھا بصفة دورية حسب المرجع العلمي الوارد في المادة  3/3/5من ھذه الالئحة.
 1/3/5طرق أخذ العينـات :
يتم جمع عينات نوعية مياه الصرف الصحي المنقاة عند نقطة التصريف أو نقطة إعادة االستخدام على أن تكون ھذه
العينات ممثلة إحصائيا ً لمصدرھا ويتم الحصول عليھا بوسائل مقبولة تحددھا الجھة المختصة .

 .1يتم إجراء التحاليل الجرثومية والفيزيائية والكيميائية بالطريقة العملية المذكورة في المادة
 3/3/5من ھذه الالئحة .
 .2يتم إجراء التحليل الجرثومي  ،والمواد العالقة يوميا ً ومتطلب األوكسجين الكيموحيوي
) (BOD5بمعدل مرة في األسبوع .
 .3يجوز أخذ عينات إضافية بطلب من وزارة الزراعة والمياه أو وزارة الصحة .
 3/3/5المرجع العلمي لتحليل العينـات :
كافة القياسات واالختبارات والتحاليل الخاصة بضوابط خصائص مياه الصرف الصحي والحمأة والمشار إليھا بھذا
النظام يتم إجرائھا طبقا ً ألحدث طريقة من الوسائل القياسية الختبارات مياه الصرف الصحي التي تصدرھا ھيئة
المواصفـات والمقاييس السعودية  ،وإلى ذلك الحين يتم تطبيق طرق التحليل العلمية المدرجة في المرجع التالي :
( Water and WasteWater ( APHA Standard Methods for the Examination of
كما أن وسائل أخذ العينات وتحديد المواقع والتوقيت وتحديد الفترات والتكرار يم كن تحديدھا على أساس إفرادي
حسب ما يصدر من اللجنة الفنية المسئولة عن تنفيذ ھذا النظام ولوائحه المحددة بالمادة ).(33

