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من ضمــن توجهات مــدن للمحافظة على 
البيئة؛ تركت هذه الصفحة بيضاء لكي يطبع 

الدليل على وجهي الورقة.
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يتم تنفيذ محطات الوقود والخدمات المرفقة بها � 1
وفقّا للمعاييــر التصميمية الواردة بهــذا الدليل و 

المخططات الهندسية المعتمدة من قبل الهيئة.
على المطور تقديم عقد تصميم وإشــراف موقع � 2

مع أحد المكاتب االستشارية المؤهلة لدى الهيئة 
إلعداد المخططات والمواصفات واإلشــراف على 

تنفيذ المشروع حسب األصول الهندسية.
التأكيد علــى أن يكون تنفيذ منشــآت المحطة من � 3

قبل أحد مؤسســات المقاوالت المتخصصة وذلك 
بعد موافقــة الهيئة على تعميــد المقاول للقيام 

بتنفيذ المشروع.
االلتزام بالبدء في تنفيذ المشروع خالل ستة أشهر � 4

من تاريخ صدور ترخيــص البنــاء وإال يعتبر الترخيص 
الغيًا. وينص على ذلك في فســخ البنــاء. وتكون 
فترة ســريان الترخيص ســنتين وال يتــم تجديده إال 
بعد تقديم صاخب المشــروع مبررات مقنعة توضح 

أسباب التأخير.
ضرورة الحصــول على رخصة تشــغيل المحطة بعد � 5

االنتهاء من تنفيذ منشآتها.
يتم تحديــد مديــر منــاوب لكل فتــرة مــن فترات � 6

العمل بالمحطة.
ال يصرح بأي استخدام تجاري داخل المحطة سوى � 7

بعض االستعماالت التي تعتمدها الهيئة مثل/محل 
للمبيعات )ميني ماركت( – مبنى إدارة )إن وجد( – 
مصلى – استراحة للعمال )منطقة انتظار( – دورات 

المياه وغيرها.
ال يسمح بوضع سكن للعمال داخل المحطة.� 8
ال يسمح بتأجير مقر ألبراج الهواتف أو الصرافات اآللية.� 9

10. يجب التأكيد على المطورين التقيد بما يلي:
إســتخدام مصائد الشــحوم والزيــوت لمعالجة ▫▫

الميــاه المحتويــة علــى المــــواد البتروليــة 
مسبقــًا قبــل تصريفها. كما تجمـع مخلفــات 
الزيوت والشحــوم في خزانات خاصة ثم تسلــم 
للجهــات المتخصصة أو تنقــل وتدفن في حفر 
خاصة بذلك وفق االشــتراطات البيئية والصحية 

الواردة بهذا الدليل.
عمل االختبارات الالزمة لخزانات ومضخات الوقود ▫▫

واألنابيب والصمامات بصفة دورية.
العامــة وتأميــن حاويــات ▫▫ بالنظافــة  العنايــة 

للنفايات والتخلص منها أواًل بـــأول بالطــــرق 
السليمــة.

يتم تزويــد محطات الوقــود بالبنزيــن والديزل ▫▫
ما بين الســاعة التاســعة مســاًء والسادســة 

صباحًا فقــط.
االلتزام بالسعر الرسمي المحدد من قبل شركة ▫▫

أرامكو السعودية للبنزين والديزل
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اســتثمارها � 1 المخصــص  المواقــع  تحديــد  يتــم 
كمحطات وقود من قبل الهيئة وفق ما لديها من 
أنظمة وتعليمــات وبما ال يتعارض مع إشــتراطات 

هذا الدليل.
يفضل أن ال تقل المســافة بين محطة وأخرى عن � 2

)500 م( خمسمائة متر.
يجب أن ال تقل أقرب مســافة بيــن محطة الوقود � 3

التــي يســتخدم فيهــا مصــادر  المحــالت  وبيــن 
اللهــب عـــن )30 م( ثالثــون متــرًا وتقــاس هذه 
المســافة من الحــدود الخارجية لموقــع المحطة 

ومواقع هذه المحالت.
في حال إقامة محطة الوقود على شارعين زاوية � 4

أحدهما تحــاري. وال يقل عرضه عــن )30 م( ثالثون 
مترًا واألخر فرعي ال يقل عرضه عن )10 م( عشــرة 
أمتار مع عدم السماح بدخول السيارات أو الشاحنات 

أو خروجها من الشارع الفرعي.
علــى � 5 الوقــود  محطــات  إقامــة  حـــال  فــي 

ينبغــي توفر  الرئيســية.  بالـــشوارع  التقاطعــات 
اإلشتراطات التاليــة:

أال يقل طول واجهة المحطة عن )50 م( خمسين ▫▫
مترًا على أحد الشارعين الرئيسين.

▫▫ 30( عــن  الشــارعين  مــن  كل  عــرض  يقــل  أال 
م( ثالثين مترًا.

أن يكون المدخل من أحد الشــارعين الرئيســيين ▫▫
والمخرج من الشارع اآلخر.

أال تقل المســافة بين ركن موقــع المحطة عند ▫▫
التقاطع الرئيسي إلى محور المدخل أو المخرج 
عن )30م( ثالثون مترًا لمنع التســبب في إعاقة 

حركة المرور بالتقاطع )الشكل 1(�

30
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الشكل 1: المسافة الدنيا بين ركن موقع المحطة عند 
التقاطع الرئيسي إلى محور المدخل أو المخرج
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في حال إقامة محطات الوقود على شارع تجاري � 6
واحد )ال يقــل عرضه عــن 30 مترًا(. فيجــب أال يقل 
طول ضلع المحطــة على هذا الشــارع عن )80 م( 
ثمانون مترًا. بحيث يشــمل المدخــل والمخرج وأن 
تكون المســافة الصافية بينهما ال تقل عن )40 م( 

أربعون متر )الشكل 2(�
عند إقامة محطة الوقود بالقــرب من التقاطعات � 7

التي هــي عبارة عــن ميادين )دوار وبدون إشــارة 
مرورية( ينبغــي أال يقــل البعد الخارجــي لموقع 

المحطة عن حد الدوار )100 م( مائة مترا.
ينبغي أن ال يقل عمق األرض المسموح به إلقامة � 8

محطة الوقود على الشــوارع التجارية عن )40 م( 
أربعون مترًا.

الشكل 2: المسافة الصافية بين المدخل والمخرج في حال 
إقامة محطات الوقود على شارع تجاري واحد

ينبغــي أن ال يقل البعــد األفقي لحــدود منطقة � 9
المضخات بمحطــات الوقــود عن خطــوط كهرباء 
)25 م( خمســة  الهوائيــة عــن  العالــي  الضغــط 
وعشــرون مترًا وفــي حالة كــون المســافة أقل 
من ذلك فيلزم التنســيق مع شــركة الكهرباء في 
المنطقة التي يكون الموقع في دائرة اختصاصها 

ألخذ موافقتها على ذلك.
10.  ينبغــي عدم الســماح بإقامــة محطــات الوقود 

بالمواقع القريبة من مشاريع المصادر المائية.
11.  يجب اتخــاذ االحتياطــات البيئيــة والفنيــة الالزمة 
لمنع تســرب الوقــود مــن الخزانات وذلــك على 

النحــو التالي:

204020
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2

بالنسبة للمنشــآت الجديدة وفي حال استخدام ▫▫
خزانات من الخرســانة أو الصلب فإنه يتم تركيب 
خزان الوقود تحت مستوى ســطح األرض داخل 
غرفة من الخرسانة المســلحة معزولة جيدًا مع 
وجود فراغات كافية حول جسم الخزان لسهولة 
الوصول إليه والكشــف عليه مــن جميع الجهات 
ومعالجة أي تسرب قد يحدث للوقود في حينه 
ويجب تثبيــت الخزانات جيــدًا علــى القاعدة مع 
مراعاة أن تكون المســافة التــي تفصل الخزان 
عن الجدران الســاندة ال تقل عن )1 م( متر وتزويد 
الغرفة بفتحة وســلم إلجراء عمليات الكشف عن 

أي تسربات يمكن أن تحدث للخزان.

بالنسبة للمنشآت القائمة التي تم الرخيص لها ▫▫
ويوجد بها خزانات الوقود مدفونة تحت ســطح 
األرض ومحاطة بالرمل أو الخرسانة الناعمة فإنه 
يلزم اســتخدام وســائل إلكترونية حديثة متصلة 
بغرفة المراقبة بالمحطــة لقياس كمية الوقود 
في الخــزان واكتشــاف أي تســرب قــد يحدث 

للوقود ومعالجته.
12.  مراعاة االشتراطات الخاصة بتركيب وعزل الخزانات 
الغير مصنوعة من الصلــب وصيانتها بصفة دورية 
وفقًا للتعليمات المعدة من جهات الصنع أو متى 

دعت الحاجة لذلك.
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من ضمــن توجهات مــدن للمحافظة على 
البيئة؛ تركت هذه الصفحة بيضاء لكي يطبع 

الدليل على وجهي الورقة.
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تشــمل الخدمات المطلوب توفيرها بمحطات الوقود 
العناصر التالية:

خدمــات الســيارات: )بيــع قطع غيــار للســيارات – � 1
ميكانيكيا – كهربــاء – غيار كفــرات – تغيير زيوت – 
مغاسل سيارات( أو أي عناصر أخرى تلبي احتياجات 
محطات الوقود بالمدن الصناعية وتعتمدها الهيئة.

الخدمات التجارية: )مينى ماركت – كوفي شوب – � 2
صيدلية( أو أي عناصر تجارية أخرى تعتمدها الهيئة.

الخدمات العامة: )مبنى إدارة – مصلى – استراحة � 3
للعمــال وتغيير المالبــس – صالة انتظــار – دورات 
المياه )رجال – نساء( – مواقف – مسطحات خضراء( 
أو أي عناصر أخرى تلبي احتياجات محطات الوقود 

بالمدن الصناعية تعتمدها الهيئة.
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من ضمــن توجهات مــدن للمحافظة على 
البيئة؛ تركت هذه الصفحة بيضاء لكي يطبع 

الدليل على وجهي الورقة.
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وصف عام

4
االشتراطات 
التصميمية والتقنية 
لمحطات الوقود
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إشتراطات تخصيص الموقع

1�3
اشتراطات البناء
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الشكل العام للمحطة
4�1

يجب تنســيق الموقع العــام بحيث يشــتمل على � 1
مســطحات خضراء وأحواض زهور بأشكال مناسبة. 
مــع مراعــاة ترابــط عناصــر المشــروع ودراســة 
فصــل حركــة المركبــات عن حركــة المشــاة داخل 

محطة الوقود.
في حال إقامــة أرض المحطة على شــارعين يتم � 2

اقتطاع جزء من األرض على شــكل مثلث )شطفه( 
متساوي الساقين طول ضلعيه 3 م )الشكل 3(�

يمنع وضــع لوحات إعالنــات تجارية ضمــن محطات � 3
بهــذه  المســتخدمة  النشــاطات  لغيــر  الوقــود 

المحطات. وعلى المطور مراعاة ما يلي:
توحيد األلوان والشكل الجمالي للوحات الدعائية ▫▫

المحطــة  داخــل  الخدمــات  علــى  الموجــودة 
ويكتب في وســط اللوحة اســم الخدمة وتكون 
بارتفــاع واحد كشــريط متكامل ومســتمر على 
مظــالت المضخــات وواجهــة مبانــي الخدمات 

األخرى بالمحطة.
وضع لوحة منفصلة باسم وشعار المحطة تكون ▫▫

مضــاءة وبحجم وارتفــاع مناســبين مــع اختيار 
الموقع المناسب لها عند المداخل والمخارج.

توضع لوحــات إرشــادية واضحة في مــكان بارز ▫▫
للداللــة على النشــاطات والخدمــات المتوفرة 

بالمحطات. وذلك بأبعاد ورموز مناسبة.
واإلدارة � 4 للمراقبــة  غرفــة  تخصيــص  يفضــل 

ضمن المحطة.

4.1 الشكل العام للمحطة

الشكل 3: متطلبات إقامة أرض المحطة على شارعين
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4�2
المداخل والمخارج

4.2 المداخل والمخارج

تصمم المداخل والمخارج لمحطات الوقود الواقعة � 1
داخل حــدود المدن الصناعيــة وفقًا لما يــرد بهذا 

الدليل مع األخذ باالعتبار النقاط التالية:
تنظيم المدخل والمخرج لمحطات الوقود والخدمات � 2

المرفقة بها بطريقة تحد مــن التعارض في حركة 
الســير بين مواقع خط تموين الوقــود والخدمات 

األخرى المتوفرة بالموقع.
االعتنــاء واالهتمــام بإظهــار مداخــل والمخــارج � 3

المحطــات بوضــع اللوحات العاكســة التــي تحدد 
الدخــول والخــروج واالهتمام بالمظهــر الجمالي 

العام للمحطة.
ال يســمح باســتخدام مدخل المحطــة كمخرج في � 4

أن واحد.
توزيع األرصفة التي تحدد المواقف وحركة الســير � 5

بطريقة فنية مناسبة مع دهان البردورات باأللوان 
المناسبة والتي تتكامل مع ألوان المحطة.

إضــاءة المداخــل والمخــارج والســاحات بأعمــدة � 6
المخصصــة  المســاحة  ضمــن  مناســبة  إنــارة 

لمحطات الوقود.
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األرضيات واألسوار
4�3

4.3 األرضيات واألسوار

يجب أن تغطي األرضيات والساحات الخارجية الخاصة � 1
بالمحطة بالبــالط الصلب مثــل »االنترلوك« أو أي 
مواد أخرى مماثلة تعتمدها الهيئــة بحيث تتحمل 

األوزان الثقيلة وال تتعرض للتلف.
يجــب أن تغطــي األرضيــات الخاصــة باألقنية في � 1

منطقة الخدمة وأماكن ورش السيارات بمواد مثل 
بالطات من الخرســانة الملونة والمسلحة وبتسليح 
خفيف بحيث ال تزيد أبعاد البالطة الواحدة عن )2 م × 
2 م( مع عمل فواصل بين هذه البالطات ومصارف 

لتصريف المياه.
ال يسمح باســتخدام اإلســفلت كأرضيات لمحطات � 2

الوقــود. أما أرضيــات الخدمات التجاريــة و العامة 
الملحقة بالمحطة فتكون من الرخام أو السيراميك 
وما شابههما وتكون ذات لون واحد متجانس و ذو 

مقاومة عالية.
يجب أن يتم تكســية الحوائط فــي منطقة خدمات � 3

الســيارات ودورات المياه  والمطابخ بالســيراميك 
ناعم الملمس وسهل التنظيف.

يتم تخطيــط أرضية المحطات بالعالمــات المرورية � 4
األرضية التي تشــير إلــى الدخول والخــروج وبيان 

مسار الحركة بالمحطة والمواقف.
يجــب أن تكون األرضيــات ذات ميول مناســبة في � 5

إتجاه الصرف لتصريف المياه أو أي ســوائل أخرى 
والتي تؤدي إلــى المصارف المحليــة أو مصارف 
شــبكة الصرف الصحي وأن ال يسمح بصرفها خارج 

الموقع.
يجب أن تــزود مراكز صــرف مياه الغســيل بمصايد � 6

للشــحوم لفصل الشــحوم والزيوت قبل تصريفها 
إلى شبكات الصرف الصحي.

يجب أن أال يقل صافي االرتفاع لألسوار جهة الجوار � 7
عن )3 م( ثالثة أمتار وأن تكون مصمته.

يجب أن تكون األســوار جهة الشــوارع مــن الحديد � 8
المشــغول الــذي يســمح برؤيــة المحطــة مــن 
وبنفــس  منـــزلقة  البوابــات  تكــون  وان  الخــارج 

مواصفات األسوار.
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4�4
االرتدادات والمباني

4.4 االرتدادات والمباني

يجب توحيد الشــكل والطراز المعماري العام في � 1
المحطة والخدمات المرفقة بها بحيث يكون هناك 
تناســق بين المباني ســواء في مواد التشطيب 

الخارجي أو العناصر المعمارية الخارجية.
يجب توحيد تناســق األلوان المستخدمة في مواد � 2

المحطة و  الخارجــي لجميــع مبانــي  التشــطيب 
الخدمات المرفقة بها.

يجب أن تكــون مواد اإلنشــاء غير قابلة لالشــتعال � 3
ومقاومة للحريق وفقًا الشتراطات الدفاع المدني 
ومطابقــة للمواصفات القياســية الســعودية مع 

استخدام عوازل الرطوبة والحرارة.
يجب تكســية الواجهــات بمــواد ذات ملمس ناعم � 4

غير قابلــة المتصاص الزيوت والشــحوم وســهلة 
التنظيـف.

يجــب مراعاة اســتخدام عنصر الزجــاج الغير عاكس � 5
بالواجهات لمبانــي الخدمات التجاريــة الموجودة 

بالمحطة.
االرتدادات للمباني ومنشآت محطات الوقود ال تقل � 6

عن خمس عرض الشوارع الرئيسية وبحـد أدنـى )6 
م( ســتة أمتار وعن )3 م( ثالثة أمتار جهة الشوارع 

الفرعية.
االرتدادات للمباني ومنشآت محطة الوقود ال تقل � 7

عن  )3 م( ثالثة أمتار جهة الجار.
يجب أن تستغل االرتدادات على الشــوارع الفرعية � 8

بمسطحات خضراء مناسبة وتنسيق الموقع بشكل 
عام لتشــتمل على أحــواض زهور مــع المحافظة 

عليها وصيانتها.

االرتفاع المســموح به للمباني بمحطــات الوقود � 9
دور واحــد ويمكن البنــاء لدورين فيما عــدا مباني 
خدمات الســيارات ومظالت مضخــات الوقود تكون 

دور واحد فقط.
10.  يجب أن يراعى فصل مباني الخدمات التجارية عن 
مباني الورش الخاصة بالسيارات و الشاحنات بحيث 
يمنع وصول الغازات أو عادم السيارات أو الروائح 

من الورش إلى هذه المباني.
11.  يجــب أال يزيــد ارتفاع المنشــآت الخاصــة بخدمات 
الســيارات ومظالت الوقود داخل المركز عن )6 م( 
ســتة أمتار ويراعى توزيع هذه المنشــآت بشكل 
متناســق داخل المركــز وأال تزيد المســاحة التي 

تشغلها عن %20 من مساحة أرض المحطة.
12.  يجب أن ال تزيد نسبة المباني عن %20 من مساحة 

أرض المحطة.
13.  تكون المظــالت على قوائم )أعمدة( خرســانية أو 
قطاعات حديدية مكسية ومطلية بنفس اللون مع 

حمايتها من الصدمات.



االشتراطات التصميمية والتقنية لمحطات الوقود

27

4�5
خزانات الوقود

4.5 خزانات الوقود

يتم وضع خزان الوقود تحت مستوى سطح األرض � 1
بحيث تكون المسافة بين ظهر الخزان وسطح أرض 
المحطة ال تقل عن )1 م( متــر. ويجب أخذ موافقة 

الدفاع المدني على أي تصميم خالف ذلك.
توضع الخزانات داخل حدود أرض المحطة في موقع � 2

جيد التهويــة وال تقــام عليها أية منشــآت أخرى. 
وفي حالة وجود أكثر من خــزان بالمحطة فيجب أال 
تقل المسافة الفاصلة بين كل خزان وأخر عن )1 م( 
متر واحد مقاســة من الجدار الخارجي للخزان في 

كل اتجاه.
يجب حماية الخزانات من مرور أو وقوف الســيارات � 3

عليهــا وذلك بتغطيــة المنطقة الواقعــة فوقها 
بالخرســانة المســلحة بســماكة ال تقــل عــن )15 
)وفــق مســطح  ســم( خمســة عشــر ســنتيمتر 
التقويــة أفقيًا  المســقط األفقي للخزان( وتمتد 
بما ال يقل عن )30 ســم( ثالثين ســنتيمتر من جميع 

الجهات )الشكل 4(�

الشكل 4: مقطع يبين كيفية حماية الخزانات من مرور أو 
وقوف السيارات

0.
15

1.
05

4

0.
10

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 E
D

U
C

A
TI

O
N

A
L 

PR
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 ED
U

C
A

TIO
N

A
L PR

O
D

U
C

T

يجب أن تكون فتحات الخزانات بمكان آمن ومحكمة � 4
اإلغالق بأقفال خاصة.

يطلى جسم الخزان الداخلي والخارجي بطالء مانع � 5
للتآكل والصدأ والتســرب مع مراعاة عزل بئر الخزان 
لمنع تســرب المياه أو الوقود منــه أو إليه ويكون 
الطالء الداخلي يتناســب مع نوع المــادة البترولية 

المخزنـة.
يكتب على كل فتحة خزان نــوع الوقود المخزن به. � 6

كما تطلى أغطية الخزانات باللــون المميز للوقود 
المنتج )أخضر للبنزين 91 وأحمــر للبنزين 95. أصفر 

غامق للديزل(.
يــزود كل خزان بماســورة تهوية بمقاس مناســب � 7

لســعة الخــزان ويجــب أال يقــل القطــر الداخلي 
لماســورة التهوية عــن )40 مــم( وارتفاعها يزيد 
عن ارتفاع أعلى مبنى فــي المحطة بمترين على 

األقل.
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يزود كل خزان بفتحة للصيانة بمقاس كاف لنـــزول � 8
عامــل الصيانة للفحص مــن الداخل ولغــرض إجراء 
اإلصالحات والكشــف عن التســربات عنــد الضرورة. 
وفي حالة وجود أكثر من قســم بالخزان فيجب أن 

يكون لكل قسم فتحة خاصة به للدخول.
يجــب أن يكون لكل خــزان أنابيب للمــلء والتهوية � 9

والتغذية. بحيث تكون نهاية أنبوبه الملء في حدود  
)40 مم( أربعيــن مليمتر فوق قاع الخــزان ونهاية 
أنبوبه التغذية في حدود  )80 مــم( ثمانين مليمتر 

فوق قاع الخزان أيضًا )الشكل 5(�
10.  يجــب أن ال يقــل الحد األدنــى ألقــرب نقطة بين 
خزانات الوقود وبين مضخات البنزين أو الديزل عن 

)10 م( عشرة أمتار.

الشكل 5: مواصفات انابيب خزان الوقود المطلوبة للملء 
والتهوية والتغذية
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4.6 مضخات الوقود

يجــب أن يبعــد رصيف مضخــات الوقود عــن حدود � 1
الموقــع الخارجيــة بمســافة ال تقــل عــن )10 م( 

عشرة أمتار.
ال يقــل الحد األدنــى للبعــد الصافي بيــن أرصفة � 2

المضخات والمبانــي الخاصة بالمحطــة عن )8 م( 
ثمانية أمتار.

يجــب أن يكــون رصيــف المضخــات من الخرســانة � 3
المسلحة وبارتفاع ال يزيد عن )20 سم( من منسوب 
أرضية المحطة وبعرض ال يقل عن )1.5 م( وأال يزيد 

طول الرصيف عن )12 م(.
أال يقل البعد بيــن نهاية اســتدارة الرصيف ومركز � 4

المضخة الموالية له في االتجاه الطولي عن )2 م( 
)الشكل 6(�

الشكل 6: المسافة الدنيا بين نهاية استدارة الرصيف ومركز 
المضخة الموالية له

يجب أن توصل أنبوبة التغذية بالمضخة عند القاعدة � 5
بحيث تكون مرتفعة عن الرصيف )5 سم( على األقل. 
وأن تكون بعيدة عن ماسورة التمديدات الكهربائية 

بمسافة ال تقل عن )20 سم(.
يجب أن تكون صافي المســافة بيــن حدود أرصفة � 6

المضخــات المتوازية ال تقل عــن )8 م( ثمانية أمتار 
على أن يشــمل الرصيــف الواحد بحــد أقصى )3( 

مضخات للبنزين أو )2( مضخة للديزل )الشكـل 7(�
جب أن تكون صافي المسافة باالتجاه الطولي بين � 7

محور المضخة ومحور المضخة المجاورة لها ال تقل 
عن )4 م( أربعة أمتار في الرصيف الواحد بالنســبة 

للسيارات الصغيرة.

الشكل 7: المسافة الدنيا بين حدود أرصفة المضخات 
المتوازية
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أن ال يقل الحــد األدنى للبعد بين مضخــات البنزين � 8
ومضخات الديزل عن )20 م( عشرون مترًا.

يجب أن تكون صافي المسافة الفاصلة بين أرصفة � 9
المضخات على نفس االســتقامة ال تقل عن )3 م( 
ثالثة أمتــار. على أن يمنــع مرور الســيارات خاللها 
وذلك بوضع حواجز مرورية مالئمة أو ما تراخ الهيئة 

مناسبًا )الشكل 8(�
10.  تغذي كل مضخة بخط مستقل ومباشر من الخزان 
ويركب على كل خط عدد )2( صمام أمان يعمــالن 
بصـــورة آلية. أحدهما عند اتصال األنابيب بالخزان 

اآلخر عند اتصال األنابيب بمضخـة الوقود
11.  يحــب أال يزيد ارتفــاع مظالت المضخــات عن )6 م( 
ستة أمتار. وأال تقل األبعاد الخارجية لهذه المظالت 
عن )3( ثالثــة أمتار من كل جانب مــن جوانب رصيف 

المضخات )الشكل 9(�
12.  يجــب أن تطلــى مضخات الوقــود وفقــًا لأللوان 

الموضحة بالجدول التالي:

جدول 1:
 الوان طالء مضخات الوقود

لون المضخةنوع الوقود

أخضربنزين 91

أحمربنزين 95

أصفرديزل

 3
 2  4  4  2
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الشكل 8: صافي المسافة الفاصلة الدنيا بين أرصفة المضخات

الشكل 9: االرتفاع األقصى لمظالت المضخات
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13.  يجب حماية أرصفة المضخات مــن احتكاك إطارات 
وصدامات الســيارات بأية مواد أو أجهزة مناسبة 

تستخدم لحماية أرصفة المضخات.
14.  يجب حمايــة أرصفــة المضخات من تجمــع المياه 
عليهــا وذلــك بعمــل ميــول مناســبة )%1( تبدأ 
من وســط الجزيرة وينتهي باألطــراف والحواف 

)الشكل 10(�
15.  يجب أن تكون صفاية تنقيــة الوقود قبل المضخة 
وذلــك لحمايــة المضخــات والســيارات التي يتم 
تزويدهــا بالوقــود من األوســاخ التي قــد تعلق 

بالوقود.
16  يجب تأمين وسيلة مناسبة لمعايرة مضخات الوقود 

وفقًا لمتطلبات وزارة التجارة.

الشكل 10: حماية ارصفة المضخات
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4.7 االشتراطات الكهربائية

تنقســم محطة الوقــود إلى منطقتيــن: منطقة � 1
خطرة وهي منطقة تخزين وتداول المواد سريعة 
االشــتعال، وأخــرى آمنــة تشــمل بقيــة األماكن 

األخرى بالمحطة.
يجــب أن تكــون جميــع المــواد الكهربائيــة التي � 2

تســتخدم في التركيبات واإلنشــاءات مــن األنواع 
المعالجــة خصيصًا ضــد الحرائــق وتكــون مصّنعة 
ِطبقــًا للمواصفــات القياســية الســعودية أو أحد 

المواصفات العالمية الخاصة بمقاومة الحريق.
يجــب أن تكــون المعــدات واألجهــزة والتمديدات � 3

الكهربائية الثابتة في المناطق الخطرة من األنواع 
المقاومــة للحريق والتفاعــالت الكيمائية والمواد 
الكبريتية. وأن تكون في المناطق اآلمنة من األنواع 

العادية المستخدمة لألغراض الصناعية.
يجب أن تغذى األجهزة التي يمكن حملها أو نقلها � 4

إلى أي مكان من مصدر كهربائي محمي ضد تيار 
التسرب األرضي.

يجب ترقيم أي معــدة بذات الرقم هــي والقاطع � 5
الموصل للتيار الكهربائي بلوحة التوزيع الكهربائية 
ليسهل التحكم فيها وبســرعة مناسبة عند حدوث 

أي ظرف غير عادي.
يجــب ترقيــم األســالك والتوصيــالت والمقابــس � 6

والقواطع والمفاتيح الفرعية بأرقام مناظرة ألرقام 
القواطع بلوحات التوزيع الكهربائية مع استمرارية 
تسلســل األرقام في حالة وجــود أكثر مــن لوحة 

فرعية وكتابة البيانات الوظيفية على اللوحة.
عند تمديد أي خط ضغط متوسط )13.8 ك.ف( على � 7

الرصيف المحــاذي لمحطة الوقود فإنــه يجب أن 
يكون الخط من الكابــالت األرضية وعلى عمق واحد 

متر تحت سطح األرض.

يجب أن تشــتمل التصاميم المقدمة على األسس � 8
والمواصفات الفنية الكهربائية التالية:

أن تكــون شــبكات تغذية اإلنــارة مســتقلة عن ▫▫
شبكات تغذية القوى.

أن تكون شــبكات وتمديــدات التغذيــة لمنطقة ▫▫
المضخــات منفصلة عن شــبكات تغذيــة باقي 
أقســام محطة الوقود، وأن يكون لكل شــبكة 

قاطع تيار عمومي خاص بها لسهولة التحكم.
إيضاح نظام التغذية بالتيــار الكهربائي والجهد ▫▫

والذبذبة وعدد األطوار ) الفازات(.
يجب أن يؤخذ في االعتبــار أن تكون درجة الحرارة ▫▫

المحيطــة ألســس التصميــم الختيــار الجهــات 
الكهربائية ال تقل عن )50( درجة مئوية.

توضيح نظام التأريض لألجزاء الكهربائية ومقاطع ▫▫
أســالك التأريــض ونــوع العــزل وطريقــة عمل 
األرضــي ونظــام اختيار دائــرة ســريان األرضي 
)موتــورات مضخــات الوقــود، وحــدات اإلنارة، 
المقابس، المفاتيح والقواطع.... وخالفه( على 

المخططات الكهربائية.
مراعاة توزيــع األحمال بالتســاوي على أألطوار ▫▫

)الفازات(.
يجب أن تكــون مقاطــع الكابــالت أو الموصالت ▫▫

مناســبة لشــدة التيار المار بالدائرة، مع مراعاة 
نســبة احتياطــي لمواجهــة أي أحمــال بدون 
ارتفاع في درجة حرارة الكابل أو الموصل لضمان 

سالمة العزل.
إيضــاح التفاصيــل الفنيــة الكافيــة عــن نوعية ▫▫

وحدات اإلنارة والمفاتيــح والقواطع والمقابس 
والمصهرات ولوحات التوزيع والكابالت واألسالك 

وكل ما يلزم لاللتزام بها عند التنفيذ.
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يجب أن تكــون المــواد الالزمة لألعمــال الكهربائية � 9
لمحطات الوقود وفقًا للمواصفات الفنية التالية:

الكابالت واألســالك المســتخدمة في التمديدات ▫▫
 Stranded( من النحاس األحمر المجدول المعزول

)Wire
الكابالت من النوع المســلح والمغلفة من الداخل ▫▫

بغالف مــن الرصــاص أو بغالف من عديــد كلوريد 
الفينيل المقاوم لألحماض واالشتعال.

الجهد المقنن للكابالت )1000(  فولت ولألســالك ▫▫
)600( فولت.

األســالك من النوع المعــزول بالثرمو بالســتيك. ▫▫
وتكــون مغلفــة بغــالف مــن النايلــون ومالئمة 
لالســتخدام في أماكن تــداول الوقود الســائل 
واألماكــن الرطبــة والمعّرضة للزيــوت الطبيعية 
وأبخرة المواد الملتهبة في درجة الحرارة العادية.

المواسير التي تمدد داخل األسقف والجدران من ▫▫
النوع المعدني المجفلن أو البالســتيك المقاوم 

للهب أو االشتعال.
المواســير التي تمدد تحت ســطح األرض يجب أن ▫▫

تكون محميــة جيــدًا وال تتأثر باألحمــاض والمواد 
الكبريتية فــي باطن األرض ومن النــوع المقاوم 

للصدامات وضد التآكل.
اختيار القواطع يكون بســعة قطع مناسبة لحمل ▫▫

الدائرة.
القواطــع الرئيســية والقواطع الحاكمــة لدوائر ▫▫

المضخات من النوع المزود بالحماية ضد التسرب 
.Earth Leakage Circuit Breaker األرضي

مصهــرات الحمايــة تكــون بالســعة المناســبة ▫▫
لحمل الدائرة.

ينبغي أن تكون لوحات التوزيع الفرعية المقترحة ▫▫
لمحطات الوقود تكون من النــوع المقفل تماما 
ومحكمــة الغلق ومصّنعــة من الصــاج المقاوم 
للصدمــات ومدهونة بدهــان مقــاوم لألحماض 
والمــواد الكبريتيــة وتركب في منطقــة األمان 
بغرفــة التوزيع الكهربائية. ويفضــل أن تكون من 
األنواع الغاطسة بالجدار، وفي حالة اختيار لوحات 
من النوع الذي يركب خــارج الجدار فيلزم أن يكون 
لها أبواب مزدوجة )باب للقواطع مباشــرة وباب 
خارجي إلحكام الغلق ومزود بإطار من الكاوتشوك 

لهذا الغرض(.
كتابة اســم المنطقة التي تغذيها لوحة التوزيع ▫▫

في حالة وجــود أكثر من لوحة. كمــا يوضح على 
باب اللوحة التحذيرات الهامة مثل )خطر، كهرباء، 

الجهد.... فولت( وذلك بلون أحمر.
تكــون ▫▫ باســتخدامها  المســوح  اإلنــارة  وحــدات 

مــن النــوع محكــم الغلــق والمقــاوم للحريــق 
 لمنع تســرب الغبــار واألتربة واألبخرة والســوائل
 Resistance fire Class 1-IP-555 وتركــب فــي 
منطقة مضخــات الوقود ومناطــق تغيير الزيوت 
والشحوم. أما وحدات اإلنارة في منطقة األمان 
فتكــون من األنــواع العاديــة المســتخدمة في 

األغراض الصناعية.
الخطــرة ▫▫ المناطــق  فــي  الواقعــة  المقابــس 

ومناطــق تغييــر الزيــوت والشــحوم تكــون من 
األنواع المعدنيــة المقاومة لألحماض والتفاعالت 
الكيمائيــة ومقاومــة للحريــق واالشــتعال. وأن 
تكون من  النوع التشابكي أو بغطاء محكم وذات 
قطــب أرضي وبمفتــاح تأمين، وفــي المنطقة 
اآلمنة تكون من األنواع العادية المستخدمة في 

األغراض الصناعية.
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10.  يجب دراســة تصميم اإلضــاءة ِطبقــًا للمواصفات 
الســعودية أو أحد األنظمة العالمية المعترف بها 
 .)LUMINATION( فــي حســابات شــدة اإلضــاءة
ويلزم اإلشــارة إلى النظام المختار في مستندات 
المشروع. وتكون شدة اإلضاءة الموضحة بالجدول 

التالي إدناه هي الحد األدنى المطلوب تحقيقه:

جدول 2:

متطلبات شدة اإلضاءة

شدة اإلضاءة )شمعة(العناصر المراد إضافتها

100منطقة تداول الوقود )المضخات(

300منطقة تغيير الزيوت والشحوم

1000منطقة محالت عرض وبيع قطع الغيار وخدمات السيارات

500منطقة محالت البيع التجارية

150غرفة تخزين الزيوت والشحوم

200غرفة االستراحة

300مصلى الرجال والنساء

11.  يجب أن تزود الدائرة أو الدوائر الكهربائية المغذية 
للمضخات بمفتــاح أو قاطــع مســتقل للطوارئ 
باإلضافــة إلى المفتــاح العمومــي وذلك لفصل 
التغذيــة الكهربائيــة عــن جميع مضخــات الوقود 
ومعــدات اإلنارة الملحقــة بها ويركــب في مكان 
واضح وعلى مسافة أمان ال تقل عن )10 م( عشرة 
أمتار مــن أي فتحة في خــزان تعبئــة الوقود أو 

مضخة الوقود أو ماسورة التهوية.
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12.  تنقســم الدوائر الكهربائية لمضخــات الوقود تبعًا 
لنوعها إلى:

المضخة المنفردة: وتزود بدائرة كهربائية واحدة ▫▫
للتحكــم في كل مــن محرك المضخــة ومعدات 
اإلنارة الملحقة بها وتتم حمايتها بواسطة قاطع 
دائرة أو مصهر ذي سعة مناسبة لحمل الدائرة. 
كما تزود المضخة بمفتاح كهربائي ذي قطبين 
)قاطــع الدائــرة ثنائي( فــي الدائرة الرئيســية 
للمضخــة وذلك للتمكن من فصــل جميع الدوائر 
الفرعيــة للمضخة كليّا عــن بقية أجزاء الشــبكة 

الكهربائية. 
المضخة المزدوجة: وتزود بثــالث دوائر كهربائية ▫▫

منفصلة، واحدة لكل مضخــة على حدة، وواحدة 
لإلنارة. وتتم حماية كل دائرة فرعية بقاطع دائرة 
مناســب أو بمصهر ذي ســعة مناســبة لحمل 
الدائرة. كما تــزود المضخات بمقتــاح كهربائي 
ذي قطبين )قاطع ثنائي( في الدائرة الرئيسية 
للمضخــة وذلك للتمكن من فصــل جميع الدوائر 
الفرعيــة للمضخة كليًا عــن بقية أجزاء الشــبكة 
الكهربائية. وتســتخدم المفاتيــح الزئبقية داخل 
الزجاج أو المفاتيــح الدقيقــة المغلقة للتوصل 

والفصل داخل المضخات.
13.  يجــب إنشــاء نظــام التأريض وفقــًا لالشــتراطات 
والمواصفات القياسية السعودية أو أي مقاييس 

عالمية أخرى مع مراعاة ما يلي:
يجب إنشــاء نظام للتأريض عام لمحطة الوقود ▫▫

بجــوار غرفة توزيــع الكهربــاء الفرعيــة أو في 
مكان مناســب بعيدًا عن منطقــة تخزين وتداول 
الوقود ويجــب أال تزيد مقاومة قطــب التأريض 

عن )5( أوم.

يجب أن يؤرض الغالف المعدني لجميع المعدات ▫▫
والمضخــات الكهربائيــة والمواســير وصناديق 
للكابالت المســلحة  التوصيل والغالف المعدني 

وجميع األجزاء المعدنية لخزانات الوقود.
يجب أن تــؤرض تأريض مضخــات الوقود بموصل ▫▫

أرضــي إلى األرضــي العــام ويكون مــن النوع 
المعزول المقاوم للتفاعــالت الكيمائية والمواد 

الكبريتية.
يجب تجهيــز موصل أرضــي من النحــاس األحمر ▫▫

المجدول )Stranded Wire( والمعزول بالبالستيك 
PVC بمقطع ال يقــل عن )50(مــم2. ويوصل أحد 
طرفيــه بشــبكة التأريــض العموميــة. والطرف 
اآلخر يكون مزود بماسك Clamp لسهولة تثبيته 
بجسم عربة نقل الوقود أثناء عملية تفريغ الوقود 

بالخزانات لتسريب أي شحنات كهربائية ساكنة.
يجــب أن تكون خراطيــم ملء الوقود مــن النوع ▫▫

المعدنــي المغلف بالبالســتيك PVC، وأن تكون 
موصلــة جيــدا للكهربــاء لتفريــغ أي شــحنات 
كهربائيــة ســاكنة مــن الســيارات أثنــا تعبئتها 

بالوقود في األرض مباشرة.
يجب أن يكــون خرطوم تفريغ الوقــود من النوع ▫▫

لتســريب   PVC بالبالســتيك  المعدنــي المغلف 
عمليــة  أثنــاء  ســاكنة  كهربائيــة  شــحنات  أي 
التفريغ من ســيارات نقل الوقــود إلى الخزانات 

األرضية بالمحطة.
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14.  ضرورة إتباع ألوان الموصالت الكهربائية الموضحة 
الســعودية  العربيــة  الهيئــة  لمواصفــات  طبقــًا 
للمواصفــات والمقاييــس، كما بالجــدول التالي:

جدول 3:

 ألوان الموصالت الكهربائية
اللونالموصل

أحمر – أزرق – أصفرالكهرباء

أسود أو أبيضالتعادل

أخضر أو أخضر مختلط باألصفراألرضي

15.  يجــب أن تكون التمديــدات األرضية ســواء الكابالت 
أو األســالك داخل مواســير معالجة ضد التفاعالت 
الكيميائية والمواد الكبريتية وضد التآكل ومقاومة 

للحريق وتتبع االشتراطات التالية:
يجب أن ال يقــل عمق كابالت الضغط المتوســط ▫▫

)13.8 ك.ف( المارة بالقرب من المنطقة الخطرة 
عن )1م( متر من سطح األرضيات.

يجب أن ال يقــل عمق كابالت الضغــط المنخفض ▫▫
)380/220/127 فولت( عن )70( ســم من سطح 

األرضيات.
16.  يجب وضــع طبقة مــن الرمل الجاف تحــت الكابالت 
التي تمدد في باطن األرض وطبقة أخرى فوقها 
بســمك )10( ســم. كما يتم وضع بالطات خرسانية 

وشريط تحذيري بطول مسار الكابالت.
17. ال يســمح بعمــل أي وصــالت في األســالك داخل 
المواســير ســواء في المنطقة الخطرة أو المنطقة 
اآلمنة. كما ال يسمح بعمل أي وصالت في الكابالت مع 
عدم الســماح بعمل أي تركيبات كهربائية مؤقتة في 

أي جزء من أجزاء المحطة.
18.  يجــب أن تكــون جميــع األدوات الكهربائيــة مثــل 
)المقابــس والمفاتيــح.. إلــخ( التــي تركــب خارج 
المبانــي أو علــى الجــدران الخارجيــة مــن النوع 
 Outdoor, المحمي ضد الميــاه واألتربة واألبخــرة

.Weather proof type
19.  يجب إنشــاء غرفة كهربائية داخلية مستقلة لتوزيع 
الطاقة الكهربائية على أقسام المحطة المختلفة 
بمســاحة ال تقل عــن )6 م2( وعلى بعــد ال يقل عن 

)15م( خمسة عشر متر )مسافة أمان( من المنطقة 
الخطرة وتكون سماكة الجدران ال تقل عن )20( سم 
مع عدم عمل فتحــات تهوية في الجــدار المواجه 

للمنطقة الخطرة.
20.  عند الحاجة لتخصيص غرفة كهربــاء لتركيب محول 
شــركة الكهربــاء، يراعي ضــرورة الحصــول على 
مخطــط وتصميم غرفــة المحــول الكهربائي من 
شركة الكهرباء المحلية وتنشأ الغرفة في موقع ال 
يقل بعده عن )15م( خمسة عشر متر من المنطقة 
الخطــرة ولهــا واجهة واحــدة على األقــل على 
الشارع مع األخذ في االعتبار أن يكون مدخل الغرفة 
وفتحة التهوية جهة الشارع على أن تغطى هذه 
الفتحة بشــبك ضيق الفتحــات، بحيــث ال يزيد بعد 

الفتحات عن 5مم × 5مم.
21.  ال يسمح بعمل غرف تفتيش كهربائية في المنطقة 
الخطرة. وفي حالة الضرورة يتم عمل غرفة تفتيش 
من ا لنوع المحكــم الغلق وفــي المنطقة اآلمنة 
فقط. ويمكــن اســتخدام صناديق تفريــغ محكمة 
الغلق عند الحاجة إليها ويجب أن تكون معزولة جيدًا 
بمادة تمنع تآكلهــا أو تفاعلها مع المواد الكبريتية 

واألحماض.

4�7
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22.  يمنع استخدام المصابيح اليدوية على جهد أكبر من 
)50( فولت وتكون مزودة بكابل مرن جيد العزل، كما 
يفضل أن تكون من النوع الــذي يعمل بالبطاريات 

الجافة ومؤمنة ضد حدوث الشرارة منها.
23.  يجب وضع أدوات إطفاء الحريق المالئمة للشــرارة 
الكهربائيــة التــي يمكــن أن تنتــج مــن المعدات 

والقواطع.
24.  في حالة تغذيــة المحطة بمولــد كهربائي بصفة 
أساســية أو بصفة احتياطية عند عدم وجود مصدر 

تغذية خارجي يراعي التالي:
يجب أن يتم وضــع المولد في غرفة مســتقلة ▫▫

بعيدًا عن منطقة تداول وحفظ المواد البترولية 
وتكون أبــواب الخدمــة وفتحــات التهوية على 
اتجاه مضاد للمحطة وبمســافة أمان ال تقل عن 

)15م( خمسة عشر متر.
يجب أن تكون ماســورة عادم الماكينــة المركبة ▫▫

على المولد الكهربائي أعلن ما يمكن.
ويوضع راسي وبحيث ال يقل ارتفاعها عن )5�2 م( ▫▫

عن مستوى سطح الغرفة.
يجب تأمين خزان الوقود اليومي الخاص بتموين ▫▫

الماكينة الخاصة بالمولد الكهربائي ضد الحريق.
يمنع ترك أو وضع أي مــواد ملتهبة داخل غرفة ▫▫

المولد كتخزين الشحوم والزيوت وخالفه.
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يجــب أن تكون المــواد الداخلــة في إنشــاء خزان � 1
الوقود مالئمــة وال تتأثــر بالمــواد البترولية التي 
سيتم تخزينها ويمكن أن يســتخدم فيها الصلب أو 

أي مادة أخرى مناسبة.
عند استخدام خزانات وقود من الصلب يجب أن يقل � 2

سمك ألواح الصلب في أي مقطع عن )6 مم(.
يجــب أن يتكــون لكل قســم مــن الخزان وســيلة � 3

مســتقلة لقيــاس كميــة الوقــود بــه، وينبغــي 
اســتخدام وســائل الكترونية حديثة لقيــاس كمية 
الوقود في الخزانات واكتشاف أي تسرب قد يحدث 

للوقود من الخزانات أو األنابيب.
في حالة مــلء الخزان بأنبوبة ملء رأســية، فيجب � 4

أن تستخدم هذه األنبوبة في إدخال مقياس كمية 
الوقود بالخزان، ويجــب أن يلحم في قــاع الخزان 
مباشــرة تحت أنبوبة الملء لوح من الصلب بسمك 
ال يقل عن سمك الخزان وأن يكون مقياس العمق 

مصنوعًا من مادة غير حديدية.
إذا كان الخزان مزودًا بأنبوبــة ملء مائلة، فيجب أال � 5

يستخدم مقياس العمق في قياس كمية الوقود 
بالخزان ويجب أن تستخدم وسيلة مناسبة للقياس.

يجب أن تدخــل خطــوط أنابيــب المــلء والتهوية � 6
والتغذيــة إلــى الخــزان مــن القمــة فقــط عند 

المستوى الرأسي المار بالمحور الطولي للخزان.
يجب أن تم مــلء الخــزان بالمــاء وتعريضه لضغط � 7

هيدروستاتيكي مقداره )135( كيلو باسكال لمدة ال 
تقل عن )15( دقيقة للتحقق من عدم وجود تسرب 
من الخزان أو يتــم تعريض الخــزان لضغط هوائي 
مقداره (125 كيلو باســكال لفتــرة زمنية محددة(، 

طبقا للجدول التالي:

جدول 4:
الحد األعلى للطاقة التخزينية )لتر( و فترة االختبار )ساعة( الالزمة

فترة االختبار )ساعة(الحد األعلى للطاقة التخزينية )لتر(

1500024

2000048

4500072

6000096
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ينبغي أن تحــاط توصيالت فتحــات الدخول والملء � 8
والتغذيــة والتهوية بغرفة تفتيــش من الطوب أو 
الخرسانة مع تزويدها بغطاء له قفل وكذلك بمانع 
تسرب مزدوج أو يكون مرتفعًا إلى مسافة )5( سم 
فوق مســتوى أرضية منطقة الخدمة مع إحاطته 

بمنحدر خرساني.
يجب أن تزود المضخة اآللية للوقود بوسيلة تلقائية � 9

لتحديد كمية الوقود بحيث تمنع تدفق أكثر من )90( 
لتر من الوقود في كل مرة تشغل فيها المضخة.

10.  يجــب أن تكــون المضخة اآلليــة للوقــود مجهزة 
بوســيلة تبريــد ميكانيكيــة تمكنهــا مــن العمل 

المتواصل دون ارتفاع درجة الحرارة بها.
11.  يجب أن تزود المضخة بوســيلة تحكم ال تسمح لها 
بالعمل إال عند رفــع الفوهة من مكانهــا المعتاد 
وتشغيل المفتاح اليدوي الموجود على المضخة، 
كما تعمل هذه الوسيلة على إيقاف المضخة عند 

إعادة الفوهة إلى وضعها المعتاد.
12.  يجب أن تركــب أنبوبة الرجوع الجانبيــة بحيث تعمل 
على إعادة الوقود الزائد إلى الخزان وأال يزيد الحد 
األقصى للضغــط الذي يبدأ عنــد الرجوع عن )20( 

كيلو باسكال.
13.  إذا زودت المضخة بمبين زجاجي، فيجب أن يتحمل 
الزجاج ضغطا هيدروســتاتيكيا مقــداره )50( كيلو 

باسكال.
14.  يجــب أن يتوفر تيار هــواء مناســب للتهوية حول 
المضخة وأال تقل المساحة الكلية الفعالة لفتحات 

التهوية عن )75( سم2�
15.  يجب أن يكون خرطوم التوزيع مــن النوع الموصل 
للكهربــاء وذو ســطح خارجــي أملــس ومقــاوم 
للعوامل الجوية والتآكل والمواد البترولية وأال يزيد 

طوله عن )4م( أربعة أمتار، وأن يكون مقاس قطر 
الخرطوم الداخلي من )20-30( مم.

16.  يجب أن يتم عمل مجاري مناســبة ألرضية منطقة 
العمــل وتتخــذ االحتياطــات الالزمة لمنع تســرب 

البنزين إلى مواسير الصرف أو المجاري.
17.  يجب أن تزود فوهة تصريف الوقود بقاطع تلقائي 
يمنع تناثــر الوقود نتيحــة االرتــداد أو نتيجة زيادة 
المــلء وأال يزيد معــدل التصريف الالزم لتشــغيل 
القاطع عن نصف معــدل التصريف المضبوط عليه 

ذراع فتح الفوهة.
18.  يجب أن يتم حمايــة األنابيب من التــآكل ودهانها 

بدهان مقاوم.
19.  يجب أن ال تقل المسافة األفقية بين موضع مخرج 
أنبوبة التهوية وأي حــد من حدود المحطة أو أية 

فتحة في أي مبنى عن )2 م( مترين
20.  يجب أن تدعــم خطــوط األنابيــب المدفونة تحت 
األرض وتغطــى بطبقة من الخرســانة الناعمة ال 
يقل سمكها عن )15( ســم أن يتم حمايتها ببالط 
إسمنتي ســماكته ال تقل عن 5 ســم. وفي حالة 
وجود حركة للسيارات فوق خطوط األنابيب فيجب 

تغطية المنطقة بالخرسانة المسلحة.
21.  يجب أن تمأل المجاري التي توضع بداخلها األنابيب 
بالرمل الجاف أو ما يماثله وأن تكون بأبعاد مناسبة 

لتسهيل أعمال الصيانة للصمامات والملحقات.
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تعتبر المواد المتطايرة وغيــر المتطايرة من منتجات 
البترول مصــدرًا للخطــورة إذا تم تصريفها مباشــرة 
للشــبكات العامة للصرف الصحي أو الصرف الداخلي 
في حالــة عــدم وجود شــبكة صــرف صحــي عامة. 
فالبتــرول مادة ســريعة التطايــر وإذا تــم تصريفها 
للشــبكات مباشــرة، قــد تســبب انفجــارات وتدميرا 
للممتلكات. بينما المنتجات غير المتطايرة مثل الزيوت 
الثقيلــة والشــحوم الصناعية يصعــب معالجتها في 
محطات المعالجة وتتســبب في انســداد المواسير، 
لذلــك يلزم معالجــة الميــاه المحتوية علــى الزيوت 
والشــحوم والمواد البترولية مســبقًا قبل الســماح 
بتصريفها للشبكات العامة للصرف الصحي أو الصرف 

المحلي للموقع وتراعى في ذلك الضوابط التالية:
يجب أن تطبق النسب المطلوبة للمعالجة المسبقة � 1

لمياه الصرف الصحي قبل تصريفها إلى الشــبكة 
العامة، وفقًا لإلرشادات التالية:

شحوم وزيوت 120 ملجم /لتر▫▫
فينول 150 ملم/لتر▫▫
إجمالي هيدروكربونات مكلورة 0.5 ملجم/لتر▫▫

وعند تجاوز المواد المذكورة للحدود المشــار إليها 
آنفًا فإنه يلزم معالجتها مســبقًا قبل صرفها إلى 
شبكة الصرف الصحي العامة، ويتم تحديد أساليب 
قيــاس الصــرف وجمــع العينــات وطــرق التحليل 
بالمعمل وفقــًا للطرق القياســية الختبــار المياه 
ومياه الصــرف الصحي المعدة بواســطة الهيئات 
األمريكيــة )رابطــة الصحــة العامة، رابطــة أعمال 

المياه، اتحاد مراقبة تلوث المياه(.
ال يســمح بتصريف أي من الســوائل التالي ذكرها � 2

إلى شبكة الصرف الصحي:

الكيروســين، البنزيــن، النفتاليــن، زيــت البترول ▫▫
أو أي ســائل قابل لالشــتعال أو لالنفجــار صلبًا 

كان أو غازيًا.
ميــاه الصرف التي تحتــوي على أكثــر من )25( ▫▫

جزء في المليــون ملجم/لتــر من زيــت البترول 
أو زيــوت ال تتحلــل بيولوجيــًا أو أي منتــج مــن 

أصل زيت معدني.
مياه الصــرف التي تحتوي على زيــوت عامة أو ▫▫

دهون أو شحوم.
وإذا تم تصريف المياه أو المخلفــات التي تحتوي 
على المواد المشــار إليهــا أعاله إلى الشــبكات 
العامة )للصرف الصحــي( فإن للهيئــة الحق في 
رفــض تصريفهــا واتخاذ ما تــراه مناســبًا أو إلزام 
لدرجة  المحطــة بعمــل معالجــة مســبقة  صاحب 
مقبولة كما هــو وارد في الفقرة أعاله للســماح 
بتصريفها أو التحكم فــي الكميات ومعدل الصرف 
لضمــان االلتزام بحدود النســب المســموح بها أو 

تحصيل تكاليف نقل ومعالجة هذه المخلفات.
للهيئــة ا لحق فــي مراجعــة التصميــم والتركيب � 3

ألجهزة ومعدات المعالجة الالزمــة قبل الموافقة 
عليها، وتوضع هذه الوحدات في مواقع مناســبة 

يسهل تنظيفها والكشف عليها بسرعة.
يتم تجميع الزيوت والشحوم المختلفة من السيارات � 4

في أماكن خاصة ثم تنقل وتدفــن في حفر خاصة 
بذلك تحددها البلدية أو الجهات ذات االختصاص.

تتم معالجــة الصرف المحلي في غرفة الترســيب � 5
والتصفيــة من الزيــوت وخالفــه، كما يتــم التأكد 
من ســالمة وكفاءة التربة وســعة ودقة الوحدات 

الخاصة بذلك.
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يجب عمل ميول مناسبة في أرضية المحطة تؤدي � 6
إلى قنوات خاصة بالصرف داخل الموقع تؤدي إلى 
مصايد الشحوم أو البنزين حيث تتم معالجتها قبل 
صرفهــا على شــبكات الصرف الصحــي العامة أو 
الصرف المحلي الخاص بالموقع، وال يسمح بتسرب 

أي سوائل خارج الموقع.
يجب مراعاة المتطلبات التالية عند تصميم المصايد � 7

للشحوم والزيوت:
يجب أن تكون ســعة مصيدة الشــحوم والزيوت ▫▫

مناسبة لكميات الماء المستعمل.
عــدم صــرف أي مخلفــات عبــر المصيــدة عدا ▫▫

الشحوم والزيوت المختلطة بالماء.
يجب أن تكون المساحة السطحية للمصيدة كبيرة ▫▫

قدر اإلمــكان لتجنب ارتفــاع درجة حــرارة المياه 
المراد معالجتها ولتوفير التهوية المناسبة لها.

يجب عمل عوارض لتقليل سرعة الدخول.▫▫
يجب خفض منسوب المخرج لمنع مرور الشحوم ▫▫

والزيوت منه.
يجب أن تكون جوانب المصيــدة منحدرة ويفضل ▫▫

أن يكون قاعها مخروطيًا ويوصــل المخرج في 
أسفل قاع المخروط.

الشــحوم ▫▫ وإزالــة  كشــط  وســائل  تنظيــم 
والزيوت العائمة.

 يجــب أن يتــم صيانــة المصايــد بعنايــة وبصفة ▫▫
مستمرة.

يجب أن يــزال غاز البنزيــن بالتهوية حيــث أنه قابل � 8
لالســتعمال وســام. وهو من  الغازات التي تكون 
أثقل من الهــواء وهو أقرب للتجمــع في األماكن 

المنخفضة مثل مواسير وغرف التفتيش العميقة.

يجب عمل غرفة مصمتة ومعزولة )مصيدة للبترول( � 9
ذات قواطــع متعــددة وتوضــع القواطــع متتالية 
ومخارجهــا تحت مســتوى المــاء حتى يتــم حجز 
البنزين. وتجهز الغرفة بأغطيــة غير منفذة للهواء 
لمنع أخطار االشتعال، ويتم تأمين التهوية الالزمة 
للتخلص من غــاز البتــرول. ويجب أن يكــون ارتفاع 
أنابيب التهوية كافيًا لتالفي كافة أخطار االشتعال 
ونهاياتها السفلية تدلى أقرب ما يكون من سطح 

الماء الستخالص غاز البترول.
10.  يجب اتخاذ االحتياطات البيئية والفنية الالزمة لمنع 

تسرب الوقود من الخزانات بحسب التالي:
المنشآت الجديدة المطلوب إصدار الترخيص لها، ▫▫

فإنه يلــزم تركيب خــزان الوقود تحت مســتوى 
سطح األرض داخل غرفة من الخرسانة المسلحة 
معزولة جيدًا مع وجود فراغات كافة حول جســم 
الخزان لســهولة الوصــول إليه والكشــف عليه 
من جميع الجهات ومعالجة أي تسرب قد يحدث 
للوقود في حينه ويجب تثبيت الخزانات جيدًا في 
القاعدة مــع مراعــاة أن تكون المســافة التي 
تفصل الخزان عن الجدران الساندة ال تقل عن )1م( 
متر وتزويد الغرفة بفتحة وســلم إلجراء عمليات 
الكشف والصيانة عن أي تسربات يمكن أن تحدث 

للخزان )الشكل 11(:
المنشــآت القائمة مطلــوب تجديــد تراخيصها ، ▫▫

بها خزانــات الوقود مدفونة تحت ســطح األرض 
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والمحاطة بالرمل أو الخرسانة الناعمة فإنه يلزم 
استخدام وســائل الكترونية حديثة متصلة بغرفة 
المراقبة بالمحطــة لقياس كميــة الوقود في 
الخزان واكتشــاف أي تســرب قد يحدث للوقود 

ومعالجته؟

 1  1

 1

0.
150.
15

 1

11

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 E
D

U
C

A
TI

O
N

A
L 

PR
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 ED
U

C
A

TIO
N

A
L PR

O
D

U
C

T

الشكل 11: متطلبات تركيب خزان الوقود تحت مستوى 
سطح األرض
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من ضمــن توجهات مــدن للمحافظة على 
البيئة؛ تركت هذه الصفحة بيضاء لكي يطبع 

الدليل على وجهي الورقة.
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من ضمــن توجهات مــدن للمحافظة على 
البيئة؛ تركت هذه الصفحة بيضاء لكي يطبع 

الدليل على وجهي الورقة.
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5
 اشتراطات السالمة 
والوقاية ومكافحة الحريق 
في محطات الوقود
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5اشتراطات السالمة والوقاية ومكافحة الحريق في محطات الوقود

لن يتم الترخيــص بإقامة أي محطــة وقود جديدة � 1
أو ترميم أو توســعة القائم منها أو تجديد تراخيص 
للمحطات بالمدن الصناعيــة إال بعد أن يقوم طالب 
الترخيص بتقديم دراســة فنية معــدة من قبل أحد 
المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال األمن والسالمة 
والمعتمدة من قبــل الهيئة توضح مــدى االلتزام 
الواردة بهذا  بالمواصفات واالشتراطات والقواعد 
الدليــل وعلى الجهــات المختصة بالهيئــة مراعاة 
التقيد بــأن يكون منــح الترخيص أو تجديــده وفقا 
لما ورد بهذا الدليل من قواعد واشتراطات ويكون 
المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعاله مسئواًل 
أمام الدفــاع المدني والجهــات المختصة األخرى 
ذات العالقة عن جدية الدراســة ودقتها واإلشراف 
على تنفيذها كما يلزم تقديم شهادة نهائية تؤكد 
الواردة  للتعليمات واالشتراطات  مطابقة المنشأة 
بهــذا الدليــل كمــا يكــون مســئواًل بالتضامن مع 
المطور والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو 

تقصير في هذا الصدد.
يجب أن تزود المحطة بنظام اإلنذار المناســب ضد � 2

الحريق باإلضافة إلى وسائل استدعاء فرق الدفاع 
المدني.

يتــم ضبــط مخالفــات الســالمة والتحقيــق فيها � 3
وتوقيع العقوبــات عليها وفقًا لمــا تضمنه نظام 
الدفاع المدنــي وما صدر مــن لوائــح أو تعليمات 

تنظم هذه األمور.
يعيــن بالمحطة مســئواًل عــن الســالمة والوقاية � 4

ومكافحة الحريق.
يجب تدريب جميع العامليــن بالمحطة على أعمال � 5

الســالمة واإلطفــاء واإلنقــاذ وأن يكــون لديهم 
اإللمام الكامل بذلك.

االحتياطات الوقائية ضد الحريق:� 6
وضع الفتات تحذيرية بمنع التدخين داخل المحطة ▫▫

ومراقبة تنفيذ ذلك بحزم.
يمنع استخدام الوقود بتاتًا في التنظيف.▫▫
يجب إزالة الوقود المتناثر في الحال.▫▫
عند تعبئة خزان )سيارة بيت متنقل بالوقود( يجب ▫▫

اتخاذ العناية الفائقة كإغالق مواقد الغاز وفصل 
التيار الكهربائي مؤقتًا عــن األجهزة كالمبردات 

)الثالجات( والسخانات عند التعبئة.
يمنع وجــود مســببات الحريق والمــواد القابلة ▫▫

لالشتعال بمحطات الوقود كما يحظر بتاتًا القيام 
بأعمــال القطــع أو اللحام وغيرها مــن األعمال 
التي قــد يترتــب عليها حــدوث شــرر أو قوس 
كهربائي مــع تفــادي أي ظروف تــؤدي إلى 

االشتعال الذاتي.
معدات إطفاء الحريق� 7

يجب أن تزود مباني ومنشآت المحطة بطفايات ▫▫
الحريق اليدوية المناســبة كمًا ونوعــًا طبقًا لما 

تحدده إدارة الدفاع المدني المختصة.
يجب أن يتم توفير نظام الرش اآللي أو طفايات ▫▫

آلية تعمل تلقائيًا عند ارتفاع درجة الحرارة إلى حد 
معين وتركب فوق منطقة مضخات الوقود في 

سقف المظلة.
يجب تامين حاويــات الرمل الناعــم النظيف في ▫▫

كافة أرجاء المحطة وتوضع في أماكن مناسبة 
وسهلة المنال للعاملين بالمحطة وفق أنظمة 

الدفاع المدني.
توضع طفاية حريق بودرة كيميائية جافة ســعة ▫▫

12 كجــم )بالقــرب مــن فتحــة الخــزان وأخرى 
قرب مولد الكهرباء(.
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يجــب أن يكــون الحــد األدنــى لطفايــات الحريق � 8
طبقــًا  الوقــود  مضخــات  لتأميــن  المطلوبــة 

للجدول التالي:

جدول 5:

 الحد األدنى لطفايات الحريق المطلوبة لتأمين مضخات الوقود

عدد مضخات الوقود
طفايات حريق بوردة 
كيميائية جافة سعة 

)12( كجم

جهاز إطفاء رغوي 
سعة )10( جالون

جهاز إطفاء رغوي 
سعة )34( جالون

3-132-

4-7921

8-111332

12-151753

16-202074

 مصادر ميــاه اإلطفــاء وحنفيــات الحريــق )محابس� 9
  اإلطفاء(

يجب تامين مياه اإلطفاء بالضغط المناســب من ▫▫
خزان خاص ال تقل ســعته عن )30000( ثالثين ألف 
جالون ويزود بمضخة إطفاء ذاتية التحضير بطاقة 
)500( خمســمائة جالــون فــي الدقيقة وضغط 
ال يقل عن )7 رطــل( على البوصــة المربعة عند 
مخارج محابس اإلطفاء وتركب هذه المضخة في 
غرفة منعزلة على بعد ال يقل عن )20( عشــرين 
مترًا من منطقة مضخات الوقود أو التفريغ مع 

عمل التهوية الالزمة لها.
يلزم تركيب )محابس إطفاء( يقدر عددها بمعرفة ▫▫

الدفــاع المدنــي طبقــًا لحجــم المحطة  إدارة 
النــوع والقطر  وتعــدد أنشــطتها وتكون مــن 
المستخدم بمراكز الدفاع المدني بالمملكة مع 
توفيــر )محبســين( للمطافئ علــى األقل في 

جهتين مختلفتين.
يجــب أن يفصــل بين منطقــة مضخــات الوقود ▫▫

ومنطقة خزان مياه اإلطفاء بمسافة ال تقل عن 
)15( خمسة عشر مترًا وال تزيد عن )30( ثالثين مترًا 

بأي حال من األحوال.
10.  حماية العاملين

الــزي ▫▫ بالمحطــة  العاملــون  يرتــدي  أن  يجــب 
)كالقفــازات  للحمايــة  المناســبة  والمعــدات 
ونظــارات ا لوقايــة وأحذيــة أمــان المتصــاص 

الكهرباء الساخنة(.

يجب أن يتم خلع المالبــس الملوثة بالوقود في ▫▫
الحال وغسل أي منطقة متأثرة بالوقود بعناية.

ال يسمح بارتداء المالبس الفضفاضة أو الممزقة ▫▫
ألي عامل أثناء عمله.

يجب أن يتــم تأمين صندوق لإلســعافات األولية ▫▫
بالمحطة يزود بالمواد ا لطبية الالزمة.

11.  الخطــوات واإلجــراءات الواجب اتخاذهــا في حالة 
حدوث حريق أو خطر

أيفــاق جميع األعمــال بالمحطــة فــورًا وإخراج ▫▫
السيارات الموجودة بها ومنع الدخول إليها.

وخدمــات ▫▫ فــورًا  المدنــي  الدفــاع  إشــعار 
الطوارئ األخرى.

مواجهــة الحريــق أو الحادث من قبــل العاملين ▫▫
المدربين بواســطة وســائل ومعدات الســالمة 
ومكافحــة الحريق األولية المتاحــة لحين وصول 

فرق الدفاع المدني.
تزويد الدفــاع المدنــي بكافــة المعلومات عن ▫▫

الحادث عند وصوله.
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يجب أن تعلن هذه التعليمات للعاملين بالمحطة ▫▫
ويتم تدريبهم على كيفية تنفيذها.

12. اللوحات اإلرشادية
ينبغــي أن تكون اللوحــات اإلرشــادية بتصاميم ▫▫

جميلة ومتطورة مثل اللوحات االلكترونية
ينبغــي وضع لوحــات إرشــادية لتوجيــه الحركة ▫▫

للسيارات والشاحنات.
ينبغي وضــع لوحات إرشــادية لتوضيــح مواقع ▫▫

خدمات السيارات والمينى ماركت وغيرها.
ينبغي وضع لوحات إرشــادية وتحذيرية باللغتين ▫▫

المبينة  للتصميمــات  العربية واالنجليزيــة وفقًا 
بتعليمــات الترخيــص وتعلــق في أماكــن بارزة 

بالمحطة تتضمن العبارات التالية:
- خطر – مواد بترولية سريعة االشتعال

- ممنوع التدخين قطعيًا
- أوقف محرك سيارتك

-  ممنوع دخول المحطة »الوقود جاري تفريغه«.
- مغلق للصالة

يزود كل خزان وقود بلوحة معلومات يوضع عليها ▫▫
السعة ونوع الوقود المخزن به.

توضع الفتة على غرفــة الكهربــاء يكتب عليها ▫▫
»خطر – ممنــوع الدخول لغيــر المختصين« وكذا 
الفتة على غرفة مولد الكهربــاء مكتوب عليها 
»غرفــة مولــد الكهربــاء االحتياطــي – خطر – 

ممنوع الدخول لغير المختصين«.
توضع بجوار مفتاح الطوارئ لوحة تدل على أنه ▫▫

مخصص لفصل التغذية عن محطات الوقود.
توضع لوحات تــدون عليهــا التعليمــات الواجب ▫▫

إتباعها في حالة حدوث حريق أو خطر.

توضــع لوحات واضحــة وفي أماكن بــارزة تدون ▫▫
فيهــا أرقام هواتــف الدفاع المدنــي وخدمات 

الطوارئ األخرى.
التشــغيل ▫▫ توضع لوحــات تكتب عليهــا تعليمات 

والصيانة لألعمال الكهربائية.
توضع لوحات مضاءة للمداخل وأخرى للمخارج.▫▫
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من ضمــن توجهات مــدن للمحافظة على 
البيئة؛ تركت هذه الصفحة بيضاء لكي يطبع 

الدليل على وجهي الورقة.
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يجب تفريغ الوقود من ناقالت النفط )سيارات ذات � 1
صهريج / خــزان( ويراعــي عند تفريــغ الوقود من 
ناقالت النقط إلى خزانات الوقــود بالمحطة تنفيذ 

االشتراطات التالية:
يجب أن يكــون صهريج الناقلة خــال من العيوب ▫▫

الفنية لمنع أي تســرب للوقود وال يســمح ألي 
ســيارة ناقلة للوقود بالتفريغ ما لم تكن مزودة 
بصمام ثانوي يمكن التحكم فيه عن بعد بطريقة 

ميكانيكية ومزودة بقاطع أمان حراري.
يجــب أن يتــم قيــاس كمية الوقــود بالســيارة ▫▫

المحطة  بخــزان  )الناقلــة( وكذلك  الصهريجيــة 
للتأكد من استيعابه للكمية التي سيتم تفريغها.

يجب أن تكون السيارة الصهريجية بأكملها داخل ▫▫
حدود أرض المحطة.

يجــب أن يراعى إيقــاف الســيارة بحيــث يمكن ▫▫
قيادتها مباشــرة خارج الموقع عنــد حدوث أي 

خطر.
يجب أن يتم كبح السيارة بواسطة مكبح االنتظار ▫▫

وأن توضع مساند للعجالت لمنع تحركها.
يجب أن تجري عملية تفريغ الوقود تحت مالحظة ▫▫

بشرية من سائق الســيارة الصهريجية ومندوب 
من المحطة.

في حالة وجود احتمال لتناثر الوقود يجب إيقاف ▫▫
عملية التفريغ فورًا وفحص أنابيب التهوية.

يجب أن يراعي تفريــع أي شــحنة كهربائية من ▫▫
الســيارة الصهريجية بطريقة مأمونة قبل البدء 
في تعبئة خزانات المحطة وذلك بوصل السالسل 
المتدلية من السيارة بالموصل األرضي بالمحطة 
والتأكد من ذلــك إضافة إلى تفريغ أي شــحنة 
كهربائية )اســتاتيكية( عن طريق خرطوم تفريغ 

للوقود من النوع المعدني المغلف بالبالستيك 
والمصمم بحيث يربط بإحكام في صمام الناقلة 

وفوهة الخزان لكي ال يحدث أي تسرب للوقود.
ال يســمح ألي ســيارة أخرى بالتحرك في حدود ▫▫

)ســتة أمتار( من منطقــة وقوف الســيارة ذات 
الصهريــج )الناقلة( مــع وضع عالمــات تحذيرية 
لتحويــل الســيارات األخــرى بعيدًا عــن موقف 

السيارات الصهريجية.
يجب أن تتوقف عملية التمويــن )التعبئة( تمامًا ▫▫

حتى انتهاء عملية التفريغ ومغادرة الناقلة.
التهوية ▫▫ المجاورة لفتحات  المنطقة  يجب فحص 

للكشف عن مصادر االشتعال الممكنة والسيطرة 
على أي خطر محتمل.

تنفيــذ � 2 الســيارات  خزانــات  تعبئــة  عنــد  يراعــى 
االشتراطات التالية

يجب إيقــاف محــرك الســيارة قبل بــدء عملية ▫▫
التمويــن وكذا ال يتــم تموين الســيارة المزودة 

بمحرك احتراق إضافي إال بعد إيقاف المحركين.
يجب االلتزام بمنع التدخين من قائد الســيارة أو ▫▫

راكبيها.
يجب أن يتم إدخــال فوهــة التفريغ جيــدًا داخل ▫▫

أنبوبة خزان السيارة.
يجب العناية بعدم انسكاب الوقود.▫▫
يجب عدم ثني خرطــوم التصريف أو شــده أثناء ▫▫

عملية التموين.
يجــب أن يراعــي التأكد مــن إغالق فتحــة خزان ▫▫

السيارة بعد االنتهاء من التعبئة.
عند تعبئــة خــزان الدراجــات النارية يــراع ى تنفيذ � 3

االشتراطات التالية:
إيقاف محرك الدراجة.▫▫
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جلــوس ▫▫ أثنــاء  الدراجــة  خــزان  تعبئــة  عــدم 
قائدها عليها.

يجب أن تتــم التعبئة بمعدل بطــيء مع مراعاة ▫▫
عدم تناثر الوقود.

يجب أن تكون فوهــة الخرطوم مناســبة لفتحة ▫▫
خزان الوقود.

يجب التأكد من إغالق فوهة خزان الوقود.▫▫
ال يسمح بتعبئة األوعية القابلة للحمل إال في حاالت � 4

الضرورة وبعد موافقة المسئول بالمحطة على أن 
تراعى االحتياطات التالية:

يجــب أن ال يســمح بتعبئــة األوعيــة الزجاجية أو ▫▫
األخرى القابلة لكسر بالوقود.

األوعيــة التي تســتخدم للوقود يجــب أن يكون ▫▫
موضحًا عليها ذلك وأن تكون محكمة الغلق وأال 

تزيد سعتها عن )20( عشرين لترًا.
يجب أال يستخدم الوعاء الخاص بالمنتجات األخرى ▫▫

لتعبئة الوقود إال بعد غســله جيدًا وتنظيفه قبل 
التعبئة.

يجــب أن يكــون فتــح صمــام فوهــة الخرطوم ▫▫
باليد وببطء طوال علمية التعبئــة لمراعاة عدم 

انسكاب الوقود.
التأكد من عدم حدوث تسرب من خارج الوعاء مع ▫▫

إقفاله جيدًا بعد التعبئة.
يجب مراعــاة اآلتي عند تشــغيل محطــات الخدمة � 5

الذاتية للسيارات:
تخضع محطات الخدمة الذاتية للسيارات لإلشراف ▫▫

المســتمر من مراقب متواجد في غرفة التحكم 
المركــب فيهــا مفاتيــح التشــغيل للمضخــات 
المنفردة وكذلك مفاتيح الطوارئ الملحقة بها.

يراعي إمكانية رؤية مضخــات الوقود ومناطق ▫▫

التوزيع المقابلة لها بوضــوح من غرفة التحكم، 
وأن يمكــن االتصــال بــدون صعوبــة وفــي كل 
األوقات بين المراقــب واألفراد المتواجدين في 
منطقــة التوزيــع دون أن يحتــاج المراقب لترك 

غرفة التحكم.
في حالة الخدمة الذاتية المشتملة على مضخات ▫▫

وقود تعمــل بالنقــود المعدنيــة أو بالبطاقات 
فيجب تواجــد مراقــب واحــد علــى األقل في 

منطقة العمل طوال فترة تشغيل المحطة.
يجب مراعاة اآلتي في خدمة اإلطارات:� 6

يمنــع إصــالح إطــارات الســيارات داخــل حــدود ▫▫
المنطقة الخطرة في ا لمحطة.

يجب توفير مقياس ضغط لقياس ضغط اإلطارات.▫▫
يتــم التأكــد مــن أن حلقــات اإلحــكام إلطــارات ▫▫

الشاحنات في وضعها الصحيح.
إذا كان خرطوم ضاغط الهواء ال يعــود آليًا إلى ▫▫

وضعه يجب إعادته بعد لفه إلى مكانه.
عند العمل على رفع السيارات في محطات الوقود � 7

والغســيل والتشــحيم ومراكز خدمة السيارات تتبع 
التعليمات التالية:

إيقاف السيارة على الرافعة وتوضع تروس الجر ▫▫
في الوضع المتعادل مع إيقاف المحرك وقفل 

األبواب.
توضع الركائز أسفل المحاور األمامية والخلفية أو ▫▫

عند نقط التالمس مع الهيكل ثم ترفع الســيارة 
بواســطة الرافعــة الهيدروليكيــة حتــى تصبح 
العجالت بعيــدة عــن األرض، ويتــم الفحص مرة 

أخرى للتأكد من أن الركائز موضوعة بدقة.
يتم تامين أية أدوات أمان مثــل حامل أو قضيب ▫▫

لمنع الســقوط العفوي للرافعــة وعدم القيام 
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بأي عمل في الســيارة أثناء رفعها أو خفضها 
الرافعة  عندما تكــون الســيارة مرفوعة علــى 
مع وجــود حامل أو قضيــب األمــان فيجب عدم 
إزالة الحامــل أو القضيب قبل رفــع الرافعة أواًل 

لتحريرها بالكامل.
يجب أن تكون األرضيات ذات ميول مناســبة في ▫▫

اتجاه الصرف لتصريف المياه أو أي سوائل أخرى 
والتي تؤدي إلى المصارف المحلية أو مصارف 
شــبكة الصرف الصحــي وأن ال يســمح بصرفها 

خارج الموقع.
يجب أن تــزود مراكز الصــرف بمصايد للشــحوم ▫▫

لفصل الشــحوم والزيــوت قبــل تصريفها إلى 
شبكات الصرف الصحي.
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والتشــحيم � 1 الغســيل  خدمــات  بإقامــة  يســمح  ال 
كمشروع مستقل على الشوارع التجارية منعًا إلزعاج 
المجاورين واإلساءة للشكل العام للمدينة الصناعية.

أال يزيد ارتفاع المباني عــن دور واحد فقط على أن � 2
يكون ارتفاع سقف المظلة )6م( ستة أمتار.

يجــب أن تكــون حوائــط المغاســل مصمتــة جهة � 3
المجاورين وال يسمح بعمل أي فتحات بها.

ال تصرف المياه بعد االســتعمال على شبكة الصرف  � 4
الصحــي العامة دون معالجتها مســبقًا وفي حالة 
عدم وجود شبكة صرف صحي عامة فإنه يلزم عمل 
صرف صحي محلي وتتم المعالجة باستعمال مصايد 
البترول والشــحوم وغرف الترســيب والتصفية من 
الزيوت وخالفه كمــا ورد باالشــتراطات البيئية بهذا 

الدليل.
يجب أن تم عمل ميول مناســبة لألرضيــات لتصريف � 5

المياه إلى المصارف الصحيــة وتتم معالجتها وفق 
ما ورد باالشتراطات الصحية.

تزويد األماكن المخصصة للغسيل والتشحيم بمراوح � 6
شفط لتجديد الهواء.

يجــب أن تخصص الرافعة لســيارة واحــدة فقط مع � 7
ترك فراغ حولها متر ونصف على األقل من كل جانب 

لتوفير السالمة وتسهيل العمل.
تخصص غرفة للمضخات الخاصــة بدفع المياه ورفع � 8

الروافع علــى أن تكون منعزلة عن مباني الغســيل 
والتشحيم في مكان مناسب.

عند تمديد كابالت كهربائيــة أرضية فإنها تمدد داخل � 9
مواسير مقاومة لتسرب المياه والوقود مع مراعاة 
االشــتراطات الكهربائيــة األخرى الــواردة في هذا 

الدليل.
10.  يجب أن يتم تكســية الواجهات الخاصــة بالمباني 

بمواد غير قابلة المتصاص الزيوت وسهلة التنظيف.
11.  يجب أن تكون األرضيات من ترابيع خرســانية مسلحة 
في حــدود )2م ×2م( مع عمل فواصــل تمدد بينها 
ويعمل بها ميول مناســبة للصرف علــى أن تكون 

الميول جهة الشارع.
12.  تكون حفرة تغيير الزيوت وفقا لما يلي:

يجب أن تكون الحفرة بعرض ال يقــل عن )0,70( م ▫▫
وبعمق )5�1 م (ويكون طولها مناســبا مع طول 
السيارات التي تســتخدم لها بحيث ال يقل عن )5( 
م وال تعيق السيارة الواقفة فوقها من لدخول أو 

الخروج من الحفرة.
أن تــزود الحفــرة بــدرج يســاعد علــى ســهولة ▫▫

اســتخدام هذه الحفرة بالنزول إليهــا أو الخروج 
منها ولمنع احتجاز العمال في حالة حدوث حريق 

أثناء العمل.
أال يعترض مدخل أو مخرج الحفرة معدات أو أجهزة ▫▫

وخالفها.
أن تعزل الحفرة مــن الخارج عزاًل جيدًا ضد تســرب ▫▫

الشــحوم أو الزيوت أو الميــاه المختلفة بها مع 
مراعاة تهويتها وإنارتها.

أن تكــون أرضية الحفرة بشــكل مائل فــي اتجاه ▫▫
نقطة الصرف الخاصة بالحفرة.

يجب أن يفصل الموقع المخصــص لتغيير الزيوت ▫▫
والشــحوم داخــل محطــة الوقود عــن مضخات 
البنزين أو الديزل فصاًل تامًا بحيث ال تقل المسافة 

عن )10م( عشرة أمتار.
ضرورة التقيد باالشتراطات المعمارية واإلنشائية ▫▫

والكهربائية والميكانيكيــة والصحية الواردة في 
هذا الدليل بما يتناســب مع المنشــآت المقامة 

في مواقع تغيير الزيوت والتشحيم.
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8�1
الموقع

يجــب أن يختــار للمســجد )المصلى( موقــع مميز � 1
ليكون معلمًا يسهل الوصول إليه من داخل وخارج 
المحطــة وتكــون منارتــه بارتفــاع يســمح لرؤيته 

من بعد.
يجب أن يبعد مبنى المسجد عن المضخات وخزانات � 2

الوقود بمسافة ال تقل عن )20م( عشرين مترًا مع 
مراعاة العالقة مع المباني األخرى بالمحطة.

يجب توفير مواقف للسيارات.� 3
ينبغــي أن ال يزيــد ارتفــاع المصلى عــن المباني � 4

التابعــة للمحطــة وأن يكــون منســوب األرضيــة 
مساوي لمنسوب أرضية المحطة.

8.1 الموقع
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8�2

التخطيطيــة  للمعاييــر  وفقــًا  المســجد  يصمــم 
والتصميمية للمســاجد بالمدن الصناعيــة المعتمدة 

لدى الهيئة وذلك حسب التالي:
1.  تــم إنشــاء المســاجد والمصليــات فــي مواقــع 

المحطات طبقًا لما يلي:
المحطات ذات المساحة )2000م23000 - م2( ينشأ  ▪

بها )مصلى( بمساحة ال تقل عن )105م2( موزعة 
كالتالي:

مصلى للرجال بمساحة )60 م2(▫▫
مصلى للنساء بمساحة )20 م2(▫▫
دورات مياه للرجال عددهــا )2( حمام على أن ▫▫

يكون أحدها لخدمــة المعوقين على أن تكون 
جميع الكراسي في اتجاه متعامد مع القبلة 

ومواضي عددها )3( صنابير مياه.
دورات مياه للنســاء عددها )2( حمام على أن ▫▫

يكون أحدها مجهــزًا لخدمــة المعوقين وأن 
تكون الكراسي في اتجاه متعامد مع القبلة 

ومواضي )2( صنبور.
المحطــات ذات المســاحة )4000م2( فمــا فوق  ▪

ينشــأ بها مســجد بمســاحة ال تقل عن )160م2( 
موزعة كالتالي:

مصلى للرجال بمساحة )96 م2(▫▫
مصلى للنساء بمساحة )32 م2(▫▫
دورات مياه للرجال عددهــا )4( حمامات على ▫▫

أن يكون أحدها لخدمــة المعوقين وأن تكون 
جميع الكراسي في اتجاه متعامد مع القبلة 

ومواضي عددها )6( صنابير مياه.
دورات مياه للنســاء عددها )2( حمام على أن ▫▫

يكون أحدها مجهــزًا لخدمــة المعوقين وأن 
تكون الكراسي في اتجاه متعامد مع القبلة 

ومواضي )2( صنبور.

2.  متطلبات مصلى النساء هي:
عمل مدخل خاص للنساء بعيدًا عن الرجال. ▪
يكون مصلى النســاء فــي الجــزء الخلفي من  ▪

المسجد بفاصل كامل.
يجــب الفصــل والخصوصيــة في الدخــول إلى  ▪

دورات المياه )رجال – نساء( ومراعاة استخدامها 
من قبــل المعوقين. وتزويــد كل دورة بصندوق 
طــرد »ســيفون« ومروحــة شــفط واإلضــاءة 

والتهوية المناسبة.
يجب تغذيــة دورات المياه من الخزان الرئيســي  ▪

للمياه مباشــرة لضمان توفر المياه بها بشــكل 
دائــم. ويتــم تصريــف الفضــالت والميــاه إلى 
شــبكة الصرف الصحي أو إلى الصرف الداخلي 
»البيــارة« علــى أن تكون بعيــدة عــن الخزانات 
األرضية لمياه الشرب بمسافة ال تقل عن )01 م( 
عشرة أمتار وفي مســتوى أقل منه بـ )5.0 م( 

نصف متر على األقل.
يجب اســتخدام الســيراميك مــن النــوع المانع  ▪

لالنزالق فــي األرضيــات ال تقل ســماكته عن )8 
مم(. والسيراميك الناعم الملمس في الحوائط 
بســماكة ال تقل عن )6 مــم(. وبارتفــاع الحائط. 

ويفضل األلوان ا لفاتحة ما أمكن.
يجب أن تكــون األبواب مــن األلومونيــوم الجيد  ▪

ومدهونة بطالء عازل للرطوبة ومحكمة اإلغالق 
من الداخل.

يجب توفير العدد المناســب من مغاسل األيدي  ▪
وتزويدها بالمياه الحارة والبــاردة ومصدر لمياه 

الشرب وسالل المخلفات.
يجــب تخصيص عامل خــاص يقوم علــى نظافة  ▪

دورات المياه ويقوم بتزويدها بالصابون السائل 
والمناديل الورقية بصورة مستمرة.

8.2 االشتراطات المعمارية والهندسية للمسجد
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3.  عند تصميم المســاجد )المصليــات( يجب أن يراعى 
بساطة الفكرة المعمارية وارتباطها مع بقية عناصر 

المشروع.
4.  جب أن يكون المسجد من دور أرضي فقط ويفضل 
أن يكون شــكله مســتطياًل وضلعه األكبر عمودي 
على اتجــاه القبلــة. وكذلــك وضع محــراب بأبعاد 
مناســبة لتحديد اتجاه القبلة وأن يتناســب ارتفاع 
السقف مع مساحة المسجد بحد أدنى صافي )4( 

أربعة أمتار.
5.  يجب تجهيز المســجد بالفرش المناســب ووحدات 

تكييف تتناسب مع مساحته وموقعه.
6.  يجب توفير خزانات أرضية وعلوية لضمان استمرارية 

تدفق المياه على مدار الساعة.
7.  يجب تغذية المسجد بالكهرباء على مدار 24 ساعة 

سواء عن طريق الكهرباء العمومية أو المولدات.
8.  يجب مراعاة تشطيب دورات المياه من السيراميك 
للحوائــط واألرضيــات كي يتــالءم مع االســتخدام 
وسهولة التنظيف مع األخذ باالعتبار منع االنزالقات.
9.  يجــب مراعــاة أن تكون األبــواب مــن األلومونيوم 
لطبيعــة  لمالءمتــه  مناســب  بدهــان  المدهــون 

االستخدام.
10.  يجب االعتناء واالهتمام بالتشــطيب الخارجي وأن 
يكــون متكاماًل مــع التصميم العــام للمحطة مع 
عمل أرصفــة حول المســجد للحماية، مــع تنفيذ 
أحــواض زهــور ومناطق خضــراء للعنايــة بتهيئة 
موقع المسجد كي يتالءم مع مكانته ومنع العبث 

بجدرانه.
11.  يجب تنفيذ أعمال العزل الحراري والمائي بالمباني 

لتوفير الطاقة.
12.  يراعي بالتصميم الكهربائــي وضع وحدات إضاءة 

هالوجين، وكذلك وحدات التكييف من النوع الشباك 
أو الوحدات المنفصلة لسهولة الصيانة.

13.  في حالة عدم توفر مصدر كهربائي رئيسي دائم، 
يمكن تركيب مولد كهربائــي بحيث يكون له غرفة 
منفصلة بعيدة عن أماكن خزانات ومضخات الوقود.
14.  ال بد من تركيب صافرة إنذار ضد الحريق بالمســجد 
في الداخــل وتكــون متصلــة بنظام اإلنــذار ضد 

الحريق بالمحطة.
15.  ضرورة وجود مانعة صواعق أعلى المنارة متصلة 
بأرضي منفصل وبهالل المنارة النحاسي. وكذلك 

تركيب أرضي عام.
16.  يجب وضع بالط على جانبي المســجد )المصلى( 

لمرور المصلين بعد انتهاء الصالة.
ينبغي أن يكون ارتفاع المئذنة بارتفاع مناســب  ▪

بحيث ال يزيد عن6 م.
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8�3

صيانة األعمال االعتيادية والمعمارية

يقــوم صاحب المحطــة بتجهيــز المســجد تجهيزًا  ▪
كاماًل بفرشة ســواء كان مصلى الرجال أو مصلى 
النســاء وتكييفه ووضع مكبرات الصوب وتجهيزاته 
ودواليــب المصاحف وتزويده بالصابــون والمناديل 
وأجهــزة النظافــة والمطهــرات والملطفات ذات 

الروائح الجيدة.
يلتزم صاحب المحطة بالنظافة والصيانة المستمرة  ▪

للمســجد )المصلــى( لجميــع محتوياتــه األرفــف 
والنوافذ واألبواب والســتائر واألســقف والحوائط 
والمنبر واألرصفــة والممرات المحيطة بالمســجد 
المسجد والموكيت  واألسطح والمظالت، ونظافة 

باستمرار مع غسلها دوريًا وكلما لزم األمر.

صيانة األعمال الصحية

النظافة المســتمرة لدورات المياه بكافة محتوياتها 
وإصالح وتغيير التالف منها، ولمجرى الوضوء وخزانات 
المياه األرضيــة والعلويــة والمزاريــب. وتوريد ورش 
المطهــرات والمعطــرات والمبيدات حســب الحاجة. 
وتنظيف الفتحات بغرف التفتيش وتطهيرها وشــفط 

البيارات عند اللزوم.

صيانة األعمال الكهربائية

صيانــة ونظافــة وتشــغيل جميــع وحــدات اإلضــاءة 
بالمسجد وملحقاته من الداخل والخارج وتغيير التالف 
منها بصفة عاجلة والمتابعة الدوريــة لصيانة لوحات 
التوزيــع والكابــالت والمفاتيــح بالمســجد وملحقاته 
وأجهزة اإلنذار واألمن والسالمة »إن وجدت« وطفايات 
الحريق والخراطيم الخاصة بشبكة إطفاء الحريق دوريًا 

حسب تعليمات الدفاع المدني.

8.3 اشتراطات الصيانة للمساجد

صيانة أعمال الصوت

الفحص الــدوري لمكونــات نظام الصوت مــع تأمين 
وتركيب كافة قطع الغيار الالزمة لجميع األجهزة بنفس 

النوعية.

صيانة أعمال التكييف والتهوية

الصيانــة الدوريــة والنظافة المســتمرة والتشــغيل 
لوحدات التكييــف بجميع أنواعهــا وأحجامها ومراوح 

التهوية ومراوح الشفط.
تشغيل وتجهيز مسجد )مصلى( المحطة. ▪
يلزم تخصيص أحد العمال لخدمة المســجد واآلذان  ▪

به وتنظيفه.
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عام
9�1

ينبغي أن ال يقل ارتفاع الســقف )صافي( لمباني � 1
الخدمات )مبنى إدارة – اســتراحة العمال – دورات 
المياه – ميني ماركت – وغيرها( عن 3م. بحيث يجب 
أن يكون الشــكل العام الرتفاع الوحــدات الخدمية 
موحد بنفــس االرتفاع ويمكن اســتخدام دور ثاني 
في حال الحاجة لذلك بعــد موافقة الهيئة بحيث ال 

يزيد االرتفاع عن )6 م(.
يجــب أن يتم تكســية الواجهات الخاصــة بالمباني � 2

بمواد غير قابلة المتصاص الزيوت وسهلة التنظيف 
)مثل/االلمنيوم( ويفضل أن تكــون محطة الوقود 
شاملة على وحدات خدمية متكاملة تلبي احتياجات 

القاصدين لها بحيث تحتوي المحطة على:

9.1 عــــام
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ميني ماركت
9�2

يفضــل أن تكــون محــل المبيعــات )مينــي ماركت( 
بمواصفــات وجــودة عالميــة، بحيــث توفــر جميــع 
االحتياجــات لقاصــدي المحطــة مــع األخــذ باالعتبار 

ما يلي:
ال تقل المســاحة اإلجمالية عــن 60م2 بحيث ال يقل  ▪

العرض عن 6 م.
توفير مواقف للســيارات بالعدد الكافي مخصصة  ▪

)للميني ماركت(، ويراعــى أاّل تعيق تلك المواقف 
حركة السيارات داخل المحطة، من ضمنها مواقف 
للمعاقيــن مــزودة بميول مناســب يســاعد على 

الحركة.
أن ال يقل عــرض الممر الخارجــي المحاذي للمحل  ▪

من الخارج عن1م، يليه مواقف للسيارات مع توفير 
مصدات حديدية لمنع وقوف الســيارات على ممر 

المشاة.
دهن البرادورات بدهان يقاوم الزيوت والتشــحيم،  ▪

بحيث تظهــر بشــكل جميل وبألــوان تتناســق مع 
تصميم المحطة الموحد.

يجب أن  تكون لوحة محل المبيعات )ميني ماركت(  ▪
بشكل جميل ومنســق، بحيث تتكامل مع التصميم 

الموحد للمحطة.
ينبغي استخدام اإلنارة الجيدة لمحل المبيعات )ميني  ▪

 -White Halugian ماركت( مثــل )وايــت هالوجيــن
ســبوت اليت وغيرها من اإلنارة الجيدة(، بحيث يمنع 

استخدام اإلضاءات الخافتة داخل محل المبيعات.
ال يتم تأجيــر الموقــع المخصص لمحــل المبيعات  ▪

)ميني ماركت( إال بموافقة خطية من الهيئة.
يتم وضع الفتات توضيحية لألصناف الموجودة داخل  ▪

الميني ماركت )مشروبات – أغذية وغيرها(.

9.2 ميني ماركت

ينبغي أن يكون باب محل المبيعات )ميني ماركت(  ▪
زجاجــي ويتكامل مــع الواجهة الزجاجيــة وبنوعية 

الكترونية للفتح واإلغالق.
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 استراحة العمال )غرفة االنتظار(
9�3

9.3 استراحة العمال )غرفة االنتظار(

ينبغــي أن تكــون غرفــة اســتراحة العمــل مكان  ▪
للجلوس أثنــاء الصالة ولتغيير المالبــس وأن تكون 
بارتفــاع دور واحد، بحيــث ال يقل صافــي االرتفاع 

عن )3 م(.
ال يسمح بأن تكون استراحة العمال قابلة للسكن. ▪
يفضل أن تكون مداخلها من االرتدادات ا لخلفية أو  ▪

من الجوانب، بحيث ال تكون المداخل بالواجهة.
ال تقل مســاحة الغرفة عــن )20 م2( بحيــث ال يقل  ▪

العرض عن )4 م(.
يفضــل أن تكــون الواجهة زجاجية مكشــوفة تطل  ▪

على المحطة.
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9�4
مبنى اإلدارة )مكتب اإلدارة والمراقبة(

9.4 مبنى اإلدارة )مكتب اإلدارة والمراقبة(

ال تقل المســاحة المخصصة لإلدارة عن )24م2( وال  ▪
يقل عرض المكتب عن )4م(.

االرتفاع المســموح به لمبنى اإلدارة هو دور واحد  ▪
فقط، بحيث يكون ارتفاع المبانــي الخدمية موحد 
بالمحطــة وينبغي أن يكون تصميــم مبنى اإلدارة 
متكامل مع تصميم المحطة بشــكل عام، من حيث 

الواجهات ومواد البناء المستخدمة.. وغيرها.
عدم اظهار وحدات التكييــف على الواجهة لكي ال  ▪

تشوه المظهر الخارجي للمحطة.



الوحدات الخدمية المساندة

75

محالت القهوة )Coffee Shop( الملحقة بمحطات الوقود
9�5

9.5 محالت القهوة )Coffee Shop( الملحقة بمحطات الوقود

يطبــق على محــالت القهــوة الئحة االشــتراطات  ▪
الصحيــة المطلــوب توافرهــا مــن الجهــات ذات 
االختصاص وما فــي حكمهــا الصادرة عــن وكالة 

الوزارة للشؤون الفنية بوزارة البلديات.
يجب توفير مواقف للسيارات خاصة بمرتادي محالت  ▪

القهوة حســب المســاحة بحيث يكون موقف لكل 
)20م2( ومن ضمنها موقف للمعاقين.

يجب أال تقل المســاحة المخصصة لمحالت القهوة  ▪
الملحقة بمحطات الوقود عن )80 م2(�
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بالمحطــات التي تزيد مســاحتها عــن )4000 م2(� ▪
يجب توفير عدد ال يقل عن )20(.موقف للســيارات 
الصغير حول مباني الخدمــات مع تخصيص منطقة 
انتظار لمواقف الشاحنات ومنطقة أخرى لمواقف 
الســيارات تكون مفصولــة عن مواقف الســيارات 

الصغيرة.
يجــب تخصيص منطقــة تفريــغ لوقوف شــاحنات  ▪

الوقود داخــل أرض المحطــة أثناء تفريــغ الوقود 
وتكون في الهــواء الطلق ومنفصلــة عن الحركة 
العامة للمحطة مع عمل ميول خاصة بها ومراعاة 
أن تكون حركة الشــاحنات ابتداًء مــن الدخول إلى 
الخروج من المحطــة في اتجاه واحــد دون الحاجة 

إلى الرجوع للخلف.
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تمنح رخصة التشــغيل لمحطات الوقــود وملحقاتها 
بالمدن الصناعية وفقا لما يلي:

خطاب من المطور موجه للهيئــة يفيد فيه بإنهاء � 1
كافة األعمال ويطلب استالم المشروع.

تقريــر فني مصــدق مــن المكتــب االستشــاري � 2
المشرف يوضح فيه ســالمة التنفيذ والتركيب من 
النواحي الفنية واإلنشائية وتقدم للهيئة من قبل 

المطور.
خطــاب موجــه للهيئــة )بواســطة المطــور( من � 3

إدارة الدفاع المدنــي يفيد بســالمة أعمال األمن 
والسالمة بمحطات الوقود وموافقتها الشتراطات 

إدارة الدفاع المدني.
تشكل لجنة فنية من مهندسي الهيئة مهندسي � 4

المقاول والمطور الستالم  االستشــاري ومندوب 
كافة األعمال والتحقق من ســالمتها ومطابقتها 
للمواصفات واالشــتراطات الــواردة بهــذا الدليل 

وذلك لألعمال التالية:
حصر جميع مخالفات التنفيذ والتشغيل إن وجدت ▫▫

ووضع جدول زمني لمعالجتها وتداركها.
المطــور ▫▫ يقــوم خاللهــا  تحديــد مــدة معينــة 

باستكمال مالحظات اللجنة مع أخذ التعهد عليه 
بتنفيذ هذه المالحظات خالل الفترة التي حددتها 
اللجنة وإذا لم يقم بذلك يكون عرضة للعقوبات 

النظامية.
أن يوضــح فــي رأي اللجنــة إمكانية الســماح ▫▫

بالتشغيل مع استكمال هذه المالحظات أو إغالق 
المحطة أو مركز الخدمة لحين تنفيذ المالحظات 

المطلوبة.
علــى اللجنــة مالحظــة إجــراء الصيانــة الالزمة ▫▫

لجميع المرافق بما فيها دورات المياه والعناية 

بالنظافة العامــة في جميع مرافق المشــروع 
والتخلص من النفايات أواًل بــأول بطريقة صحية 

وسليمة حفاظًا على الصحة العامة.
توفر وســائل الســالمة الضرورية واإلرشــادات ▫▫

اإلرشادية وكافة الخدمات الالزمة للمشروع مع 
رفع مستوى الخدمة فيها.

التأكيد علــى أصحــاب محطات الوقــود ومراكز ▫▫
الخدمة الواقعة بالمــدن الصناعية على الطرق 
الطويلة والســريعة بالعناية بالمساجد الملحقة 
بها وتزويدها بالفــرش والميــاع الالزمة بصفة 
مســتمرة مع تخصيص بعض العاملين في تلك 
المحطات ليكونوا مسئولين عن نظافة المسجد 

واآلذان فيه وإمام راتب للمصلين.
التأكد مــن االرتدادات والنســب واالســتعماالت ▫▫

المختلفة للمباني وفق المخططات المعتمدة.
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يتــم تجديــد رخصــة التشــغيل كل ســنتين مــن قبل 
الهيئــة بناء علــى طلب المطــور بعد وقــوف لجنة 
المتابعة على الموقع للتأكد من اســتمرار تشــغيل 
المشروع طبقا للشروط والمواصفات الواردة بهذه 
االشتراطات وكذل طبقا لشهادات التشغيل والصيانة 

واألمن والسالمة الصادرة من الجهات المختصة.
يؤخذ التعهد الالزم على أصحــاب محطات الوقود � 1

حال حصولهم علــى الترخيص الــالزم إلقامة هذه 
المحطات بتوفير وسيلة مناسبة لمعايرة مضخات 
الوقــود والرجــوع إلى فــروع وزارة التجــارة قبل 
تشــغيل المضخات لكــي تتاح الفرصة لمفتشــي 
المعايرة بالفروع بالكشــف على هــذه المضخات 
للتأكــد مــن أنها تعمــل بصــورة ســليمة لحماية 
المستهلكين، والتقيد بالتسعيرة الرسمية المحددة 
من قبل شــركة أرامكو الســعودية للوقــود، مع 
مالحظة عدم إعطاء المطور رخصة التشغيل إال بعد 

معايرة المضخات.
يجب اســتخدام األنواع المناســبة من العدد الغير � 2

المتآكلة أو التالفــة، ويجب أن تتوافــر في العدد 
الكهربائية االشتراطات المناســبة للمناطق التي 

تستخدم فيها.
يجب تخزين المواد في مكان نظيف ومرتب وعلى � 3

ا ارتفاع مأمون ويراعي عدم تخزين المواد القابلة 
لالحتراق مثل مالبس العمل قرب وحدات التسخين 

أو مجاري التسخين.
تحفظ المنتجات البترولية المضادة للتجمد والقابلة � 4

لالشــتعال في عبوات موضح عليها خاصية قابلية 
االشتعال لمحتوياتها.

ال يســمح بتخزين مواد ملتهبة أو قابلة لالشتعال � 5
خالف الكمية الالزمة للعمل األسبوعي.

تكــون جميــع األرضيــات نظيفــة وال تــؤدي إلى � 6
االنزالق.

يجب العنايــة بالنظافة العامة فــي جميع مرافق � 7
المشروع والتخلص من النفايات أواًل بأول بطريقة 

صحية وسليمة حفاظًا على الصحة العامة.
يجب اتخــاذ احتياطات خاصة عند تموين الســيارات � 8

المزودة بمواقد تعمل بالغاز أو ثالجات أو سخانات 
للمياه أو أي أجهزة مماثلة أخرى.

تزويد المحطة بنظام اإلنذار المناســب ضد الحريق � 9
باإلضافة إلى أرقام هواتف اتصال مباشر بالدفاع 
المدني الستخدامها في الحاالت ا لطارئة، ويجب 
أن توضع أرقــام هواتف فرق اإلطفاء والشــرطة 

واإلسعاف في أماكن بارزة من المحطة.
10.  يجري اختبار وصيانة أجهزة اإلطفاء واإلنذار بصفة 

دورية للتأكد من سالمتها.
11.  ضرورة توفــر الميــاه بصفة مســتمرة في مآخذ 

الحريق.
12.  يجب أن يكون مســئول المحطة بموقع يسمح له 
بمراقبة عمليات التعبئــة وفصل التيار الكهربائي 

عن ا لمضخات في الحاالت الطارئة.
13.  يراعي أثناء تشــغيل محطــة الوقود والغســيل 
والتشــحيم أو مركــز خدمــة الســيارات االلتــزام 
باالتجاهات المرورية لحركة دخول وخروج السيارات 
والشاحنات ووقوفها في األماكن المخصصة لها.

14.  يجب أن يتوفر في مكتب اإلدارة الخاص بالمحطة 
دوالب حديد مقاوم للحريق يشتمل على ما يلي:

سجل بتفاصيل أي حادث تعرضت له المحطة أو ▫▫
مركز خدمة السيارات.

بيــان بأعمال الصيانــة واإلصالحــات التي تجري ▫▫
بشكل دوري.
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معلومات عن األفراد والعاملين وصور إقامتهم.▫▫
ورســومات ▫▫ الميكانيكية  التركيبــات  مخططــات 

الدوائــر الكهربائيــة وأماكــن لوحــات التوزيــع 
ومفاتيح الخدمة العموميــة ومفاتيح الطوارئ 

وكل األعمال الكهربائية.
بيان بأجهزة اإلطفاء اليدوية والثابتة.▫▫
صورة مصدقة مــن الهيئة لرخصة التشــغيل أو ▫▫

الرخصة األصلية.
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 يجــب اتخــاذ االحتياطــات األمنيــة التالية ضد الســلب 
والنهب:

عمل مطبات صناعية قبل بوابة الخروج وعمل بوابة � 1
منزلقة وكشك لمراقبة المحطة ويكون لدية اتصال 

مباشر مع عمال المحطة
التنبيه على المطور بإلزام العمل بعدم حمل مبالغ � 2

مالية كبيرة أثناء تأديتهم للعمل.
نصب كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة وربطها � 3

بأقرب مركز شرطة إن أمكن.
استخدام بطاقات ممغنطة خاصة بمضخات الوقود � 4

بمكــن إدخالها لتعمــل آليــًا لتعبئة الوقــود ويتم 
بيع هذه البطاقات برســوم مختلفــة وربطها آليًا 

كالمعمول به في الشبكة السعودية للبنوك.
وجود محاسب خاص لديه قدرة التحكم آليًا بتشغيل � 5

مضخات الوقود بعد تسديد قيمة الكمية المطلوبة 
نقدًا أو عن طريق استخدام البطاقات االئتمانية أو 

بطاقات السحب اآللي.
حث أصحاب المحطات على عمل شيكات خاصة ببيع � 6

الوقود بفئات مختلفة للحد من استخدام النقود.
تقليــل عــدد مضخــات الوقــود المســتخدمة بعد � 7

منتصف الليل وقصرها على واحــدة أو اثنين حتى 
يمكن التحكم بها من قبل العامل.
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يمكن إيجاز أهم االشــتراطات التصميمية والتنفيذية 
لمحطات الوقود كما بالجدول التالي:

جدول 6:
الخالصة

الفـــــئــــةم

2000 م2الحد األدنى لمساحة الموقع1

50 م2الحد األدنى لطول الواجهة بالموقع على شارعين رئيسيين تجاريين2

80 م2الحد األدنى لطول الواجهة بالموقع على شارع رئيسي واحد3

بنزين - ديزلالعنصر الرئيسي لنوع  الوقود الذي يلزم توفره في المحطة4

6الحد األعلى لعدد مضخات الديزل5

20 % من إجمالي مساحة المحطةالحد األدنى لنسبة مواقف السيارات التي يلزم توفرها بالمحطة6

خدمات السيارات والخدمات التجارية التي يمكن إقامتها بمحطات الوقود7

وقود )بنزين وديزل – غسيل )مكبس تلقائي( تشحيم وتغيير زيوت

بيع قطع غيار للسيارات – ميني ماركت - صيدلية

كهرباء – إصالح إطارات وميكانيكا

محل قهوة )بشرط عدم استخدام مصدر ذو لهب(

60000 لتر )بنزين( - 60000 لتر )ديزل(الحد األدنى للطاقة التخزينية للموقد بالمحطة8

60 %الحد األعلى لنسب البناء المسموح بها من المساحة الكلية للموقع9

10
الحد األدنى الرتداد المضخات عن الشارع الرئيسي أو الفرعي أو المجاورين )مقاسًا من 

حد الرصيف الخارجي للمضخات
عشرة أمتار

عشرة أمتارالحد األدنى الرتداد فتحات خزانات الوقود عن حدود الجار11

عشرة أمتارالحد األدنى للمسافة الفاصلة بين فتحات خزانات الوقود والمباني الخاصة بالمحطة12

عشرة أمتارالحد األدنى الرتداد فتحات خزانات الوقود عن الشارع الرئيس أو الفرعي13

ثالثة أمتارالحد األدنى الرتداد مباني المحطة عن حدود الجار14

ثمانية أمتارالحد األدنى للبعد الصافي بين األرصفة المتوازية لمضخات البنزين عن بعضها15

ثمانية أمتارالحد األدنى للبعد الصافي بين أرصفة مضخات البنزين والمباني الخاصة بالمحطة16

عشرون متراالحد األدنى للبعد بين مضخات البنزين ومضخات الديزل17

ستة أمتارالحد األعلى الرتفاع مظلة مضخات البنزين18

ستة أمتارالحد األعلى الرتفاع مظلة مضخات الديزل19

ستة أمتارالحد األدنى لعرض مدخل ومخرج السيارات للمحطة20
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15 ملحق النماذج المطلوب إرفاقها

النــماذج الـواجب إرفاقــــها

التزامات المكتب المصمم تجاه المخططات
وتصاميم الفيالت السكنية داخل المدن الصناعية

في يوم:..........بتاريخ:...........14 هـ الموافق:....................20 م
نحن مكتب:...............................ترخيص رقم:.......................

والمكلف بإعداد تصاميم هندسية ومخططات محطة الوقود...................
على قطعة أرض رقم:...................المدينة الصناعية.................................. بمساحة..................................

نتعهد ونلتزم بأن تكون التصاميم الخاصة بالفيالت مستوفاة لكافة الشروط والمتطلبات وطبقا لما يلي:
أن تكون أعمال التصاميم المقدمة طبقا للمواصفات السعودية، ووفقا للمتعارف عليه فنيا ▪
مطابقة التصاميم المعدة للفيال السكنية للمحطة مع اشتراطات ومتطلبات بناء محطات الوقود بالمدن الصناعية وذلك لكافة التصاميم  ▪

المقدمة )المعمارية، اإلنشــائية، األعمال الصحيــة، الكهربائية، األعمال الميكانيكيــة( ولكل من المخططات االبتدائيــة والنهائية الخاصة 
بالمحطة. 

وفي حالة وجود أي اختالف في التصاميم المقدمة عن ما ورد باشــتراطات ومتطلبات بناء المحطات بالمدن الصناعية يلزم أخذ موافقة  ▪
خطية من الهيئة على ذلك.

يتحمل االستشاري األضرار التي تترتب عن وجود أخطاء في التصاميم للمخططات المقدمة والمواصفات الفنية، وال تعفى موافقة الهيئة  ▪
على هذه التصاميم االستشــاري من المسؤولية الكاملة عن صحة التصاميم وضمانها لمدة عشر ســنوات من تاريخ االنتهاء من تنفيذها 

بالموقع.

والله الموفق،،،،،         
 

اسم المكتب:..........................................
رقم الترخيص:.......................................... 

الختم       
       

عند تقديم المخططات النهائية للمحطة تكتب هذه الفقرة على المخططات:
)المخططات المقدمة للمحطة تحت المسؤولية الكاملة للمكتب المصمم دون أدنى مســؤولية على الهيئة( توقع وتختم من قبل  ▪

المكتب.

اسم المدير المسؤول:..........................................
التوقيع:..........................................

التاريخ:..........................................
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رقم الرخصة:.....................
تاريخ اإلصدار:..................... 
تاريخ اإلنتهاء:.....................

رخصة بناء بالمدينة الصناعية.................

اسم المطور:.................................... معلومات المحطة:....................................   
اسم المحطة:....................................

ص ب:..................المدينة:.............................الرمز:.............................
البريد اإللكتروني:...........................هاتف:...................................فاكس:.........................

معلومات األرض:
رقم األرض:.......................................... 
الطول:......................................)     م(
العرض:.....................................)     م(

المساحة:....................................)                 متر مربع(

المخططات واإلشراف:
يتم التنفيذ حسب المخططات المعتمدة من الهيئة بالخطاب رقم......................وتاريخ............................

وتحت إشراف االستشاري مكتب..............................................
عنوانه:........................................................................

ص.ب:.............................المدينة................................الرمز:..............................
هاتف:.......................... ................................. فاكس:......................................

مدير المدينة الصناعية........................ الختم الرسمي       
���������������������������������������������������������        
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اإلقرار وشروط البناء
يلتزم صاحب الرخصة بعــدم القاء المخلفات وعدم اإلضــرار بمرافق المدينة الصناعية وفي حالة مخالفته ســتطبق عليــه الئحة الغرامات � 1

والجزاءات للمخالفات ومرافق المياه والصــرف الصحي الصادرة بقرار مجلــس إدارة الهيئة رقمــي 28 و 29 2004 وتاريخ 1425/7/9 هـ 
والمبنية على قرار مجلس الوزراء رقم 225 وتاريخ 1405/11/16 هـ

تعتبر هذه الرخصة الغية إذا لم يقم المستأجر بالبدء في أعمال اإلنشاء خالل ستة أشهر من تاريخ اإلصدار� 2
االلتزام التام والتدقيق بجميع ما هو وارد في المخططات الخاصة بعملية البناء والموافق عليها مسبقا من الهيئة� 3
وضع صورة من الرخصة في موقع العمل بصفة مستمرة وفي مكان واضح� 4
وضع لوحة في مكان واضح خارج السور المؤقت تبين اسم المشــروع والمقاول المنفذ واالستشاري والعناوين ورقم رخصة البناء وتاريخ � 5

بدء األعمال ومدة تنفيذ المشروع
إزالة جميع األنقاض ومخلفات البناء من الموقع وما جاوره بصورة مستمرة ونقلها إلى األماكن المصرح بها خارج المدينة الصناعية� 6
يلتزم المكتب االستشــاري المشــرف على تنفيذ فيال ســكنية بمطابقة المخططات المعتمدة على ما هو منفذ على الطبيعة وموافاة � 7

الهيئة بتقارير شهرية عن االلتزام أو أية انحرافات تحدث أثناء التنفيذ.
يلتزم صاحب الرخصة بإقامة سور حول األرض ومزود بوسائل الحماية واإلضاءة الليلية ألثناء تنفيذ األعمال بالمشروع� 8

صاحب الرخصة أومن ينيبه:
االسم:......................................

الصفة:.................................
التوقيع:.........................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محرر الرخصة:
االسم 2:  ������������������������������������������������������������������������� االسم 1: .........................................................................  

التوقيع: ........................................................................ التوقيع: .........................................................................  
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قائمة المراجع

قائمة المراجع

امانة مدينة الرياض� 1
امانة مدينة جدة� 2
ادارة الدفاع المدني� 3
وزارة التجارة والصناعة� 4
وزارة المواصالت� 5
دليل المستثمرين، الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس السعودية، � 6

المملكة العربية السعودية، هيئو المدن الصناعية والتقنية


