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الئحة محطات الوقود ومراكز الخدمةالئحة محطات الوقود ومراكز الخدمة

الفصل األول : تعريفات

املادة )1(:  تعريفات 

يق�سد بالعبارات والألفاظ الواردة في هذه الالئحة المعاني المو�سحة اأمام كل منها، ما لم يقت�ض ال�سياق خالف ذلك :

الالئحة: لئحة محطات الوقود ومراكز الخدمة.. 1

المحطة:  محطة الوقود ومركز الخدمة وهي مكان مخ�س�ض لممار�سـة ن�ساط بيع الوقود بالتجزئة مع بع�ض الخدمات . 2

الأخرى التي تقدم لم�ستخدم الطريق ح�سب  درجة ت�سنيف المحطة وفقًا لالئحة.

خدمة الغ�صيل والت�صحيم : خدمة غ�سيل وت�سحيم ال�سيارات التي تكون ملحقة بالمحطة .. 3

بالمحطة، يخ�سع لال�ستراطات  . 4 الطرق ملحق  الم�سافرين على  مكان مخ�س�ض ل�ستراحة  "الموتيل":  الطرق  فندق 

والأنظمة ال�سارية لدى الهيئة العامة لل�سياحة والآثار.

الوزارة: وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية.. 5

اإ�سدار . 6 بها  ويناط  اإ�سرافها،  دائرة  في  المحطة  تقع  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  لوزارة  تابعة  جهة  البلدية:   / الأمانة 

التراخي�ض.

المن�صاآة : �سركة اأو موؤ�س�سة موؤهلة من قبل الوزارة لإدارة وت�سغيل و�سيانة المحطات من الفئتين )اأ،ب(.. 7

منطقة الخطر : المواقع التي تحوي مواد بترولية اأو اأبخرتها وتكمن في الخزانات والم�سخات واأنابيب التهوية.. 8

اإدارة الطرق والنقل: جهة تابعة لوزارة النقل تقع المحطة في دائرة اإ�سرافها .. 9

الطرق الإقليمية: طرق تنفذها وزارة النقل وت�سرف على �سيانتها، وت�سنف على النحو الآتي :-. 10

الطرق ال�سريعة: طرق مزدوجة تربط بين مدن المملكة مزودة بتقاطعات علوية ومحكمة الدخول والخروج ، وهي  اأ. 

محددة باإ�سارات اأرقام الطرق برقم اأو رقمين للطرق الرئي�سة وثالثة اأرقام للطرق الثانوية . 

الطرق الدائرية : طرق دائرية في المدن وقد يوجد اأكثر من طريق دائري في بع�ض المدن. ب. 

وغير  علوية  تقاطعات  بدون  و�سـطية  جزيرة  بينها  يف�سل  اتجاه  لكل  اأكثر  اأو  بم�سارين  طرق   : المزدوجة  الطرق  ج. 

محكمة الدخول والخروج. 

الطرق المفردة : طرق بم�سار لكل اتجاه بدون جزيرة و�سطية.  د. 

الطرق الرئي�سة : طرق تربط بين مناطق المملكة اأو بين المملكة والدول المجاورة ، وترقم برقم واحد اأو رقمين.  هـ. 

الطرق الثانوية : طرق تربط بين المدن في المملكة وترقم بثالثة اأرقام.  و. 

الطرق الفرعية: طرق تربط القرى والهجـر بالطرق الرئي�سة والثانوية وترقم باأربعة اأرقام.  ز. 

طرق الخدمة:  طرق موازية للطرق ال�سريعة تكون رابطة بين تقاطعين علويين وتهدف اإلى تنظيم حركة المرور في  ح. 

الدخول  والخروج ما بين المرافق والمجمعات ال�سكنية والتجارية والطريق ال�سريع.

المكتب الموؤهل :  مكتب هند�سي  اأو ا�ست�ساري مرخ�ض له من وزارة التجارة وال�سناعة وموؤهل من الأمانة اأو البلدية . 11

في مجال الت�سميم والإ�سراف على م�ساريع مماثلة للمحطات.

الموا�صفات:  . 12

الموا�سفات القيا�سية ال�سعودية : وهي الموا�سفات ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للموا�سفات والمقايي�ض والجودة. اأ. 

والجودة  والمقايي�ض  للموا�سفات  ال�سعودية  الهيئة  المعتمدة من  الأجنبية  الموا�سفات  العالمية: وهي  الموا�سفات  ب. 

ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق ر�سمية تثبت توافر جميع قواعد وا�ستراطات ال�سالمة في المادة اأو الآلة.
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دجباأالفئةم

على طريق اإقليميعلى طريق اإقليمياملوقع1

يف خمطط معتمد داخل 

املدينة

يف خمطط معتمد داخل 

املدينة

احلد الأدنى مل�ساحة املوقع2

)10.000م2( ع�سرة اآلف 

مرت مربع

)6000م2( �ستة اآلف مرت 

مربع

)3000م2( ثالثة اآلف مرت 

مربع

)2000م2( األفا مرت مربع

3

احلد الأدنى لواجهة املوقع 

على ال�سارع الرئي�ض 

التجاري

)40م( اأربعون مرتًا)50م ( خم�سون مرتًا)60م( �ستون مرتًا)100م( مئة مرت

4

العن�سر الرئي�ض لنوع 

الوقود الذي يلزم توفره يف 

املحطة

كافة اأنواع البنزينكافة اأنواع البنزينكافة اأنواع البنزين ، ديزلكافة اأنواع البنزين ، ديزل

ديزلديزل ، كريو�سنيكريو�سنيكريو�سنيالعن�سر الإختياري للوقود5

6

احلد الأعلى لعدد م�سخات 

الديزل

--21

7

احلد الأدنى ملواقف 

ال�سيارات التي يلزم توفرها 

باملحطة

25

)15 لل�ساحنات ، 10 مواقف 

لل�سيارات ال�سغرية(

20

)10 لل�ساحنات ، 10 مواقف 

لل�سيارات ال�سغرية(

128

8

احلد الأدنى للطاقة 

التخزينية للوقود باملحطة

 60000 لرت بنـزين

 60000 لرت ديزل

40000 لرت كريو�سني

 60000 لرت بنـزين

60000 لرت ديـزل

30000 لرت كريو�سني

60000 لرت )بنـزين(

60000 لرت  )ديزل(

40000 لرت )كريو�سني(

60000 لرت )بنـزين(

40000 لرت  )ديزل(

الفصل الثاني : تصنيف المحطات ومتطلباتها

املادة )2( : ت�صنيف املحطات

 ت�سنف المحطات اإلى اأربع فئات وفقًا لموقع المحطة وم�ساحتها وطبيعة الخدمات الأ�سا�سية والختيارية فيها على النحو 

المو�سح في الجدول الآتي: 

دجباأالفئةم

9

اخلدمات الأ�سا�سية يف 

املحطة

م�سجد ودورات مياه

ت�سحيم وتغيري زيوت

ميكانيكا خفيفة

كهرباء �سيارات

بيع واإ�سالح اإطارات

غ�سيل �سيارات

اأجهزة خدمة جمانية  -هواء، ماء- دورات مياه عامة

حمل قهوة 

متوينات

مطعم )ب�سرط عدم ا�ستخدام م�سدر لهب واأن يبعد عن 

منطقة اخلطر م�سافة 30 مرتًا(

دورات مياه عامة

اأجهزة خدمة جمانية 

)هواء، ماء(

متوينات

متوينات

10

اخلدمات الختيارية يف  

املحطة

قطع غيار لل�سيارات

�سراف اآيل

اآليات نقل ال�سيارات املعطلة

ن�سـاطات ترفيهية وجتارية

م�سلى

ت�سحيم وتغيري زيوت

قطع غيار لل�سيارات ميكانيكا 

خفيفة

كهرباء �سيارات

بيع واإ�سالح اإطارات

غ�سيل �سيارات.

�سراف اآيل

حمل قهوة )ب�سرط عدم 

ا�ستخدام م�سدر لهب(

مطعم وجبات �سريعة )ب�سرط 

عدم ا�ستخدام م�سدر لهب(

م�سلى

ت�سحيم وتغيري زيوت

قطع غيار لل�سيارات

كهرباء �سيارات

بيع واإ�سالح اإطارات

غ�سيل �سيارات

دورات مياه عامة

فنادق الطرق )املوتيالت(11

فندق طرق )موتيل( يبعد عن 

مواقع اخلطر م�سافة  ل تقل 

عن )30م( ثالثني مرتًا

بدونبدونبدون

بدوناختيارياختيارياختياري�سكن العمال12
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الفصل الثالث : اشتراطات الموقع

املادة )3( :  اإقامة املحطة على الطريق ال�صريع

اأوًل: ي�سترط لإقامة المحطة من الفئتين )اأ ، ب( على الطريق ال�سريع )غير المزود بطريق خدمة( )�سكل رقم 1( ما يلي : 

اأن يكون موقع المحطة على الطرق المتفرعة من التقاطعات العلوية.. 1

 اأن ي�سمح باإقامة محطة واحدة فقط لكل اتجاه من الطريق ال�سريع على التقاطع.. 2

اأن ل يقل البعد بين مدخل المحطة والتقاطع عن )300( ثالثمائة متر.. 3

ثانيًا: ي�سترط لإقامة المحطة من الفئتين )اأ ، ب( على الطريق ال�سريع )المزود بطريق خدمة( ما يلي : 

اإذا كانت الم�سافة بين تقاطعين علويين اأقل من )5( خم�سة كيلومترات في�سمح باإقامة محطة وقود واحدة فقط لكل . 1

اتجاه بين هذين التقاطعين )�سكل رقم 2(.

اإذا كانت الم�سافة بين التقاطعين العلويين اأكثر من )5( خم�سة كيلومترات فيجب اأن ل تقل الم�سافة بين محطة وقود . 2

واأخرى عن )2( كيلومترين في نف�ض التجاه )�سكل رقم 3(.

األ يقل البعد بين مدخل اأو مخرج المحطة عن موقع مخرج اأو مدخل التقاطع العلوي عن م�سافة )300م( ثالثمائة متر . 3

)�سكل رقم 4(.

الخدمة . 4 الرئي�ض وطريق  الطريق  بين  اأو مخرج  اأي مدخل  ا�ستحداث  المحطة  باإقامة  الترخي�ض  يترتب على  األ  يجب 

خالف ما هو منفذ على الطبيعة ، ويكون ذلك �سمن �سروط رخ�سة البناء.
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املادة )4( :  اإقامة املحطة على الطريق املزدوج واملفرد 

ي�سترط لإقامة المحطة من الفئتين )اأ، ب( على الطرق المزدوجة )غير ال�سريعة( وعلى الطرق المفردة )رئي�ض ، ثانوي ، 

فرعي( التي تمر بالمدن والقرى اأو تربط بينها على النحو الآتي: 

اإذا كان الطـريق غير منظور له اأن يحول اإلى طريق �سريع في الم�ستقبل،  فيمكن اإقامة المحطة وربطها مبا�سرة بالطريق . 1

ب�سرط اأن ل تقل م�سافة الرتداد عن )100( مائة متر من نهاية حـرم الطريق )�سكل رقم 5( ، ويجوز - في المناطق الجبلية 

- تقلي�ض م�سافة الرتداد اإلى )30( ثالثين مترًا بعد التن�سيق مع اإدارة الطرق والنقل التي لها �سالحية تحديد ذلك.

التقاطعات . 2 المتفرعة من  الطرق  المحطة على  اإقامة  �سريع،  فيمكن  اإلى طريق  اأن يحول  له  الطـريق منظور  اإذا كان 

العلوية المقترحة ب�سرط األ تقل الم�سافة عن )300( ثالثمائة متر من نهاية التقاطع )�سكل رقم 6 ، 7(.
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 اإذا لم يتوافر ت�سميم للتقاطع المقترح ، فيحدد موقع المحطة على م�سافة ل تقل عن )800( ثمانمائة متر من محور . 3

نقطة التقاطع للطريق الفرعي )التقاطع الم�ستقبلي( مع محور الطريق القائم، وفي حالة عدم وجود طـريق فرعـي، 

فيلزم �ساحب المحطـة بتنفيذ هذا الطـريق على ح�سابه الخا�ض وفقًا لموا�سفـات وزارة النقل.

اإليها في هذه المادة عن . 4 اأن ل تقل الم�سـافة بين المحطة والتي تليها على الطرق المزدوجة والمفردة الم�سار   يجب 

م�سافة )20( ع�سرين كيلو مترًا في نف�ض التجاه اأو في التجـاه المقابـل )�سكل رقم 8 ، 9(.

املادة )5( :  ا�صرتاطات مواقع املحطات من الفئتني )ج ، د(

ي�سترط في موقع المحطة من الفئتين )ج ، د( اأن يكون على �سارعين زاوية اأحدهما تجاري، واأن ل يقل عر�ض ال�سارع . 1

الرئي�ض التجاري المطلة عليه واجهة المحطة الرئي�سة عن )30( ثالثين مترًا، ول يقل عر�ض ال�سارع الفرعي اأو ممر 

الم�ساة عن )10( ع�سرة اأمتار واأّل ُي�سمح بدخول ال�سيارات اأو خروجها من ال�سارع الفرعي )�سكل رقم 10(.  

ا�ستثناء من الفقرة )1( اأعاله ، يجوز اإقامة محطة من الفئة )د( على �سارع تجاري ل يقل عر�سه عن )20( ع�سرين . 2

مترًا متى كان هذا العر�ض هو اأكبر عر�ض لل�سوارع التجارية المعتمدة في المدينة.

املادة )6( :  موا�صفات مواقع املحطات من الفئتني )ج ، د(

األ يقل عمق الأر�ض الم�سموح به لإقامة المحطة على ال�سارع التجاري عن )25( خم�سة وع�سرين مترًا ول يزيد عن  يجب 

قطعتين معتمدتين في المخطط واأن يكون المدخل والمخرج من جهة ال�سارع التجاري الرئي�ض فقط.
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املادة )8( :  بعد موقع املحطات من الفئتني )ج ، د( عن اجل�صور والأنفاق

المنفذة  بال�سيارات  الخا�سة  )الأنفاق(  ال�سفلية  والممرات  الج�سور  نهاية  اأو  بداية  المحطة عن  موقع  بعد  يقل  األ  ي�سترط 

على التقاطعات عن )500( خم�سمائة متر من نقطة اندماج الحركة بين الطريق الرئي�ض ومداخل ومخارج المحولت في 

التقاطعات في نف�ض التجاه وذلك في حالة عدم وجود اإ�سارة مرورية بين موقع المحطة وبداية اأو نهاية الج�سر اأو النفق،  ول 

ي�سري هذا ال�سرط على طرق الخدمة الجانبية،  كما هو مو�سح في ) �سكل رقم 12(.

املادة )7( : اإقامة املحطات من الفئتني )ج ، د( على التقاطعات الرئي�صة لل�صوارع التجارية

ي�سترط لإقامة المحطة على التقاطعات الرئي�سة لل�سوارع التجارية )�سكل رقم 11( ما يلي: 

األ يقل طول واجهة المحطة عن )50م( خم�سين مترًا على كل من ال�سارعين. . 1

األ يقل عر�ض كل من ال�سارعين عن )30م( ثالثين مترًا. . 2

اأن يكون المدخل من اأحد ال�سارعين الرئي�سين والمخرج من ال�سارع الآخر وفقا لحركة المرور بالتقاطع. . 3

األ تقل الم�سافة بين ركن موقع المحطة عند التقاطع الرئي�ض اإلى محور المدخل اأو المخرج عن )35م( خم�سة وثالثين . 4

مترًا لمنع الت�سبب في اإعاقة حركة المرور بالتقاطع. 
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املادة )9( :  بعد مواقع املحطات من الفئتني )ج ، د( عن الدوارات

يجب األ يقل بعد موقع المحطة عن حد الدوار الخارجي عن )100( مائة متر عند اإقامة المحطة بالقرب من التقاطعات التي 

تكون على �سكل ميادين )دوار بدون اإ�سارة مرورية(.

املادة )10( :  ا�صرتاطات امل�صافة يف املحطات من الفئتني )ج ، د(

ي�سترط األ تقل الم�سافة بين موقع المحطة والمواقع الآتية - مقا�سة من الحدود الخارجية للمحطة والموقع الآخر - عن:  

)100( مائة متر  بين المحطة وبين الم�سانع والمدار�ض وق�سور الأفراح والم�ست�سفيات والمجمعات والمراكز التجارية.. 1

)100( مائة متر  بين المحطة ومحالت بيع وتوزيع ا�سطوانات الغاز.. 2

)2000( األفي متر بين محطة وقود واأخرى في نف�ض التجاه على ال�سارع الواحد اأو في التجاه المقابل )�سكل رقم 13(.. 3

)30( ثالثين مترًا لأقرب م�سافة بين منطقة الخطر والمحالت التجارية التي ي�ستخدم فيها م�سادر اللهب.. 4

املادة )13( :  اإقامة املحطات على الطرق الرتابية

ي�سمح باإقامة محطات على الطرق الترابية التي ت�سل بين القرى والهجر على اأن يتم التن�سيق مع اإدارة الطرق والنقل في 

المنطقة لتحديد م�سار وعر�ض حرم الطريق في الحالت التي ل يتوافر ت�سميم مقترح لتنفيذ طريق، على اأن يطبق عليها 

جميع الإجراءات الواردة بالالئحة. 

املادة )14( : اإقامة املحطات على الطرق الزراعية 

ي�سمح باإقامة محطات على الأرا�سي الزراعية كما يلي :- 

اإذا كان الموقع �سمن مراحل التنمية العمرانية )1450/1435هـ( ، فيلزم تعديل اإ�ستعمال الأر�ض ومن ثم تخطيطها ، . 1

وتحديد موقع المحطة بما يتوافق مع هذه الالئحة.

اإذا كان الموقع �سمن اأر�ض زراعية ذات م�ساحة كبيرة تقع بين مراحل التنمية العمرانية وحد حماية التنمية اأو خارج . 2

حد حماية التنمية، فتتم الموافقة المبدئية على اإقامة المحطة على جزء منها دون تعديل الإ�ستعمال اأو تجزئتها �سريطة 

موافقة وزارة الزراعة واأن تتوافر في الموقع المقترح ال�سوابط والإ�ستراطات الأخرى المن�سو�ض عليها في هذه الالئحة.

املادة )15( : امل�صافة بني املحطات وامل�صروعات املائية وخطوط كهرباء ال�صغط العايل

يجب في كل الأحوال اأن ل تقل الم�سافة بين موقع المحطة وبين اأي م�سروع مائي اأو م�سدر للمياه عن )2000( األفي متر.. 1

يجب اأّل يقل البعد الأفقي لحدود منطقة الخطر عن خطوط كهرباء ال�سغط العالي الهوائية عن )20( ع�سـرين مترًا، . 2

وفي حالة كون الم�سافة اأقل من ذلك، فيلزم التن�سـيق مع ال�سـركة ال�سعودية للكهرباء في المنطقة التي يكون الموقع في 

دائرة اخت�سا�سها لأخذ موافقتها على ذلك.

 

املادة )11( :  بعد موقع املحطة عن املن�صاآت الع�صكرية ومهابط الطائرات

اإذا كان موقع المحطة يبعد عن حدود المن�ساأة الع�سـكرية اأو مهبط الطائرات م�سافة تقل عن )1000( األف متر  من الحدود 

الخارجية للموقعين، فيلزم الح�سـول على موافقة الجهات الأمنية المخت�سة قبل الت�سريح باإقامة المحطة.

املادة )12( :  وقوع املحطة على امتداد الطرق القليمية

تطبق ال�ستراطات الخا�سة بالمحطات من الفئتين )اأ ، ب(  الواردة في هذه الالئحة على امتدادات الطرق الإقليمية التي 

ا�ستكمال  قبل  بالمنطقة  والنقل  الطرق  اإدارة  مع  التن�سيق  ويجب   ، ب�سيانتها  النقل  وزارة  تقوم  والتي  والقرى  بالمدن  تمر 

اإجراءات الترخي�ض.
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املادة )19( : �صروط ومتطلبات مداخل املحطة وخمارجها 

ت�سمم مداخل المحطة ومخارجها في المحطة من الفئتين )اأ، ب( وفقًا للنماذج المعتمدة من وزارة النقل.. 1

تنظم مداخل المحطة ومخارجها والخدمات المرفقة بها بطـريقة تحد من التعار�ض في حركة ال�سير بين مواقع خط . 2

تموين الوقود والخدمات الأخرى المتوفرة بالموقع.

يخ�س�ض م�سار لل�ساحنات من المدخل الرئي�ض للمحطة ويف�سل بر�سيف عن الم�سار المخ�س�ض لل�سيارات الأخرى حتى . 3

مخرج المحطة، بحيث يكون الم�سار في المنطقة الخلفية للمحطة.

اإبراز مداخل المحطة ومخارجها بلوحات عاك�سة تحدد الدخول والخروج، وتو�سيح حركة الدخول والخروج بالعالمات . 4

المرورية الأر�سية با�ستخدام الأ�سهم �سـواء بالدهان اأو با�ستخدام العواك�ض التي تحدد �سـكل الأ�سهم.

ل ي�سمح باأكثر من مدخل واحد  ومخرج واحد على الطريق.. 5

توزع الأر�سفة التي تحدد المواقف وحركة ال�سير بطريقة فنية منا�سبة مع دهان البردورات بالألوان المنا�سبة.. 6

لإنارة . 7 العامة  وال�سروط  الفنية  للموا�سفات  وفقًا  واحد  بذراع  المخروطية  الإنارة  باأعمدة  والمخارج  المداخل  اإ�ساءة 

ال�سوارع والطرق والميادين ال�سادرة عن الوزارة وتكون مواقعها خارج اأحرام الطرق. 

عدم �سفلتة المنطقة الواقعة بين مدخل المحطة ومخرجها داخل حرم الطريق ، وذلك في المحطات من الفئتين )اأ ، ب(.. 8

عدم اإ�سافة اأي اإن�ساء اأو ر�سيف في حرم الطريق.. 9

اأمام المحطة مع تزويد المدخل . 10 ال�سياج  اإ�سافة امتداد  ن ت�سميم المحطة المقامة على طريق �سريع ذي �سياج  ي�سمَّ

ن رخ�سة البناء  والمخرج بم�سائد حيوانات وفقًا لموا�سفات وزارة النقل كما هو مو�سح في )�سكل رقم 14( ، وت�سمَّ

م�سوؤولية �ساحب المحطة عن التنفيذ وال�سيانة.

الفصل الرابع : اإلشتراطات والمعايير التصميمية للمحطات

املادة )16( : ن�صب البناء امل�صموح بها

10% من الم�ساحة الكلية للموقع )بخالف  يكون الحد الأعلى لن�سب البناء الم�سموح بها في المحطة من الفئتين )ج ، د( 

المباني المخ�س�سة لخدمة ال�سيارات( وت�سمل هذه الن�سبة مكتب الإدارة والتموينات ومطعم الوجبات ال�سريعة ومحل بيع 

قطع الغيار ودورات المياه وغرفة المراقبة.

املادة )17( : امل�صافات والرتدادات والأبعاد:

تكون الحدود الدنيا للم�سافات والرتدادات والأبعاد على النحو الآتي : 

ع�سرة )10( اأمتار للم�سافة بين اأقرب نقطة من فتحات خزانات الوقود واأقرب نقطة من م�سخات الديزل اأو البنـزين.. 1

�ستة )6( اأمتار لرتداد الم�سخات عن ال�سارع الرئي�ض اأو الفرعي من حد الر�سيف الخارجي للم�سخات. . 2

ثمانية )8( اأمتار لرتداد فتحات خزانات الوقود عن ال�سارع الرئي�ض اأو الفرعي.. 3

�ستة )6( اأمتار لرتداد الم�سخات عن المجاورين في المحطات من الفئتين )ج، د( من حد الر�سيف الخارجي للم�سخات.. 4

ع�سرة )10( اأمتار لرتداد فتحات خزانات الوقود واأنبوب التهوية في المحطات من الفئتين )ج ، د( عن حدود الجار.. 5

خم�سة )5( اأمتار للم�سافة الفا�سلة بين فتحات خزانات الوقود والمباني الخا�سة بالمحطة من الفئتين )ج ، د( وع�سرين . 6

)20( مترًا  لالإرتداد في المحطات من الفئتين )اأ،ب(.

اأر�سفة م�سخات البنزين والمباني الخا�سة في المحطات من الفئتين )ج،د( . 7 اأمتار للبعد ال�سـافي بين  ع�سرة )10( 

وع�سرين )20( مترًا في المحطات من الفئتين )اأ،ب(.

ثالثة )3( اأمتار لرتداد مباني المحطة عن حدود الجار في المحطات من الفئتين )ج، د(.. 8

ثمانية )8( اأمتار للبعد ال�سـافي بين الأر�سفة المتوازية لم�سخات البنـزين.. 9

ع�سرة )10( اأمتار للبعد بين م�سخات البنـزين وم�سخات الديزل.. 10

ع�سرة )10( اأمتار بين الموقع المخ�س�ض للغ�سيل والت�سحيم داخل المحطة وبين كل من م�سخات البنـزين وم�سخات الديزل. . 11

اأربعة )4( اأمتار لرتفـاع مظلة م�سخات البنـزين.. 12

خم�سة )5( اأمتار لرتفاع �سقف مظلة خدمة الغ�سيل والت�سحيم.. 13

�ستة )6( اأمتار لرتفـاع مظلة م�سخات الديزل.. 14

ثمانية )8( اأمتار لعر�ض مدخـل اأو مخرج ال�سيارات للمحطة.. 15

�ستة )6( اأمتار للم�سافة بين كل من ال�سراف الآلي ومحل القهوة عن كل من خزان الوقود والم�سخات.. 16

اإثنا ع�سر )12( مترًا للم�سافة بين كل من ال�سراف الآلي ومحل القهوة عن مدخل المحطة.. 17

املادة )18( :  الن�صاطات الإ�صافية

تكون الن�سـاطات الإ�سافية التي ي�سمح لها في المحطة بما في ذلك الن�ساطات الترفيهية والتجارية و�سـكن للعمال متنا�سبة مع  

م�ساحة الموقع ووفقًا لالأنظمة والتعليمات المنظمة لها، واأن تكون منف�سلة عن المحطة ، مع مراعاة عالقة هذه المرافق مع 

بع�سها ومع مباني المحطة وفق ما يحكم هذه العالقة من ا�ستراطات خا�سة بال�سالمة وا�ستراطات الموقع العام.
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والمكاتب والم�سجد.

يتم تخطيط اأر�سية المحطة بالعالمات المرورية الأر�سية التي ت�سير اإلى الدخول والخروج وبيان م�سار الحركة بالمحطة . 13

والمواقف.

اإحـاطة كامل الموقع للمحطة من الفئتين )اأ ، ب( ب�سياج منا�سب وبارتفاع ل يقل عن )2م( مترين وربطه ب�سياج حرم . 14

الطريق لمنع الحيوانات ال�سائبة من الدخول للطريق حر�سًا على �سالمة المرور وم�ستخدمي الطريق ، ومتابعة �سيانته 

ب�سورة م�سـتمرة مع و�سع �سبك بال�ستيك اأخ�سر على ال�سياج للحد من الأو�ساخ التي تنقلها العوا�سف الترابية.

تكون جميع مباني المحطة من دور واحد فقط ، ويجوز اأن يكون البناء من دورين - عدا المباني المخ�س�سة لخدمة . 15

ال�سيارات – متى توافرت ال�ستراطات الآتية: -

اأن تبعد عن فتحات خزانات الوقود واأنابيب التهوية والم�سخات م�سافة ل تقل عن )20م( ع�سرين مترًا.  اأ. 

اأن تكون منف�سلة عن حركة تموين الوقود بالمحطة ول ي�سمح باإقامتها فوق اأماكن الغ�سيل والت�سحيم مع مراعاة  ب. 

عالقة هذه المباني مع مباني المحطة وفق ما يحكم هذه العالقة من ا�ستراطات خا�سة بال�سالمة ودرا�سة الموقع 

العام. 

وجود مخرج طوارئ اآمن.  ج. 

د.   اأن يكون البناء من الخر�سانة الم�سلحة ول يقل �سمك الحوائط الخارجية عن )20( ع�سرين �سنتيمترًا. 

هـ.   اأن تكون الأبواب والنوافذ من مواد مقاومة للحريق )لمدة �ساعتين( واأن تفتح في الجهة المعاك�سة للمحطة بعيدًا 

عن م�سادر الخطر )فتحات خزانات الوقود والم�سخات واأنابيب التهوية(. 

عدم ا�ستخدام المبنى لأي اأن�سطة ت�سكل خطورة على المحطة. و. 

يجب تحقيق متطلبات ذوي الإحتياجات الخا�سة في جميع الخدمات الموجودة بالمحطة.  . 16

تهيئة ا�ستراحة لقائدي ال�ساحنات بارتفاع دور واحد فقط في المحطات من الفئتين )اأ،ب( تكون غير مخ�س�سة لل�سكن . 17

مع دورة مياه ت�ستمل على )3( حمامات.

املادة )21( : �صروط ومتطلبات مواقف ال�صيارات وال�صاحنات

تكون مواقف ال�ساحنات في المحطة من الفئتين )اأ، ب( خلف المحطة. . 1

تخ�س�ض مواقف خا�سة لذوي الإحتياجات الخا�سة.. 2

بالمحطة . 3 الملحقة  والن�ساطات  بالخدمات  الخا�سة  المواقف  توفير  ينبغي   ، اأعاله  الأولى  بالفقرة  ورد  ما  على  عالوة 

)الم�سجد، فندق الطرق )الموتيل(، المطعم( وفقًا لمتطلبات هذه الخدمات من المواقف المو�سحة بهذه الالئحة.

المتعلقة . 4 البلدية  بالخدمات  الخا�سة  وال�ستراطات  ال�سيارات  لمواقف  الفنية  لال�ستراطات  وفقًا  المواقف  ت�سمم 

بالمعوقين ال�سادرة عن الوزارة.

املادة )22( : �صروط ومتطلبات دورات املياه للمحطات

تخ�س�ض دورات مياه عامة في المحطة وفقًا لما يلي : . 1

دورة مياه خا�سة بالرجال واأخرى خا�سة بالن�ساء ل يقل عددها عن دورتين لكل منهما وذلك في موقع منا�سب في  اأ. 

المحطة من الفئات )اأ، ب، ج(.

ورد في  يقل عددها عما  )اأ، ب( ل  الفئتين  المحطة من  الم�سجد في  والن�ساء �سمن مبنى  للرجال  دورات مياه  ب. 

املادة )20( : �صروط ومتطلبات ال�صكل العام للمحطة

يوحد ال�سـكل والطراز المعماري العام في المحطة والخدمات المرفقة بها بحيث يكون هناك تنا�سق بين المباني �سواء . 1

في مواد الت�سطيب الخارجي اأو في العنا�سر المعمارية الخارجية.

يوحد ن�سـق الألوان الم�ستخدمة في مواد الت�سطيب الخارجي لجميع مباني المحطة وملحقاتها.. 2

تكون مواد الإن�ساء غير قابلة لال�ستعال ومقاومة للحريق وفقًا ل�ستراطات الدفاع المدني ومطابقة للموا�سفات القيا�سية . 3

ال�سعودية مع ا�ستخدام عوازل الرطوبة والحرارة.

تكون تك�سية الواجهات بمواد ذات ملم�ض ناعم غير قابلة لمت�سا�ض الزيوت وال�سحوم و�سهلة التنظيف.. 4

يراعى في الت�سميم �سفافية الواجهات للن�ساطات الموجودة بالمحطة عدا مبنى فندق الطريق )الموتيل(.. 5

يتم التقيد بقواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعالن ال�سادرة بالأمر ال�سامي الكريم رقم م/35 وتاريخ 1412/12/28هـ، . 6

بال�ستراطات  الواردة  والموا�سفات   ، النقل  وزارة  لدى  الإقليمية  الطرق  على  باللوحات  الخا�سة  الفنية  والموا�سفات 

الفنية للوحات الدعائية والإعالنية ال�سادرة عن الوزارة ، عند ت�سميم وتنفيذ اللوحات الدعائية والإعالنية على الطرق 

وداخل المحطة وملحقاتها  كما يتم مراعاة ما يلي :-

توحيد الألوان وال�سكل الجمالي للوحات الدعائية الموجودة على الخدمات داخل المحطة ويكتب في و�سط اللوحة  اأ. 

الخدمات  مباني  وواجهة  الم�سخات  مظالت  على  وم�ستمر  متكامل  ك�سريط  واحد  بارتفاع  وتكون  الخدمة  ا�سم 

الأخرى بالمحطة.

و�سع لوحة منف�سلة باإ�سم المحطة و�سعارها، تكون م�ساءة ، وبحجٍم وارتفاٍع منا�سبين ، مع اختيار الموقع المنا�سب  ب. 

لها.

مثل  الموقع  في  المختلفة  والخدمات  الأماكن  على  للدللة  بارز  مكان  في  وا�سحة  اإر�سادية  لوحات  تو�سع  ج.  

الم�سـجد،المطعم، فندق الطريق )الموتيل( ، دورات المياه ، وذلك باأبعاد ورموز منا�سبة.

ين�سق الموقع العام للمحطة من الفئتين )اأ ، ب( بحيث ي�ستمل على مناطق خ�سـراء ، مع تهيئة جل�سات خارجية لمرتادي . 7

والحركة  الم�سروع  ترابط عنا�سر  ويراعى   ، ومزروعة  الجل�سات مظللة  وتكون   ، )الموتيل(  الطريق  فندق  اأو  المحطة 

داخله للم�ساة والمركبات.

تخ�س�ض غرفة واحدة فقط للمراقبة �سمن مباني المحطة.. 8

يراعى في الت�سميم عدم التداخل في الحركة داخل المحطة بين مواقع الخزانات وخط تموين الوقود وخط الغ�سيل . 9

والت�سحيم والخدمات المتوفرة بالمحطة.

"ال�ستيل كريت" اأو اأي مواد اأخرى مماثلة تعتمدها البلدية . 10 تغطى الأر�سيات الخا�سة بالمحطة بالبالط ال�سلب مثل 

/ الأمانة، اأما الأفنية في منطقة الخـدمة واأماكن ور�ض ال�سيارات فتغطى بمواد مثل بالطات من الخر�سانة الم�سلحة 

بت�سـليح خفيف بحيث ل تزيد اأبعاد البالطـة الواحدة عن )2م × 2م( مع عمل فوا�سل بين هذه البالطات ويعمل لها 

م�سارف لت�سريف المياه وما قد يت�ساقط من وقود على الأر�ض ، وتغطى الم�سارف العلوية المك�سوفة بغطاء من الحديد.

ل ي�سمح با�ستخدام الإ�سفلت في الأر�سيات عدا ممرات ال�سيارات ، اأما اأر�سيات الخدمات الملحقة بالمحطة )المطعم، . 11

واحد  لون  ذات  وتكون  �سابههما  وما  وال�سيراميك  الرخام  من  فتكون  التجارية(  الن�ساطات  )الموتيل(،  الطرق  فندق 

متجان�ض وم�سقول وذو مقاومة عالية للبري والتاآكل والنحناء والإنزلق وخاٍل من الخدو�ض والفراغات والعيوب.

يتم تك�سية الحوائط في منطقة خدمات ال�سيارات ودورات المياه والمطاعم ب�سيراميك )ناعم الملم�ض و�سهل التنظيف(، . 12

والتموينات  والمطعم  )الموتيل(  الطرق  فنادق  اأماكن  في  الأ�سا�ض  مع  اأوجه  ثالثة  بال�ستيك  دهان  ا�ستخدام  ويمكن 
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تخ�سي�ض  مع   ، الإقليمية  الطرق  على  الوقود  بمحطات  تقام  التي  للم�سـاجد  والت�سميمية  التخطيطية  المعايير 

منطقة للو�سوء.

ج.  دورة مياه واحدة على الأقل في المطعم.

الف�سل والخ�سو�سية في الدخول اإلى دورات المياه )رجال ، ن�ساء( ، ومراعاة ا�ستخدامها من قبل ذوي الإحتياجات . 2

الخا�سة، وتزويد كل دورة  ب�سندوق طرد "�سيفون" ومروحة �سفط واإ�ساءة وتهوية منا�سبة .

اإلى . 3 تغذية دورات المياه من الخزان الرئي�ض للمياه ل�سمان توفر المياه بها ب�سكل دائم ، وت�سريف الف�سالت والمياه 

ال�سرب  لمياه  الأر�سية  الخزانات  بعيدة عن  تكون  "البيارة" بحيث  الداخلي  ال�سرف  اإلى  اأو  ال�سحي  ال�سرف  �سبكة 

بم�سافة ل تقل عن )10م( ع�سرة اأمتار وفي م�ستوى اأقل منه بـ )0.5م( ن�سف متر على الأقل .

ي�ستخدم ال�سيراميك من النوع المانع لالنزلق في الأر�سيات ل تقل �سماكته عن )8 مم( ، وال�سيراميك الناعم الملم�ض . 4

في الحوائط ب�سماكة ل تقل عن )6 مم( وبارتفاع الحائط ، ويف�سل الألوان الفاتحة .

يجب اأن تكون الأبواب جيدة ومدهونة بطالء عازل للرطوبة ومحكمة الإغالق من الداخل .. 5

توفير العدد المنا�سب من مغا�سل الأيـدي وتزويدها بالمياه الحارة والباردة وم�سدر لمياه ال�سرب و�سالل المخلفات .. 6

املادة )23( : الإ�صرتاطات الكهربائية 

تق�سم المحطة اإلى منطقتين: منطقة خطرة وهي منطقة تخزين وتداول المواد �سـريعة ال�ستعال، واأخرى اآمنة ت�سمل بقية 

الأماكن الأخرى بالمحطة كما هو مو�سح في )�سكل رقم 15(، وت�ستمل ال�ستراطات الكهربائية على ما يلي: 

وتكون . 1 لالنفجار  ومقاوم  �سرر  عنها  ي�سدر  ل  الذي  النوع  من  محمية  الكهربائية  والتمديدات  التركيبات  جميع  تكون 

م�سنعة طبقًا للموا�سفات القيا�سية ال�سعودية اأو اأحد الموا�سفات العالمية الخا�سة بمقاومة الحريق.

تخ�سع التمديدات الكهربائية لحتياطات خا�سـة لمقاومة الحرائق ومقاومة ال�سدمات.. 2

يوؤخذ في العتبار احتياطات الأمن الالزمة لمنع حدوث الحرائق نتيجة اأي �سـرارة كهربائية قد تحدث من جـراء حركة . 3

القواطع اأثناء الو�سل اأو الف�سل ، وكذلك ان�سهار �سلك الم�سهرات.

تكون الو�سالت الموجودة في موا�سـير التمديدات الكهربائية محكمة �سد ت�سرب المياه اأو اأي �سوائل اأخرى.. 4

 تجهز الموا�سـير التي تمر من منطقة الأمان اإلى منطقة الخطر ب�سندوق مانع للت�سـرب ومقاوم للحريق اأو اأي �سندوق . 5

اآخـر يعطي حماية مكافئة عند النقطة التي تدخل عندها الموا�سير اإلى المنطقة الخطرة.

 ل ي�سمح بتمديد مو�سالت الدوائر الموؤمنة في نف�ض موا�سير الدوائر الأخرى.. 6

 تكون المعدات والأجهزة والتمديدات الكهربائية الثابتة في المناطق الخطرة من النوع المقاوم للحريق والتفاعالت . 7

الكيميائية والمواد الكبريتية، وتكون في المناطق الآمنة من النوع المقاوم الم�ستخدم لالأغرا�ض ال�سناعية.

تغذى الأجهزة التي يمكن حملها اأو نقلها اإلى اأي مكان )بخالف الم�سابيح اليدوية المزودة بكابل مرن( من م�سدر . 8

كهربائي محمي �سد تيار الت�سرب الأر�سي.

لتو�سل المعدات الكهربائية من النوع غير الموؤمن على نف�ض الدائرة الكهربائية للمعدات من النوع الموؤمن.. 9

لتركب م�سهرات على المو�سل المحايد.. 10

 ل ي�سمح بتركيب قواطع اأو م�سهرات داخل هيكل م�سخات الوقود.. 11

 ترقم اأي معدة بذات الرقم هي والقاطع المو�سل للتيار الكهربائي بلوحة التوزيع الكهربائية.. 12

التوزيع . 13 بلوحات  القواطع  لأرقام  مناظرة  باأرقام  الفرعية  والمفاتيح  والقواطع  والمقاب�ض  والتو�سيالت  الأ�سالك  ترقم 

الكهربائية مع ا�ستمرارية ت�سل�سل الأرقام في حالة وجود اأكثر من لوحة فرعية ، وكتابة البيانات الوظيفية على اللوحة.

تو�سل الأجهزة الكهربائية بالدائرة تو�سياًل م�ستديمًا بمفاتيح ذات قطبين.. 14

 عند تمديد اأي خـط �سغط متو�سـط )13.8 ك. ف( على الر�سيف المحاذي للمحطة، فاإنه يجب اأن يكون الخط من . 15

الكابالت الأر�سية وعلى عمق )1( متر تحت �سطح الأر�ض.

املادة )24( : الأ�ص�س واملوا�صفات الفنية الكهربائية 

يجب اأن ت�ستمل الت�ساميم المقدمة على الأ�س�ض والموا�سفات الفنية الكهربائية التالية:

تكون �سبكات تغذية الإنارة م�ستقلة عن �سبكات تغذية القوى.. 1

تكون �سـبكات وتمديدات التغذية لمنطقة الم�سخات منف�سلة عن �سـبكات تغذية باقي اأق�سام المحطة ، واأن يكون لكل . 2

�سـبكة قاطع تيار عمومي خا�ض بها ل�سمان �سهولة التحكم.

يو�سح نظـام التغذية بالتيار الكهربائي والجهد والذبذبة وعدد الأطوار )الفازات(.. 3

تكون درجة الحرارة المحيطة الت�سميمية لالأدوات الكهربائية )50( درجة مئوية. . 4

يو�سح نظام التاأري�ض لالأجزاء الكهربائية ومقاطع اأ�سالك التاأري�ض ونوع العزل وطريقة عمل الأر�سي ونظام اختبار . 5

دائرة �سريان الأر�سي )محركات م�سخات الوقود ، وحدات الإنارة ، المقاب�ض ، المفاتيح والقواطع … وخالفه( على 

المخططات الكهربائية.

يراعى توزيع الأحمال بالت�ساوي على الأطوار )الفازات(.. 6
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تكون مقاطع الكابالت اأو المو�سالت منا�سبة ل�سدة التيار المار بالدائرة ، مع مراعاة ن�سبة احتياطي لمواجهة اأي اأحمال . 7

بدون ارتفاع في درجة حرارة الكابل اأو المو�سل ل�سمان �سـالمة العزل.

تو�سح التفا�سيل الفنية الكافية عن نوعية وحدات الإنارة والمفاتيح والقواطع والمقاب�ض والم�سهرات ولوحات التوزيع . 8

والكابالت والأ�سـالك وكل ما يلزم لاللتزام بها عند التنفيذ.

تدون على المخططات م�ستويات �سدة الإ�ساءة المقترحة لكل ق�سم من اأق�سام المحطة وطبقًا للم�ستويات المبينة فيما . 9

بعد.

المادة )25( : موا�صفات مواد الأعمال الكهربائية 

تكون المواد الالزمة لالأعمال الكهربائية للمحطة وفقًا للموا�سفات الفنية التالية:

10 ..)Stranded Wire( تكون الكابالت والأ�سالك الم�ستخدمة في التمديدات من النحا�ض الأحمر المجدول المعزول

11 . )PVC( تكون الكابالت من النوع الم�سلح مغلفة من الداخل بغالف من الر�سا�ض اأو بغالف من عديد كلوريد الفينيل

المقاوم لالأحما�ض وال�ستعال.

يكون الجهد المقنن للكابالت )1000( فولت ولالأ�سالك )600( فولت.. 12

من . 13 بغالف  مغلفة  وتكون   ، للحرارة(  )مقاوم  الحراري  بالبال�ستيك  المعزول  النوع  من  الأ�سالك  ا�ستخدام  ي�سترط 

واأبخرة  الطبيعية  للزيوت  والمعر�سة  الرطبة  والأماكن  ال�سائل  الوقود  تداول  اأماكن  في  لال�ستخدام  ومالئمة  النايلون 

المواد الملتهبة في درجة الحرارة العادية.

تكون الموا�سير التي تمدد داخل الأ�سـقف والجدران من النوع المعدني المجلفن اأو البال�ستيك المقاوم للهب اأو ال�ستعال.. 14

اأن تكون الموا�سير التي تمدد تحت �سطح الأر�ض محمية جيدًا ول تتاأثر بالأحما�ض والمواد الكبريتية في باطن . 15 يجب 

الأر�ض ومن النوع المقاوم لل�سدمات و�سد التاآكل.

تكون �سعة القواطع منا�سبة لحمل الدائرة.. 16

17 . Earth( تكون القواطع الرئي�سة والقواطع الحاكمة لدوائر الم�سخات من النوع المزود بالحماية �سد الت�سرب الأر�سي

.)Leakage  Circuit Breaker
 تكون م�سهرات الحماية بال�سعة المنا�سبة لحمل الدائرة.. 18

يجب اأن تكون لوحات التوزيع الفرعية المقترحة للمحطة من النوع المقفل تمامًا ومحكمة الغلق وم�سنعة من ال�ساج . 19

التوزيع  بغرفة  الأمان  منطقة  في  وتركب   ، الكبريتية  والمواد  لالأحما�ض  مقاوم  بدهان  ومدهونة  لل�سدمات  المقاوم 

الكهربائية ، ويف�سل اأن يكون من النوع الداخل بالجدار ، وفي حالة اختيار لوحات من النوع الذي يركب خارج الجدار 

فيلزم اأن يكون لها اأبواب مزدوجة )باب للقواطع مبا�سـرة وباب خارجي لإحكام الغلق ومزود باإطار من المطاط المرن 

لهذا الغر�ض(.

 يكتب ا�سم المنطقة التي تغذيها لوحة التوزيع في حالة وجود اأكثر من لوحة، واأن يو�سح على باب اللوحة التحذيرات . 20

الهامة مثل )خطر مميت ، كهرباء ، الجهد … فولت( وذلك بلون اأحمر.

والأتربة . 21 الغبار  ت�سرب  لمنع  للحريق  والمقاوم  المغلق  المحكم  النوع  با�ستخدامها من  الم�سموح  الإنارة  تكون وحدات   

منطقة  في  وتركب  لالإنفجار  ومقاومة  �سرر  عنها  ي�سدر  ول   )Resistance fire Class IP( وال�سوائل  والأبخرة 

العادي  النوع  من  فتكون  الأمان،  منطقة  في  الإنارة  وحدات  اأما  وال�سحوم،  الزيوت  تغيير  ومناطق  الوقود  م�سخات 

الم�ستخدم في الأغرا�ض ال�سناعية.

تكون المقاب�ض في المناطق الخطرة ومناطق تغيير الزيوت وال�سحوم من النوع المعدني المقاوم لالأحما�ض والتفاعالت . 22

الكيميائية ومقاومة للحريق وال�ستعال، واأن تكون من النوع الت�سابكي اأو بغطاء محكم وذات قطب اأر�سي وبمفتاح تاأمين، 

وفي المنطقة الآمنة تكون من النوع المنا�سب الم�ستخدم في الأغرا�ض ال�سناعية. 

املادة )26( : ت�صميم ومتطلبات الإ�صاءة والدوائر الكهربائية  

 ت�سمم الإ�ساءة طبقًا للموا�سفات ال�سعودية اأو اأحد الأنظمة العالمية المعترف بها في ح�سابات �سدة الإ�ساءة ، ويلزم . 1

الإ�سـارة اإلى النظام المختار في م�ستندات الم�سروع .

تزود الدائرة اأو الدوائر الكهربائية المغذية للم�سخات بمفتاح اأو قاطع م�ستقل للطوارئ ، بالإ�سافة اإلى المفتاح العمومي . 2

وذلك لف�سل التغذية الكهربائية عن جميع م�سخات الوقود ومعدات الإنارة الملحقة بها ، ويركب في مكان قريب وعلى 

م�سافة اأمان ل تقل عن )10م( ع�سرة اأمتار من اأي فتحة في خزان تعبئة الوقود اأو م�سخة الوقود اأو ما�سورة التهوية.

تق�سـم الـدوائر الكهربائية لم�سخـات الوقود كما هو مو�سح )بال�سكل رقم 16( تبعًا لنوعها اإلى:. 3

الم�سخة المنفردة : تزود بدائرة كهربائية واحدة للتحكم في كل من محرك الم�سخة ومعدات الإنارة الملحقة بها  اأ. 

وتتم حمايتها بوا�سطة قاطع دائرة اأو م�سهر ذي �سعة منا�سبة لحمل الدائرة ، كما تزود الم�سخة بمفتاح كهربائي 

ذي قطبين )قاطع الدائرة ثنائي( للتمكن من ف�سل الم�سخة كليًا عن الأجزاء الأخرى للتركيبات الكهربائية .

الم�سخة المزدوجة : تزود بثـالث دوائر كهربائية منف�سلة، واحدة لكل م�سخة على حدة، وواحدة لالإنارة، وحماية  ب. 

كل دائرة فرعية بقاطع دائرة منا�سب اأو بم�سهر ذي �سعة منا�سبة لحمل الدائرة، وتزويد الم�سخات بمفتاح كهربائي 

ذي قطبين )قاطع ثنائي( في الدائرة الرئي�سة للم�سخة، وذلك للتمكن من ف�سل جميع الدوائر الفرعية للم�سخة 

كليًا عن بقية اأجزاء ال�سبكة الكهربائية، وا�ستخدام المفاتيح الزئبقية داخل الزجاج اأو المفاتيح الدقيقة المغلقة 

للتو�سيل والف�سل داخل الم�سخات.
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املادة )27( : ت�صميم ومتطلبات نظام التاأري�س 

ي�سمم نظام للتاأري�ض وينفذ وفقًا لال�ستراطات الواردة بكتيب حماية التركيبات الكهربائية من تيار الت�سرب الأر�سي ال�سادر 

عن الوزارة، ووفقًا لما يلي:

اإن�ساء تاأري�ض اأر�سـي عام للمحطة بجوار غرفة توزيع الكهرباء الفرعية، اأو في اأي مكان منا�سب بعيدًا عن منطقة تخزين . 1

وتداول الوقود، ويجب األ تزيد مقاومة قطب التاأري�ض عن )25( اأوم.

المعدني . 2 والغالف  التو�سيل  و�سناديق  والموا�سـير  الكهربائية  والم�سخات  المعدات  لجميع  المعدني  الغالف  يوؤر�ض 

للكابالت الم�سلحة وجميع الأجـزاء المعدنية لخزانات الوقود. 

توؤر�ض م�سخات الوقود بمو�سل اأر�سي اإلى الأر�سي العام ويكون من النوع المعزول المقاوم للتفاعالت الكيميائية والمواد . 3

الكبريتية.

يجهز مو�سل اأر�سي من النحا�ض الأحمر المجدول )Stranded Wire( والمعزول بالبال�ستيك)PVC( بمقطع ل يقل . 4

عن  )50( مم2 ، ويو�سل اأحد طرفيه ب�سبكة التاأري�ض العمومية، والطرف الآخر يكون مزود بما�سك )Clamp( ل�سمان 

�سهولة تثبيته بج�سم عربة نقل الوقود اأثناء عملية تفريغ الوقود بالخزانات لت�سريب اأي �سحنات كهربائية �ساكنة. 

تكون خراطيم ملء الوقود من النوع المعدني المغلف بالبال�ستيك )PVC( ، واأن تكون مو�سلة جيدًا للكهرباء لتفريغ اأي . 5

�سحنات كهربائية �ساكنة من ال�سيارات اأثناء تعبئتها بالوقود في الأر�ض مبا�سرة.

يكون خرطوم تفريغ الوقود من النوع المعدني المغلف بالبال�ستيك )PVC( ، لت�سريب اأي �سحنات كهربائية �ساكنة اأثناء . 6

عملية التفريغ من �سيارات نقل الوقود اإلى الخزانات الأر�سية بالمحطة.

اإجراء اختبار �سالحية �سبكة التاأري�ض كل �سنتين.. 7

املادة )28( : األوان املو�صالت الكهربائية 

ت�سمم وتنفذ األوان المو�سالت الكهربائية المو�سحة بالجدول التالي طبقًا لموا�سـفات الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات  

والمقايي�ض:-

األ يقل عمق كابالت ال�سغط المتو�سـط )13.8 ك. ف( المارة بالقرب من المنطقة الخطرة عن )1( متر من  اأ. 

�سطح الإ�سفلت.

األ يقل عمق كابالت ال�سغط المنخف�ض )127/220/380 فولت( عن )70( �سم من �سطح الإ�سفلت. ب. 

تو�سع طبقة من الرمل الجاف تحت الكابالت التي تمدد في باطن الأر�ض ، وطبقة اأخرى فوقها ب�سمك )10( �سم ،   .3

وو�سع بالطات خر�سـانية و�سريط تحذيري بطول م�سار الكابالت.

ل ي�سمح بعمل اأي و�سالت في الأ�سالك داخل الموا�سير �سواء في المنطقة الخطرة اأو المنطقة الآمنة، ول ي�سمح بعمل   .4

اأي و�سـالت في الكابالت في تمديدات المنطقة الخطرة. 

ل ي�سمح بعمل  اأي تركيبات كهربائية موؤقتة في اأي جزء من اأجزاء المحطة.  .5

عند ا�ستخدام م�سابيح يدوية، يجب األ تعمل على جهد اأكبر من )50( فولت وتكون مزودة بكابل مرن جيد العزل ، كما   .6

يف�سل اأن تكون من النوع الذي يعمل بالبطاريات الجافة، وموؤمنة �سد حدوث ال�سرارة منها.

املادة )30( : ت�صميم و�صروط غرف الكهرباء 

تن�ساأ غرفة كهرباء داخلية م�ستقلة لتوزيع الطاقة الكهربائية على اأق�سام المحطة المختلفة بم�ساحة ل تقل عن )6م2( ، . 1

وعلى بعد ل يقل عن ع�سرة )10( اأمتار )م�سافة اأمان( من المنطقة الخطرة واأل تقل �سماكة الجدران عن ع�سرين )20( 

�سم مع عدم عمل فتحات تهوية في الجدار المواجه للمنطقة الخطرة.

الكهرباء، يجب الح�سول على مخطط وت�سميم غرفة . 2 لتركيب محول �سركة  ال�سرورة لتخ�سي�ض غرفة كهرباء  عند 

بعده عن خم�سة ع�سر )15( مترًا من  يقل  الغرفة في موقع ل  وتن�ساأ  المحلية  الكهرباء  �سركة  الكهربائي من  المحول 

المنطقة الخطرة ولها واجهة واحدة على الأقل على ال�سـارع مع الأخذ في العتبار اأن تكون فتحة التهوية ومدخل الغرفة 

جهة ال�سارع واأن تغطى هذه الفتحة ب�سبك �سيق الفتحات.

ل ي�سـمح بعمل غرف تفتي�ض كهربائية في المنطقة الخطرة، وفي حالة ال�سرورة يتم عمل غرفة تفتي�ض من النوع المحكم . 3

تكون  اأن  ويجب  اإليها،  الحاجة  الغلق عند  تفريع محكمة  ا�ستخدام �سناديق  ويمكن   ، الآمنة فقط  المنطقة  وفي  الغلق 

معزولة جيدًا بمادة تمنع تاآكلها اأو تفاعلها مع المواد الكبريتية والأحما�ض.

املادة )31( : القواطع الكهربائية

 تكون جميع القواطع الحاكمة لدوائر المنطقة الخطرة من النوع الموؤمن وتعمل بنظام الت�سريب الأر�سي �سواًء للتيار اأو . 1

الجهد.

المياه . 2 �سد  المحمي  النوع  من  الخارجية  الجدران  على  اأو  المباني  خارج  تركب  التي  الكهربائية  الأدوات  جميع  تكون 

.)Outdoor, Weather proof type( والأتربة والأبخـرة والأحما�ض

تعمل دائرة حماية كهربائية للتحكم في ف�سل التيار الكهربائي عن جميع �سبكات الكهرباء الخا�سة بمنطقة الخطر عند . 3

حدوث اأي �سيء غير عادي، ودائرة حماية كهربائية اأخرى للتحكم في ف�سل التيار عن جميع �سـبكات كهرباء المحطة 

بالكامل.

 توؤمن اأدوات اإطفاء الحريق المالئمة لل�سرارة الكهربائية التي يمكن اأن تنتج من المعدات والقواطع.. 4

اللوناملو�صل

اأحمر اأو اأ�سود اأو اأبي�ض اأوبنيالكهرباء

اأزرق فاحتالتعادل

اأخ�سر اأو اأخ�سر خمتلط بالأ�سفرالأر�سي

املادة )29( : ت�صميم التمديدات الكهربائية

تكون التمديدات التي تتم في الأ�سـقف والجدران داخل موا�سير محمية ومقاومة للحرائق اأو ال�ستعال  تدفن جيدًا وتغطى   .1

بالإ�سمنت من جميع الجوانب.

والمواد  الكيميائية  التفاعالت  الأ�سالك داخل موا�سير - معالجة �سد  اأو  الكابالت  �سواء  الأر�سية -  التمديدات  تكون   .2

الكبريتية و�سد التاآكل ومقاومة للحريق ، وتتوافر فيها ال�ستراطات التالية : 
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املادة )32( : املولد الكهربائي

في حالة تغذية المحطة بمولد كهربائي ب�سفة اأ�سا�سية اأو ب�سفة احتياطية عند وجود م�سدر تغذية خارجي يراعى الآتي:

و�سع المولد في غرفة م�ستقلة بعيدًا عن منطقة تداول وحفظ المواد البترولية، وتكون اأبواب الخدمة وفتحات التهوية . 1

على اتجاه م�ساد للمحطة وبم�سافة اأمان ل تقل عن )15م( خم�سة ع�سر مترًا.

تكون ما�سورة عادم الماكينة المركبة على المولد الكهربائي اأعلى ما يمكن فوق �سطح الغرفة راأ�سيًا بحيث ل يقل ارتفاعها . 2

عن )2.5م(.

يجب تاأمين خـزان الوقود اليومي الخا�ض بتموين الماكينة الخا�سة بالمولد الكهربائي �سد الحريق.. 3

عدم ترك اأو و�سع اأي مواد ملتهبة داخل غرفة المولد كتخزين ال�سـحوم والزيوت وخالفه.. 4

املادة )33( : الإ�صرتاطات امليكانيكية

يجب اأن تكون المواد الداخلة في اإن�ساء خزان الوقود مالئمة ول تتاأثر بالمواد البترولية التي �سيتم تخزينها، ويمكن اأن . 1

ي�ستخدم فيها ال�سلب اأو اأي مادة اأخرى منا�سبة.

ل يقل �سمك األواح ال�سلب في اأي مقطع عن )6 مم(.. 2

يكون لكل ق�سم من الخزان و�سـيلة م�ستقلة لقيا�ض كمية الوقود به في حالة وجود اأكثر من ق�سم بالخزان، وينبغي ا�ستخدام . 3

و�سائل اإلكترونية حديثة لقيا�ض كمية الوقود في الخزانات واكت�ساف اأي ت�سرب قد يحدث للوقود من الخزانات اأو الأنابيب.

املادة )34( : ا�صرتاطات ملء خران الوقود

الوقود بالخزان، . 1 اإدخال مقيا�ض كمية  الأنبوبة في  اأن ت�ستخدم هذه  راأ�سية، فيجب  باأنبوبة ملء  في حالة ملء الخزان 

ويجب اأن يلحم في قـاع الخزان مبا�سرة تحت اأنبوبة الملء لوح من ال�سلب ب�سمك ل يقل عن �سمك الخزان واأن يكون 

مقيا�ض العمق م�سنوعًا من مادة غير حديدية.

تدخل خطوط اأنابيب الملء والتهوية والتغذية اإلى الخزان من القمة فقط عند الم�ستوى الراأ�سي المار بالمحور الطولي . 2

للخزان.

األ يزيد ال�سغط ال�ساكن النا�سئ عند قاع الخزان على )70( كيلو با�سكال عندما تكون اأنبوبة الملء مملوءة بالوقود.. 3

با�سكال لمدة ل تقل عن )15( دقيقة . 4 بالماء وتعري�سه ل�سغط هيدرو�سـتاتيكي مقداره )135( كيلو  يتم ملء الخزان 

للتحقق من عدم وجود ت�سرب من الخزان ، اأو يتم تعري�ض الخزان ل�سغط هوائي مقداره )125( كيلو با�سكال لفترة 

زمنية طبقًا للجدول المو�سح اأدناه : -

تحاط تو�سيالت فتحات الدخول والملء والتغذية والتهوية بغرفة تفتي�ض من الطوب اأو الخر�سانة، مع تزويدها بغطاء . 5

له قفل وكذلك بمانع ت�سرب مزدوج اأو يكون مرتفعًا اإلى م�سافة )5( �سم فوق م�ستوى اأر�سية منطقة الخدمة مع اإحاطته 

بمنحدر خر�ساني.

تركب اأنبوبة الرجوع الجانبية بحيث تعمل على اإعادة الوقود الزائد اإلى الخزان، واأل يزيد الحد الأق�سى لل�سغط الذي . 6

يبداأ عنده الرجوع عند )20( كيلو با�سكال.

يجب األ توؤثر المنتجات البترولية على الأنابيب وال�سمامات وملحقاتها وكذلك على اأي حلقات و�سل.. 7

يجب األ يحدث تلف اأو ت�سـرب لالأنابيب وتو�سيالتها بتاأثير الإجهادات النا�سئة عن التمدد الحراري اأو القوى الأخرى . 8

التي تحدث اأثناء الخدمة العادية )مثل مرور ال�سيارات( ، كما يجب اأن تتحمل الإجهادات وارتفاع درجات الحرارة التي 

توؤثر عليها عند تعر�سها للحريق اأو اأن يتم حمايتها بطريقة منا�سبة �سد تلك الظروف.

اأثناء الت�سغيل العادي، وكذلك في حالة . 9 يزود خط الأنابيب بعدد كاف من ال�سمامات لتحقيق الت�سغيل بكفاءة واأمان 

حدوث اأي تلف اأو في حالت الطـوارئ، ويجب األ يقل عددها عن �سمامين اأحدهما عند ات�سال الأنابيب بالخـزان والآخر 

عند ات�سال الأنابيب بم�سخة الوقود.

يتم حماية الأنابيب من التاآكل ودهانها بدهان مقاوم لذلك.. 10

والتغذية . 11 التهوية  اأنابيب  انحدار  يقل  األ  ويف�سل  العادية  الت�سغيل  تحت ظروف  تتلف  ل  بحيث  الأنابيب  تو�سع خطوط 

واأنابيب الملء المائلة عن )1 : 40( في اتجاه الخزان. 

يجب األ تقل الم�سافة الأفقية بين مو�سع مخرج اأنبوبة التهوية واأي حد من حدود المحطة اأو اأية فتحة في اأي مبنى عن . 12

مترين.

يتم اختبار الأنابيب وتو�سيالتها ب�سغط داخلي هيدرو�سـتاتيكي قدره )135( كيلو با�سكال لمدة ل تقل عن )10( دقائق . 13

للتاأكد من عدم وجود ت�سرب فيها قبل تغطيتها بالخر�سانة اأو الرمل .

تدهن الأنابيب وترقم بطريقة منا�سبة ت�سمح بالتعرف ال�سهل على محتوياتها.. 14

تدعم خطوط الأنابيب المدفونة تحت الأر�ض وتغطى بطبقة من الخر�سانة الناعمة ل يقل �سـمكها عن )15( �سم اأو يتم . 15

حمايتها ببالط من الحجر ، وفي حالة وجود حـركة لل�سيارات فوق خطوط الأنابيب فيجب تغطية المنطقة بالخر�سانة 

الم�سلحة.

يجب اأن تمالأ المجاري التي تو�سع بداخلها الأنابيب بالرمل الجاف اأو ما يماثله واأن تكون باأبعاد منا�سبة لت�سهيل اأعمال . 16

ال�سيانة لل�سمامات والملحقات.

يراعى اأن تكون الو�سالت بين الخزان والأنابيب وبين الأنابيب والم�سخة مجهزة بطريقة ت�سمح لها بالحركة لتالفي . 17

ت�سرب الوقود منها اأثناء حركة ال�سيارات فوقها.

املادة )35( : ا�صرتاطات امل�صخة الآلية 

تزود الم�سخة الآلية للوقود بو�سيلة تلقائية لتحديد كمية الوقود بحيث تمنع تدفق اأكثر من )90( لترًا من الوقود في كل . 1

مرة  ت�سغل فيها الم�سخة.

تكون الم�سخة الآلية للوقود الكترونية مجهزة بو�سـيلة تبريد ميكانيكية تمكنها من العمل المتوا�سل دون ارتفاع درجة . 2

حرارتها.

فرتة الختبار )�صاعة(احلد الأعلى للطاقة التخزينية )لرت(

1500024

3000048

4500072

6000096
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تزود الم�سخة بو�سيلة تحكم ل ت�سمح لها بالعمل اإل عند رفع الفوهة من مكانها المعتاد وت�سغيل المفتاح اليدوي الموجود . 3

على الم�سخة، كما تعمل هذه الو�سيلة على اإيقاف الم�سخة عند اإعادة الفوهة اإلى و�سعها المعتاد.

اإذا زودت الم�سخة بمبين زجاجي ، فيجب اأن يتحمل الزجاج �سغطًا هيدرو�ستاتيكيًا مقداره )50( كيلو با�سكال.. 4

يجب اأن يتوفر تيار هواء منا�سب للتهوية حول الم�سخة واأل تقل الم�ساحة الكلية الفعالة لفتحات التهوية عن )75( �سم2 .. 5

في حالة اإمكانية حدوث اأي ت�سرب للوقود في الفراغ الموجود تحت غالف الم�سخة فيلزم ا�ستخدام و�سائل منا�سبة مثل . 6

ملء الفراغ بالرمل ليمكن امت�سا�ض هذا الت�سرب.

اأو . 7 اإلى موا�سير ال�سرف  تعمل مجاري منا�سبة لأر�سية منطقة العمل، وتتخذ الحتياطات الالزمة لمنع ت�سرب الوقود 

المجاري.

معدل . 8 يزيد  واأل  الملء،  زيادة  نتيجة  اأو  الرتداد  نتيجة  الوقود  تناثر  يمنع  تلقائي  بقاطع  الوقود  ت�سريف  فوهة  تزود 

الت�سريف الالزم لت�سغيل القاطع عن ن�سف معدل الت�سريف الم�سبوط عليه ذراع فتح الفوهة.

املادة )36( : ا�صرتاطات امل�صخة التي ت�صغل بوا�صطة عامل 

تزود الم�سخات التي يتم ت�سغيلها بوا�سـطة عامل بذراع لفتح ال�سمام اإذا توافرت جميع ال�سروط التالية:

اتخاذ الحتياطات الالزمة ل�سمان عدم اإزاحة الفوهة من اأنبوبة الملء لل�سيارة اأثناء عمليات الملء العادية.. 1

في حالة �سقوط الفوهة من اأنبوبة الملء لل�سيارة ، فيجب اأن يتم اإعتاق ذراع ت�سغيل �سمام الفوهة تلقائيًا عند ا�سطدام . 2

الفوهة بال�سيارة اأو بالأر�ض واأن يتوقف تدفق الوقود في الحال.

اأن يتم تركيب الفوهة في خرطوم الت�سريف بطريقة ت�سمن توقف تدفق الوقود واإعتاق الفوهة من مجموعة الت�سريف . 3

في حالة تحرك ال�سيارة اأثناء تواجد الفوهة في اأنبوبة الملء وذلك قبل اأن يحدث تلف في �سمام التحكم اأو الخرطوم 

اأو الم�سخة.

املادة )37( : ا�صرتاطات امل�صخات يف حمطات اخلدمة الذاتية

يجب اأن تتوفر في فوهة م�سخة الوقود في محطات الخـدمة الذاتية بالإ�سافة اإلى ما �سبق المتطلبات التالية:

اأن يكون الحد الأدنى لمعدل الت�سريف الالزم لت�سغيل قاطع الت�سريف )9( لترات/ دقيقة.. 1

يجب بعد ت�سغيل القاطع األ يكون من الممكن اإعادة الت�سريف بدون اإعادة ذراع التحكم في الفوهة اأوًل اإلى و�سع القفل.. 2

اأن تزود الفوهة باأداة تمنع الت�سريف اإل اإذا و�سعت الفوهة في و�سعها ال�سحيح اأو تم توجيهها اإلى الأ�سفل.. 3

اأن تتخذ الحتياطات الالزمة لإعادة الخرطوم تلقائيًا اإلى و�سعه الطبيعي الآمن بجوار الم�سخة بعد ال�ستخدام.. 4

اأن يكون خرطوم التوزيع من النوع المو�سل للكهرباء وذو �سطح خارجي اأمل�ض ومقاوم للعوامل الجوية والتاآكل والمواد . 5

البترولية واأل يزيد طوله عن )4م( اأربعة اأمتار، ويكون مقا�ض قطر الخرطوم الداخلي من )20 – 30( مم.

الوقود مو�سوعة داخل غالف خارجي للحماية ومراقبة . 6 اإلى م�سخات  المو�سلة من الخزانات  الأنابيب  اأن تكون  يجب 

ت�سرب الوقود عبر الأنابيب.

املادة )38( :  ا�صرتاطات ومتطلبات خدمة الغ�صيل والت�صحيم 

عند اإقامة خدمة الغ�سيل والت�سحيم فاإنه يلزم تطبيق ال�ستراطات التالية:

للغ�سيل والت�سحيم بمرواح �سفط لتجديد . 1 الأماكن المخ�س�سة  اأن تزود  المباني عن دور واحد فقط على  ارتفاع  ل يزيد 

الهواء . وتكون حوائط المغا�سل في المحطات من الفئتين )ج ، د( م�سمتة جهة المجاورين ول ي�سمح بعمل اأي فتحات بها.

تخ�س�ض غرفة للم�سخات الخا�سة بدفع المياه ورفع الروافع على اأن تكون منعزلة عن مباني الغ�سيل والت�سحيم في مكان . 2

منا�سب.

تخ�س�ض رافعة ل�سيارة واحدة فقط مع ترك فراغ حولها متر ون�سف على الأقل من كل جانب لتوفير ال�سالمة وت�سهيل . 3

العمل.

مراعاة . 4 مع  والوقود  المياه  لت�سرب  مقاومة  موا�سير  داخل  تمديدها  ينبغي  فاإنه  اأر�سية  كهربائية  كابالت  تمديد  عند 

ال�ستراطات الكهربائية الأخرى الواردة في هذه الالئحة.

تك�سية الواجهات الخا�سة بالمباني بمواد غير قابلة لمت�سا�ض الزيوت و�سهلة التنظيف.. 5

تكون الأر�سيات من ترابيع خر�سـانية م�سلحة في حدود )2م × 2م( مع عمل فوا�سل تمدد بينها ويعمل بها ميول منا�سبة . 6

لل�سرف على اأن تكون الميول جهة ال�سارع.

بم�سخات . 7 الخا�سة  ال�سيارات  حركة  عن  منف�سلة  بالمحطة  والت�سحيم  الغ�سيل  موقع  واإلى  من  ال�سيارات  حركة  تكون 

الوقود كلما اأمكن ذلك. 

التقيد بال�سـتراطات المعمارية والإن�سائية والكهربائية والميكانيكية وال�سحية الواردة في المعايير الت�سميمية للمحطات . 8

في هذه الالئحة بما يتنا�سب مع المن�ساآت المقامة في مواقع الغ�سيل والت�سحيم.

وفقًا . 9 بها  الخا�سة  الم�ساحات  ، وتحديد  ال�سنع  لمتطلبات جهات  وفقًا  اآلية  تعمل ب�سورة  التي  ال�سيارات  تنفذ مغا�سل 

للحجم والمتطلبات الأخرى الم�ساحبة لها.

يمنع �سرف المياه بعد ال�ستعمال على �سبكة ال�سرف ال�سحي العامة دون معالجتها م�سبقا على اأن تعمل ميول منا�سبة . 10

لالأر�سيات لت�سريف المياه ، وتتم المعالجة با�ستعمال م�سايد البترول وال�سحوم وغرف التر�سيب والت�سفية من الزيوت 

وفق ال�ستراطات ال�سحية في هذه الالئحة، وفي حالة عدم وجود �سبكة �سرف �سحي عامة فاإنه يلزم عمل �سرف �سحي 

محلي.

تطبق في حفرة تغيير الزيوت ال�ستراطات التالية : . 11

تكون الحفرة بعر�ض )0،70م( وعمق )1،50م( ويكون طولها منا�سبا مع طول ال�سيارات التي ت�ستخدم لها بحيث ل  اأ. 

يقل عن )5م( ول تعيق ال�سيارة الواقفة فوقها من الدخول اأو الخروج اإلى الحفرة. 

اأو الخروج منها ، ولمنع احتجاز  اإليها  تزود الحفرة بدرج ي�ساعد على �سهولة ا�ستخدام هذه الحفرة في الدخول  ب. 

العمال في حالة حدوث حريق اأثناء العمل. 

يجب األ يعتر�ض مدخل الحفرة اأو مخرجها معدات اأو اأجهزة وخالفها.  ج. 

تهويتها  بها مع مراعاة  المختلطة  المياه  اأو  الزيوت  اأو  ال�سحوم  ت�سرب  الخارج عزل جيدا �سد  الحفرة من  تعزل  د. 

واإنارتها. 

تكون اأر�سية الحفرة ب�سكل مائل في اتجاه نقطة ال�سرف الخا�سة بها. هـ. 
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الفصل الخامس : اشتراطات خزانات الوقود 
والمضخات األرضية والمعلقة

املادة )39( : ا�صرتاطات تركيب خزانات الوقود

يركب خزان الوقود تحت م�ستوى �سطح الأر�ض داخل غرفة معزولة من الخر�سانة الم�سلحة، ومثبتة جيدًا في القاعدة . 1

مع مراعاة اأن ل تقل الم�سافة التي تف�سل الخزان عن الجدران ال�ساندة عن متر )1( وملء الفراغ حول الخزان برمل 

ناعم ونظيف ) �سكل رقم 17( .

تو�سع الخزانات داخل حدود المحطة في موقع جيد التهوية، ول تقام عليها اأية من�ساآت اأخرى، وفي حالة وجود اأكثر من . 2

خزان بالمحطة فيجب األ تقل الم�سافة الفا�سلة بين كل خزان واآخر عن متر )1( مقا�سة من الجدار الخارجي للخزان 

في كل اإتجاه.

يجب حماية الخزانات من المرور ووقوف ال�سيارات عليها وذلك بتغطية المنطقة الواقعة فوقها بالخر�سانة الم�سلحة . 3

ب�سماكة ل تقل عن ) 15( خم�سة ع�سر �سنتيمترًا ) وفق م�سطح الم�سقط الأفقي للخزان (، وتمتد التقوية اأفقيًا بما ل يقل 

عن ثالثين �سنتيمتر )30( �سم من جميع الجهات مع و�سع العالمات التحذيرية، وتكون الخزانات بمكان اآمن ومحكمة 

الإغالق باأقفال خا�سة، كما تن�ساأ على فتحة الخزان غرفة تفتي�ض لل�سيانة ) �سكل رقم 18، 19(.

يكون لكل خزان ما�سورة تهوية بحيث ل يقل قطرها عن )5 �سم( واإرتفاع يزيد عن اأعلى مبنى في المحطة باأربعة اأمتار . 4

على الأقل، وتنتهي فوهتها العليا دون اأي عائق في الهواء الطلق بكوع ق�سير مزود بفلتر اأو مادة حماية اأخرى، ويمنع 

خالف ذلك بو�سع فتحات تهوية اأر�سية للخزانات، كما يجب و�سع ما�سورة تهوية لغرفة الخزان على امتداد ما�سورة 

التهوية للخزان.

املادة )40( : ال�صرتاطات الالزمة حلماية اخلزانات ومنع ت�صرب الوقود منها

تتخذ الحتياطات البيئية والفنية الالزمة لمنع ت�سرب الوقود من الخزانات وذلك على النحو التالي :-

يلزم اإ�ستخدام و�سائل اإلكترونية حديثة لقيا�ض كمية الوقود في الخزان واإكت�ساف اأي ت�سرب قد يحدث للوقود ومعالجته.. 1

مراعاة ال�ستراطات الخا�سة بتركيب وتثبيت وعزل الخزانات غير الم�سنوعة من ال�سلب و�سيانتها ب�سفة دورية وفقًا . 2

للتعليمات المعدة من جهات ال�سنع، على اأن تكون معتمدة من الهيئة ال�سعودية للموا�سفات والمقايي�ض ومنا�سبة لأجواء 

المملكة.
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يطلى ج�سم الخزان الداخلي والخارجي بطالء مانع للتاآكل وال�سداأ، مع مراعاة عزل بئر الخزان لمنع ت�سرب المياه اأو . 3

الوقود منه اأو اإليه، واأن يتنا�سب الطالء الداخلي مع نوع المادة البترولية المخزنة، ويف�سل طالء الخزانات الم�سنوعة 

من ال�سلب من الداخل بمادة الألياف الزجاجية اأو اأي مادة اأخرى توؤدي نف�ض الغر�ض على اإرتفاع )1م( متر واحد من 

القاع كحد ادنى.

يزود الخزان بفتحة دخول بمقا�ض كاف لفح�سه من الداخل واإجراء الإ�سالحات عند ال�سرورة وفي حالة وجود اأكثر من . 4

ق�سم بالخزان فيجب اأن يكون بكل ق�سم فتحة للدخول.

اأنبوبة . 5 نهاية  التغذية فوق  اأنبوبة  ونهاية  الخزان  قاع  �سنتيمترات فوق   )4  ( اأربعة  التعبئة في حدود  انبوب  نهاية  تكون 

التعبئة بم�سافة ل تقل عن اأربعة ) 4( �سنتيمتر واأن تزود اأنبوبة التعبئة بغطاء محكم كما هو وارد بال�سكل رقم ) 19(.

 اتخاذ الإحتياطات الالزمة بحيث ل تغمرها المياه في حال هطول الأمطار وال�سيول.. 6

تكون خزانات الوقود مطابقة للموا�سفات المعتمدة من الهيئة ال�سعودية للموا�سفات والمقايي�ض والجودة.. 7

عمل اختبار �سغط كل ثالث �سنوات لالأنابيب المو�سلة من الخزانات اإلى م�سخات الوقود ل�سمان عدم وجود ت�سرب . 8

للوقود ي�سر بالبيئة.

املادة )41( : ا�صرتاطات م�صخات الوقود الأر�صية

المحطة وبعر�ض ل يقل عن . 1 اأر�سية  وبارتفاع )25�سم( عن من�سوب  الم�سلحة  الخر�سانة  الم�سخات من  يكون ر�سيف 

)1.25م( ، ول يزيد طـول الر�سيف عن )13.5م( ح�سب عدد الم�سخات، ول يقل البعد بين نهاية الر�سيف ومركز 

الم�سخة في التجاه الطولي للر�سيف عن )1،50م( كما هو مو�سح في )�سكل رقم 20(.

تثبت الم�سخات في الر�سيف بوا�سطة البراغي الخا�سة بها.. 2

تو�سل اأنبوبة التغذية بالم�سخة عند القاعدة بحيث تكون مرتفعة عن الر�سيف )5�سم( على الأقل ، وتكون بعيدة عن . 3

ما�سورة التمديدات الكهربائية بم�سافة )10�سم( على الأقل.

يجب اأن ل ي�ستمل الر�سيف على اأكثر من اأربع )4( م�سخات كما هو مو�سح في )�سكل رقم 20(.. 4

يجب األ يقل �سافي الم�سافة بين محور الم�سخة ومحور الم�سخة المجاورة لها عن )3.5م( في الر�سيف الواحد كما . 5

هو مو�سح في )�سكل رقم 21(.
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 تاأمين و�سيلة منا�سبة لمعايرة م�سخات الوقود وفقًا لمتطلبات وزارة التجارة وال�سناعة.. 7

تكون مواقع عدادات قـراءة التعبئة في مواقع بارزة ي�سهل روؤيتها وتمييزها من قبل اأ�سحاب ال�سيارات.. 8

يجب األ يقل �سافي الم�سافة بين اأر�سفة الم�سخات على نف�ض ال�ستقامة عن )4م( اأربعة اأمتار ، على اأن يمنع مرور . 6

ال�سيارات خاللها، وذلك بو�سع عالمات تحذيرية وحواجز مرورية مالئمة.

تغذى الم�سخة الواحدة بخط م�ستقل ومبا�سر من الخزان ويركب على كل خط  �سماما اأمان )2( يعمالن ب�سورة اآلية . 7

اأحدهما عند ات�سال الأنابيب بالخزان والآخر عند ات�سال الأنابيب بم�سخة الوقود.

يجب األ تقل اأبعاد المظالت عن )1.5م( من كل جانب من جوانب ر�سيف الم�سخات كما هو مو�سح )بال�سكل رقم 21(.. 8

تحدد األوان م�سخات الوقود وفقًا للون الوقود المنتج.. 9

يلتزم  اأ�سحاب المحطات بتركيب زجاج مرئي على م�سخات الوقود لتمكين العميل من م�ساهدة لون المنتج .. 10

تحمى اأر�سفة الم�سخات من احتكاك اإطارات ودعامات ال�سيارات باأية مواد اأو اأجهزة منا�سبة ت�ستخدم لحماية اأر�سفة . 11

الم�سخات.

تحمى اأر�سـفة الم�سخات من تجمع المياه عليها بعمل ميل منا�سب يبداأ من و�سط الجزيرة وينتهي عند اأطرافها وحوافها.. 12

تركب �سفاية تنقية الوقود قبل الم�سخة وذلك لحماية الم�سخات وال�سيارات التي يتم تزويدها بالوقود من الأو�ساخ التي . 13

قد تعلق بالوقود.

تاأمين و�سيلة منا�سبة لمعايرة م�سخات الوقود وفقًا لمتطلبات وزارة التجارة وال�سناعة.. 14

املادة )42( : ا�صرتاطات م�صخات الوقود املعلقة 

ت�سمم جميع الم�سخات في غرفة منف�سلة بعيدًا عن منطقة التعبئة، وي�سحب الوقود من الم�سخات بوا�سطة الموا�سـير . 1

لمنطقة الخدمة بحيث تكون التمديدات والو�سالت مخفية داخل ال�سقف، اأما فوهـات التعبئة فتكون على م�ستوى مرتفع 

وفي متناول اأيدي العاملين بالمحطة.

تكون الم�سخات على اأبعد م�سـافة ممكنة من منطقة التعبئة، وتكون معـزولة عن بقية المحطة بفا�سل مقاوم للحريق . 2

لمدة �ساعتين على الأقل، ويجب حماية جميع الفتحات في هذا الفا�سل بنف�ض الطريقة، وتكون جميع الرتدادات الخا�سة 

بالم�سخات المعلقة هي نف�ض الرتدادات الخا�سة بالم�سخات الأر�سية.

توفير و�سائل حركية )ميكانيكية( منا�سبة للتهوية في غرفة الم�سخات للتخل�ض من الأبخرة ال�سريعة ال�ستعال، ويجب . 3

اأن تكون مروحة التهوية وملحقاتها وجميع التجهيزات الكهربائية ولوازمها من ت�سليك ومفاتيح ولوازم اإ�ساءة الم�ستعملة 

في غرفة الم�سخات من النوع المنا�سب لال�ستعمال في الأجواء المحتوية على اأبخرة �سريعة ال�ستعال.

اإلى خارج . 4 البنـزين  اأبخرة  الكامل من جميع  التخل�ض  الم�سخات بحيث ي�سمن  العادم من غرفة  ي�سمم نظام �سحب 

التي  والأبخرة  العادم  لهواء  الوقود  منطقة من محطة  اأي  تتعر�ض  ل  بحيث  التهوية  مروحة  موقع  اختيار  ويتم  الغرفة 

تطردها هذه المروحة.

تزويد غرفة الم�سخات بفتحة لإدخال الهواء الطلق بحيث يكون كافيًا لتعوي�ض هواء العادم الم�سحوب اإلى الخارج، ول . 5

ي�سمح باأي تفريغ جزئي في الغرفة، وتكون هذه الفتحة بعيدة قدر الإمكان عن منطقة التعبئة ومنطقة ال�ســحن والتفريغ، 

وكذلك بعيدة عن موقع مروحة ال�سفط.

تركب مفاتيح اآلية لإقفال الم�سخة اأو الم�سخات عند الطوارئ، تكون في مكان بارز ي�سهل الو�سول اإليه ب�سرعة، ويراعى . 6

اإمكانية روؤية م�سخات الوقود ومناطق التوزيع المقابلة لها بو�سوح من غرفة التحكم. 
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الفصل السادس : التراخيص

املادة )43( : اجلهة املخت�صة بالرتاخي�س 

تتولى الأمانة اأو البلدية التي يقع موقع المحطة في نطاق اإ�سرافها اإ�سدار رخ�ض البناء ورخ�ض الت�سغيل للمحطة بعد ا�ستكمال 

الإجراءات النظامية.

املادة )44( : �صروط احل�صول على رخ�صة بناء حمطة

يلزم للح�سول على رخ�سة بناء محطة توافر ال�ستراطات التالية :- 

العامة . 1 الهيئة  من  ا�ستثمار  ترخي�ض  على  حا�ساًل  اأجنبيًا  م�ستثمرًا  اأو  الجن�سية،  �سعودي  الترخي�ض  طالب  يكون  اأن 

لال�ستثمار �ساري المفعول.

اإرفاق �سك ملكية الأر�ض، اأو عقد اإيجار يت�سمن موافقة المالك على اإن�ساء وت�سغيل المحطة.. 2

اإرفاق عقد موثق مع اأحد المن�ساآت الموؤهلة من قبل الوزارة لإدارة وت�سغيل و�سيانة المحطة اإذا كانت الرخ�سة المطلوبة . 3

لبناء محطة من الفئتين )اأ، ب(.  

الوزارة، . 4 قبل  الموؤهلة من  المن�ساأة  قبل  وموافق عليها من  موؤهل  الم�سـروع معدة من مكتب هند�سي  تقديم مخططات 

واتجاه  الخدمات  توزيع  الأفقية مو�سحًا عليها  الم�ساقط  العام،  بالطريق  العام وعالقته  المخططات )الموقع  وت�سـمل 

الحركة والإرتدادات والمداخل والمخارج، الواجهات، القطاعات الرئي�سة، مخططات ال�سالمة(. 

تقديم عقد اإ�سراف مع اأحد المكاتب ال�ست�سارية الموؤهلة للقيام بم�سوؤوليات الإ�سـراف الكامل على تنفيذ جميع الأعمال . 5

معتمد من الأمانة اأو البلدية.

 تقديم درا�سـة عن الجدوى القت�سادية لإقامة الم�سروع معدة من قبل اأحد المكاتب ال�ست�سارية المتخ�س�سة اإذا كانت . 6

الرخ�سة المطلوبة لبناء محطة من الفئتين )اأ، ب(، على اأن تتاأكد الأمانة اأو البلدية من جدوى الم�سروع القت�سادية 

بالن�سبة للمواقع الحكومية المعدة لال�ستثمار قبل طرح الم�سروع في مزايدة عامة.

املادة )45( : اإجراءات احل�صول على رخ�صة بناء حمطة

يتقدم طالب الرخ�سة لالأمانة اأو البلدية المعنية بطلب الح�سول على رخ�سة بناء محطة وفقًا للنموذج المعتمد ح�سب . 1

فئة المحطة المطلوب الترخي�ض باإن�سائها، ويرفق مع الطلب �سك الملكية اأو عقد الإيجار، ومخطط تو�سيحي يحدد 

موقع المحطة.

تتولى الإدارة المخت�سة في الأمانة اأو البلدية تعبئة نموذج التقرير المبدئي للترخي�ض باإقامة محطة )نموذج رقم 1( . 2

للمحطة من الفئتين )اأ ، ب( ، و )نموذج رقم 2( للمحطة من الفئتين )ج ، د( .

اإذا كانت الرخ�سة المطلوبة لبناء محطة من الفئتين )اأ، ب(، فيتم التن�سيق مع اإدارة الطرق والنقل بالمنطقة لأخذ . 3

موافقتها قبل ا�ستكمال الإجراءات .

اإذا انتهى التقرير اإلى منا�سبة الموقع لإقامة المحطة، ولم يكن لدى الأمانة اأو البلدية مالحظة على �سك الملكية اأو عقد . 4

الإيجار، ولم تعار�ض اإدارة الطرق والنقل على طلب الترخي�ض لبناء محطة من الفئتين )اأ ، ب(، فيطلب من �ساحب 

الطلب ا�ستكمال متطلبات الرخ�سة.

البلدية . 5 اأو  الوثائق والم�ستندات والمخططات المطلوبة وفقًا لفئة المحطة، ت�ستكمل الأمانة  اإذا قدم طالب الترخي�ض 

الإجراءات النظامية لدرا�سة الطلب. 

اإذا ا�ستوفى الطلب ال�سروط والمعايير الواردة في هذه الالئحة ، ت�سدر الأمانة اأو البلدية رخ�سة البناء مو�سحًا بها ا�سم . 6

المالك والمن�ساأة الم�سغلة. 

املادة )46( : مدة رخ�صة بناء املحطة

تكون مدة رخ�سة البناء ثالث �سنوات اإعتبارًا من تاريخ �سدورها، ول يتم تمديد المدة اإل بعد تقديم �سـاحب الم�سـروع . 1

مبررات مقنعة تو�سـح اأ�سباب التاأخير.

على المرخ�ض له اأن يبداأ في تنفيذ الم�سروع خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ �سدور رخ�سة البناء واإل اعتبرت رخ�سة البناء . 2

لغية ما لم يثبت اأن اأ�سباب التاأخير في بدء الم�سروع ل تعود اإلى المرخ�ض له.

املادة )47( : التزامات املرخ�س له بالبناء 

يلتزم المرخ�ض له بالتقيد ب�سروط الرخ�سة والأنظمة والتعليمات التي تنظم الخدمات المقدمة في المحطة ، وعليه بوجه 

خا�ض اللتزام بما يلي: 

اإ�سناد تنفيذ من�سـاآت الم�سروع اإلى اأحد موؤ�س�سات المقاولت المتخ�س�سة.. 1

اإ�سناد مهمة الإ�سراف على التنفيذ اإلى مكتب ا�ست�ساري موؤهل.. 2

عدم اإحداث اأي �سرر بالمباني اأو �سو�ساء على ال�سكان المجاورين للموقع في المحطة من الفئتين )ج ، د(. . 3

ا�سناد ت�سغيل المحطة من الفئتين )اأ ، ب( اإلى م�سغل موؤهل من الوزارة.. 4

�سروط ال�سالمة والوقاية ومكافحة الحريق بالمحطات ال�سادرة عن الدفاع المدني. . 5

المعايير التخطيطية والت�سميمية للم�ساجد )الم�سليات( التي تقام بالمحطات ال�سادرة عن وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية . 6

والأوقاف والدعوة والإر�ساد. 

الطرق . 7 فنادق  ت�سنيف  ومعايير  و�سروط  المفرو�سة  ال�سكنية  للوحدات  المنظمة  والقواعد  والأحكام  الفنادق  نظام 

كون  في حال  1432/9/5هـ  وتاريخ  رقم )8349(  والآثار  لل�سياحة  العامة  الهيئة  رئي�ض  بقرار  "الموتيالت" ال�سادرة 
المحطة من الفئتين )اأ ، ب(. 

تطبيق متطلبات ذوي الإحتياجات الخا�سة في ت�سميم من�ساآت المحطة ومركز الخدمة وفندق الطرق )الموتيل( وفقًا . 8

لال�ستراطات الخا�سة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين ال�سادرة عن الوزارة. 

الأحكام الواردة بالئحة ال�سـتراطات ال�سحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقا�سف ومحالت الوجبات . 9

ال�سـريعة وما في حكمها ال�سادرة عن الوزارة وما �سدر ب�ساأنها من تعليمات. 

ال�ستراطات الفنية لمواقف ال�سيارات ال�سادرة عن الوزارة.. 10

املادة )48( : التزامات ال�صت�صاري امل�صرف على البناء 

على  المكتب الإ�ست�ساري الم�سرف مراقبة التنفيذ في جميع مراحل الم�سروع والتاأكد من م�ستوى الجودة المطلوب، والتاأكد 

من مطابقة الأعمال المنفذة لالأحكام وال�ستراطات الواردة بهذه الالئحة والمخططات التنفيذية والر�سومات التف�سيلية 

ومراعاة ما يلي : -
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تفتح الأمانة اأو البلدية ملف خـا�ض لكل محطة يحمل رقمًا خا�سًا بالمحطة وم�ستندًا اإلى اإحداثيات الموقع ، ويحتوي هذا . 6

الملف على كل ما يتعلق بهذه المحطة من رخ�ض وم�ستندات وتقارير واأوراق وما يتخذ في �ساأنها من قرارات واأحكام.  

املادة )51( : مدة رخ�صة ت�صغيل املحطة

ت�سري �سالحية رخ�سة الت�سغيل لمدة عامين من تاريخ �سدورها.. 1

لل�سروط . 2 الم�سروع طبقا  ت�سغيل  ا�ستمرار  التاأكد من  بعد  البلدية  اأو  الأمانة  قبل  الت�سغيل كل عامين من  تجدد رخ�سة 

والموا�سفات الواردة بهذه الالئحة بالتن�سيق مع الجهات ذات العالقة ووفقا ل�سيغة النموذجين رقم )4( و )5(.

املادة )52( : التزامات م�صغل املحطة 

يلتزم الم�سغل بالتقيد ب�سروط الرخ�سة والأنظمة والتعليمات التي تنظم الخدمات المقدمة في المحطة وا�ستراطات . 1

ال�سالمة والبيئة وال�سحة العامة.

يجب على الم�سغل في المحطة من الفئتين )اأ ، ب( اإبرام عقود مع مقاولين متخ�س�سين باأعمال النظافة ونقل النفايات . 2

اإلى اأقرب مدفن �سحي تحدده الأمانة اأو البلدية حفاظًا على ال�سحة العامة.

يجب على الم�سغل في المحطة من الفئتين )ج ، د( العناية بالنظافة العامة وتاأمين حاويات للنفايات موزعة ب�سكل جيد . 3

داخل المحطة والعمل على التخل�ض من النفايات اأوًل باأول وبطريقة �سليمة و�سحية.

الورقية . 4 والمناديل  ال�سائل  بال�سابون  وتزويدها  المياه  دورات  نظـافة  على  يقوم  خا�ض  عامل  تخ�سي�ض  الم�سغل  على 

ب�سورة  م�ستمرة.

ل يحق للم�سغل التنازل عن رخ�سة الت�سغيل الممنوحة له ، اأو تمكين الغير من ا�ستخدامها ال بعد الح�سول على موافقة . 5

كتابية من الأمانة اأو البلدية بعد اأن تتوافر في المتنازل له ال�سروط والمتطلبات الالزمة وفقًا لأحكام هذه الالأئحة.

تعيين مدير �سـعودي مناوب لكل فترة من فترات العمل ) على مدار ال�ساعة ( ، يكون م�سوؤوًل عن تنفيذ اأية مالحظات . 6

تطلب منه ، وم�سوؤوًل عن متابعة جميع الأن�سطة في المحطة.

 تعيين م�سوؤول في الموقع عن الأمن وال�سالمة تتوافر لديه الموؤهالت الالزمة، ويكون حا�ساًل على التدريب الالزم لتولي . 7

هذه الوظيفة . 

تدريب جميع العاملين بالمحطة على اأعمال ال�سالمة والإطفاء والإنقاذ والإ�سعاف والطوارئ في مدار�ض ومعاهد التدريب . 8

المتخ�س�سة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.

تطبيق تعليمات ال�سالمة ال�سادرة عن الدفاع المدني على الأن�سطة الملحقة بالمحطة.. 9

اإزالة المواد المراد التخل�ض منها ب�سكل �سليم، وعليه ت�سجيل تاريخ وو�سائل الإزالة في �سجل خا�ض.. 10

توفير و�سيلة منا�سبة لمعايرة م�سخات الوقود ومراجعة وزارة التجارة وال�سناعة قبل ت�سغيل الم�سخات للك�سف عليها.. 11

التقيد بالت�سعيرة الر�سمية للوقود.. 12

متابعة تنفيذ جميع الأعمال التي يقوم بها المقاول على الطبيعة والتاأكد من مطابقتها لال�ستراطات الواردة في هذه . 1

الالئحة. 

اإجراء المعاينة الظاهرية لجميع المواد والأدوات والأجهزة قبل ا�ستخدامها في الم�سروع واإجراء الختبارات الميدانية . 2

والمعملية على ما يلزم منها ومن ثم اعتمادها طبقًا للموا�سفات و�سروط عقد الإ�سراف. 

�سحة . 3 من  والتاأكد  المعتمدة  للعينات  الم�ستخدمة  والأجهزة  والأدوات  المواد  ومطابقة  التنفيذ  �سـالمة  من  التاأكد 

ا�ستخدامها طبقا للموا�سفات والأ�سول الفنية. 

التاأكد من اتخاذ الحتياطات الالزمة لتالفي اإحداث اأي �سرر بالمباني اأو �سو�ساء على ال�سكان المجاورين للموقع في . 4

المحطة.

الجودة . 5 م�ستوى  اإلى  الو�سول  من  للتاأكد  التنفيذ  بعد  الالزمة  والختبارات  الالئحة  بهذه  الواردة  الفحو�سات  اإجراء 

المطلوب.

اإبالغ الأمانة اأو البلدية عن اأي مخالفة قد تحدث في حينها بموجب اإ�سعار كتابي بذلك.. 6

املادة )49(  : �صروط رخ�صة ت�صغيل املحطة

ي�سترط فيمن يتقدم لطلب رخ�سة ت�سغيل محطة توافر ال�ستراطات التالية :-

اأن يكون م�سغل المحطة من الفئتين )ج ، د( �سخ�سًا طبيعيًا اأو اعتباريًا �سعودي الجن�سية، اأو م�ستثمرًا اأجنبيًا حا�ساًل . 1

على ترخي�ض ا�ستثمار من الهيئة العامة لال�ستثمار �ساري المفعول.

اأن يكون م�سغل المحطة من الفئتين )اأ ، ب(  من�ساأة �سعودية، اأو م�ستثمرًا اأجنبيًا حا�ساًل على ترخي�ض ا�ستثمار من . 2

الهيئة العامة لال�ستثمار �ساري المفعول.

اإرفاق �سهادة التاأهيل لإدارة وت�سغيل و�سيانة المحطات معتمدة من الوزارة.. 3

اإرفاق عقد الإدارة والت�سغيل المبرم مع المرخ�ض له باإن�ساء المحطة اإذا كان طالب رخ�سة الت�سغيل  غير  المرخ�ض له . 4

باإن�ساء المحطة.

اإرفاق �سهادة  معايرة الم�سخات من قبل وزارة التجارة وال�سناعة. . 5

املادة )50(  : اإجراءات احل�صول على رخ�صة ت�صغيل املحطة

بعد النتهاء من تنفيذ جميع من�ساآت المحطة، تقوم الأمانة اأو البلدية بدرا�سة التقرير النهائي المقدم من قبل المكتب . 1

ال�ست�ساري الم�سرف على تنفيذ الم�سروع، والوقوف على الموقع للتاأكد من �سـالمة التنفيذ ومطابقته لهذه الالئحة.

تعد الأمانة اأو البلدية تقريرًا تمهيديًا لإ�سدار رخ�سة ت�سغيل المحطة اأو تجديدها نموذج رقم )3( بالتن�سيق مع الدفاع . 2

المدني.

اإذا كانت المحطة من الفئتين )اأ ، ب( ،  فيتم التن�سيق مع الدفاع المدني واإدارة الطرق والنقل بالمنطقة وكذلك الهيئة . 3

العامة لل�سياحة والآثار في حال كون المحطة من الفئة )اأ( قبل اإعداد التقرير التمهيدي.

ت�سدر  الأمانة اأو البلدية رخ�سة ت�سغيل محطة من الفئتين )ج ، د( وفقًا للنموذج رقم )4( وتزود الدفاع المدني ب�سورة . 4

منها.

ت�سدر الأمانة اأو البلدية رخ�سة ت�سغيل محطة من الفئتين )اأ،ب(  وفقًا للنموذج رقم )5( وتزود كل من الدفاع المدني . 5

واإدارة الطرق والنقل والهيئة العامة لل�سياحة والآثار ب�سورة منها.
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الفصل السابع : اشتراطات التشغيل واألمن والحماية من الحريق

املادة )53( : مهام م�صوؤول الأمن وال�صالمة 

يتولى م�سوؤول ال�سالمة في الموقع المهمات التالية :-

اإجراء الفحو�سات ال�سهرية والإختبارات الدورية كل ) 3 �سهور ( لجميع المعدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية، . 1

وو�سائل ال�سالمة ومعدات الإطفاء واإ�سالح اأي عطل اأو خلل فورًا ول تخلى م�سوؤوليته - اإذا كان غير �ساحب الترخي�ض اأو 

الم�ستاأجر - اإل اإذا اأثبت اأن اإجراء الفحو�سات والإختبارات واإ�سالح العطل اأو الخلل لي�ض في حدود اإخت�سا�سه الوظيفي 

واأنه قد قام برفع الأمر لذوي الإخت�سا�ض ، اأما م�سوؤولية �ساحب الترخي�ض اأو الم�ستاأجر فتظل قائمة في جميع الأحوال.

اإذا حدث عطل اأو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بما يهدد �سالمة الأرواح والممتلكات، فعلى م�سوؤول ال�سالمة . 2

اأن يقوم فورًا باإغالق المحطة اأو الجزء الذي ينطوي على الخطورة منها اإذا كان ذلك �سمن اإخت�سا�سه الوظيفي اأو رفع 

الأمر فورًا ل�ساحب الإخت�سا�ض الذي يجب عليه فورًا اإتخاذ الإجراءات الالزمة لإغالق المحطة اأو جزء منها حتى يتم 

اإ�سالح العطل اأو الخلل، ويعتبر اأي اإهمال اأو تق�سير في هذا ال�سدد من قبيل الإهمال الج�سيم الذي يعر�ض �ساحبه 

للم�سوؤولية الجنائية، عالوة على العقوبات والجزاءات المن�سو�ض عليها نظامًا.

المدني . 3 الدفاع  مركز  اأو  اإدارة  بختم  �سفحاته  تختم   ) الحريق  ومكافحة  ال�سالمة  �سجل   ( ي�سمى  �سجل  تخ�سي�ض 

حيث  من  الإطفاء  واأجهزة  ال�سالمة  لمعدات  الدورية   والإختبارات  ال�سهرية  الفحو�سات  جميع  فيه  تدون  المخت�ض، 

التاريخ والجهة القائمة بالفح�ض اأو الإختبار والأ�ساليب والو�سائل الم�ستخدمة وعمليات الإ�سالح وال�سيانة وغيرها من 

البيانات وفقًا للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني ، كما يجري تخ�سي�ض جزء من ال�سجل لعمليات فح�ض و�سيانة 

المبنى والمعدات والأجهزة والتركيبات الكهربائية والميكانيكية، ويحتفظ بال�سجل في اإدارة المحطة ليكون في جميع 

الأوقات تحت ت�سرف مندوب الدفاع المدني لالإطالع وتدوين المالحظات والمخالفات والجزاءات.

متابعة تنفيذ الإ�ستراطات الواردة في هذه الالئحة ، والتن�سيق مع مركز الدفاع المدني المخت�ض لو�سع خطة للتدخل . 4

والإخالء والإنقاذ والإطفاء في اأوقات الطوارئ والإجراءات والخطوات التي يجب على العاملين بالمحطة اإتخاذها في 

حالة وقوع حريق اأو خطر لحين و�سول فرق الدفاع المدني.

للمحطة . 5 الرئي�سة  الخزانات  تعبئة  ال�سماح لأي �سيارة بدخولها خالل عملية  الم�سخات وعدم  واإيقاف  المحطة  اإخالء 

بالوقود ويجب في هذه الحالة اإغالق جميع مداخل المحطة ومخارجها بو�سيلة منا�سبة ووا�سحة الروؤية بها مواد عاك�سة 

واإيقاف جميع الأن�سطة بالمحطة في حدود )30( مترًا من موقع الخزانات في جميع الإتجاهات.

املادة )54( : نظام الإنذار

تجهز المحطة بنظام اإنذار يدوي. 

املادة )55( : معدات احلريق واأدوات ال�صالمة

الن�ساط،  نوع  الالزمة ح�سب  ال�سالمة  واأدوات  الحريق  ومعدات  بالمحطة بطفايات  الملحقة  والمن�ساآت  المباني  تجهز   .1

وذلك طبقًا لما ورد في اللوائح والتعليمات المنظمة لهذه الأن�سطة لدى الدفاع المدني.

توؤمن في المحطة التجهيزات الآتية:-  .2

اأ.  عدد كاف من جرادل الرمل الناعم النظيف في كافة اأرجاء المحطة0

طفايات حريق يدوية من نوع الم�سحوق الجاف ب�سعات ل تقل عن 6 كجم عند كل جهاز تعبئة )م�سخة(.  ب. 

طفاية حريق يدوية من نوع الم�سحوق الجاف ب�سعة ل تقل عن 25  كجم بالقرب من فتحة الخزان الرئي�ض للوقود واأخرى  ج. 

قرب غرفة مولد الكهرباء الحتياطي.

�سندوقا مكافحة الحريق على الأقل.  د. 

املادة )56( : موا�صفات �صندوق مكافحة احلريق

يجب اأن يعمل �سندوق مكافحة الحريق بالرغوة ، وتتوافر فيه اأنظمة الخراطيم المطاطية ذات البكرة المزودة بقاذف . 1

الر�ض، كما هو مو�سح في )�سكل رقم 22( . 

 تكون موا�سفات �سندوق الحريق ومكوناته طبقًا لما ورد في ا�ستراطات معدات الإطفاء والإنذار بالمباني  ويتكون من . 2

)�سبكة الأنابيب وملحقاته مع خزان وخالط رغوة – �سمام العزل – بكرة – خرطوم مطاطي – قاذف الر�ض (.

يراعى في توزيع الخراطيم اأن ت�سل اإلى جميع من�ساآت المحطة0. 3

يح�سب تدفق المياه بحيث يعطي �سغط :. 4

•  ل يزيد عن 7 بار عند مدخل الخرطوم0	

•  ل يقل عن 3 بار عند فتحة قاذف الر�ض قطر 4.8 مم0	

•  ل يقل عن 1.5بار عند فتحة قاذف الر�ض قطر 6.35مم0	

•  ل يقل اإرتفاع مركز البكرة عن متر ول يزيد عن 1.3متر من �سطح اأر�سية البالط 0	
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املادة )57( : م�صادر املياه لأغرا�س اإطفاء احلريق

يجب اأن يتوفر في م�سدر المياه المخ�س�ض لمكافحة الحريق عن�سران اأ�سا�سيان هما ال�سغط وكمية المياه.. 1

اأن تكون المياه الم�ستخدمة في الإطفاء نقية ونظيفة.. 2

تح�سب كمية المياه بحيث تكفي لت�سغيل خرطومين في اآن واحد ولمدة 60دقيقة.. 3

يجوز زيادة كمية المياه في حالة بعد الموقع عن مراكز الإطفاء.. 4

املادة )58( :  ا�صرتاطات واحتياطات الأمان اأثناء تفريغ �صيارات الوقود

يجب اأن يكون �سهريج الناقلة خاليًا من العيوب الفنية لمنع اأي ت�سرب للوقود.. 1

يجب اأن تقف الناقلة ذات ال�سهريج باأكملها داخل حدود المحطة.. 2

يتم اإيقاف الناقلة بحيث يمكن قيادتها مبا�سرة خارج الموقع عند حدوث اأي خطر.. 3

يتم كبح الناقلة بوا�سطة مكبح النتظار كما يجب منع اأي حركة عفوية للناقلة وذلك بو�سع عوائق للعجالت.. 4

بالبال�ستيك . 5 المغلف  المعدني  النوع  من  الوقود  تفريغ  خرطوم  طريق  عن  ا�ستاتيكية  كهربائية  �سحنة  اأي  تفريغ  يجب 

)عديد كلوريد الفينيل PVC( يتم تو�سيله بخزان الوقود بالكب�ض ويربط بم�سبك لتثبيته.

يتم �سبك طرف كابل من النحا�ض بمقطع منا�سب ل يقل عن ) 50 ( خم�سين مم2 ب�سيارة نقل الوقود اأثناء تفريغ الوقود . 6

عن  الإ�ستاتيكية  الكهربائية  ال�سحنات  تفريغ  ل�سمان  الوقود  لخزان  المجاور  العمومي  بالأر�سي  يثبت  الأخر  والطرف 

طريقه.

اإغالق مدخل ومخرج المحطة واإيقاف جميع الأن�سطة بها، ول ي�سمح لأي �سيارة بالتحرك ) في المحطة من الفئتين . 7

)اأ، ب( بم�سافة تقل عن ثالثين)30( مترًا( عند تفريغ الناقلة حمولتها في خزانات المحطة ويجب و�سع عالمات 

تحذيرية بذلك.

التاأكد من اأن الخزان ي�ستوعب الكمية التي �سيتم تفريغها من الناقلة.. 8

يجب فح�ض المنطقة المجاورة لفتحات التهوية للك�سف عن م�سادر الإ�ستعال الممكنة.. 9

يجب اأن يكون قائد الناقلة والمخت�ض موجودان بالمحطة اأثناء عملية تفريغ الناقلة.. 10

في حالة مالحظة تناثر الوقود فيجب اإيقاف عملية التفريغ وفح�ض خط اأنابيب التهوية.. 11

عند انتهاء التفريغ يتم اإعادة و�سع الغطاء الخا�ض بكل من اأنبوبة الملء وفتحة غرفة التفتي�ض.. 12

يمنع تخزين اأي كمية وقود خارج الخزانات المخ�س�سة لذلك.. 13

ي�ستخدم نظام التركيب والف�سل ال�سريع عند تفريغ الناقلة حمولتها في خزان المحطة.. 14

املادة )59( : ا�صرتاطات واحتياطات الأمان اأثناء تزويد املركبات بالوقود

يجب اإيقاف محرك المركبة قبل بدء عملية التزود بالوقود وو�سع لوحات اإر�سادية بذلك.. 1

يتم اإدخال فوهة التفريغ جيدًا داخل اأنبوبة الملء لخزان ال�سيارة مع الإبقاء على تالم�ض الفوهة مع اأنبوبة الملء حتى  . 2

اإتمام عملية تعبئة خزان المركبة ومراعاة عدم اإن�سكاب الوقود اأثناء عملية التعبئة.

يجب عدم تعري�ض خرطوم الت�سريف للثني اأو ال�سد، واإعادته اإلى و�سعه العادي بعد اإتمام عملية التعبئة.. 3

ل ي�سمح للعميل بتعبئة خزان مركبته بنف�سه اإل في محطات الخدمة الذاتية للمركبات.. 4

التاأكد من اإغالق غطاء فتحة خزان المركبة بعد الإنتهاء من التعبئة.. 5

املادة )60( : ا�صرتاطات واحتياطات الأمان اأثناء تزويد الدراجات النارية بالوقود

يجب اإيقاف محرك الدراجة قبل بدء عملية التعبئة.. 1

ل يمالأ خزان الدراجة اأثناء جلو�ض اأحد الأفراد عليها.. 2

يمالأ خزان الوقود بمعدل بطيء مع مراعاة عدم تناثر الوقود.. 3

اإذا كانت فوهة الخرطوم ل تنا�سب فتحة خزان الوقود للدراجة النارية، في�ستخدم وعاء ذو �سنبور لتعبئة الخزان وعدم . 4

ا�ستخدام قمع لتعبئة خزان الوقود.

املادة )61( : ا�صرتاطات واحتياطات الأمان اأثناء تعبئة الأوعية القابلة للحمل

ل ي�سمح بتعبئة الأوعية القابلة للحمل بالوقود اإل بموافقة م�سوؤول ال�سالمة بالمحطة.. 1

ل ي�سمح بتعبئة الأوعية الزجاجية اأو الأوعية القابلة للك�سر بالوقود.. 2

الأوعية التي ت�ستخدم للوقود يجب اأن يو�سح عليها ذلك، واأن يكون غلقها محكمًا واأل تزيد �سعتها عن ع�سرين )20( لترًا.. 3

ل ي�ستخدم الوعاء الخا�ض  بالمنتجات الأخرى لتعبئة الوقود اإل بعد غ�سله جيدًا وتنظيفه قبل التعبئة.. 4

يكون فتح �سمام فوهة الخرطوم باليد طوال عملية التعبئة لمراعاة عدم ان�سكاب الوقود.. 5

عند تعبئة الأوعية المعدنية يجب اأن تالم�ض فوهة الخرطوم الوعاء المعدني.. 6

املادة )62( : الإ�صراف على حمطات اخلدمة الذاتية للمركبات

تخ�سع محطات الخدمة الذاتية للمركبات لالإ�سراف الم�ستمر من مراقب موجود في غرفة التحكم المركب فيها مفاتيح . 1

ت�سغيل للم�سخات المنفردة ومفاتيح الطوارئ الملحقة بها.

يراعى اإمكانية روؤية م�سخات الوقود ومناطق التوزيع المقابلة لها بو�سوح من غرفة التحكم ، واإمكانية الت�سال بدون . 2

�سعوبة وفي كل الأوقات بين المراقب والأفراد الموجودين في منطقة التوزيع دون حاجة المراقب لترك غرفة التحكم.

في حالة الخدمة الذاتية الم�ستملة على م�سخات وقود تعمل بالنقود اأو بطاقات ال�سرف الآلي، فيجب وجود مراقب واحد . 3

على الأقل في منطقة العمل طوال فترة ت�سغيل المحطة.

املادة )63( :  ا�صرتاطات واحتياطات الأمان اأثناء خدمة الإطارات 

ل ي�سمح باإ�سالح اإطارات المركبات داخل حدود المنطقة الخطرة في المحطة.. 1

 يجب توفير مقيا�ض �سغط الإطارات.. 2

يجب التاأكد من اأن حلقات الإحكام لإطارات ال�ساحنات في و�سعها ال�سحيح.. 3

اإذا كان خرطوم �ساغط الهواء ل يعود اآليا اإلى و�سعه،  فيجب اإعادته بعد لفه اإلى مكانه.. 4

يجب اأن يكون خزان الهواء في مكان اآمن بعيدًا عن موقع اإ�سالح الإطارات، والتاأكد ب�سورة دورية من �سالمة خزان . 5

الهواء واإ�سالح اأي عطل فورًا.

يمنع عر�ض اأو بيع الإطارات الم�ستعملة اأو المنتهية ال�سالحية، وعدم تخزينها بالموقع ويجب التخل�ض منها اأوًل باأول.. 6

املادة )64( :  ا�صرتاطات واحتياطات الأمان اأثناء تغيري الزيت 

يجب اإيقاف المحرك قبل رفع الغطاء لتغيير الزيت اأو اإتمامه مع مراعاة اإزالة اأي زيت متناثر.
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املادة )68( : الحتياطات الالزمة حلماية العاملني

يرتدي العاملون في المحطة زيًا موحدًا نظيفًا ومعدات الحماية ال�سخ�سية )قفازات – اأحذية ال�سالمة (.. 1

يوؤمن في المحطة �سندوق لالإ�سعافات الأولية مزود بالمواد الطبية الالزمة ويكون في موقع بارز ي�سهل الو�سول اإليه.. 2

املادة )69( : �صيانة خزانات الوقود وامل�صخات وملحقاتها 

 يجب اإغالق المحطة وجميع الأن�سطة الملحقة بها اأثناء �سيانة خزانات الوقود والم�سخات وملحقاتها.. 1

يف�سل التيار الكهربائي عن المحطة اأثناء ال�سيانة.. 2

يجب تفريغ الخزان تمامًا من الوقود.. 3

عدم ا�ستخدام التمديدات الكهربائية والم�سخات العادية غير الماأمونة ل�سحب الوقود من الخزانات.. 4

يجب اأن تكون اأدوات ال�سفط والم�سخات من النوع الماأمون �سد ال�سرر والنفجار.. 5

يتم طرد الأبخرة الموجودة بالخزان عن طريق ا�ستخدام الغازات الخاملة اأو تعبئة الخزان بالمياه حتى تخرج من فوهة . 6

التعبئة ومن ثم غ�سله بالماء وال�سابون بعد تفريغ المياه من الخزان.

يجب اأن تجري عملية تنظيف الخزانات جهة فنية متخ�س�سة ومعتمدة.. 7

املادة )70( : احلد الأدنى لعنا�صر التدريب املطلوبة  

يتم تدريب العاملين بالمحطة على ما يلي :

كيفية ا�ستخدام طفايات الحريق، وما يجب اإتباعه في حالة ن�سوب حريق اأو في حالت الطوارئ الأخرى الم�سابهة.. 1

كيفية ا�ستخدام �سناديق الحريق واإر�سادهم اإلى كيفية ت�سغيل نظام الإنذار في حالت الطوارئ.. 2

تدريب العاملين على التعامل الأمثل وال�سليم في الحالت الطارئة.. 3

املادة )71( : اخلطوات الواجب اتخاذها من قبل العاملني باملحطة يف حال حدوث حريق اأو ت�صرب وقود 

اإيقاف جميع الأعمال بالمحطة فورًا.. 1

ت�سغيل جر�ض الإنذار.. 2

ف�سل التيار الكهربائي من القاطع الرئي�ض قبل القيام بعملية مكافحة الحريق.. 3

مكافحة الحريق من قبل العاملين المدربين بوا�سطة و�سائل ومعدات ال�سالمة ومكافحة الحريق الأولية المتاحة لحين . 4

و�سول فرق الدفاع المدني.

اإخطار الدفاع المدني وخدمات الطوارئ فورًا.. 5

اإخالء الموقع من الأفراد والمركبات في الحال.. 6

عند و�سول فريق الدفاع المدني يتم تزويده بكافة المعلومات عن الحادث.. 7

املادة )72( : اللوحات الإر�صادية 

تعد لوحات اإر�سادية باللغتين العربية والإنجليزية وفقًا للت�سميمات المعتمدة وتو�سع في اأماكن بارزة وعلى م�سخات . 1

الوقود وتت�سمن العبارات التالية:

• خطر - مواد بترولية �سريعة الإ�ستعال .	

املادة )65( :  ا�صرتاطات واحتياطات الأمان اأثناء خدمة املربد

يراعى ترك المبرد ذي الحرارة المرتفعة ليبرد اإلى م�ستوى حرارة الت�سغيل العادية.. 1

ي�ستخدم قفاز �سد الحرارة لرفع غطاء المبرد اأو ي�ستعمل قما�ض �سميك لهذا الغر�ض ب�سكل تدريجي ، مع مالحظة عدم . 2

تقريب الوجه اإلى غطاء المبرد.

في حالة غطاء المبرد المزود برافعة لت�سريف ال�سغط يتم و�سع الرافعة في و�سع الفتح، وفي حالة المبرد غير المزود . 3

بهذه الرافعة، فيتم اأول اإحكام غلق الغطاء وبعد ذلك يتم فكه اإلى الثلمة الأولى، وفي الحالتين يجب النتظار حتى يتم 

ت�سريف ال�سغط ب�سكل تدريجي.

املادة )66( :  ا�صرتاطات التخزين والتداول واملحافظة على النظافة 

 تخزن المواد المتعلقة بخدمة ال�سيارات في مكان نظيف ومرتب وعلى ارتفاع ماأمون.. 1

تجب العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق الموقع ، والتخل�ض من النفايات اأوًل باأول بطريقة �سحية و�سليمة.. 2

يجب حفظ المنتجات القابلة لالإ�ستعال في عبوات مو�سح عليها اإ�سارة الخطورة وبعيدًا عن م�سادر الحرارة والإ�ستعال.. 3

ل ي�سمح بتخزين مواد قابلة لالإ�ستعال خالف الكمية الالزمة للعمل الأ�سبوعي.. 4

تاأمين . 5 اأو بالقرب منها مع  المعلقة  اأو قابلة لالإحتراق في غرفة الم�سخات  اأي مواد قابلة لالإ�ستعال  ل ي�سمح بتخزين 

طفايات الحريق المنا�سبة بالعدد الكافي اعتمادًا على نوعية المواد المخزنة.

يجب اأن تكون الأر�سيات نظيفة من الزيوت والغبار والمواد الأخرى،  ويجب جمع الأقم�سة الملوثة بالوقود وعلب الزيت . 6

الفارغة وو�سعها في وعاء للنفايات في مكان منا�سب مع عدم تراكمها والتخل�ض منها بطريقة ماأمونة.

يجب جمع الزيوت وال�سحوم المتخلفة عن المركبات في اأماكن خا�سة وعدم رميها في مجاري ال�سرف العام.. 7

املادة )67( :  احتياطات الوقاية من احلريق 

يجب و�سع لوحات تحذيرية بمنع التدخين بكافة اأنواعه اأو اإ�سعال اللهب في المحطة اأو في اأحد اأجزائها ومراقبة ذلك . 1

بحزم.

عدم ا�ستخدام الوقود ) بنزين – ديزل – كيرو�سين( في اأعمال النظافة اإطالقًا، مع مراعاة اإزالة اأي وقود متناثر في . 2

الحال.

عند تعبئة �سيارات ال�ستجمام )البيوت المتنقلة( بالوقود يجب اتخاذ العناية الفائقة باإغالق مواقد الغاز وف�سل التيار . 3

الكهربائي موؤقتًا عن الأجهزة عند التعبئة0

يجب اإبعاد اأي م�سدر لالإ�ستعال مثل اللهب المك�سوف والم�سادر الحرارية عن المناطق الخطرة ، ويحظر القيام باأعمال . 4

القطع اأو اللحام وغيرها من الأعمال التي قد يترتب عليها حدوث �سرر اأو قو�ض كهربائي مع تفادي اأي ظروف توؤدي اإلى 

ال�ستعال الذاتي ، ول ي�سمح بالتدخين ب�ستى اأنواعه في اأي مكان داخل المحطة.

يجرى اختبار معدات الإطفاء والإنذار و�سيانتها ب�سفة دورية للتاأكد من �سالمتها.. 5

يجب توفر المياه ب�سفة م�ستمرة في ماآخذ الحريق.. 6

تجب �سيانة المعدات والأدوات الكهربائية واأجهزة الإطفاء ب�سفة دورية، واإ�سالح الأعطال في الحال وعدم تاأخيرها.. 7

يمنع ا�ستخدام الم�سابيح الكهربائية واللوحات الدعائية في الر�سيف المخ�س�ض لم�سخات الوقود، واأن تكون الإنارة . 8

التي تعلو الم�سخات من النوع الذي ل ي�سدر عنه وهج حراري.
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• ممنوع التدخين قطعيًا.	

• اأوقف محرك �سيارتك.	

• ممنوع دخول المحطة  " جاري تفريغ الوقود " .	

يزود كل خزان وقود بلوحة معلومات يو�سح عليها نوع الوقود و�سعة الخزان.. 2

تو�سع لفتة على غرفة الكهرباء مكتوب عليها  " خطر – ممنوع الدخول لغير العاملين المخت�سين "، ولفتة على غرفة . 3

مولد الكهرباء مكتوب عليها " غرفة مولد الكهرباء الإحتياطي – خطر – ممنوع الدخول لغير المخت�سين(.

تدون تعليمات الطوارئ الواجب اإتباعها في حال الحوادث على لوحة.. 4

تو�سع لوحات في اأماكن بارزة مدون فيها اأرقام هواتف الأمانة والدفاع المدني وخدمات الطوارئ الأخرى.. 5

تو�سع لوحات مكتوب عليها تعليمات الت�سغيل وال�سيانة لالأعمال الكهربائية.. 6

تو�سع لوحات تدل على الأق�سام والخدمات بالمحطة.. 7

تو�سع لوحات للمداخل والمخارج.. 8

املادة )73( : املعلومات املطلوب توافرها يف مكتب الإدارة

 يجب اأن يتوفر في مكتب الإدارة الخا�ض بالمحطة ما يلي :

�سجل يو�سح اأي حادث وقع بالمحطة.. 1

بيان باأعمال ال�سيانة والإ�سالحات التي تجرى ب�سكل دوري وتاريخها.. 2

معلومات عن الأفراد العاملين.. 3

مخططات التركيبات الميكانيكية.. 4

ر�سومات الدوائر الكهربائية واأماكن لوحات التوزيع ومفاتيح الخدمة العمومية ومفاتيح الطوارئ  وكل ما يتعلق بالأعمال . 5

الكهربائية.

بيان باأجهزة الإطفاء اليدوية والثابتة.. 6

املادة )74( : اإحتياطات املراقبة الأمنية  

يجب اتخاذ التدابير الأمنية بن�سب اأجهزة ر�سد )كاميرات( ودوائر مرئية )تلفزيونية( مغلقة.

الفصل الثامن : اإلشتراطات البيئية والصحية

املادة )75( : ا�صرتاطات معاجلة املياه املحتوية على املواد البرتولية

يجب معالجة المياه المحتوية على الزيوت وال�سحوم والمواد البترولية وفق ال�سوابط التالية: 

عن . 1 ال�سادرة  العامة،  ال�سبكة  اإلى  ت�سريفها  قبل  ال�سحي  ال�سرف  لمياه  الم�سبقة  للمعالجة  المطلوبة  الن�سب  تطبق 

الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة وفقًا لالإر�سادات التالية:

• �سحوم وزيوت 120 ملجم / لتر. 	

• فينول 150 ملجم / لتر.	

• اإجمالي هيدروكربونات مكلورة 0.5 ملجم/لتر.	

عند تجاوز المواد المذكورة للحدود الم�سار اإليها اأعاله، يلزم معالجتها م�سبقًا قبل �سرفها اإلى �سبكة ال�سرف ال�سحي . 2

العامة ويتم تحديد اأ�ساليب قيا�ض الت�سريف وجمع العينات وطرق التحليل بالمعمل وفقًا للطرق القيا�سية لختبار المياه 

ومياه ال�سرف ال�سحي المعدة بوا�سطة الهيئات الأمريكية )رابطة ال�سحة العامة، رابطة اأعمال المياه ، اتحاد مراقبة 

تلوث المياه(.

ل ي�سمح بت�سريف اأي من ال�سوائل التالي ذكرها اإلى �سبكة ال�سرف ال�سحي:. 3

• الكيرو�سين ، البنـزين ، النفتالين ، زيت البترول ، اأو اأي �سائل قابل لال�ستعال اأو لالنفجار �سلبًا كان اأو غازيًا.	

• تتحلل 	 ل  زيوت  اأو  البترول  زيت  من  ملجم/لتر  المليون  في  جزًء   )25( من  اأكثر  على  تحتوي  التي  ال�سرف  مياه 

بيولوجيًا اأو اأي منتج من اأ�سل زيت معدني.

• مياه ال�سرف التي تحتوي على زيوت عامة اأو دهون اأو �سحوم.	

اأو البلدية الحق في مراجعة ت�سميم وتركيب اأجهزة ومعدات وحدات المعالجة الالزمة قبل الموافقة عليها، . 4 لالأمانة 

وتو�سع هذه الوحدات في مواقع منا�سبة ي�سهل تنظيفها والك�سف عليها ب�سرعة.

يتم معالجة الزيوت وال�سحوم المتخلفة والإطارات والبطاريات التالفة وفقًا لما ورد بالأدلة ال�سادرة بهذا ال�ساأن من . 5

قبل الوزارة. 

في حالة ال�سرف المحلي ، تتم المعالجة في غرفة التر�سيب والت�سفية من الزيوت وخالفه ، ويجب التاأكد من �سالمة . 6

وكفاءة التربة و�سعة ودقة الوحدات الخا�سة بذلك.

اأو . 7 ال�سحوم  م�سائد  اإلى  توؤدي  الموقع  داخل  بال�سرف  خا�سة  قنوات  اإلى  توؤدي  المحطة  اأر�سية  في  ميول  عمل  يجب 

البنـزين حيث تتم معالجتها قبل �سرفها على �سبكات ال�سرف ال�سحي العامة اأو ال�سرف المحلي الخا�ض بالموقع، ول 

ي�سمح بت�سرب اأي �سوائل خارج الموقع.

املادة )76( : متطلبات م�صائد ال�صحوم والزيوت

يراعى عند ت�سميم م�سائد ال�سـحوم والزيوت المتطلبات التالية:

تكون �سعة م�سيدة ال�سحوم والزيوت منا�سبة لكميات الماء الم�ستعمل.. 1

عدم �سرف اأي مخلفات عبر الم�سيدة عدا ال�سحوم والزيوت المختلطة بالماء. . 2

ولتوفير . 3 معالجتها  المراد  المياه  حرارة  درجة  ارتفاع  لتجنب  الإمكان  قدر  كبيرة  للم�سيدة  ال�سطحية  الم�ساحة  تكون 

التهوية المنا�سبة لها.
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عمل عوار�ض لتقليل �سرعة الدخول.. 4

خف�ض من�سوب المخرج لمنع مرور ال�سحوم والزيوت منه.. 5

تكون جوانب الم�سيدة منحدرة ، ويف�سل اأن يكون قاعها مخروطيًا ويو�سل المخرج في اأ�سفل قاع المخروط.. 6

تنظيم و�سائل ك�سط واإزالة ال�سحوم والزيوت العائمة.. 7

�سيانة الم�سايد بعناية وب�سفة م�ستمرة.. 8

املادة )77( : احتياطات التعامل مع غاز البنزين

يجب اأن يزال غاز البنـزين بالتهوية، واأخذ الحتياطات الالزمة لمنع تجمعه في الأماكن المنخف�سة مثل موا�سير وغرف . 1

التفتي�ض العميقة، وذلك لتالفي �سميته وقابليته لال�ستعال.

وتكون . 2 متتالية  القواطع  وتو�سع  متعددة،  قواطع  ذات  معزولة  م�سمتة  غرفة  هيئة  على  للبترول،  م�سيدة  عمل  يجب 

مخارجها تحت م�ستوى الماء حتى يتم حجز البنـزين.

تجهز الغرفة باأغطية غير منفذة للهواء لمنع اأخطار ال�سـتعال.. 3

توؤمن التهوية الالزمة للتخل�ض من غاز البترول.. 4

يجب اأن يكون ارتفاع اأنابيب التهوية كافيًا لتالفي كافة اأخطار ال�ستعال وتدلى نهاياتها ال�سفلية اأقرب ما يكون من �سـطح . 5

الماء ل�ستخال�ض غاز البترول .

املادة )78( : التقيد باملقايي�س البيئية

يجب التقيد بمقايي�ض حماية البيئة ال�سادرة عن الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة وما ي�سدر عنها من تعليمات.

الفصل التاسع : آلية المتابعة والمراقبة وضبط المخالفات

املادة )79( : اجلهات املخت�صة باملتابعة و�صبط املخالفات

العام( . 1 ، الأمن  البلدية والقروية ووزارة الداخلية )الدفاع المدني  ال�سوؤون  تتولى الجهات المخت�سة في كل من وزارة 

ووزارة النقل ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة وال�سناعة ووزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة 

يخ�سه  فيما  كل  الالئحة  هذه  اأحكام  بتنفيذ  لهم  المرخ�ض  التزام  متابعة  والآثار  لل�سياحة  العامة  والهيئة  والإر�ساد 

ومعالجة ما قد يحدث من مخالفات لها ح�سـب نوعها وفق ما لدى هذه الجهات من اأنظمة وتعليمات. 

يتم �سبط مخالفات ال�سالمة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة عليها وفقًا لما ت�سمنته لئحة النظر في مخالفات نظام . 2

ولوائح الدفاع المدني.

تطبق لئحة " الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية " ال�سادرة بقرار مجل�ض الوزراء رقم 218 في 1422/8/6هـ . 3

والتعليمات التنفيذية لها على المخالفات البلدية. 

يطبق نظام حماية المرافق العامة ال�سادر بالمر�سوم الملكي رقم م/62 في 1405/12/20هـ والالئحة التنفيذية لتحديد . 4

المخالفات ومقدار الغرامات وتقدير التعوي�سات عن مرافق المياه وال�سـرف ال�سحي وعلى المخالفات والتعديات على 

الطرق والخدمات. 

املادة )80( : اآلية املتابعة واملراقبة

تتخذ كل جهة الجراءات الالزمة لمتابعة الخدمات والن�ساطات المقدمة في المحطات ، كل جهة ح�سب اخت�سا�سها ووفق 

ما لديها من اأنظمة وتعليمات.

املادة )81( : تقييم م�صتوى اخلدمة يف املحطات من الفئتني )اأ ، ب(

ي�سكل فريق في كل اأمانة لتقييم اأعمال المحطات من الفئتين )اأ ، ب( يتكون من مندوبين من البلدية واإدارة الطرق والنقل 

والدفاع المدني والهيئة العامة لل�سياحة والآثار ووزارة التجارة وال�سناعة وتكون مهمات الفريق على النحو الآتي :-

تلقي ن�سخ من تقارير المراقبين الذين تعينهم الجهات المخت�سة لمتابعة الأن�سطة والخدمات التي تخ�سع لإ�سرافها.. 1

مراجعة ومناق�سة المالحظات الواردة في النموذج رقم )6(.. 2

القيام بجولت ميدانية على عينات ع�سوائية من المحطات للتاأكد من م�ستوى الخدمات فيها.. 3

رفع تقرير ربع �سنوي للوزارة عن م�ستوى الخدمات بالمحطات.. 4

املادة )82( : اإجراءات اإغالق املحطة

اإذا ارتكب المرخ�ض له مخالفة نظامية توجب اإغالق المحطة موؤقتًا اأو نهائيًا، فتعد الأمانة اأو البلدية مح�سرًا بذلك ، وت�سعر 

�سركة اأرامكو ال�سعودية بعدم تزويد المحطة بالوقود اإلى حين ت�سحيح المخالفة.
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الفصل العاشر : أحكام عامة

املادة )83( : ا�صرتاط رخ�صة الت�صغيل للتزود بالوقود 

على �سركة اأرامكو ال�سعودية عدم تزويد المحطة بالوقود اإل بوجود رخ�سة ت�سـغيل �سارية المفعول .

املادة )84( : مهلة الت�صحيح 

تعطى المحطات القائمة حاليًا مهلة زمنية مدتها �سنتين من تاريخ العمل بهذه الالئحة لت�سحيح و�سعها وفقًا لما ورد في هذه 

الالئحة من اأحكام، وعلى اأ�سحاب المحطات من الفئتين )اأ، ب( القائمة حاليًا التعاقد مع اإحدى المن�ساآت الموؤهلة لإدارة 

المحطة وت�سغيلها و�سيانتها واإدخال التح�سينات الالزمة على جميع الخدمات فيها خالل تلك المهلة.

املادة )85( : الرتخي�س لفنادق الطرق )املوتيالت(

تتولى الهيئة العامة لل�سياحة والآثار الترخي�ض لت�سغيل فنادق الطرق )الموتيالت( والرقابة عليها وفقًا لما لديها من اأنظمة 

وتعليمات.

املادة )86( : �صريان عمل الالئحة

تن�سر هذه الالئحة في الجريدة الر�سمية ، ويعمل بها بعد ثالثين يومًا من تاأريخ ن�سرها.

مرفق رقم )1(
الإ�صرتاطات واملعايري الت�صميمية للم�صاجد التي تقام على الطرق الإقليمية 

املادة )1( 

ي�سمم الم�سجد وفقًا للمعايير التخطيطية والت�سميمية للم�ساجد التي تقام بمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق 

الإقليمية ال�سادرة عن وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد المو�سحة اأدناه :

اأوًل : اأن يبعد مبنى الم�سـجد عن الم�سخات وخزانات الوقود بم�سافة ل تقل عن )20م( ع�سرين مترًا مع مراعاة العالقة مع 

مباني المحطة وفندق الطرق )الموتيل( وفق ما يحكم هذه العالقة من ا�ستراطات خا�سة بال�سالمة ودرا�سة الموقع 

العام.

ثانياً : توفير مواقف لل�سيارات بواقع موقف لكل )20م2( من م�ساحة الم�سجد.

ثالثا : اأن يكون الحد الأدنى لم�ساحة الم�سجد )300م2( موزعة كالتالي : 

م�سلى للرجال بم�ساحة 157 م2 .  اأ. 

م�سلى للن�ساء بم�ساحة 75م2 .  ب. 

دورات مياه للرجال عددها 8 حمامات ، على اأن يكون اأحدها لخدمة ذوي الإحتياجات الخا�سة والباقي كرا�سي  ج. 

اأر�سية ، على اأن تكون جميع الكرا�سي في اتجاه متعامد مع اتجاه القبلة وموا�سي عددها 7 �سنابـير مياه . 

دورات مياه للن�ساء عددها 6 حمامات ، على اأن يكون اأحدها لخدمة ذوي الإحتياجات الخا�سة والباقي كرا�سي  د. 

اأر�سية، على اأن تكون جميع الكرا�سي في اتجاه متعامد مع اتجاه القبلة وموا�سي ل يقل عددها عن 3 �سنابـير 

مياه.

املادة )2(  

اأوًل :  في المحطات التي تزيد م�ساحتها عن الم�ساحات المحددة بالالئحة يتم تحديد الحد الأدنى ل�سعتها بالم�سلين ، مع 

الأخذ في العتبار  الن�سب الت�سميمية التالية: 

لتقدير الم�ساحات ، يخ�س�ض لكل م�سلي م�ساحة تقدر بـ 0.84 م2 باأبعاد 0.70 م × 1.20 م )ول ي�سمل ذلك  اأ. 

الم�ساحة المخ�س�سة لخدمات الم�سجد(. 

يخ�س�ض م�ساحة 75 % من الم�ساحة الإجمالية م�سلى للرجال ، ون�سبة 25 % كم�سلى للن�ساء.  ب. 

حمام واحد لكل 22 م�سليًا و�سنبور واحد لكل 20 م�سليًا ، على اأن يكون اأحدها لخدمة ذوي الإحتياجات الخا�سة،  ج. 

واأن تكون كرا�سي الحمامات الأخرى اأر�سية. 

متطلبات م�سلى الن�ساء :  د. 

•  عمل مدخل خا�ض للن�ساء بعيدًا عن الرجال. 	

•  يكون م�سلى الن�ساء في الجزء الخلفي من الم�سجد بفا�سل. 	

اأن يكون موقع الم�سجد منف�ساًل عن باقي مباني المحطة وفي موقع مميز واآمن و�سهل الو�سول اإليه وتكون منارته  ثانياً : 

بارتفاع ي�سمح بروؤيته من بعد.

ثالثا : اأن يكون الم�سجد من دور اأر�سي فقط ويف�سل اأن يكون �سكله م�ستطياًل ، و�سلعه الأكبر عمودي على اإتجاه القبلة ، 
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وكذلك و�سع محراب باأبعاد منا�سبة لتحديد اتجاه القبلة .

رابعاً : تجهيز الم�سجد بالفر�ض المنا�سب ووحدات تكييف تتنا�سب مع م�ساحته وموقعه .

خام�صاً : توفير خزانات اأر�سية وعلوية خا�سة بالم�سجد ومنف�سلة ل�سمان ا�ستمرارية تدفق المياه على مدار ال�ساعة .

�صاد�صاً : تغذية الم�سجد بالكهرباء على مدار 24 �ساعة �سـواًء عن طريق الكهرباء العمومية اأو المولدات .

�صابعاً : زيادة ارتفاع �سقف الم�سجد بحد اأدنى ) 4م (�سافي وذلك لتح�سين التهوية والمحافظة على برودة الهواء بالداخل .

ثامناً : ت�سطيب دورات المياه بال�سيراميك للحوائط والأر�سيات كي يتالءم مع ال�ستخدام و�سهولة التنظيف .

تا�صعاً : اأن تكون الأبواب من الألمنيوم اأو ال�ساج اأو الخ�سب القوي المعالج .

عا�صراً : يجب العتناء والهتمام بالت�سطيب الخارجي للموقع العام حول الم�سجد من تنفيذ اأر�سفة لحماية الم�سـجد ومرافقه.

حادي ع�صر : مراعاة العزل الحراري للحوائط وال�سقف توفيرًا للطاقة ، وتركيب النوافذ والأبواب واإحكام اإغالقها بما يحقق 

منع دخول الأتربة والغبار والح�سرات.

ثاين ع�صر : في حالة عدم توفر م�سدر كهربائي رئي�ض دائم ، يمكن تركيب مولد كهربائي بحيث يكون له غرفة منف�سلة 

بعيدة  عن اأماكن م�سـتودعات الوقود.

ثالث ع�صر : اأن تفتح اأبواب الم�سجد للخارج.

رابع ع�صر : مراعاة وجود مانعة �سواعق اأعلى المنارة مت�سلة باأر�سي منف�سل وبهالل المنارة النحا�سي ، وكذلك تركيب 

اأر�سي عام.

خام�س ع�صر: تركيب �سافرة اإنذار �سد الحريق بداخل الم�سجد وتكون مت�سلة بنظام الإنذار �سد الحريق في المحطة ، 

وعمل مخرج للطوارئ ، واأن تفتح اأبواب الم�سجد للخارج.

املادة )3(  الأعمال املطلوبة ل�صيانة امل�صاجد وملحقاتها

اأوًل : الأعمال العتيادية 

والأر�سفة . 1 والمنبر  والحوائط  والأ�سقف  وال�ستائر  والأبواب  والنوافذ  والأرفف  ومحتوياته  للم�سجد  الم�ستمرة  النظافة 

التنظيف  باأجهزة  ال�سجاد والفر�ض با�ستمرار مع غ�سلها  والممرات المحيطة بالم�سجد والأ�سطح والمظالت ، ونظافة 

دوريًا وكلما لزم الأمر.

�سيانة واإ�سالح الأبواب والنوافذ والدواليب والدرابزينات وتغيير ما يتلف بها من اأجزاء وت�سحيمها دوريًا واإ�سالح بالط . 2

الأر�سيات وبالط الأ�سطح وبالط ال�سيراميك وال�ساللم وعالج التالف من الليا�سات والدهانات وعالج تهريب المياه من 

الأ�سقف ومن الخزانات العلوية وال�سفلية ح�سب تعليمات جهة الإ�سراف.

ثانياً : الأعمال ال�صحية

النظافة الم�ستمرة لدورات المياه بكافة محتوياتها ، ومجرى الو�سوء ، وخزانات المياه الأر�سية والعلوية والمزاريب ، . 1

التفتي�ض وتطهيرها و�سفط  الفتحات بغرف  ، وتنظيف  وتوريد ور�ض المطهرات والمعطرات والمبيدات ح�سب الحاجة 

البيارات عند اللزوم. 

�سيانة واإ�سالح وتغيير التالف من ال�سنابـير والخالطات والمحاب�ض والليات و�سناديق الطرد وم�سارف مياه الأمطار . 2

والنظافة  المياه  و�سخانات  وال�سرف  التغذية  وموا�سير  لل�سبكة  والفرعية  الرئي�سة  وال�سمامات  الت�سطيف  وخراطيم 

وال�سيانة الم�ستمرة لم�سخـات رفع المياه ، وعمل الإ�سـالحات وتوريد قطع الغيار الالزمة لها ب�سفة عاجلة ، وتجربة 

�سبكة مياه الحريق دوريًا ح�سب تعليمات الدفاع المدني. 

ثالثاً : الأعمال الكهربائية 

�سيانة ونظافة وت�سغيل جميع وحدات الإ�ساءة بالم�سجد وملحقاته من الداخل والخارج وتغيير التالف منها والمتابعة الدورية 

ذلك  الأمر  تطلب  كلما  لها  الالزمة  الغيار  قطع  وتاأمين  وملحقاته  بالم�سجد  والمفاتيح  والكابالت  التوزيع  لوحات  ل�سيانة 

و�سيانة ونظافة اأجهزة الإنذار والأمن وال�سالمة "اإن وجدت" وطفايات الحريق والخراطيم الخا�سة ب�سبكة اإطـفاء الحريق 

دوريًا ح�سب تعليمات الدفاع المدني ، وكذلك �سيانة ونظافة وت�سغيل المولدات الكهربائية ب�سفة دورية ل�سمان �سالحيتها 

وجاهزيتها الم�ستمرة للعمل وا�ستبدال اأي جزء يظهر فيه عيب اأو تلف بغيره من نف�ض النوعية.

رابعاً : اأعمال ال�صوت 

نظافة و�سيانة وت�سغيل النظام ال�سوتي بكافة مكوناته واتخاذ جميع الو�سائل ل�سمان و�سوح ال�سوت وقوته ومنع الت�سوي�ض 

والتداخالت غير المرغوبة والفح�ض الدوري لمكونات النظام مع تاأمين وتركيب كافة قطع الغيار الالزمة لجميع الأجهزة 

بنف�ض النوعية.

خام�صاً : اأعمال التكييف والتهوية 

ال�سيانة الدورية والنظافة الم�ستمرة والت�سغيل لوحدات التكييف بجميع اأنواعها واأحجامها ومراوح التهوية باأنواعها ومراوح 

ال�سفايات  الفريون ونظافة  اأي ت�سرب في �سحنة غاز  ، مع معالجة  تاأخير  الأعطال بدون  واإ�سالح  المياه  ال�سفط وبرادات 

دوريًا وا�ستبدالها عند اللزوم وا�ستبدال المكونات التالفة باأخـرى جديدة من نف�ض النوعية مع تاأمين وتركيب كافة قطع الغيار 

الالزمة.

املادة )4(  اآلية ت�صغيل م�صاجد املحطات ومراكز اخلدمة على الطرق وجتهيزها 

اأوًل : بالن�سبة للت�سغيل ُيلزم �ساحب كل محطة بتعيين اإمام �سعودي لم�سجد المحطة ، وفي حال تعذر ذلك يمكن تعيين غير 

ال�سعودي بعد الموافقة عليه من وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد �سريطة توافر �سروط التعيين 

النظامية فيه.

اأن يكون م�سـجد المحطة جامعًا )اأي تقام �سالة الجمعة فيه( فيجب على �ساحب المحطة  ثانياً : اإذا اقت�ست الم�سلحة 

ا�ستكمال الإجراءات عن طريق وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد وُيلزم بتعيين خطيب �سعودي، 

وفي حال تعذر ذلك يكون الخطيب مكلفًا من قبل فرع الوزارة، اأما الإمامة فوفق ما ورد في الفقرة ال�سابقة.

ثالثاً : ُيخ�س�ض �ساحب المحطة اأحد عماله الذين يجيدون نطق اللغة العربية ب�سكل �سليم لالأذان اأو ُيكلف الإمام بذلك 

وعليه التقيد بالمواقيت  المحددة �سرعًا وله اأن ي�ستعين بما لدى فرع الوزارة القريب منه في ذلك.

رابعاً: يلزم تخ�سي�ض اأحد العمالة لخدمة الم�سجد ونظافته وملحقاته.

خام�صاً : تكييف الم�سجد بوحدات تكييف منف�سلة )ا�سبيليت( وتزويد الم�سجد بمكبرات ال�سوت والأجهزة ال�سوتية ودواليب 

الم�ساحف ، وي�سترط اأن تكون الم�ساحف من طباعة مجمع الملك فهد م�ساعدة من الوزارة بقدر الم�ستطاع ووفق 

الإمكانات المتاحة. 
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مرفق رقم )2(
اجراءات معاجلة و�صع املحطات القائمة حاليًا 

اأوًل :  تتولى الجهات المخت�سة معالجة و�سع المحطات القائمة كاًل ح�سب اخت�سا�سه.

ثانياً :على الأمانة / البلدية بعد �سدور هذه الالئحة معالجة و�سع المحطات القائمة وفق ما يلي :-

التعميم على جميع المحطات الواقعة �سمن دائرة اإ�سـرافها ب�سـرورة ت�سحيح اأو�ساعها مع التعليمات الجديدة خالل . 1

الموؤهلة لدى  ال�ست�سارية  المكاتب  اأحد  بالتعاقد مع  يقوموا  اأن  اأ�سحابها بذلك، على  واإ�سعار  المحددة نظامًا،  المهلة 

الأمانة اأو البلدية لإعداد المخططات الهند�سية لدرا�سة الو�سع الراهن للمحطة واإدخال التعديالت الالزمة لتـتوافق مع 

المتطلبات الواردة بهذه الالئحة وتقديمها لالأمانة اأو البلدية لعتمادها.

بعد تقديم درا�سة تح�سين و�سع المحطة من قبل المكتب ال�ست�ساري الموؤهل تقوم الأمانة اأو البلدية بمراجعة المخططات . 2

الهند�سية والتاأكد من توفر جميع المتطلبات الواردة بهذه الالئحة وعدم ا�سـتثناء اأي �سرط منها عدا ا�ستراطات الموقع 

الواردة بهذه الئحة على األ تتعار�ض مع ال�سالمة العامة.

اإلزام اأ�سحاب المحطات على الطرق ال�سريعة )الغير مزودة بطرق خدمة (بتنفيذ طريق خدمة بطول )3( ثالثة كيلو . 3

متر ، بحيث ل يتم ربط المحطة بالطريق ال�سريع اإل من خالل طريق الخدمة، مع تنفيذ ما يلزم له من حارتي تباطوؤ 

وت�سارع وعوامل �سالمة.

، على . 4 الترميم  اإ�سدار رخ�سة  اإجراءات  ُت�ستكمل  الالئحة  الواردة بهذه  المتطلبات  المحطة مع جميع  توافق  في حالة 

اأن يقوم �ساحب المحطة بتقديم عقد اإ�سراف على التنفيذ من مكتب ا�ست�ساري موؤهل لدى الأمانة اأو البلدية ، واأن يتم 

التنفيذ عن طريق اإحدى موؤ�سـ�سات المقاولت المتخ�س�سة.

بعد انتهاء عمليات الترميم ، يتم درا�سة تقرير المكتب الم�سرف والوقوف على الطبيعة واإعداد التقرير التمهيدي لمنح . 5

رخ�سة ت�سغيل المحطة.

عدم تجديد رخ�سة الت�سغيل للمحطات من الفئتين )اأ ، ب( بعد �سنتين من تاريخ العمل بهذه الالئحة اإل بعد اأن يقوم . 6

اأ�سحابها بالتعاقد مع من�ساأة موؤهلة لإدارة وت�سغيل و�سيانة المحطة ومركز الخدمة. 

قيام . 7 بالالئحة وعدم  الواردة  وفقًا لالإ�ستراطات  اأو�ساعها  لت�سحيح  الوقود  المحددة لمحطات  المدة  انتهاء  في حالة 

اأ�سحابها بعمل المطلوب ، تغلق المحطة بعد اإنذار �ساحبها وذلك بعد التن�سيق مع الإمارة.

 (1منْذج )

 تقرٓر مبدئٕ للرتخٔص بإقامة حمطة ّقْد ّمركس خدمة 

 على الطرق اإلقلٔنٔة

 
 

 . ٍـ14:    /    /     التارٓخ ………………………………………………………… : التْقٔع …………….……………………………………… : املراقب اشه

 اليظامٔة اإلجراءات ّتصتلنلّمركس اخلدمة  ّقْد طةحم إلقامة مياشب املْقع. 

 أعالِ املْضخة لالشرتاطات مطابقتُ لعدوّمركس اخلدمة  ّقْد حمطة إلقامة مياشب غري املْقع . 
 

 …………………………………… اخلته ……………………………………      التْقٔع       …………………………………… إدارة مدٓر  

 طالب الرخصة ٔاىاتب

           الصجل املدىٕرقه   طالب الرخصةاشه 

  احملافظة  املدٓية 

  األماىة / البلدٓة ( ب فئة )   (     أفئة )   فئة احملطة

 ىْع الطرٓق

 خدمة طرٓق بدٌّ شرٓع طرٓق                                 خدمة بطرٓق مسّد شرٓع طرٓق 

 شرٓع طرٓق إىل حتْٓلُ ميظْر مسدّج طرٓق                      شرٓع طرٓق إىل حتْٓلُ ميظْر مفرد طرٓق 

 شرٓع طرٓق إىل حتْٓلُ ميظْر غري مسدّج طرٓق             شرٓع طرٓق إىل حتْٓلُ ميظْر غري مفرد طرٓق 

 ترابٕ طرٓق                                                            ........................................ : أخر 

اشه 

 الطرٓق
 

العالمة 

 اللٔلْمرتٓة
 

 إحداثٔات

 (GPS) املْقع
 

 مالحظات غري مطابق مطابق االشرتاطات و

1 
    : املْقع ملصاحة األدىى احلد

     2و( 10000) عً تقل ال(   أ)  فئة    2و …….…………:  املصاحة 

     2و( 6000) عً تقل ال( ب) فئة   2و …….…………:  املصاحة 

2 
    : الطرٓق على الْاجَة لطْل األدىى احلد

     و( 100) عً ٓقل ال(   أ)  فئة    و …….………………:  الطْل 

     و( 60) عً ٓقل ال( ب) فئة   و …….………………:  الطْل 

3 
ً  ٓقـل  ال امليبصطة املياطق يف الطرٓق حرو ىَآة عً املْقع بعد  عـ

 . العنراىٕ اليطاق خارج و 100
  و …….………………:  البعد 

4 

 ال ّالـْعرة  اجلبلٔـة  امليـاطق  يف الطرٓـق  حـرو  ىَآـة  عً املْقع بعد

 الطــرق إدارة ذلــم حيــدد) العنراىــٕ اليطــاق خــارج و 30 عــً ٓقــل

 (.ّاليقل

  و …….………………:  البعد 

    .للنْاقع احللْمٔة() ّعللنشر االقتصادٓة اجلدّى دراشة 5

6 
 االجتـاِ  يف أّ االجتـاِ  ىفـض  يف ّقـْد  حمطـة  أقـرب عً املْقع بعد

 املقابل
  و …….………………:  البعد 

   . العاو بالطـرٓق ّعـالقتُ املْقـع مةءمال على اليقل ّزارة مْافقة 7
   …….……:  اخلطاب رقه

 ٍـ14:  /  /   تارخيُ 

  و.2000املصادر ّاملشارٓع املائٔة ال ٓقل عً البعد عً  8

  
 

  

 مرفق رقم )3(

النماذج
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 (2منْذج )

  ّقْد ذلط٘ بإقام٘ للرتخٔص مبدٜٕ تقسٓس

   ّالقسٚ للندٌ املعتندٗ املدططات داخل 

 

 .ٍـ14:    /    /     التازٓذ ………………………………………………………… : التْقٔع …………….……………………………………… : املساقب اضه

 اليظامٔ٘ اإلجساٛات ّتطتكنل ّقْد ذلط٘ إلقام٘ مياضب املْقع. 

 أعالِ املْضخ٘ لالغرتاطات مطابقتُ لعدو ّقْد ذلط٘ إلقام٘ مياضب غري املْقع . 
 

 …………………………………… اخلته ……………………………………      التْقٔع       …………………………………… إدازٗ مدٓس  
 

 طالب السخص٘ ٔاىاتب

           الطجل املدىٕزقه   طالب السخص٘اضه 

  الػازع  احلٕ  املدٓي٘ 

  (GPSاحداثٔات )  األماى٘ / البلدٓ٘ د ( فٝ٘ )   فٝ٘ ) ج(       فٝ٘ احملط٘

 مالحظات غري مطابق مطابق االغرتاطات و

    . جتازٖ أحدٍنا شآّ٘ غازعني علٙ املْقع 1

 و …...………:  الػازع عسض   ( د ، ج لفٝ٘) و 30 عً ٓقل ال:   السٜٔظ الػازع عسض 2

 و ...…………:  املػاٗ ممس أّ الػازع عسض   . و 10 عً ٓقل ال املػاٗ ممس أّ الفسعٕ الػازع عسض 3

4 

 : املْقع ملطاح٘ األدىٙ احلد

     ٘ٝ2و( 3000) عً تقل ال(   ج) ف  

     ٘ٝ2و( 2000) عً تقل ال( د) ف 

 
 
 

 
 
 

 

 2و .…….………: املطاح٘

 2و .……………:  املطاح٘

5 

 : التجازٖ السٜٔظ الػازع علٙ املْقع لْاجَ٘ األدىٙ احلد

     ٘ٝو 50 عً تقل ال(   ج)  ف  

     ٘ٝو 40 عً تقل ال( د) ف 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 و ...……………:  الطْل

 و ……...………:  الطْل

 و ……...………:  املطاف٘   و تفصل بني املْقع ّأقسب مصيع. 100قل عً ّجْد مطاف٘ ال ت 6

 و ……...………:  املطاف٘   .مدزض٘و تفصل بني املْقع ّأقسب  100ّجْد مطاف٘ ال تقل عً  7

 و ……...………:  املطاف٘   و تفصل بني املْقع ّأقسب قصـس لألفساح. 100ّجْد مطاف٘ ال تقل عً  8
 و ……...………:  املطاف٘   و تفصل بني املْقع ّأقسب مطتػفٙ. 100تقل عً  ّجْد مطاف٘ ال 9
 و ……...………:  املطاف٘   .الػاش ّبٔع تْشٓع ّذلالت املْقع بني.تفصل و 100 عً تقل ال مطـاف٘ ّجْد 10
 و ……...………:  املطاف٘   .ّأقسب دلنع ّمسكص جتازٖ املْقع بني تفصل و100 عً تقلال مطـاف٘ ّجْد 11

   .العطكسٓ٘ امليػآت ّحدّد املْقع بني تفصل و 1000 عً تقل ال ٘مطاف ّجْد 12
 

 
  

   
  ٘و ……...………:  املطاف 

 . الطاٜسات ّمَابط املْقع بني تفصل و 1000 عً تقل ال مطاف٘ ّجْد 13
 

  
 

  ٘و ……...………:  املطاف 

14 

يف ىفظ و تفصل بني املْقع ّأقسب ذلط٘ ضْاٛ  2000ّجْد مطاف٘ ال تقل عً 

اإلجتاِ علٙ الػازع الْاحد أّ يف اإلجتاِ املقابل ّتقاع ٍرِ املطاف٘ مباغسًٗ 

 مً احلدّد اخلازجٔ٘ للنْقع.

 
 
 

  

 
  
 

 ٘و ……...………:  املطاف 

15 
٘  ّاحملــالت  املْقـــع بــني  تفصــل  و 30 عـــً تقــل  ال مطــاف٘  ّجــْد   الـــي التجازٓــ

 .اللَب مصادز فَٔا ٓطتددو

 
  

 
  

16 
 : جتازٖ زٜٔظ تقاطع علٙ ملْقعا كاٌ إذا
     و 50 عً ٓقل ال الػازعني مً كل علٙ الْاجَ٘ طْل  
     و 30 عً ٓقل ال الػازعني مً كل عسض 

 
  

 

 
 
 

 

 و  ...……...……………:  الطْل
 و  ...……….…………:  العسض

17 
ــع بعــد ــ٘ عــً املْق ــ٘ أّ بدآ ــٙ بالطــٔازات اخلاصــ٘ األىفــا  أّ اجلطــْز ىَآ  عل
 . االجتاِ ىفظ يف و 500 عً ٓقل ال تقاطعاتال

 
  

 
  

18 
ــد ـــع بع ــات عــً املْق ــي التقاطع ــازٗ ٍــٕ ال ــادًٓ عــً عب ــدٌّ دّاز) مٔ  إغــازٗ ب

 . اخلازجٕ الدّاز حد مً و 100 عً ٓقل ال( مسّزٓ٘

 
  

 
  

19 
ٖ  الػـازع  علٙ بُ املطـنْح األزض عنق ً  ٓصٓـد  ال التجـاز  معتنـدتني  قطعـتني  عـ
 . و 25 عً ٓقل ّال املدطط يف

 
  

 
 و  ...……..……………:  العنق 

  . و 20 عً ٓقل ال العالٕ الضػط خطْط عً البعد 20
  

 
  

  و.2000البعد عً املصادز ّاملػازٓع املأٜ٘ ال ٓقل عً  21
  

 
  

 (3منْذج )

 متَٔدٖ تكسٓس
 ّملخكاتَا ّقْد حمط٘ تشػٔل زخص٘ جتدٓد أّ إلصداز 

 

 

 

 متعَد التشػٔل املطتأجس / معلْمات املالو /

  زقه احملط٘  االضه التجازٖ للنخط٘
           الطجل املدىٕزقه   / املطتأجس اضه املالو

           الطجل املدىٕزقه   متعَد التشػٔل
  زقه الطجل التجازٖ

 العيْاٌ

  زقه املْقع  الشازع  احلٕ
  زقه اجلْال  زقه اهلاتف  ٓي٘املد

  السمص الربٓدٖ  املدٓي٘  ص . ب
  الربٓد اإللهرتّىٕ

 معلْمات عً الرتخٔص

 املْقع
  زقه الطسٓل  املدٓي٘  امليطك٘

  العالم٘ الهٔلْمرتٓ٘  زقه الكطع٘  الشازع  احلٕ 
 /   /        ٍـ             البلدٓ٘ مع اإلجياز عكد ّتازٓذ زقه /   /        ٍـ          التازٓذ  زقه الصو

 ٍـ         /  /  التازٓذ  السقه  اضه املدطط التيظٔنٕ  (GPSاملْقع حطب اإلحداثٔات )

  البياٛ مً االىتَاٛ تازٓذ /   /        ٍـ         تازخيَا  البياٛ زخص٘ زقه

 لألزض اخلازجٕ احملٔط أبعاد
  جيْب  مشال

 2و                    ٔ٘اإلمجال األزض مطاح٘
  غسب  شسم

   ضعتَا الهلٔ٘  عدد خصاىات الْقْد
  ضع٘ خصاىات الهريّضني  ضع٘ خصاىات الدٓصل  ضع٘ خصاىات البيصًٓ

  عدد مطدات الهريّضني  عدد مطدات الدٓصل  عدد مطدات البيصًٓ
 /   /        ٍـ         تازخيَا  زقه اخس زخص٘ تشػٔل 

 ْقعخمطط امل

ــاو للنْقـــــــع خمطـــــــط  العـــــ
 إحــــداثٔات  علٔــــُ مْضــــخًا
 األبعـــــــاد ّنافـــــــ٘ املْقـــــــع

 ّاملبـــــــــــاىٕ ّاإلزتـــــــــــدادات
 احملٔطــ٘ ّالشــْازع اجملــاّزٗ

 الشنال ّاجتاِ

 

 حال٘ املْقع
 :ٕ ما ٓل ٍـ حٔث اتطح44تازٓذ    /    /    ب املْقع علٙ الْقْف بعد ،"  اخلدم٘ ّمسانص الْقْد حمطات الٜخ٘"  إشرتاطات زّجعت
 الالٜخ٘ إلشرتاطات مطابل املْقع          
 التالٔ٘ لألضباب مطابل غري : 

 

  ............. (.................ّٓسٚ ميدّب ) ..........

  التْقٔع  ميدّب البلدٓ٘
  التْقٔع  ميدّب الدفاع املدىٕ

 يف حال املْقع علٙ طسٓل أقلٔنٕ

  التْقٔع  إدازٗ الطسم ّاليكلميدّب 
  التْقٔع  للطٔاح٘ ّاآلثاز ٘ميدّب اهلٔٝ٘ العام

ــد ــو: ..............................................................   أىــا أتعَ ــد/ املطــتأجس/ املال  املــرنْزٗ املالحظــات باضــتهنال التشــػٔل متعَ
 .برلو مين إقساز ٍّرا اليظامٔ٘ للعكْبات عسض٘ أنٌْ برلو أقه مل ّذا ، اللجي٘ حتددٍا اليت الفرتٗ خالل أعالِ

  التْقٔع

 .التشػٔل زخص٘ إصداز مً ماىع ّال مطتْفاٗ الطابك٘ املالحظات أٌ ّّجد  ٍـ44/     /                       يف املْقع علٙ الْقْف إعادٗ مت
جل

طاٛ ا
أع

ت
َا

 

  التْقٔع  األضه البلدٓ٘
  التْقٔع  األضه الدفاع املدىٕ
  التْقٔع  األضه ّاليكلإدازٗ الطسم 

  التْقٔع  األضه اهلٔٝ٘ العام٘ للطٔاح٘ ّاآلثاز

  اخلته  / زٜٔظ البلدٓ٘  أمنيٓعتند ، 

  السقه املطلطل  املْقع  فٝ٘ احملط٘  أضه احملط٘

واإذا

.
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اإر�صادات عامة:

يرفق مع هذا التقرير ن�سخة من ترخي�ض البناء وتقرير المكتب الإ�ست�ساري الم�سرف يو�سح فيه م�سوؤوليته عن جميع . 1

النواحي الفنية والإن�سائية التي نفذت في الم�سروع.

اإعداد البيانات والمعلومات العامة عن المالك والموقع بكل دقة وو�سوح.. 2

خالل . 3 وجدت(  )اإن  المالحظات  اإ�ستكمال  مع  بالت�سغيل  ال�سماح  واإمكانية  ودقيق  وا�سح  ب�سكل  الجهة  مرئيات  اإي�ساح 

الفترة التي تحددها الجهة.

في حال وجود مالحظات على المحطة ، تقوم الجهة بمتابعة تنفيذها مع المالك اأو متعهد الت�سغيل.. 4

على متعهد الت�سغيل مراجعة الدفاع المدني بالمنطقة للح�سول على رقم الت�سجيل الخا�ض بالدفاع المدني والذي يعتبر . 5

ثابتًا للم�سروع ، وتعطى رخ�سة الت�سغيل والتقرير نف�ض هذا الرقم.

والأر�سيات . 6 المياه  دورات  فيها  بما  المرافق  لجميع  الالزمة  الدورية  ال�سيانة  اإجراء  مالحظة  المخت�سة  الجهة  على 

الأ�سفلتية والخر�سانية والأر�سفة والدهانات والإ�سارات وكافة عوامل ال�سالمة و�سيانة الأ�سيجة لحرم وو�سط الطريق ، 

والمعايرة الالزمة لجميع الأجهزة والمعدات ، واأ�سعار الوقود المعتمدة ، والتاأكد من الإ�ستعمالت المختلفة للمباني وفق 

المخططات المعتمدة.

يتم منح رخ�سة الت�سغيل بعد اإ�ستيفاء هذا التقرير.. 7

يتم اإعداد هذا التقرير ب�سفة دورية كل �سنتين.. 8

يحرر هذا التقرير من اأ�سل و�سور ، يحفظ الأ�سل في ملف المحطة بالبلدية وتزود كل جهة و�ساحب المحطة/متعهد . 9

الت�سغيل ب�سورة منه.

 
 

 

 
 (4منىذج زقه )

 

 زخصُ تشغًل   

 حمطُ وقىد للنىاقع داخل املخططات املعتندَ للندٌ والقسّ
 

األضه التجازٍ 

 للنخطُ
 

زقه 

 السخصُ
  التازيخ 

 /األماىُ 

 البلديُ

 

 

 

 

 معلىمات احملطُ
 ( دفُٔ )  (       جفُٔ )  فُٔ احملطُ  متعَد التشغًل

           زقه الطجل املدىٌ  اضه املالم / املطتأجس

  (GPS) االحداثًات  املىقع

عدد خصاىات 

 الىقىد
 

 الطعُ الللًُ

 ) لرت ( 
 

 عدد املضخات

  ضعُ خصاىات البيصيً  بيصيً

  ضعُ خصاىات الديصل  ديصل

  كريوضني
ضعُ خصاىات 

 اللريوضني
 

 تعلًنات

 (. 3منىذج زقه )   -يته ميح السخصُ بعد إضتًفاْ التقسيس التنًَدٍ  -1

 ال جيىش ميح ٍره السخصُ إاّل بعد إكتنال وصخُ املعلىمات املدوىُ بَا. -2
 لًنًُ(.ٍره السخصُ خاصُ باملىاقع داخل املخططات املعتندَ للندٌ والقسّ )علِ الطسق الغري إق -3
 تىضع ٍره السخصُ يف بسواش شجاجٌ وتعلق يف ملاٌ بازش يف مىقع املشسوع. -4
علِ صاحب احملطُ اإللتصاو جبنًع اإلشرتاطات الىازدَ بالٓخُ حمطات الىقىد ومساكص اخلدمُ واليت تتضنً إشرتاطات األمً  -5

 والطالمُ أثياْ تشغًل املشسوع.

 تطسٍ ٍره السخصُ ملدَ ضيتني إعتبازًا مً التازيخ املىضح أعاله.                                                

 اخلته  / زًٓظ البلديُ األمني

 

  التىقًع 
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 (5منىذج زقه )

 

 زخصُ تشغًل   

 ومسكص خدمُ للنىاقع علِ الطسق اإلقلًنًُحمطُ وقىد 
 

األضه التجازٍ 

 للنخطُ
 

زقه 

 السخصُ
  التازيخ 

 /األماىُ 

 البلديُ

 

 

 

 

 معلىمات احملطُ
 فئُ ) ب ( فئُ ) أ(         فئُ احملطُ  متعَد التشغًل

           زقه الطجل املدىٌ  اضه املالم / املطتأجس
  (GPSاالحداثًات )  املىقع

  العالمُ اللًلىمرتيُ  اضه الطسيق

عدد خصاىات 

 الىقىد
 

 الطعُ الللًُ

 ) لرت ( 
 

 عدد املضخات

  البيصيً ضعُ خصاىات  بيصيً

  ضعُ خصاىات الديصل  ديصل

  كريوضني
ضعُ خصاىات 

 اللريوضني
 

 تعلًنات

 (. 3منىذج زقه )   -يته ميح السخصُ بعد إضتًفاء التقسيس التنًَدٍ  -1

 ال جيىش ميح ٍره السخصُ إاّل بعد إكتنال وصخُ املعلىمات املدوىُ بَا. -2
 تىضع ٍره السخصُ يف بسواش شجاجٌ وتعلق يف ملاٌ بازش يف مىقع املشسوع. -3
علِ صاحب احملطُ اإللتصاو جبنًع اإلشرتاطات الىازدَ بالئخُ حمطات الىقىد ومساكص اخلدمُ واليت تتضنً إشرتاطات األمً  -4

 والطالمُ أثياء تشغًل املشسوع.

 تطسٍ ٍره السخصُ ملدَ ضيتني إعتبازًا مً التازيخ املىضح أعاله.                                                

 اخلته  / زئًظ البلديُ األمني

 

  التىقًع 

 1 

 
 
 
 (6منْذج )

 علٙ الطرم اإلقلٔنٔ٘ ّمرنس اخلدم٘ تكٔٔه مصتْٚ اخلدمات يف ذلط٘ الْقْد
 
 

 ، ال ْٓجبد = ظفر 60، ؼعٔف =  80، مكبْل =  100( طرٓك٘ حصاب الدرج٘:  جٔد = 1  ٘/مالحظ 
 ( طرٓك٘ حصاب ىصب٘ املصتْٚ: دلنْع الدرجات مكصْمًا علٙ عدد عياظر اخلدم٘ املكدم2٘                         

 غري مياشب: % 80مياشب         أقل مً : % فنا فْم 80( 3                         

 ّمرنس اخلدم٘ بٔاىات احملط٘

  رقه احلاشب  اشه احملط٘

 ٍـ14/    /       تارٓخ التأٍل  رقه التأٍٔل  التصػٔلعَد تم

           الصحل املدىٕ  /املصتأجراشه املالو

 ٍـ14/    /            رخع٘ التصػٔلتارٓخ   رقه رخع٘ التصػٔل

 شرٓع )مسّد بطرٓل خدم٘( □شرٓع )بدٌّ طرٓل خدم٘(    □مفرد    □مسدّج    □ ىْع الطرٓل  اشه الطرٓل

  العالم٘ الهٔلْمرتٓ٘  (GPSإحداثٔات مْقع احملط٘ )

  البلدٓ٘  األماى٘  امليطك٘

 اخلدمات املتْفرٗ ب □   أ □ فٝ٘ احملط٘
             ظراف آلٕ  □مطعه    □    قطع غٔار □   مٔهاىٔها خفٔف٘  ّنَرباٛ  □متْٓيات   □

 ..................................... اخرٚ □    دّرٗ مٔاِ عامُ □فيدم الطرم )مْتٔل(     □ذلل قَِْ   □

 ملخغ السٓارات

 املصتْٚ ٘ىصب غري مياشب □     مياشب □  األماى٘ / البلدٓ٘تكٔٔه مصتْٚ اخلدمات يف احملط٘ مً قبل 

 ٍـ14    /    /    التارٓخ  التْقٔع  اشه املراقب %     
   مالحظات

 املصتْٚ ٘ىصب غري مياشب □     مياشب □ إدارٗ الطرم ّاليكل تكٔٔه مصتْٚ اخلدمات يف احملط٘ مً قبل

 ٍـ14/    /        التارٓخ  التْقٔع  اشه املراقب %     

   مالحظات

 املصتْٚ ٘ىصب غري مياشب □     مياشب □ الدفاع املدىٕتكٔٔه مصتْٚ اخلدمات يف احملط٘ مً قبل 

 ٍـ14/    /        التارٓخ  التْقٔع  اشه املراقب %     

   مالحظات

 املصتْٚ ٘ىصب غري مياشب □     مياشب □ اهلٔٝ٘ العام٘ للصٔاح٘ ّاآلثار قبل تكٔٔه مصتْٚ اخلدمات يف احملط٘ مً

 ٍـ14   /    /     التارٓخ  التْقٔع  اشه املراقب %                

  مالحظات

 املصتْٚ ٘ىصب غري مياشب □     مياشب □ ّزارٗ التحارٗ  ّالعياع٘ قبل تكٔٔه مصتْٚ اخلدمات يف احملط٘ مً

 ٍـ14/    /        التارٓخ  التْقٔع  اشه املراقب %                

  مالحظات

 املصتْٚ العاو للخدمات يف احملط٘
  مياشب □
 %          الهلٔ٘ اليصب٘ غري مياشب □
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 2 

 
 
 

 األماى٘ / البلدٓ٘تكٔٔه مصتْٚ اخلدمات يف احملط٘ مً قبل 

 ـمـ20  /    /     املْافل ٍـ14/    /     التارٓخ  الْٔو  ّقت السٓارٗ

 الدرج٘ مصتْٚ اخلدم٘ اخلدم٘ املكدم٘ #

1 

  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ (... ىظاف٘ املصحد )الفرط/ دّالٔب املعاحف/

  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ اداٛ عامل ىظاف٘ املصحد

  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ (الصبابٔو/ اإلؼاٛٗصحد)التهٔٔف / ظٔاى٘ امل

  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ املصتْٚ العاو للنصحد

2 

  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ (/االرؼٔاتىظاف٘ دّرات املٔاِ )ىظاف٘/ رّاٜح / اجلدراٌ 
  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ / احلنامات / التَْٓ٘ ( ظٔاى٘ دّرات املٔاِ )األرؼٔات / الصطافات

  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ املصتْٚ العاو لدّرات املٔاِ

3 

  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ ّمدٚ اليظاف٘ التنْٓياتٔس َمصتْٚ جت
  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ ىظاف٘ ّترتٔب ثالجات التربٓد ّأرفف البؽاع٘ 

  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ ّاإلؼاٛٗ  ّاألرؼٔات التنْٓياتالتَْٓ٘ يف 
  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ للتنْٓياتاملصتْٚ العاو 

  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ (ىظاف٘ املطعه )األّاىٕ / طاّالت الطعاو / االرؼٔات / احلْاٜط  4
  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ (اشتخداو الكفازاتىظاف٘ العنال٘ ) الصَادات العخٔ٘ / السٖ املْحد /  5
  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ جتَٔس املصتْدع ّطرٓك٘ حفظ االطعن٘ 6
  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ الطعاو إعدادىظاف٘ ّجتَٔس امانً  7
  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ (معدات الطعاو / أثاث املطعه ظٔاى٘ املطعه )املػاشل / دّرات املٔاِ /  8
  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ الصهل العاو ّمصتْٚ اليظاف٘ للنطعه 9
  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ مصتْٚ االؼاٛٗ يف املداخل ّاملخارج ّيف احملط٘ بصهل عاو 10

11 
مصتْٚ تهصٔ٘ االعندٗ ّّاجَات احملط٘ مبْاد غري قابل٘ إلمتعاػ 

 السْٓت ّالصخْو ّشَل٘ التيظٔف
 ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □

 

12 
ظٔاى٘ ّجتَٔس خساىات الْقْد )فتخات التَْٓ٘ / غرف التفتٔض / 

 تْؼٔح ىْع الْقْد (
 ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □

 

  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ ظٔاى٘ مؽخات الْقْد ) العدادات / اليظاف٘ / الصهل العاو ( مصتْٚ 13
  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ اداٛ عنال٘ تعبٝ٘ الْقْد ّتْحٔد السٖ اخلاػ بَه 14
  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ اللْحات االرشادٓ٘ المانً اخلدمات داخل احملط٘  15
  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ مصتْٚ اداٛ مهتب إدارٗ احملط٘  16
  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ تْفر املياطل اخلؽراٛ ّأمانً اجللْس املظلل٘ ّمدٚ ىظافتَا  17
  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ تْفر املتطلبات اخلاظ٘ باملعاقني يف مجٔع اخلدمات اليت تكدمَا احملط٘ 18
  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ نس اخلدم٘ ذلط٘ الْقْد ّمرليظاو االمين يف مصتْٚ اداٛ ا 19
  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ تعاملَه مع مرتادٖ احملط٘ مصتْٚ تْاجد إدارٗ احملط٘ ّمدٚ  20
  ال ْٓجد □ ؼعٔف □ مكبْل □ جٔد □ املصتْٚ ّالصهل العاو للنخط٘  21
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 اهل١٦ٝ ايعا١َ يًطٝاح١ ٚاآلثازتكِٝٝ َطت٣ٛ ارتدَات يف احملط١ َٔ قبٌ 

 ـَـ20  /    /     املٛافل ٖـ14/    /     ايتازٜذ  ايّٝٛ  ٚقت ايصٜاز٠

 ايدزج١ َطت٣ٛ ارتد١َ ارتد١َ املكد١َ #

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ َطابك١ َٛقع فٓدم ايطسم )املٛتٌٝ( يإلشرتاطات ايبًد١ٜ يًُٛقع 1

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ ْعاف١ ٚتٓطٝل املٛاقف ٚاألَانٔ احملٝط١ يفٓدم ايطسم )املٛتٌٝ( 2

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ تٛفري َٛاقف يًطٝازات ٚٚجٛدٖا اَاّ فٓدم ايطسم )املٛتٌٝ( 3

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ ْعاف١ ٚتٓطٝل َدخٌ فٓدم ايطسم )املٛتٌٝ(. 4
  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ ْعاف١ ٚتٓطٝل بٗٛ فٓدم ايطسم )املٛتٌٝ( 5

6 
ْعاف١ ٚتٓطٝل اضتكباٍ فٓدم ايطسم )املٛتٌٝ( َع تٛفري حاضب آيٞ 

 ضإدخاٍ بٝاْات ايعُال٤

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ َطت٣ٛ ْعاف١ ايػسف ) ٚاالثاث  / ايفسط / ادتدزإ / األضس٠ (  7

8 
تٛفري املتطًبات ايالش١َ يف ايػسف ) ايتهٝٝف / ايطتا٥س / ثالج١ / َٝاٙ 

 شسب / اغط١ٝ اضس٠ / تًفاش (

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

ايطال٤ / ايتهٝٝف  / االؼا٠٤ َطت٣ٛ ظٝا١ْ ايػسف ) ايتصككات /  9

 املٓاضب١ (

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ ْعاف١ ٚظٝا١ْ دٚزات املٝاٙ داخٌ ايػسف  
ايتٓطٝل ايعاّ يفٓدم ايطسم )املٛتٌٝ( ) تسقِٝ ايػسف / االؼا٠٤ يف  10

 املُسات / ْعاّ اقفاٍ االبٛاب / اجتاٙ ايكبً٘ 

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

 ٚجٛد َٛظف يالضتكباٍ ع٢ً َداز ايطاع١ 11
 ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

 

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ تعاٌَ َٛظفٞ فٓدم ايطسم )املٛتٌٝ( َع ايٓصال٤  12
  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ ٚجٛد ضحالت ضإقا١َ ايٓصال٤ ٚااليتصاّ بأْع١ُ ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ  13
تٛفري املتطًبات ارتاظ١ برٟٚ االحتٝاجات ارتاظ١ يف املداخٌ ٚاملُسات  14

 ٚتٛفري غسف زتٗص٠ بريو 
 ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

 

 

 ٚشاز٠ ايتحاز٠ ٚايعٓاع١ تكِٝٝ َطت٣ٛ ارتدَات يف احملط١ َٔ قبٌ

 ـَـ20  /    /     املٛافل ٖـ14/    /     ايتازٜذ  ايّٝٛ  ٚقت ايصٜاز٠

 ايدزج١ َطت٣ٛ ارتد١َ ارتد١َ املكد١َ #

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ َد٣ اضإيتصاّ بٛؼع بطاق١ ايطعس  1

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ ظالح١ٝ املٛاد ايػرا١ٝ٥ 2

 ايدفاع املدْٞتكِٝٝ َطت٣ٛ ارتدَات يف احملط١ َٔ قبٌ 

 ـَـ20  /    /     املٛافل ٖـ14/    /     ايتازٜذ  ايّٝٛ  ٚقت ايصٜاز٠

 ايدزج١ َطت٣ٛ ارتد١َ ارتد١َ املكد١َ #

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ اجسا٤ات َٚتطًبات ايطال١َ باحملط١ َد٣ تٛفس 1

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ َد٣ تٛفس اجسا٤ات َٚتطًبات ايطال١َ باملطحد 2

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ َد٣ تٛفس اجسا٤ات َٚتطًبات ايطال١َ باملٛتٌٝ 3

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ َد٣ تٛفس اجسا٤ات َٚتطًبات ايطال١َ بايتُٜٛٓات 4
  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ َد٣ تٛفس اجسا٤ات َٚتطًبات ايطال١َ باملطعِ 5
  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ َد٣ تٛفس اجسا٤ات َٚتطًبات ايطال١َ يألْصط١ األخس٣ املًخك١ باحملط١ 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 إدار٠ ايطزم ٚايٓكٌتكِٝٝ َضت٣ٛ اخلدَات يف احملط١ َٔ قبٌ 

 ـَـ20  /    /     املٛافل ٖـ14/    /     ايتارٜخ  ايّٝٛ  ٚقت ايشٜار٠

 ايدرج١ َضت٣ٛ اخلد١َ اخلد١َ املكد١َ #

  ال ٜٛجد □ ضعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ يًُٛاصفات حار٠ ايتباطؤ ملدخٌ احملط١ َطابلبعاد أشهٌ ٚ 1

2 

ٚجٛد يٛحات عانض١ ٚعالَات َزٚر١ٜ أرض١ٝ باصتخداّ األصِٗ حتدد 

ايدخٍٛ ٚاخلزٚج يًُخط١ ٚتشري إىل َضار احلزن١ باحملط١ ٚاملٛاقف 

 بأيٛإ عانض١ َٓاصب١ . ٚدٖإ ايربدٚرات

 ال ٜٛجد □ ضعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

 

  ال ٜٛجد □ ضعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ يًُٛاصفات  حار٠ ايتضارع ملخزج احملط١ َطابلبعاد أشهٌ ٚ 3

4 
تٛفز إضا٠٤ بأعُد٠ اإلْار٠ بذراع ٚاحد خارج حزّ ايطزٜل عٓد َدخٌ 

 ٚخمزج احملط١ 
 ال ٜٛجد □ ضعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

 

5 
عدّ صفًت١ املٓطك١ ايٛاقع١ بني َدخٌ ٚخمزج احملط١ داخٌ حزّ ايطزٜل 

 ٚخًٖٛا َٔ أٟ اصتخداَات أٚ تعدٜات 
 ال ٜٛجد □ ضعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

 

  ال ٜٛجد □ ضعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ جٛد٠ ْٚعاف١ أرض١ٝ َدخٌ ٚخمزج احملط١  6

7 

احملط١ َٚزبٛط بضٝاج ّ( حيٝط مبٛقع 2ٚجٛد صٝاج بارتفاع ال ٜكٌ عٔ )

حزّ ايطزٜل )ع٢ً ايطزم ايضزٜع١ ٚيف حاٍ ٚجٛد بٛاب١ يف ايضٝاج تشٚد 

 حبضري٠ حٝٛاْات (

 ال ٜٛجد □ ضعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

 

8 
ايتأند َٔ عدّ ٚجٛد فتخ١ يف ايضٝاج ايٛصطٞ أَاّ احملط١) بايٓضب١ 

 يًطزم ايضزٜع١ (
 ال ٜٛجد □ ضعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

 

اَها١ْٝ يتضًٌ احلٝٛاْات إىل ايطزٜل ) بايٓضب١ يًطزم  ٌٖ ٖٓاى 9

 ايضزٜع١ (
 ال ٜٛجد □ ضعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

 

  ال ٜٛجد □ ضعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ َضاف١ ارتداد اقزب َٓشأ٠ عٔ ْٗا١ٜ حزّ ايطزٜل 10
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 اهل١٦ٝ ايعا١َ يًطٝاح١ ٚاآلثازتكِٝٝ َطت٣ٛ ارتدَات يف احملط١ َٔ قبٌ 

 ـَـ20  /    /     املٛافل ٖـ14/    /     ايتازٜذ  ايّٝٛ  ٚقت ايصٜاز٠

 ايدزج١ َطت٣ٛ ارتد١َ ارتد١َ املكد١َ #

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ َطابك١ َٛقع فٓدم ايطسم )املٛتٌٝ( يإلشرتاطات ايبًد١ٜ يًُٛقع 1

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ ْعاف١ ٚتٓطٝل املٛاقف ٚاألَانٔ احملٝط١ يفٓدم ايطسم )املٛتٌٝ( 2

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ تٛفري َٛاقف يًطٝازات ٚٚجٛدٖا اَاّ فٓدم ايطسم )املٛتٌٝ( 3

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ ْعاف١ ٚتٓطٝل َدخٌ فٓدم ايطسم )املٛتٌٝ(. 4
  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ ْعاف١ ٚتٓطٝل بٗٛ فٓدم ايطسم )املٛتٌٝ( 5

6 
ْعاف١ ٚتٓطٝل اضتكباٍ فٓدم ايطسم )املٛتٌٝ( َع تٛفري حاضب آيٞ 

 ضإدخاٍ بٝاْات ايعُال٤

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ َطت٣ٛ ْعاف١ ايػسف ) ٚاالثاث  / ايفسط / ادتدزإ / األضس٠ (  7

8 
تٛفري املتطًبات ايالش١َ يف ايػسف ) ايتهٝٝف / ايطتا٥س / ثالج١ / َٝاٙ 

 شسب / اغط١ٝ اضس٠ / تًفاش (

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

ايطال٤ / ايتهٝٝف  / االؼا٠٤ َطت٣ٛ ظٝا١ْ ايػسف ) ايتصككات /  9

 املٓاضب١ (

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ ْعاف١ ٚظٝا١ْ دٚزات املٝاٙ داخٌ ايػسف  
ايتٓطٝل ايعاّ يفٓدم ايطسم )املٛتٌٝ( ) تسقِٝ ايػسف / االؼا٠٤ يف  10

 املُسات / ْعاّ اقفاٍ االبٛاب / اجتاٙ ايكبً٘ 

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

 ٚجٛد َٛظف يالضتكباٍ ع٢ً َداز ايطاع١ 11
 ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

 

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ تعاٌَ َٛظفٞ فٓدم ايطسم )املٛتٌٝ( َع ايٓصال٤  12
  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ ٚجٛد ضحالت ضإقا١َ ايٓصال٤ ٚااليتصاّ بأْع١ُ ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ  13
تٛفري املتطًبات ارتاظ١ برٟٚ االحتٝاجات ارتاظ١ يف املداخٌ ٚاملُسات  14

 ٚتٛفري غسف زتٗص٠ بريو 
 ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

 

 

 ٚشاز٠ ايتحاز٠ ٚايعٓاع١ تكِٝٝ َطت٣ٛ ارتدَات يف احملط١ َٔ قبٌ

 ـَـ20  /    /     املٛافل ٖـ14/    /     ايتازٜذ  ايّٝٛ  ٚقت ايصٜاز٠

 ايدزج١ َطت٣ٛ ارتد١َ ارتد١َ املكد١َ #

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ َد٣ اضإيتصاّ بٛؼع بطاق١ ايطعس  1

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ ظالح١ٝ املٛاد ايػرا١ٝ٥ 2

 ايدفاع املدْٞتكِٝٝ َطت٣ٛ ارتدَات يف احملط١ َٔ قبٌ 

 ـَـ20  /    /     املٛافل ٖـ14/    /     ايتازٜذ  ايّٝٛ  ٚقت ايصٜاز٠

 ايدزج١ َطت٣ٛ ارتد١َ ارتد١َ املكد١َ #

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ اجسا٤ات َٚتطًبات ايطال١َ باحملط١ َد٣ تٛفس 1

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ َد٣ تٛفس اجسا٤ات َٚتطًبات ايطال١َ باملطحد 2

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ َد٣ تٛفس اجسا٤ات َٚتطًبات ايطال١َ باملٛتٌٝ 3

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ َد٣ تٛفس اجسا٤ات َٚتطًبات ايطال١َ بايتُٜٛٓات 4
  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ َد٣ تٛفس اجسا٤ات َٚتطًبات ايطال١َ باملطعِ 5
  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ َد٣ تٛفس اجسا٤ات َٚتطًبات ايطال١َ يألْصط١ األخس٣ املًخك١ باحملط١ 6

 4 

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ َد٣ َطابك١ َؽخات ايٛقٛد 3

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ شٜٛت ايطٝازاتجٛد٠  4
  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ َد٣ ظالحٝات اضإطازات 5
  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ تٛفس َطتًصَات تػٝري شٜٛت ايطٝازات 6
  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ تٛفس جٗاش َعاٜس٠ املؽدات  7
  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ االنرت١ْٝٚ / االؼا٠٤ / ٚؼٛح االزقاّ (جٛد٠ َعدات ايٛقٛد )  8
  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ َطت٣ٛ ختصٜٔ املٛاد ايػرا١ٝ٥ 9

 

 

 

 إداز٠ ايطسم ٚايٓكٌتكِٝٝ َطت٣ٛ ارتدَات يف احملط١ َٔ قبٌ 

 ـَـ20  /    /     املٛافل ٖـ14/    /     ايتازٜذ  ايّٝٛ  ٚقت ايصٜاز٠

 ايدزج١ َطت٣ٛ ارتد١َ ارتد١َ املكد١َ #

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ شهٌ ٚإبعاد حاز٠ ايتباطؤ ملدخٌ احملط١ َطابُل يًُٛاظفات 1

2 

ٚجٛد يٛحات عانط١ ٚعالَات َسٚز١ٜ أزؼ١ٝ باضتدداّ األضِٗ حتدد 

ايدخٍٛ ٚارتسٚج يًُخط١ ٚتصري إىل َطاز اذتسن١ باحملط١ ٚاملٛاقف 

 ٚدٖإ ايربدٚزات بأيٛإ عانط١ َٓاضب١ .

 ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

 

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ شهٌ ٚإبعاد حاز٠ ايتطازع ملدسج احملط١ َطابُل يًُٛاظفات  3

4 
تٛفس إؼا٠٤ بأعُد٠ اضإْاز٠ برزاع ٚاحد خازج حسّ ايطسٜل عٓد َدخٌ 

 ٚشتسج احملط١ 
 ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

 

5 
عدّ ضفًت١ املٓطك١ ايٛاقع١ بني َدخٌ ٚشتسج احملط١ داخٌ حسّ ايطسٜل 

 ٚخًٖٛا َٔ أٟ اضتدداَات أٚ تعدٜات 
 ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

 

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ جٛد٠ ْٚعاف١ أزؼ١ٝ َدخٌ ٚشتسج احملط١  6

7 

ّ( حيٝط مبٛقع احملط١ َٚسبٛط بطٝاج 2ٚجٛد ضٝاج بازتفاع ال ٜكٌ عٔ )

حسّ ايطسٜل )ع٢ً ايطسم ايطسٜع١ ٚيف حاٍ ٚجٛد بٛاب١ يف ايطٝاج تصٚد 

 حبعري٠ حٝٛاْات (

 ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

 

8 
ايتأند َٔ عدّ ٚجٛد فتخ١ يف ايطٝاج ايٛضطٞ أَاّ احملط١) بايٓطب١ 

 يًطسم ايطسٜع١ (
 ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

 

ٌٖ ٖٓاى اَها١ْٝ يتطًٌ اذتٝٛاْات إىل ايطسٜل ) بايٓطب١ يًطسم  9

 ايطسٜع١ (
 ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

 

  ال ٜٛجد □ ؼعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ َٓصأ٠ عٔ ْٗا١ٜ حسّ ايطسٜلَطاف١ ازتداد اقسب  10

الإلكترونية

 
 اهل١٦ٝ ايعا١َ يًضٝاح١ ٚاآلثارتكِٝٝ َضت٣ٛ اخلدَات يف احملط١ َٔ قبٌ 

 ـَـ20  /    /     املٛافل ٖـ14  /    /   ايتارٜخ  ايّٝٛ  ٚقت ايشٜار٠

 ايدرج١ َضت٣ٛ اخلد١َ اخلد١َ املكد١َ #

  ال ٜٛجد □ ضعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ َطابك١ َٛقع فٓدم ايطزم )املٛتٌٝ( يإلشرتاطات ايبًد١ٜ يًُٛقع 1

  ال ٜٛجد □ ضعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ ْعاف١ ٚتٓضٝل املٛاقف ٚاألَانٔ احملٝط١ يفٓدم ايطزم )املٛتٌٝ( 2

  ال ٜٛجد □ ضعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ تٛفري َٛاقف يًضٝارات ٚٚجٛدٖا اَاّ فٓدم ايطزم )املٛتٌٝ( 3

  ال ٜٛجد □ ضعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ ْعاف١ ٚتٓضٝل َدخٌ فٓدم ايطزم )املٛتٌٝ(. 4
  ال ٜٛجد □ ضعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ ْعاف١ ٚتٓضٝل بٗٛ فٓدم ايطزم )املٛتٌٝ( 5

6 
ٚتٓضٝل اصتكباٍ فٓدم ايطزم )املٛتٌٝ( َع تٛفري حاصب آيٞ  ْعاف١

 إلدخاٍ بٝاْات ايعُال٤

  ال ٜٛجد □ ضعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

  ال ٜٛجد □ ضعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ االثاث  / ايفزش / اجلدرإ / األصز٠ ( َضت٣ٛ ْعاف١ ايػزف )  7

8 
ايضتا٥ز / ثالج١ / َٝاٙ تٛفري املتطًبات ايالس١َ يف ايػزف ) ايتهٝٝف / 

 شزب / اغط١ٝ اصز٠ / تًفاس (

  ال ٜٛجد □ ضعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

َضت٣ٛ صٝا١ْ ايػزف ) ايتشككات / ايطال٤ / ايتهٝٝف  / االضا٠٤  9

 املٓاصب١ (

  ال ٜٛجد □ ضعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

  ال ٜٛجد □ ضعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ ْعاف١ ٚصٝا١ْ دٚرات املٝاٙ داخٌ ايػزف  
ايتٓضٝل ايعاّ يفٓدم ايطزم )املٛتٌٝ( ) تزقِٝ ايػزف / االضا٠٤ يف  10

 املُزات / ْعاّ اقفاٍ االبٛاب / اجتاٙ ايكبً٘ 

  ال ٜٛجد □ ضعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

 ٚجٛد َٛظف يالصتكباٍ ع٢ً َدار ايضاع١ 11
 ال ٜٛجد □ ضعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

 

  ال ٜٛجد □ ضعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ تعاٌَ َٛظفٞ فٓدم ايطزم )املٛتٌٝ( َع ايٓشال٤  12
  ال ٜٛجد □ ضعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □ ٚجٛد صحالت إلقا١َ ايٓشال٤ ٚااليتشاّ بأْع١ُ ٚسار٠ ايداخ١ًٝ  13
تٛفري املتطًبات اخلاص١ بذٟٚ االحتٝاجات اخلاص١ يف املداخٌ ٚاملُزات  14

 ٚتٛفري غزف دلٗش٠ بذيو 
 ال ٜٛجد □ ضعٝف □ َكبٍٛ □ جٝد □

 

 




