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 . 1188مؼخىي وحىزة الخسماث التي ًجب على الشطهت جعوٍس املؼتهلىين بها( مً العام 

 
 

 



 

2 
 

 

 

 املضمىن 

 3 .........................................................................................ولمت املدًز العام  .1

 3 ................................................................خلفيت ومعطياث حٌى شزهت مياه الجليل.2

  5..............................................................................يل امللياث في الشزهت جفص .3

 6...................................................................معطياث حٌى هدر املياه في الشزهت  .4

 6.......................................................................هميت العداداث حطب بلداث الشزهت.5

 6 ..................................................همياث املطخحلين لخخفيضاث خاصت بأضعار املياه  .6

 7................هميت املياه التي سودث عن طزيم الشزهت ومعطياث حٌى هدر املياه وهدر الجباًت. 7

 8 .......................................................................... ملطتهلىين في الشزهت عدد ا .8

 8 ....................................................................................  مصادر مياه الشزهت. 9

 8........................................................................ معمل جىليت املخلفاث واملياره . 11

 9.............................................................................كائمت فحص عيىاث املياه  .11

 9.....................................................1026 -ו  1025اضدثماراث الشزهت في ألاعىام . 12

 9........................................اضدثماراث الشزهت في مجاٌ أمن املياه في حاالث الطىارئ  .13

 11.....................................................................................حشىيشاث وعلباث. 14

 11............................................................جفاصيل حٌى جىدة الخدماث للمطتهلىين . 15

 11........................................................ جفاصيل حٌى هيفيت اجزاء الحطاب الشهزي  .16

 11...........................................................جىظيم وجزجيب مىظىمت باروا في املمخلياث .17
 

 



 

3 
 

 

 

 ولمت املدًز العام  .1

 
لعمل الشطهت مىص أن  ، وبهصا فان العام الحالي هى الؼىت الؼازػت على الخىالي1181بسأث شطهت مُاه الجلُل عملها في العام 

 . 1181ضأث الىىض. اػخؼاعذ الشطهت جحلُم اهجاظاٍث هبيرة مىص أن بسأث بالعمل واليشاغ في بلساث الشطهت في مؼلع العام 

 

شطهت مُاه الجلُل حللذ اهجاظاث ضاتعت جصهط لها وجظاف لطصُسها ومع مطوض الؼىىاث جلىم الشطهت بخحؼين ازائها وجىجُع 

ع. اػخؼاعذ الشطهت جذفُع وؼبت هسض املُاه ئلى ما زون اٌ  % في حين أهه وكبل زدٌى الشطهت وصلذ  11جىفُصها للمشاَض

 %.  41وؼبت هسض املُاه ئلى 

 

ت فلس % 81فاكذ اٌ  1182لى شلً فان وؼبت الجباًت التراهمُت حتى العام باإلطافت ئ ٍط ع الخؼٍى ، وأما الاػدثماضاث باملشاَض

ا مً داللها جم اػدبساٌ الشبياث اللسًمت البالُت بشبياث حسًثت ومخؼىضة جخالةم مع  بلغذ عشطاث مالًين الشىاكل ػىىًٍ

والعلباث أمام اللظاًا الخذؼُؼت ووحس الحلٌى للظاًا الخذؼُؽ والبىاء بما احخُاحاث املىاػىين وبلساتهم، وشللً العىاةم 

ًخعلم بشبياث الصطف الصحي في العسًس مً بلساث الشطهت، وجلىم الشطهت الان بمشطوع ادخباضي )باًلىث( في أحس ألاحُاء 

ط عم  ل الشطهت في وافت الجىاهب. الىبيرة في مسًىت سخىين لترهُب أحهعة كطاءة عسازاث وجحىم عً بعس مً أحل جؼٍى

 

عمل في الشطهت مطهع دسماحي لخللي شياوي الجمهىض وػلباتها الصي ٌعمل ػُلت أًام ألاػبىع  ، وجم بىاء مىـىمت 6\13هما َو

ت ومعاًيرها.   عمل لؼاعاث الؼىاضب وفًلا ملخؼلباث ػلؼت املُاه اللؼٍط

 

لألمً  87118و  للحفاؾ على البِئت  83118 الخسماث و لجىزة  ISO 8118حصلذ شطهت مُاه الجلُل على شهازة اٌ 

وألامان. جلىم شطهت املُاه باالػدثماض بطأغ املاٌ البشطي مً دالٌ جحظير اػخىماالث، زوضاث مهىُت ومحاططاث مً أحل 

التي جصبى ئلى  حخلىتهم بيافت الخؼىضاث على الصعُس الخىىىلىجي، املنهي واللاهىوي ومً أحل احلاق ضؤٍت شطهت مُاه الجلُل

اث وبأهجع الؼبل.   جىفير وجعوٍس الخسماث بأعلى املؼخٍى

 

ت والعمطاهُت، وهصه فطصت لخىحُه أػمى اًاث الشىط ملجلؽ ئزاضة الشطهت والؼلؼاث املحلُت  ٍط مؼخمطون في مؼيرجىا الخؼٍى

ٌٌ إلزاضة الشطهت وػاكم املىؿفين واملىؿفاث الص ًً حللىا هصه الاهجاظاث بؼىاعسهم على الخعاون والشطاهت، والشىط مىصى

 وأًسيهم. 

 مع الخحُاث
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ا -املحامُت بهاء عثامىت ا                                                                    أبى ٍض  مصؼفى أبى ضٍّ

 مسًط عام شطهت مُاه الجلُل                                                               ضةِؼت مجلؽ ئزاضة الشطهت 

 

 خلفيت عامت .2

على ًس عسز مجمىعت مً الؼلؼاث املحلُت بهسف جعوٍس املُاه  1118جمىظ للعام  1جأػؼذ شطهت مُاه الجلُل في ًىم 

ولطدصت  1118الصحي مً العام وجلسًم دسماث في مجاٌ الصطف الصحي للمىاػىين وفًلا للاهىن اجحاز املُاه والصطف 

 . 1181. هما وبسأث الشطهت عملها في ألاٌو مً واهىن الثاوي مً العام 1118الخفعُل التي حصلذ عليها في العام 

 

 ملىُتهم9  ووؼب الشطهت ألاػهم في الطػم الخالي ًصف أصحاب

 

  

 

ين، عطابت، زًط حىا، هحف، مجس الىطوم، زًط شطهت مُاه الجلُل جذسم بلساث الشطهت في مىؼلتي الشاغىض والبؼىف9 سخى

الاف وؼمت. يهسف اجحاز املُاه ئلى جعوٍس الخسماث في  881ألاػس والبعىت حُث ًبلغ الخعساز الؼياوي في هصه البلساث اٌ 

مُاه  بما ًخعلم بمُاه الشطب ومعالجت وجىلُت مجالي املُاه والصطف الصحي بجىزة عالُت وبصىضة مىـمت ليافت املؼتهلىين

ومً أحل شلً  املىاػىين.واػلاػاث ػِئت ومً أحل الحفاؾ على البِئت وصحت الصطف الصحي وحؼلُىهم بسون أططاض 

ط املىىىت التي جخعلم بعمل الشطهت. مً أحل  ط البنى الخحخُت وجؼٍى كامذ الشطهت باػدثماض مالًين الشىاكل مً أحل جؼٍى
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ط العمطاهُت ومً أح ل الحفاؾ على الاػخلطاض املالي حعمل الشطهت بيافت الىػاةل والؼطق اللاهىهُت ملىع الاػخمطاض بمؼيرة الخؼٍى

 ؿىاهط ػطكت املُاه والتهطب مً زفع الحؼاباث. 

 

ٌعمل الاجحاز بشفافُت مؼللت أمام املىاػىين ووفًلا ليافت اللىاهين، ألاهـمت واملعاًير التي حؼطي علُه وملتزم بخلسًم 

 .الخسماث املؼلىبت مىه

 أعضاء وهم:  7حشمل الشزهت مجلظ إدارة ًضم 

ا  -بهاء عثامىت  ضةِؼت مجلؽ ئزاضة الشطهت –أبى ٍض

 عظى مجلؽ ئزاضة  –أزهم ًاػين 

 عظى مجلؽ ئزاضة  –حؼام حؼين 

 عظى مجلؽ ئزاضة  –ػلُمان عثمان 

 عظى مجلؽ ئزاضة  –مصؼفى ػبع 

 عظى مجلؽ ئزاضة  –ًاػط حىضاوي 

 عظى مجلؽ ئزاضة  –عابس  -اًمان ػلُمان

 

 : جفاصيل الخىاصل مع الشزهت

  933-011-011-0لالػخفؼاض والخفاصُل حٌى زفع الحؼاب بىاػؼت دؽ جلفىوي مجاوي9 

 

 سخىين -الفزع الزئيس ي 

س  9100111-سخىين   3933 صىسوق بٍط

  0000000-10الخلفىن املطهعي9 

 1206776-40 فاهؽ9
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 ضاعاث اضخلباٌ الجمهىر 

 

 مجد الىزوم البعىت-دًزالاضد   هحف دًز حىا  ه عزاب سخىين   

 כרום אל ד'מג בענה -אסד אל דיר נחף חנא דיר עראבה נין'סח  

 157-8118-04 156-8118-04 154-8118-04 153-8118-04 152-8118-04 151-8118-04 هاجف

 122-8118-1534    هاضىخ )فاهظ(

 مغلم  08:30-18:00   08:30-18:00 08:30-18:00 08:30-18:00 08:30-18:00 שני     الاثىين

  15:30-08:30   15:30-08:30 مغلم مغلم 08:30-15:30 08:30-15:30 שלישי الثالثاء

 مغلم  15:30-08:30 15:30-08:30 مغلم 08:30-15:30 08:30-15:30 רביעי  الاربعاء

  18:00-08:30   15:30-08:30 مغلم مغلم 08:30-18:00 08:30-18:00 חמישי الخميظ

  15:30-08:30   15:30-08:30 مغلم 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 שבת   الطبذ

 

 جىجهاث الجمهىر مىخىبت:

 أحل ئضػاٌ جىحهاث وػلباث مىخىبت فلؽ9  ًمعىىان 

س 85شطهت مُاه الجلُل، سخىين، املىؼلت الصىاعُت، شاضع الفل   3933، صىسو بٍط

 13 -5638118   ( مً أحل ئضػاٌ الؼلباث9ضكم الىاػىخ )الفاهؽ

د الالىترووي للشزهت  9info@megalil.co.il باإلميان أًًضا الخىجه عبر البًر

 

 :جفاصيل شهاداث املعاًير الخاصت بالشزهت .3

 

 شهازة ضكم  ISO 9001:2008  - مىـىمت ئزاضة الجىزة 

mailto:info@megalil.co.il
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 شهازة ضكم OHSAS 18001:2007  – مىـىمت ئزاضة ألامان والصحت 

  شهازة ضكمISO 14001:2004- مىـىمت ئزاضة حىزة البِئت 

 

حصٌى الشهازة على شهازاث املعاًير الثالزت املبِىت أعاله مىحذ الشطهت شهازة "البؼاكت الصهبُت" التي ًحصل علُه الللُل 

.مً الاجحازاث في البالز  
 

 
    

 
                                

 

 4. معطيات حول هدر المياه وفًقا لبلدات الشركة
 

:5102, 5100 ئلُىم كاةمت بأػماء البلساث ووؼب هسض املُاه لألعىام  

 

 2015 2014 البلدة 

 %19.2 %25.3 سخىين

 %24.3 %25.8 عزابت

 %16.0 %16.4  دًز حىا

 %11.2 %14.2 هحف

 %21.4 %24.7 البعىت

 %20.3 %25.3 دًز ألاضد

مجد 

 %17.9 %18.0  الىزوم

 

 5. هميت العداداث حطب بلداث الشزهت

 

:  5102,5100 حسٌو جفصُلي لىمُت عسازاث املُاه وفًلا لبلساث الشطهت لألعىام   

  

 2015 2014 البلدة 

 سخىين 
    

6,313  

    

6,528  

         عزابت
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5,416  5,512  

  دًز حىا
    

2,606  

    

2,649  

 حفه
    

2,215  

    

2,267  

 البعىت
    

1,481  

    

1,517  

 دًز ألاضد
    

1,998  

    

2,031  

مجد 

  الىزوم 

    

2,888  

    

2,920  

املجمىع 

 الىلي

 

22,917  

 

23,424  
 

 6. كائمت املطخحلين لخخفيض بأضعار املياه:

 

 2015 2014 املطخحلين

 املجمىع

    

4,005  

    

4,605  
 
 

 علىماث ألصحاب اضخحلاكاث لخخفيض بأضعار املياهم

( مً 1183وفًلا ألهـمت اجحازاث املُاه والصطف الصحي )معاًير حٌى اػخحلاكاث الحصٌى على دصم في مبالغ السفع للعام 

  بحؼب الخفصُل الخالي9 1183جم جحسًس املجمىعاث التي مً حلها الحصٌى على جذفُع )هبه مالُت( للعام  1183العام 

 . 8884للاهىن الخأمين الىػني )وسخت مسمجت(  8صاحب اػخحلاق وفًلا الجفاكُت الخىلل بحؼب البىس  .8

صاحب اػخحلاق الاعاكت الشاملت أو العجع العام بحؼب الفصل غ في كاهىن الخأمين الىػني، الصي حصل على  .1

 :% على ألاكل 61اعاكت ػبُت بيؼبت 

 ( في كاهىن الخأمين الىػني:1)أ( أو ) 113صاحب اػخحلاق وفًلا الػخحلاق الخمٍطع وفًلا للبىس  .2

 في كاهىن الخأمين الىػني: 148صاحب اػخحلاق ملذصصاث الشُذىدت وفًلا للبىس  .3
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)ب( أو )ج( للاهىن الخأمين الىػني )جأمين العجع( )دسماث  2صاحب اػخحلاق ملذصصاث داصت وفًلا لألهـمت  .4

 :8867اص( د

 :1181ٌؼخحم مذصصاث وفًلا ألهـمت الخأمين الىػني )ولس عاحع(  .5

 :8871( للاهىن طمان السدل، 3)أ( ) 1ٌؼخحم مذصصاث وفًلا للبىس  .6

ت، 3ٌؼخحم مذصصاث أهبر وفًلا ملسدىله اػدىاًزا على البىس  .7 أ مً كاهىن أصحاب الاعاكاث هدُجت مالحلاث الىاٍظ

 ج مً اللاهىن ئًاه:3البىس  ، أو وفًلا للمسدٌى بحؼب8846

ت، 3ٌؼخحم مذصصاث أهبر وفًلا ملسدىله اػدىاًزا على البىس  .8 ج للاهىن أصحاب الاعاكاث هدُجت الحطب مع الىاٍظ

 ز مً اللاهىن ئًاه:3، أو وفًلا الػخحلاق مذصصصاث بحؼب البىس 8843

وسخت مسمجت(، والتي جم جحسًس ، )8848صاحب اػخحلاق وفًلا للاهىن أصحاب الاعاكاث )مذصصاث وجأهُل(،   .81

 ;% هحس أزوى أو 41وؼبت الاعاكت ب 

% ولىىه ًحصل على  41مدؼهلً الصي ٌؼخحم مذصصاث اعاكت وفًلا لللاهىن ولىً وؼبت الاعاكت لسًه أكل مً   .88

 :مذصصاث حُاة زابخت وفًلا لخعلُماث وظاضة ألامً

%، أو مؼتهلً  41، وحعازٌ وؼبت الاعاكت لسًه اٌ 8861ٌؼخحم مذصصاث وفًلا للاهىن ضحاًا ألاعماٌ العساةُت   .81

% ولىىه ًحصل على مذصصاث زابخت مً كبل  41ٌؼخحم مذصصاث وفًلا لللاهىن ئًاه ووؼبت اعاكخه أكل مً 

 وظاضة ألامً اػدىاًزا على حعلُماتها:

زاهُاث في وظاضة املالُت، ول شخص حصل على كطاض مً كبل املسًط العام لىظاضة الصحت بعس أن أعلم املؼإوٌ عً املي  .82

أهه وألػباب ػبُت أو هـًطا لـطوف داصت، ٌؼتهلً همُاث لِؽ عازًت مً املُاه، ًخم اليشط عً كطاض بشأن مىحه 

هبه أو عسم مىحه اًاها في مىكع وظاضة الصحت وػلؼت املُاه ولىً بسون معلىماث ومعؼُاث مً شأنها أن جىشف 

ت الصخص.   هٍى

جاوب على وافت املعاًير ًيىن مً أصحاب مؼتهلً وان مً أصحا   .83 انهم ٍو ب الاػخحلاق وفًلا لللىاهين مىص ػٍط

 الاػخحلاكاث.
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كاةمت املؼخحلين هي كاةمت مغللت، حُث جم هللها ئلى ػلؼت املُاه، معوز املُاه في مإػؼت الخأمين الىػني، وظاضة الصحت، 

اضزت. ػلؼت املُاه ومعوزو املُاه لِؽ بملسوضهم حغُير هصه اللاةمت. وظاضة ألامً أو الؼلؼت التي حعنى بشإون الىاحىن مً الي

ا ليل صاحب اػخحلاق. ػِخم إلاشاضة ئلى الهبه في كؼُمت السفع التي جطػل للمؼتهلىين  2.4الهبه، ئطافت  م"ن شهطًٍ

 املؼخحلين.  

 

 

 7. هميت املياه التي جم جشويدها على ًد الشزهت ومعطياث حٌى هدر املياه والجباًت 

. 1184، 1183الُىم حسٌو جفصُلي حٌى همُت املُاه، وؼبت هسض املُاه ووؼب الجباًت للعامين   

  : 0 حسٌو ضكم

 

 2114 2115 الطىىاث

 3,052,100 3,003,9,0 هميت املياه التي جم جشويدها

 %30.,5 %51.15 وطبت هدر املياه

 %55 %39 وطبت الجباًت الضائعت للطىت 

لضائعت التراهميت وطبت الجباًت ا  09% 09% 

 

 

 

 8-  عدد املطتهلىين )سبائن( الشزهت 

 

 

  1183و  1184ئلُىم حسٌو جفصُلي ٌشمل معؼُاث حٌى عسز مؼتهلىين )ظباةً( الشطهت حتى نهاًت عام 

 

1حسٌو ضكم   

 هىع املطتهلً

عدد 

  املطتهلىين 

1022 

عدد 

  املطتهلىين 

1024 

 18,960 19,313 ػىً

 31 71 بؼدىت

 395 416 مإػؼاث 
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مطاهع  –مؼدشفُاث 

 ػبُت
2 2 

 911 962 ججاضة

 1,905 15842 بىاء

 1,238 1,252 ادط

 3 0 صىاعت

 151 164 ظضاعت

 109 120 ظضاعت

 118,22 24,564 املجمىع 

 

  مصادر املياه للشزهت  . 9

 29ا في بلساث الشطهت في الجسٌو ضكم جم جطهيز وافت املعؼُاث حٌى همُاث املُاه التي جم الحصٌى عليها وجعوٍسه

 1 جدٌو ركم 

 البلدة

عدد 

الخىصيال 

 ث

 جشويد املياه

1022 

 جشويد املياه

1024 

 858155831 151125383 1 سخىين

 6155818 6145218 8 بعىت

 6435857 6875471 4 دًز ألاضد

مجد 

 الىزوم
3 8325276 8515852 

 857845557 857115313 1 عزابت

 5885287 5155628 1 دًز حىا

 5115465 5185488 3 هحف
 

 11. معمل جىليت املخلفاث 

 

 11.2 مخلفاث البلداث ًخم ضخها وارضالها إلى ألاماهن الخاليت:
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  وافت مذلفاث بلساث الشطهت جخصل بمعمل جىلُت املذلفاث اللىاتي في مسًىت هطمُئُل. حُث ًساض هصا املعمل على ًس

ط املعمل دالٌ ألاعىام اجحاز البلساث اللىاتي للص ىت في جحؼين وجؼٍى ، 1181طف الصحي، وشطهت مُاه الجلُل شٍط

 ملُىن شُيل.  11وشلً عبر الاػدثماض بأهثر مً  1181و  1188

  .دؽ املُاه املجمع لبلساث البؼىف )سخىين، عطابت وزًط حىا( مىحىز في مطحلت الخىفُص املخلسمت 

 ىت، زًط الاػس ومجس الىطوم( مىحىز في مطاحل جىفُص مخلسمت. دؽ املُاه املجمع للطي الشاغىض )البع 

 

 11.2. مخلفاث صىاعيت:

 

ان املذلفاث  ججطي الشطهت عملُاث مً أحل جىلُت مذلفاث الصىاعت الصازضة عً املصاوع املذخلفت وشلً بهسف جللُص ػٍط

مبرمجت لخصفُت وجىلُت هصه املذلفاث جم البلسًت. هما وحعمل وفًلا لخؼت عمل  الظاضة في شبياث املُاه والصطف الصحي

ح وجطادُص ومىافلت وظاضة حماًت البِئت مً أحل العمل بها. هما وحعمل الشطهت  على جحظير دؼت عمل الحصٌى على جصاٍض

خىن  خىن )العىط( في مىػم الٍع شبياث الصطف الصحي  بهسف مىع جصٍطف وزدٌى العىط ئلىملعالجت مذلفاث معاصط الٍع

ت ووظاضة حماًت البِئت. وشلً بالخعا ون مع ػلؼت املُاه اللؼٍط  

 

 

ا لبلداث الشزهت 1022الذي جم اجزاءه في العام  جدٌو الفحص .11
ً
 : وفل

 
 

 1022واضدثماراث مخطط لها للعام  1022اضدثماراث الشزهت للعام . 21
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 1184الصحي في بلساث الشطهت للعام ٌعطض الجسٌو الخالي جلخُص ئحمالي الػدثماضاث الشطهت في مجالي املُاه والصطف 

9 1185وأًًظا ملا هى مذؼؽ للعام   

 

 وصف الاػدثماض

 

مبلغ الاػدثماض )بمالًين 

 الشىاكل(

 12 1184 اػدثماضاث املُاه للعام 

 اػدثماضاث املُاه املذؼؽ لها للعام 

1185 16 

 اػدثماضاث الصطف الصحي للعام

1184 34 

ؽ اػدثماضاث الصطف الصحي املذؼ

 44 1185لها للعام  

 

 اضدثماراث الشزهت في مجاٌ أمن املياه وحاالث الطىارئ:  .13

 

وما هى مذؼؽ له في العام  1184فُما ًلي حسٌو جلخُص ي الػدثماضاث املُاه في مجاٌ أمً املُاه وحاالث الؼىاضب للعام 

11859  

  

 مبلغ الاضدثمار وصف الاضدثمار

 274,000  1184اػدثماضاث في العام 

 360,000  1185اػدثماضاث مذؼؼت للعام 

 

 

 حشىيشاث وعلباث . 24

 

شاث وال علباث جصهط مىعذ مً الشطهت جعوٍس الخسماث املطحىة منها.  1184دالٌ العام   لم جحصل حشَى

 

 

 جفاصيل حٌى جىدة الخدماث    .22

 

9 3الجسٌو ضكم  جم جلخُصها في 1184معؼُاث حٌى جىحهاث الجمهىض التي وصلذ للشطهت في العام   

 

 جدٌو  ركم  4
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 هاجفُت هىع الخىحه

 2000 ئحمالي جىحهاث الجمهىض 

 0.23 معسٌ وكذ الاهخـاض )بالسكاةم(

 

 شزح حٌى هيفيت اجزاء الحطاب الشهزي:  .22

 

 فُما ًلي شطح جفصُلي حٌى هُفُت احطاء حؼاب املُاه الشهطي9 

 

خم جح ت. الفاجىضة هي عباضة عً مجمىع همُاث أػعاء املُاه مىحسة في حمُع أهحاء البالز ٍو سًسها على ًس ػلؼت املُاه اللؼٍط

ً وهي عباضة عً الفترة املؼالب بها املىاػً  املُاه املؼتهلىت دالٌ فترة الفاجىضة املحسزة، ًخم اضػاٌ الفاجىضة مطة ول شهٍط

 بدؼسًس التزاماجه لشطهت املُاه ملابل الخسماث التي حصل عليها.

. 

ر  :الن املياههمياث اضته ًخم جحسًسها بىاًء على كطاءة عساز املُاه، وهي عباضة عً الفطق بين الىمُت التي ًبُنها العساز في جاٍض

الفحص مع الىمُت التي أشاض ئليها العساز في عملُت اللُاغ التي ػبلتها، وعىس حعصض عملُت كطاءة العساز ًخم جلسًط الىمُت 

 وفًلا للمعسٌ العام. 

 

ت، وشطهت مُاه الجلُل جلىم بجباًت املبالغ وجحسًس ألاػعاض ياه: أضعار امل ًخم جحسًس أػعاض املُاه على ًس ػلؼت املُاه اللؼٍط

وفًلا لللاهىن وما جىص علُه حعلُماث وأهـمت ػلؼت املُاه. حُث جىص هصه ألاهـمت على الاػتهالن البُتي ًخم حؼابه وفًلا 

 عازلخين،مل

 

ا  2.4معسٌ الاػتهالن الشهطي ليل فطز وفًلا للمعازلت الخالُت9 فطز *  9 ًخم جحسًسأضعار مىخفضت .1  وىب شهطًٍ

9 ًخم حؼابه وفًلا للىمُت الفاةظت التي حعسث معسٌ الاػتهالن املحسز الصي ًمىح ول فطز اػتهالن أضعار مزجفعت .2

 وىب مُاه شهطي.  2.4
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خم الخبلُغ عىه وجحسًسه. عملُت الخحسًس وإلاشاضة هى عسز ألاهفاض الصًً ٌعِشىن  عدد ألاهفار املخعارف عليه: في بِذ محسز ٍو

ت حشمل جفاصُل وافت الصًً ًلؼىىن في البِذ.  ح مىخىب مصسق علُه وئضفاق صىضة عً الهٍى في حاٌ جخم بىاػؼت هصٍط

ح حسًس وحخلىت املعؼُاث وفًلا للخغُيرا  ث.حسور حغُير في عسز ألاهفاض في البِذ الىاحس ًجب حعبئت جصٍط

 

همُت املُاه التي جم اػتهالهها على ًس املؼتهلً، وهي عباضة عً مجمىع الفطق بين كطاءة عساز الاػتهالن :  اضتهالن شخص ي

 .الحالي وعساز الاػتهالن ألادير الصي ػبله

 

 أو جم جذمين همُت الاػتهالن. عملُت الخذمين أو الخ :هىع اللزاءة
ً

لسًط ججطي في حاالث ًفصل فُما جم كطاءة عساز املُاه فعال

لم وؼخؼع مً داللها الىصٌى ئلى عساز املُاه أو في حاالث فيها عؼل في عساز املُاه أو هىالً شيىن حٌى صالحُت عساز املُاه 

ذ عملُت الخذمين في  أو في حاالث لم ًخم جطهُب عساز مُاه فيها. في حاالث الخذمين ًخم اًطاز ألاػباب التي مً أحلها أحٍط

ت. الفاجىضة   الشهٍط

 

الفطق بين همُت املُاه التي جم اػتهالهها ومطث عبر عساز املُاه وهمُت املُاه التي جم إلاشاضة لها في فترة ظمىُت  فىارق في اللياص: 

الفطق ًيبع باألػاغ مً مً اػخذسام مشترن وحماعي لخؽ املُاه املطهعي في مبنى معين وفي حاالث جيىن بؼبب  محسزة.

ب في أهابِب املُاه. عؼب في دؼىغ امل   ُاه وحؼٍط

 

ت، بأن على ول مؼتهلً حؼسًس مبلغ "اػتهالن  9حطاب حد ادوى وفًلا لألهـمت والخعلُماث التي أكطتها ػلؼت املُاه اللؼٍط

 وىب شهطي، حتى لى أهه اػتهلً همُت أكل مً شلً أو لم ٌؼتهلً أبًسا.  8.4الحس ألازوى" والصي ًصل ئلى 

 ىهزباء جىظيم شبىت ال .17

وفًلا للاهىن الىهطباء، صاحب امللىُت مؼإوٌ عً صالحُت مىـىمت الىهطباء. في بعع ألاحُان ًخم جطمُم البِذ واحطاء 

ت في أهابِب املُاه ألاضطُت التي مً شأنها املؽ بذؽ الىهطباء ألاضض ي ألامط الصي مً شأهه حعٍطع أهل البِذ ئلى  حغُيراث بيٍُى

ً أحل حل املشيلت وجصلُل املذاػط ًجب على صاحب البِذ أو املبنى احطاء فحص لخؽ الىهطباء دؼط الخماغ الىهطباتي. م

 ألاضض ي واهماٌ الىىاكص وشلً ًخم على ًس ههطباتي مإهل. 


