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مقدمة

إّن المــاء عنصــر مهــم جــدًا فــي حياتنــا اليوميــة وهــو مــن النعــم 

ــه فهــو يســتخدم للشــرب،  ــا وال غنــى عن ــه بهــا علين التــي أنعــم الل

للطبــخ، للســباحة، للزراعــة، للتنظيــف، غســل األوانــي والمالبــس 

والخضــراوات ولحاجــات أخــرى كثيــرة. لــذا فإنــه يتوجــب علينــا العنايــة 

ــا ورواســب  بخزانــات الميــاه وتنظيفهــا بشــكل دوري وإزالــة أي بقاي

ــة، حيــث  وأوســاخ تتواجــد فيهــا والتــي قــد تتســبب بمشــاكل صحي

يعــد المــاء بيئــة لتكاثــر العديــد مــن الجراثيــم والميكروبــات، وتعمــل 

هيئــة الكهربــاء والمــاء علــى تزويــد جميــع المواقــع فــي المملكــة 

بميــاه صالحــة للشــرب وفــق مواصفــات منظمــة الصحــة العالميــة 

وبأعلــى درجــة مــن الموثوقيــة والجــودة.
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الشــروط والمتطلبــات التــي يجــب أن تتوفــر فــي خزانــات 
الميــاه 

• بأحجــام كافيــة 	 يجــب أن تتوفــر فــي كل موقــع خزانــات ميــاه 

األقــل.  علــى  أيــام   )3( مــدار  علــى  االحتياجــات  لتلبيــة 

• يمنــع اســتخدام الخــزان المصنــوع مــن مــادة تســبب أو يحتمــل 	

تســببها فــي تلــوث الميــاه المخزنــة.

•  أن يكــون للخــزان غطــاء متيــن محكــم التثبيــت آمــن ، ومصنــوع 	

مــن مــواد ال تتناثــر أو تتجــزأ عنــد الكســر وال تلــوث الميــاه .
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• أن ال تكــون موصلــة بوســائل تبريــد مثــل المــراوح الكهربائيــة 	

التــي تســهم فــي إدخــال الغبــار فــي الخزانــات وتســاعد علــى 

التلــوث.

• أن تكــون الخزانــات صنعــت خصيصــًا لتخزيــن الميــاه وليــس ألغراض 	

أخــرى )علــى ســبيل المثــال أن تكــون مصنوعــة ألغــراض صناعيــة 

كاألحمــاض والزيــوت وغيرهــا(.
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متطلبات التثبيت

• علــى المشــترك توفيــر خــزان أرضــي ال يزيــد ارتفــاع مدخــل الميــاه 	

عن )1متر( عن مســتوى الشــارع، وقريب من عداد المياه بمســافة 

ال تزيــد عــن )30م( الســتقبال الميــاه التــي تــزوده بهــا الهيئــة.

• يجــب أن تكــون الخزانــات مركبــة فــي أماكــن أو مواقــع ســهلة 	

مــن  والصيانــة  والتنظيــف  بالفحــص  تســمح  بحيــث  الوصــول 

وســريع. ســهل  بشــكل  الداخــل 
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• وتتمتــع 	 فاتــح،  لــون  ذات  الميــاه  خزانــات  تكــون  أن  يجــب 

تعمــل  تحــاط بمظــالت  الحــرارة، وأن  الفعالــة ضــد  بالحمايــة 

علــى حمايتهــا مــن أشــعة الشــمس المباشــرة، وأن تكــون 

وآمنــة. بإحــكام  مثبتــة  المظــالت 
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• ــع أن 	 ــة فــي أماكــن أو مواقــع تمن ــات مركب يجــب أن تكــون الخزان

تنفــذ إلــى داخلهــا أي ميــاه ســطحية غيــر صالحــة لالســتهالك 

اآلدمــي .

• يجــب أن تكـــون قواعــد الخزانــات مســطحة ومقاومــة للتــآكل، وأن 	

تكــون دعاماتهــا ذات قــوة وصالبــة تتفــادى االلتــواء أو التلــف.
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أنبوب التحذير من الطفح
Overflow warning Pipe

متطلبات التوصيالت

• يجــب أن يكــون الخــزان مــزود بأنبــوب تهويــة، وال يســمح بنفــاذ 	

الضــوء أو الحشــرات أو الغبــار واألتربــة.

• 	. تحذيــر بيــب  نا بأ مــزودة  ه  لميــا ا نــات  ا خز تكــون  أن  يجــب 

• علــى 	 ســعتها  تزيــد  التــي  الميــاه  خزانــات  تكــون  أن  يجــب 

10000( لتــر، أو تكــون فــي موقــع مغلــق أو تحــت األرض،  (

أو  مرئــي  إنــذار  لجهــاز  باإلضافــة  للطفــح  بأنبــوب  مــزودًة 

ســماعه  أو  رؤيتــه  يمكــن  مناســب  موقــع  فــي  ســمعي 



8

• يجــب أن تتوفــر فتحــات مختلفــة للخزانــات للوظائــف اآلتيــة :	

هيئــة 	• شــبكة  مــن  لميــاه  ا الســتقبال  لتزويــد،  ا فتحــة 

ء.   لمــا وا ء  الكهربــا

لخدمــات 	• الموصلــة  بيــب  األنا لتغذيــة  الخدمــات،  فتحــة 

لموقــع. ا

-25( إلــى مســتوى  المــاء  يصــل  مــا  عنــد  ويعمــل  بوضــوح، 

الطفــح. مســتوى  مــن  أدنــى  ملــم(   50



9

وذلــك 	• لخــزان  ا مــن  لميــاه  ا لتصريــف  التصريــف،  فتحــة 

نــة. والصيا لتنظيــف  ا فتــرات  فــي 

لــة 	• حا فــي  لميــاه  ا لتصريــف  الطفــح،  نبــوب  أ فتحــة 

وذلــك  لتزويــد،  ا لفتحــة  لميــاه  ا تصــل  أن  قبــل  الطفــح 

لــذي  ا لتلــوث  ا مــن  لعامــة  ا ه  لميــا ا لشــبكة  يــًة  حما

العكســية. لتدفقــات  ا مــن  ينتــج  ربمــا 
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أســباب تلــوث المياه فــي الخزانات

بســبب . 1 والطحالــب  والطفيليــات  البكتيريــا  وتكاثــر  نمــو 

للضــوء  نفاذيــة  وجــود  أو  الخــزان  غطــاء  إحــكام  عــدم 

والطيــور،  الحيوانــات  لدخــول  عرضــة  فيكــون  واألوســاخ، 

. ت ا لحشــر ا و

بســبب . 2 والطحالــب  والطفيليــات  البكتيريــا  وتكاثــر  نمــو 

اســتخدام. دون  الخــزان  فــي  طويلــة  لفتــرات  الميــاه  ركــود 

عــدم تنظيــف خــزان الميــاه بصفــة دوريــة.. 3
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متى يتم تنظيف خزانات المياه

عنــد اســتخدام الخــزان ألول مــرة )الخزانــات الجديــدة(.. 1

ــرات . 2 ــات لفت ــاه فــي الخزان ــد التوقــف عــن اســتخدام المي عن

طويلــة.

بصفــة دوريــة كل ســتة أشــهر.. 3

عنــد تعــرض ميــاه الخــزان للتلــوث. . 4
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كيفية تنظيف خزانات المياه

وجميــع . 1 العازلــة  الصمامــات  جميــع  غلــق  أو  الخــزان  عــزل 

الميــاه. مداخــل 

فــي . 2 وتصريفهــا  بالخــزان،  الموجــودة  الميــاه  كل  تفريــغ 

الصحــي. الصــرف 

الكشــف علــى جــدران الخــزان للتأكــد مــن ســالمتها وخلوهــا . 3

مــن الشــقوق والتصدعــات ومعالجتهــا إن وجــدت.

يقــل . 4 ال  بتركيــز  الخــزان  لغســيل  الكلــور  مــن  محلــول  عمــل 

ملجم/لتــر(.  50 ( المليــون  مــن  جــزءًا   50 عــن 

أو . 5 الفرشــاة  بواســطة  الخــزان  وســقف  جــدران  غســل 

وذلــك  طحالــب،  أو  عوالــق  أي  إلزالــة  تنظيــف  مــادة  أي 

اســتخدام  ثــم  الجــدران  علــى  أواًل  الكلــور  محلــول  بــرش 

تنظيــف. مــادة  أي  أو  الفرشــاة 

مــأ . 6 ثــم  الخــزان  لغســيل  المســتخدمة  الميــاه  تصريــف 

الســتخدامها  متــر  نصــف  بارتفــاع  نظيفــة  بميــاه  الخــزان 

إلزالــة  رشــها  خــالل  مــن  والســقف  الجــدران  غســل  فــي 

ذلــك،  بعــد  تصريفهــا  يتــم  ثــم  الرواســب،  أو  الكلــور  آثــار 

العمليــة. هــذه  تكــرار  ويفضــل 
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يمــأ الخــزان بميــاه نظيفــة وغلــق الغطــاء بإحــكام.. 7

الصمامــات . 8 جميــع  فتــح  خــالل  مــن  للخدمــة  الخــزان  إرجــاع 

. لــة ز لعا ا

متخصصــة . 9 بشــركات  االســتعانة  يفضــل  عــام  بشــكل 

الميــاه. خزانــات  تنظيــف  فــي  ومعتمــدة 
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بعد التنظيفقبل التنظيف
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إرشادات عامة

بهيئــة 	  االتصــال  يرجــى  الميــاه،  صالحيــة  مــن  للتأكــد   

المختبــر  قســم   - الميــاه  نقــل  إدارة   – والمــاء  الكهربــاء 

17515555 -17995844 رقــم  هاتــف  علــى 

التمديــدات 	  »نظــام  تفاصيــل  علــى  االطــالع  باإلمــكان   

الواجــب توفرهــا  المائيــة« والشــروط الصحيــة واإلنشــائية 

االلكترونــي  الموقــع  خــالل  مــن  الميــاه  خزانــات  فــي 

التالــي: الرابــط  علــى  وذلــك  للهيئــة 

www.ewa.bh/ar  << الترشــيد <<

ــة <<  ــدات المائي ــاء << نظــام التمدي أنظمــة البن

الفصــل الرابــع 
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Contact Us

Follow Us

Electricity and Water Authority 
Electricity and Water Conservation Directorate 

Tel: 80008002 Fax:17212559

www.ewa.bh




