
 

 

Required Documents Tanker Permits    تصریح صھریجمرفقات طلبات  
 
Tanker Permit (New) 
 
1. Application Form 
2. Copy of Vehicle & Trailer registration 
3. 4 Photos of Tanker (Each Side) 
4. Tanker Capacity certified by technical Inspection 
5. Copy of Owner ID 
6. In case of Municipality Contract, Attach official letter 

 

 

  جدید)طلب (  تصریح صھریج
  
  نموذج طلب تصریح .1
 نسخة عن استمارة تسجیل المركبة + القاطرة .2
 صور للصھریج (كل الجھات) 4عدد  .3
 )الفحص الفني (منشھادة توضح حجم الصھریج  .4
 صورة عن البطاقة الشخصیة للمالك .5
 البلدیة) كتاب رسمي (في حالة وجود عقد مع  .6

  
 Tanker Permit  (Renewal) 
 
1. Application Form 
2. Copy of Owner ID 
3. Original Permit 
 

 (طلب تجدید) تصریح صھریج

  
 نموذج طلب تصریح  .1
 صورة من البطاقة الشخصیة للمالك .2
  التصریح السابق األصلي .3

Tanker Permit  (Change Owner) 
 
1. Application Form 
2. Copy of Owner ID 
3. Original Permit 
4. Copy of Vehicle & Trailer registration 
 

  )تغییر مالك( تصریح صھریج
  
 نموذج طلب تصریح  .1
 صورة من البطاقة الشخصیة للمالك .2
 التصریح السابق األصلي .3
  نسخة عن استمارة تسجیل المركبة + القاطرة .4

Tanker Permit  (Change Vehicle / Trailer) 
 
1. Application Form 
2. Original Permit 
3. Copy of Vehicle & Trailer registration 
4. 4 Photos of Tanker (Each Side) 
5. Tanker Capacity certified by technical Inspection 
 

  )تغییر المركبة / القاطرة( صریح صھریج
  
 نموذج طلب تصریح  .1
 التصریح السابق األصلي .2
 عن استمارة تسجیل المركبة + القاطرةنسخة  .3
 صور للصھریج (كل الجھات) 4عدد  .4
  شھادة توضح حجم الصھریج (من الفحص الفني) .5

Tanker Permit  (Change Plant / Extra Trips) 
 
1. Application Form 
2. Original Permit 
 

  )تغییر المحطة / رحالت إضافیة( صریح صھریج
  
 نموذج طلب تصریح  .1
 السابق األصليالتصریح  .2
 

  

Note:  
Specification of tanker, 
- Tanker paint in Yellow color 
- Legible writing (Sewage Water) in Arabic & English 
- Warning sticker should be pasted on sides of tanker    

   مالحظة:

  ،مواصفات الصھریج
 لون الخزان أصفر -
 باللغتین العربیة واإلنجلیزیة) بخط واضح  (صرف صحيعبارة  -
   ملصقات تحذیریة على جانبین الصھریج والقاطرة. -

 

 

الصرف الصحي شبكات إدارة تشغیل وصیانة  

Drainage Networks O&M Department 


