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(ـالـرفـأنـيقومـبمرا)عحـنهائيحـللتأك ـمنـتق يمـكلـالمســــتن اتـوالوثائقـالمطلوبحـوأنهاـمختومحـبختمهـوذلضـبوضــــعـعالمحـ علىـالمســــتثمرـقبلـإغالقـ
ـأمامـكلـمستن ـإنـكانـمرظقاًـومختوماـإذاـكانـذلضـمطلوبا.

ـ
ـ

ـهلـمختومـ؟ـهلـمرظقـ؟ــالمستن ـــم

  ـنموذجـالعطاءـ1

  ـكراسحـالشروطـوالمواصفاتـوملفقاتهاــ6

  ـتوكيلـرسميـموثقـ إذاـقامـبالتوقيعـعلىـالعطاءـومرظقاتهـشخصـغيرـالمستثمر(ـ3

ـ4
إثباتـأنـالمســـئولـعنـالشـــركحـأوـوكيلهاـالذيـوقعـعلىـالعطاءـل يهـالصـــالفيحـللتوقيعـ ظيـ

ـفالحـالشركاتـوالمؤسسات(
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  ـصور ـساريحـالمفعولـمنـإشتراضـالغرظحـالت)اريحـ7

  ـضمانـبنكيـساريـالمفعولـمعتم ـل ىـمؤسسحـالنق ـالعربيـالسعو يــ8

  ـصور ـشها  ـتس ي ـالزكا ـالضريبيحـ9

ـ10
النســبحـالنـاميحـلتوطينـالوـائفـمنـمكتبـالعملـــــ ـشــها  ـالســعو  ـصـور ـشــها  ـتفقيقـ

ـ(
  

  ـصور ـرخصحـاالستثمارـاأل)نبيـإذاـكانـالمستثمرـغيرـسعو يـ11
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 تعريف المفردات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات-ب

 
ـالمرا ـإقامتهـوتشغيلهـوإ ارتهـمنـالمستثمرـبالموقعـالمف  .ـإنشاءـوتشغيلـوصيانحـمفطحـوقو ـ(هوـ  المشروع

ـ(.إنشاءـوتشغيلـوصيانحـمفطحـوقو هوـأرضـتـف  ـاألمانحـأوـالبل يحـموقعها،ـوالتيـيقامـعليهاـ  العقار

ـ(.ـإنشاءـوتشغيلـوصيانحـمفطحـوقو هوـشركحـأوـمؤسسحـمرخصحـتزاولـنشاطـ  المستثمر

ـال)هحـالتيـتق مـعرضاًـل خولـالمزاي  ـسواءـكانتـشركحـأوـمؤسسحـأوـظر اً.يقص ـبهـ مقدم العطاء

 المنافسة
هيـطريقحـإلثار ـالتناظسـبينـالمور ينـتأخذـشكلـمزاي  ـبه فـالفصولـعلىـأعلىـسعر،ـوتتبعهاـاألمانحـعن ـتأ)يرـ

ـالعقاراتـواألنشطح

ـكراسحـالشروطـوالمواصفات. الكراسة
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ـ(

ـاإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار
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 االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

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

ـ

 التاريخ كيفية تحديد التــــــاريخ البيــــــــــــــــــــــــــــــان

 ـالتاريخـالذيـتمـظيهـالنشر تاريخ اإلعالن
 ـكماـهوـمف  ـظيـاإلعالن آخر ميعاد لتقديم العطاءات

 ـكماـهوـمف  ـظيـاإلعالن فتح المظاريف موعد
 ـتف  هـاألمانح إعالن نتيجة المزايدة

 ـتف  هـاألمانح موعد اإلخطار بالترسية

تاريخ توقيع العقد لمن ترسو عليه 
 المزايدة

خاللـخمسحـعشرـيوماًـمنـتاريخـإشعارـاألمانحـللمستثمرـبمرا)عتها،ـ
ـيرا)عـيرسلـلهـإشعارـنهائي،ـ ويعطيـمهلحـإضاظيحـخمسحـظإنـلم

ـعشرـيوماً.

 

 ـخاللـشهرـمنـتوقيعـالعق  تاريخ تسليم العقار

 بداية سريان مدة العقد
ـاألمانحـ ـمن ـموقع ـتسليم ـمفضر ـبمو)ب ـالعقار ـتسليم ـتاريخ من
والمستثمر،ـوإذاـلمـيتمـتوقيعـالمستثمرـعلىـمفضرـتسليمـالعقارـيتمـ

ـالعق ـمنـتاريخـاإلشعار.ـإشعارهـخطياًـوتفسبـب ايحـسريانـم  

 

 ـعن ـتوقيعـالعق  موعد سداد أجرة السنة األولي
ـ
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ
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ـ(

ـاإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار
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 االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

 مقدمة-1

إنشاااااء وتشاااا يل )لــــــمخصــــصــموقــــععامــــحـعــــنـطريــــقـالـــــرفـالمختــــومـبــــينـالمســــتثمرينـلتــــأ)يرــطــــراـمزايــــ  )ــــ  ـظــــيـترغــــبـأمانــــحـ
وظـــقـالتفاصـــيلـالمبينـــحـظـــيـكراســـحـالشـــروطـوالمواصـــفاتـالمرظقـــحـ،ـوالتـــيـتوضـــحـالمعلومـــاتـالتـــيـي)ـــبـعلـــىــ(وصااايانة محطاااة وقاااود فئاااة أ

ـعن ـتق يمـعطاءاتهمـلهذهـالمزاي  ـ.ـالمستثمرينـاإلفاطحـبهاـ،ـومراعاتها
ــــبـاألمانــــحـ بالمســــتثمرينـالقــــراء ـالمتأنيــــحـوال قيقــــحـللكراســــاتـللتعــــرفـعلــــىـاالشــــتراطاتـوالمواصــــفاتـالفنيــــحـ،ـوال)وانــــبـالقانونيــــحـوتهي

ـالمتافحـ،ـويفققـلألمانحـأه اظهاللعق ـ،ـوالتزاماتـالمستثمرـ،ـبماـيمكنهـمنـتق يمـعطاءـم روسـيتيحـلهـالفوزـبالفرصحـاالستثماريحـ
للمســــتثمرينـتقــــ يمـبــــالر ـعلــــىـأيــــحـاستفســــاراتـأوـاستيضــــافاتـمــــنـالمســــتثمرينـالــــراغبينـظــــيـ خــــولـالمزايــــ  ـ،ـويمكــــنــاألمانــــحـوترفــــب

ـاالستفساراتـأوـاالستيضافاتـبإف ىـالطرقـالتاليح:
ـ
ـمكتوبا:ـالتو)هـإلىـاإل ار ـالمذكور ـأ ناهـباألمانحـوتق يمـاالستفسار .1

ـإ ار ـاإلستثمارــ–بل يحـمفاظـحـرابغـ
ـ2101001010تليفون:ــ

 2101001210ظاكس:ــ أوـعلى .6
ـ
ـ

ــ
ـ
ـ
ـ
ـ
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ـ(

ـاإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار
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 ارـــــــوصف العق 0-1

ـ
 

ـ نوع النشاط
ـ مكونات النشاط

ـ موقـع العقـــار

ـ المدينة

 حــدود الـعقار

ـبطولـشماالًـ:

ـبطولـ)نوباًـ:

ـبطولـشرقاًـ:

ـبطولـغرباًـ:

ـ نوع العقار
ـ مساحة األرض
ـ مساحة المباني

ـ عدد األدوار
ـ نوع البناء

 
 :الخدمات بالعقار

-  
 

 :بيانات أخرى

ـ -
ـ
ـ
ـ
ـ

 المزايدة والتقديم اشتراطات دخول-3

ـالمزاي  :ـمنـيفقـلهـ خولـ3-1

هذهــيالتق مـظـ(جديد-إنشااااء وتشااا يل وصااايانة محطة وقود فئة أ)خبر ـظيـم)الـللشـــركاتـوالمؤســـســـاتـذاتـالـلألظرا ـوـيفق 3-1/1
ـهالـالذينـاســــتبعا ويفقـلألمانحـنـالتعامل،ـفتىـتنتهىـم  ـالمنعـمـقضــــائيأوـبفكمـالممنوعينـمنـالتعاملـنـاماـالمزاي  .ـماـع اـ

بع ـرظعهاـلوزيرـالشــئونـالبل يحـوالقرويحـوالمواظقحــموع هاـعن،ـأوـكانواـممنـيتأخرونـظيـســ ا ـاأل)ر ـل يهمـمســتفقاتـمتأخر 
 ــ.علىـاستبعا ه

ـ.ــيسريـعلىـالشركاتـوالمؤسساتـغيرـالسعو يحـنـامـاالستثمارـاأل)نبي 3-1/6

ـلغحـالعطاء:ـ3-6

اتـااللتزامـبالتعاملـبهاـظيـ)ميعـالمكاتبـالمســـــتثمرلماـكانتـاللغحـالعربيحـهيـاللغحـالرســـــميحـظيـالمملكحـالعربيحـالســـــعو يحـظعلىـ 3-6/1
المتعلقحـبهذاـالمشــروع،ـبماـظيـذلضـالعطاء،ـو)ميعـمرظقاته،ـوبياناته،ـويســتثنىـمنـذلضـالكتالو)اتــالخاصــحـبالمع اتـواأل واتـ

ـ)وزـأنـتكونـباللغحـاالن)ليزيح.واأل)هز ـالتيـي
منـخاللـمكتبـتر)محـمعتم ،ـويعتبرـالمســــــتثمرـظيـفالـالتق مـبمســــــتن ـبأيـلغحـأخرىـيتمـتر)متهـإلىـاللغحـالعربيحـعنـطريقـ 3-6/6

ـالنصـالعربيـهوـالمعولـعليهـظيـفالحـاالختالفـأوـااللتباسـظيـالمضمون.

ـمكانـتق يمـالعطاءات:ـ3-3

العامحـ ار إللالنماذجـاألصــليحـالمســتلمحـمنـاألمانحـوالمختومحـبختمهاـباســمـمعاليـأمين/ـمفاظـحـ)  ـوبفيثـيتمـتســليمهاـبالي ـتُق مـالعطاءاتـعلىـ
ظيـاألمانح،ـوالفصــولـعلىـإيصــالـيثبتـظيهـتاريخـوســاعحـالتق يم،ـكماـيمكنـإرســالهـبالبري ـالمســ)لـعلىـالعنوانـللتنميحـاالقتصــا يحـواالســتثمارـ

ـلي:ـالتا
ـاإل ار ـالماليحـ ـمكتوبـعليـالـرفـمسمىـالمزاي  ـ(ــ–بل يحـمفاظـحـرابغـ

ـتق يمـالعطاءات:ـموع ـ3-4

ـأوـيسلمـلغيرـال)هحـالمف   ـأعاله.ـالموع ،ـبع ـهذاعطاءـير ــأيولنـيقبلـ........ض..ظيـموع ـأقصاهــي)بـأنـتق مـالعطاءات
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ـاإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار
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ـالمـاريف:موع ـظتحــ3-5

ـ. ـكماـهوـمف  ـباإلعالنـ(ـلمـاريفـهوـالساعحـالموع ـالمف  ـلفتحـا

ـ:تق يمـالعطاءـ3-2

اســــــتيفاءـنموذجـالعطاءـالمرظقـبال قحـالالزمح،ـوذلضـطباعحـأوـكتابحـبالم ا ،ـوااللتزامـالتامـبماـتقضــــــىـبهـالبنو ــالمســــــتثمرعلىـ 3-2/1
ـا.الوار  ـبكراسحـالشروطـوالمواصفاتـوملفقاته

 تمه.خاـبهنفسه،ـأوـالشخصـالمفوضـمنـقبله،ـوكذلضـختمـالمستثمري)بـترقيمـصففاتـالعطاءـومرظقاتهـوالتوقيعـعليهاـمنـ 3-2/6
ـأوـمصفوباـبوكالحـشرعيح.ـ،منـالغرظحـالت)اريحـاوإذاـق مـالعطاءـمنـشخصـمفوضـي)بـإرظاقـأصلـالتفويضـمص ق

 اخلــرفـمغلقـبطريقحـمفكمحـمختومـبالشـــــمعـاألفمرـويكتبـعليهـمنـالخارجـاســـــمـالمزاي  ،ـواســـــمـالمســـــتثمر،ـالعطاءـيق مـ 3-2/3
 وعنوانه،ـوأرقامـهواتفه،ـورقمـالفاكس.

ـاألسعار:ـكتابحـ3-7

ـعن ـإع ا ـعطائهـأنـيراعىـماـيلىـ:ـالمستثمري)بـعلىـ
تففــعليها،ـأوــأيتع يل،ـأوـإب اءــأيأنـيق مـالســـعرـبالعطاءـوظقاًـلمتطلباتـكراســـحـالشـــروطـوالمواصـــفات،ـوالـي)وزـلهـإ)راءـ 3-7/1

ـبن ـمنـبنو ـالمزاي  ـأوـمواصفاتها،ـويستبع ـالعرضـالمخالفـلذلض.ـأيالقيامـبشطبـ
 .يالسعو ـبالريالالعطاءـأرقاماًـوكتابحـ فروظاً(ــيت ونـاألسعارـظ 3-7/6
عرضـالسعرـي)بـأنـتعا ـكتابتهـمنـ) ي ـبالفروفــظيتصفيحـأوـتع يلــوأيالكشط،ـأوـالمفو،ـأوـالطمس،ــللمسـتثمرالـي)وزـ 3-7/3

ـواألرقام،ـوالتوقيعـعليهـوختمه.

ـم  ـسريانـالعطاء:ـ3-8

طلبـم ـســــريانـالعطاءـإذاـماـاقتضــــتـالضــــرور ـذلض،ــيالفقـظلألمانحـمنـالتاريخـالمف  ـلفتحـالمـاريف،ـوـ(ـأشــــهرــ3م  ـســــريانـالعطاءـ 
ـويبقىـالعطاءـناظذـالمفعولـوغيرـ)ائزـالر)وعـظيهـمنـوقتـتق يمه،ـوفتىـنهايحـم  ـسريانـالعطاء.

ـالضمان:ـ3-9

شـــكلـخطابـضـــمانـمنـبنضـمعتم ـل ىـمؤســـســـحـالنق ــظيي)بـأنـيُق مـمعـالعطاءـضـــمانـيعا لـقيمحـإي)ارـســـنحـواف  ،ـويق مـ 3-9/1
نـالفا)حـ،ـ واألمانحـ،ـوأنـيكونـغيرـمشــــــروط،ـوغيرـقابلـلإللغاء،ـوأنـيكونـوا)بـال ظعـعن ـأولـطلبـمنالســــــعو يـالعربي

لتق يمــأشـــــهرـمنـتاريخـوخرـموع ثالثحـكماـي)بـأنـيكونـخطابـالضـــــمانـســـــارياًـلم  ـالـتقلـعنـإلىـإنذارـأوـفكمـقضـــــائي،ـ
 ــالعطاء،ـوقابالًـللتم ي ـعن ـالفا)ح.

ـ
أوـتكونـم  ـالعطاءــأقلـمنـقيمحـإي)ارـسنحـواف  ،بهـيسـتبع ـكلـعطاءـالـيرظقـبهـأصـلـخطابـالضمان،ـأوـتكونـقيمحـالضمانـ 3-9/6

ـاالستبعا .،ـوليسـللمستثمرـالفقـظيـاالعتراضـعلىـالمستثمربغيرـاسمــالضمانـمق ماـيكونـخطابأوــأشهرـ،ـ3أقلـمنـ

ـموع ـاإلظراجـعنـالضمانـ:ـ3-10

ـص ورـقرارـالترسيح.بع ــوير ـألصفابـالعطاءاتـالمقبولحـ،المزاي  ظورـالبتـظيــمقبولحير ـالضمانـألصفابـالعطاءاتـغيرـال

ـالعطاء:مستن اتــ3-11

ـلمق ميـالعطاءات.تن اتـالمذكور ـظيـالفقر ـ ـأـ(ـقائمحـت قيقـي)بـعلىـالمستثمرـاستيفاءـوإرظاقـالمس
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 واجبات المستثمر قبل إعداد العرض -1
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ـ(

ـاإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـإ ار ـ تخــــــطــــــيــــــــــــ

 االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

ـ راسحـالشروطـالوار  ـبالكراسح:ـ4-1

وإع ا ـالعرضـوظقاـلماـتقضــــيـبهـهذهـالشــــروطــو قيقح،واظيحــالوار  ـ راســــحـالشــــروطـوالمواصــــفاتـبنو ـكراســــحـ راســــحـالمســــتثمرعلىـ
 ظيـاستبعا ـالعطاء.لألمانحـوالمواصفات،ـوع مـااللتزامـبذلضـيعطيـالفقـ

ـالمزاي  :االستفسارـفولـبياناتــ4-6

خطياًـللفصـولـعلىـاإليضااـالالزمـقبلــاألمانحاالسـتفسـارـمنــالمسـتثمربن ـمنـبنو ـالمزاي  ،ـي)بـعلىــأيفالحـغموضـأوـع مـوضـواــيظ
حـلكلـبالر ـعلىـاالســتفســاراتـكتابـاألمانحقومـتوســالمف  ـلتق يمـالعطاءات،ــالنهائيمنـالتاريخــأيامـ تق يمهـلعطائه،ـوذلضـبم  ـالـتقلـعنـعشــر
،ـولنـيعولـعلىـأيحـاســتفســاراتـأوـأيامـقبلـالموع ـالمف  ـلفتحـالمـاريفـخمســحظيـموع ـأقصــاهــمنـاشــترىـكراســحـالشــروطـوالمواصــفات

 إ)اباتـشفويح.

ـالعقــــــار:معاينحــ4-3

ـوضــــاعألاالمعتم  ،ـوأنـيتعرفـتعرظاًـتاماًـعلىــالف و وظقــلل)هالح،بمعاينحـالعقارـمعاينحـتامحـناظيحـوقبلـتق يمـعطائهـأنـيقومــالمســــتثمرعلىـ
ـ.ــالسائ  ـبه
ارـالعقق ـاســـــــتوظىـهذاـالشــــــرطـبم)ر ـتق مهـبعطائه،ـبفيثـالـيفقـلهـالفقاًـاال عاءـأوـاالفت)اجـبأيحـ)هالحـبخصـــــــوصـــالمســــــتثمرويعتبرـ

ـــ.واألعمالـالمتعلقحـبه

ـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــ
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ـ(

ـاإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار
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 االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

 ما يحق لألمانة والمستثمر قبل وأثناء فتح المظاريف -2

ـوالمواصفات:إلغاءـالمزاي  ـوتع يلـالشروطــ5-1

إلغاءـالمزاي  ـقبلـظتحـالمـاريفـإذاـاقتضتـالمصلفحـالعامحـذلض.ـويفقـلهاـاإلضاظحـأوـالفذفــبع ـأخذـمواظقحـصـافبـالصـالفيحـلألمانحـيفق
قامتــيالشـــركاتـأوـالمؤســـســـاتـالتبن ـمنـبنو ـكراســـحـالشـــروطـوالمواصـــفاتـبمو)بـخطابـأوـإخطارـإلىـ)ميعــيأوـالتع يلـلمضـــمونـأ

بشـراءـكراسـحـالشـروطـوالمواصـفات،ـوذلضـقبلـظتحـالمـاريف،ـعلىـأنـتعتبرـأيحـإضـاظحـأوـفذفـأوـتع يلـتمـإخطارـالشـركاتـأوـالمؤسساتـ
ـبهـ)زءـالـيت)زأـمنـهذهـالشروطـوالمواصفاتـوملزماًـل)ميعـالمتناظسين.

ـتأ)يلـموع ـظتحـالمـاريف:ـ5-6

العطاءاتــمق ميســـــــتخطرـ)ميعــنحااألمتـأ)يـلـتـاريخـوموع ـظتحـالمـاريفـإذاـماـ عتـالضـــــــرور ـإلىـذلض،ـوإذاـتمـذلضـظإنــانـحلألمـيفقـ
ـبالتأ)يلـكتابح.

ـسفبـالعطاء:ـ5-3

ـ.قبلـالموع ـالمف  ـلفتحـالمـاريفـئهبسفبـعطاـلمستثمرلـالـيفق

ــالعطاء:تع يلــ5-4

ـ.مهبع ـتق يـعطائهــظيخطأــو)و منـصافبـالعطاءـبـا عاءـأيلنـيلتفتـإلىـو،ـظيـعطائهـبع ـتق يمهتع يلــأيـإ)راءـللمستثمرالـي)وزـ

ـفضورـ)لسحـظتحـالمـاريف:ـ5-5

الموع ـالمف  ـلسـماعـقراء ـمفتوياتها،ـوي)بـأنـيكونـمن وبـالشركحـأوـالمؤسسحــيأوـمن وبهـفضـورـ)لسـحـظتحـالمـاريفـظـللمسـتثمريفقـ
مصـفوباًـبوكالحـشـرعيحـأوـتفويضـمنـم يرـالشـركحـأوـالمؤسسحـمص قاـمنـالغرظحــسـعو يـال)نسـيح،ـالمفوضـلفضـورـ)لسـحـظتحـالمـاريف

ـالت)اريح.
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ـ(

ـاإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار
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 االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

 ليم الموقعالترسية والتعاقد وتس -6

ــ:والتعاق ـالترسيحــ2-1

بع ـأنـتسـتكملـل)نحـظتحـالمـاريفـإ)راءاتهاـتق مـالعروضـإلىـل)نحـاالسـتثمارـل راسـتهاـ،ـوتق يمـالتوصـيحـلصافبـالصالفيحـ 2-1/1
ـبماـتراهـ.

عشـــرـيوماًـمنــيتمـإخطارـمنـرســـتـعليهـالمزاي  ـخاللـأســـبوعـعلىـاألكثرـمنـتاريخـالترســـيح ـلمرا)عحـاألمانحـخاللـخمســـح 2-1/6
تاريخـاإلخطارـالســـتكمالـاإل)راءات،ـوإذاـلمـيرا)عـخاللـهذهـالم  ،ـيرســـلـلهـإخطارـنهائي،ـويعطىـمهلحـخمســـحـعشـــرـيوماًـ

 أخرى،ـوظىـفالحـتخلفهـعنـمرا)عحـاألمانحـبع ـالم  ـاإلضاظيحـيتمـإلغاءـفقهـظيـالتأ)يرـومصا ر ـالضمان.
الصـالفيحـترسـيحـالمزاي  ـعلىـصـافبـالعطاءـالثانيـبنفسـقيمحـالعطاءـاألول،ـالذيـرستـبع ـأخذـمواظقحـصـافبــلألمانحـيفق 2-1/3

 عليهـالمزاي  ،ـولمـيستكملـاإل)راءاتـخاللـالم  ـالمف   .

ـتسليمـالموقع:ـ2-6

ائقـل ىـعـيتمـتســـليمـالموقعـللمســـتثمرـبمو)بـمفضـــرـتســـليمـموقعـمنـالطرظين،ـوذلضـبع ـتوقيعـالعق ـمباشـــر ـماـلمـيكنـهناض 2-6/1
ـاألمانحـيفولـ ونـذلض،ـوبشرطـأالـتزي ـالم  ـمنـتاريخـتوقيعـالعق ـوتاريخـاالستالمـعنـشهرـواف .

وتفســبــعنوانه،ظيـفالـتأخرـالمسـتثمرـعنـالتوقيعـعلىـمفضـرـتسـلمـالموقعـتقومـالبل يحـبإرسـالـإشـعارـخطىـللمسـتثمرـعلىـ 2-6/6
ـ.ب ايحـم  ـالعق ـمنـتاريخـاإلشعار
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 االشتراطات العامة -7

ـللموقع:ـالخ ماتتوصيلــ7-1

علىـمسئوليتهـالخاصح،ــ(وكاظحـالخ ماتـالالزمحــ...ـوغيرهاـــهاتفـــصرفـصفيـــمياهــــ كهرباءـللموقعـالخ ماتيتولىـالمستثمرـتوصيلـ
ـ.ال)هاتـذاتـالصلحومعــباألمانحذلضـمعـاإل ار ـالمعنيحــظيويتفملـكاظحـالتكاليفـوالرسومـالمرتبطحـبذلض،ـوعلىـالمستثمرـأنـينسقـ

ـللتنفيذ:ـالزمنيالبرنامجــ7-6

ـــ.والتشغيلبرنام)اًـزمنياًـللتنفيذ،ـمتضمناًـالمرافلـالمختلفحـلإلنشاءــلألمانحيلتزمـالمستثمرـأنـيق مـ

ـالفصولـعلىـالمواظقاتـوالتراخيصـمنـالبل يحـوال)هاتـذاتـالعالقح:ـ7-3

قبلـالفصـــــولـعلىـالمواظقاتـ ()أ( إنشااااااء وتشااااا يل وصااااايانة محطة وقود فئة )مشـــــروعـيلتزمـالمســـــتثمرـبع مـالقيامـبتنفيذـ 7-3/1
ـوال)هاتـاألخرىـذاتـالعالقح.ـاألمانحوالتراخيصـمنـ

فيذـتمـتنالبالمعاينح،ـوعملـمفضــرـيبينـأنــألمانحمهن سـا،ـليقومـاألمانحيلتزمـالمســتثمرـبع ـاالنتهاءـمنـأعمالـاإلنشــاءـبإشــعارـ 7-3/6
ـطبقاًـللمواصفاتـوالشروطـالوار  ـبكراسحـالشروطـوالمواصفات.

ـتنفيذـاألعمال:ـ7-4

لـهذهـيـتنفيذـمثظـخبر ـوسابقحـأعمالإلىـمقاولـل يهــ()أ( إنشاء وتش يل وصيانة محطة وقود فئة )مهمحـإنشـاءــأنـيسـن المسـتثمرــي)بـعلىـ
مالـنـتأ يتهـلألعشــها اتـالخبر ـالســابقحـللمقاولـمعتم  ـومصــ قحـمنـال)هاتـالمختصــحـتثبتـفســـأنـيق مـالمســتثمرــي)بـعلىـ،ـكماـاألنشــطح

ـالتيـالتزمـبها.

ـ:ل ىـالمستثمرـعلىـالتنفيذمسئوليحـاإلشرافــ7-5

ـمكتبـهن سيـاستشاريـمعتم ـيكونـمنـوا)باته:ي)بـأنـيسن ــالمستثمرـمهمحـاإلشرافـعلىـالتنفيذـإلىـ
 .االشتراضـظيـتسليمـموقعـالمشروعـللمقاول 
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ـ(

ـاإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـإ ار ـ تخــــــطــــــيــــــــــــ

 االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

 بأيـخطأـيكونــاألمانحمرا)عحـومطابقحـمخططاتـومواصــــفاتـالمشــــروعـقبلـمباشــــر ـالتنفيذـووضــــعـالمالفـاتـالفنيحـعليهاـوإبال ـ
 مو)و اـبهاـوالمقترفاتـالخاصحـبمعال)حـالخطأ.

 .المتابعحـاليوميحـالمستمر ـلتنفيذـاألعمالـطبقاـلمواصفاتـالعق ـوأصولـالصناعح 
 والتيـتساع ـعلىـإتمامـالعملـعلىـالو)هـاألكمل.ـاللزوم،تو)يهـالمقاولـوإعطاؤهـالمشور ـالفنيحـعن ـ 
 وعيناتـالموا ـالتيـيق مهاـالمقاولـوتق يمـالتوصياتـبشأنها.الت قيقـواالعتما ـللمخططاتـ 
 راسحـالمشكالتـالتيـق ـتـهرـأثناءـالتنفيذ،ـوإب اءـالتوصياتـالالزمحـلفلها.ـ  
 المشكالتـ،ـوالتنسيقـبينـعناصرـالمشروعـالمختلفح،ــتالظيإ)راءـالتغييراتـوالتع يالتـغيرـال)وهريحـظيـالمشروعـ،ـوالتيـمنـشأنهاـ

أخذـمواظقحـالبل يحـعليهاـمســـبقا،ـوعن ـف وثـزيا  ــشـــرطـأالـتتســـببـظيـأيحـزيا  ـظيـتكلفحـالمشـــروعـأوـتوظيرـعلىـالمقاول،ـوأنـيتمب
 علىـالمقاول.ـوخصمـالوظر،ـعلىـالزيا  ـالتكاليفـيتمـأخذـمواظقحـاألمانحنقصـظيــضروريحـ،ـأو

ـاإلشراف:ـظيـاألمانحفقــ7-2

اإلشــرافـعلىـالتنفيذـب)ميعـمرافلهـللتأك ـمنـالتزامـالمســتثمرـبالتنفيذـطبقاًـلالشــتراطاتـوالمواصــفاتــظيالفقـالكاملــلألمانح 7-2/1
 .والمخططاتـالمعتم  ـالوار  ـبكراسحـالشروطـوالمواصفات

ـاتمخالفاًـللشـــــــروطـوالمواصـــــــفيلتزمـالمســـــــتثمرـبتلبيـحـمتطلبـاتـاألمـانـحـظيماـيتعلقـبأوامرـالتغييرـواإلصـــــــالاـلماـتمـتنفيذهـ 7-2/6
ـ.والمخططاتـالمعتم  

،ـوظىـفالحـالمواظقحـيتعينـعلىـاألمانحـإالـبع ـمواظقحـتصــــاميمـالظيــالـي)وزـللمســــتثمرـإ)راءـأيحـإضــــاظاتـأوـتع يالتـ) ي  ـ 7-2/3
ـالترخيصـالالزم.مخططاتـكاملحـمنـالمواصفاتـالفنيحـمنـأ)لـالفصولـعلىـالمواظقحـالخطيحـوـلألمانحالمستثمرـأنـيق مـ

ـتقريرـالمقاولـوالمكتبـاالستشاري:ـ7-7

طابـخبع ـاالنتهاءـمنـتنفيذـ)ميعـاألعمالـوقبلـالســـمااـبالتشـــغيلـيق مـكلـمنـالمقاولـواالســـتشـــاريـالمشـــرفـعلىـالتنفيذـتقريراـإلىـاألمانحـب
ـومطابقتهـللمواصفات.ــالمشروعرسميـعنـطريقـالمستثمر،ــيوضفانـظيهـمسئوليتهماـعنـتنفيذـ

ـاستخ امـالعقارـللغرضـالمخصصـلهـ:ـ7-8

ــ.مخالفحـلذلضـيترتبـعليهاـظسخـالعق ،ـوسفبـالعقارـمنـالمستثمرـوأيإعالنـالمزاي  ،ــظيللمستثمرـاستخ امـالعقارـلغيرـالغرضـالمخصصـلهــيفقالـ

ـالتأ)يرـمنـالباطنـأوـالتنازلـعنـالعق :ـ7-9

اظقحـوالتيـيفقـلهاـالموـ،علىـمواظقحـخطيحـمنـاألمانحــالفصــولبع ـالتنازلـعنـالعق ـللغيرـإالــتأ)يرـالعقارـأوـ)زءـمنهـوالـللمســتثمرالـيفقـ
ـعلىـأنـتنطبقـعلىـالمتنازلـلهـنفسـشروطـالمستثمرـاألصلي.ـأوـالرظضـبناءـعلىـتق يرهاـ

ـموع ـس ا ـاأل)ر ـالسنويح:ـ7-10

التزامـالمستثمرـبالس ا ـظيـالموع ـالمذكورـيتمـمصا ر ـالضمانـالبنكيـالمق مـمنــ األولىـعن ـتوقيعـالعق ،ـوظيـفالحـع م.ـتس  ـأ)ر ـالسنحـ1

  .يحالمستثمر،ـأمــــــــــاـإي)ارـالسنواتـالتاليح،ـظيتمـس ا هـظيـب ايحـكلـسنحـإي)اريه،ـوبف ـأقصىـعشر ـأيامـمنـب ايحـالسنحـاإلي)ار
تأخرـالمستثمرـعنـس ا ـاأل)ر ـالسنويحـأوـأيـمستفقاتـماليحـخاصحـبالمشروعـوع مـاست)ابتهـلإلنذاراتـالُمرسلحـلهـفسبـاألنـمحـ.ـظيـفالحـ6

،ـويتفملـالمستثمرـكاظحـالنتائجـ(والتعليمات،ـظلألمانحـإ راجـاسمـالمستثمرـظيـالقوائمـالخاصحـبالشركحـالسعو يحـللمعلوماتـاالئتمانيحـ سمح
 .رارـالتيـق ـتف ثـعنـهذهـالخطو ـ ونـأ نىـمسؤوليحـعلىـاألمانحـوذلضـتقصيرهـظيـأ اءـالتزاماتهـالتعاق يحواألض

ـواألمن:متطلباتـالسالمحــ7-11

ـ:ييلتزمـالمستثمرـبماـيل
الممتلكاتـاتخاذـكاظحـاإل)راءاتـواالفتياطاتـالالزمحـلمنعـوقوعـأضــــــرارـأوـفوا ثـتصــــــيبـاألشــــــخاص،ـأوـاألعمال،ـأوـ 7-11/1

ـالعامحـوالخاصح.
تمنعـتعرضـالمار ـأوـالمركباتــيعـ مـشـــــــغـلـالطرق،ـأوـإعـاقحـالفركحـالمروريح،ـوتوظيرـمتطلباتـالفمايحـوالســـــــالمحـالت 7-11/6

 للفوا ثـواألضرار.
 .التنفيذـعمالأالسالمح،ـأثناءـالقيامـبوـوسائلـاألمنإلزامـالعاملينـبارت اءـ 7-11/3
منـالعمالـوالموـفينــبأيق ـتلفقــالتياملحـعنـكاظحـفوا ثـالوظا ،ـوإصــــاباتـالعمل،ـيكونـالمســــتثمرـمســــئوالًـمســــئوليحـك 7-11/4

أثنـاءـقيـامهمـبـالعمـل،ـأوـتلفقـبالمار ـأوـالمركبات،ـنتي)حـع مـالتزامهـبافتياطاتـالســـــــالمحـأثناءـتأ يحـالعمل،ـويتفملـوف هـ
 مسئوليحـعنـذلض.ـأ نىـاألمانحكاظحـالتعويضاتـوالمطالبات،ـأوـأىـتكاليفـأخرى،ـوليسـعلىـ

ـإلغاءـالعق ـللمصلفحـالعامح:ـ7-16

حـيبالموقعـ،ـوإعا  ـالقيمحـاإلي)ارـيفقـلألمانحـظســـــخـالعق ـللمصـــــلفحـالعامح،ـوظيـهذهـالفالحـيتمـتعويضـالمســـــتثمرـعنـقيمحـالمنشـــــ تـالمقامح
ـالمتبقيحـمنـتاريخـإلغاءـالعق ـإلىـتاريخـانتهاءـالسنحـالتعاق يح.ـ

ـ:بع ـانتهاءـم  ـالعق ـلألمانحـتسليمـالموقعــ7-13

ابيا،ـوظيـفالحـع مـفضورهـيتمـاستالمـالموقعـغيـ،لموقعاتسليمـفضورهـللمستثمرـبموع ـبإشـعارـاـاألمانحــبثالثحـأشـهرـتقومانتهاءـم  ـالعق ــقبل
ـوإشعارـالمستثمرـبذلض،ـوالتففــعلىـماـبهـ ونـأ نىـمسئوليحـعلىـاألمانحـ.ـ
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ـاإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـإ ار ـ تخــــــطــــــيــــــــــــ

 االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

ـتؤولـملكيحـالمنشئاتـوالت)هيزاتـالمقامحـعلىـالعقارـبع ـإنتهاءـم  ـالعق ـإلىـاألمانحـوعلىـالمستثمرـتسليمهاـبفالحـ)ي  ـ.
ـ

ـعامح:أفكامــ7-14

 )ميعـالمستن اتـوالمخططاتـووثائقـالعطاءـالمتعلقحـبهذهـالمزاي  ـهيـملضـلألمانحـبم)ر ـتق يمها. 7-14/1
ـبهـظيـالعق .التقويمـاله)ريـهوـالمعمولـ 7-14/6
بالتعويضـعماـتفملهـمنـمصــــــاريفـأوـرســــــومـنتي)حـتق يمـعطائهـظيـفالحــطاءـالفقـظيـالر)وعـإلىـاألمانحليسـلمق مـالع 7-14/3

ـع مـقبوله.ـ
تخضـــــــعـهذهـالمزاي  ـلالئفحـالتصـــــــرفـبالعقاراتـالبل يحـوتعليماتهاـالتنفيذيحـالصـــــــا ر ـبمو)بـاألمرـالســـــــاميـالكريمـرقمـ 7-14/4

ـهـ..64/9/1463ظيــ38313/ب/3
ــــــــــالمشـــيرـإلىـاألمرـ4/16/1436ظيــ58168اإللزامـبتعميمـصـــافبـالســـموـالملكيـوزيرـالشـــئونـالبل يحـوالقرويحـرقمـ 7-14/5 هـ

(ـعلىـوزار ـالنقلـواال ار ـالعامحـهـــــــــــوالقاضـــيـظيـالفقر ـ ثانياًـ(ــ62/6/1430/مـبـوتاريخـ1276الســـاميـالكريمـرقمـ
كهربـاءـ الشـــــــركـحـالســـــــعو يـحـللكهربـاء(ـو)ميعـال)هـاتـاالخرىـتزوي ـاالماناتـوالبل ياتـللـ ظـاعـالمـ نيـ/وزار ـالميـاهـوال

والمكاتبـاالســـتشـــاريحـوالهن ســـيحـبمعاييرـالبناءـالتيـتتطلبهاـوذلضـلضـــمانـســـرعحـاعتما ـســـرعحـتلضـالمخططاتـواصـــ ارـ
ــــــــــومشـــفوعهـبيانـباألنـمحـ6/7/1436وتاريخــ2558الرخصـكماـاشـــيرـالىـخطابـمعاليـم يرـعامـال ظاعـالم نيـرقمـ هـ

 (ـالعتما ـالمخططاتـالسكنيحـوالت)اريحـ.cdواللوائحـالمعتم  ـالتيـتتطلبهاـاال ار ـالعامحـلل ظاعـالم نيـعلىـقرصـم مجـ 
ـــــــــــــــالمشـــــــارـظيهـالىـخطابـمفاظــالهيئحـالســـــــعو يحـ62/16/1435بتاريخــ141619اإللتزامـبتعميمـوزيرـالماليحـرقمـ 7-14/2 هـ

ــــــــــبشـــانـاعتما ـم)لسـا ار ـالهيئحـع  اـمنـ30/7/1435بتاريخــ143/647/1000للمواصـــفاتـوالمقاييسـوال)و  ـرقمـ هـ
الخاصــحـبمتطلباتـبطاقحـالطاقحـوالف و ـال نياـلكاظحــ6223/6016اللوائحـالفنيحـوالمواصـفاتـالقياسـيحـالتاليحـ المواصـفحـرقمـ

الخاصحـبقيمـمعاملـاالنتقالـالفراريـللمبانيـالسكنيح( المواصفحـرقمــ6852/601مـاسـتهالضـالطاقحـللمكيفات(ـ المواصفحـرق
 المرافيضـالغربيح(.–الخاصحـباأل واتـالصفيحـالخزظيحــ1473/6014

ـــــالقاضيـبتامينـعقو ـاشرافـعلىـالمبانيـمنـقبلـمكاتبـهن سيحـعلىـ4/5/1404/عـبتاريخـ752/1اإللتزامـبالتعميمـرقمـ 7-14/7 هـ
 لكبير ـالتيـتتطلبـاشراظاـمباشراـو قيقاـمنـقبلـمهن سـمختصـلضمانـسالمحـبناءها.المشاريعـا

هـــــــــبخصوصـالمواقعــ1/2/1433بتاريخــ68251اإللتزامـبتعميمـصافبـالسموـالملكيـوزيرـالشئونـالبل يحـوالقرويحـرقمـ 7-14/8
التنفيذـظإنـعلىـاألمانحـإعا  ـما ظعهــأيـعوائقـتفولـ ونـ–بع ـالترســــــيهــ–االســــــتثماريحـوالذيـينصـعلىـاـظيـفالـطرأـ

ـالمستثمرـوإتخاذـاإل)راءاتـالنـاميحـإللغاءـالمزاي  ـأوـالعق ـا.ـ
 

ـ

 االشتراطات الخاصة -8

ــمــ  ـالعق :ـ8-1

ـتب أـمنـتاريخـتسلمـالمستثمرـللعقارـمنـاألمانح.ـخمسة عشر سنة ( سنة 02  )م  ـالعق ـ

ـظتر ـالت)هيزـواإلنشاء:ـ8-6

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

 :عناصرـالمفطح:ـ8-3

ـ(ـماـيلي:أي)بـأنـيتواظرـبالمفطحـالفئحـ 
 ـ يزلـكاظحـأنواعـالبنزين، 
 (ـ،ـ وراتـمياهـعامحـءأ)هز ـخ محـم)انيحـ هواء،ـما 
 ـتموينات
 تشفيمـوتغييرـزيوتـ 
 ميكانيكاـخفيفحـ 
 كهرباءـسيارات 
 بيعـوإصالاـإطاراتـ 
 غسيلـسياراتـ 
 مفلـللقهو ـ 
 مـ.ـ30موتيلـعلىـأنـيبع ـعنـمواقعـالخطرـمساظحـالـتقلـعنـ 
 مترـ(ـ.ـ30ع مـاستخ امـلهبـأوـأنـيبع ـعنـمنطقحـالخطرـمطعمـ ـبشرطـ 
 قطعـغيارـللسياراتـ ـإختياريـ(ـ 
 صرافـوليـ ـإختياريـ(ـ 
 ولياتـنقلـالسياراتـالمعطلحـ ـإختياريـ(ـ 
 نشاطاتـترظيهيحـوت)اريحـ ـإختياريـ(ـ 
 )سكنـعمالـ ـإختياريـ 
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ـ(

ـاإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار
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 االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

ـ ر)حـالتقنيحـالف يثحـوالخ ماتـاإلضاظيحـبالمفطح:ـ8-4

التقنيحـالف يثحـوالخ ماتـاإلضاظيحـعامالنـمر)فانـظيـالمفاضلحـبينـالعطاءاتـباإلضاظحـإلىـالعواملـاألخرىـالوار  ـظيـ) ولـ 8/4/1
ـالتقييمـالفني.

ـالتقنيحـالف يثحـهيـاألساليبـالتكنولو)يحـالمتق محـالمستخ محـظيـتشغيلـوتأمينـالمفطح،ـمثلـ وليسـعلىـسبيلـالفصر(: 8/4/6
 إليكترونيحـلقياسـكميحـالوقو ـبالخزانات.ـاستخ امـوسائلـ 
 استخ امـوسائلـإليكترونيحـالكتشافـالتسربـمنـالخزاناتـواألنابيب.ـ 
 نصبـكاميراتــذاتـ وائرـتليفزيونيحـمغلقحـوربطهاـبأقربـمركزـشرطح.ـ 
 تعبئحـالوقو .ـاستخ امـبطاقاتـممغنطحـخاصحـبمضخاتـالوقو ـيمكنــإ خالهاـبالمضخحـلتعملـأوتوماتيكياـعن ــ 
 استخ امـشيكاتـخاصحـبفئاتـمختلفحـلبيعـالوقو ـللف ـمنـاستخ امـالنقو .ــ 

وعناصرـالخ ماتـاإلضاظيحـبالمفطحـهيـالخ ماتـاألخرىـالتيـيق مهاـالمستثمرـزيا  ـعلىـماـهوـوار ـبيانهـظيـوصفـالعقار،ـ 8/4/3
 المفطحـ.

ـعناصرـالمفطحـ.ماهوـمذكورـظيـالخ ماتـاألساسيحـظيـالمفطحـكماـ 8/4/4

ـنـامـالسعو  :ـ8-5

هـــــــــالخاصـبنـامـتعيينـالسـعو يينـبالمؤسـسـاتـالخاصح،ـعلىـأنــ15/4/1462/م/سـظيــ24914يلتزمـالمسـتثمرـبتطبيقـالقرارـالوزاريـرقم
ـتسن ـإليهمـالوـائفـاإلشراظيحـبالمفطح.

 مبانيـالمفطح:ـ8-2

ـي)بـأنـيتواظرـبمبانيـالمفطحـماـيلي: 8/2/1
 ـواف  ـظقطـللفراسح.تخصيصـغرظحـ
 وتزوي ـكلـمنهاـبفمامـإظرن)يـخاصـبالمعوقين،ـومص رــ ورتيـمياهـواف  ـخاصحـبالر)الـ،ـوأخرىـخاصحـبالنساء،

ـلمياهـالشرب،ـومصلىـ
 ـيسمحـبسكنـللعاملينـ اخلـالمفطح. 

ـمعاير ـمضخاتـالوقو :ـ8-7

إلىـال)هاتـالمختصــحـقبلـتشــغيلـالطلمبات ـلكيـتتااـالفرصــحـلمفتشــيـالمعاير ـيتعه ـالمســتثمرـبتأمينـ)هازـمعاير ـمضــخاتـالوقو ،ـوالر)وعـ
ـبالكشفـعنـهذهـالطلمباتـ ـللتأك ـمنـأنهاـتعملـبصور ـسليمحـ،ـولنـيمنحـالمستثمرـرخصحـالتشغيلـماـلمـتتمـمعاير ـالطلمبات.

ـمواقفـالسيارات:ـ8-8

موقفـللشافناتــ15ـ(أموقفـفسبـالئفحـمفطاتـالوقو ـللفئحـ ـ65قلـعنـالـييلتزمـالمستثمرـبتوظيرـع  ـمنـمواقفـللسياراتـ 8/8/1
ـ.ـمواقفـللسياراتـالصغير ـ10و

 يمنعـمنعاـباتاـوقوفـالسياراتــالتيـترتا ـالمفطحـأوـتستفي ـمنـخ ماتهاـب)انبـالشوارعـالفرعيحـالمفيطحـبالموقع. 8/8/6

ـاشتراطاتـالصيانح:ـ8-9

شـــــــهريحـواختباراتـ وريحـ كلـثالثحـأشـــــــهر(ـللمفطحـ،ول)ميعـالمع اتـوالتركيباتـي)بـعلىـالمســـــــتثمرـإ)راءـظفوصـــــــاتـ 8/9/1
ـالكهربائيحـوالميكانيكيح،ـوكذلضـل)ميعـوسائلـالسالمحـومع اتـاإلطفاء،وإصالاـالعطلـأوـالخللـظورا.

وـحـوأ)هز ـاإلطفاء،يلتزمـالمســتثمرـبتخصــيصـســ)لـت ونـظيهـ)ميعـالففوصــاتـالشــهريحـواالختباراتـال وريحـلمع اتـالســالم 8/9/6
صـــــــيـانـحـالمبنىــوالمعـ اتـواأل)هز ـوالتركيبـاتـالكهربائيحـوالميكانيكيح،ـويفتفــبالســـــــ)لـظيـإ ار ـالمفطح ـليكونـظيـ)ميعـ

ـاألوقاتـتفتـتصرفـال)هاتـالرقابيح.
صــحـبذلضـظيـففرـخاخارجـيلتزمـالمســتثمرـبت)ميعـالزيوتـوالشــفومـالمتخلفحـعنـالســياراتـظيـأماكنـخاصــح،ـثمـتنقلـوت ظنـبال 8/9/3

ـالمعنيح.ـتف  هاـاألمانح
ي)بـعلىـالمســــتثمرـإ)راءـالصــــيانحـالعامحـل)ميعـالمراظقـبماـظيهاـ وراتـالمياه،ـوالعنايحـبالنـاظحـالعامحـل)ميعـمراظقـالمفطح،ـ 8/9/4

ـوالتخلصـمنـالنفاياتـأوالـبأولـبطريقحـصفيحـوسليمحـففاـاـعلىـالصفحـالعامح.
  هـإلىـأقربـم ظنـصــفيـتفمـعقو ـمعـمقاولينـمتخصــصــينـبأعمالـالنـاظح،ـلتوليـنقلـالمخلفاتـوالنفاياتـعلىـالمســتثمرـإبرا 8/9/5

ـالمختصحـففاـاـعلىـالصفحـالعامح.ـاألمانح

ـ:شتراطاتـال خولـوالخروجـللمفطحاـ8-10

ـلتيـي خلـمنهاـ.ي)بـتركيبـأمشاطـتف)يرـاإلطاراتـبمنطقحـال خولـللمفطحـبفيثـالـيمكنـالخروجـمنـالمنطقحـا 8/10/1
 إقامحـمطباتـصناعيحـقبلـبوابحـالخروجـوإقامحـبوابحـوكشضـلمراقبـالمفطحـويكونـل يهـاتصالـمباشرـمعـعمالـالمفطح. 8/10/6
تنـمـم اخلـالمفطحـومخار)هاـوالخ ماتـالمرظقحـبهاـبطريقحـتف ـمنـالمتعارضـظيـفركحـالســــــيرـبينـمواقعـخطـتموينـالوقو ـ 8/10/3

 المتوظر ـبالموقعـ.والخ ماتـاألخرىـ
يخصـصـمسـارـللشـافناتـمنـالم خلـالرئيسـيـللمفطحـويفصـلـبرصـيفـعنـالمسـارـالمخصصـللسياراتـاألخرىـفتىـمخرجـ 8/10/4

 المفطحـ،ـبفيثـيكونـالمسارـبالمنطقحـالخلفيحـللمفطحـ.
وجـبالعالماتـالمروريحـابرازـم اخلـالمفطحـومخار)هاـبلوفاتـعاكسحـتف  ـال خولـوالخروجـ،ـوتوضيحـفركحـال خولـوالخر 8/10/5

 أوـباستخ امـالعواكسـالتيـتف  ـشكلـاألسهمـ.األرضيحـباستخ امـاألسهمـسواءاًـبال هانـ
 اليسمحـبأكثرـمنـم خلـواف ـومخرجـواف ـعلىـالطريقـ. 8/10/2
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ـ(

ـاإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـإ ار ـ تخــــــطــــــيــــــــــــ

 االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

 ـالشــــــوارعـإضــــــاء ـالم اخلـوالمخارجـبأعم  ـاالنار ـالمخروطيحـبذراعـواف ـوظقاًـللمواصــــــفاتـالفنيحـوالشــــــروطـالعامحـإلنار 8/10/7
 والطرقـوالميا ينـالصا ر ـعنـالوزار ـوتكونـمواقعهاـخارجـأفرامـالطرقـ.

 ع مـإضاظحـأيـإنشاءـأوـرصيفـظيـفرمـالطريقـ. 8/10/8
يضـمنـتصـميمـالمفطحـالمقامحـعلىـطريقـسريعـذيـسياجـإضاظحـإمت ا ـالسياجـأمامـالمفطحـمعـتزوي ـالم خلـوالمخرجـبمصائ ـ 8/10/9

 ـوزار ـالنقلـ،ـوتضمنـرخصحـالبناءـمسؤوليحـصافبـالمفطحـعنـالتنفيذـوالصيانحـ.فيواناتـوظقاًـلمواصفاتـ

ـتركيبـأ)هز ـالصرافـاآللي:ـ8-11

أســـــسـالتخطيطـومتطلباتـالســـــالمحـ،ـوـاالشـــــتراطاتـواللوائحــيمكنـالســـــمااـبتركيبـأ)هز ـالصـــــرافـاآلليـبالمفطحـعن ـالطلبـمعـمراعا 
ـالعالقح.والتنسيقـظيـذلضـمعـال)هاتـذاتـ

ـع مـتشغيلـالمفطحـظيـأوقاتـالصال :ـ8-16

ـظيـأوقاتـالصال .ـيلتزمـالمستثمرـبتزوي ـالمفطحـبفوا)زـمنـالسالسلـأوـالمواسيرـالراظعحـأمامـالم اخلـليتمـقفلها

ـاالشتراطاتـالصفيح:ـ8-13

تـالبقالحـو وراتـالمياه،ــوااللتزامـبتطبيقـالئفحـي)بـعلىـالمســــــتثمرــأنـيعملـعلىـتوظيرـالشــــــروطـالصــــــفيحـظيـالمطاعمـوالبوظيهاتـومفال
االشـــتراطاتـالصـــفيحـالوا)بـتواظرهاـظيـالمطاعمـوالمطابخـوالمقاصـــفـومفالتـالو)باتـالســـريعحـوماـظيـفكمهاـالصـــا ر ـبالقرارـالوزاريـ

ـهـ.ـ11/10/1413/وفـظيـ54715رقمـ

ـاشتراطاتـالمس) :ـ8-14

ـااللتزامـبالمعاييرـالتخطيطيحـوالتصميميحـالصا ر ـعنـوزار ـالشئونـاإلسالميحـواألوقافـوال عو ـواإلرشا .يراعىـظيـالمس) ـالمقامـبالمفطحـ

ــمتطلباتـالمعوقين:ـ8-15

يراعىـظيـتصــــــميمـمنشــــــ تـالمفطحـوالخ ماتـالملفقحـبهاـمتطلباتـالمعوقينـوظقاـلماـتقررهـاالشــــــتراطاتـالخاصــــــحـبالخ ماتـالبل يحـالمتعلقحـ
ـقينـالصا ر ـعنـوزار ـالشئونـالبل يحـوالقرويح.بالمعا

ـاشتراطاتـاللوفاتـاإلرشا يحـللمفطح:ـ8-12

ــــــــ،ـوالمواصــفاتـالفنيحـ1416/ـ16/ـ68ظيــ35الكريمـرقمـم/ـ ضــرور ـالتقي ـبقواع ـتنـيمـلوفاتـال عايحـواإلعالنـالصــا ر ـباألمرـالســامي هـ
ال عائيحـواإلعالنيحـالصــا ر ـ المواصــالت،ـوالمواصــفاتـالوار  ـباالشــتراطاتـالفنيحـللوفاتـاإلقليميحـل ىـوزار  الخاصــحـباللوفاتـعلىـالطرق

ـاللوفاتـال عائيحـواإلعالنيحـعلىـالطرقـو اخلـالمفطحـوملفقاتها.ـعنـوكالحـالوزار ـللشؤونـالفنيح،ـعن ـتصميمـوتنفيذ

ـاشتراطاتـتشغيلـالمفطح:ـ8-17

والتعليماتـالتيـتنـمـالخ ماتـالمق محـظيـالمفطحـواشتراطاتـالسالمحـوالبيئحـوالصفحـحـواألنـمحـيلتزمـالمشغلـبالتقي ـبشروطـالرخص -
 ـالعامحـ.

ي)بـعلىـعلىـالمشغلـظيـالمفطحـمنـالفئتينـ ـأـ،ـبـ(ـإبرامـعقو ـمعـمقاولينـمتخصصينـبأعمالـالنـاظحـونقلـالنفاياتـإلىـأقربـ -
 ففاـاـعلىـالصفحـالعامحم ظنـصفيـتف  هـاألمانحـأوـالبل يحـ

 علىـالمشغلـتخصيصـعاملـخاصـيقومـعلىـنـاظحـ وراتـالمياهـوتزوي هاـبالصابونـالسائلـوالمنا يلـالورقيحـبصفحـمستمر ـ. -
تعيينـم يرـسعو يـمناوبـلكلـظتر ـمنـظتراتـالعملـعلىـم ارـالساعحـ،ـيكونـمسؤوالًـعنـتنفيذـأيـمالفـاتـتطلبـمنهـ،ـومسؤوالًـ -

 تابعحـ)ميعـاألنشطحـظيـالمفطحـ.عنـم
 تعيينـمسؤولـظيـالموقعـعنـاألمنـوالسالمحـتتوظرـل يهـالمؤهالتـالالزمحـويكونـفاصالًـعلىـالت ريبـالالزمـلتوليـهذهـالوـيفحـ. -
يبـالمتخصصحـت ريبـ)ميعـالعاملينـظيـالمفطحـعلىـأعمالـالسالمحـواإلطفاءـواإلنقاذـواالسعافـوالطوارئـظيـم ارسـومعاه ـالت ر -

 والمعتم  ـمنـقبلـالم يريحـالعامحـلل ظاعـالم نيـ.
 إزالحـالموا ـالمرا ـالتخلصـمنهاـبشكلـسليمـوعليهـتس)يلـتاريخـووسائلـاالزالحـظيـس)لـخاصـ. -
 توظيرـوسيلحـمناسبحـلمعاير ـمضخاتـالوقو ـومرا)عحـوزار ـالت)ار ـوالصناعحـقبلـتشغيلـالمضخاتـللكشفـعليهاـ. -
ـي ـبالتسعير ـالرسميحـللوقو ـ.التق -

ـ:ـوإ)راءاتـإغالقـالمفطحــغرامحـالتأخيرـ8-18

زوي ـلسعو يحـبع مـتإذاـارتكبـالمرخصـلهـمخالفحـنـاميحـتو)بـاغالقـالمفطحـمؤقتاًـاوـنهائياًـظتع ـاألمانحـأوـالبل يحـمفضراًـبذلضـوتشعرـشركحـأرامكوـا
ظيـفالـتأخرـالمستثمرـعنـإنهاءـتنفيذـالمشروعـولمـيكنـل يحـعذرـتقبلـبهـاالمانحـ)ازـلألمانحـظرضـغرامحـ،ـوالمفطحـبالوقو ـإلىـفينـتصفيحـالمخالفحـ

ـمنـقيمحـاالي)ارـالسنوي.ـ%10ريال(ـعنـكلـيومـتأخيرــوبفيثـالـتتع ىـا)ماليـالغرامحـبنسبحــ500تأخيرـعلىـالمستثمرـتعا لـ ـ
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ـ(

ـاإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار
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 االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

 اشتراطات األمن والسالمة-9

ـاإل)راءاتـالوقائيحـ:ـ9-1

ـيلتزمـالمستثمرـبماـيلي:
اتخاذـكاظحـاإل)راءاتـواالفتياطاتـالالزمحـلمنعـوقوعـأضـــــرارـأوـفوا ثـتصـــــيبـاألشـــــخاص،ـأوـاألعمال،ـأوـالممتلكاتـالعامحـ 9/1/1

ـوالخاصح،ـوع مـإف اثـضوضاءـللم)اورينـللمفطح.
رـمناســبـضــ ـالفريقـباإلضــاظحـإلىــوســائلـاســت عاءـظرقـاإلطفاء،ـويتمـالتنســيقـظيـذلضـمعـإ ار ـال ظاعـتزوي ـالمفطحـبنـامـإنذا 9/1/6

ـالم ني.
 إخالءـالمفطحـوإيقافـالمضخاتـوع مـالسمااـأليـسيار ـب خولهاـأثناءـتعبئحـالخزاناتـالرئيسيحـللمفطحـبالوقو . 9/1/3
تختمـصــففاتهـبختمـإ ار ـأوـمركزـال ظاعـالم نيـالمختصـ،ـت ونـظيهـتخصــيصـســ)لـيســميـ ـســ)لـالســالمحـومكاظفحـالفريقـ(ـ 9/1/4

)ميعـالففوصــــــاتـالشــــــهريحـواالختباراتـال وريحـلمع اتـالســــــالمحـوأ)هز ـاالطفاءـمنـفيثـالتاريخـوال)هحـالقائمحـبالففصـأوـ
اتـوظقاًـللنموذجـالمع ـمنـقبلـال ظاعـاالختبارـأوـاالســــاليبـوالوســــائلـالمســــتخ محـوعملياتـاالصــــالاـوالصــــيانحـوغيرهاـمنـالبيان

الم نيـ،ـكماـي)ريـتخصـــيصـ)زءـمنـالســـ)لـلعملياتـظفصـوصـــيانحـالمبنىـوالمع اتـوالمبنىـواال)هز ـوالتركيباتـالكهربائيحـ
نـيوالميكـانيكيحـ،ـويفتفــبالســـــــ)لـظيـإ ار ـالمفطحـليكونـظيـ)ميعـاالوقاتـتفتـتصـــــــرفـمن وبـال ظاعـالم نيـلالطالعـوت و

 المالفـاتـوالمخالفاتـوال)زاءاتـ.

ـاللوفاتـاإلرشا يح:ـ9-6

وضــــعـلوفاتـإرشــــا يحـتبينـأماكنـومصــــا رـالخطر،ـوالتعليماتـالوا)بـاتباعهاـظيـفالحـف وثه،ـوكذلضـوضــــعـلوفاتـظيـأماكنـبارز ـي ونـ
ـعليهاـأرقامـهواتفـال ظاعـالم نيـوخ ماتـالطوارئ.

ـفمايحـالعاملين:ـ9-3

ـالعاملينـبمع اتـالفمايحـالشــــخصــــيحـمثل:ـالقفازات،ـوأفذيحـاألمان،ـوالمالبسـالتيـتتناســــبـمعـطبيعحـالعمل،ـوأنـتكونـبزيـموف ـي)بـتزوي 
ـ.ـثحـبالوقو ،معـكتابحـاسمـالمفطحـعليها،ـكماـيراعىـع مـاستخ امـمالبسـظضفاضحـأوـممزقحـأوـملو

ـت ريبـالعاملين:ـ9-4

اســـــــتخـ امـطفـايـاتـالفريق،ـومـاـي)بـاتباعهـظيـفالحـنشـــــــوبـفريقـأوـفالحـطوارئ،ـوكذلضـالت ريبـعلىــتـ ريـبـعمـالـالمفطـحـعلىـكيفيـح
ـئ.لطوارفالحـاظيـاالستخ امـالمأمونـللمضخاتـوالمع اتـاألخرى،ـوعلىـكيفيحـمنعـف وثـاألخطار،ـوكيفيحـتشغيلـنـامـاإلنذارـ

ـتأمينـمستلزماتـاإلسعاف:ـ9-5

ـأوليحـم)هزـلعالجـال)رواـالبسيطح،ـمعـضرور ـت ريبـشخصـواف ـعلىـاألقلـعلىـالقيامـبمثلـهذهـاإلسعاظات.ـي)بـتوظيرـصن وقـإسعاظات

ـااللتزامـبتعليماتـال ظاعـالم ني:ـ9-2

ـااللتزامـباشتراطاتـالسالمحـوالوقايحـالصا ر ـمنـالم يريحـالعامحـلل ظاعـالم نيـوماـيست) ـعليهاـمنـتع يالت.
ـ

 عنـفوا ثـالعمل:المسئوليحــ9-7

عمل،ـأوـليكونـالمســتثمرـمســئوالًـمســئوليحـكاملحـعنـكاظحـفوا ثـالوظا ،ـوإصــاباتـالعمل،ـالتيـق ـتلفقـبأيـمنـالعمالـوالموـفينـأثناءـقيامهمـبا
تكاليفــيتـوالمطالبات،ـأوـأتلفقـبالمار ـأوـالمركبات،ـنتي)حـع مـالتزامهـبافتياطاتـالســـــالمحـأثناءـتأ يحـالعمل،ـويتفملـوف هـكاظحـالتعويضـــــا

ـأ نىـمسئوليحـعنـذلض.ـأخرى،ـوليسـعلىـاألمانح
ـ
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ـكو ـالبناءـالسعو يـو ليلـاشتراطاتـالبناء:ــ10-1

الوار  ـب ليلـاشــــتراطاتـي)بـعلىـالمســــتثمرـمراعا ـ)ميعـاالشــــتراطاتـالوار  ـبكو ـالبناءـالســــعو يـومالفقه،ـوكذلضـ)ميعـاالشــــتراطاتـ
ـ،ـظيماـيتعلقـب)ميعـالتفاصيلـالمتعلقحـبهذاـالمشروع.ـوأنـمحـالبناءـباألمانح

ـنسبـالبناءـواالرت ا اتـوالمساظاتـبينـعناصرـالمفطحـ:ـ10-6

ت(ـهوـالف ـاألعلىـلنســـبـالبناءـالمســـمواـبهاـمنـالمســـافحـالكليحـللموقعـ وذلضـبخالفـالمبانيـالمخصـــصـــحـلخ محـالســـيارا 10/6/1
ـوتشتملـعلىـمكتبـاإل ار ـوالخ ماتـالمسمواـبإقامتهاـبالمفطح.ـ10%

 ي)بـأنـيلتزمـالمستثمرـبالبياناتـالوار  ـبال) ولـالتالي: 10/6/6
ـ

ـ(ـأبعا ـخزاناتـالوقو ـوالمضخاتـعنـبعضـالمعالمـالرئيسيح1) ولـرقم 

 م
 البيان 

 المسافة بالمتر

ـ10ـالوقو ـوبينـمضخاتـالبنزينـأوـال يزلالف ـاأل نىـألقربـنقطحـبينـخزاناتــ1
ـ5ـالف ـاأل نىـالرت ا ـخزاناتـالوقو ـعنـف و ـال)ارـ6
ـ60ـالف ـاأل نىـللمساظحـالفاصلحـبينـخزاناتـالوقو ـوالمبانيـالخاصحـبالمفطحـ3
ـ5ـالف ـاأل نىـالرت ا ـخزاناتـالوقو ـعنـالشارعـالرئيسيـ4
ـ5ـالوقو ـعنـالشارعـالفرعيالف ـاأل نىـالرت ا ـخزاناتــ5
ـ60ـالف ـاأل نىـللبع ـالصاظيـبينـأرصفحـمضخاتـالبنزينـوالمبانيـالخاصحـبالمفطحـ2
ـ10ـالف ـاأل نىـللبع ـبينـمضخاتـالبنزينـومضخاتـال يزلـ7
ـ8ـالف ـاأل نىـلعرضـم خلـأوـمخرجـالسياراتـبالمفطحـ8
ـ10ـوبينـكلـالمضخاتالف ـاال نىـبينـموقعـالشغسيلـوالتشفيمــ9
ـ2ـالف ـاأل نىـللمساظحـبينـالصرافـاآلليـومفلـالقهو ـعنـخزانـالوقو ـوالمضخاتـ10
ـ16ـالف ـاال نىـللمساظحـبينـالصرافـومفلـالقهو ـعنـم خلـالمفطحـ11

ـاالشتراطاتـاإلنشائيح:ـ10-3

ـتراعىـاالشتراطاتـاإلنشائيحـالتاليح: 10/3/1
قابلحـلالشــتعالـومقاومحـللفريقـومطابقحـللمواصــفاتـالقياســيحـالســعو يحـمعـتكســيحـالوا)هاتـواألســطحـبموا ـتكونـموا ـاإلنشــاءـ)معيهاـغيرـ 10/3/1/1

 غيرـقابلحـالمتصاصـالزيوتـوسهلحـالتنـيف.
 هاتـللنشاطاتـالمو)و  ـظيـالمفطحـ.يراعىـظيـالتصميمـشفاظيحـالوا) 10/3/1/6
هــــــــــ،ـوالمواصــفاتـالفنيحــ68/16/1416وتاريخــ35باألمرـالســاميـالكريمـرقمـم/يتمـالتقي ـبقواع ـتنـيمـلوفاتـال عايحـواالعالنـالصــا ر ـ 10/3/1/3

 ـعنـرالخاصـحـباللوفاتـعلىـالطريقـاإلقليميحـل ىـوزار ـالنقلـ،ـوالمواصفاتـالوار  ـباالشتراطاتـالفنيحـللوفاتـال عائيحـواالعالنيحـالصا 
 الوزار ـ.

 حـ.تخصصـغرظحـواف  ـظقطـللمراقبحـضمنـمبانيـالمفط 10/3/1/4
يراعىـظيـالتصـــميمـع مـت اخلـظيـالفركحـ اخلـالمفطحـبينـمواقعـالخزاناتـوخطـتموينـالوقو ـوخطـالغســـيلـوالتشـــفيمـوالخ ماتـالمتوظر ـ 10/3/1/5

 بالمفطحـ.
والمطاعمـبســـــيراميضـناعمـالملمسـوســـــهلـالتنـيفـويمكنـاســـــتخ امـ هانــطقحـخ ماتـالســـــياراتـو وراتـالمياهيتمـتكســـــيحـالفوائطـظيـمن 10/3/1/2

ـالستيضـثالثحـأو)هـمعـاألساسـظيـأماكنـظنا قـالطرقـ الموتيل(ـوالمطعمـوالتمويناتـوالمكاتبـوالمسا) ـ.ب
ـاثلحـمواظقـعليهاـمنـقبلـاألمانحتغطىـاألرضــــــياتـالخاصــــــحـبالمفطحـعموماـبالبالطـالصــــــلبـمثلـ االســــــتيلـكريت(ـأوـأيـموا ـأخرىـمم 10/3/1/7

عنــ المعنيح،ـأماـاألظنيحـظيـمنطقحـالخ محـظتغطىـبموا ـمثلـبالطاتـمنـالخرســـانحـالمســـلفحـبتســـليحـخفيفـبفيثـالـتزي ـأبعا ـالبالطحـالواف 
مترـمعـعملـظواصــلـبينـهذهـالبالطات،ـويعملـلهاـمصــارفـلتصــريفـالمياهـوماـق ـيتســاقطـمنـوقو ـعلىـاألرض،ـفرصــاــ6000×ــ6000

المفطح،ـوتوخياـلشـــــروطـالســـــالمح،ـوتغطىـالمصـــــارفـالعلويحـالمكشـــــوظحـبغطاءـمنـالف ي ـوالـي)وزـاســـــتخ امـاإلســـــفلتـظيـعلىـنـاظحـ
ـاألرضيات.

ـيتمـتخطيطـأرضيحـالمفطحـبالعالماتـالمروريحـاألرضيحـالتيـتشيرـإلىـال خولـوالخروجـوبيانـمسارـالفركحـبالمفطحـوالمواقف. 10/3/1/8
فـشـــــــافنـاتـالوقو ـ اخـلـالمفطـحـأثنـاءـتفريغـالوقو ـوتكونـظيـالهواءـالطلقـومنفصـــــــلحـعنـالفركحـالعامحـي)ـبـتـأمينـمنطقـحـتفريغـلوقو 10/3/1/9

للمفطحـمعـعملـميولـخاصــحـبها،ـومراعا ـأنـتكونـفركحـالشـــافناتـابت اءـمنـال خولـإلىـالخروجـمنـالمفطحـظيـات)اهـواف ـ ونـالفا)حـ
 إلىـالر)وعـللخلف.

وي)وزـأنـيكونـالبناءـمنـ ورينـع اــاتـســكنيحـظوقـمبانيـمفطحـالوقو .ورـأرضــىـظقطـوالـيســمحـبإقامحـأيـوف )ميعـمبانيـالمفطحـمنـ  10/3/1/10
 المبانيـالمخصصحـلخ محـالسياراتـمتىـتوظرتـالشروطـاآلتيحـ:

 مـ.60أنـتبع ـعنـظتفاتـخزاناتـالوقوع ـوأنابيبـالتهويحـوالمضخاتـمساظحـالتقلـعنــ-أ
عالقحـهذهـالمبانيـمعـمبانيـالمفطحـ،ـوظقـقـتموينـالوقو ـبالمفطحـواليســــمحـاقامتهاـظوقـأماكنـالغســــيلـوالتشــــفيمـمعـمراعا ـانـتكونـمنفصــــلحـعنـطريـ-ب

 مايفكمـهذهـالعالقحـمنـاشتراطاتـخاصحـبالسالمحـو راسحـالموقعـالعام.
 و)و ـمخرجـطوارئـومنـ.ـ-ج
 سمـ.ـ60الخار)يحـعنــأنـيكونـالبناءـمنـالخرسانحـالمسلفحـواليقلـسمضـالفوائطـ- 
و ـوـاناتـالوضأنـتكونـاألبوابـوالنواظذـمنـموا ـمقاومحـللفريقـلم  ـسـاعتينـوأنـتفتحـظيـال)هحـالمعاكسـحـللمفطحـبعي اًـعنـمصـا رـالخطرـ ـظتفاتـخزـ-ه

 والمضخاتـوأنابيبـالتهويحـ(ـ.
 ع مـاستخ امـالمبنىـأليـأنشطحـتشكلـخطور ـعلىـالمفطحـ.ـ-و
ـباتـذويـاالفتيا)اتـالخاصحـظيـ)ميعـالخ ماتـالمو)و  ـظيـالمفطحـ.ي)بـتفقيقـمتطلـ-ز

ـتخصصـغرظحـخاصحـللفراسحـبمفطحـالوقو ـوأالـتكونـظتفاتهاـالمعماريحـ)هحـالمنطقحـالخطر ـظيـمفطحـالوقو . 10/3/1/11
ل خولـفرصــاـعلىـســالمحــفركحـيراعىـإنشــاءـســياجـمناســبـيكونـمقاوماـللصــ ماتـبارتفاعـالـيقلـعنـمترينـلمنعـالفيواناتـالســائبحـمنـا 10/3/1/16

 المرورـومستخ ميـالطريق.ـ
ـخزاناتـالوقو : 10/3/6

ـتراعىـظيهاـاالشتراطاتـالتاليحـ:
ـيتمـ ظنـخزانـالوقو ـتفتـمستوىـسطحـاألرضـبفيثـتكونـالمساظحـبينــهرـالخزانـوسطحـاألرضـالـتقلـعنـمترـواف . 10/3/6/1
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ـ622/606أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ)ــــــــــــــ  ـ ـ
ـ(

ـاإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـإ ار ـ تخــــــطــــــيــــــــــــ

 االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

والـتقامـعليهاـأيحـمنشـــ تـأخرى،ـوظيـفالحـو)و ـأكثرـمنـخزانـبالمفطحـظي)بـأالـت ظنـالخزاناتـ اخلـف و ـالمفطحـظيـموقعـ)ي ـالتهويحـ 10/3/6/6
ـتقلـالمساظحـالفاصلحـبينـكلـخزانـووخرـعنـمترـواف ـمقاسحـمنـال) ارـالخار)يـللخزانـظيـكلـات)اه.

سمـ وظقـ15انحـالمسلفحـبسماكحـالـتقلـعنـتتمـفمايحـالخزاناتـمنـمرورـووقوفـالسـياراتـعليهاـوذلضـبتغطيحـالمنطقحـالواقعحـظوقهاـبالخرس 10/3/6/3
ســـــــمـمنـ)ميعـال)هاتـ،ـوتكونـالخزاناتـبعي  ـعنـمتناولـالعابثينـ30مســـــــطحـالمســـــــقطـاألظقيـللخزان(ـوتمت ـالتقويحـأظقياـبماـالـيقلـعنـ

ـومفكمحـاإلغالقـبأقفالـخاصح،ـكماـتنشأـعلىـظتفحـالخزانـغرظحـتفتيشـلصيانتها.
األرضـعلىـقاع  ـمنـالخرســـانحـالمســـلفحـ يتمـتصـــميمهاـوظقاـل)ه ـالتربحـوف)مـالخزان(ـوي)بـتثبيتـالخزانـ)ي اًــيتمـتركيبـالخزانـتفت 10/3/6/4

ســم،ـأوـيركبـعلىـقاع  ـمنـالخرســانحـالمســلفحـ اخلـســر ابـمنـالطوب،ـويفاطـ15ظيـالقاع  ـويفاطـبخرســانحـناعمحـالـيقلـســمكهاـعنـ
ـا ـاالشتراطاتـالخاصحـبتركيبـوتثبيتـوعزلـالخزاناتـغيرـالمصنوعحـمنـالصلب.سمـمعـمراع15بالرملـبسمضـالـيقلـعنـ

يطلىـ)ســــمـالخزانـال اخليـوالخار)يـبطالءـمانعـللت كلـوالصــــ أـوالتســــربـويغلفـبالرملـالناعمـال)افـمعـمراعا ـعزلـبئرـالخزانـلمنعـ 10/3/6/5
متناســـــــباًـمعـنوعـالما  ـالبتروليحـالمخزونحـويفضـــــــلـطالءـالخزاناتــتســـــــربـالميـاهـأوـالوقو ـمنـهـأوـإليـه،ـوي)ـبـأنـيكونـالطالءـال اخلي

ـالمصنوعحـمنـالصلبـمنـال اخلـبما  ـالفيبرـ)السـأوـأيـما  ـأخرىـتؤ ىـنفسـالغرضـعلىـارتفاعـمترـواف ـمنـالقاعـكف ـأ نى.
 (10/3/3/1لمميزـللوقو ـالمنتجـكماـسير ـظيـالفقر ـ يكتبـعلىـكلـظتفحـخزانـنوعـالوقو ـالمخزونـبه،ـكماـتطلىـأغطيحـالخزاناتـباللونـا 10/3/6/2
مليمتر،ـوارتفاعـيزي ـعنــ40يكونـلكلـخزانـماسـور ـتهويحـبمقاسـمناسبـلسعحـالخزان،ـوي)بـأالـيقلـالقطرـال اخليـلماسور ـالتهويحـعنـ 10/3/6/7

ائقـظيـالهواءـالطلقـبكوعـقصـــــــيرـمعـات)اهـالريحـارتفـاعـأعلىـمبنىـظيـالمفطحـبفواليـمترينـعلىـاألقلـ،ـوتنتهيـظوهتهاـالعلياـ ونـأيـع
تهاـفمزو ـبشـبكحـمنـسـلضـرظيعـمنـما  ـمناسـبحـمقاومحـللصـ أـأوـالت كلـمثلـالنفاسـاألفمرـأوـاألصـفرـأوـالبالستيضـالمقوىـوالـتقلـأبعا ـظت

لســــابقحـلكلـ)زءـمنهاـظيـفالحـتعبئحـكلـ)زءـمم،ـوتزو ـالخزاناتـالمقســــمحـإلىـأ)زاءـمنـال اخلـبماســــور ـتهويحـبنفسـالمواصــــفاتـا2عنـ
ـمنهاـبشكلـمنفصلـعنـاآلخر.

يزو ـالخزانـبفتفحـ خولـمناســبحـبمقاسـكافـلففصــهـمنـال اخلـولغرضـإ)راءـاإلصــالفاتـعن ـالضــرور ،ـوظيـفالحـو)و ـأكثرـمنـقســمـ 10/3/6/8
ـبالخزانـظي)بـأنـيكونـبكلـقسمـظتفحـلل خول.

ـتهويحـوالتغذيح.يكونـلكلـخزانـأنابيبـللملءـوال 10/3/6/9
مليمترـوأنــ40مليمترـظوقـقاعـالخزانـونهايحـأنبوبحـالتغذيحـظوقـنهايحـأنبوبحـالملءـبمســــاظحـالـتقلـعنـ40تكونـنهايحـأنبوبحـالملءـظيـف و ـ 10/3/6/10

ـتزو ـأنبوبحـالملءـبغطاءـمفكم.
ـالمضخاتـ: 10/3/3

ـاـيلي:وهيـإماـأنـتكونـعلىـأرصفحـأرضيحـأوـتكونـمعلقحـظيـسقفـالمـالتـوظقاـلم
ـالمضخاتـاألرضيح:ـ 10/3/3/1

ـوتكونـموازيحـللشارعـالعامـأوـبزاويحـميلـمناسبحـوظقاـلماـيلي:
يبع ـأولـرصـيفـللمضـخاتـعنـالشـارعـالرئيسـيـأوـالفرعيـبمساظحـالـتقلـعنـستحـأمتارـوي)بـأنـتكونـالسيار ـواقعحـبالكاملـ اخلـف و ـ .1

ـالمفطحـأثناءـتموينهاـبالوقو .
مترـويكونـطولـ1065ســمـعنـمنســوبـأرضــيحـالمفطح،ـوبعرضـالـيقلـعنـ65يكونـرصــيفـالمضــخاتـمنـالخرســانحـالمســلفحـوبارتفاعــ .6

مترـظيـ1050مترـ،ـويكونـالبع ـبينـنهايحـالرصــيفـومركزـالمضــخحـالـيقلـعنــ10050الرصــيفـفســبـع  ـالمضــخاتـعلىـأالـيزي ـعنـ
 االت)اهـالطوليـللرصيف.

 خاتـظيـالرصيفـبواسطحـالبراغيـالخاصحـبها.تثبتـالمض .3
ســـــمـعلىـاألقلـوأنـتكونـبعي  ـعنـماســـــور ـالتم ي اتـ5توصـــــلـأنبوبحـالتغذيحـبالمضـــــخحـعن ـالقاع  ـبفيثـتكونـمرتفعحـعنـالرصـــــيفـ .4

 سمـعلىـاألقل.10الكهربائيحـبمساظحـ
 لىـأنـيشتملـالرصيفـبف ـأقصىـعلىـأربعـطلمبات.صاظيـالمساظحـبينـأرصفحـالمضخاتـالمتوازيحـالـتقلـعنـثمانيحـأمتارـع .5
 صاظيـالمساظحـبينـمفورـالمضخحـومفورـالمضخحـالم)اور ـلهاـالـيقلـعنـمترينـونصفـظيـالرصيفـالواف . .2
زـ)صـاظيـالمسـاظحـبينـأرصـفحـالمضـخاتـعلىـنفسـاالسـتقامحـالـيقلـعنـأربعحـأمتارـعلىـأنـيمنعـمرورـالسـياراتـخاللهاـوذلضـبوضعـفوا .7

 مروريحـمالئمح.
تغذىـالمضـخحـالواف  ـبخطـمسـتقلـومباشـرـمنـالخزانـويركبـعلىـكلـخطـصـمامانـأمانـيعمالنـبصـور ـوليحـأف هماـعن ـاتصــالـاألنابيبـ .8

 بالخزان،ـواآلخرـعن ـاتصالـاألنابيبـبمضخحـالوقو .
حـأمتارـلمضخاتـال يزل،ـوأالـتقلـأبعا ـهذهـالمـالتـعنـمـالتـالمضـخاتـتكونـعلىـارتفاعـالـيقلـعنـأربعحـأمتارـلمضـخاتـالبنزينـوست .9

 مـمنـكلـ)انبـمنـ)وانبـرصيفـالمضخات.105
 (ـالتاليـ:6تطلىـمضخاتـالوقو ـباللونـالمناسبـتبعاـلل) ولـ ـ .10

 
ـ(ـ6) ولـرقمـ 

ـيوضحـاأللوانـالخاصحـبالمضخاتـفسبـنوعـالوقو 

ـ

 نوع الوقود
 لون المضخة

ـ
ـالبنزين
ـال يزل

ـالكيروسين
ـأزرق

ـأفمرـغامق
ـأخضر

ـ
 

تتمـفمايحـأرصــــفحـالمضــــخاتـمنـافتكاضـإطاراتـوصــــ اماتـالســــياراتـوذلضـبعملـزواياـمنـالمطاطـالمضــــغوطـعلىـفاظتهاـأوـمصــــ اتـ .11
أرصـــفحـقصـــير ـمنـالمطاطـالمضـــغوطـتوضـــعـأمامـاألرصـــفحـظيـاالت)اهـالطوليـلرصـــيفـالمضـــخاتـأوـأيحـموا ـمناســـبحـتســـتخ مـلفمايحـ

 المضخات.
 تتمـفمايحـأرصفحـالمضخاتـمنـت)معـالمياهـعليهاـبعملـميولـبسيطحـتب أـمنـوسطـال)زير ـوتنتهيـعن ـأطراظهاـوفواظها. .16
 أنـتركبـصفايحـتنقيحـقبلـالمضخحـوذلضـلفمايحـالمضخاتـوالسياراتـالتيـيتمـتزوي هاـبالوقو ـمنـاألوساخـالتيـق ـتعلقـبالوقو . .13
ـالمعلقح:ـمضخاتـالوقو ـ 10/3/3/6

ـروتكونـظيـالمفطاتـالمصــممحـبفيثـتكونـ)ميعـالمضــخاتـظيـغرظحـمنفصــلحـبعي اـعنـمنطقحـالتعبئح،ـويســفبـالوقو ـمنـالمضــخاتـبواســطحـالمواســي
ي يـالعاملينـأـمتناوللمنطقحـالخ محـبفيثـتكونـالتم ي اتـوالوصـالتـمخفيحـ اخلـالسقف.ـأماـظوهاتـالتعبئحـظتكونـعلىـمستوىـمرتفعـوظيـ

ـبالمفطح،ـوباإلضاظحـإلىـالمتطلباتـوالشروطـالوار  ـبهذهـالكراسحـظإنهـي)بـمراعا ـماـيلي:
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ـ622/606أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ)ــــــــــــــ  ـ ـ
ـ(

ـاإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـإ ار ـ تخــــــطــــــيــــــــــــ

 االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

أنـتقعـالمضــخاتـعلىـأبع ـمســاظحـممكنحـمنـمنطقحـالتعبئح،ـوتكونـمعزولحـعنـبقيحـالمفطحـبفاصــلـمقاومـللفريقـ لم  ـســاعتينـعلىـاألقل(ـ .1
الفاصـلـبنفسـالطريقح،ـوتكونـ)ميعـاالرت ا اتـالخاصـحـبالمضخاتـالمعلقحـهيـنفسـاالرت ا اتـالخاصحــوي)بـفمايحـ)ميعـالفتفاتـظيـهذا

ـ(.1بالمضخاتـاألرضيحـوالتيـسبقـإيضافهاـظيـال) ولـرقمـ 
حـوملفقاتهاـهويتوظيرـوســائلـميكانيكيحـمناســبحـللتهويحـظيـغرظحـالمضــخاتـللتخلصـمنـاألبخر ـســريعحـاالشــتعال،ـوي)بـأنـتكونـمروفحـالت .6

و)ميعـالت)هيزاتـالكهربائيحـولوازمهاـ منـتســليضـومفاتيحـولوازمـإضــاء (ـالمســتعملحـظيـغرظحـالمضــخاتـمنـالنوعـالمناســبـلالســتعمالـظيـ
 األ)واءـالمفتويحـعلىـأبخر ـسريعحـاالشتعال.

البنزينـإلىـخارجـالغرظحـويتمـاختيارـموقعــيصـــــممـنـامـســـــفبـالعا مـمنـغرظحـالمضـــــخاتـبفيثـيضـــــمنـالتخلصـالكاملـمنـ)ميعـأبخر  .3
 مروفحـالتهويحـبفيثـالـتتعرضـأيـمنطقحـمنـمفطحـالوقو ـلهواءـالعا مـواألبخر ـالتيـتطر هاـهذهـالمروفح.

)زئيــغتزو ـغرظحـالمضـــخاتـبفتفحـإل خالـالهواءـالطلقـبفيثـيكونـكاظياـلتعويضـهواءـالعا مـالمســـفوبـإلىـالخارجـوالـيســـمحـبأيـتفري .4
 ظيـالغرظحـوتكونـهذهـالفتفحـبعي  ـق رـاإلمكانـعنـمنطقحـالتعبئحـومنطقحـالشفنـوالتفريغـوكذلضـبعي  ـعنـموقعـمروفحـالشفط.

 تركبـمفاتيحـأوتوماتيكيحـإلقفالـالمضخحـأوـالمضخاتـعن ـالطوارئـوتكونـظيـمكانـبارزـيسهلـالوصولـإليهـبسرعح. .5

ـاالشتراطاتـالكهربائيح:ـ10-4

الموا ـســــــريعحـاالشــــــتعال،ـوأخرىـومنحـتشــــــملـبقيحـاألماكنـاألخرىــأفمالتنقســــــمـالمفطحـإلىـمنطقتين:ـمنطقحـخطر ـوهيـمنطقحـتخزينـو
ـبالمفطح.

ـمتطلباتـعامح: 10/4/1
عنـ ـتصـــــــميمـاألعمالـالكهربائيحـلمفطاتـالوقو ـيلزمـاألخذـظيـاالعتبارـبعضـاالعتباراتـالفنيحـالخاصـــــــحـباألعمالـالخطر ـ

ـ:ـوهي
أنـتكونـ)ميعـالموا ـالكهربائيحـالتيـتســتخ مـظيـالتركيباتـواإلنشــاءاتـمنـاألنواعـالمعال)حـخصــيصــاًـضــ ـالفرائقـ .1

ـوتكونـمصنعحـطبقاـللمواصفاتـالقياسيحـالسعو يحـأوـإف ىـالمواصفاتـالعالميحـالخاصحـبمقاومحـالفريق.
 الفرائقـومقاومحـالص مات.أنـتخضعـالتم ي اتـالكهربائيحـالفتياطاتـخاصحـلمقاومحـ .6
يؤخذـظيـاالعتبارـافتياطاتـاألمنـالالزمحـلمنعـف وثـالفرائقـنتي)حـأليـشرار ـكهربائيحـق ـتف ثـمنـ)راءـفركحـ .3

 القواطعـأثناءـالوصلـأوـالفصل،ـوكذلضـعن ـانصهارـسلضـالمنصهرات.
 بـالمياهـأوـأيـسوائلـأخرى.الوصالتـالمو)و  ـظيـمواسيرـالتم ي اتـالكهربائيحـتكونـمفكمحـض ـتسر .4
ت)هزـالمواســيرـالتيـتمرـمنـمنطقحـاألمانـإلىـمنطقحـالخطرـبصــن وقـمانعـللتســربـومقاومـللفريقـأوـأيـصــن وقـ .5

 وخرـيعطىـفمايحـمكاظئحـعن ـالنقطحـالتيـت خلـعن هاـالمواسيرـإلىـالمنطقحـالخطر .
 ال وائرـاألخرى.الـي)وزـتم ي ـموصالتـال وائرـالمؤمنحـظيـنفسـمواسيرـ .2
المعـ اتـواأل)هز ـوالتمـ يـ اتـالكهربـائيـحـالثـابتـحـظيـالمنـاطقـالخطر ـتكونـمنـاألنواعـالمقـاومحـللفريقـوالتفاعالتـ .7

 الكيميائيحـوالموا ـالكبريتيح.ـوظيـالمناطقـاآلمنحـتكونـمنـاألنواعـالعا يحـالمستخ محـلألغراضـالصناعيح.
اـإلىـأيـمكانـ بخالفـالمصــــــابيحـالي ويحـوالمزو  ـبكابلـمرن(ـتغذىـمنـمصــــــ رـاأل)هز ـالتيـيمكنـفملهاـأوـنقله .8

 كهربائيـمفمىـض ـتيارـالتسربـاألرضي.
مراعــا ـعــ مـتوصـــــــيــلـالمعــ اتـالكهربــائيــحـمنـالنوعـغيرـالمؤمنـعلىـنفسـالــ ائر ـالكهربــائيــحـللمعــ اتـمنـالنوعـ .9

 المؤمن.
 ع مـتركيبـمنصهراتـعلىـالموصلـالمفاي . .10
 ي)وزـتركيبـقواطعـأوـمنصهراتـ اخلـهيكلـمضخاتـالوقو .ـالـ .11
يتمـترقيمـأيـمع  ـبذاتـالرقمـهيـوالقاطعـالموصـــــــلـللتيارـالكهربائيـبلوفحـالتوزيعـالكهربائيحـليســـــــهلـالتفكمـظيهاــ .16

 وبسرعحـمناسبحـعن ـف وثـأيــرفـغيرـعا ى.
رعيـحـبأرقامـمناـر ـألرقامـالقواطعـبلوفاتـالتوزيعـترقمـاألســـــــالضـوالتوصـــــــيالتـوالمقـابسـوالقواطعـوالمفـاتيحـالف .13

 الكهربائيحـمعـاستمراريحـتسلسلـاألرقامـظيـفالحـو)و ـأكثرـمنـلوفحـظرعيح،ـوكتابحـالبياناتـالوـيفيحـعلىـاللوفح.
ـتوصــــــيالتوصــــــلـاأل)هز ـالكهربائيحـمثلـاآلالتـالفاســــــبحـوالكاتبحـالكهربائيحـواأل)هز ـالكهربائيحـاألخرىـبال ائر ـ .14

 مست يماـبمفاتيحـذاتـقطبين.
ض.ف(ـعلىـالرصـــيفـالمفاذيـلمفطحـالوقو ـظإنهـي)بـأنـيكونـالخطـمنــ1308عن ـتم ي ـأيـخطـضــغطـمتوســطـ  .15

 م(ـتفتـسطحـاألرض.1000الكابالتـاألرضيحـوعلىـعمقـ 
ـالمواصفاتـالفنيحـالكهربائيح: 10/4/6

ـاألقسامـالرئيسيحـالتاليح:ـيمكنـتقسيمـالمواصفاتـالفنيحـلألعمالـالكهربائيحـإلى
ـال راسحـوالتصاميمـالكهربائيحـ: 10/4/6/1

ـي)بـأنـيشتملـالتصميمـالمق مـعلىـاألسسـالتاليح:
ـأنـتكونـشبكاتـتغذيحـاإلنار ـمستقلحـعنـشبكاتـتغذيحـالقوى. .1
شــــبكاتـوتم ي اتـالتغذيحـلمنطقحـالمضــــخاتـتكونـمنفصــــلحـعنـشــــبكاتـتغذيحـباقيـأقســــامـمفطحـ .6

 يكونـلكلـشبكحـقاطعـتيارـعموميـخاصـبهاـلسهولحـالتفكم.الوقو ـوأنـ
 إيضااـنـامـالتغذيحـبالتيارـالكهربائيـوال)ه ـوالذبذبحـوع  ـاألطوارـ الفازات(. .3
  ر)حـمئويح.ـ50 ر)حـالفرار ـالمفيطحـالتصميميحـلأل واتـالكهربائيحـ .4
ومقاطعـأســـــــالضـالتأريضـيوضـــــــحـعلىـالمخططاتـالكهربائيحـنـامـالتأريضـلأل)زاءـالكهربائيحـ .5

ونوعـالعزلـوطريقحـعملـاألرضــــيـونـامـاختبارـ ائر ـســــريانـاألرضــــيـ موتوراتـمضــــخاتـ
 الوقو ـــوف اتـاإلنار ـــالمقابســـالمفاتيحـوالقواطع...ـوخالظه(.

 يراعىـتوزيعـاألفمالـبالتساويـعلىـاألطوارـ الفازات(. .2
كونـمناســــبحـلشــــ  ـالتيارـالمارـبال ائر ـمعـمراعا ـعن ـاختيارـمقاطعـالكابالتـأوـالموصــــالتـأنـت .7

نسـبحـافتياطيـلموا)هحـأيـأفمالـب ونـارتفاعـظيـ ر)حـفرار ـالكابلـأوـالموصـلـلضـمانـســالمحـ
 العزل.

إيضااـالتفاصيلـالفنيحـالكاظيحـعنـنوعيحـوف اتـاإلنار ـوالمفاتيحـوالقواطعـوالمقابسـوالمنصهراتـ .8
 واألسالضـوكلـماـيلزمـلاللتزامـبهاـعن ـالتنفيذ.ـولوفاتـالتوزيعـوالكابالت

ت ونـعلىـالمخططاتـمســــــتوياتـشــــــ  ـاإلضــــــاء ـالمقترفحـلكلـقســــــمـمنـأقســــــامـالمفطحـوطبقاـ .9
 للمستوياتـالمبينحـظيماـبع .

ـالموا ـالكهربائيح: 10/4/6/6
ـتشتملـالموا ـالالزمحـلألعمالـالكهربائيحـلمفطاتـالوقو ـعلىـالموا ـالتاليح:

 األسالضـ:الكابالتـو .1
تكونـالكابالتـواألســـالضـالمســـتخ محـظيـالتم ي اتـمنـالنفاسـاألفمرـالم) ولـالمعزولــ:ـأ

 Stranded wire.)ـ
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ـ622/606أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ)ــــــــــــــ  ـ ـ
ـ(

ـاإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـإ ار ـ تخــــــطــــــيــــــــــــ

 االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

الكابالتـمنـالنوعـالمســـلحـوالمغلفحـمنـال اخلـبغالفـمنـالرصــــاصـأوـبغالفـمنـع ي ــ:ـب
 المقاومـلألفماضـواالشتعال.ـ(P.V.C)كلوري ـالفينيلـ

ـظولت.ـ200ظولتـولألسالضــ1000ال)ه ـالمقننـللكابالتــ:ـج
األســــــالضـمنـالنوعـالمعزولـبالثرموـبالســــــتيضـوتكونـمغلفحـبغالفـمنـالنايلونـومالئمحــ:ـ 

لالســـتخ امـظيـأماكنـأفمالـالوقو ـالســـائلـواألماكنـالرطبحـوالمعرضـــحـللزيوتـالطبيعيحـ
ـوأبخر ـالموا ـالملتهبحـظيـ ر)حـالفرار ـالعا يح.

 المواسيرـ: .6
التيـتم  ـ اخلـاألسقفـوال) رانـتكونـمنـالنوعـالمع نيـالم)لفنـأوـالبالستيضـالمواسـيرــ:ـأ

ـالمقاومـللهبـأوـاالشتعال.
المواســـيرـالتيـتم  ـتفتـســـطحـاألرضـي)بـأنـتكونـمفميحـ)ي اًـوالـتتأثرـباألفماضـــ:ـب

 والموا ـالكبريتيحـظيـباطنـاألرضـومنـالنوعـالمقاومـللص ماتـوض ـالت كل.
 المنصهراتـولوفاتـالتوزيع:القواطعـو .3

ـاختيارـالقواطعـيكونـبسعحـقطعـمناسبحـلفملـال ائر .ـ:ـأ
القواطعـالرئيسيحـوالقواطعـالفاكمحـل وائرـالمضخاتـتكونـمنـالنوعـالمزو ـبالفمايحـض ــ:ـب

ـ.(Earth leakage circuit breaker)التسريبـاألرضيـ
ـمنصهراتـالفمايحـتكونـبالسعحـالمناسبحـلفملـال ائر .ـ:ـج
تكونـلوفـاتـالتوزيعـالفرعيـحـالمقترفحـلمفطاتـالوقو ـمنـالنوعـالمقفلـتماماـومفكمـمنــ:ـ 

الغلقـومصـــــنعحـمنـالصـــــاجـالمقاومـللصـــــ ماتـوم هونحـب هانـمقاومـلألفماضـوالموا ـ
الكبريتيـحـوتركـبـظيـمنطقـحـاألمانـبغرظحـالتوزيعـالكهربائيح،ـويفضـــــــلـأنـتكونـاألنواعـ

فالحـاختيارـلوفاتـمنـالنوعـالذيـيركبـخارجـال) ارـظيلزمـأنــالغاطســـــــحـبال) ار،ـوظي
يكونـلهاـأبوابـمز و)حـ بابـللقواطعـمباشــــر ـوبابـخار)يـإلفكامـالغلقـومزو ـبإطارـ

ـمنـالكاوـتشوضـلهذاـالغرض(.
يراعىـكتـابـحـاســـــــمـالمنطقـحـالتيـتغذيهاـلوفحـالتوزيعـظيـفالحـو)و ـأكثرـمنـلوفح،ـكماــ:ـه

ال)ه ..ـظولت(ــ-كهرباءـ-اللوفـحـالتفـذيراتـالهـامـحـمثـلـ خطرـمميتـيوضـــــــحـعلىـبـاب
 وذلضـبلونـأفمر.

 وف اتـولوازمـاإلنار ـ: .4
تكونـوف اتـاإلنار ـالمســـمواـباســـتخ امهاـمنـالنوعـالمفكمـالمغلقـوالمقاومـللفريقـلمنعـتســـربـ

هذهـتركبـظيـوـ(Resistance fire- Class1- IP-555)الغبارـواألتربحـاألبخر ـوالســـــوائلـ
منطقـحـمضـــــــخـاتـالوقو ـومنـاطقـتغييرـالزيوتـوالشـــــــفوم.ـأماـوف اتـاإلنار ـظيـمنطقحـاألمانـ

ـظتكونـمنـاألنواعـالعا يحـوالمستخ محـظيـاألغراضـالصناعيح.
 المقابسـوالقابساتـ: .5

المع نيحـظيـالمنطقحـالخطر ـومناطقـتغييرـالزيوتـوالشـــفومـتكونـالمقابسـوالقابســـاتـمنـاألنواعـ
المقاومحـلألفماضـوالتفاعالتـالكيميائيحـومقاومحـللفريقـواالشـتعالـوأنـتكونـمنـالنوعـالتشابكيـ
أوـبغطاءـمفكمـوأنـتكونـذاتـقطبـأرضـــــىـويفضـــــلـأنـتكونـبمفتااـتأمين،ـوظيـالمنطقحـاآلمنحـ

ـتكونـمنـاألنواعـالعا يحـالمستخ محـظيـاألغراضـالصناعيح.
ـنـامـاإلضاء : 10/4/6/3

تصـــميمـاإلضـــاء ـي)بـأنـتكونـال راســـحـطبقاـللمواصـــفاتـالســـعو يحـأوـأف ـاألنـمحـالعالميحـعن ـ
ـالمعترفـبهاـظيـفساباتـش  ـاإلضاء ـويلزمـاإلشار ـإلىـالنـامـالمختارـظيـمستن اتـالمشروع.

ـ(ـهيـالف ـاأل نىـالوا)بـتفقيقه.3وتكونـش  ـاإلضاء ـالموضفحـظيـال) ولـرقمـ 
ـ

ـيوضحـش  ـاإلضاء ـللعناصرـالمختلفحـ(3) ولـرقمـ 
ـ
ـ

 نوع الوقود
 لون المضخة

ـ
ـالوقو ـ المضخات(ـأفمالمنطقحـ

ـمنطقحـتغييرـالزيوتـوالشفوم
ـمنطقحـمفالتـعرضـوبيعـقطعـالغيارـوخ ماتـالسيارات

ـمنطقحـمفالتـالبيعـالت)اريح
ـغرفـتخزينـالزيوتـوالشفوم

ـغرفـاالسترافات

ـلوكسـ100
ـلوكسـ360
ـلوكسـ1100
ـلوكسـ540
ـلوكسـ54
ـلوكسـ120

ـ
ـمفاتيحـالطوارئـ: 10/4/6/4

ي)بـأنـتزو ـال ائر ـأوـال وائرـالكهربائيحـالمغذيحـللمضـــخاتـبمفتااـأوـقاطعـمســـتقلـللطوارئـباإلضـــاظحـ
إلىـالمفتااـالعموميـوذلضـلفصـلـالتغذيحـالكهربائيحـعنـ)ميعـمضخاتـالوقو ـومع اتـاإلنار ـالملفقحـبهاـ

قريب،ـوعلىـمســاظحـأمانـالـتقلـعنـعشــر ـأمتارـمنـأيـظتفحـظيـخزانـتعبئحـالوقو ـأوــويركبـظيـمكان
ـمضخحـالوقو ـأوـماسور ـالتهويح.

ـ وائرـالمضخاتـ: 10/4/6/5
ـتنقسمـال وائرـالكهربائيحـلمضخاتـالوقو ـتبعاـلنوعهاـكالتالي:

ـالمضخحـالمنفر  :ـ.أ
ضـالمضـــــخحـومع اتـاإلنار ـالملفقحـتزو ـالمضـــــخحـب ائر ـكهربائيحـواف  ـللتفكمـظيـكلـمنـمفر

ســعحـمناســبحـلفملـال ائر ـكماـتزو ـالمضــخحــذيـمنصــهربهاـوتتمـفمايتهاـبواســطحـقاطعـ ائر ـأوـ
قطبينـ قاطعـال ائر ـثنائي(ـإلمكانـظصـــــلـالمضـــــخحـكلياـعنـاأل)زاءـاألخرىــذيبمفتااـكهربائيـ

ـللتركيباتـالكهربائيح.
ـالمضخحـالمز و)حـ:ـ.ب
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ـ622/606أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ)ــــــــــــــ  ـ ـ
ـ(

ـاإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـإ ار ـ تخــــــطــــــيــــــــــــ

 االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

المز و)حـبثالثـ وائرـكهربائيحـظرعيحـمنفصــلحـــــــــــواف  ـلكلـمضــخحـعلىـف  ــــتزو ـالمضــخح
وواف  ـلإلنار ـــــــــــوتتمـفمايحـكلـ ائر ـظرعيحـبقاطعـ ائر ـمناســبـأوـبمنصــهرـذيـســعحـمناســبحـ

ـلفملـال ائر .
كمـاـتزو ـالمضـــــــخـاتـالمز و)ـحـبمفتـااـكهربـائيـذيـقطبينـ قـاطعـثنائي(ـظيـال ائر ـالرئيســـــــيحـ

ـضخحـوذلضـإلمكانـظصلـ)ميعـال وائرـالفرعيحـللمضخحـكلياـعنـباقيـأ)زاءـالشبكحـالكهربائيح.للم
وتســـــــتخـ مـالمفـاتيحـالزئبقيـحـ اخـلـالز)ـاجـأوـالمفاتيحـال قيقحـالمغلقحـللتوصـــــــيلـوالفصـــــــلـ اخلـ

ـالمضخات.
ـنـامـالتأريضـ: 10/4/6/2

فرعيحـأوـظيـمكانـمناســــبـيتمـإنشــــاءـأرضــــيـعامـلمفطحـالوقو ـب)وارـغرظحـتوزيعـالكهرباءـالـ:ـأ
ـأوم.ـ65بعي اًـعنـمنطقحـتخزينـوأفمالـالوقو ـوي)بـأالـتزي ـمقاومحـقطبـالتأريضـعنـ

يؤرضـالغالفـالمع نيـل)ميعـالمع اتـوالمضـــخاتـالكهربائيحـوالمواســـيرـوصـــنا يقـالتوصـــيلــ:ـب
 والغالفـالمع نيـللكابالتـالمسلفحـو)ميعـاأل)زاءـالمع نيحـلخزاناتـالوقو .

ؤرضـمضـــخاتـالوقو ـبموصـــلـأرضـــىـإلىـاألرضـــيـالعامـويكونـمنـالنوعـالمعزولـالمقاومـتـ:ـج
ـللتفاعالتـالكيميائيحـوالموا ـالكبريتيح.

والمعزولــ(Stranded wire)ـ يتمـت)هيزـموصــــــــلـأرضـــــــىـمنـالنفــاسـاألفمرـالم)ــ ولـ:ـ 
يضـالعموميح.ـ.ـويوصـلـأف ـطرظيهـبشـبكحـالتأر6مم50بمقطعـالـيقلـعنــ(P.V.C)بالبالسـتيضـ

لسـهولحـتثبيتهـب)سمـعربحـنقلـالوقو ـأثناءـعمليحــ(Clamp)والطرفـاآلخرـيكونـمزو ـبماسـضـ
ـتفريغـالوقو ـبالخزاناتـلتسريبـأيـشفناتـكهرباءـاستاتيكيح.

أنـتكونـخراطيمـمـلءـالوقو ـمنـالنوعـالمعـ نيـالمغلفـبالبالســـــــتيضـ ع ي ـكلوري ـالفينيل(ـوأنــ:ـه
للكهرباءـلتفريغـأيـشـفناتـكهرواسـتاتيكيحـمنـالسياراتـأثناءـتعبئتهاـبالوقو ــيكونـموصـالـ)ي اًـ
ـظيـاألرضـمباشر .

أنـيكونـخرطومـتفريغـالوقو ـمنـالنوعـالمعــ نيـالمغلفـبــالبالســـــــتيــضـ عــ يــ ـكلوريــ ـالفينيــل(ــ:ـو
ـناتلتســــريبـأيـشــــفناتـكهرواســــتاتيكيحـأثناءـعمليحـالتفريغـمنـســــياراتـنقلـالوقو ـإلىـالخزا

ـاألرضيحـبالمفطح.
 يتمـاختبارـصالفيحـشبكحـالتأريضـكلـخمسـسنواتـعلىـاألكثر.ـ:ـز

ـتعليماتـخاصحـبالتركيباتـالكهربائيحـ: 10/4/6/7
ـعلىـالتعليماتـالتاليحـ:ـعالو يراعىـااللتزامـبأصولـالصناعحـعن ـتنفيذـاألعمالـالكهربائيحـ

الســـــعو يحـللمواصـــــفاتـوالمقاييسـضـــــرور ـاتباعـنـامـاأللوانـطبقاـلمواصـــــفاتـالهيئحـالعربيحــ:ـأ
 (.4الموضحـظيـال) ولـرقمـ 

ــ
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ـ(

ـاإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار
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 االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

ـ(ـ4) ولـرقمـ 
ـيوضحـنـامـألوانـالموصالتـالكهربائيح

 اللون الموصل

ـالكهرباء
ـالتعا ل
ـاألرضي

ـأفمرـأوـأسو ـأوـأبيضـأوـبنى
ـأزرقـظاتح

ـأخضرـأوـأخضرـمختلطـباألصفر

 
 التم ي اتـتكونـكالتالي:ـ:ـب

ظيـاألســقفـوال) ارـتكونـ اخلـمواســيرـمفميحـومقاومحـللفرائقـأوـالتم ي اتـالتيـتتمـ .1
ـاالشتعالـوتكونـم ظونحـ)ي اًـومغطا ـمنـ)ميعـال)وانبـباألسمنت.

التم ي اتـاألرضــــيحـســــواءـكانتـكابالتـأوـأســــالضـتكونـ اخلـمواســــيرـمعال)حـضــــ ـ .6
ليحـ،ـوتتبعـالنـمـالتاالتفاعالتـالكيميائيحـوالموا ـالكبريتيحـوضـــــ ـالت كلـومقاومحـللفريق

: 
  ض.ف(ـالمار ـبالقربـمنـالمنطقحـالخطر ـتكونــ1308كابالتـالضغطـالمتوسطـ

ـعلىـعمقـالـيقلـعنـمترـواف ـمنـسطحـاإلسفلت.
  ظولت(ـتكونـعلىـعمقـالـيقلـعنــ380/660/167كابالتـالضــــغطـالمنخفضـ

 سمـمنـسطحـاإلسفلت.70
وضـــــــعـطبقحـمنـالرملـال)افـتفتـالكابالتــعن ـتم ي ـالكابالتـظيـباطنـاألرضـيتم .3

ســـمـكماـيتمـوضـــعـبالطاتـخرســـانيحـوشـــريطـتفذيريـ10وأخرىـظوقهاـوســـمضـالطبقحـ
 بطولـمسارـالكابالت.

الـي)وزـعملـأيـوصـــالتـظيـاألســـالضـ اخلـالمواســـيرـســـواءـظيـالمنطقحـالخطر ـأوـ .4
مــ يــ اتـالمنطقــحـالمنطقــحـاآلمنــح،ـكمــاـالـي)وزـعمــلـأيـوصـــــــالتـظيـالكــابالتـظيـت

معـع مـالســمااـبعملـأيـتركيباتـكهربائيحـمؤقتحـظيـأيـ)زءـمنـأ)زاءـ الخطر ـأيضــاـم
 المفطح.

يراعىـأنـتكونـ)ميعـاأل واتـالكهربــائيــحـمثــلـ المقــابسـوالمفــاتيح...إلخ(ـالتيـتركــبـ .5
ــحـ ــاهـواألترب ــحـمنـالنوعـالمفمىـضــــــــ ـالمي ــانيـأوـعلىـال)ــ رانـالخــار)ي خــارجـالمب

 .(Outdoor, Weather proof Types)ر ـواألفماضـواألبخ
ـغرظحـالكهرباءـ: 6/6/4/10

 غرظحـتوزيعـالكهرباءـ:ـ.أ
ضـــرور ـإنشـــاءـغرظحـكهرباءـ اخليحـمســـتقلحـلتوزيعـالطاقحـالكهربائيحـعلىـأقســـامـالمفطحـ

أمتارـمربعح،ـوعلىـبع ـالـيقلـعنـعشـــــر ـأمتارـ مســـــاظحــ2المختلفحـبمســـــافحـالـتقلـعنـ
ســــمـمعـع مـعملـظتفاتـ60الخطر ـوتكونـســــماكحـال) رانـالـتقلـعنــأمان(ـمنـالمنطقح

ـتهويحـظيـال) ارـالموا)هـللمنطقحـالخطر .
 غرظحـشركحـالكهرباءـ:ـ.ب

عن ـالضـــرور ـلتخصـــيصـغرظحـكهرباءـلتركيبـمفولـشـــركحـالكهرباءـيراعىـضـــرور ـ
ليحـوتنشــأـالفصــولـعلىـمخططـوتصــميمـغرظحـالمفولـالكهربائيـمنـشــركحـالكهرباءـالمف

متراًـمنـالمنطقــحـالخطر ـولهــاـوا)هــحـوافــ  ـعلىــ15الغرظــحـظيـموقعـالـيقــلـبعــ هـعنـ
األقلـعلىـالشـارعـمعـاألخذـظيـاالعتبارـأنـتكونـظتفحـالتهويحـوم خلـالغرظحـ)هحـالشارعـ

ـمعـمالفـحـأنـتغطىـهذهـالفتفحـبشبضـضيقـالفتفات.
ـنـامـالوقايحـوالفمايحـالكهربائيح: 10/4/3

ســـواءــاألرضـــيي)بـأنـتكونـ)ميعـالقواطعـالفاكمحـل وائرـالمنطقحـالخطر ـمنـالنوعـالمؤمنـوتعملـبنـامـالتســـريبـ .1
ـللتيارـأوـال)ه .

يتمـعملـ ائر ـفمايحـكهربائيحـللتفكمـظيـظصـــلـالتيارـالكهربائيـعنـ)ميعـشـــبكاتـالكهرباءـالخاصـــحـبالمنطقحـالخطر ـ .6
تـالوقو ،ـكماـيتمـعملـ ائر ـفمايحـكهربائيحـأخرىـللتفكمـظيـظصلـالتيارـعنـعن ـف وثـأيـشـيءـغيرـعا ىـلمضـخا
 )ميعـشبكاتـكهرباءـالمفطحـبالكامل.

الـي)وزـعمـلـغرفـتفتيشـكهربائيحـظيـالمنطقحـالخطر ـوظيـفالحـالضـــــــرور ـيتمـعملـغرظحـتفتيشـمنـالنوعـالمفكمـ .3
قـتفريغـمفكمحـالغلقـعن ـالفا)حـإليهاـوي)بـأنـتكونـمعزولحـالغلقـوظيـالمنطقحـاآلمنحـظقط،ـويمكنـاســـــتخ امـصـــــنا ي

 )ي اًـبما  ـتمنعـت كلهاـأوـتفاعلهاـمعـالموا ـالكبريتيحـواألفماض.
ظولتـوتكونـمزو  ـبكابلـمرنـ)ي ـالعزلـكماـيفضلــ50عن ـاستخ امـمصابيحـي ويحـي)بـأالـتعملـعلىـ)ه ـأكبرـمنـ .4

 طارياتـال)اظحـومؤمنحـض ـف وثـالشرار ـمنها.أنـتكونـمنـالنوعـالذيـيعملـبالب
 ي)بـوضعـأ واتـإطفاءـالفريقـالمالئمحـللشرار ـالكهربائيحـالتيـيمكنـأنـتنتجـمنـالمع اتـوالقواطع. .5

ـمول ـالكهرباءـاالفتياطي 10/4/4
ـ:اآلتيـيراعىـخار)يظيـفالحـتغذيحـالمفطحـبمول ـكهربائيـبصفحـأساسيحـأوـبصفحـافتياطيحـعن ـو)و ـمص رـتغذيحـ

أنـيتمـوضـــــــعـالمولـ ـظيـغرظـحـمســـــــتقلـحـبعيـ اًـعنـمنطقحـأفمالـوففــالموا ـالبتروليحـوتكونـأبوابـالخ محـوظتفاتـ .1
ـالتهويحـعلىـات)اهـمضا ـللمفطحـوبمساظحـأمانـالـتقلـعنـخمسحـعشرـمتراً.

الغرظحـرأســـــــياـوبفيثـالـيقلـتكونـماســـــــور ـعا مـالماكينحـالمركبحـعلىـالمول ـالكهربائيـأعلىـماـيمكنـظوقـســـــــطحـ .6
 متر.605ارتفاعهاـعنـ

 ي)بـتأمينـخزانـالوقو ـاليوميـالخاصـبتموينـالماكينحـالخاصحـبالمول ـالكهربائيـض ـالفريق. .3
ـع مـترضـأوـوضعـأيـموا ـملتهبحـ اخلـغرظحـالمول ـكتخزينـالشفومـوالزيوتـوخالظه. .4
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ـاإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار
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ـاالشتراطاتـالميكانيكيح:ـ10-5

ـاالشتراطاتـالميكانيكيحـعن ـتصميمـاألعمالـالميكانيكيحـلمفطاتـالوقو ـكماـيلي:يلزمـأتباعـ
ـخزانـالوقــــــو : 10/5/1

ي)ـبـأنـتكونـالموا ـالـ اخلـحـظيـإنشـــــــاءـالخزانـمالئمـحـوغيرـمتـأثر ـبالموا ـالبتروليحـالتيـســـــــيتمـتخزينهاـويمكنـأنـ .1
ـيستخ مـظيهاـالصلبـأوـأيحـما  ـأخرىـمناسبح.

 مم.2ألوااـالصلبـظيـأيـمقطعـعنــأالـيقلـسمض .6
 أنـيكونـلكلـقسمـمنـالخزانـوسيلحـمستقلحـلقياسـكميحـالوقو ـبهـظيـفالحـو)و ـأكثرـمنـقسمـبالخزان. .3
ظيـفالحـملءـالخزانـبأنبوبحـملءـرأســــيحـظي)بـأنـتســــتخ مـهذهـاألنبوبحـظيـإ خالـمقياسـكميحـالوقو ـبالخزان.ـوي)بـ .4

اشـــر ـتفتـأنبوبحـالملءـلواـمنـالصـــلبـبســـمضـالـيقلـعنـســـمضـالخزانـوأنـيكونـمقياسـأنـيلفمـظيـقاعـالخزانـمب
 العمقـمصنوعاـمنـما  ـغيرـف ي يح.

إذاـكـانـالخزانـمزو اًـبـأنبوبـحـمـلءـمـائلـحـظي)ـبـأالـيســـــــتخـ مـمقيـاسـالعمقـظيـقيـاسـكميـحـالوقو ـبـالخزانـوي)بـأنـ .5
 تستخ مـوسيلحـأخرىـمناسبحـللقياس.

وطـأنابيبـالملءـوالتهويحـوالتغذيحـإلىـالخزانـمنـالقمحـظقطـعن ـالمســـتوىـالرأســـيـالمارـبالمفورـالطوليـأنـت خلـخط .2
 للخزان.

 كيلوـبسكالـعن ماـتكونـأنبوبحـالملءـمملوء ـبالوقو .ـ70أالـيزي ـالضغطـاالستاتيكيـالناشئـعن ـقاعـالخزانـعلىـ .7
 منـالهيئحـالسعو يحـللمواصفاتـوالمقاييسـوال)و  ـ.ـتكونـخزاناتـالوقو ـمطابقحـللمواصفاتـالمعتم   .8
عملـاختبارـضـغطـكلـكلـثالثـسـنواتـلالنابيبـالموصلحـمنـالخزاناتـالىـمضخاتـالوقو ـلضمانـع مـو)و ـتسربـ .9

 للوقو ـيضرـبالصفحـ.
 قيقحـوذلضـبع ــ15كيلوـبسكالـلم  ـالـتقلـعنــ135أنـيتمـملءـالخزانـبالماءـوتعريضهـلضغطـهي روستاتيكىـمق ارهـ .10

وضــــعهـظيـالففر ـوقبلـإفاطتهـبالخرســــانحـأوـالرملـللتفققـمنـع مـو)و ـتســــربـمنـالخزانـأوـيتمـتعريضـالخزانـ
 (ـالتاليـ:5كيلوـبسكالـلفتر ـزمنيحـطبقاـلل) ولـرقمـ ـ165لضغطـهوائيـ اخليـمق ارهـ

 فترة االختبار الطاقة التخزينية المتسوطة ال تتعدى 

ـساعحـ64ـلترـ15000

ـساعحـ48ـلترـ60000

ـساعحـ76ـلترـ45000

ـساعحـ92ـلترـ20000

ـ
ـ(5) ولـرقمـ 

ـيوضحـظتراتـاالختباراتـالخاصحـبالضغطـطبقاـللطاقحـالتخزينيح
 

أنـتفاطـتوصــــيالتـظتفاتـال خولـوالملءـوالتغذيحـوالتهويحـبغرظحـتفتيشـمنـالطوبـأوـالخرســــانحـمعـتزوي هاـبغطاءـ .11
ســــمـظوقـمســــتوىـأرضــــيحـمنطقحـالخ محـمعـإفاطتهـ5وكذلضـبمانعـتســــربـمز وجـأوـيكونـمرتفعاـإلىـمســــاظحـلهـقفلـ

 بمنف رـخراساني.
ـمضخحـالوقو : 10/5/6

لتراًـمنـالوقو ـظيـكلــ90أنـتزو ـالمضــخحـاآلليحـللوقو ـبوســيلحـتلقائيحـلتف ي ـكميحـالوقو ـبفيثـتمنعـت ظقـأكثرـمنـ .1
ـمر ـتشغلـظيهاـالمضخح.

أنـتكونـالمضــــخحـاآلليحـللوقو ـم)هز ـبوســــيلحـتبري ـميكانيكيحـتمكنهاـمنـالعملـالمتواصــــلـ ونـارتفاعـ ر)حــي)ب .6
 الفرار ـبها.

أنـتزو ـالمضــــخحـبوســــيلحـتفكمـالـتســــمحـلهاـبالعملـإالـعن ـرظعـالفوهحـمنـمكانهاـالمعتا ـوتشــــغيلـالمفتااـالي ويـ .3
 لحـعلىـإيقافـالمضخحـعن ـإعا  ـالفوهحـإلىـوضعهاـالمعتا .المو)و ـعلىـالمضخح،ـكماـتعملـهذهـالوسي

أنـتركبـأنبوبحـالر)وعـال)انبيحـبفيثـتعملـعلىـإعا  ـالوقو ـالزائ ـإلىـالخزانـوأالـيزي ـالف ـاألقصـــــــىـللضـــــــغطـ .4
 كيلوـبسكال.ـ60الذيـيب أـعن هـالر)وعـعنـ

 كيلوـبسكال.ـ50 روستاتيكيـمق ارهـإذاـزو تـالمضخحـبمبينـز)ا)يـظي)بـأنـيتفملـالز)اجـضغطاـهي .5
 .6سمـ75أنـيتوظرـتيارـهواءـمناسبـللتهويحـفولـالمضخحـوأالـتقلـالمسافحـالكليحـالفعالحـلفتفاتـالتهويحـعنـ .2
أنـيكونـخرطومـالتوزيعـمنـالنوعـالموصـــــــلـللكهربـاءـوذوـســـــــطحـخـار)يـأملسـومقـاومـللعوامـلـال)ويحـوالت كلـ .7

 مم.ـ30-ـ60أمتارـوأنـيكونـمقاسـقطرـالخرطومـال اخليـمنــ4ي ـطولهـعنـوالموا ـالبتروليحـوأالـيز
ظيـفالحـإمكانيحـف وثـأيـتسـربـللوقو ـظيـالفرا ـالمو)و ـتفتـغالفـالمضـخحـظيلزمـاسـتخ امـوسـائلـمناسبحـمثلـ .8

 ملءـالفرا ـبالرملـليمكنـامتصاصـهذاـالتسرب.
تخذـاالفتياطاتـالالزمحـلمنعـتســــــربـالبنزينـإلىـمواســــــيرـأنـيتمـعملـم)ارىـمناســــــبحـألرضــــــيحـمنطقحـالعملـوت .9

 الصرفـأوـالم)ارى.
 

ـظوهحـتصريفـالوقــــــو : 10/5/3
أنـتزو ـظوهـحـتصـــــــريفـالوقو ـبقطـاعـتلقـائيـيمنعـتنـاثرـالوقو ـنتي)حـاالرت ا ـأوـنتي)حـزيا  ـالملءـوأالـيزي ـمع لـ .1

ـمضبوطـعليهـذراعـظتحـالفوهح.التصريفـالالزمـلتشغيلـالقاطعـعلىـنصفـمع لـالتصريفـال
 أالـتزو ـالمضخاتـالتيـيتمـتشغيلهاـبواسطحـعاملـبذراعـلفتحـالصمامـإالـإذاـتواظرتـ)ميعـالشروطـالتاليح: .6

ـاتخاذـاالفتياطاتـالالزمحـلضمانـع مـإزافحـالفوهحـمنـأنبوبحـالملءـللسيار ـأثناءـعملياتـالملءـالعا يح.ـ.أ
أنبوبحـالملءـللســـيار ـظي)بـأنـيتمـإعتاقـذراعـتشـــغيلـصـــمامـالفوهحـتلقائياـعن ـظيـفالحـســـقوطـالفوهحـمنــ.ب

 اصط امـالفوهحـبالسيار ـأوـباألرضـوأنـيتوقفـت ظقـالوقو ـظيـالفال.
أنـيتمـتركيبـالفوهحـظيـخرطومـالتصــــريفـبطريقحـتضــــمنـتوقفـت ظقـالوقو ـوإعتاقـالفوهحـمنـم)موعحــ.ج

 ـأثناءـتوا) ـالفوهحـظيـأنبوبحـالملءـوذلضـقبلـأنـيف ثـتلفـظيـصــــمامـالتصــــريفـظيـفالحـتفرضـالســــيار
 التفكمـأوـالخرطومـأوـالمضخح.

 ظوهحـمضخحـالوقو ـظيـمفطاتـالخ محـالذاتيحـللسياراتـ: .3
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ـ622/606أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ)ــــــــــــــ  ـ ـ
ـ(

ـاإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـإ ار ـ تخــــــطــــــيــــــــــــ

 االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

ـباإلضاظحـإلىـماـسبقـي)بـأنـتتوظرـالمتطلباتـالتاليحـ:
 لترات/ـ قيقح.ـ9000صريفـأنـيكونـالف ـاأل نىـلمع لـالتصريفـالالزمـلتشغيلـقاطعـالتـ.أ
ي)بـبع ـتشـــــغيلـالقاطعـأالـيكونـمنـالممكنـإعا  ـالتصـــــريفـب ونـإعا  ـذراعـالتفكمـظيـالفوهحـأوالًـإلىــ.ب

ـوضعـالقفل.
 أنـتزو ـالفوهحـبأ ا ـتمنعـالتصريفـإالـإذاـوضعتـالفوهحـظيـوضعهاـالصفيحـأوـتمـتو)يههاـإلىـأسفل.ـ.ج
ا  ـالخرطومـتلقــائيــاـإلىـوضـــــــعــهـالطبيعيـاآلمنـب)وارـالمضـــــــخــحـبعــ ـأنـتتخــذـاالفتيــاطــاتـالالزمــحـإلعـــ. 

 االستخ ام.
أنـيكونـخرطومـالتوزيعـمنـالنوعـالموصـــــــلـللكهربـاءـوذوـســـــــطحـخار)يـاملسـومقاومـللعواملـال)ويحــ.ه

-60مـأربعحـأمتارـويكونـمقاسـقطرـالخرطومـال اخليـمنــ4والتـ كلـوالموا ـالبتروليحـوأالـيزي ـطولهـعنـ
 ممـ.ـ30

ي)بـانـتكونـاألنابيبـالموصــلحـمنـالخزاناتـإلىـمضــخاتـالوقو ـموضــوعحـ اخلـغالفـخار)يـللفمايحــ.و
 ومراقبحـتسربـالوقو ـعبرـاألنابيبـ.

ـاألنابيبـوملفقاتها 10/5/4
ـأالـتؤثرـالمنت)اتـالبتروليحـعلىـاألنابيبـوالصماماتـوملفقاتهاـوكذلضـعلىـأيـفلقاتـوصل. .1
لألنابيبـوتوصــــــيالتهاـبتأثيرـاإل)ها اتـالناشــــــئحـعنـالتم  ـالفراريـأوـالقوىـاألخرىـالتيــأالـيف ثـتلفـأوـتســـــرب .6

تفـ ثـأثنـاءـالخ محـالعا يحـ مثلـمرورـالســـــــيارات(ـكماـي)بـأنـتتفملـاإل)ها اتـوارتفاعـ ر)اتـالفرار ـالتيـتؤثرـ
 روف.عليهاـعن ـتعرضهاـللفريقـأوـأنـيتمـفمايتهاـبطريقحـمناسبحـض ـتلضـالـ

أنـيزو ـخطـاألنابيبـبع  ـكافـمنـالصـــــماماتـلتفقيقـالتشـــــغيلـبكفاء ـوأمانـأثناءـالتشـــــغيلـالعا ي،ـوكذلضـظيـفالحـ .3
فـ وثـأيـتلفـأوـظيـفـاالتـالطوارئ،ـوي)ـبـأالـيقـلـعـ  هـاـعنـصـــــــمـامينـأف هماـعن ـاتصـــــــالـاألنابيبـبالخزانـ

 واآلخرـعن ـاتصالـاألنابيبـبمضخحـالوقو .
 فمايحـاألنابيبـمنـالت كلـو هانهاـب هانـمقاومـلذلض.أنـيتمـ .4
أنـتوضـــــــعـخطوطـاألنـابيـبـبفيـثـالـتتلفـتفـتــروفـالتشـــــــغيـلـالعـا يـحـويفضـــــــلـأالـيقـلـانفـ ارـأنـابيبـالتهويحـ .5

 والتغــــــذيحـوأنابيبـالملءـالمائلحـعن
 ظيـات)اهـالخزان.ـ40:ـ1

 لتهويحـوأيـف ـمنـف و ـالمفطحـأوـأيحـظتفحـظيـأيـمبنىـعنـمترين.أالـتقلـالمساظحـاألظقيحـبينـموضعـمخرجـأنبوبحـا .2
 قائقــ10كيلوـبســـــكالـلم  ـالـتقلـعنــ135أنـيتمـاختبارـاألنابيبـوتوصــــيالتهاـبضـــــغطـ اخليـهي روســــتاتيكىـق رهـ .7

 للتأك ـمنـع مـو)و ـتسربـظيهاـقبلـتغطيتهاـبالخرسانحـأوـالرمل.
 ناسبحـتسمحـبالتعرفـالسهلـعلىـمفتوياتها.أنـت هنـاألنابيبـوترقمـبطريقحـم .8
ســـــمـأوـيتمـ15أنـت عمـخطوطـاألنابيبـالم ظونحـتفتهـاألرضـوتغطىـبطبقحـمنـالخرســـــانحـالناعمحـالـيقلـســـــمكهاـعنـ .9

فمـايتهـاـببالطـمنـالف)رـوظيـفـالـحـو)و ـفركـحـللســـــــيـاراتـظوقـخطوطـاألنـابيبـظي)بـتغطيحـالمنطقحـبالخرســـــــانحـ
 المسلفح.

الم)ارىـالتيـتوضعـب اخلهاـاألنابيبـبالرملـال)افـأوـماـيماثلهـوأنـتكونـبأبعا ـمناسبحـلتسهيلـأعمالـالصيانحــأنـتمأل .10
 للصماماتـوالملفقات.

يراعىـأنـتكونـالوصـــــالتـبينـالخزانـواألنابيبـوبينـاألنابيبـوالمضـــــخحـم)هز ـبطريقحـتســـــمحـلهاـبالفركحـلتالظيـ .11
 السياراتـظوقها.تسربـالوقو ـمنهاـأثناءـفركحـ

ـمع اتـإطفاءـالفريق: 10/5/5
تزو ـمفطاتـالوقو ـومراكزـخ محـالســـياراتـبالمع اتـوالموا ـالمناســــبحـإلطفاءـالفريقـظيـمرافلهـاألوليح،ـوي)بـأنـ .1

(ـ2يكونـعـ  ـونوعـطفـايـاتـالفريقـطبقـاـلتعليمـاتـالـ ظـاعـالمـ نيـوبفيـثـالـيقـلـعنـالعـ  ـالموضـــــــحـبال) ولـرقمـ 
 التالي:

ـ(ـ2رقمـ ) ولـ
ـيوضحـع  ـطفاياتـالفريقـطبقاـلع  ـالمضخات

 عدد مضخات الوقود
طفايات حريق بودرة جافة 

 كجم 10

 12جهاز إطفاء رغوي 
 جالون

جهاز إطفاء رغوي 
 جالون 31

ـ-ـ6ـ3ـ3إلىــ1منـ

ـ1ـ6ـ9ـ7إلىــ4منـ

ـ6ـ3ـ13ـ11إلىــ8منـ

ـ3ـ5ـ17ـ15إلىــ16منـ

ـ4ـ7ـ60ـ60إلىــ12منـ

ـ
إذاـزا ـع  ـمضــخاتـالوقو ـعنـعشــرينـمضــخحـظيضــافـإلىـال) ولـالســابقـملفوـحـ:ـ

(ـ)الونـلكلـ10(ـطفايحـرغويـ 1(ـك)مـوع  ـ 16(ـطفـايـحـفريقـبو ر ـ)ـاظحـ 6عـ  ـ 
ـخمسـمضخاتـوقو ـظأقل.

قفـيـســـــتوظيرـطفاياتـوليحـتعملـتلقائياًـعن ـارتفاعـ ر)حـالفرار ـإلىـف ـمعينـوتركبـظوقـمنطقحـمضـــــخاتـالوقو ـظ .6
(ـك)مـ10ـــــ2المـلحـبواقعـطفايحـواف  ـلكلـمـلحـوكذلضـيراعىـو)و ـطفايحـفريقـي ويحـواف  ـعلىـاألقلـسعتهاـمنـ 
 مسفوقـ)افـبالقربـمنـظتفحـخزانـالوقو ـوأخرىـبالقربـمنـم خلـغرظحـمول ـالكهرباءـ إنـو) (.

وســـــــهلحـالمنالـلألظرا ـالعاملينـبالمفطحـوظقاــي)بـوضـــــــعـع  ـكافـمنـال)را لـالمملوء ـبالرملـظيـأماكنـمناســـــــبح .3
لتعليمـاتـال ظاعـالم نيـوبفيثـالـيقلـع  هاـعنـاثنينـعن ـكلـمنـمنطقحـمضـــــــخاتـالوقو ـوب)وارـطفايحـالفريقـعن ـ

 ظتفحـخزانـالوقو ـوكذلضـعن ـكلـمنطقحـمخصصحـلتزوي ـالسياراتـبالزيوت.
 مفابسـالمطاظئـ: .4

بوصــــحـويكونـتســــنينـالمخارجــ605ذـماءـإلطفاءـالفريق(ـبهـمخر)انـبمقاسـي)بـإنشــــاءـمفبسـمطاظئـ مأخـ.أ
ـ(.(Screw Hose Threading Ansht American nationalمماثلـلتسنينـالمستخ مـظيـال ظاعـالم نيـ

 وـي)بـتوظرـمفبسينـللمطاظئـعلىـاألقلـظيـ)هتينـمختلفتينـ اخلـالمفطح.
م(ـخمســــحـعشــــرـمتراـمنـمنطقحـالمضــــخاتـومنطقحـالتفريغـوأالـ15 ـتكونـمفابسـاإلطفاءـعلىـبع ـالـيقلـعنـ.ب

 متراًـبأيـفالـمنـاألفوال.ـ30تزي ـالمساظحـعنـ
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ـاإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار
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ي)بـتوظرـمصــ رـواف ـللمياهـعلىـاألقلـلمفابسـاإلطفاءـ:ـإماـمنـالنـامـالعامـلمياهـإطفاءـالفريق،ـأوـمنـخزانــ.ج
رضـظيـالمفطحـمزو ـبمضـــــخحـإطفاءـذاتيحـالتفضـــــيرـخاصـالـتقلـســـــعتهـعنـثالثينـألفـ)الونـيقامـلهذاـالغ

ـرطل/ـبوصحـالمربعحـعن ـمخارجـمفابسـاإلطفاء.ـ7)الونـظيـال قيقحـوضغطــ500بطاقحـ
توضــعـمضــخحـاإلطفاءـظيـغرظحـمنعزلحـعلىـبع ـالـيقلـعنـعشــرينـمتراـمنـمنطقحـمضــخاتـالوقو ـأوـمنطقحــ. 

ـالتفريغـمعـعملـالتهويحـالالزمحـلها.
 (ـالتالي:7يكونـعن ـكلـمفبسـإطفاءـصن وقـخراطيمـفسبـماـهوـموضحـظيـال) ولـرقمـ ـي)بـأنـ.ه

ـ(7) ولـرقمـ 
ـيوضحـمفتوياتـصن وقـالخراطيمـ

 العدد المطلوب النوع

ـ4ـبوصحـ105مترـوقطرــ30خراطيمـبطولـ

ـ4ـبوصحـومزو  ـبمقبضـمس سـ105ظوهحـرشـماءـفريقـقطرـ

ـ6ـبوصحـ105بوصفحـومخر)ينـبصماماتـقطرــ605موزعاتـخراطيمـذاتـم خلـ

ـ6ـبوصحـ605بوصحـوخرجـقطرــ105م)معاتـخراطيمـذاتـم خلينـقطرـ

ـ6ـبوصحـ605مفتااـخراطيمـ

ـ6ـبوصحـ105مفتااـخراطيمـ

ـاالشتراطاتـالصفيح:ـ10-2

مباشــــر ـللشــــبكاتـالعامحـللصــــرفـالصــــفي،ــتعتبرـالموا ـالمتطاير ـوغيرـالمتطاير ـمنـمنت)اتـالبترولـمصــــ راًـللخطور ـإذاـتمـتصــــريفها
الثقيلحــتظالبترولـما  ـسـريعحـالتطايرـوإذاـتمـتصـريفهاـللشـبكاتـق ـتسـببـانف)اراـوت ميراـللممتلكات،ـبينماـالمنت)اتـغيرـالمتطاير ـمثلـالزيو

معال)حـالمياهـالمفتويحـعلىـالزيوتــوالشــــفومـالصــــناعيحـيصــــعبـمعال)تهاـظيـمفطاتـالمعال)حـوتتســــببـظيـانســــ ا ـالمواســــير،ـلذلضـيلزم
والشـفومـوالموا ـالبتروليحـمسـبقاـقبلـالسمااـبتصريفهاـللشبكاتـالعامحـللصرفـالصفيـأوـالصرفـال اخليـظيـفالحـع مـو)و ـشبكحـصرفـ

ـصفيـعامحـوتراعىـظيـذلضـالضوابطـالتاليحـ:
الصا ر ـمنـمصلفحـاألرصا ـوفمايحـالبيئحــــــعلىـأنـتطبقـهــــ(ــــــ1406،ـ01ـ-1401تنصـمقاييسـفمايحـالبيئحـ الوثيقحـ 10/2/1

ـالنسبـالمطلوبحـللمعال)حـالمسبقحـلمياهـالصرفـالصفيـقبلـتصريفهاـإلىـالشبكحـالعامحـوظقـاإلرشا اتـالتاليحـ:
ـمل)م/ـلترـ160ــــشفومـوزيوتـ-
ـمل)م/لترـ150ــــظينـــــولـ-
ـلترمل)م/ــ005ـإ)ماليـهي روـكربوناتـمكلور ـ-

وعن ـت)اوزـالموا ـالمذكور ـللف و ـالمشــارـإليهاـبأعالهـظإنهـيلزمـمعال)تهاـمســبقاًـقبلـصــرظهاـإلىـشــبكحـالصــرفـالصــفيـ
العامح،ــويتمـتف ي ـأســاليبـقياسـالتصــرفـو)ميعـالعيناتـوطرقـالتفليلـبالمعملـوظقاـللطرقـالقياســيحـالختبارـالمياهـومياهـ

الهيئاتـاألمريكيح،ـارابطحـالصــــفحـالعامحا،ـارابطحـأعمالـالمياها،ـااتفا ـمراقبحـتلوثـالصــــرفـالصــــفيـالمع  ـبواســــطحـ
ـالمياها.

ـالـيسمحـبتصريفـأيـمنـالسوائلـالتاليـذكرهاـإلىـشبكحـالصرفـالصفي: 10/2/6
ـ)ازولينـــبنزينـــنفتالينـــزيتـالبترولـــأوـأيـسائلـقابلـلالشتعالـأوـلالنف)ارـصلباـكانـأوـغازيا. .1
ــاهـالصـــــــرفـالتيـتفتوىـعلىـأكثرـمنـ .6 ــلـ65مي ــتـالبترولـأوـزيوتـالـتتفل )زءـظيـالمليونـملي)رام/ـلترـمنـزي

 بيولو)ياـأوـأيـمنتجـمنـأصلـزيتـمع ني.
 مياهـالصرفـالتيـتفتوىـعلىـزيوتـعامحـأوـ هونـأوـشفوم. .3
أعالهـإلىـالشـــــــبكاتـالعامحـ للصـــــــرفـوإذاـتمـتصـــــــريفـالمياهـأوـالمخلفاتـالتيـتفتوىـعلىـالموا ـالمشـــــــارـإليهاـب .4

الصـــفي(ـظيكونـلل)هحـالمختصـــحـرظضـتصـــريفهاـأوـإلزامـصـــافبـ المفطح/ـمركزـخ محـالســـيارات(ـبعملـمعال)حـ
للسمااـبتصريفهاـأوـالتفكمـظيـالكمياتـومع لـالصرفـلضمانــ-(1-4مسـبقحـل ر)حـمقبولحــــــــــكماـهوـوار ـبالبن ـ 

ـهاـأوـتفصيلـتكاليفـنقلـومعال)حـهذهـالمخلفات.التقي ـبف و ـالنسبـالمسمواـب
لل)هحـالتابعحـلوزار ـالشــئونـالبل يحـوالقرويحـالفقـظيـمرا)عحـالتصــميمـوالتركيبـأل)هز ـومع اتـوف اتـالمعال)حـالالزمحـ 10/2/3

ـقبلـالمواظقحـعليها،ـوتوضعـهذهـالوف اتـظيـمواقعـمناسبحـيسهلـتنـيفهاـوالكشفـعليهاـبسرعح.
صــــرفـالمفلىـتتمـالمعال)حـظيـغرظحـالترســــيبـوالتصــــفيحـمنـالزيوتـوخالظهـكماـيتمـالتأك ـمنـســــالمحـوكفاء ـظيـفالحـال 10/2/4

ـالتربحـوسعحـو قحـالوف اتـالخاصحـبذلض.
ي)بـعملـميولـعامحـظيـأرضــــيحـالمفطحـتؤ ىـإلىـقنواتـخاصــــحـبالصــــرفـ اخلـالموقعـتؤ ىـإلىـمصــــاي ـالشــــفومـأوـ 10/2/5

اـقبلـصــرظهاـعلىـشــبكاتـالصــرفـالصــفيـالعامحـأوـالصــرفـالمفلىـالخاصـبالموقعـوالـيســمحـالبنزينـفيثـتتمـمعال)ته
 بتسربـأيـسوائلـخارجـالموقع.

ـمصاي ـالشفومـوالزيوت: 10/2/2
ـعن ـتصميمـالمصاي ـللشفومـوالزيوتـيراعىـماـيلي:

ـتكونـسعحـمصي  ـالشفومـوالزيوتـمناسبحـلكمياتـالماءـالمستعمل. .1
 برـالمصي  ـع اـالشفومـوالزيوتـالمختلطحـبالماء.ع مـصرفـأيـمخلفاتـع .6
يراعىـأنـتكونـالمســـــافحـالســـــطفيحـللمصـــــي  ـكبير ـق رـاإلمكانـلت)نبـارتفاعـ ر)حـفرار ـالمياهـالمرا ـمعال)تهاـ .3

 ولتوظيرـالتهويحـالمناسبحـلها.
 عملـعوارضـلتقليلـسرعحـال خول. .4
 خفضـمنسوبـالمخرجـلمنعـمرورـالشفومـوالزيوتـمنه. .5
 )وانبـالمصي  ـتكونـمنف ر ـويفضلـأنـيكونـقاعهاـمخروطياـويوصلـالمخرجـظيـأسفلـقاعـالمخروط. .2
 تنـيمـوسائلـكشطـوإزالحـالشفومـوالزيوتـالعائمح. .7
 يتمـصيانحـالمصائ ـبعنايحـوبصفحـمستمر . .8

ـمصاي ـالبنزينـ: 10/2/7
ظإنهـأقربـللت)معـظيـاألماكنـالمنخفضــــحـمثلــغازـالبنزينـقابلـلالشــــتعالـوســــام،ـولماـكانـهذاـالغازـأثقلـمنـالهواء .1

ـالمواسيرـوغرفـالتفتيشـالعميقحـولذاـي)بـأنـيزالـبالتهويح.
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ـاإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار
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مصـــي  ـالبترولـعبار ـعنـغرظحـمصـــمتحـومعزولحـذاتـقواطعـمتع   ـوتوضـــعـالقواطعـمتتاليحـومخار)هاـتفتـمســــتوىـالماءـفتىـيتمـف)زـ
لهواءـلمنعـأخطارـاالشـــــــتعال،ـويتمـتأمينـالتهويحـالالزمحـللتخلصـمنـغازـالبترول،ـوي)بـأنـيكونـالبنزينـوت)هزـالغرظحـبأغطيحـغيرـمنفذ ـل

ـارتفاعـأنابيبـالتهويحـكاظياـلتالظيـكاظحـأخطارـاالشتعالـونهاياتهاـالسفليحـت لىـأقربـماـيكونـمنـسطحـالماءـالستخالصـغازـالبترول.

ـفيمـ:إشتراطاتـومتطلباتـخ محـالغسيلـوالتشـ10-7

ـعن ـاقامحـخ محـالغسيلـوالتشفيمـظإنهـيلزمـتطبيقـاالشتراطاتـالتاليحـ:
اليزي ـارتفاعـالمبانيــعنـ ورـواف ـظقطـعلىـأنـتزو ـاألماكنـالمخصصحـللغسيلـوالتشفيمـبمروااـشفطـلت) ي ـالهواءـ.ـوتكونـ 10/7/1

 واليسمحـبعملـأيـظتفاتـبهاـ.فوائطـالمغاسلـظيـالمفطاتـمنـالفئتينـ ـج،ـ ـ(ـمصمتحـ)هحـالم)اورينـ
تخصصـغرظحـللمضخاتـالخاصحـب ظعـالمياهـورظعـالرواظعـعلىـأنـتكونـمنعزلحـعنـمبانيـالغسيلـوالتشفيمـظيـمكانـمناسبـ 10/7/6

مـمعـعملـظواصلـتم  ـبينهماـويعملـبهاـميولـمناسبحـللصرفـعلىـأنـتكونــ x6ـ6تكونـاألرضياتـمنـترابيعـخرسانيحـمسلفحـظيـف و ـ.
 الميولـ)هحـالشارعـ.

ـالتقي ـباالشتراطاتـالمعماريحـواالنشائيحـوالكهربائيحـوالميكانيكيحـوالصفيحـالوار  ـظيـالمعاييرـالتصميميحـللمفطاتـظيـهذهـالالئفح 10/7/3
 بماـيتناسبـمعـالمنشئاتـالمقامحـظيـمواقعـالغسيلـوالتشفيمـ.

العامحـ ونـمعال)تهاـمسبقاًـعلىـانـتعملـميولـمناسبحـلألرضياتـيمنعـصرفـالمياهـبع ـاالستعمالـعلىـشبكحـالصرفـالصفيـ 10/7/4
لتصريفـالمياهـوتتمـالمعال)حـباستعمالـمصاي ـالبترولـوالشفومـوغرفـالترسيبـوالتصفيحـمنـالزيوتـوظقـاالشتراطاتـالصفيحـظيـهذهـ

 الالئفحـوظيـفالـع مـو)و ـشبكحـصرفـصفيـعامحـظإنهـيلزمـعملـصرفـصفيـمفليـ.
 ظيـففر ـتغييرـالزيوتـاالشتراطاتـالتاليحـ:ـتطبق 10/7/5
مـوالتعيقـالسيار ــ5مـويكونـطولهاـمناسباـمعـطولـالسياراتـالتيـتستخ مـلهاـبفيثـاليقلـعنــ105مـوعمقــ0070تكونـالففر ـبعرضــ-أ

 الواقفحـظوقهاـمنـال خولـاوـالخروجـعلىـالففر ـ
 ظيـال خولـإليهاـوالخروجـمنهاـ.ـيزو ـالففر ـب رجـيساع ـعلىـسهولحـاستخ امـالففر ـ-ب
 ي)بـاالـيعترضـم خلـالففر ـاوـمخر)هاـمع اتـأوـأ)هز ـوخالظهاـ.ـ-ت
 تعزلـالففر ـمنـالخارجـعزالـ)ي اـض ـتسربـالشفومـوالزيوتـالمختلطحـ.ـ-ث
 تكونـأرضيحـالففر ـبشكلـمائلـظيـات)اهـنقطحـالصرفـالخاصحـبهاـ.ـ-ج

ـ
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ـاإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار
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 ( 7/ 6 م )نموذجنموذج عطاء يقدم في مزايدة بالظرف المختو 11-1

ـ
ـالمفترم.ـــــمعاليـأمينـمفاظـحـ)  ـ/ـسعا  

ـ
وتش يل وصيانة إنشاء )ـستثمارهـظيالـ)  موقعـظيـم ينحــالمتضمنـرغبتكمـتأ)يرــهـــ14ـــــ/ـــــ/ـــــــــإشار ـإليـإعالنكمـالمنشورـبالصففـبتاريخـ

ـ.(جديد - محطة وقود فئة أ
ـشتراطاتـالخاصحـبهذهـالمناظسح،ـكماـتمـمعاينحوفيثـتمـشراؤناـلكراسحـشروطـومواصفاتـالمناظسحـبمو)بـاإليصالـالمرظقـصورتهـواطلعناـعليـكاظحـاال

ـبيعحـمعاينحـتامحـناظيحـلل)هالح.علىـالطـالعقار
(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ـ ـــــــــــــــــــقارـالموضحـأعالهـبأ)ر ـسنويحـق رهاـ نتق مـلسعا تكمـبعرضناـالستئ)ارـالع

برظقهـكراسحـالشروطـوالمواصفاتـبع ـتوقيعـ)ميعـصففاتهاـمنـقبلناـوضمانـبنكيـيعا لـأ)ر ـسنحـكاملحـوكاظحـالمستن اتـالمطلوبحـظيــريالـوت) ون
ــكراسحـالشروطـوالمواصفات.

ـ

ـ اسم الشركة

ـ رقم السجل التجاري

ـبتاريخ:ـ صادرة من

ـ نوع النشاط

ـ)وال:ـظاكس: هاتف:

ـالرمزـ ص.ب

ـ
ـ
ـ

ـالعنوان:ـ..................................................................................................................
 
 
 

 الختم الرسمي                                                      التوقيع
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 للموقع( )الرسم الكروكي  المخطط العام للموقع 11-0

ـ
ـ
ـ
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 (6/3نموذج محضر تسليم عقار للمستثمر ) نموذج  11-3

 

ـارـــــمفضرـتسليمـعق

ـالرقم:
ـهـ14ــــــ/ــــــــ/ـــــــالتاريخ:ــ
ـالعقارـرقم:

ـبل يح

ـرقمـعق ـالتأ)ير:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاريخه:
ـاسمـالمستثمر:

ـإقــــــرار
ـ

ـ.................ظيـيومـ..........ـ ـبياناتهـعاليهـبأننيـق ـاستلمتـبمو)بـهذاـالمفضرـالعقارـالمذكورـأقر
بمو)بـعق ـاإلي)ارـالمبرمـمعـأمانح/ــ(أ إنشاااء وتشاا يل وصاايانة محطة وقود فئة )الســتخ امهـظيـهــــــــــ14ــــ/ــــــ/ـــــــبتاريخــ

فالتهـظيـتاريخــحـلل)هـالـحـشـــــــرعـاًـوبـأننيـقبلتهـعلىقمـتـبمعـاينتـهـمعـاينـهـتـامـحـنـاظيـبلـ يـحـ........................................ــوقـ ـ
ـاستالمه.

ـ ويشملـذلضـاألرضـوالموقعـوالمنش تـوالملفقاتـوأيحـت)هيزاتـأخري(
ـ

ـوعليهـأوقع
ـ....................................ـــالختمـ..................................ـالتوقيع

ـرئيسـبل يحـ.......................................

ـالتوقيعـ............................................
ـ
ـ

ــــــــــصور ـلملفـالعقار

 

 إقرار من المستثمر 11-1

 
ــيلي:يقرـالمستثمرـبماـ

 اطلعـعلىـكراسحـالشروطـوالمواصفاتـومرظقاتهاـوأنهـملتزمـبماـ)اءـبها.ـ .1
 اطلعـعلىـ)ميعـالنـمـالسعو يحـالمعمولـبهاـذاتـالصلحـبموضوعـالمزاي  ـوعلىـو)هـخاص:ـ .6

 هـ64/09/1463ظيــ38313/ب/3الئفحـالتصرفـبالعقاراتـالبل يحـالصا ر ـبمو)بـاألمرـالساميـالكريمـرقمـ 
 ناظيحـلل)هالح.تامحــللتأ)يرـمعاينحــالمعروضموقعـالعاينـ .3
ـ
 

ـالختمـــالتوقيعـ

ـ
ـ
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ـ

 نموذج العقد 10-1

ـرقمـالعق ..................................

ـتاريخـالعق ................................

 عقد تأجيرــ

ـيوم......................................المواظق......./......./.................تمـاالتفاقـبينـكلـمنـ:إنهـظيـ
ـاألمانح ـهذاـاسم ـعلى ـالتوقيع ـظي ............................................ومقرها.....................................ويمثلها

ـ...........................بصفته..................................................ـطرفـأولالعق ......................

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

ـ....................هاتف........................................................ظاكس.............................................................

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

ـ...........................البري ـاإلليكتروني...........................................................................................................

 ..............................................................................ــ................................اسمـالمستثمر...........................
ـ.....................شركحـ/ـمؤسسح.................................................................................................................

ـ............بتاريخ.........../.........../..................................................صا رـمن.............س)لـت)ارىـرقم...............
ـ...ويمثلهاـظيـالتوقيعـعلىـهذاـالعق .....................................................بصفته...................................

ـلتوقيع..................................................بالتفويضـرقم.........................................طرفـثانيوينوبـعنهـظيـا

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

ـ....................هاتف.....................................................ظاكس................................................................

ـ.....................................................ـص.ب....................................الم ينح............................الرمزـالبري ي

ـ.......................البري ـاإلليكتروني...........................................................................................................
رقمـ.......................ـظي...../...../.................القاضـــيـبقبولـالطلبـالمق مـمنـالطرفـبناءـعلىـاإل)راءاتـالمنتهيحـبخطابـ.........................ـ

ـالثانيـالستثمارـالعقارـالموضفحـبياناته،ـظق ـاتفقـالطرظانـعلىـماـيلي:
 تعريف لمفردات العقد. : المادة األول

ـوالمف   ـأماكنهاـظيـهذاـالعق .ـــاألرضـالمملوكحـلألمانحـوهـ:ـالموقعــ
ـ.الموضفحـبياناتهاـأ ناهـظيـوصفـالعقاررضـاألـوهـ:ـالعقارـ

ـالمشروع
ـ

ـ   ـبياناتهالمفمنـقبلـالمستثمرـعلىـالموقعــوتشغيلهـالمرا ـإقامته (أإنشاء وتش يل وصيانة محطة وقود فئة )هوــ:
ـأ ناه.ـكماـهوـموضح

ـال)هاتـذاتـالعالقح
ـ

ـيال)هاتـالفكوميحـوغيرـالفكوميحـولهاـعالقحـبالمشروعـمنـالنافيحـالتنـيميح،ـأوـالرقابيح،ـأوـالفنيح،ـأوـالتـيهـ:
ـتق مـالخ ماتـاألساسيحـللمشروع.

ـكراسحـالشروطـوالمواصفاتـ:ـالكراسح:
 

 مستندات العقد : المادة الثانية
ـمكملحـومتممحـومفسر ـلبعضهاـالبعضـوهىـتشكلـمستن اتـالعق :ـالمستن اتـالتاليح

ـكراسحـالشروطـوالمواصفاتـالفنيحـوملفقاتها. .1
 .الثانينموذجـالعطاءـالمق مـمنـالطرفـ .6
 اتفقـالطرظانـعلىـاعتبارهاـضمنـمستن اتـالعق .ـيتق يمـالعطاءاتـوقبولـالعرضـوالتـيمرفلتـظيالمراسالتـالمتبا لحـبينـالطرظينـ .3
 

 وصف العقار : المادة الثالثة
ــ:بمو)بـهذاـالعق ـقامـالطرفـاألولـبتأ)يرـالطرفـالثانيـالعقارـالوار ـبياناتهـظيماـيلي

ـفي.................................................................ـال)نوبــــــــــــــــــــــــــــــــــبل يحـموقعـالعقار:ـ
ـ)  ــــــــــــــــــــــــــ:الم ينح

 
 حدود العقار: )حسب الكروكي المرفق( 

  :مترا   بطول                                                    شماال 
  :مترا   بطول                                                    جنوبا 
  :مترا   بطول                                                    شرقا 
  :مترا   بطول                                                    غربا 

 
 مساحة العقار: 

DRAFT



  

 

ـ622/606أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ)ــــــــــــــ  ـ ـ
ـ(
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 :المساحة اإلجمالية  
  مساحة المباني:                متر مربع 
 :طابقاً                    عدد األدوار 
  البناءنوع : 
ـ

 العقدال رض من  : المادة الرابعة
ــــــــــأعالهـالموضـــفحـبياناتهــرضـمنـالعق ـهوـاســـتثمارـالموقعغال ي)وزـاســـتخ امهـلغيرـالغرضـوالــ(أ فئة  –إنشااااء وتشااا يل وصااايانة محطة وقود   )لـ

ـله.ـالمخصص
ـ

 مدة العقد : المادة الخامسة
منــخاللـشهرـعلىـاألكثرـ،ـبمو)بـمفضرـتسليمـموقعـمنـالطرظيناألمانحتب أـمنـتاريخـتسلمـالمستثمرـللعقارـمنــسانة ونعشارـ ( سانة 02 )م  ـالعق ـ

ـــتاريخـتوقيعـالعق .
ـ

 فترة التجهيز واإلنشاء : المادة السادسة
ـ.للت)هيزـواإلنشاءـمنـالعق ،ـوهىـظتر ـزمنيحـغيرـم ظوعحـاأل)ر ـالخامسحالما  ــيمنـالم  ـالمف   ـظــ ( %2)يعطىـالمستثمرـظتر ـ

ـ
 السنوي:اإليجار  : المادة السابعة
ويتمـســ ا ـإي)ارـالســنحـاألولىـعن ـتوقيعـالعق ،ـأماـأ)ورـريالـظقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريالـ ـــــــــــ(ــللعقارـياإلي)ارـالسنو

ـ ـأقصىـعشر ـأيامـمنـب ايحـالسنح،،ـوبفإي)اريحـب ايحـكلـسنحـظيالسنواتـالتاليح،ـظيتمـس ا هاـ
ـ

 التزامات المستثمر  : المادة الثامنة
ـالمستثمرـبمو)بـهذاـالعق ـبماـيلىـ:ـالثانييلتزمـالطرفـ

ـتنفيذـالمشروع.ـظيومنـال)هاتـاألخرىـذاتـالعالقحـقبلـالب ءــاألمانحالفصولـعلىـالتراخيصـالالزمحـمنـ .1
  ـللت)هيزـواإلنشاء.  تنفيذـالمشروعـخاللـالم  ـالمف .6
 توظيرـوسائلـاألمنـوالسالمحـالالزمحـلفمايحـاألشخاصـوالممتلكاتـالخاصحـوالعامحـفسبـتعليماتـال)هاتـذاتـالعالقح. .3
 تنفيذـالمشروعـوظقاًـللشروطـوالمواصفاتـوالمخططاتـالمرظقحـبهذاـالعق . .4
علىـاســـمـال)هحـاالســـتشـــاريحـالمكلفحـباإلشـــرافـعلىـتنفيذـالمشـــروع،ـوالتأك ـمنـتنفيذهـوظقاًـللشـــروطـوالمواصـــفاتــاألمانحالفصـــولـعلىـمواظقحـ .5

 والمخططاتـالمتفقـعليها.
 قبلـعملـأيحـإضاظاتـأوـتع يالتـيراهاـضروريحـللمشروع.ـنحاألماالفصولـعلىـالمواظقحـالخطيحـمنـ .2
 .الخ ماتـللموقعالرسومـوالضرائبـالمتعلقحـبإنشاءـوتشغيلـالمشروعـوتفملـتكاليفـتوصيلــس ا  .7
 ومنـال)هاتـذاتـالعالقح.ـاألمانحتشغيلـوصيانحـالمشروعـوظقاـللشروطـوالمواصفاتـالمف   ـمنـ .8
 ا  ـالسابعحـمنـهذاـالعق .س ا ـاأل)ر ـالسنويحـوظقـالم .9
 

 الرقابة على تنفيذ العقد : المادة التاسعة
يذـب)ميعـتعليماتـال)هحـالمشـــرظحـعلىـالتنفـالثانيوقتـخاللـم  ـالعق .ـويلتزمـالطرفــأيـظيالرقابحـعلىـالمشـــروعــظيوال)هاتـذاتـالعالقحـالفقــلألمانح

ـالمعينحـمنـالطرفـاألول.
ـ

 االلتزام بالنشاط المحدد : المادة العاشرة
ـمنـهذاـالعق .ـالرابعحالما  ــظيلغيرـالغرضـالمخصصـلهـوالوار ــالموقعللمستثمرـاستخ امــيفقالـ
ـ

 التنازل عن العقد : المادة الحادية عشر
ـ.األمانحعلىـالغير،ـأوـالتنازلـعنـالعق ـإالـبمواظقحـخطيحـمنــلهـالموقعـالمؤ)رالـيفقـللمستثمرـتأ)يرـكلـأوـ)زءـمنـ

ـ
 ال رامات والجزاءات  : ة عشرنيالمادة الثا

بالئفحـالغراماتـوال)زاءاتـعنـالمخالفاتـالبل يحــبكراسـحـالشـروطـالمرظقحفالحـف وثـمخالفاتـمنـالمسـتثمرـتطبقـعليهـالغراماتـوال)زاءاتـالوار  ــظي
ـهـــــــ.ـوظىـفالحـع مـورو ـ)زاءات65/1/1463ـظي/ـوـفـ5327/4رقمــالوزاريهــــــــوالتعميمـ2/8/1466ـظيـ618الصا ر ـبقرارـم)لسـالوزراءـرقمـ

ـتتناسبـمعـف)مـالمخالفح.ـيتق يرـالغرامحـالتـيالفقـظـلألمانحمتضمنحـبالئفحـالغراماتـوال)زاءاتـظإنـالالمخالفاتـغيرــلبعض
ـ

 فسخ العقد : عشر ثالثةالمادة ال
ـمنـالفاالتـالتاليحـ:ـأيـظيالر)وعـإلىـالمستثمرـظيماـلفقهاـمنـضررـبسببـذلضــيظـاألمانحظسخـالعق ـمعـبقاءـفقــيفق
ـالتنفيذـخاللـظتر ـالت)هيزـواإلنشاءـالمسمواـبها.ـظيإذاـتأخرـالمستثمرـعنـالب ءـ -1
ألمانحـاالعق ،ـأوـقامـبتأ)يرـالنشــاطـكلياًـأوـ)زئياً،ـأوـتنازلـعنهـللغيرـ ونـمواظقحـخطيحـمنــظيإذاـاســتخ مـالموقعـلنشــاطـيخالفـالنشــاطـالمتفقـعليهـ -6

 ارهـباإلنذار.،ـوذلضـبع ـإنذارهـلتصفيحـالوضع،ـومضىـخمسحـعشرـيوماًـمنـتاريخـإخط
 تس ي ـاأل)ر ـعنـالم  ـالمف   ـلهـبع ـإنذاره،ـومضىـخمسحـعشرـيوماًـمنـتاريخـإخطارهـباإلنذار.ـظيإذاـتأخرـ -3
 للفصولـعلىـالعق .ـاألمانحـيرشو ـأف ـموـفـيإذاـثبتـأنـالمستثمرـق ـشرعـبنفسهـأوـبوساطحـغيرهـبطريقـمباشرـأوـغيرـمباشرـظـ -4
 إشهارـإظالسه،ـأوـثبتـإعساره،ـأوـص رـأمرـبوضعهـتفتـالفراسح،ـاوـ)رىـفلـالشركحـوتصفيتها.إذاـأظلس،ـأوـطلبـ -5
 تنفيذـالعق .ـظيإذاـتوظىـالمستثمر،ـولمـيتق مـورثتهـخاللـشهرينـمنـوظاتهـبطلبـلالستمرارـ -2

 
 إل اء العقد : عشر الرابعةالمادة 

عارـشــــــبع ـمواظقحـوزيرـالشــــــئونـالبل يحـوالقرويحـإلغاءـالعق ،ـقبلـانتهاءـم  ـالتأ)يرـأوـاالســــــتثمار،ـألســــــبابـتتعلقـبالمصــــــلفحـالعامح،ـبع ـإـلألمانحـيفق
ـالمستأ)رـأوـالمستثمرـبذلض،ـوانقضاءـثالثحـأشهرـمنـتاريخـإشعاره.

ـ
 المنشآت المقامة على العقار : عشر الخامسةالمادة 
بع ـانتهاءـم  ـالعق ،ـوعلىـالمســــتثمرـتســــليمهاـبفالحـ)ي  ،ــويتمــالمســــتثمرـبأنـتكونـالمنشــــ تــوالت)هيزاتـالمقامحـعلىـالعقارـهيـمنـفقـاألمانحيلتزمـ

ـاالستالمـبعملـمفضرـتسليمـللمنش تـوالت)هيزاتـبكاملها،ـيثبتـظيهـصالفيتهاـللعملـبشكلـ)ي ـويوقعـمنـالطرظين.ــ
ـ

 مرجع العقد : ة عشردسالمادة السا
ـهـ.ـ63/9/1463ـظيـ38313/ب/3رقمــالساميهذاـالعق ـتسرىـأفكامـالئفحـالتصرفـبالعقاراتـالبل يحـالصا ر ـباألمرــظيظيماـلمـير ـظيهـنصـ

ـ
 النزاع بين الطرفين فيالفصل  : عشر السابعةالمادة 
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ـ622/606أمـــــانـــــــــــحـمـــفــــاظـــــــــــــــــــحـ)ــــــــــــــ  ـ ـ
ـ(

ـاإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـإ ار ـ تخــــــطــــــيــــــــــــ

 االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

ثحـعشـــــــرـمنـالظيـفـالحـو)و ـخالفـبينـالطرظينـظيماـيتعلقـبتنفيذـبنو ـهذاـالعق ـظإنـ يوانـالمـالمـهوـال)هحـالمختصـــــــحـبالفصـــــــلـظيهـبمو)بـالما  ـالث
ـهـ.ـ64/16/1462ظيــ73271بالقرارـالوزاريـرقمـالتعليماتـالتنفيذيحـلالئفحـالتصرفـبالعقاراتـالبل يحـالصا ر ـ

ـ
 شروط أخرى : عشر الثامنةالمادة 

 روط الخاصة الش
 

 

ـ
  : التاسعة عشرالمادة 

ـالثانييقرـالطرظانـأنـالعنوانـالموضـــــــحـبصـــــــ رـهذاـالعق ،ـهوـالعنوانـالذىـيمكنـللطرفـاألولـأنـيرســـــــلـعليهـالمراســـــــالتـوالمكاتباتـإلىـالطرفـ
ق ـاســـــــتلمهاـبم)ر ـإرســـــــالهاـإليهـعلىـالعنوانـالمذكور،ـوظىـفالحـتغييرهـيتمـإخطارـالطرفـاألولـبخطابــالثانيبخصـــــــوصـهـذاـالعق ،ـويكونـالطرفـ

ـمس)ل.
  : العشرونالمادة 

عنــريال(ـ500ـظيـفالـتأخرـالمستثمرـعنـإنهاءـتنفيذـالمشروعـولمـيكنـل يحـعذرـتقبلـبهـاالمانحـ)ازـلألمانحـظرضـغرامحـتأخيرـعلىـالمستثمرـتعا لـ 
ـمنـقيمحـاالي)ارـالسنوي.ـ%10كلـيومـتأخيرــوبفيثـالـتتع ىـا)ماليـالغرامحـبنسبحـ

 
 والله ولى التوفيق،،،

 
ـوافتفــالطرفـاألولـبنسختين.ـالثانيفررـهذاـالعق ـبتاريخـــ/ـــ/ــــــــمنـثالثـنسخـأصليحـُسلمتـمنهاـنسخحـللطرفـ

 
 األولالطرف  الثانيالطرف    
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ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
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ـ(

ـاإل ار ـالعامحـللتنميحـاإلقتصا يحـواإلستثمار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـإ ار ـ تخــــــطــــــيــــــــــــ

 االســـتثــــــــــمــــــــــــــــار

 بطاقة الوصف 13-1
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