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هوـ إنشاءـوتشغيلـوصيانحـمفطحـوقو ـ)ـالمرا ـإقامتهـوتشغيلهـوإ ارتهـمنـالمستثمرـبالموقعـالمف  .ـ
هوـأرضـتـف ـاألمانحـأوـالبل يحـموقعها،ـوالتيـيقامـعليهاـ إنشاءـوتشغيلـوصيانحـمفطحـوقو ) .ـ
هوـشركحـأوـمؤسسحـمرخصحـتزاولـنشاطـ إنشاءـوتشغيلـوصيانحـمفطحـوقو ).ـ ـ
ً
يقص ـبهـال(هحـالتيـتق مـعرضاًـل خولـالمزاي ـسواءـكانتـشركحـأوـمؤسسحـأوـظر ا .ـ

المنافسة

هيـطريقحـإلثار ـالتناظسـبينـالمور ينـتأخذـشكلـمزاي ـبه فـالفصولـعلىـأعلىـسعر،ـوتتبعهاـاألمانحـعن ـتأ(يرـ
العقاراتـواألنشطح ـ

الكراسة

كراسحـالشروطـوالمواصفات .ـ

ــ
ــ
ـ
ـ
ـ
ــ
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ـ

أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

ج-الجدول الزمني المتوقع إلجراء المزايدة حتى بداية سريان العقد ودفع إيجار السنة األولى
ـ

البيــــــــــــــــــــــــــــــان

كيفية تحديد التــــــاريخ

تاريخ اإلعالن
آخر ميعاد لتقديم العطاءات
موعد فتح المظاريف
إعالن نتيجة المزايدة
موعد اإلخطار بالترسية
تاريخ توقيع العقد لمن ترسو عليه
المزايدة
تاريخ تسليم العقار

التاريخـالذيـتمـظيهـالنشر ـ
كماـهوـمف ـظيـاإلعالن ـ
كماـهوـمف ـظيـاإلعالن ـ
تف هـاألمانح ـ
تف هـاألمانح ـ
خاللـخمسحـعشرـيوماًـمنـتاريخـإشعارـاألمانحـللمستثمرـبمرا(عتها،ـ
ظإنـلم ـيرا(عـيرسل ـلهـإشعارـنهائي،ـويعطيـمهلحـإضاظيحـخمسحـ
عشرـيوماً .ـ
خاللـشهرـمنـتوقيعـالعق ـ
من ـتاريخ ـتسليم ـالعقار ـبمو(ب ـمفضر ـتسليم ـموقع ـمن ـاألمانحـ
والمستثمر،ـوإذاـلمـيتمـتوقيعـالمستثمرـعلىـمفضرـتسليمـالعقارـيتمـ
إشعارهـخطياًـوتفسبـب ايحـسريانـم ـالعق ـمنـتاريخـاإلشعار .ـ
عن ـتوقيعـالعق ـ

بداية سريان مدة العقد

FT

ـ
ـ

موعد سداد أجرة السنة األولي

التاريخ

ـ
ـ
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أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

-1مقدمة
ترغــــبـأمانــــحـ(ــــ ـظــــيـطــــراـمزايــــ ـعامــــحـعــــنـطريــــقـالـــــرفـالمختــــومـبــــينـالمســــتثمرينـلتــــأ(يرـموقــــعـمخصــــصـلــــــ(إنشاااااء وتشاااا يل
وصااايانة محطاااة وقاااود فئاااة أ)ـوظـــقـالتفاصـــيلـالمبينـــحـظـــيـكراســـحـالشـــروطـوالمواصـــفاتـالمرظقـــحـ،ـوالتـــيـتوضـــحـالمعلومـــاتـالتـــيـي(ـــبـعلـــىـ
المستثمرينـاإلفاطحـبهاـ،ـومراعاتهاـعن ـتق يمـعطاءاتهمـلهذهـالمزاي ـ .ـ
وتهيــــبـاألمانــــحـبالمســــتثمرينـالقــــراء ـالمتأنيــــحـوال قيقــــحـللكراســــاتـللتعــــرفـعلــــىـاالشــــتراطاتـوالمواصــــفاتـالفنيــــحـ،ـوال(وانــــبـالقانونيــــحـ
للعق ـ،ـوالتزاماتـالمستثمرـ،ـبماـيمكنهـمنـتق يمـعطاءـم روسـيتيحـلهـالفوزـبالفرصحـاالستثماريحـالمتافحـ،ـويفققـلألمانحـأه اظها ـ
وترفــــبـاألمانــــحـبــــالر ـعلــــىـأيــــحـاستفســــاراتـأوـاستيضــــافاتـمــــنـالمســــتثمرينـالــــراغبينـظــــيـ خــــولـالمزايــــ ـ،ـويمكــــنـللمســــتثمرينـتقــــ يمـ
االستفساراتـأوـاالستيضافاتـبإف ىـالطرقـالتاليح :ـ
ـ
 .1التو(هـإلىـاإل ار ـالمذكور ـأ ناهـباألمانحـوتق يمـاالستفسارـمكتوبا :ـ
بل يحـمفاظـحـرابغـ–ـإ ار ـاإلستثمارـ ـ
تليفون:ــ 2101001010ـ
 .6أوـعلى ظاكس:ــ2101001210

ـ
ـ

ــ

D

R

A

FT

ـ
ـ
ـ
ـ

أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
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 1-0وصف العقـــــــار
ـ

نوع النشاط
مكونات النشاط
موقـع العقـــار
المدينة
حــدود الـعقار

شماالًـ :ـ
(نوباًـ :ـ
شرقاًـ :ـ
غرباًـ :ـ

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

الخدمات بالعقار:
بيانات أخرى:

ـ
ـ
ـ
ـ

-3اشتراطات دخول المزايدة والتقديم

1/1-3

6/1-3

D

1-3ـمنـيفقـلهـ خولـالمزاي  :ـ

R

A

-

ـ

بطول ـ
بطول ـ
بطول ـ
بطول ـ

FT

نوع العقار
مساحة األرض
مساحة المباني
عدد األدوار
نوع البناء

ـ
ـ
ـ
ـ

يفقـلألظرا ـو ـللشـــركاتـوالمؤســـســـاتـذاتـالخبر ـظيـم(الـ(إنشااااء وتشااا يل وصااايانة محطة وقود فئة أ-جديد) ـالتق مـظيـهذهـ
المزاي .ـماـع اـالممنوعينـمنـالتعاملـنـاماـأوـبفكمـقضــــائيـفتىـتنتهىـم ـالمنعـمنـالتعامل،ـويفقـلألمانحـاســــتبعا ـالذينـلهاـ
ل يهمـمســتفقاتـمتأخر ،ـأوـكانواـممنـيتأخرونـظيـس ـ ا ـاأل(ر ـعنـموع هاـبع ـرظعهاـلوزيرـالشــئونـالبل يحـوالقرويحـوالمواظقحـ
علىـاستبعا ه.ـ
يسريـعلىـالشركاتـوالمؤسساتـغيرـالسعو يحـنـامـاالستثمارـاأل(نبي.ـ ـ

6-3ـلغحـالعطاء :ـ
1/6-3
6/6-3

لماـكانتـاللغحـالعربيحـهيـاللغحـالرســـــميحـظيـالمملكحـالعربيحـالســـــعو يحـظعلىـالمســـــتثمرـااللتزامـبالتعاملـبهاـظيـ(ميعـالمكاتباتـ
المتعلقحـبهذاـالمشــروع،ـبماـظيـذلضـالعطاء،ـو(ميعـمرظقاته،ـوبياناته،ـويســتثنىـمنـذلضـالكتالو(اتــالخاصــحـبالمع اتـواأل واتـ
واأل(هز ـالتيـي(وزـأنـتكونـباللغحـاالن(ليزيح .ـ
ظيـفالـالتق مـبمســــــتن ـبأيـلغحـأخرىـيتمـتر(متهـإلىـاللغحـالعربيحـعنـطريقـالمســــــتثمرـمنـخاللـمكتبـتر(محـمعتم ،ـويعتبرـ
النصـالعربيـهوـالمعولـعليهـظيـفالحـاالختالفـأوـااللتباسـظيـالمضمون .ـ

3-3ـمكانـتق يمـالعطاءات :ـ
تُق مـالعطاءاتـعلىـالنماذجـاألصــليحـالمســتلمحـمنـاألمانحـوالمختومحـبختمهاـباســمـمعاليـأمين/ـمفاظـحـ( ـوبفيثـيتمـتســليمهاـبالي ـلإل ار العامحـ
للتنميحـاالقتصــا يحـواالســتثمارـظيـاألمانح،ـوالفصــولـعلىـإيصــالـيثبتـظيهـتاريخـوســاعحـالتق يم،ـكماـيمكنـإرســالهـبالبري ـالمســ(لـعلىـالعنوانـ
التالي:ـ ـ
بل يحـمفاظـحـرابغـ–ـاإل ار ـالماليحـ ـمكتوبـعليـالـرفـمسمىـالمزاي ـ)ـ ـ

4-3ـموع ـتق يمـالعطاءات :ـ
ي(بـأنـتق مـالعطاءاتـظيـموع ـأقصاهـ..ض........ولنـيقبلـأيـعطاءـير ـبع ـهذاـالموع ،ـأوـيسلمـلغيرـال(هحـالمف ـأعاله .ـ

أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

5-3ـموع ـظتحـالمـاريف :ـ
الموع ـالمف ـلفتحـالمـاريفـهوـالساعحـ ـكماـهوـمف ـباإلعالنـ)ـ .ـ

2-3ـتق يمـالعطاء :ـ
1/2-3
6/2-3
3/2-3

علىـالمســــــتثمرـاســــــتيفاءـنموذجـالعطاءـالمرظقـبال قحـالالزمح،ـوذلضـطباعحـأوـكتابحـبالم ا ،ـوااللتزامـالتامـبماـتقضــــــىـبهـالبنو ـ
الوار ـبكراسحـالشروطـوالمواصفاتـوملفقاتها .ـ
ي(بـترقيمـصففاتـالعطاءـومرظقاتهـوالتوقيعـعليهاـمنـالمستثمرـنفسه،ـأوـالشخصـالمفوضـمنـقبله،ـوكذلضـختمهاـبختمه.
وإذاـق مـالعطاءـمنـشخصـمفوضـي(بـإرظاقـأصلـالتفويضـمص قاـمنـالغرظحـالت(اريح،ـأوـمصفوباـبوكالحـشرعيح .ـ
يق مـالعطاءـ اخلــرفـمغلقـبطريقحـمفكمحـمختومـبالشـــــمعـاألفمرـويكتبـعليهـمنـالخارجـاســـــمـالمزاي ،ـواســـــمـالمســـــتثمر،ـ
وعنوانه،ـوأرقامـهواتفه،ـورقمـالفاكس.

7-3ـكتابحـاألسعار :ـ

8-3ـم ـسريانـالعطاء :ـ

FT

ي(بـعلىـالمستثمرـعن ـإع ا ـعطائهـأنـيراعىـماـيلىـ :ـ
أنـيق مـالســـعرـبالعطاءـوظقاًـلمتطلباتـكراســـحـالشـــروطـوالمواصـــفات،ـوالـي(وزـلهـإ(راءـأيـتع يل،ـأوـإب اءـأيـتففــعليها،ـأوـ
1/7-3
القيامـبشطبـأيـبن ـمنـبنو ـالمزاي ـأوـمواصفاتها،ـويستبع ـالعرضـالمخالفـلذلض .ـ
ت ونـاألسعارـظيـالعطاءـأرقاماًـوكتابحـ فروظاً)ـبالريالـالسعو ي.
6/7-3
الـي(وزـللمسـتثمرـالكشط،ـأوـالمفو،ـأوـالطمس،ـوأيـتصفيحـأوـتع يلـظيـعرضـالسعرـي(بـأنـتعا ـكتابتهـمنـ( ي ـبالفروفـ
3/7-3
واألرقام،ـوالتوقيعـعليهـوختمه .ـ

م ـســــريانـالعطاءـ 3ـأشــــهرـ)ـ ـمنـالتاريخـالمف ـلفتحـالمـاريف،ـولألمانحـالفقـظيـطلبـم ـســــريانـالعطاءـإذاـماـاقتضــــتـالضــــرور ـذلض،ـ
ويبقىـالعطاءـناظذـالمفعولـوغيرـ(ائزـالر(وعـظيهـمنـوقتـتق يمه،ـوفتىـنهايحـم ـسريانـالعطاء .ـ

1/9-3

ي(بـأنـيُق مـمعـالعطاءـضـــمانـيعا لـقيمحـإي(ارـســـنحـواف ،ـويق مـظيـشـــكلـخطابـضـــمانـمنـبنضـمعتم ـل ىـمؤســـســـحـالنق ـ
العربي ـالســــــعو ي،ـوأنـيكونـغيرـمشــــــروط،ـوغيرـقابلـلإللغاء،ـوأنـيكونـوا(بـال ظعـعن ـأولـطلبـمنـاألمانح،ـ ونـالفا(حـ
إلىـإنذارـأوـفكمـقضـــــائي،ـكماـي(بـأنـيكونـخطابـالضـــــمانـســـــارياًـلم ـالـتقلـعنـثالثحـأشـــــهرـمنـتاريخـوخرـموع ـلتق يمـ
العطاء،ـوقابالًـللتم ي ـعن ـالفا(ح.ـ
ـ
يسـتبع ـكلـعطاءـالـيرظقـبهـأصـلـخطابـالضمان،ـأوـتكونـقيمحـالضمانـبهـأقلـمنـقيمحـإي(ارـسنحـواف ،ـأوـتكونـم ـالعطاءـ
أقلـمنـ3ـأشهرـ،ـأوـيكونـخطابـالضمانـمق ماـبغيرـاسمـالمستثمر،ـوليسـللمستثمرـالفقـظيـاالعتراضـعلىـاالستبعا  .ـ

D

10-3ـموع ـاإلظراجـعنـالضمانـ :ـ

R

6/9-3

A

9-3ـالضمان :ـ

ير ـالضمانـألصفابـالعطاءاتـغيرـالمقبولحـظورـالبتـظيـالمزاي ،ـوير ـألصفابـالعطاءاتـالمقبولحـبع ـص ورـقرارـالترسيح .ـ

11-3ـمستن اتـالعطاء :ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ي(بـعلىـالمستثمرـاستيفاءـوإرظاقـالمستن اتـالمذكور ـظيـالفقر ـ ـأـ)ـقائمحـت قيقـلمق ميـالعطاءات .ـ

 -1واجبات المستثمر قبل إعداد العرض

أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

1-4ـ راسحـالشروطـالوار ـبالكراسح :ـ
علىـالمســــتثمرـ راســــحـبنو ـكراســــح ـالشــــروطـوالمواصــــفات ـالوار ـ راســــحـواظيحـو قيقح،ـوإع ا ـالعرضـوظقاـلماـتقضــــيـبهـهذهـالشــــروطـ
والمواصفات،ـوع مـااللتزامـبذلضـيعطيـالفقـلألمانحـظيـاستبعا ـالعطاء.

6-4ـاالستفسارـفولـبياناتـالمزاي  :ـ
ظيـفالحـغموضـأوـع مـوضـواـأيـبن ـمنـبنو ـالمزاي ،ـي(بـعلىـالمسـتثمرـاالسـتفسـارـمنـاألمانحـخطياًـللفصـولـعلىـاإليضااـالالزمـقبلـ
تق يمهـلعطائه،ـوذلضـبم ـالـتقلـعنـعشــر ـأيامـمنـالتاريخـالنهائيـالمف ـلتق يمـالعطاءات،ـوس ـتقومـاألمانحـبالر ـعلىـاالســتفســاراتـكتابحـلكلـ
منـاشــترىـكراســحـالشــروطـوالمواصــفاتـظيـموع ـأقصــاهـخمســحـأيامـقبلـالموع ـالمف ـلفتحـالمـاريف،ـولنـيعولـعلىـأيحـاســتفســاراتـأوـ
إ(اباتـشفويح.

3-4ـمعاينحـالعقــــــار :ـ
علىـالمســــتثمرـوقبلـتق يمـعطائهـأنـيقومـبمعاينحـالعقارـمعاينحـتامحـناظيحـلل(هالح،ـوظقـالف و ـالمعتم ،ـوأنـيتعرفـتعرظاًـتاماًـعلىـاألوضــــاعـ
السائ ـبه.ـ ـ
ويعتبرـالمســــــتثمرـق ـاســـــــتوظىـهذاـالشــــــرطـبم(ر ـتق مهـبعطائه،ـبفيثـالـيفقـلهـالفقاًـاال عاءـأوـاالفت(اجـبأيحـ(هالحـبخصـــــــوصــالعقارـ
واألعمالـالمتعلقحـبه.ـ ـ

ـ

FT
A

ــ

ـ

R
D

أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

 -2ما يحق لألمانة والمستثمر قبل وأثناء فتح المظاريف
1-5ـإلغاءـالمزاي ـوتع يلـالشروطـوالمواصفات :ـ
يفق ـلألمانحـبع ـأخذـمواظقحـصـافبـالصـالفيحـإلغاءـالمزاي ـقبلـظتحـالمـاريفـإذاـاقتضتـالمصلفحـالعامحـذلض.ـويفقـلهاـاإلضاظحـأوـالفذفـ
أوـالتع يلـلمضـــمونـأيـبن ـمنـبنو ـكراســـحـالشـــروطـوالمواصـــفاتـبمو(بـخطابـأوـإخطارـإلىـ(ميعـالشـــركاتـأوـالمؤســـســـاتـالتيـقامتـ
بشـراءـكراسـحـالشـروطـوالمواصـفات،ـوذلضـقبلـظتحـالمـاريف،ـعلىـأنـتعتبرـأيحـإضـاظحـأوـفذفـأوـتع يلـتمـإخطارـالشـركاتـأوـالمؤسساتـ
بهـ(زءـالـيت(زأـمنـهذهـالشروطـوالمواصفاتـوملزماًـل(ميعـالمتناظسين .ـ

6-5ـتأ(يلـموع ـظتحـالمـاريف :ـ
يفقـلألمـانـح ـتـأ(يـلـتـاريخـوموع ـظتحـالمـاريفـإذاـماـ عتـالضـــــــرور ـإلىـذلض،ـوإذاـتمـذلضـظإنـاألمانحـســـــــتخطرـ(ميعـمق ميـالعطاءاتـ
بالتأ(يلـكتابح .ـ

3-5ـسفبـالعطاء :ـ
الـيفقـللمستثمرـبسفبـعطائهـقبلـالموع ـالمف ـلفتحـالمـاريف .ـ

FT

4-5ـتع يلـالعطاء :ـ ـ

الـي(وزـللمستثمرـإ(راءـأيـتع يلـظيـعطائهـبع ـتق يمه،ـولنـيلتفتـإلىـأيـا عاءـمنـصافبـالعطاءـبو(و ـخطأـظيـعطائهــبع ـتق يمه .ـ

5-5ـفضورـ(لسحـظتحـالمـاريف :ـ

D

R

A

يفقـللمسـتثمرـأوـمن وبهـفضـورـ(لسـحـظتحـالمـاريفـظيـالموع ـالمف ـلسـماعـقراء ـمفتوياتها،ـوي(بـأنـيكونـمن وبـالشركحـأوـالمؤسسحـ
المفوضـلفضـورـ(لسـحـظتحـالمـاريفـسـعو يـال(نسـيح،ـمصـفوباًـبوكالحـشـرعيحـأوـتفويضـمنـم يرـالشـركحـأوـالمؤسسحـمص قاـمنـالغرظحـ
الت(اريح .ـ

أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

 -6الترسية والتعاقد وتسليم الموقع
1-2ـالترسيحــوالتعاق :ـ ـ
بع ـأنـتسـتكملـل(نحـظتحـالمـاريفـإ(راءاتهاـتق مـالعروضـإلىـل(نحـاالسـتثمارـل راسـتهاـ،ـوتق يمـالتوصـيحـلصافبـالصالفيحـ
بماـتراهـ .ـ
يتمـإخطارـمنـرســـتـعليهـالمزاي ـخاللـأســـبوعـعلىـاألكثرـمنـتاريخـالترســـيح ـلمرا(عحـاألمانحـخاللـخمســـحـعشـــرـيوماًـمنـ
تاريخـاإلخطارـالســـتكمالـاإل(راءات،ـوإذاـلمـيرا(عـخاللـهذهـالم ،ـيرســـلـلهـإخطارـنهائي،ـويعطىـمهلحـخمســـحـعشـــرـيوماًـ
أخرى،ـوظىـفالحـتخلفهـعنـمرا(عحـاألمانحـبع ـالم ـاإلضاظيحـيتمـإلغاءـفقهـظيـالتأ(يرـومصا ر ـالضمان.
يفقـلألمانح ـبع ـأخذـمواظقحـصـافبـالصـالفيحـترسـيحـالمزاي ـعلىـصـافبـالعطاءـالثانيـبنفسـقيمحـالعطاءـاألول،ـالذيـرستـ
عليهـالمزاي ،ـولمـيستكملـاإل(راءاتـخاللـالم ـالمف .

1/1-2
6/1-2
3/1-2

6-2ـتسليمـالموقع :ـ
يتمـتســـليمـالموقعـللمســـتثمرـبمو(بـمفضـــرـتســـليمـموقعـمنـالطرظين،ـوذلضـبع ـتوقيعـالعق ـمباشـــر ـماـلمـيكنـهناضـعائقـل ىـ
األمانحـيفولـ ونـذلض،ـوبشرطـأالـتزي ـالم ـمنـتاريخـتوقيعـالعق ـوتاريخـاالستالمـعنـشهرـواف  .ـ
ظيـفالـتأخرـالمسـتثمرـعنـالتوقيعـعلىـمفضـرـتسـلمـالموقعـتقومـالبل يحـبإرسـالـإشـعارـخطىـللمسـتثمرـعلىـعنوانه،ـوتفســبـ
ب ايحـم ـالعق ـمنـتاريخـاإلشعار .ـ

1/6-2
6/6-2

ـ

FT
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

A
1-7ـتوصيلـالخ ماتـللموقع :ـ

D

R

 -7االشتراطات العامة

يتولىـالمستثمرـتوصيلـالخ ماتـللموقعـ كهرباءــــمياهـــصرفـصفيـــهاتفـــ...ـوغيرهاـوكاظحـالخ ماتـالالزمحـ)ـعلىـمسئوليتهـالخاصح،ـ
ويتفملـكاظحـالتكاليفـوالرسومـالمرتبطحـبذلض،ـوعلىـالمستثمرـأنـينسقـظيـذلضـمعـاإل ار ـالمعنيحـباألمانحـومعـال(هاتـذاتـالصلح .ـ

6-7ـالبرنامجـالزمنيـللتنفيذ :ـ

يلتزمـالمستثمرـأنـيق مـلألمانحـبرنام(اًـزمنياًـللتنفيذ،ـمتضمناًـالمرافلـالمختلفحـلإلنشاءـوالتشغيل.ـ ـ

3-7ـالفصولـعلىـالمواظقاتـوالتراخيصـمنـالبل يحـوال(هاتـذاتـالعالقح :ـ
1/3-7
6/3-7

يلتزمـالمســـــتثمرـبع مـالقيامـبتنفيذـمشـــــروعـ(إنشااااااء وتشااااا يل وصااااايانة محطة وقود فئة (أ) ) قبلـالفصـــــولـعلىـالمواظقاتـ
والتراخيصـمنـاألمانحـوال(هاتـاألخرىـذاتـالعالقح .ـ
يلتزمـالمســتثمرـبع ـاالنتهاءـمنـأعمالـاإلنشــاءـبإشــعارـاألمانح،ـليقومـمهن سـاألمانحـبالمعاينح،ـوعملـمفضــرـيبينـأنـالتنفيذـتمـ
طبقاًـللمواصفاتـوالشروطـالوار ـبكراسحـالشروطـوالمواصفات .ـ

4-7ـتنفيذـاألعمال :ـ
ي(بـعلىــالمسـتثمرـأنـيسـن ـمهمحـإنشـاءـ(إنشاء وتش يل وصيانة محطة وقود فئة (أ) ) ـإلىـمقاولـل يهـخبر ـوسابقحـأعمالـظيـتنفيذـمثلـهذهـ
األنشــطح،ـكماـي(بـعلىــالمســتثمرـأنـيق مــشــها اتـالخبر ـالســابقحـللمقاولـمعتم ـومصـ قحـمنـال(هاتـالمختصــحـتثبتـفس ـنـتأ يتهـلألعمالـ
التيـالتزمـبها .ـ

5-7ـمسئوليحـاإلشرافـعلىـالتنفيذـل ىـالمستثمر :ـ
ي(بـأنـيسن ــالمستثمرـمهمحـاإلشرافـعلىـالتنفيذـإلىـمكتبـهن سيـاستشاريـمعتم ـيكونـمنـوا(باته :ـ
االشتراضـظيـتسليمـموقعـالمشروعـللمقاول.


أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار








مرا(عحـومطابقحـمخططاتـومواصــــفاتـالمشــــروعـقبلـمباشــــر ـالتنفيذـووضــــعـالمالفـاتـالفنيحـعليهاـوإبال ـاألمانحـبأيـخطأـيكونـ
مو(و اـبهاـوالمقترفاتـالخاصحـبمعال(حـالخطأ.
المتابعحـاليوميحـالمستمر ـلتنفيذـاألعمالـطبقاـلمواصفاتـالعق ـوأصولـالصناعح.
تو(يهـالمقاولـوإعطاؤهـالمشور ـالفنيحـعن ـاللزوم،ـوالتيـتساع ـعلىـإتمامـالعملـعلىـالو(هـاألكمل.
الت قيقـواالعتما ـللمخططاتـوعيناتـالموا ـالتيـيق مهاـالمقاولـوتق يمـالتوصياتـبشأنها.
راسحـالمشكالتـالتيـق ـتـهرـأثناءـالتنفيذ،ـوإب اءـالتوصياتـالالزمحـلفلها.ـ
إ(راءـالتغييراتـوالتع يالتـغيرـال(وهريحـظيـالمشروعـ،ـوالتيـمنـشأنهاـتالظيـالمشكالتـ،ـوالتنسيقـبينـعناصرـالمشروعـالمختلفح،ـ
بشـــرطـأالـتتســـببـظيـأيحـزيا ـظيـتكلفحـالمشـــروعـأوـتوظيرـعلىـالمقاول،ـوأنـيتم ـأخذـمواظقحـالبل يحـعليهاـمســـبقا،ـوعن ـف وثـزيا ـ
ضروريحـ،ـأوـنقصـظيـالتكاليفـيتمـأخذـمواظقحـاألمانحـعلىـالزيا ،ـوخصمـالوظرـعلىـالمقاول.

2-7ـفقـاألمانحـظيـاإلشراف :ـ
1/2-7
6/2-7
3/2-7

لألمانحـالفقـالكاملـظيـاإلشــرافـعلىـالتنفيذـب(ميعـمرافلهـللتأك ـمنـالتزامـالمســتثمرـبالتنفيذـطبقاًـلالشــتراطاتـوالمواصــفاتـ
الوار ـبكراسحـالشروطـوالمواصفاتـوالمخططاتـالمعتم .
يلتزمـالمســـــــتثمرـبتلبيـحـمتطلبـاتـاألمـانـحـظيماـيتعلقـبأوامرـالتغييرـواإلصـــــــالاـلماـتمـتنفيذهـمخالفاًـللشـــــــروطـوالمواصـــــــفاتـ
والمخططاتـالمعتم  .ـ
الـي(وزـللمســــتثمرـإ(راءـأيحـإضــــاظاتـأوـتع يالتـ( ي ــظيـالتصــــاميمـإالـبع ـمواظقحـاألمانحـ،ـوظىـفالحـالمواظقحـيتعينـعلىـ
المستثمرـأنـيق مـلألمانحـمخططاتـكاملحـمنـالمواصفاتـالفنيحـمنـأ(لـالفصولـعلىـالمواظقحـالخطيحـوالترخيصـالالزم .ـ

7-7ـتقريرـالمقاولـوالمكتبـاالستشاري :ـ

FT

بع ـاالنتهاءـمنـتنفيذـ(ميعـاألعمالـوقبلـالســـمااـبالتشـــغيلـيق مـكلـمنـالمقاولـواالســـتشـــاريـالمشـــرفـعلىـالتنفيذـتقريراـإلىـاألمانحـبخطابـ
رسميـعنـطريقـالمستثمر،ــيوضفانـظيهـمسئوليتهماـعنـتنفيذـالمشروعـومطابقتهـللمواصفات.ـ ـ

8-7ـاستخ امـالعقارـللغرضـالمخصصـلهـ :ـ

الـيفقـ للمستثمرـاستخ امـالعقارـلغيرـالغرضـالمخصصـلهـظيـإعالنـالمزاي ،ـوأيـ مخالفحـلذلضـيترتبـعليهاـظسخـالعق ،ـوسفبـالعقارـمنـالمستثمر.ـ ـ

A

9-7ـالتأ(يرـمنـالباطنـأوـالتنازلـعنـالعق  :ـ

الـيفقـللمســتثمرـتأ(يرـالعقارـأوـ(زءـمنهـوالـالتنازلـعنـالعق ـللغيرـإالـبع ـالفصــولـعلىـمواظقحـخطيحـمنـاألمانحـ،ـوالتيـيفقـلهاـالمواظقحـ
أوـالرظضـبناءـعلىـتق يرهاـعلىـأنـتنطبقـعلىـالمتنازلـلهـنفسـشروطـالمستثمرـاألصلي.ـ ـ

R

10-7ـموع ـس ا ـاأل(ر ـالسنويح :ـ

11-7ـمتطلباتـالسالمحـواألمن :ـ

D

.1ـتس ـأ(ر ـالسنحـاألولىـعن ـتوقيعـالعق ،ـوظيـفالحـع م ـالتزامـالمستثمرـبالس ا ـظيـالموع ـالمذكورـيتمـمصا ر ـالضمانـالبنكيـالمق مـمنـ
المستثمر،ـأمــــــــــاـإي(ارـالسنواتـالتاليح،ـظيتمـس ا هـظيـب ايحـكلـسنحـإي(اريه،ـوبف ـأقصىـعشر ـأيامـمنـب ايحـالسنحـاإلي(اريح .
.6ـظيـفالحـتأخرـالمستثمرـعنـس ا ـاأل(ر ـالسنويحـأوـأيـمستفقاتـماليحـخاصحـبالمشروعـوع مـاست(ابتهـلإلنذاراتـال ُمرسلحـلهـفسبـاألنـمحـ
والتعليمات،ـظلألمانحـإ راجـاسمـالمستثمرـظيـالقوائمـالخاصحـبالشركحـالسعو يحـللمعلوماتـاالئتمانيحـ سمح)،ـويتفملـالمستثمرـكاظحـالنتائجـ
واألض رارـالتيـق ـتف ثـعنـهذهـالخطو ـ ونـأ نىـمسؤوليحـعلىـاألمانحـوذلضـتقصيرهـظيـأ اءـالتزاماتهـالتعاق يح.

يلتزمـالمستثمرـبماـيلي :ـ
اتخاذـكاظحـاإل(راءاتـواالفتياطاتـالالزمحـلمنعـوقوعـأضــــــرارـأوـفوا ثـتصــــــيبـاألشــــــخاص،ـأوـاألعمال،ـأوـالممتلكاتـ
1/11-7
العامحـوالخاصح .ـ
عـ مـشـــــــغـلـالطرق،ـأوـإعـاقحـالفركحـالمروريح،ـوتوظيرـمتطلباتـالفمايحـوالســـــــالمحـالتيـتمنعـتعرضـالمار ـأوـالمركباتـ
6/11-7
للفوا ثـواألضرار.
إلزامـالعاملينـبارت اءـوسائلـاألمنـوالسالمح،ـأثناءـالقيامـبأعمالـالتنفيذ.
3/11-7
يكونـالمســــتثمرـمســــئوالًـمســــئوليحـكاملحـعنـكاظحـفوا ثـالوظا ،ـوإصــــاباتـالعمل،ـالتيـق ـتلفقـبأيـمنـالعمالـوالموـفينـ
4/11-7
أثنـاءـقيـامهمـبـالعمـل،ـأوـتلفقـبالمار ـأوـالمركبات،ـنتي(حـع مـالتزامهـبافتياطاتـالســـــــالمحـأثناءـتأ يحـالعمل،ـويتفملـوف هـ
كاظحـالتعويضاتـوالمطالبات،ـأوـأىـتكاليفـأخرى،ـوليسـعلىـاألمانحـأ نىـمسئوليحـعنـذلض.

16-7ـإلغاءـالعق ـللمصلفحـالعامح :ـ
يفقـلألمانحـظســـــخـالعق ـللمصـــــلفحـالعامح،ـوظيـهذهـالفالحـيتمـتعويضـالمســـــتثمرـعنـقيمحـالمنشـــــ تـالمقامحـبالموقعـ،ـوإعا ـالقيمحـاإلي(اريحـ
المتبقيحـمنـتاريخـإلغاءـالعق ـإلىـتاريخـانتهاءـالسنحـالتعاق يح.ـ ـ

13-7ـتسليمـالموقعـلألمانحــبع ـانتهاءـم ـالعق  :ـ
قبلـانتهاءـم ـالعق ـبثالثحـأشـهرـتقومـاألمانحــبإشـعارـالمستثمرـبموع ـفضورهـلتسليمـالموقع،ـوظيـفالحـع مـفضورهـيتمـاستالمـالموقعـغيابيا،ـ
وإشعارـالمستثمرـبذلض،ـوالتففــعلىـماـبهـ ونـأ نىـمسئوليحـعلىـاألمانحـ.ـ ـ

أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

تؤولـملكيحـالمنشئاتـوالت(هيزاتـالمقامحـعلىـالعقارـبع ـإنتهاءـم ـالعق ـإلىـاألمانحـوعلىـالمستثمرـتسليمهاـبفالحـ(ي ـ .ـ

ـ

14-7ـأفكامـعامح :ـ
1/14-7
6/14-7
3/14-7
4/14-7
5/14-7

2/14-7

8/14-7

ـ

 -8االشتراطات الخاصة

R

1-8ـمــ ـالعق :

ــ

A

FT

7/14-7

(ميعـالمستن اتـوالمخططاتـووثائقـالعطاءـالمتعلقحـبهذهـالمزاي ـهيـملضـلألمانحـبم(ر ـتق يمها.
التقويمـاله(ريـهوـالمعمولـبهـظيـالعق  .ـ
ليسـلمق مـالعطاءـالفقـظيـالر(وعـإلىـاألمانح ـبالتعويضـعماـتفملهـمنـمصــــــاريفـأوـرســــــومـنتي(حـتق يمـعطائهـظيـفالحـ
ع مـقبوله.ـ ـ
تخضـــــــعـهذهـالمزاي ـلالئفحـالتصـــــــرفـبالعقاراتـالبل يحـوتعليماتهاـالتنفيذيحـالصـــــــا ر ـبمو(بـاألمرـالســـــــاميـالكريمـرقمـ
/3ب38313/ـظيـ1463/9/64هـ ..ـ
اإللزامـبتعميمـصـــافبـالســـموـالملكيـوزيرـالشـــئونـالبل يحـوالقرويحـرقمـ58168ـظيـ1436/16/4هـــــــــــالمشـــيرـإلىـاألمرـ
الســـاميـالكريمـرقمـ/1276مـبـوتاريخـ1430/6/62ـهـــــــــــوالقاضـــيـظيـالفقر ـ ثانياًـ)ـ)ـعلىـوزار ـالنقلـواال ار ـالعامحـ
للـ ظـاعـالمـ نيـ/وزار ـالميـاهـوالكهربـاءـ الشـــــــركـحـالســـــــعو يـحـللكهربـاء)ـو(ميعـال(هـاتـاالخرىـتزوي ـاالماناتـوالبل ياتـ
والمكاتبـاالســـتشـــاريحـوالهن ســـيحـبمعاييرـالبناءـالتيـتتطلبهاـوذلضـلضـــمانـســـرعحـاعتما ـســـرعحـتلضـالمخططاتـواصـــ ارـ
الرخصـكماـاشـــيرـالىـخطابـمعاليـم يرـعامـال ظاعـالم نيـرقمـ2558ـوتاريخـ1436/7/6هـــــــــــومشـــفوعهـبيانـباألنـمحـ
واللوائحـالمعتم ـالتيـتتطلبهاـاال ار ـالعامحـلل ظاعـالم نيـعلىـقرصـم مجـ )cdـالعتما ـالمخططاتـالسكنيحـوالت(اريحـ.
اإللتزامـبتعميمـوزيرـالماليحـرقمـ141619ـبتاريخـ1435/16/62هــــــــــــــــالمشـــــــارـظيهـالىـخطابـمفاظــالهيئحـالســـــــعو يحـ
للمواصـــفاتـوالمقاييسـوال(و ـرقمـ1000/647/143ـبتاريخـ1435/7/30هـــــــــــبشـــانـاعتما ـم(لسـا ار ـالهيئحـع اـمنـ
اللوائحـالفنيحـوالمواصـفاتـالقياسـيحـالتاليحـ المواصـفحـرقمـ6016/6223ـالخاصــحـبمتطلباتـبطاقحـالطاقحـوالف و ـال نياـلكاظحـ
اسـتهالضـالطاقحـللمكيفات)ـ المواصفحـرقمـ601/6852ـالخاصحـبقيمـمعاملـاالنتقالـالفراريـللمبانيـالسكنيح) المواصفحـرقمـ
6014/1473ـالخاصحـباأل واتـالصفيحـالخزظيحـ–المرافيضـالغربيح).
اإللتزامـبالتعميمـرقمـ/1/752عـبتاريخـ1404/5/4هــــــالقاضيـبتامينـعقو ـاشرافـعلىـالمبانيـمنـقبلـمكاتبـهن سيحـعلىـ
المشاريعـالكبير ـالتيـتتطلبـاشراظاـمباشراـو قيقاـمنـقبلـمهن سـمختصـلضمانـسالمحـبناءها.
اإللتزامـبتعميمـصافبـالسموـالملكيـوزيرـالشئونـالبل يحـوالقرويحـرقمـ68251ـبتاريخـ1433/2/1ـهـــــــــبخصوصـالمواقعـ
االســــــتثماريحـوالذيـينصـعلىـاـظيـفالـطرأـ–ـبع ـالترســــــيهـ–ـأيـعوائقـتفولـ ونـالتنفيذـظإنـعلىـاألمانحـإعا ـما ظعهـ
المستثمرـوإتخاذـاإل(راءاتـالنـاميحـإللغاءـالمزاي ـأوـالعق ـا.ـ ـ

م ـالعق ـ(  02سنة ) خمسة عشر سنةـتب أـمنـتاريخـتسلمـالمستثمرـللعقارـمنـاألمانح .ـ

D

6-8ـظتر ـالت(هيزـواإلنشاء :ـ

يمنحـالمســـتثمرـظتر ـ( ) %2منـم ـالعق ـللت(هيزـواإلنشــــاء،ـوتكونـهذهـالفتر ـغيرـم ظوعحـاأل(ر ،ـوظيـفالحـع مـقيامـالمســــتثمرـبالب ءـظيـ
تنفيذـالمشروعـخاللـالفتر ـالزمنيحـالمسمواـبهاـللت(هيزـواإلنشاءـيتمـظسخـالعق  .ـ

3-8ـعناصرـالمفطح::
ي(بـأنـيتواظرـبالمفطحـالفئحـ أ)ـماـيلي :ـ
 كاظحـأنواعـالبنزينـ،ـ يزل
 أ(هز ـخ محـم(انيحـ هواء،ـماءـ،ـ وراتـمياهـعامح)ـ
 تموينات ـ
 تشفيمـوتغييرـزيوتـ
 ميكانيكاـخفيفحـ
 كهرباءـسيارات
 بيعـوإصالاـإطاراتـ
 غسيلـسياراتـ
 مفلـللقهو ـ
 موتيلـعلىـأنـيبع ـعنـمواقعـالخطرـمساظحـالـتقلـعنـ30ـمـ.
 مطعمـ ـبشرطـع مـاستخ امـلهبـأوـأنـيبع ـعنـمنطقحـالخطرـ30ـمترـ)ـ.
 قطعـغيارـللسياراتـ ـإختياريـ)ـ
 صرافـوليـ ـإختياريـ)ـ
 ولياتـنقلـالسياراتـالمعطلحـ ـإختياريـ)ـ
 نشاطاتـترظيهيحـوت(اريحـ ـإختياريـ)ـ
 سكنـعمالـ ـإختياريـ)

أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

4-8ـ ر(حـالتقنيحـالف يثحـوالخ ماتـاإلضاظيحـبالمفطح :ـ
1/4/8
6/4/8

3/4/8
4/4/8

التقنيحـالف يثحـوالخ ماتـاإلضاظيحـعامالنـمر(فانـظيـالمفاضلحـبينـالعطاءاتـباإلضاظحـإلىـالعواملـاألخرىـالوار ـظيـ( ولـ
التقييمـالفني .ـ
التقنيحـالف يثحـهيـاألساليبـالتكنولو(يحـالمتق محـالمستخ محـظيـتشغيلـوتأمينـالمفطح،ـمثلـ وليسـعلىـسبيلـالفصر) :ـ
ـاستخ امـوسائلـإليكترونيحـلقياسـكميحـالوقو ـبالخزانات.

ـاستخ امـوسائلـإليكترونيحـالكتشافـالتسربـمنـالخزاناتـواألنابيب.

ـنصبـكاميراتــذاتـ وائرـتليفزيونيحـمغلقحـوربطهاـبأقربـمركزـشرطح.

ـاستخ امـبطاقاتـممغنطحـخاصحـبمضخاتـالوقو ـيمكنــإ خالهاـبالمضخحـلتعملـأوتوماتيكياـعن ـتعبئحـالوقو .ـ

ـاستخ امـشيكاتـخاصحـبفئاتـمختلفحـلبيعـالوقو ـللف ـمنـاستخ امـالنقو .ـ

الخ ماتـاإلضاظيحـبالمفطحـهيـالخ ماتـاألخرىـالتيـيق مهاـالمستثمرـزيا ـعلىـماـهوـوار ـبيانهـظيـوصفـالعقار،ـوعناصرـ
المفطحـ.
الخ ماتـاألساسيحـظيـالمفطحـكماـماهوـمذكورـظيـعناصرـالمفطحـ .ـ

5-8ـنـامـالسعو  :ـ
يلتزمـالمسـتثمرـبتطبيقـالقرارـالوزاريـرقم24914ـ/م/سـظيـ1462/4/15ـهـــــــــالخاصـبنـامـتعيينـالسـعو يينـبالمؤسـسـاتـالخاصح،ـعلىـأنـ
تسن ـإليهمـالوـائفـاإلشراظيحـبالمفطح .ـ

2-8ـمبانيـالمفطح:

FT

1/2/8

ي(بـأنـيتواظرـبمبانيـالمفطحـماـيلي :ـ
تخصيصـغرظحـواف ـظقطـللفراسح .ـ

ورتيـمياهـواف ـخاصحـبالر(الـ،ـوأخرىـخاصحـبالنساءـ،وتزوي ـكلـمنهاـبفمامـإظرن(يـخاصـبالمعوقين،ـومص رـ

لمياهـالشرب،ـومصلىـ ـ
يسمحـبسكنـللعاملينـ اخلـالمفطحـ.


A

7-8ـمعاير ـمضخاتـالوقو  :ـ

يتعه ـالمســتثمرـبتأمينـ(هازـمعاير ـمضــخاتـالوقو ،ـوالر(وعـإلىـال(هاتـالمختصــحـقبلـتشــغيلـالطلمبات ـلكيـتتااـالفرصــحـلمفتشــيـالمعاير ـ
بالكشفـعنـهذهـالطلمباتـ ـللتأك ـمنـأنهاـتعملـبصور ـسليمحـ،ـولنـيمنحـالمستثمرـرخصحـالتشغيلـماـلمـتتمـمعاير ـالطلمبات .ـ

1/8/8
6/8/8

يلتزمـالمستثمرـبتوظيرـع ـمنـمواقفـللسياراتـالـيقلـعنـ65ـموقفـفسبـالئفحـمفطاتـالوقو ـللفئحـ أ) ـ15ـموقفـللشافناتـ
و10ـمواقفـللسياراتـالصغير ـ .ـ
يمنعـمنعاـباتاـوقوفـالسياراتــالتيـترتا ـالمفطحـأوـتستفي ـمنـخ ماتهاـب(انبـالشوارعـالفرعيحـالمفيطحـبالموقع.

6/9/8
3/9/8
4/9/8
5/9/8

D

9-8ـاشتراطاتـالصيانح :ـ
1/9/8

R

8-8ـمواقفـالسيارات :ـ

ي(بـعلىـالمســـــــتثمرـإ(راءـظفوصـــــــاتـشـــــــهريحـواختباراتـ وريحـ كلـثالثحـأشـــــــهر)ـللمفطحـ،ول(ميعـالمع اتـوالتركيباتـ
الكهربائيحـوالميكانيكيح،ـوكذلضـل(ميعـوسائلـالسالمحـومع اتـاإلطفاء،وإصالاـالعطلـأوـالخللـظورا .ـ
يلتزمـالمســتثمرـبتخصــيصـســ(لـت ونـظيهـ(ميعـالففوصــاتـالشــهريحـواالختباراتـال وريحـلمع اتـالســالمحـوأ(هز ـاإلطفاء،وـ
صـــــــيـانـحـالمبنىــوالمعـ اتـواأل(هز ـوالتركيبـاتـالكهربائيحـوالميكانيكيح،ـويفتفــبالســـــــ(لـظيـإ ار ـالمفطح ـليكونـظيـ(ميعـ
األوقاتـتفتـتصرفـال(هاتـالرقابيح .ـ
يلتزمـالمســتثمرـبت(ميعـالزيوتـوالشــفومـالمتخلفحـعنـالســياراتـظيـأماكنـخاصــح،ـثمـتنقلـوت ظنـبالخارجـظيـففرـخاصــحـبذلضـ
تف هاـاألمانحـالمعنيح .ـ
ي(بـعلىـالمســــتثمرـإ(راءـالصــــيانحـالعامحـل(ميعـالمراظقـبماـظيهاـ وراتـالمياه،ـوالعنايحـبالنـاظحـالعامحـل(ميعـمراظقـالمفطح،ـ
والتخلصـمنـالنفاياتـأوالـبأولـبطريقحـصفيحـوسليمحـففاـاـعلىـالصفحـالعامح .ـ
علىـالمســتثمرـإبرامـعقو ـمعـمقاولينـمتخصــصــينـبأعمالـالنـاظح،ـلتوليـنقلـالمخلفاتـوالنفاياتـإلىـأقربـم ظنـصــفيـتف هـ
األمانحـالمختصحـففاـاـعلىـالصفحـالعامح .ـ

10-8ـاشتراطاتـال خولـوالخروجـللمفطح :ـ
1/10/8
6/10/8
3/10/8
4/10/8
5/10/8
2/10/8

ي(بـتركيبـأمشاطـتف(يرـاإلطاراتـبمنطقحـال خولـللمفطحـبفيثـالـيمكنـالخروجـمنـالمنطقحـالتيـي خلـمنهاـ .ـ
إقامحـمطباتـصناعيحـقبلـبوابحـالخروجـوإقامحـبوابحـوكشضـلمراقبـالمفطحـويكونـل يهـاتصالـمباشرـمعـعمالـالمفطح.
تنـمـم اخلـالمفطحـومخار(هاـوالخ ماتـالمرظقحـبهاـبطريقحـتف ـمنـالمتعارضـظيـفركحـالســــــيرـبينـمواقعـخطـتموينـالوقو ـ
والخ ماتـاألخرىـالمتوظر ـبالموقعـ.
يخصـصـمسـارـللشـافناتـمنـالم خلـالرئيسـيـللمفطحـويفصـلـبرصـيفـعنـالمسـارـالمخصصـللسياراتـاألخرىـفتىـمخرجـ
المفطحـ،ـبفيثـيكونـالمسارـبالمنطقحـالخلفيحـللمفطحـ.
ابرازـم اخلـالمفطحـومخار(هاـبلوفاتـعاكسحـتف ـال خولـوالخروجـ،ـوتوضيحـفركحـال خولـوالخروجـبالعالماتـالمروريحـ
األرضيحـباستخ امـاألسهمـسواءاًـبال هانـأوـباستخ امـالعواكسـالتيـتف ـشكلـاألسهمـ.
اليسمحـبأكثرـمنـم خلـواف ـومخرجـواف ـعلىـالطريقـ.

أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

7/10/8
8/10/8
9/10/8

إضــــــاء ـالم اخلـوالمخارجـبأعم ـاالنار ـالمخروطيحـبذراعـواف ـوظقاًـللمواصــــــفاتـالفنيحـوالشــــــروطـالعامحـإلنار ـالشــــــوارعـ
والطرقـوالميا ينـالصا ر ـعنـالوزار ـوتكونـمواقعهاـخارجـأفرامـالطرقـ.
ع مـإضاظحـأيـإنشاءـأوـرصيفـظيـفرمـالطريقـ.
يضـمنـتصـميمـالمفطحـالمقامحـعلىـطريقـسريعـذيـسياجـإضاظحـإمت ا ـالسياجـأمامـالمفطحـمعـتزوي ـالم خلـوالمخرجـبمصائ ـ
فيواناتـوظقاًـلمواصفاتـوزار ـالنقلـ،ـوتضمنـرخصحـالبناءـمسؤوليحـصافبـالمفطحـعنـالتنفيذـوالصيانحـ.ـ

11-8ـتركيبـأ(هز ـالصرافـاآللي :ـ
يمكنـالســـــمااـبتركيبـأ(هز ـالصـــــرافـاآلليـبالمفطحـعن ـالطلبـمعـمراعا ـاالشـــــتراطاتـواللوائحـ ـوأســـــسـالتخطيطـومتطلباتـالســـــالمحـ،ـ
والتنسيقـظيـذلضـمعـال(هاتـذاتـالعالقح .ـ

16-8ـع مـتشغيلـالمفطحـظيـأوقاتـالصال  :ـ
يلتزمـالمستثمرـبتزوي ـالمفطحـبفوا(زـمنـالسالسلـأوـالمواسيرـالراظعحـأمامـالم اخلـليتمـقفلهاـظيـأوقاتـالصال  .ـ

13-8ـاالشتراطاتـالصفيح :ـ
ي(بـعلىـالمســــــتثمرــأنـيعملـعلىـتوظيرـالشــــــروطـالصــــــفيحـظيـالمطاعمـوالبوظيهاتـومفالتـالبقالحـو وراتـالمياه،ــوااللتزامـبتطبيقـالئفحـ
االشـــتراطاتـالصـــفيحـالوا(بـتواظرهاـظيـالمطاعمـوالمطابخـوالمقاصـــفـومفالتـالو(باتـالســـريعحـوماـظيـفكمهاـالصـــا ر ـبالقرارـالوزاريـ
رقمـ/54715وفـظيـ1413/10/11ـهـ .ـ

FT

14-8ـاشتراطاتـالمس(  :ـ

يراعىـظيـالمس( ـالمقامـبالمفطحـااللتزامـبالمعاييرـالتخطيطيحـوالتصميميحـالصا ر ـعنـوزار ـالشئونـاإلسالميحـواألوقافـوال عو ـواإلرشا  .ـ

15-8ـمتطلباتـالمعوقين:

ــ

12-8ـاشتراطاتـاللوفاتـاإلرشا يحـللمفطح :ـ

R

A

يراعىـظيـتصــــــميمـمنشــــــ تـالمفطحـوالخ ماتـالملفقحـبهاـمتطلباتـالمعوقينـوظقاـلماـتقررهـاالشــــــتراطاتـالخاصــــــحـبالخ ماتـالبل يحـالمتعلقحـ
بالمعاقينـالصا ر ـعنـوزار ـالشئونـالبل يحـوالقرويح .ـ

ضــرور ـالتقي ـبقواع ـتنـيمـلوفاتـال عايحـواإلعالنـالصــا ر ـباألمرـالســامي الكريمـرقمـم/ـ35ـظيـ/68ـ/16ـ1416هـــــــــ،ـوالمواصــفاتـالفنيحـ
الخاصــحـباللوفاتـعلىـالطرق اإلقليميحـل ىـوزار ـالمواصــالت،ـوالمواصــفاتـالوار ـباالشــتراطاتـالفنيحـللوفات ال عائيحـواإلعالنيحـالصــا ر ـ
عنـوكالحـالوزار ـللشؤونـالفنيح،ـعن ـتصميمـوتنفيذـاللوفاتـال عائيحـواإلعالنيحـعلىـالطرقـو اخلـالمفطحـوملفقاتها .ـ

-

D

17-8ـاشتراطاتـتشغيلـالمفطح :ـ

يلتزمـالمشغلـبالتقي ـبشروطـالرخصحـواألنـمحـوالتعليماتـالتيـتنـمـالخ ماتـالمق محـظيـالمفطحـواشتراطاتـالسالمحـوالبيئحـوالصفحـ
العامحـ.ـ
ي(بـعلىـعلىـالمشغلـظيـالمفطحـمنـالفئتينـ ـأـ،ـبـ)ـإبرامـعقو ـمعـمقاولينـمتخصصينـبأعمالـالنـاظحـونقلـالنفاياتـإلىـأقربـ
م ظنـصفيـتف هـاألمانحـأوـالبل يحـففاـاـعلىـالصفحـالعامح
علىـالمشغلـتخصيصـعاملـخاصـيقومـعلىـنـاظحـ وراتـالمياهـوتزوي هاـبالصابونـالسائلـوالمنا يلـالورقيحـبصفحـمستمر ـ.
تعيينـم يرـسعو يـمناوبـلكلـظتر ـمنـظتراتـالعملـعلىـم ارـالساعحـ،ـيكونـمسؤوالًـعنـتنفيذـأيـمالفـاتـتطلبـمنهـ،ـومسؤوالًـ
عنـمتابعحـ(ميعـاألنشطحـظيـالمفطحـ.
تعيينـمسؤولـظيـالموقعـعنـاألمنـوالسالمحـتتوظرـل يهـالمؤهالتـالالزمحـويكونـفاصالًـعلىـالت ريبـالالزمـلتوليـهذهـالوـيفحـ.
ت ريبـ(ميعـالعاملينـظيـالمفطحـعلىـأعمالـالسالمحـواإلطفاءـواإلنقاذـواالسعافـوالطوارئـظيـم ارسـومعاه ـالت ريبـالمتخصصحـ
والمعتم ـمنـقبلـالم يريحـالعامحـلل ظاعـالم نيـ.
إزالحـالموا ـالمرا ـالتخلصـمنهاـبشكلـسليمـوعليهـتس(يلـتاريخـووسائلـاالزالحـظيـس(لـخاصـ.
توظيرـوسيلحـمناسبحـلمعاير ـمضخاتـالوقو ـومرا(عحـوزار ـالت(ار ـوالصناعحـقبلـتشغيلـالمضخاتـللكشفـعليهاـ.
التقي ـبالتسعير ـالرسميحـللوقو ـ .ـ

18-8ـغرامحـالتأخيرـوإ(راءاتـإغالقـالمفطحــ :ـ
إذاـارتكبـالمرخصـلهـمخالفحـنـاميحـتو(بـاغالقـالمفطحـمؤقتاًـاوـنهائياًـظتع ـاألمانحـأوـالبل يحـمفضراًـبذلضـوتشعرـشركحـأرامكوـالسعو يحـبع مـتزوي ـ
المفطحـبالوقو ـإلىـفينـتصفيحـالمخالفحـ،ـو ظيـفالـتأخرـالمستثمرـعنـإنهاءـتنفيذـالمشروعـولمـيكنـل يحـعذرـتقبلـبهـاالمانحـ(ازـلألمانحـظرضـغرامحـ
تأخيرـعلىـالمستثمرـتعا لـ ـ500ـريال)ـعنـكلـيومـتأخيرــوبفيثـالـتتع ىـا(ماليـالغرامحـبنسبحـ%10ـمنـقيمحـاالي(ارـالسنوي .ـ

أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

ـ

FT
A
R
D

أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

-9اشتراطات األمن والسالمة
1-9ـاإل(راءاتـالوقائيحـ :ـ
يلتزمـالمستثمرـبماـيلي :ـ
اتخاذـكاظحـاإل(راءاتـواالفتياطاتـالالزمحـلمنعـوقوعـأضـــــرارـأوـفوا ثـتصـــــيبـاألشـــــخاص،ـأوـاألعمال،ـأوـالممتلكاتـالعامحـ
1/1/9
والخاصح،ـوع مـإف اثـضوضاءـللم(اورينـللمفطح .ـ
تزوي ـالمفطحـبنـامـإنذارـمناســبـض ـ ـالفريقـباإلضــاظحـإلىــوســائلـاســت عاءـظرقـاإلطفاء،ـويتمـالتنســيقـظيـذلضـمعـإ ار ـال ظاعـ
6/1/9
الم ني .ـ
إخالءـالمفطحـوإيقافـالمضخاتـوع مـالسمااـأليـسيار ـب خولهاـأثناءـتعبئحـالخزاناتـالرئيسيحـللمفطحـبالوقو .
3/1/9
تخصــيصـســ(لـيســميـ ـســ(لـالســالمحـومكاظفحـالفريقـ)ـتختمـصــففاتهـبختمـإ ار ـأوـمركزـال ظاعـالم نيـالمختصـ،ـت ونـظيهـ
4/1/9
(ميعـالففوصــــــاتـالشــــــهريحـواالختباراتـال وريحـلمع اتـالســــــالمحـوأ(هز ـاالطفاءـمنـفيثـالتاريخـوال(هحـالقائمحـبالففصـأوـ
االختبارـأوـاالســــاليبـوالوســــائلـالمســــتخ محـوعملياتـاالصــــالاـوالصــــيانحـوغيرهاـمنـالبياناتـوظقاًـللنموذجـالمع ـمنـقبلـال ظاعـ
الم نيـ،ـكماـي(ريـتخصـــيصـ(زءـمنـالســـ(لـلعملياتـظفصـوصـــيانحـالمبنىـوالمع اتـوالمبنىـواال(هز ـوالتركيباتـالكهربائيحـ
والميكـانيكيحـ،ـويفتفــبالســـــــ(لـظيـإ ار ـالمفطحـليكونـظيـ(ميعـاالوقاتـتفتـتصـــــــرفـمن وبـال ظاعـالم نيـلالطالعـوت وينـ
المالفـاتـوالمخالفاتـوال(زاءاتـ.

6-9ـاللوفاتـاإلرشا يح :ـ

3-9ـفمايحـالعاملين :ـ

FT

وضــــعـلوفاتـإرشــــا يحـتبينـأماكنـومصــــا رـالخطر،ـوالتعليماتـالوا(بـاتباعهاـظيـفالحـف وثه،ـوكذلضـوضــــعـلوفاتـظيـأماكنـبارز ـي ونـ
عليهاـأرقامـهواتفـال ظاعـالم نيـوخ ماتـالطوارئ .ـ

ي(بـتزوي ـالعاملينـبمع اتـالفمايحـالشــــخصــــيحـمثل:ـالقفازات،ـوأفذيحـاألمان،ـوالمالبسـالتيـتتناســــبـمعـطبيعحـالعمل،ـوأنـتكونـبزيـموف ـ
،معـكتابحـاسمـالمفطحـعليها،ـكماـيراعىـع مـاستخ امـمالبسـظضفاضحـأوـممزقحـأوـملوثحـبالوقو ـ .ـ

A

4-9ـت ريبـالعاملين :ـ

تـ ريـبـعمـالـالمفطـحـعلىـكيفيـحـاســـــــتخـ امـطفـايـاتـالفريق،ـومـاـي(بـاتباعهـظيـفالحـنشـــــــوبـفريقـأوـفالحـطوارئ،ـوكذلضـالت ريبـعلىـ
االستخ امـالمأمونـللمضخاتـوالمع اتـاألخرى،ـوعلىـكيفيحـمنعـف وثـاألخطار،ـوكيفيحـتشغيلـنـامـاإلنذارـظيـفالحـالطوارئ .ـ

R

5-9ـتأمينـمستلزماتـاإلسعاف :ـ

ي(بـتوظيرـصن وقـإسعاظاتـأوليحـم(هزـلعالجـال(رواـالبسيطح،ـمعـضرور ـت ريبـشخصـواف ـعلىـاألقلـعلىـالقيامـبمثلـهذهـاإلسعاظات .ـ

D

2-9ـااللتزامـبتعليماتـال ظاعـالم ني :ـ

االلتزامـباشتراطاتـالسالمحـوالوقايحـالصا ر ـمنـالم يريحـالعامحـلل ظاعـالم نيـوماـيست( ـعليهاـمنـتع يالت .ـ

ـ

7-9ـالمسئوليحـعنـفوا ثـالعمل:
يكونـالمســتثمرـمســئوالًـمســئوليحـكاملحـعنـكاظحـفوا ثـالوظا ،ـوإصــاباتـالعمل،ـالتيـق ـتلفقـبأيـمنـالعمالـوالموـفينـأثناءـقيامهمـبالعمل،ـأوـ
تلفقـبالمار ـأوـالمركبات،ـنتي(حـع مـالتزامهـبافتياطاتـالســـــالمحـأثناءـتأ يحـالعمل،ـويتفملـوف هـكاظحـالتعويضـــــاتـوالمطالبات،ـأوـأيـتكاليفـ
أخرى،ـوليسـعلىـاألمانحـأ نىـمسئوليحـعنـذلض .ـ

ـ

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

 -12االشتراطات الفنية

أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

1-10ـكو ـالبناءـالسعو يـو ليلـاشتراطاتـالبناء:ـ ـ
ي(بـعلىـالمســــتثمرـمراعا ـ(ميعـاالشــــتراطاتـالوار ـبكو ـالبناءـالســــعو يـومالفقه،ـوكذلضـ(ميعـاالشــــتراطاتـالوار ـب ليلـاشــــتراطاتـ
وأنـمحـالبناءـباألمانحـ،ـظيماـيتعلقـب(ميعـالتفاصيلـالمتعلقحـبهذاـالمشروع .ـ

6-10ـنسبـالبناءـواالرت ا اتـوالمساظاتـبينـعناصرـالمفطحـ :ـ
1/6/10
6/6/10

الف ـاألعلىـلنســـبـالبناءـالمســـمواـبهاـمنـالمســـافحـالكليحـللموقعـ وذلضـبخالفـالمبانيـالمخصـــصـــحـلخ محـالســـيارات)ـهوـ
%10ـوتشتملـعلىـمكتبـاإل ار ـوالخ ماتـالمسمواـبإقامتهاـبالمفطح .ـ
ي(بـأنـيلتزمـالمستثمرـبالبياناتـالوار ـبال( ولـالتالي:
ـ
( ولـرقم )1ـأبعا ـخزاناتـالوقو ـوالمضخاتـعنـبعضـالمعالمـالرئيسيح ـ

البيان

م

نىـألقربـنقطحـبينـخزاناتـالوقو ـوبينـمضخاتـالبنزينـأوـال يزل ـ
نىـالرت ا ـخزاناتـالوقو ـعنـف و ـال(ار ـ
نىـللمساظحـالفاصلحـبينـخزاناتـالوقو ـوالمبانيـالخاصحـبالمفطح ـ
نىـالرت ا ـخزاناتـالوقو ـعنـالشارعـالرئيسي ـ
نىـالرت ا ـخزاناتـالوقو ـعنـالشارعـالفرعي ـ
نىـللبع ـالصاظيـبينـأرصفحـمضخاتـالبنزينـوالمبانيـالخاصحـبالمفطح ـ
نىـللبع ـبينـمضخاتـالبنزينـومضخاتـال يزل ـ
نىـلعرضـم خلـأوـمخرجـالسياراتـبالمفطح ـ
نىـبينـموقعـالشغسيلـوالتشفيمـوبينـكلـالمضخات ـ
نىـللمساظحـبينـالصرافـاآلليـومفلـالقهو ـعنـخزانـالوقو ـوالمضخات ـ
نىـللمساظحـبينـالصرافـومفلـالقهو ـعنـم خلـالمفطح ـ
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تراعىـاالشتراطاتـاإلنشائيحـالتاليح :ـ
1/3/10
تكونـموا ـاإلنشــاءـ(معيهاـغيرـقابلحـلالشــتعالـومقاومحـللفريقـومطابقحـللمواصــفاتـالقياســيحـالســعو يحـمعـتكســيحـالوا(هاتـواألســطحـبموا ـ
1/1/3/10
غيرـقابلحـالمتصاصـالزيوتـوسهلحـالتنـيف.
يراعىـظيـالتصميمـشفاظيحـالوا(هاتـللنشاطاتـالمو(و ـظيـالمفطحـ.
6/1/3/10
يتمـالتقي ـبقواع ـتنـيمـلوفاتـال عايحـواالعالنـالصــا ر ـباألمرـالســاميـالكريمـرقمـم35/ـوتاريخـ1416/16/68ـهــــــــــ،ـوالمواصــفاتـالفنيحـ
3/1/3/10
الخاصـحـباللوفاتـعلىـالطريقـاإلقليميحـل ىـوزار ـالنقلـ،ـوالمواصفاتـالوار ـباالشتراطاتـالفنيحـللوفاتـال عائيحـواالعالنيحـالصا ر ـعنـ
الوزار ـ.
تخصصـغرظحـواف ـظقطـللمراقبحـضمنـمبانيـالمفطحـ.
4/1/3/10
يراعىـظيـالتصـــميمـع مـت اخلـظيـالفركحـ اخلـالمفطحـبينـمواقعـالخزاناتـوخطـتموينـالوقو ـوخطـالغســـيلـوالتشـــفيمـوالخ ماتـالمتوظر ـ
5/1/3/10
بالمفطحـ.
يتمـتكســـــيحـالفوائطـظيـمنطقحـخ ماتـالســـــياراتـو وراتـالمياهـوالمطاعمـبســـــيراميضـناعمـالملمسـوســـــهلـالتنـيفـويمكنـاســـــتخ امـ هانـ
2/1/3/10
ب الستيضـثالثحـأو(هـمعـاألساسـظيـأماكنـظنا قـالطرقـ الموتيل)ـوالمطعمـوالتمويناتـوالمكاتبـوالمسا( ـ .ـ
تغطىـاألرضــــــياتـالخاصــــــحـبالمفطحـعموماـبالبالطـالصــــــلبـمثلـ االســــــتيلـكريت)ـأوـأيـموا ـأخرىـمماثلحـمواظقـعليهاـمنـقبلـاألمانحـ
7/1/3/10
المعنيح،ـأماـاألظنيحـظيـمنطقحـالخ محـظتغطىـبموا ـمثلـبالطاتـمنـالخرســـانحـالمســـلفحـبتســـليحـخفيفـبفيثـالـتزي ـأبعا ـالبالطحـالواف ـعنـ
6000ـ×ـ6000ـمترـمعـعملـظواصــلـبينـهذهـالبالطات،ـويعملـلهاـمصــارفـلتصــريفـالمياهـوماـق ـيتســاقطـمنـوقو ـعلىـاألرض،ـفرصــاـ
علىـنـاظحـالمفطح،ـوتوخياـلشـــــروطـالســـــالمح،ـوتغطىـالمصـــــارفـالعلويحـالمكشـــــوظحـبغطاءـمنـالف ي ـوالـي(وزـاســـــتخ امـاإلســـــفلتـظيـ
األرضيات .ـ
يتمـتخطيطـأرضيحـالمفطحـبالعالماتـالمروريحـاألرضيحـالتيـتشيرـإلىـال خولـوالخروجـوبيانـمسارـالفركحـبالمفطحـوالمواقف .ـ
8/1/3/10
ي(ـبـتـأمينـمنطقـحـتفريغـلوقوفـشـــــــافنـاتـالوقو ـ اخـلـالمفطـحـأثنـاءـتفريغـالوقو ـوتكونـظيـالهواءـالطلقـومنفصـــــــلحـعنـالفركحـالعامحـ
9/1/3/10
للمفطحـمعـعملـميولـخاصــحـبها،ـومراعا ـأنـتكونـفركحـالشـــافناتـابت اءـمنـال خولـإلىـالخروجـمنـالمفطحـظيـات(اهـواف ـ ونـالفا(حـ
إلىـالر(وعـللخلف.
(ميعـمبانيـالمفطحـمنـ ورـأرضــىـظقطـوالـيســمحـبإقامحـأيـوف اتـســكنيحـظوقـمبانيـمفطحـالوقو .ـوي(وزـأنـيكونـالبناءـمنـ ورينـع اـ
10/1/3/10
المبانيـالمخصصحـلخ محـالسياراتـمتىـتوظرتـالشروطـاآلتيحـ:
أ -ـأنـتبع ـعنـظتفاتـخزاناتـالوقوع ـوأنابيبـالتهويحـوالمضخاتـمساظحـالتقلـعنـ60مـ.
ب -ـانـتكونـمنفصــــلحـعنـطريقـتموينـالوقو ـبالمفطحـواليســــمحـاقامتهاـظوقـأماكنـالغســــيلـوالتشــــفيمـمعـمراعا ـعالقحـهذهـالمبانيـمعـمبانيـالمفطحـ،ـوظقـ
مايفكمـهذهـالعالقحـمنـاشتراطاتـخاصحـبالسالمحـو راسحـالموقعـالعام.
ج -ـو(و ـمخرجـطوارئـومنـ.
 ـأنـيكونـالبناءـمنـالخرسانحـالمسلفحـواليقلـسمضـالفوائطـالخار(يحـعنـ60ـسمـ.ه -ـأنـتكونـاألبوابـوالنواظذـمنـموا ـمقاومحـللفريقـلم ـسـاعتينـوأنـتفتحـظيـال(هحـالمعاكسـحـللمفطحـبعي اًـعنـمصـا رـالخطرـ ـظتفاتـخزاناتـالوضو ـوـ
والمضخاتـوأنابيبـالتهويحـ)ـ.
و -ـع مـاستخ امـالمبنىـأليـأنشطحـتشكلـخطور ـعلىـالمفطحـ.
ز -ـي(بـتفقيقـمتطلباتـذويـاالفتيا(اتـالخاصحـظيـ(ميعـالخ ماتـالمو(و ـظيـالمفطحـ .ـ
تخصصـغرظحـخاصحـللفراسحـبمفطحـالوقو ـوأالـتكونـظتفاتهاـالمعماريحـ(هحـالمنطقحـالخطر ـظيـمفطحـالوقو  .ـ
11/1/3/10
يراعىـإنشــاءـســياجـمناســبـيكونـمقاوماـللص ـ ماتـبارتفاعـالـيقلـعنـمترينـلمنعـالفيواناتـالســائبحـمنـال خولـفرصــاـعلىـســالمحــفركحـ
16/1/3/10
المرورـومستخ ميـالطريق.ـ
خزاناتـالوقو  :ـ
6/3/10
تراعىـظيهاـاالشتراطاتـالتاليحـ :ـ
يتمـ ظنـخزانـالوقو ـتفتـمستوىـسطحـاألرضـبفيثـتكونـالمساظحـبينــهرـالخزانـوسطحـاألرضـالـتقلـعنـمترـواف  .ـ
1/6/3/10

أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار
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3/3/10

ت ظنـالخزاناتـ اخلـف و ـالمفطحـظيـموقعـ(ي ـالتهويحـوالـتقامـعليهاـأيحـمنشـــ تـأخرى،ـوظيـفالحـو(و ـأكثرـمنـخزانـبالمفطحـظي(بـأالـ
تقلـالمساظحـالفاصلحـبينـكلـخزانـووخرـعنـمترـواف ـمقاسحـمنـال( ارـالخار(يـللخزانـظيـكلـات(اه .ـ
تتمـفمايحـالخزاناتـمنـمرورـووقوفـالسـياراتـعليهاـوذلضـبتغطيحـالمنطقحـالواقعحـظوقهاـبالخرسانحـالمسلفحـبسماكحـالـتقلـعنـ15سمـ وظقـ
مســـــــطحـالمســـــــقطـاألظقيـللخزان)ـوتمت ـالتقويحـأظقياـبماـالـيقلـعنـ30ســـــــمـمنـ(ميعـال(هاتـ،ـوتكونـالخزاناتـبعي ـعنـمتناولـالعابثينـ
ومفكمحـاإلغالقـبأقفالـخاصح،ـكماـتنشأـعلىـظتفحـالخزانـغرظحـتفتيشـلصيانتها .ـ
يتمـتركيبـالخزانـتفتـاألرضـعلىـقاع ـمنـالخرســـانحـالمســـلفحـ يتمـتصـــميمهاـوظقاـل(ه ـالتربحـوف(مـالخزان)ـوي(بـتثبيتـالخزانـ(ي اًـ
ظيـالقاع ـويفاطـبخرســانحـناعمحـالـيقلـســمكهاـعنـ15ســم،ـأوـيركبـعلىـقاع ـمنـالخرســانحـالمســلفحـ اخلـســر ابـمنـالطوب،ـويفاطـ
بالرملـبسمضـالـيقلـعنـ15سمـمعـمراعا ـاالشتراطاتـالخاصحـبتركيبـوتثبيتـوعزلـالخزاناتـغيرـالمصنوعحـمنـالصلب .ـ
يطلىـ(ســــمـالخزانـال اخليـوالخار(يـبطالءـمانعـللت كلـوالصــــ أـوالتســــربـويغلفـبالرملـالناعمـال(افـمعـمراعا ـعزلـبئرـالخزانـلمنعـ
تســـــــربـالميـاهـأوـالوقو ـمنـهـأوـإليـه،ـوي(ـبـأنـيكونـالطالءـال اخليـمتناســـــــباًـمعـنوعـالما ـالبتروليحـالمخزونحـويفضـــــــلـطالءـالخزاناتـ
المصنوعحـمنـالصلبـمنـال اخلـبما ـالفيبرـ(السـأوـأيـما ـأخرىـتؤ ىـنفسـالغرضـعلىـارتفاعـمترـواف ـمنـالقاعـكف ـأ نى .ـ
يكتبـعلىـكلـظتفحـخزانـنوعـالوقو ـالمخزونـبه،ـكماـتطلىـأغطيحـالخزاناتـباللونـالمميزـللوقو ـالمنتجـكماـسير ـظيـالفقر ـ )1/3/3/10
يكونـلكلـخزانـماسـور ـتهويحـبمقاسـمناسبـلسعحـالخزان،ـوي(بـأالـيقلـالقطرـال اخليـلماسور ـالتهويحـعنـ40ـمليمتر،ـوارتفاعـيزي ـعنـ
ارتفـاعـأعلىـمبنىـظيـالمفطحـبفواليـمترينـعلىـاألقلـ،ـوتنتهيـظوهتهاـالعلياـ ونـأيـعائقـظيـالهواءـالطلقـبكوعـقصـــــــيرـمعـات(اهـالريحـ
مزو ـبشـبكحـمنـسـلضـرظيعـمنـما ـمناسـبحـمقاومحـللصـ أـأوـالت كلـمثلـالنفاسـاألفمرـأوـاألصـفرـأوـالبالستيضـالمقوىـوالـتقلـأبعا ـظتفتهاـ
عنـ2مم،ـوتزو ـالخزاناتـالمقســــمحـإلىـأ(زاءـمنـال اخلـبماســــور ـتهويحـبنفسـالمواصــــفاتـالســــابقحـلكلـ(زءـمنهاـظيـفالحـتعبئحـكلـ(زءـ
منهاـبشكلـمنفصلـعنـاآلخر .ـ
يزو ـالخزانـبفتفحـ خولـمناســبحـبمقاسـكافـلففصــهـمنـال اخلـولغرضـإ(راءـاإلصــالفاتـعن ـالضــرور ،ـوظيـفالحـو(و ـأكثرـمنـقســمـ
بالخزانـظي(بـأنـيكونـبكلـقسمـظتفحـلل خول .ـ
يكونـلكلـخزانـأنابيبـللملءـوالتهويحـوالتغذيح .ـ
تكونـنهايحـأنبوبحـالملءـظيـف و ـ40مليمترـظوقـقاعـالخزانـونهايحـأنبوبحـالتغذيحـظوقـنهايحـأنبوبحـالملءـبمســــاظحـالـتقلـعنـ40ـمليمترـوأنـ
تزو ـأنبوبحـالملءـبغطاءـمفكم .ـ
المضخاتـ :ـ
وهيـإماـأنـتكونـعلىـأرصفحـأرضيحـأوـتكونـمعلقحـظيـسقفـالمـالتـوظقاـلماـيلي :ـ
المضخاتـاألرضيح:ـ ـ
وتكونـموازيحـللشارعـالعامـأوـبزاويحـميلـمناسبحـوظقاـلماـيلي :ـ
يبع ـأولـرصـيفـللمضـخاتـعنـالشـارعـالرئيسـيـأوـالفرعيـبمساظحـالـتقلـعنـستحـأمتارـوي(بـأنـتكونـالسيار ـواقعحـبالكاملـ اخلـف و ـ
المفطحـأثناءـتموينهاـبالوقو  .ـ
ـيكونـرصــيفـالمضــخاتـمنـالخرســانحـالمســلفحـوبارتفاعـ65ســمـعنـمنســوبـأرضــيحـالمفطح،ـوبعرضـالـيقلـعنـ1065مترـويكونـطولـ
الرصــيفـفســبـع ـالمضــخاتـعلىـأالـيزي ـعنـ10050ـمترـ،ـويكونـالبع ـبينـنهايحـالرصــيفـومركزـالمضــخحـالـيقلـعنـ1050مترـظيـ
االت(اهـالطوليـللرصيف.
تثبتـالمضخاتـظيـالرصيفـبواسطحـالبراغيـالخاصحـبها.
توصـــــلـأنبوبحـالتغذيحـبالمضـــــخحـعن ـالقاع ـبفيثـتكونـمرتفعحـعنـالرصـــــيفـ5ســـــمـعلىـاألقلـوأنـتكونـبعي ـعنـماســـــور ـالتم ي اتـ
الكهربائيحـبمساظحـ10سمـعلىـاألقل.
صاظيـالمساظحـبينـأرصفحـالمضخاتـالمتوازيحـالـتقلـعنـثمانيحـأمتارـعلىـأنـيشتملـالرصيفـبف ـأقصىـعلىـأربعـطلمبات.
صاظيـالمساظحـبينـمفورـالمضخحـومفورـالمضخحـالم(اور ـلهاـالـيقلـعنـمترينـونصفـظيـالرصيفـالواف .
صـاظيـالمسـاظحـبينـأرصـفحـالمضـخاتـعلىـنفسـاالسـتقامحـالـيقلـعنـأربعحـأمتارـعلىـأنـيمنعـمرورـالسـياراتـخاللهاـوذلضـبوضعـفوا(زـ
مروريحـمالئمح.
تغذىـالمضـخحـالواف ـبخطـمسـتقلـومباشـرـمنـالخزانـويركبـعلىـكلـخطـصـمامانـأمانـيعمالنـبصـور ـوليحـأف هماـعن ـاتصــالـاألنابيبـ
بالخزان،ـواآلخرـعن ـاتصالـاألنابيبـبمضخحـالوقو .
مـالتـالمضـخاتـتكونـعلىـارتفاعـالـيقلـعنـأربعحـأمتارـلمضـخاتـالبنزينـوستحـأمتارـلمضخاتـال يزل،ـوأالـتقلـأبعا ـهذهـالمـالتـعنـ
105مـمنـكلـ(انبـمنـ(وانبـرصيفـالمضخات.
ـتطلىـمضخاتـالوقو ـباللونـالمناسبـتبعاـلل( ولـ )6ـالتاليـ:

لون المضخة

ـ

البنزين ـ
ال يزل ـ
الكيروسين ـ

أزرق ـ
أفمرـغامق ـ
أخضر ـ
ـ

تتمـفمايحـأرصــــفحـالمضــــخاتـمنـافتكاضـإطاراتـوصــــ اماتـالســــياراتـوذلضـبعملـزواياـمنـالمطاطـالمضــــغوطـعلىـفاظتهاـأوـمصــــ اتـ
.11
قصـــير ـمنـالمطاطـالمضـــغوطـتوضـــعـأمامـاألرصـــفحـظيـاالت(اهـالطوليـلرصـــيفـالمضـــخاتـأوـأيحـموا ـمناســـبحـتســـتخ مـلفمايحـأرصـــفحـ
المضخات.
تتمـفمايحـأرصفحـالمضخاتـمنـت(معـالمياهـعليهاـبعملـميولـبسيطحـتب أـمنـوسطـال(زير ـوتنتهيـعن ـأطراظهاـوفواظها.
.16
أنـتركبـصفايحـتنقيحـقبلـالمضخحـوذلضـلفمايحـالمضخاتـوالسياراتـالتيـيتمـتزوي هاـبالوقو ـمنـاألوساخـالتيـق ـتعلقـبالوقو .
.13
 6/3/3/10مضخاتـالوقو ـالمعلقح:ـ ـ
وتكونـظيـالمفطاتـالمصــممحـبفيثـتكونـ(ميعـالمضــخاتـظيـغرظحـمنفصــلحـبعي اـعنـمنطقحـالتعبئح،ـويســفبـالوقو ـمنـالمضــخاتـبواســطحـالمواســيرـ
لمنطقحـالخ محـبفيثـتكونـالتم ي اتـوالوصـالتـمخفيحـ اخلـالسقف.ـأماـظوهاتـالتعبئحـظتكونـعلىـمستوىـمرتفعـوظيـمتناولـأي يـالعاملينـ
بالمفطح،ـوباإلضاظحـإلىـالمتطلباتـوالشروطـالوار ـبهذهـالكراسحـظإنهـي(بـمراعا ـماـيلي :ـ

أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

.1
.6
.3
.4
.5

أنـتقعـالمضــخاتـعلىـأبع ـمســاظحـممكنحـمنـمنطقحـالتعبئح،ـوتكونـمعزولحـعنـبقيحـالمفطحـبفاصــلـمقاومـللفريقـ لم ـســاعتينـعلىـاألقل)ـ
وي(بـفمايحـ(ميعـالفتفاتـظيـهذاـالفاصـلـبنفسـالطريقح،ـوتكونـ(ميعـاالرت ا اتـالخاصـحـبالمضخاتـالمعلقحـهيـنفسـاالرت ا اتـالخاصحـ
بالمضخاتـاألرضيحـوالتيـسبقـإيضافهاـظيـال( ولـرقمـ  .)1ـ
توظيرـوســائلـميكانيكيحـمناســبحـللتهويحـظيـغرظحـالمضــخاتـللتخلصـمنـاألبخر ـســريعحـاالشــتعال،ـوي(بـأنـتكونـمروفحـالتهويحـوملفقاتهاـ
و(ميعـالت(هيزاتـالكهربائيحـولوازمهاـ منـتســليضـومفاتيحـولوازمـإضــاء )ـالمســتعملحـظيـغرظحـالمضــخاتـمنـالنوعـالمناســبـلالســتعمالـظيـ
األ(واءـالمفتويحـعلىـأبخر ـسريعحـاالشتعال.
يصـــــممـنـامـســـــفبـالعا مـمنـغرظحـالمضـــــخاتـبفيثـيضـــــمنـالتخلصـالكاملـمنـ(ميعـأبخر ـالبنزينـإلىـخارجـالغرظحـويتمـاختيارـموقعـ
مروفحـالتهويحـبفيثـالـتتعرضـأيـمنطقحـمنـمفطحـالوقو ـلهواءـالعا مـواألبخر ـالتيـتطر هاـهذهـالمروفح.
تزو ـغرظحـالمضـــخاتـبفتفحـإل خالـالهواءـالطلقـبفيثـيكونـكاظياـلتعويضـهواءـالعا مـالمســـفوبـإلىـالخارجـوالـيســـمحـبأيـتفريغـ(زئيـ
ظيـالغرظحـوتكونـهذهـالفتفحـبعي ـق رـاإلمكانـعنـمنطقحـالتعبئحـومنطقحـالشفنـوالتفريغـوكذلضـبعي ـعنـموقعـمروفحـالشفط.
تركبـمفاتيحـأوتوماتيكيحـإلقفالـالمضخحـأوـالمضخاتـعن ـالطوارئـوتكونـظيـمكانـبارزـيسهلـالوصولـإليهـبسرعح.

4-10ـاالشتراطاتـالكهربائيح :ـ

D

R

A

FT

تنقســــــمـالمفطحـإلىـمنطقتين:ـمنطقحـخطر ـوهيـمنطقحـتخزينـوأفمالـالموا ـســــــريعحـاالشــــــتعال،ـوأخرىـومنحـتشــــــملـبقيحـاألماكنـاألخرىـ
بالمفطح .ـ
متطلباتـعامح :ـ
1/4/10
عنـ ـتصـــــــميمـاألعمالـالكهربائيحـلمفطاتـالوقو ـيلزمـاألخذـظيـاالعتبارـبعضـاالعتباراتـالفنيحـالخاصـــــــحـباألعمالـالخطر ـ
وهيـ :ـ
أنـتكونـ(ميعـالموا ـالكهربائيحـالتيـتســتخ مـظيـالتركيباتـواإلنشــاءاتـمنـاألنواعـالمعال(حـخصــيص ـاًـض ـ ـالفرائقـ
.1
وتكونـمصنعحـطبقاـللمواصفاتـالقياسيحـالسعو يحـأوـإف ىـالمواصفاتـالعالميحـالخاصحـبمقاومحـالفريق .ـ
أنـتخضعـالتم ي اتـالكهربائيحـالفتياطاتـخاصحـلمقاومحـالفرائقـومقاومحـالص مات.
.6
يؤخذـظيـاالعتبارـافتياطاتـاألمنـالالزمحـلمنعـف وثـالفرائقـنتي(حـأليـشرار ـكهربائيحـق ـتف ثـمنـ(راءـفركحـ
.3
القواطعـأثناءـالوصلـأوـالفصل،ـوكذلضـعن ـانصهارـسلضـالمنصهرات.
الوصالتـالمو(و ـظيـمواسيرـالتم ي اتـالكهربائيحـتكونـمفكمحـض ـتسربـالمياهـأوـأيـسوائلـأخرى.
.4
ت(هزـالمواســيرـالتيـتمرـمنـمنطقحـاألمانـإلىـمنطقحـالخطرـبصــن وقـمانعـللتســربـومقاومـللفريقـأوـأيـصــن وقـ
.5
وخرـيعطىـفمايحـمكاظئحـعن ـالنقطحـالتيـت خلـعن هاـالمواسيرـإلىـالمنطقحـالخطر .
الـي(وزـتم ي ـموصالتـال وائرـالمؤمنحـظيـنفسـمواسيرـال وائرـاألخرى.
.2
المعـ اتـواأل(هز ـوالتمـ يـ اتـالكهربـائيـحـالثـابتـحـظيـالمنـاطقـالخطر ـتكونـمنـاألنواعـالمقـاومحـللفريقـوالتفاعالتـ
.7
الكيميائيحـوالموا ـالكبريتيح.ـوظيـالمناطقـاآلمنحـتكونـمنـاألنواعـالعا يحـالمستخ محـلألغراضـالصناعيح.
األ(هز ـالتيـيمكنـفملهاـأوـنقلهاـإلىـأيـمكانـ بخالفـالمصــــــابيحـالي ويحـوالمزو ـبكابلـمرن)ـتغذىـمنـمصــــــ رـ
.8
كهربائيـمفمىـض ـتيارـالتسربـاألرضي.
مراعــا ـع ـ مـتوصـــــــيــلـالمع ـ اتـالكهربــائيــحـمنـالنوعـغيرـالمؤمنـعلىـنفسـالـ ائر ـالكهربــائيــحـللمع ـ اتـمنـالنوعـ
.9
المؤمن.
ع مـتركيبـمنصهراتـعلىـالموصلـالمفاي .
.10
ـالـي(وزـتركيبـقواطعـأوـمنصهراتـ اخلـهيكلـمضخاتـالوقو .
.11
ـيتمـترقيمـأيـمع ـبذاتـالرقمـهيـوالقاطعـالموصـــــــلـللتيارـالكهربائيـبلوفحـالتوزيعـالكهربائيحـليســـــــهلـالتفكمـظيهاـ
.16
وبسرعحـمناسبحـعن ـف وثـأيــرفـغيرـعا ى.
ترقمـاألســـــــالضـوالتوصـــــــيالتـوالمقـابسـوالقواطعـوالمفـاتيحـالفرعيـحـبأرقامـمناـر ـألرقامـالقواطعـبلوفاتـالتوزيعـ
.13
الكهربائيحـمعـاستمراريحـتسلسلـاألرقامـظيـفالحـو(و ـأكثرـمنـلوفحـظرعيح،ـوكتابحـالبياناتـالوـيفيحـعلىـاللوفح.
توصــــــلـاأل(هز ـالكهربائيحـمثلـاآلالتـالفاســــــبحـوالكاتبحـالكهربائيحـواأل(هز ـالكهربائيحـاألخرىـبال ائر ـتوصــــــيالـ
.14
مست يماـبمفاتيحـذاتـقطبين.
عن ـتم ي ـأيـخطـضــغطـمتوســطـ 1308ـض.ف)ـعلىـالرصـــيفـالمفاذيـلمفطحـالوقو ـظإنهـي(بـأنـيكونـالخطـمنـ
.15
الكابالتـاألرضيحـوعلىـعمقـ 1000م)ـتفتـسطحـاألرض.
المواصفاتـالفنيحـالكهربائيح :ـ
6/4/10
يمكنـتقسيمـالمواصفاتـالفنيحـلألعمالـالكهربائيحـإلىـاألقسامـالرئيسيحـالتاليح :ـ
ال راسحـوالتصاميمـالكهربائيحـ :ـ
1/6/4/10
ي(بـأنـيشتملـالتصميمـالمق مـعلىـاألسسـالتاليح :ـ
 .1أنـتكونـشبكاتـتغذيحـاإلنار ـمستقلحـعنـشبكاتـتغذيحـالقوى .ـ
 .6شــــبكاتـوتم ي اتـالتغذيحـلمنطقحـالمضــــخاتـتكونـمنفصــــلحـعنـشــــبكاتـتغذيحـباقيـأقســــامـمفطحـ
الوقو ـوأنـيكونـلكلـشبكحـقاطعـتيارـعموميـخاصـبهاـلسهولحـالتفكم.
 .3إيضااـنـامـالتغذيحـبالتيارـالكهربائيـوال(ه ـوالذبذبحـوع ـاألطوارـ الفازات).
ر(حـالفرار ـالمفيطحـالتصميميحـلأل واتـالكهربائيحـ50ـ ر(حـمئويح.
.4
 .5يوضـــــــحـعلىـالمخططاتـالكهربائيحـنـامـالتأريضـلأل(زاءـالكهربائيحـومقاطعـأســـــــالضـالتأريضـ
ونوعـالعزلـوطريقحـعملـاألرضــــيـونـامـاختبارـ ائر ـســــريانـاألرضــــيـ موتوراتـمضــــخاتـ
الوقو ـــوف اتـاإلنار ـــالمقابســـالمفاتيحـوالقواطع...ـوخالظه).
 .2يراعىـتوزيعـاألفمالـبالتساويـعلىـاألطوارـ الفازات).
 .7عن ـاختيارـمقاطعـالكابالتـأوـالموصــــالتـأنـتكونـمناســــبحـلشــــ ـالتيارـالمارـبال ائر ـمعـمراعا ـ
نسـبحـافتياطيـلموا(هحـأيـأفمالـب ونـارتفاعـظيـ ر(حـفرار ـالكابلـأوـالموصـلـلضـمانـســالمحـ
العزل.
 .8إيضااـالتفاصيلـالفنيحـالكاظيحـعنـنوعيحـوف اتـاإلنار ـوالمفاتيحـوالقواطعـوالمقابسـوالمنصهراتـ
ولوفاتـالتوزيعـوالكابالتـواألسالضـوكلـماـيلزمـلاللتزامـبهاـعن ـالتنفيذ.
 .9ت ونـعلىـالمخططاتـمســــــتوياتـشــــــ ـاإلضــــــاء ـالمقترفحـلكلـقســــــمـمنـأقســــــامـالمفطحـوطبقاـ
للمستوياتـالمبينحـظيماـبع .
الموا ـالكهربائيح :ـ
6/6/4/10
تشتملـالموا ـالالزمحـلألعمالـالكهربائيحـلمفطاتـالوقو ـعلىـالموا ـالتاليح :ـ
 .1الكابالتـواألسالضـ:
ـتكونـالكابالتـواألســـالضـالمســـتخ محـظيـالتم ي اتـمنـالنفاسـاألفمرـالم( ولـالمعزولـ
أـ:
 .)Stranded wireـ

أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار
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نوع الوقود
منطقحـأفمالـالوقو ـ المضخات) ـ
منطقحـتغييرـالزيوتـوالشفوم ـ
منطقحـمفالتـعرضـوبيعـقطعـالغيارـوخ ماتـالسيارات ـ
منطقحـمفالتـالبيعـالت(اريح ـ
غرفـتخزينـالزيوتـوالشفوم ـ
غرفـاالسترافات ـ
4/6/4/10

5/6/4/10

ـ
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بـ :ـالكابالتـمنـالنوعـالمســـلحـوالمغلفحـمنـال اخلـبغالفـمنـالرصــــاصـأوـبغالفـمنـع ي ـ
كلوري ـالفينيلـ)(P.V.Cـالمقاومـلألفماضـواالشتعال.
جـ :ـال(ه ـالمقننـللكابالتـ1000ـظولتـولألسالضـ200ـظولت .ـ
ـاألســــــالضـمنـالنوعـالمعزولـبالثرموـبالســــــتيضـوتكونـمغلفحـبغالفـمنـالنايلونـومالئمحـ
ـ:
لالســـتخ امـظيـأماكنـأفمالـالوقو ـالســـائلـواألماكنـالرطبحـوالمعرضـــحـللزيوتـالطبيعيحـ
وأبخر ـالموا ـالملتهبحـظيـ ر(حـالفرار ـالعا يح .ـ
 .6المواسيرـ:
ـالمواسـيرـالتيـتم ـ اخلـاألسقفـوال( رانـتكونـمنـالنوعـالمع نيـالم(لفنـأوـالبالستيضـ
أـ:
المقاومـللهبـأوـاالشتعال .ـ
بـ :ــالمواســـيرـالتيـتم ـتفتـســـطحـاألرضـي(بـأنـتكونـمفميحـ(ي اًـوالـتتأثرـباألفماضـ
والموا ـالكبريتيحـظيـباطنـاألرضـومنـالنوعـالمقاومـللص ماتـوض ـالت كل.
 .3القواطعـوالمنصهراتـولوفاتـالتوزيع:
ـاختيارـالقواطعـيكونـبسعحـقطعـمناسبحـلفملـال ائر  .ـ
أـ:
بـ :ـالقواطعـالرئيسيحـوالقواطعـالفاكمحـل وائرـالمضخاتـتكونـمنـالنوعـالمزو ـبالفمايحـض ـ
التسريبـاألرضيـ) .(Earth leakage circuit breakerـ
جـ :ـمنصهراتـالفمايحـتكونـبالسعحـالمناسبحـلفملـال ائر  .ـ
ـتكونـلوفـاتـالتوزيعـالفرعيـحـالمقترفحـلمفطاتـالوقو ـمنـالنوعـالمقفلـتماماـومفكمـمنـ
ـ:
الغلقـومصـــــنعحـمنـالصـــــاجـالمقاومـللصـــــ ماتـوم هونحـب هانـمقاومـلألفماضـوالموا ـ
الكبريتيـحـوتركـبـظيـمنطقـحـاألمانـبغرظحـالتوزيعـالكهربائيح،ـويفضـــــــلـأنـتكونـاألنواعـ
الغاطســـــــحـبال( ار،ـوظيـفالحـاختيارـلوفاتـمنـالنوعـالذيـيركبـخارجـال( ارـظيلزمـأنـ
يكونـلهاـأبوابـمز و(حـ بابـللقواطعـمباشــــر ـوبابـخار(يـإلفكامـالغلقـومزو ـبإطارـ
منـالكاوـتشوضـلهذاـالغرض) .ـ
ـيراعىـكتـابـحـاســـــــمـالمنطقـحـالتيـتغذيهاـلوفحـالتوزيعـظيـفالحـو(و ـأكثرـمنـلوفح،ـكماـ
هـ:
يوضـــــــحـعلىـبـابـاللوفـحـالتفـذيراتـالهـامـحـمثـلـ خطرـمميت-ـكهرباء-ـال(ه ..ـظولت)ـ
وذلضـبلونـأفمر.
 .4وف اتـولوازمـاإلنار ـ:
تكونـوف اتـاإلنار ـالمســـمواـباســـتخ امهاـمنـالنوعـالمفكمـالمغلقـوالمقاومـللفريقـلمنعـتســـربـ
الغبارـواألتربحـاألبخر ـوالســـــوائلـ)(Resistance fire- Class1- IP-555ـوهذهـتركبـظيـ
منطقـحـمضـــــــخـاتـالوقو ـومنـاطقـتغييرـالزيوتـوالشـــــــفوم.ـأماـوف اتـاإلنار ـظيـمنطقحـاألمانـ
ظتكونـمنـاألنواعـالعا يحـوالمستخ محـظيـاألغراضـالصناعيح .ـ
 .5المقابسـوالقابساتـ:
ظيـالمنطقحـالخطر ـومناطقـتغييرـالزيوتـوالشـــفومـتكونـالمقابسـوالقابســـاتـمنـاألنواعـالمع نيحـ
المقاومحـلألفماضـوالتفاعالتـالكيميائيحـومقاومحـللفريقـواالشـتعالـوأنـتكونـمنـالنوعـالتشابكيـ
أوـبغطاءـمفكمـوأنـتكونـذاتـقطبـأرضـــــىـويفضـــــلـأنـتكونـبمفتااـتأمين،ـوظيـالمنطقحـاآلمنحـ
تكونـمنـاألنواعـالعا يحـالمستخ محـظيـاألغراضـالصناعيح .ـ
نـامـاإلضاء  :ـ
عن ـتصـــميمـاإلضـــاء ـي(بـأنـتكونـال راســـحـطبقاـللمواصـــفاتـالســـعو يحـأوـأف ـاألنـمحـالعالميحـ
المعترفـبهاـظيـفساباتـش ـاإلضاء ـويلزمـاإلشار ـإلىـالنـامـالمختارـظيـمستن اتـالمشروع .ـ
وتكونـش ـاإلضاء ـالموضفحـظيـال( ولـرقمـ )3ـهيـالف ـاأل نىـالوا(بـتفقيقه .ـ
ـ
( ولـرقمـ )3ـيوضحـش ـاإلضاء ـللعناصرـالمختلفح ـ
ـ
ـ

لون المضخة

ـ

100ـلوكس ـ
360ـلوكس ـ
1100ـلوكس ـ
540ـلوكس ـ
54ـلوكس ـ
120ـلوكس ـ

مفاتيحـالطوارئـ :ـ
ي(بـأنـتزو ـال ائر ـأوـال وائرـالكهربائيحـالمغذيحـللمضـــخاتـبمفتااـأوـقاطعـمســـتقلـللطوارئـباإلضـــاظحـ
إلىـالمفتااـالعموميـوذلضـلفصـلـالتغذيحـالكهربائيحـعنـ(ميعـمضخاتـالوقو ـومع اتـاإلنار ـالملفقحـبهاـ
ويركبـظيـمكانـقريب،ـوعلىـمســاظحـأمانـالـتقلـعنـعشــر ـأمتارـمنـأيـظتفحـظيـخزانـتعبئحـالوقو ـأوـ
مضخحـالوقو ـأوـماسور ـالتهويح .ـ
وائرـالمضخاتـ :ـ
تنقسمـال وائرـالكهربائيحـلمضخاتـالوقو ـتبعاـلنوعهاـكالتالي :ـ
أ .ـالمضخحـالمنفر  :ـ
تزو ـالمضـــــخحـب ائر ـكهربائيحـواف ـللتفكمـظيـكلـمنـمفرضـالمضـــــخحـومع اتـاإلنار ـالملفقحـ
بهاـوتتمـفمايتهاـبواســطحـقاطعـ ائر ـأوـمنصــهرـذيـســعحـمناســبحـلفملـال ائر ـكماـتزو ـالمضــخحـ
بمفتااـكهربائيـذيـقطبينـ قاطعـال ائر ـثنائي)ـإلمكانـظصـــــلـالمضـــــخحـكلياـعنـاأل(زاءـاألخرىـ
للتركيباتـالكهربائيح .ـ
ب .ـالمضخحـالمز و(حـ :ـ

أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار
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تزو ـالمضــخحـالمز و(حـبثالثـ وائرـكهربائيحـظرعيحـمنفصــلحـــــــــــواف ـلكلـمضــخحـعلىـف ـــ
وواف ـلإلنار ـــــــــــوتتمـفمايحـكلـ ائر ـظرعيحـبقاطعـ ائر ـمناســبـأوـبمنصــهرـذيـســعحـمناســبحـ
لفملـال ائر  .ـ
كمـاـتزو ـالمضـــــــخـاتـالمز و(ـحـبمفتـااـكهربـائيـذيـقطبينـ قـاطعـثنائي)ـظيـال ائر ـالرئيســـــــيحـ
للمضخحـوذلضـإلمكانـظصلـ(ميعـال وائرـالفرعيحـللمضخحـكلياـعنـباقيـأ(زاءـالشبكحـالكهربائيح .ـ
وتســـــــتخـ مـالمفـاتيحـالزئبقيـحـ اخـلـالز(ـاجـأوـالمفاتيحـال قيقحـالمغلقحـللتوصـــــــيلـوالفصـــــــلـ اخلـ
المضخات .ـ
نـامـالتأريضـ :ـ
ـيتمـإنشــــاءـأرضــــيـعامـلمفطحـالوقو ـب(وارـغرظحـتوزيعـالكهرباءـالفرعيحـأوـظيـمكانـمناســــبـ
أـ:
بعي اًـعنـمنطقحـتخزينـوأفمالـالوقو ـوي(بـأالـتزي ـمقاومحـقطبـالتأريضـعنـ65ـأوم .ـ
بـ :ـيؤرضـالغالفـالمع نيـل(ميعـالمع اتـوالمضـــخاتـالكهربائيحـوالمواســـيرـوصـــنا يقـالتوصـــيلـ
والغالفـالمع نيـللكابالتـالمسلفحـو(ميعـاأل(زاءـالمع نيحـلخزاناتـالوقو .
جـ :ـتؤرضـمضـــخاتـالوقو ـبموصـــلـأرضـــىـإلىـاألرضـــيـالعامـويكونـمنـالنوعـالمعزولـالمقاومـ
للتفاعالتـالكيميائيحـوالموا ـالكبريتيح .ـ
ـيتمـت(هيزـموصــــــــلـأرضـــــــىـمنـالنفــاسـاألفمرـالم(ـ ول ـ)(Stranded wireـوالمعزولـ
ـ:
بالبالسـتيضـ)(P.V.Cـبمقطعـالـيقلـعنـ50مم.6ـويوصـلـأف ـطرظيهـبشـبكحـالتأريضـالعموميح.ـ
والطرفـاآلخرـيكونـمزو ـبماسـضـ)(Clampـلسـهولحـتثبيتهـب(سمـعربحـنقلـالوقو ـأثناءـعمليحـ
تفريغـالوقو ـبالخزاناتـلتسريبـأيـشفناتـكهرباءـاستاتيكيح .ـ
ـأنـتكونـخراطيمـمـلءـالوقو ـمنـالنوعـالمعـ نيـالمغلفـبالبالســـــــتيضـ ع ي ـكلوري ـالفينيل)ـوأنـ
هـ:
يكونـموصـالـ(ي ـا ًـللكهرباءـلتفريغـأيـشـفناتـكهرواسـتاتيكيحـمنـالسياراتـأثناءـتعبئتهاـبالوقو ـ
ظيـاألرضـمباشر  .ـ
ـأنـيكونـخرطومـتفريغـالوقو ـمنـالنوعـالمع ـ نيـالمغلفـبــالبالســـــــتيــضـ ع ـ ي ـ ـكلوري ـ ـالفينيــل)ـ
وـ:
لتســــريبـأيـشــــفناتـكهرواســــتاتيكيحـأثناءـعمليحـالتفريغـمنـســــياراتـنقلـالوقو ـإلىـالخزاناتـ
األرضيحـبالمفطح .ـ
ـيتمـاختبارـصالفيحـشبكحـالتأريضـكلـخمسـسنواتـعلىـاألكثر.
زـ:
تعليماتـخاصحـبالتركيباتـالكهربائيحـ :ـ
يراعىـااللتزامـبأصولـالصناعحـعن ـتنفيذـاألعمالـالكهربائيحـعالو ـعلىـالتعليماتـالتاليحـ :ـ
ـضـــــرور ـاتباعـنـامـاأللوانـطبقاـلمواصـــــفاتـالهيئحـالعربيحـالســـــعو يحـللمواصـــــفاتـوالمقاييسـ
أـ:
الموضحـظيـال( ولـرقمـ .)4
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أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

( ولـرقمـ )4ـ ـ
يوضحـنـامـألوانـالموصالتـالكهربائيح ـ

الموصل

اللون

الكهرباء ـ
التعا ل ـ
األرضي ـ

أفمرـأوـأسو ـأوـأبيضـأوـبنى ـ
أزرقـظاتح ـ
أخضرـأوـأخضرـمختلطـباألصفر ـ
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بـ :ـالتم ي اتـتكونـكالتالي:
التم ي اتـالتيـتتمـظيـاألســقفـوال( ارـتكونـ اخلـمواســيرـمفميحـومقاومحـللفرائقـأوـ
.1
االشتعالـوتكونـم ظونحـ(ي اًـومغطا ـمنـ(ميعـال(وانبـباألسمنت .ـ
التم ي اتـاألرضــــيحـســــواءـكانتـكابالتـأوـأســــالضـتكونـ اخلـمواســــيرـمعال(حـضــــ ـ
.6
التفاعالتـالكيميائيحـوالموا ـالكبريتيحـوضـــــ ـالت كلـومقاومحـللفريق،ـوتتبعـالنـمـالتاليحـ
:
كابالتـالضغطـالمتوسطـ 1308ـض.ف)ـالمار ـبالقربـمنـالمنطقحـالخطر ـتكونـ

علىـعمقـالـيقلـعنـمترـواف ـمنـسطحـاإلسفلت .ـ
كابالتـالضــــغطـالمنخفضـ 167/660/380ـظولت)ـتكونـعلىـعمقـالـيقلـعنـ

70سمـمنـسطحـاإلسفلت.
عن ـتم ي ـالكابالتـظيـباطنـاألرضـيتمـوضـــــــعـطبقحـمنـالرملـال(افـتفتـالكابالتـ
.3
وأخرىـظوقهاـوســـمضـالطبقحـ10ســـمـكماـيتمـوضـــعـبالطاتـخرســـانيحـوشـــريطـتفذيريـ
بطولـمسارـالكابالت.
الـي(وزـعملـأيـوصـــالتـظيـاألســـالضـ اخلـالمواســـيرـســـواءـظيـالمنطقحـالخطر ـأوـ
.4
المنطقــحـاآلمنــح،ـكمــاـالـي(وزـعمــلـأيـوصـــــــالتـظيـالكــابالتـظيـتم ـ ي ـ اتـالمنطقــحـ
الخطر ـأيضـامـمعـع مـالســمااـبعملـأيـتركيباتـكهربائيحـمؤقتحـظيـأيـ(زءـمنـأ(زاءـ
المفطح.
يراعىـأنـتكونـ(ميعـاأل واتـالكهربــائيــحـمثــلـ المقــابسـوالمفــاتيح...إلخ)ـالتيـتركــبـ
.5
خــارجـالمبــانيـأوـعلىـال( ـ رانـالخــار(يــحـمنـالنوعـالمفمىـضــــــــ ـالميــاهـواألتربــحـ
واألبخر ـواألفماضـ).(Outdoor, Weather proof Types
غرظحـالكهرباءـ :ـ
10/4/6/6
أ .ـغرظحـتوزيعـالكهرباءـ:
ضـــرور ـإنشـــاءـغرظحـكهرباءـ اخليحـمســـتقلحـلتوزيعـالطاقحـالكهربائيحـعلىـأقســـامـالمفطحـ
المختلفحـبمســـــافحـالـتقلـعنـ2ـأمتارـمربعح،ـوعلىـبع ـالـيقلـعنـعشـــــر ـأمتارـ مســـــاظحـ
أمان)ـمنـالمنطقحـالخطر ـوتكونـســــماكحـال( رانـالـتقلـعنـ60ســــمـمعـع مـعملـظتفاتـ
تهويحـظيـال( ارـالموا(هـللمنطقحـالخطر  .ـ
ب .ـغرظحـشركحـالكهرباءـ:
عن ـالضـــرور ـلتخصـــيصـغرظحـكهرباءـلتركيبـمفولـشـــركحـالكهرباءـيراعىـضـــرور ـ
الفصــولـعلىـمخططـوتصــميمـغرظحـالمفولـالكهربائيـمنـشــركحـالكهرباءـالمفليحـوتنشــأـ
الغرظــحـظيـموقعـالـيقــلـبع ـ هـعنـ 15ـمتراًـمنـالمنطقــحـالخطر ـولهــاـوا(هــحـواف ـ ـعلىـ
األقلـعلىـالشـارعـمعـاألخذـظيـاالعتبارـأنـتكونـظتفحـالتهويحـوم خلـالغرظحـ(هحـالشارعـ
معـمالفـحـأنـتغطىـهذهـالفتفحـبشبضـضيقـالفتفات .ـ
نـامـالوقايحـوالفمايحـالكهربائيح :ـ
 .1ي(بـأنـتكونـ(ميعـالقواطعـالفاكمحـل وائرـالمنطقحـالخطر ـمنـالنوعـالمؤمنـوتعملـبنـامـالتســـريبـاألرضـــيـســـواءـ
للتيارـأوـال(ه  .ـ
 .6يتمـعملـ ائر ـفمايحـكهربائيحـللتفكمـظيـظصـــلـالتيارـالكهربائيـعنـ(ميعـشـــبكاتـالكهرباءـالخاصـــحـبالمنطقحـالخطر ـ
عن ـف وثـأيـشـيءـغيرـعا ىـلمضـخاتـالوقو ،ـكماـيتمـعملـ ائر ـفمايحـكهربائيحـأخرىـللتفكمـظيـظصلـالتيارـعنـ
(ميعـشبكاتـكهرباءـالمفطحـبالكامل.
 .3الـي(وزـعمـلـغرفـتفتيشـكهربائيحـظيـالمنطقحـالخطر ـوظيـفالحـالضـــــــرور ـيتمـعملـغرظحـتفتيشـمنـالنوعـالمفكمـ
الغلقـوظيـالمنطقحـاآلمنحـظقط،ـويمكنـاســـــتخ امـصـــــنا يقـتفريغـمفكمحـالغلقـعن ـالفا(حـإليهاـوي(بـأنـتكونـمعزولحـ
(ي اًـبما ـتمنعـت كلهاـأوـتفاعلهاـمعـالموا ـالكبريتيحـواألفماض.
 .4عن ـاستخ امـمصابيحـي ويحـي(بـأالـتعملـعلىـ(ه ـأكبرـمنـ50ـظولتـوتكونـمزو ـبكابلـمرنـ(ي ـالعزلـكماـيفضلـ
أنـتكونـمنـالنوعـالذيـيعملـبالبطارياتـال(اظحـومؤمنحـض ـف وثـالشرار ـمنها.
 .5ي(بـوضعـأ واتـإطفاءـالفريقـالمالئمحـللشرار ـالكهربائيحـالتيـيمكنـأنـتنتجـمنـالمع اتـوالقواطع.
مول ـالكهرباءـاالفتياطي ـ
ظيـفالحـتغذيحـالمفطحـبمول ـكهربائيـبصفحـأساسيحـأوـبصفحـافتياطيحـعن ـو(و ـمص رـتغذيحـخار(يـيراعىـاآلتي :ـ
 .1أنـيتمـوضـــــــعـالمولـ ـظيـغرظـحـمســـــــتقلـحـبعيـ اًـعنـمنطقحـأفمالـوففــالموا ـالبتروليحـوتكونـأبوابـالخ محـوظتفاتـ
التهويحـعلىـات(اهـمضا ـللمفطحـوبمساظحـأمانـالـتقلـعنـخمسحـعشرـمتراً .ـ
 .6تكونـماســـــــور ـعا مـالماكينحـالمركبحـعلىـالمول ـالكهربائيـأعلىـماـيمكنـظوقـســـــــطحـالغرظحـرأســـــــياـوبفيثـالـيقلـ
ارتفاعهاـعنـ605متر.
 .3ي(بـتأمينـخزانـالوقو ـاليوميـالخاصـبتموينـالماكينحـالخاصحـبالمول ـالكهربائيـض ـالفريق.
 .4ع مـترضـأوـوضعـأيـموا ـملتهبحـ اخلـغرظحـالمول ـكتخزينـالشفومـوالزيوتـوخالظه .ـ

3/4/10

4/4/10

أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

5-10ـاالشتراطاتـالميكانيكيح :ـ
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يلزمـأتباعـاالشتراطاتـالميكانيكيحـعن ـتصميمـاألعمالـالميكانيكيحـلمفطاتـالوقو ـكماـيلي :ـ
خزانـالوقــــــو  :ـ
1/5/10
 .1ي(ـبـأنـتكونـالموا ـالـ اخلـحـظيـإنشـــــــاءـالخزانـمالئمـحـوغيرـمتـأثر ـبالموا ـالبتروليحـالتيـســـــــيتمـتخزينهاـويمكنـأنـ
يستخ مـظيهاـالصلبـأوـأيحـما ـأخرىـمناسبح .ـ
 .6أالـيقلـسمضـألوااـالصلبـظيـأيـمقطعـعنـ2مم.
 .3أنـيكونـلكلـقسمـمنـالخزانـوسيلحـمستقلحـلقياسـكميحـالوقو ـبهـظيـفالحـو(و ـأكثرـمنـقسمـبالخزان.
 .4ظيـفالحـملءـالخزانـبأنبوبحـملءـرأســــيحـظي(بـأنـتســــتخ مـهذهـاألنبوبحـظيـإ خالـمقياسـكميحـالوقو ـبالخزان.ـوي(بـ
أنـيلفمـظيـقاعـالخزانـمباشـــر ـتفتـأنبوبحـالملءـلواـمنـالصـــلبـبســـمضـالـيقلـعنـســـمضـالخزانـوأنـيكونـمقياسـ
العمقـمصنوعاـمنـما ـغيرـف ي يح.
 .5إذاـكـانـالخزانـمزو اًـبـأنبوبـحـمـلءـمـائلـحـظي(ـبـأالـيســـــــتخـ مـمقيـاسـالعمقـظيـقيـاسـكميـحـالوقو ـبـالخزانـوي(بـأنـ
تستخ مـوسيلحـأخرىـمناسبحـللقياس.
 .2أنـت خلـخطوطـأنابيبـالملءـوالتهويحـوالتغذيحـإلىـالخزانـمنـالقمحـظقطـعن ـالمســـتوىـالرأســـيـالمارـبالمفورـالطوليـ
للخزان.
 .7أالـيزي ـالضغطـاالستاتيكيـالناشئـعن ـقاعـالخزانـعلىـ70ـكيلوـبسكالـعن ماـتكونـأنبوبحـالملءـمملوء ـبالوقو .
 .8تكونـخزاناتـالوقو ـمطابقحـللمواصفاتـالمعتم ـمنـالهيئحـالسعو يحـللمواصفاتـوالمقاييسـوال(و ـ.
 .9عملـاختبارـضـغطـكلـكلـثالثـسـنواتـلالنابيبـالموصلحـمنـالخزاناتـالىـمضخاتـالوقو ـلضمانـع مـو(و ـتسربـ
للوقو ـيضرـبالصفحـ.
 .10أنـيتمـملءـالخزانـبالماءـوتعريضهـلضغطـهي روستاتيكىـمق ارهـ135ـكيلوـبسكالـلم ـالـتقلـعنـ15ـ قيقحـوذلضـبع ـ
وضــــعهـظيـالففر ـوقبلـإفاطتهـبالخرســــانحـأوـالرملـللتفققـمنـع مـو(و ـتســــربـمنـالخزانـأوـيتمـتعريضـالخزانـ
لضغطـهوائيـ اخليـمق ارهـ165ـكيلوـبسكالـلفتر ـزمنيحـطبقاـلل( ولـرقمـ )5ـالتاليـ:

الطاقة التخزينية المتسوطة ال تتعدى

فترة االختبار
64ـساعح ـ

15000ـلتر ـ

48ـساعح ـ

60000ـلتر ـ
45000ـلتر ـ

A

20000ـلتر ـ

76ـساعح ـ
92ـساعح ـ

ـ
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 .11أنـتفاطـتوصــــيالتـظتفاتـال خولـوالملءـوالتغذيحـوالتهويحـبغرظحـتفتيشـمنـالطوبـأوـالخرســــانحـمعـتزوي هاـبغطاءـ
لهـقفلـوكذلضـبمانعـتســــربـمز وجـأوـيكونـمرتفعاـإلىـمســــاظحـ5ســــمـظوقـمســــتوىـأرضــــيحـمنطقحـالخ محـمعـإفاطتهـ
بمنف رـخراساني.
مضخحـالوقو  :ـ
أنـتزو ـالمضــخحـاآلليحـللوقو ـبوســيلحـتلقائيحـلتف ي ـكميحـالوقو ـبفيثـتمنعـت ظقـأكثرـمنـ90ـلتراًـمنـالوقو ـظيـكلـ
.1
مر ـتشغلـظيهاـالمضخح .ـ
ي(بـأنـتكونـالمضــــخحـاآلليحـللوقو ـم(هز ـبوســــيلحـتبري ـميكانيكيحـتمكنهاـمنـالعملـالمتواصــــلـ ونـارتفاعـ ر(حـ
.6
الفرار ـبها.
أنـتزو ـالمضــــخحـبوســــيلحـتفكمـالـتســــمحـلهاـبالعملـإالـعن ـرظعـالفوهحـمنـمكانهاـالمعتا ـوتشــــغيلـالمفتااـالي ويـ
.3
المو(و ـعلىـالمضخح،ـكماـتعملـهذهـالوسيلحـعلىـإيقافـالمضخحـعن ـإعا ـالفوهحـإلىـوضعهاـالمعتا .
أنـتركبـأنبوبحـالر(وعـال(انبيحـبفيثـتعملـعلىـإعا ـالوقو ـالزائ ـإلىـالخزانـوأالـيزي ـالف ـاألقصـــــــىـللضـــــــغطـ
.4
الذيـيب أـعن هـالر(وعـعنـ60ـكيلوـبسكال.
إذاـزو تـالمضخحـبمبينـز(ا(يـظي(بـأنـيتفملـالز(اجـضغطاـهي روستاتيكيـمق ارهـ50ـكيلوـبسكال.
.5
أنـيتوظرـتيارـهواءـمناسبـللتهويحـفولـالمضخحـوأالـتقلـالمسافحـالكليحـالفعالحـلفتفاتـالتهويحـعنـ75ـسم.6
.2
أنـيكونـخرطومـالتوزيعـمنـالنوعـالموصـــــــلـللكهربـاءـوذوـســـــــطحـخـار(يـأملسـومقـاومـللعوامـلـال(ويحـوالت كلـ
.7
والموا ـالبتروليحـوأالـيزي ـطولهـعنـ4ـأمتارـوأنـيكونـمقاسـقطرـالخرطومـال اخليـمنـ60ـ30-ـمم.
ظيـفالحـإمكانيحـف وثـأيـتسـربـللوقو ـظيـالفرا ـالمو(و ـتفتـغالفـالمضـخحـظيلزمـاسـتخ امـوسـائلـمناسبحـمثلـ
.8
ملءـالفرا ـبالرملـليمكنـامتصاصـهذاـالتسرب.
أنـيتمـعملـم(ارىـمناســــــبحـألرضــــــيحـمنطقحـالعملـوتتخذـاالفتياطاتـالالزمحـلمنعـتســــــربـالبنزينـإلىـمواســــــيرـ
.9
الصرفـأوـالم(ارى.

D
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( ولـرقمـ  )5ـ
يوضحـظتراتـاالختباراتـالخاصحـبالضغطـطبقاـللطاقحـالتخزينيح ـ

ظوهحـتصريفـالوقــــــو  :ـ
أنـتزو ـظوهـحـتصـــــــريفـالوقو ـبقطـاعـتلقـائيـيمنعـتنـاثرـالوقو ـنتي(حـاالرت ا ـأوـنتي(حـزيا ـالملءـوأالـيزي ـمع لـ
.1
التصريفـالالزمـلتشغيلـالقاطعـعلىـنصفـمع لـالتصريفـالمضبوطـعليهـذراعـظتحـالفوهح .ـ
أالـتزو ـالمضخاتـالتيـيتمـتشغيلهاـبواسطحـعاملـبذراعـلفتحـالصمامـإالـإذاـتواظرتـ(ميعـالشروطـالتاليح:
.6
ـاتخاذـاالفتياطاتـالالزمحـلضمانـع مـإزافحـالفوهحـمنـأنبوبحـالملءـللسيار ـأثناءـعملياتـالملءـالعا يح .ـ
أ.
ـظيـفالحـســـقوطـالفوهحـمنـأنبوبحـالملءـللســـيار ـظي(بـأنـيتمـإعتاقـذراعـتشـــغيلـصـــمامـالفوهحـتلقائياـعن ـ
ب.
اصط امـالفوهحـبالسيار ـأوـباألرضـوأنـيتوقفـت ظقـالوقو ـظيـالفال.
ـأنـيتمـتركيبـالفوهحـظيـخرطومـالتصــــريفـبطريقحـتضــــمنـتوقفـت ظقـالوقو ـوإعتاقـالفوهحـمنـم(موعحـ
ج.
التصــــريفـظيـفالحـتفرضـالســــيار ـأثناءـتوا( ـالفوهحـظيـأنبوبحـالملءـوذلضـقبلـأنـيف ثـتلفـظيـصــــمامـ
التفكمـأوـالخرطومـأوـالمضخح.
ظوهحـمضخحـالوقو ـظيـمفطاتـالخ محـالذاتيحـللسياراتـ:
.3

أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار
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باإلضاظحـإلىـماـسبقـي(بـأنـتتوظرـالمتطلباتـالتاليحـ :ـ
ـأنـيكونـالف ـاأل نىـلمع لـالتصريفـالالزمـلتشغيلـقاطعـالتصريفـ9000ـلترات/ـ قيقح.
أ.
ـي(بـبع ـتشـــــغيلـالقاطعـأالـيكونـمنـالممكنـإعا ـالتصـــــريفـب ونـإعا ـذراعـالتفكمـظيـالفوهحـأوالًـإلىـ
ب.
وضعـالقفل .ـ
ـأنـتزو ـالفوهحـبأ ا ـتمنعـالتصريفـإالـإذاـوضعتـالفوهحـظيـوضعهاـالصفيحـأوـتمـتو(يههاـإلىـأسفل.
ج.
ـأنـتتخــذـاالفتيــاطــاتـالالزمــحـإلعـا ـالخرطومـتلقــائيــاـإلىـوضـــــــعــهـالطبيعيـاآلمنـب(وارـالمضـــــــخــحـبع ـ ـ
.
االستخ ام.
ـأنـيكونـخرطومـالتوزيعـمنـالنوعـالموصـــــــلـللكهربـاءـوذوـســـــــطحـخار(يـاملسـومقاومـللعواملـال(ويحـ
ه.
والتـ كلـوالموا ـالبتروليحـوأالـيزي ـطولهـعنـ4ـمـأربعحـأمتارـويكونـمقاسـقطرـالخرطومـال اخليـمنـ-60
30ـممـ.
ـي(بـانـتكونـاألنابيبـالموصــلحـمنـالخزاناتـإلىـمضــخاتـالوقو ـموضــوعحـ اخلـغالفـخار(يـللفمايحـ
و.
ومراقبحـتسربـالوقو ـعبرـاألنابيبـ.
األنابيبـوملفقاتها ـ
 .1أالـتؤثرـالمنت(اتـالبتروليحـعلىـاألنابيبـوالصماماتـوملفقاتهاـوكذلضـعلىـأيـفلقاتـوصل .ـ
 .6أالـيف ثـتلفـأوـتســـــربـلألنابيبـوتوصــــــيالتهاـبتأثيرـاإل(ها اتـالناشــــــئحـعنـالتم ـالفراريـأوـالقوىـاألخرىـالتيـ
تفـ ثـأثنـاءـالخ محـالعا يحـ مثلـمرورـالســـــــيارات)ـكماـي(بـأنـتتفملـاإل(ها اتـوارتفاعـ ر(اتـالفرار ـالتيـتؤثرـ
عليهاـعن ـتعرضهاـللفريقـأوـأنـيتمـفمايتهاـبطريقحـمناسبحـض ـتلضـالـروف.
 .3أنـيزو ـخطـاألنابيبـبع ـكافـمنـالصـــــماماتـلتفقيقـالتشـــــغيلـبكفاء ـوأمانـأثناءـالتشـــــغيلـالعا ي،ـوكذلضـظيـفالحـ
فـ وثـأيـتلفـأوـظيـفـاالتـالطوارئ،ـوي(ـبـأالـيقـلـعـ هـاـعنـصـــــــمـامينـأف هماـعن ـاتصـــــــالـاألنابيبـبالخزانـ
واآلخرـعن ـاتصالـاألنابيبـبمضخحـالوقو .
 .4أنـيتمـفمايحـاألنابيبـمنـالت كلـو هانهاـب هانـمقاومـلذلض.
 .5أنـتوضـــــــعـخطوطـاألنـابيـبـبفيـثـالـتتلفـتفـتــروفـالتشـــــــغيـلـالعـا يـحـويفضـــــــلـأالـيقـلـانفـ ارـأنـابيبـالتهويحـ
والتغــــــذيحـوأنابيبـالملءـالمائلحـعن
1ـ40:ـظيـات(اهـالخزان.
 .2أالـتقلـالمساظحـاألظقيحـبينـموضعـمخرجـأنبوبحـالتهويحـوأيـف ـمنـف و ـالمفطحـأوـأيحـظتفحـظيـأيـمبنىـعنـمترين.
 .7أنـيتمـاختبارـاألنابيبـوتوصــــيالتهاـبضـــــغطـ اخليـهي روســــتاتيكىـق رهـ135ـكيلوـبســـــكالـلم ـالـتقلـعنـ10ـ قائقـ
للتأك ـمنـع مـو(و ـتسربـظيهاـقبلـتغطيتهاـبالخرسانحـأوـالرمل.
 .8أنـت هنـاألنابيبـوترقمـبطريقحـمناسبحـتسمحـبالتعرفـالسهلـعلىـمفتوياتها.
 .9أنـت عمـخطوطـاألنابيبـالم ظونحـتفتهـاألرضـوتغطىـبطبقحـمنـالخرســـــانحـالناعمحـالـيقلـســـــمكهاـعنـ15ســـــمـأوـيتمـ
فمـايتهـاـببالطـمنـالف(رـوظيـفـالـحـو(و ـفركـحـللســـــــيـاراتـظوقـخطوطـاألنـابيبـظي(بـتغطيحـالمنطقحـبالخرســـــــانحـ
المسلفح.
 .10أنـتمألـالم(ارىـالتيـتوضعـب اخلهاـاألنابيبـبالرملـال(افـأوـماـيماثلهـوأنـتكونـبأبعا ـمناسبحـلتسهيلـأعمالـالصيانحـ
للصماماتـوالملفقات.
 .11يراعىـأنـتكونـالوصـــــالتـبينـالخزانـواألنابيبـوبينـاألنابيبـوالمضـــــخحـم(هز ـبطريقحـتســـــمحـلهاـبالفركحـلتالظيـ
تسربـالوقو ـمنهاـأثناءـفركحـالسياراتـظوقها.
مع اتـإطفاءـالفريق :ـ
 .1تزو ـمفطاتـالوقو ـومراكزـخ محـالســـياراتـبالمع اتـوالموا ـالمناســــبحـإلطفاءـالفريقـظيـمرافلهـاألوليح،ـوي(بـأنـ
يكونـعـ ـونوعـطفـايـاتـالفريقـطبقـاـلتعليمـاتـالـ ظـاعـالمـ نيـوبفيـثـالـيقـلـعنـالعـ ـالموضـــــــحـبال( ولـرقمـ )2ـ
التالي:
( ولـرقمـ )2ـ ـ
يوضحـع ـطفاياتـالفريقـطبقاـلع ـالمضخات ـ

منـ1ـإلىـ 3ـ

3ـ

6ـ

-ـ

منـ4ـإلىـ 7ـ

9ـ

6ـ

1ـ

منـ8ـإلىـ 11ـ

 13ـ

3ـ

6ـ

منـ16ـإلىـ 15ـ

 17ـ

5ـ

3ـ

منـ12ـإلىـ 60ـ

 60ـ

7ـ

4ـ

D

عدد مضخات الوقود

طفايات حريق بودرة جافة
 10كجم

جهاز إطفاء رغوي 12
جالون

جهاز إطفاء رغوي
 31جالون

ـ

.6
.3
.4

ملفوـحـ:ـإذاـزا ـع ـمضــخاتـالوقو ـعنـعشــرينـمضــخحـظيضــافـإلىـال( ولـالســابقـ
عـ ـ )6ـطفـايـحـفريقـبو ر ـ(ـاظحـ )16ـك(مـوع ـ )1ـطفايحـرغويـ )10ـ(الونـلكلـ
خمسـمضخاتـوقو ـظأقل .ـ

توظيرـطفاياتـوليحـتعملـتلقائياًـعن ـارتفاعـ ر(حـالفرار ـإلىـف ـمعينـوتركبـظوقـمنطقحـمضـــــخاتـالوقو ـظيـســـــقفـ
المـلحـبواقعـطفايحـواف ـلكلـمـلحـوكذلضـيراعىـو(و ـطفايحـفريقـي ويحـواف ـعلىـاألقلـسعتهاـمنـ 2ـــــ)10ـك(مـ
مسفوقـ(افـبالقربـمنـظتفحـخزانـالوقو ـوأخرىـبالقربـمنـم خلـغرظحـمول ـالكهرباءـ إنـو( ).
ي(بـوضـــــــعـع ـكافـمنـال(را لـالمملوء ـبالرملـظيـأماكنـمناســـــــبحـوســـــــهلحـالمنالـلألظرا ـالعاملينـبالمفطحـوظقاـ
لتعليمـاتـال ظاعـالم نيـوبفيثـالـيقلـع هاـعنـاثنينـعن ـكلـمنـمنطقحـمضـــــــخاتـالوقو ـوب(وارـطفايحـالفريقـعن ـ
ظتفحـخزانـالوقو ـوكذلضـعن ـكلـمنطقحـمخصصحـلتزوي ـالسياراتـبالزيوت.
مفابسـالمطاظئـ:
أ .ـي(بـإنشــــاءـمفبسـمطاظئـ مأخذـماءـإلطفاءـالفريق)ـبهـمخر(انـبمقاسـ605ـبوصــــحـويكونـتســــنينـالمخارجـ
مماثلـلتسنينـالمستخ مـظيـال ظاعـالم نيـ) .)Screw Hose Threading Ansht American nationalـ
وـي(بـتوظرـمفبسينـللمطاظئـعلىـاألقلـظيـ(هتينـمختلفتينـ اخلـالمفطح.
ب .ـتكونـمفابسـاإلطفاءـعلىـبع ـالـيقلـعن ـ 15م)ـخمســــحـعشــــرـمتراـمنـمنطقحـالمضــــخاتـومنطقحـالتفريغـوأالـ
تزي ـالمساظحـعنـ30ـمتراًـبأيـفالـمنـاألفوال.

أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

ج.
.
ه.

ـي(بـتوظرـمص ـ رـواف ـللمياهـعلىـاألقلـلمفابسـاإلطفاءـ:ـإماـمنـالنـامـالعامـلمياهـإطفاءـالفريق،ـأوـمنـخزانـ
خاصـالـتقلـســـــعتهـعنـثالثينـألفـ(الونـيقامـلهذاـالغرضـظيـالمفطحـمزو ـبمضـــــخحـإطفاءـذاتيحـالتفضـــــيرـ
بطاقحـ500ـ(الونـظيـال قيقحـوضغطـ7ـرطل/ـبوصحـالمربعحـعن ـمخارجـمفابسـاإلطفاء .ـ
ـتوضــعـمضــخحـاإلطفاءـظيـغرظحـمنعزلحـعلىـبع ـالـيقلـعنـعشــرينـمتراـمنـمنطقحـمضــخاتـالوقو ـأوـمنطقحـ
التفريغـمعـعملـالتهويحـالالزمحـلها .ـ
ـي(بـأنـيكونـعن ـكلـمفبسـإطفاءـصن وقـخراطيمـفسبـماـهوـموضحـظيـال( ولـرقمـ )7ـالتالي:
( ولـرقمـ  )7ـ
ـيوضحـمفتوياتـصن وقـالخراطيم ـ

النوع

العدد المطلوب

خراطيمـبطولـ30ـمترـوقطرـ105ـبوصح ـ

4ـ

ظوهحـرشـماءـفريقـقطرـ105ـبوصحـومزو ـبمقبضـمس س ـ

4ـ

موزعاتـخراطيمـذاتـم خلـ605ـبوصفحـومخر(ينـبصماماتـقطرـ105ـبوصح ـ

6ـ

م(معاتـخراطيمـذاتـم خلينـقطرـ105ـبوصحـوخرجـقطرـ605ـبوصح ـ

6ـ

مفتااـخراطيمـ605ـبوصح ـ

6ـ

مفتااـخراطيمـ105ـبوصح ـ

6ـ

FT

2-10ـاالشتراطاتـالصفيح :ـ

D

R

A

تعتبرـالموا ـالمتطاير ـوغيرـالمتطاير ـمنـمنت(اتـالبترولـمصــــ راًـللخطور ـإذاـتمـتصــــريفهاـمباشــــر ـللشــــبكاتـالعامحـللصــــرفـالصــــفي،ـ
ظالبترولـما ـسـريعحـالتطايرـوإذاـتمـتصـريفهاـللشـبكاتـق ـتسـببـانف(اراـوت ميراـللممتلكات،ـبينماـالمنت(اتـغيرـالمتطاير ـمثلـالزيوتـالثقيلحـ
والشــــفومـالصــــناعيحـيصــــعبـمعال(تهاـظيـمفطاتـالمعال(حـوتتســــببـظيـانســــ ا ـالمواســــير،ـلذلضـيلزمـمعال(حـالمياهـالمفتويحـعلىـالزيوتـ
والشـفومـوالموا ـالبتروليحـمسـبقاـقبلـالسمااـبتصريفهاـللشبكاتـالعامحـللصرفـالصفيـأوـالصرفـال اخليـظيـفالحـع مـو(و ـشبكحـصرفـ
صفيـعامحـوتراعىـظيـذلضـالضوابطـالتاليحـ :ـ
تنصـمقاييسـفمايحـالبيئحـ الوثيقحـ-1401ـ،01ـ1406هــــ)ــــــالصا ر ـمنـمصلفحـاألرصا ـوفمايحـالبيئحــــــعلىـأنـتطبقـ
1/2/10
النسبـالمطلوبحـللمعال(حـالمسبقحـلمياهـالصرفـالصفيـقبلـتصريفهاـإلىـالشبكحـالعامحـوظقـاإلرشا اتـالتاليحـ :ـ
ـ160ـمل(م/ـلتر ـ
ـ
ـ
ـ
ـشفومـوزيوتـ150ـمل(م/لتر ـ
ـ
ـ
ـظينـــــول ــإ(ماليـهي روـكربوناتـمكلور ـ005ـمل(م/ـلتر ـوعن ـت(اوزـالموا ـالمذكور ـللف و ـالمشــارـإليهاـبأعالهـظإنهـيلزمـمعال(تهاـمســبقاًـقبلـصــرظهاـإلىـشــبكحـالصــرفـالصــفيـ
العامح،ــويتمـتف ي ـأســاليبـقياسـالتصــرفـو(ميعـالعيناتـوطرقـالتفليلـبالمعملـوظقاـللطرقـالقياســيحـالختبارـالمياهـومياهـ
الصــــرفـالصــــفيـالمع ـبواســــطحـالهيئاتـاألمريكيح،ـارابطحـالصــــفحـالعامحا،ـارابطحـأعمالـالمياها،ـااتفا ـمراقبحـتلوثـ
المياها .ـ
الـيسمحـبتصريفـأيـمنـالسوائلـالتاليـذكرهاـإلىـشبكحـالصرفـالصفي :ـ
6/2/10
( .1ازولينـــبنزينـــنفتالينـــزيتـالبترولـــأوـأيـسائلـقابلـلالشتعالـأوـلالنف(ارـصلباـكانـأوـغازيا .ـ
 .6ميــاهـالصـــــــرفـالتيـتفتوىـعلىـأكثرـمنـ(65زءـظيـالمليونـملي(رام/ـلترـمنـزيــتـالبترولـأوـزيوتـالـتتفلــلـ
بيولو(ياـأوـأيـمنتجـمنـأصلـزيتـمع ني.
 .3مياهـالصرفـالتيـتفتوىـعلىـزيوتـعامحـأوـ هونـأوـشفوم.
 .4وإذاـتمـتصـــــــريفـالمياهـأوـالمخلفاتـالتيـتفتوىـعلىـالموا ـالمشـــــــارـإليهاـبأعالهـإلىـالشـــــــبكاتـالعامحـ للصـــــــرفـ
الصـــفي)ـظيكونـلل(هحـالمختصـــحـرظضـتصـــريفهاـأوـإلزامـصـــافبـ المفطح/ـمركزـخ محـالســـيارات)ـبعملـمعال(حـ
مسـبقحـل ر(حـمقبولحــــــــــكماـهوـوار ـبالبن ـ -)1-4ـللسمااـبتصريفهاـأوـالتفكمـظيـالكمياتـومع لـالصرفـلضمانـ
التقي ـبف و ـالنسبـالمسمواـبهاـأوـتفصيلـتكاليفـنقلـومعال(حـهذهـالمخلفات .ـ
لل(هحـالتابعحـلوزار ـالشــئونـالبل يحـوالقرويحـالفقـظيـمرا(عحـالتصــميمـوالتركيبـأل(هز ـومع اتـوف اتـالمعال(حـالالزمحـ
3/2/10
قبلـالمواظقحـعليها،ـوتوضعـهذهـالوف اتـظيـمواقعـمناسبحـيسهلـتنـيفهاـوالكشفـعليهاـبسرعح .ـ
ظيـفالحـالصــــرفـالمفلىـتتمـالمعال(حـظيـغرظحـالترســــيبـوالتصــــفيحـمنـالزيوتـوخالظهـكماـيتمـالتأك ـمنـســــالمحـوكفاء ـ
4/2/10
التربحـوسعحـو قحـالوف اتـالخاصحـبذلض .ـ
ي(بـعملـميولـعامحـظيـأرضــــيحـالمفطحـتؤ ىـإلىـقنواتـخاصــــحـبالصــــرفـ اخلـالموقعـتؤ ىـإلىـمصــــاي ـالشــــفومـأوـ
5/2/10
البنزينـفيثـتتمـمعال(تهاـقبلـصــرظهاـعلىـشــبكاتـالصــرفـالصــفيـالعامحـأوـالصــرفـالمفلىـالخاصـبالموقعـوالـيســمحـ
بتسربـأيـسوائلـخارجـالموقع.
مصاي ـالشفومـوالزيوت :ـ
2/2/10
عن ـتصميمـالمصاي ـللشفومـوالزيوتـيراعىـماـيلي :ـ
 .1تكونـسعحـمصي ـالشفومـوالزيوتـمناسبحـلكمياتـالماءـالمستعمل .ـ
 .6ع مـصرفـأيـمخلفاتـعبرـالمصي ـع اـالشفومـوالزيوتـالمختلطحـبالماء.
 .3يراعىـأنـتكونـالمســـــافحـالســـــطفيحـللمصـــــي ـكبير ـق رـاإلمكانـلت(نبـارتفاعـ ر(حـفرار ـالمياهـالمرا ـمعال(تهاـ
ولتوظيرـالتهويحـالمناسبحـلها.
 .4عملـعوارضـلتقليلـسرعحـال خول.
 .5خفضـمنسوبـالمخرجـلمنعـمرورـالشفومـوالزيوتـمنه.
( .2وانبـالمصي ـتكونـمنف ر ـويفضلـأنـيكونـقاعهاـمخروطياـويوصلـالمخرجـظيـأسفلـقاعـالمخروط.
 .7تنـيمـوسائلـكشطـوإزالحـالشفومـوالزيوتـالعائمح.
 .8يتمـصيانحـالمصائ ـبعنايحـوبصفحـمستمر .
مصاي ـالبنزينـ :ـ
7/2/10
 .1غازـالبنزينـقابلـلالشــــتعالـوســــام،ـولماـكانـهذاـالغازـأثقلـمنـالهواءـظإنهـأقربـللت(معـظيـاألماكنـالمنخفضــــحـمثلـ
المواسيرـوغرفـالتفتيشـالعميقحـولذاـي(بـأنـيزالـبالتهويح .ـ

أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

مصـــي ـالبترولـعبار ـعنـغرظحـمصـــمتحـومعزولحـذاتـقواطعـمتع ـوتوضـــعـالقواطعـمتتاليحـومخار(هاـتفتـمســــتوىـالماءـفتىـيتمـف(زـ
البنزينـوت(هزـالغرظحـبأغطيحـغيرـمنفذ ـل لهواءـلمنعـأخطارـاالشـــــــتعال،ـويتمـتأمينـالتهويحـالالزمحـللتخلصـمنـغازـالبترول،ـوي(بـأنـيكونـ
ارتفاعـأنابيبـالتهويحـكاظياـلتالظيـكاظحـأخطارـاالشتعالـونهاياتهاـالسفليحـت لىـأقربـماـيكونـمنـسطحـالماءـالستخالصـغازـالبترول .ـ

7-10ـإشتراطاتـومتطلباتـخ محـالغسيلـوالتشفيمـ :ـ
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عن ـاقامحـخ محـالغسيلـوالتشفيمـظإنهـيلزمـتطبيقـاالشتراطاتـالتاليحـ :ـ
اليزي ـارتفاعـالمبانيــعنـ ورـواف ـظقطـعلىـأنـتزو ـاألماكنـالمخصصحـللغسيلـوالتشفيمـبمروااـشفطـلت( ي ـالهواءـ.ـوتكونـ
1/7/10
فوائطـالمغاسلـظيـالمفطاتـمنـالفئتينـ ـج،ـ ـ)ـمصمتحـ(هحـالم(اورينـواليسمحـبعملـأيـظتفاتـبهاـ.
تخصصـغرظحـللمضخاتـالخاصحـب ظعـالمياهـورظعـالرواظعـعلىـأنـتكونـمنعزلحـعنـمبانيـالغسيلـوالتشفيمـظيـمكانـمناسبـ
6/7/10
.تكونـاألرضياتـمنـترابيعـخرسانيحـمسلفحـظيـف و ـ6ـ 6xـمـمعـعملـظواصلـتم ـبينهماـويعملـبهاـميولـمناسبحـللصرفـعلىـأنـتكونـ
الميولـ(هحـالشارعـ.
التقي ـباالشتراطاتـالمعماريحـواالنشائيحـوالكهربائيحـوالميكانيكيحـوالصفيحـالوار ـظيـالمعاييرـالتصميميحـللمفطاتـظيـهذهـالالئفحـ
3/7/10
بماـيتناسبـمعـالمنشئاتـالمقامحـظيـمواقعـالغسيلـوالتشفيمـ.
يمنعـصرفـالمياهـبع ـاالستعمالـعلىـشبكحـالصرفـالصفيـالعامحـ ونـمعال(تهاـمسبقاًـعلىـانـتعملـميولـمناسبحـلألرضياتـ
4/7/10
لتصريفـالمياهـوتتمـالمعال(حـباستعمالـمصاي ـالبترولـوالشفومـوغرفـالترسيبـوالتصفيحـمنـالزيوتـوظقـاالشتراطاتـالصفيحـظيـهذهـ
الالئفحـوظيـفالـع مـو(و ـشبكحـصرفـصفيـعامحـظإنهـيلزمـعملـصرفـصفيـمفليـ.
تطبقـظيـففر ـتغييرـالزيوتـاالشتراطاتـالتاليحـ:
5/7/10
أ -ـتكونـالففر ـبعرضـ0070ـمـوعمقـ105ـمـويكونـطولهاـمناسباـمعـطولـالسياراتـالتيـتستخ مـلهاـبفيثـاليقلـعنـ5ـمـوالتعيقـالسيار ـ
الواقفحـظوقهاـمنـال خولـاوـالخروجـعلىـالففر ـ
ب -ـيزو ـالففر ـب رجـيساع ـعلىـسهولحـاستخ امـالففر ـظيـال خولـإليهاـوالخروجـمنهاـ.
ت -ـي(بـاالـيعترضـم خلـالففر ـاوـمخر(هاـمع اتـأوـأ(هز ـوخالظهاـ.
ث -ـتعزلـالففر ـمنـالخارجـعزالـ(ي اـض ـتسربـالشفومـوالزيوتـالمختلطحـ.
ج -ـتكونـأرضيحـالففر ـبشكلـمائلـظيـات(اهـنقطحـالصرفـالخاصحـبهاـ.
ـ

أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار
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ـ

ـ

سعا ـ/ـمعاليـأمينـمفاظـحـ(
ـ
إشار ـإليـإعالنكمـالمنشورـبالصففـبتاريخــــــــ/ــــــ/ــــــ14ـهــــالمتضمنـرغبتكمـتأ(يرـموقعـظيـم ينحـ( ـالستثمارهـظيـ(إنشاء وتش يل وصيانة
محطة وقود فئة أ  -جديد) .ـ
وفيثـتمـشراؤناـلكراسحـشروطـومواصفاتـالمناظسحـبمو(بـاإليصالـالمرظقـصورتهـواطلعناـعليـكاظحـاالشتراطاتـالخاصحـبهذهـالمناظسح،ـكماـتمـمعاينحـ
العقارـعلىـالطبيعحـمعاينحـتامحـناظيحـلل(هالح .ـ
نتق مـلسعا تكمـبعرضناـالستئ(ارـالعقارـالموضحـأعالهـبأ(ر ـسنويحـق رهاـ ـــــــــــــــــــ)ـ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)ـ
ريالـوت( ون ـ برظقهـكراسحـالشروطـوالمواصفاتـبع ـتوقيعـ(ميعـصففاتهاـمنـقبلناـوضمانـبنكيـيعا لـأ(ر ـسنحـكاملحـوكاظحـالمستن اتـالمطلوبحـظيـ
كراسحـالشروطـوالمواصفات .ـ ـ
ـ
اسم الشركة
ـ

صادرة من

ـ

نوع النشاط

ـ

هاتف:

ظاكس :ـ

ص.ب

ـ

FT

رقم السجل التجاري

ـ

ـ

ـ

ـ
ـالمفترم .ـ

بتاريخ :ـ

(وال :ـ

A

الرمز ـ

التاريخ

الختم الرسمي

D

التوقيع

R

ـ
ـ
ـ
العنوان:ـ ..................................................................................................................ـ

أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

 0-11المخطط العام للموقع (الرسم الكروكي للموقع)
ـ
ـ
ـ

FT
A
R
D

أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار
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مفضرـتسليمـعقـــــار ـ
الرقم :ـ
التاريخ:ــــــــ/ــــــــ/ـــــــ14هـ ـ
العقارـرقم :ـ
بل يح ـ

رقمـعق ـالتأ(ير:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاريخه :ـ
اسمـالمستثمر :ـ

D

R

A

FT

إقــــــرار ـ
ـ
أقرـبأننيـق ـاستلمتـبمو(بـهذاـالمفضرـالعقارـالمذكور ـبياناتهـعاليهــظيـيومـ ...........................ـ
بتاريخـــــــ/ــــــ/ــــــ14ـهـــــــــالســتخ امهـظيـ(إنشاااء وتشا يل وصاايانة محطة وقود فئة أ )ـبمو(بـعق ـاإلي(ارـالمبرمـمعـأمانح/ـ
بلـ يـحـ........................................ــوقـ ـقمـتـبمعـاينتـهـمعـاينـهـتـامـحـنـاظيـحـلل(هـالـحـشـــــــرعـاًـوبـأننيـقبلتهـعلىـفالتهـظيـتاريخـ
استالمه .ـ
ويشملـذلضـاألرضـوالموقعـوالمنش تـوالملفقاتـوأيحـت(هيزاتـأخري) ـ
ـ
وعليهـأوقع ـ
التوقيعـ....................................ـــالختمـ ..................................ـ
رئيسـبل يحـ .......................................ـ
التوقيعـ ............................................ـ
ـ
ـ
ـــــــــصور ـلملفـالعقار ـ

 1-11إقرار من المستثمر

ــ
يقرـالمستثمرـبماـيلي:
ـاطلعـعلىـكراسحـالشروطـوالمواصفاتـومرظقاتهاـوأنهـملتزمـبماـ(اءـبها.
.1
ـاطلعـعلىـ(ميعـالنـمـالسعو يحـالمعمولـبهاـذاتـالصلحـبموضوعـالمزاي ـوعلىـو(هـخاص:
.6
الئفحـالتصرفـبالعقاراتـالبل يحـالصا ر ـبمو(بـاألمرـالساميـالكريمـرقمـ/3ب38313/ـظيـ1463/09/64هـ

عاينـالموقعـالمعروضـللتأ(يرـمعاينحــتامحـناظيحـلل(هالح.
.3
ـ
التوقيعـ

ـ
ـ

ـ

ـ

ـالختم ـ

أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

ـ

 1-10نموذج العقد
رقمـالعق  ..................................ـ
تاريخـالعق  ................................ـ
ـ

ـعقد تأجير

إنهـظيـ يوم......................................المواظق................./......./.......تمـاالتفاقـبينـكلـمنـ :ـ
ـظي
ـاألمانح ............................................ومقرها.....................................ويمثلها
اسم
العق .................................................بصفته..................................................ـطرفـأول ـ

ـالتوقيع

ـعلى

ـهذاـ

العنوانـ ..............................................................................................................................................ـ

FT

هاتف........................................................ظاكس .................................................................................ـ
ص.ب................................الم ينح..................................الرمزـالبري ي ....................................................ـ

A

البري ـاإلليكتروني ......................................................................................................................................ـ
اسمـالمستثمر.........................................................................................................................................ــ
شركحـ/ـمؤسسح ......................................................................................................................................ـ
س(لـت(ارىـرقم..................................صا رـمن.................................بتاريخ ......................./.........../...........ـ
ويمثلهاـظيـالتوقيعـعلىـهذاـالعق .....................................................بصفته ......................................ـ
وينوبـعنهـظيـا لتوقيع..................................................بالتفويضـرقم.........................................طرفـثاني ـ
العنوانـ ..............................................................................................................................................ـ
هاتف.....................................................ظاكس ....................................................................................ـ

R

D

ص.ب....................................الم ينح............................الرمزـالبري يـ .....................................................ـ
البري ـاإلليكتروني ..................................................................................................................................ـ
بناءـعلىـاإل(راءاتـالمنتهيحـبخطابـ.........................ـرقمـ.......................ـظي................./...../.....القاضـــيـبقبولـالطلبـالمق مـمنـالطرفـ
الثانيـالستثمارـالعقارـالموضفحـبياناته،ـظق ـاتفقـالطرظانـعلىـماـيلي :ـ
 :تعريف لمفردات العقد.
المادة األول
 :ـ هوـاألرضـالمملوكحـلألمانحــوالمف ـأماكنهاـظيـهذاـالعق .ـ ـ
الموقعــ ـ
 :ـ هوـاألرضـالموضفحـبياناتهاـأ ناهـظيـوصفـالعقار .ـ
العقارـ ـ
 :ـ هوـ(إنشاء وتش يل وصيانة محطة وقود فئة أ) المرا ـإقامتهـوتشغيلهـمنـقبلـالمستثمرـعلىـالموقعـالمف ـبياناتهـ
المشروع ـ
كماـهوـموضحـأ ناه .ـ
ـ
 :ـ هيـ ال(هاتـالفكوميحـوغيرـالفكوميحـولهاـعالقحـبالمشروعـمنـالنافيحـالتنـيميح،ـأوـالرقابيح،ـأوـالفنيح،ـأوـالتيـ
ال(هاتـذاتـالعالقح ـ
تق مـالخ ماتـاألساسيحـللمشروع .ـ
ـ
 :ـ كراسحـالشروطـوالمواصفات ـ
الكراسح :ـ
 :مستندات العقد
المادة الثانية
المستن اتـالتاليحـمكملحـومتممحـومفسر ـلبعضهاـالبعضـوهىـتشكلـمستن اتـالعق  :ـ
 .1كراسحـالشروطـوالمواصفاتـالفنيحـوملفقاتها .ـ
 .6نموذجـالعطاءـالمق مـمنـالطرفـالثاني.
 .3المراسالتـالمتبا لحـبينـالطرظينـظيـمرفلتيـتق يمـالعطاءاتـوقبولـالعرضـوالتيـاتفقـالطرظانـعلىـاعتبارهاـضمنـمستن اتـالعق .
 :وصف العقار
المادة الثالثة
بمو(بـهذاـالعق ـقامـالطرفـاألولـبتأ(يرـالطرفـالثانيـالعقارـالوار ـبياناتهـظيماـيلي:ـ ـ
موقعـالعقار:ـبل يحـال(نوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــفي .................................................................ـ
الم ينح :ــــــــــــــــــــــــــ( ـ
حدود العقار( :حسب الكروكي المرفق)
 شماال:
 جنوبا:
 شرقا:
 غربا:
مساحة العقار:

بطول
بطول
بطول
بطول

مترا
مترا
مترا
مترا

أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ(ــــــــــــــ ـ ـ606/622ـ
)ـ
اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
إ ار ـ تخــــــطــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـ
االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

المساحة اإلجمالية:
مساحة المباني:
عدد األدوار:
نوع البناء:





ـ
 :ال رض من العقد
المادة الرابعة
الغرضـمنـالعق ـهوـاســـتثمارـالموقعـالموضـــفحـبياناتهـأعالهـلـــــــــــ( إنشااااء وتشااا يل وصااايانة محطة وقود – فئة أ ) ـوالـي(وزـاســـتخ امهـلغيرـالغرضـ
المخصصـله .ـ
ـ
 :مدة العقد
المادة الخامسة
م ـالعق ـ(  02سانة ) ـعشارون سانةـتب أـمنـتاريخـتسلمـالمستثمرـللعقارـمنـاألمانح،ـبمو(بـمفضرـتسليمـموقعـمنـالطرظينـخاللـشهرـعلىـاألكثرـمنـ
تاريخـتوقيعـالعق .ـ ـ
ـ
 :فترة التجهيز واإلنشاء
المادة السادسة
يعطىـالمستثمرـظتر ـ( ) %2ــمنـالم ـالمف ـظيـالما ـالخامسحـمنـالعق ،ـوهىـظتر ـزمنيحـغيرـم ظوعحـاأل(ر ـللت(هيزـواإلنشاء .ـ
ـ
 :اإليجار السنوي:
المادة السابعة
اإلي(ارـالسنويـللعقار ـ ـــــــــــ)ـريالـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريالـظقطـويتمـس ـ ا ـإي(ارـالســنحـاألولىـعن ـتوقيعـالعق ،ـأماـأ(ورـ
السنواتـالتاليح،ـظيتمـس ا هاـظيـب ايحـكلـسنحـإي(اريح،ـوبف ـأقصىـعشر ـأيامـمنـب ايحـالسنح ،ـ
ـ
 :التزامات المستثمر
المادة الثامنة
يلتزمـالطرفـالثانيـالمستثمرـبمو(بـهذاـالعق ـبماـيلىـ :ـ
 .1الفصولـعلىـالتراخيصـالالزمحـمنـاألمانحـومنـال(هاتـاألخرىـذاتـالعالقحـقبلـالب ءـظيـتنفيذـالمشروع .ـ
 .6تنفيذـالمشروعـخاللـالم ـالمف ـللت(هيزـواإلنشاء.
 .3توظيرـوسائلـاألمنـوالسالمحـالالزمحـلفمايحـاألشخاصـوالممتلكاتـالخاصحـوالعامحـفسبـتعليماتـال(هاتـذاتـالعالقح.
 .4تنفيذـالمشروعـوظقاًـللشروطـوالمواصفاتـوالمخططاتـالمرظقحـبهذاـالعق .
 .5الفصـــولـعلىـمواظقحـاألمانحـعلىـاســـمـال(هحـاالســـتشـــاريحـالمكلفحـباإلشـــرافـعلىـتنفيذـالمشـــروع،ـوالتأك ـمنـتنفيذهـوظقاًـللشـــروطـوالمواصـــفاتـ
والمخططاتـالمتفقـعليها.
 .2الفصولـعلىـالمواظقحـالخطيحـمنـاألمانحـقبلـعملـأيحـإضاظاتـأوـتع يالتـيراهاـضروريحـللمشروع.
 .7س ا ـالرسومـوالضرائبـالمتعلقحـبإنشاءـوتشغيلـالمشروعـوتفملـتكاليفـتوصيلـالخ ماتـللموقع.
 .8تشغيلـوصيانحـالمشروعـوظقاـللشروطـوالمواصفاتـالمف ـمنـاألمانحـومنـال(هاتـذاتـالعالقح.
 .9س ا ـاأل(ر ـالسنويحـوظقـالما ـالسابعحـمنـهذاـالعق .
متر مربع
طابقا ً
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 :الرقابة على تنفيذ العقد
المادة التاسعة
لألمانحـوال(هاتـذاتـالعالقحـالفقـظيـالرقابحـعلىـالمشـــروعـظيـأيـوقتـخاللـم ـالعق .ـويلتزمـالطرفـالثانيـب(ميعـتعليماتـال(هحـالمشـــرظحـعلىـالتنفيذـ
المعينحـمنـالطرفـاألول .ـ
ـ
 :االلتزام بالنشاط المحدد
المادة العاشرة
الـيفقـللمستثمرـاستخ امـالموقعـلغيرـالغرضـالمخصصـلهـوالوار ـظيـالما ـالرابعحـمنـهذاـالعق  .ـ
ـ
 :التنازل عن العقد
المادة الحادية عشر
الـيفقـللمستثمرـتأ(يرـكلـأوـ(زءـمنـالموقعـالمؤ(رـلهـعلىـالغير،ـأوـالتنازلـعنـالعق ـإالـبمواظقحـخطيحـمنـاألمانح .ـ
ـ
 :ال رامات والجزاءات
المادة الثانية عشر
ظيـفالحـف وثـمخالفاتـمنـالمسـتثمرـتطبقـعليهـالغراماتـوال(زاءاتـالوار ـبكراسـحـالشـروطـالمرظقحـبالئفحـالغراماتـوال(زاءاتـعنـالمخالفاتـالبل يحـ
الصا ر ـبقرارـم(لسـالوزراءـرقمـ618ـظيـ1466/8/2هــــــــوالتعميمـالوزاريـرقمـ/4/5327ـوـفـظيـ1463/1/65هـــــــ.ـوظىـفالحـع مـورو ـ(زاءاتـ
لبعضـالمخالفاتـغيرـالمتضمنحـبالئفحـالغراماتـوال(زاءاتـظإنـلألمانحـالفقـظيـتق يرـالغرامحـالتيـتتناسبـمعـف(مـالمخالفح .ـ
ـ
 :فسخ العقد
المادة الثالثة عشر
يفقـظسخـالعق ـمعـبقاءـفقـاألمانحـظيـالر(وعـإلىـالمستثمرـظيماـلفقهاـمنـضررـبسببـذلضـظيـأيـمنـالفاالتـالتاليحـ :ـ
 -1إذاـتأخرـالمستثمرـعنـالب ءـظيـالتنفيذـخاللـظتر ـالت(هيزـواإلنشاءـالمسمواـبها .ـ
 -6إذاـاســتخ مـالموقعـلنشــاطـيخالفـالنشــاطـالمتفقـعليهـظيـالعق ،ـأوـقامـبتأ(يرـالنشــاطـكلياًـأوـ(زئياً،ـأوـتنازلـعنهـللغيرـ ونـمواظقحـخطيحـمنـاألمانحـ
،ـوذلضـبع ـإنذارهـلتصفيحـالوضع،ـومضىـخمسحـعشرـيوماًـمنـتاريخـإخطارهـباإلنذار.
 -3إذاـتأخرـظيـتس ي ـاأل(ر ـعنـالم ـالمف ـلهـبع ـإنذاره،ـومضىـخمسحـعشرـيوماًـمنـتاريخـإخطارهـباإلنذار.
 -4ـإذاـثبتـأنـالمستثمرـق ـشرعـبنفسهـأوـبوساطحـغيرهـبطريقـمباشرـأوـغيرـمباشرـظيـرشو ـأف ـموـفيـاألمانحـللفصولـعلىـالعق .
 -5إذاـأظلس،ـأوـطلبـإشهارـإظالسه،ـأوـثبتـإعساره،ـأوـص رـأمرـبوضعهـتفتـالفراسح،ـاوـ(رىـفلـالشركحـوتصفيتها.
 -2إذاـتوظىـالمستثمر،ـولمـيتق مـورثتهـخاللـشهرينـمنـوظاتهـبطلبـلالستمرارـظيـتنفيذـالعق .
إل اء العقد
:
المادة الرابعة عشر
يفق ـلألمانحـبع ـمواظقحـوزيرـالشــــــئونـالبل يحـوالقرويحـإلغاءـالعق ،ـقبلـانتهاءـم ـالتأ(يرـأوـاالســــــتثمار،ـألســــــبابـتتعلقـبالمصــــــلفحـالعامح،ـبع ـإشــــــعارـ
المستأ(رـأوـالمستثمرـبذلض،ـوانقضاءـثالثحـأشهرـمنـتاريخـإشعاره .ـ
ـ
المنشآت المقامة على العقار
:
المادة الخامسة عشر
يلتزمـالمســــتثمرـبأنـتكونـالمنشــــ تــوالت(هيزاتـالمقامحـعلىـالعقارـهيـمنـفقـاألمانح ـبع ـانتهاءـم ـالعق ،ـوعلىـالمســــتثمرـتســــليمهاـبفالحـ(ي ،ــويتمـ
االستالمـبعملـمفضرـتسليمـللمنش تـوالت(هيزاتـبكاملها،ـيثبتـظيهـصالفيتهاـللعملـبشكلـ(ي ـويوقعـمنـالطرظين.ــ ـ
ـ
 :مرجع العقد
المادة السادسة عشر
ظيماـلمـير ـظيهـنصـظيـهذاـالعق ـتسرىـأفكامـالئفحـالتصرفـبالعقاراتـالبل يحـالصا ر ـباألمرـالساميـرقمـ/3ب38313/ـظيـ1463/9/63ـهـ .ـ
ـ
الفصل في النزاع بين الطرفين
:
المادة السابعة عشر
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اإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار ـ
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ظيـفـالحـو(و ـخالفـبينـالطرظينـظيماـيتعلقـبتنفيذـبنو ـهذاـالعق ـظإنـ يوانـالمـالمـهوـال(هحـالمختصـــــــحـبالفصـــــــلـظيهـبمو(بـالما ـالثالثحـعشـــــــرـمنـ
التعليماتـالتنفيذيحـلالئفحـالتصرفـبالعقاراتـالبل يحـالصا ر ـبالقرارـالوزاريـرقمـ73271ـظيـ1462/16/64ـهـ .ـ
ـ
شروط أخرى
:
المادة الثامنة عشر
الشروط الخاصة
ـ
:
المادة التاسعة عشر
يقرـالطرظانـأنـالعنوانـالموضـــــــحـبصـــــــ رـهذاـالعق ،ـهوـالعنوانـالذىـيمكنـللطرفـاألولـأنـيرســـــــلـعليهـالمراســـــــالتـوالمكاتباتـإلىـالطرفـالثانيـ
بخصـــــــوصـهـذاـالعق ،ـويكونـالطرفـالثانيـق ـاســـــــتلمهاـبم(ر ـإرســـــــالهاـإليهـعلىـالعنوانـالمذكور،ـوظىـفالحـتغييرهـيتمـإخطارـالطرفـاألولـبخطابـ
مس(ل .ـ
:
المادة العشرون
ظيـفالـتأخرـالمستثمرـعنـإنهاءـتنفيذـالمشروعـولمـيكنـل يحـعذرـتقبلـبهـاالمانحـ(ازـلألمانحـظرضـغرامحـتأخيرـعلىـالمستثمرـتعا لـ ـ500ـريال)ـعنـ
كلـيومـتأخيرــوبفيثـالـتتع ىـا(ماليـالغرامحـبنسبحـ%10ـمنـقيمحـاالي(ارـالسنوي .ـ

والله ولى التوفيق،،،
سلمتـمنهاـنسخحـللطرفـالثانيـوافتفــالطرفـاألولـبنسختين .ـ
فررـهذاـالعق ـبتاريخـــ/ـــ/ــــــــمنـثالثـنسخـأصليحـ ُ
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الطرف األول
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