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من الضروري أن يقوم متعتدتهتد التبترتاع بتمترا تدتة   -

شركة مياه اليرموك  للحصول على مخطتطتات تتبتيتن 

أماكن ختطتو   التمتيتاه والصتري الصتحتي لتعت تا ي 

 اإلضرار بها وبذل الجهد والوقت والمال إلصالحها.

اذا كرت ضمن مرطقة غير مختدومتة بكتبتلتة الصتري 

 -الصحي:

إحرص عل ت ريغ الح رة االمعصتاصتيتة التختاصتة  -

بمرزلك قبل أن تمعلىع وتت تيتب وبتالتعتالتي  تريتان 

التتمتتيتتاه التتدتتا متتة إلتتى متترتتا ل  تتيتترانتتك والكتتوار  

واألو ية مما يعسبب بتمتلترةح صتحتيتة بتيتُتيتة تتلتو   

 مصا ر المياه المجاورة.

 

تأكد أن خطو  المياه المغذية لمرزلك بتدتيتدة بتقتدر   -

كايح عن الح رة االمعصاصية لعتجترتب  ختول التمتيتاه 

الدا مة إليها  والعسبب بتعتلتو  واختعتال تهتا  بتمتيتاه 

 الكرب.

من الضروري أن تدلم أن سرقة أغطية مرتاهتل  - المكعرك اللريم

الصري الصحي  وبيدها لمحالت التختر ة بت تمتن 

بخس، يللف  شركة مياه اليرموك  مبالَغ بتاهتًتة  

ويكلل ضررا  ما يا  ومدرتويتا  نتعتيتجتةَ تتدترضتهتا 

لدخول  الحجتارة  والتمتوا  الصتلتبتة والتعتستبتب 

بإغالقها وفيضان الميتاه التدتا متة إلتى التمترتا ل 

 وفي الكوار .



اذا كرتت ضتمتن مترتطتقتة متختدومتة بكتبتلتة الصتري  

 -الصحي :

با ر إلى ربط عقارك على شتبتلتة الصتري الصتحتي  -

 ح اظا  على صحعك وصحة ابراعك.

ال تربط  مزاريب التمترتا ل فتي فصتل الكتعتاع عتلتى  -

شبلة الصري الصحي ، الن ذلتك يتي ي إلتى فتيتضتان 

المياه الدا مة  في الكوار  مستبتبتة  متلترهتة  صتحتيتة  

وبيُية نعيجة لزيا ة كميات المياه المعدفقة  اخل شبلتة 

الصتتري الصتتحتتي حتتيتتر تتتلتتون أكتتبتتر متتن  تتاقتتعتتهتتا 

 االسعيدابية.

ال تلجأ إلى فعح مرتاهتل الصتري الصتحتي متن أ تل  -

تصريف مياه األمطار ألن ذلك يعسبب بدخول  الترمتال 

والموا  الصلبة إلتى  اختل التختطتو  وإغتالقتهتا متمتا 

يسبب فيضان المياه الدتا متة فتي الكتوار  وحت تاظتا 

على أرواح األخرين ووقو  المركبات حير  تلون تلك 

 المراهل غير مرئية  للسائقين.

ال ترمي الحجارة في مراهل الصري الصحي ألن ذلك  -

يي ي إلى إغالقها وبالعالي فيضان المياه الدتا متة إلتى 

 الكوار  والمرا ل.

وألن ذلك يللف شركة مياه التيترمتوك التمتال والتجتهتد 

والوقت ال إلعها وقد يسعقر بدب الحجارة فتي متواقت  

 معدد ة من شبلة الصري الصحي.

إن ربط عقارك  على شبلة الصري الصحي بطريتقتة  -

غير شرعيتة، متختالتف لتعتدتلتيتمتات الكتركتة ويتلتبتدك 

غرامات متالتيتة ، ويتدترة شتبتلتة التمتيتاه والصتري 

الصحي القريبة للضرر أوالعلو  فتي غتيتاب اإلشتراي 

الال م إلنجا  الدمل بطريتقتة فترتيتة صتحتيتحتة تتجترتبتك 

المكاكل في المسعقبتل، ومتن أ تل متطتالتبتة التمتقتاول 

بإعا ة تأهيل الكوار  العي  رت فيها الح ريات عتلتى 

 ن قعه.

حتى ال يضطرالمواطن إلىى تىحىمىا تى ىعلىيى  إ ىع   

نضح الميعه العع مة  من الحفر  اإلمتصعصية يىوىو  

بربطهع  لى حفر غير مبطنة)مغعر (  وهذا يىعىتىبىر 

 إنتهعك  بحق البيئة والطبيعة  بسبب:

أن  الميعه العع مة  ق  تتسرب إلى الميعه الجوفىيىة   -

 ممع يؤ ي إلى تلوثهع.

أن الميعه العع مة ق  تتسرب إلى إلى شب ة المىيىعه  -

 السطحية مع مرور الزمن وتؤ ي إلى تلوثهع.

أن الميعه العع مة  ق  تىزيى  مىن مىلىوحىة الىتىربىة  -

وتغير من نو ية المعع ن التي تحتىويىهىع وبىعلىتىعلىي 

 تؤثر  لى المزرو عت.

أن الميعه العع مة  ستؤثر  ىلىى أسىعسىعت الىعىوىعر  -

 وُتّسرع بتآ لهع وانهيعرهع مع مرور الوقت.
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