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  ٢٠٤-٢  يل األوتوماتيكية لمحطة المعالجةأجهزة التشغ )٢٠-٤(نموذج رقم 
  ٢٠٥-٢  ة ألعمال الصيانة بمحطة المعالجةالبيانات الفني )٢١-٤(نموذج رقم 
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  أعمال اإلنشاءات البحرية–الفصل األول 
  مقدمــة ١- ١

  : األعمال التاليةعلي اإلنشاءات البحرية تشتمل
 ).دفان البحر(أعمال التجريف والردم  •
  .المراسي البحرية •
 .البحيرات الصناعية •
 .المصبات البحرية •
 .البحرمآخذ مياه  •
 .أعمال حماية الشاطئ وحماية الساحل وطرق الحمايه •

  تعريف ٢- ١
          المناطق الساحلية والتيدارة اللجنة الدائمة إلهيوالمذكوره بهذا التقرير   بالجهات المعنيةالمقصود

 – والذي وافق عليه مجلس الشورى مؤخرا  المناطق الساحلية الجديدإدارة )قانون ( حسب نظام-تضم 
  : من الجهات التاليةونوتتك

  .وزارة الشئون البلدية والقروية -١
  .وزارة الزراعة -٢
 .وزارة البترول والثروة المعدنية -٣
  .الهيئة العليا للسياحة -٤
  .الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة -٥
 . حرس الحدود -٦
  .الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية -٧

  )  البحردفان(الردم و التجريف أعمال ٣- ١
منشآت ، الطرق المعلقة على دعامات، الطرق على المناطق المدفونةإقامة  إلىينظر في غالب األحيان 

المنشآت الصناعية على أنها طريقة غير مكلفة لزيادة األراضي والمناطق التجارية والسكنية ، ئالموان
المسببات لتدهور الموارد الساحلية يعتبر واحد من أكثر ) دفان البحر(إال أن الردم . الساحلية المتاحة

 الرواسب وتغيير أنماط بتعكيروذلك مباشرة ة غير ي تأثيرات بيئيسبب يمكن أن كما أنهوالبحرية، 
 في دورة الماء الناجمة عن الردم اكذلك يمكن أن يسبب تغيرو ، الموارد المجاورةتتلفالترسيب التي قد 

  . والحيوانيةتغيراً في المجتمعات النباتيةوالتي تسبب 

وتسبب عمليات التجريف مثل عمليات الردم تدميراً لمواد المنطقة المجرفة ولها في الغالب تأثيرات غير 
المتزايدة ويمكن أن يكون لهذا التدمير على المدى الطويل تأثير مضر بالبيئة مباشرة نتيجة الترسبات 

من جهة أخرى يمكن أن تكون الترسبات و .لقيمةالساحلية من خالل تدمير المجموعات النباتية والحيوانية ا
وإلعداد األنظمة والتعليمات  ).مثل الطيور الخواضة(المثارة عن التجريف مفيدة لبعض األنواع الحيوانية 

  : وتشغيل المناطق الساحلية فيما يخص أعمال اإلنشاءات البحرية يجب مراعاة ما يليدارةالبلدية إل
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تعديل أو /و Landfilling)  دفان البحر(الردم أو /و Dredging بأعمال التجريف يحظر القيام ١-٣-١
 التي تتطلبها الضرورات الوطنية من القهريةالمسـار الطبيعي لخط الساحل ، فيما عدا الظروف 

) التعميق(التكريك كذلك قتصادية وأعمال حماية السواحل من األمواج واالمنية واألنواحي ال
ة على  المناطق الساحلية هي المرجع الوحيد للموافقدارةنة الدائمة إلوتكون اللج. للموانئ الرئيسية

  تعديل المسار الطبيعي لخط الساحل من خاللأو/والردم أو /وطلب القيام بأعمال التجريف 
  . المناطق الساحليةدارةالبلدية المعنية ، وذلك تمشياً مع مشروع النظام الجديد إل/األمانة

تعديل المسار الطبيعي لخط الساحل في المحميات أو /والردم أو /وريف يحظر القيام بأعمال التج ٢-٣-١
 هذه األعمال المتميزة والمناطق المجاورة لها وتؤديوالطبيعية والمناطق الحساسة بيئياً 

 آثار بيئية سلبية تؤثر على المحميات الطبيعية والمناطق الحساسة  إلى )الردمأو /والتجريف (
الوطني وبعد اعتمادها من  التي تتطلبها ضرورات األمن القهريةدا الظروف المتميزة فيما ع بيئياً

 . المناطق الساحليةدارةاللجنة الدائمة إل

أو تعديل المسار الطبيعي لخط الساحل في /أو الردم و/يتم طلب القيام بأعمال التجريف و ٣-٣-١
روف ظالحالة في عليها المحميات الطبيعية والمناطق الحساسة بيئيا المتميزة والمناطق المؤثرة 

على وزارة الدفاع تقتصروهي  األمن الوطني ضرورياتالتي تتطلبها القهرية فقط والتي 
، بمثل هذه األعمال الجهات التي من حقها طلب القيام والطيران ووزارة الداخلية فقط وهي 

 .نمائهاإ الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية و إلىباإلضافة 

تعديل المسار الطبيعي لخط الساحل أو /والردم أو /وجهة الطالبة ألعمال التجريف يجب التزام ال ٤-٣-١
لألعمال   Environmental Impact Assessment Studyبتقديم دراسة تقييم األثر البيئي

المطلوبة مدعمة بالقياسات الحقلية لفترة كافية والدراسات البحرية والبيئية من أمواج وتيارات 
وكذلك التنبؤ بأثر . سطح البحر وحركة الرسوبيات والحياة البحرية والبريةبحرية ومناسيب 

األعمال المطلوبة على األمواج والتيارات البحرية والتشكل الطبيعي بعد تنفيذ األعمال لخط 
 Turbidityوانتقال العكارة   Shoreline and Sea Bed Evolutionالساحل وقاع البحر
 ومصايد Stagnant Water Zonesة تكون مناطق للمياه الراكدة ، وإمكاني للمناطق المجاورة
في منطقة المشروع والمناطق  Pollutants and Algae Traps والطحالب للنفايات واألعشاب

 Physical and Numerical أحدث التقنيات من نماذج فيزيائية ورياضية إستخدامالمحيطة به ب
Models ) ت تقييم األثر البيئيدراسا -يرجع الى الجزء الخامس(.  

تعديل المسار الطبيعي لخط الساحل بعد الموافقة أو /والردم أو /ويجب أن تتم أعمال التجريف  ٥-٣-١
ال تسبب   Procedure and Equipmentسلوب تنفيذ ومعداتأل  وفقاًعليها من الجهات المعنية

ر والتربة والهواء أثار بيئية سلبية من تلوث واهتزاز وضوضاء وتأثير سلبي على مياه البح
 Marine and Terrestrial Life Communities andوالحياة واألنظمة البحرية والبرية 

Ecosystems.  
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يجب أن تخضع أعمال التنفيذ لإلشراف البيئي من فريق مؤهل له الصالحية الكافية لمنع أو  ٦-٣-١
مال ويخضع لموافقة ، يتم تعيينه بواسطة الجهة الطالبة لألع إيقاف حدوث أثار بيئية سلبية

  .البلدية المعنية أو من تفوضه لذلك/ الجهات الرسمية من األمانة وإشراف 

 Fine الرسوبيات الناعمة Outflow نحو منع تسرب ةالالزمات ط االحتيايجب اتخاذ ٧-٣-١
Sediments وزيادة عكارة مياه البحر Sea Water Turbidity  وذلك بإنشاء ساتر مؤقت ،

Temporary Barrier  مانع لمرور الرسوبيات الناعمة والعكارة يحيط بالكامل بالمنطقة التي يتم
 إستخدامويفضل . أو تعديل المسار الطبيعي لخط الساحل/أو الردم و/فيها تنفيذ أعمال التجريف و

ويتم تصميم الساتر المؤقت بحيث يمنع . Geo-textile Filtersالمرشحات من األلياف الصناعية 
سوبيات والعكـارة من القاع إلي أعلى منسوب لسطح البحـر آخذين في  تسرب الرتماما

ويخضع تصميم وإنشاء الساتر . القوى المؤثرة عليهجميع االعتبار ارتفاع األمواج وكذلك ليتحمل 
، ويجب  البلدية المعنية أو من تفوضه لذلك/الرسمية من األمانة الجهاتالمؤقت لموافقة وإشراف 

 بإيقاف اإللتزام ذة لألعمال بصيانة الساتر المؤقت دورياً أثناء تنفيذ األعمال مع التزام الجهة المنف
ويتم إزالة . هاألعمال في حالة انهيار الساتر المؤقت أو تسرب الرسوبيات الناعمة والعكارة من

   .  العكارةSiltation األعمال وبعد ترسب  جميع منتماماالساتر المؤقت بعد االنتهاء 

 بعد Follow up and Monitoring Systemsبعمل نظام متابعة وترشيد زام اإللتيجب  ٨-٣-١
أو تعديل المسار الطبيعي لخط الساحل شامالً /أو الردم و/نتهاء من تنفيذ أعمال التجريف وإلا

نات ، وأخذ وتحليل عي الرفع المساحي البحري الدوري لمنطقة تنفيذ األعمال والمناطق المحيطة
ستمرار أي إ عدم ية ال تقل عن سنة كاملة للتأكد من وذلك لفترة كل.بحر دورياًمن التربة ومياه ال

ويخضع تحديد وتنفيذ وتكرارية أعمال المتابعة لموافقة . ثار بيئية سلبية على المناطق المجاورةآ
البلدية المعنية أو من تفوضه لذلك ، مع التزام /الرسمية من األمانةالجهات وإشراف ومتابعة 

عمال الحقلية والمعملية الالزمة لتنفيذ األ اإلمكانيات والعمالة الفنية لمنفذة لألعمال بتوفيرالجهة ا
في حالة ضرورة ترشيد و .للمتابعة وكذلك إعداد التقارير البيئية الفنية بواسطة متخصصين

الجهات األعمال تلتزم الجهة المنفذة بتنفيذ المطلوب على نفقتها بالكامل بعد موافقة وتحت إشراف 
  . المعنية

التي تشمل أعمال و  أوضاعهالتصحيح لتزام الجهات المعنية بمراجعة مخططات التنميةإيجب  ٩-٣-١
عتماد هذه إعتمادها قبل إعداد وإتعديل المسار الطبيعي لخط الساحل وتم أو /وردم أو /وتجريف 

  .   وتشغيل المناطق الساحلية بالمملكةإدارةاألنظمة والتعليمات التي تحكم 

يجب أن تكون المواد والرسوبيات المستخدمة في الردم من الرمال أو الحصى أو الزلط أو  ١٠-٣-١
األحجار الطبيعية النظيفة الخالية من المواد العضوية والناعمة والملوثة والسامة ، ويفضل أن 

وتلتزم الجهة الطالبة للردم بتقديم عينات من . لرسوبيات من تكوينات بحرية قديمةتكون هذه ا
مواد والرسوبيات المقترحة ألعمال الردم مدعمه بنتائج اختبارات معملية من معمل معتمد ال

اللجنة ( إلي ويجب تقديمها  الضارةالمواد العضوية جميع توضح صالحيتها وخلوها منوومحايد 
  .  هاإستخدامعتماد قبل  لإل) المناطق الساحليةدارةالدائمة إل
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وبيات المستخدمة في الردم مطابقة للمواد والرسوبيات يجب أن تكون مواصفات المواد والرس ١١-٣-١
 Grain Sizes عليها عمل دراسة تقييم األثر البيئي للردم من حيث التدرج الحبيبي اًالتي تم بناء

Distribution  والكثافة ،Density ونسبة الفراغات Porosity وامتصاص المياه Water 
Absorption والتحليل الكيميائي Chemical Analysis.  

بأخذ عينات دورية من المواد والرسوبيات المستخدمة في الردم أثناء مراحل التنفيذ اإللتزام يجب  ١٢-٣-١
، مع احتفاظ  المختلفة لمطابقتها بمواصفات المواد والرسوبيات المعتمدة من قبل الجهات المعنية
م في أي وقت الجهات المعنية بحق أخذ عينات من المواد والرسوبيات المستخدمة في الرد

 .وتحليلها في معمل معتمد ومحايد على نفقة الجهة الطالبة للردم

في حالة مخالفة المواصفات تلتزم الجهة الطالبة للردم بإيقاف أعمال الردم وإزالة المواد  ١٣-٣-١
، مع اتخاذ كافة اإلجراءات لحماية البيئة أثناء أعمال  والرسوبيات الغير مطابقة للمواصفات

لك على نفقة الجهة الطالبة للردم بعد موافقة وتحت إشراف الجهات المعنية التي اإلزالة ويتم ذ
 المنظمه تحتفظ بحق فرض الغرامات والعقوبات على الجهة الطالبة للردم وفقاً للوائح والتعليمات

  .  لدى الجهات المعنيةلذلك

 أحدث إستخداممعنية ببحماية أعمال الردم الجديدة والموافق عليها من الجهات الاإللتزام يجب  ١٤-٣-١
، وما يترتب على ذلك   تآكل المواد والرسوبيات المستخدمة في أعمال الردمعمنل التقنيات العلمية

 المناطق المجاورة وزيادة  إلى المواد والرسوبيات المستخدمة في أعمال الردم  هذهمن تسرب
اه البحر والحياة  بما يؤثر على درجة نقاء ميSea Water Turbidityعكارة مياه البحر 

 الحمايات الركامية إستخدام ويفضل .واألنظمة البحرية في المناطق المجاورة ألعمال الردم
Rubble-Mound Protection Works  من أعمال الحماية التي ينتج عنها انعكاس محدود

 Sea Bedقاع البحر ) نحر(، وذلك لمنع أو تقليل تآكل  Limited Waves Reflection لألمواج 
Erosion وما ينتج عن ذلك من زيادة عكارة مياه البحر وانتقال الرسوبيات مما يؤثر على الحياة 
 .  في هذه المناطق أو المناطق المجاورة لها البحريةةواألنظم

 كافي لمنع تآكل Protection Worksيجب أن يكون المنسوب العلوي والسفلي ألعمال الحماية  ١٥-٣-١
مناسب من ) فلتر(بوضع مرشح اإللتزام ، كذلك يجب  مة في الردمالمواد والرسوبيات المستخد

 Gradedأو مرشح من الركام المتدرج / وGeotextile Filterالحصائر الصناعية 
Aggregates Filter بين المواد والرسوبيات المستخدمة في الردم وبين أعمال الحماية 
Protection Works لمنع تسرب Outflowإلىات المستخدمة في الردم  المواد والرسوبي  

  .البحر من خالل أعمال الحماية وما ينتج عن ذلك من أثار بيئية سلبية

 بأن يكون خط الساحل الجديد بعد القيام بأعمال الردم الموافق عليها من قبل الجهات اإللتزاميجب  ١٦-٣-١
 Stagnant ، وال يسمح بتكون مناطق مياه راكدة  قدر اإلمكانStreamlineالمعنية انسيابيا 
Water Zones أو مصائد للنفايات واألعشاب وغيرها Pollutants, Algae and Garbage 
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Traps لتزام الجهة الطالبة والمنفذة ألعمال الردم بالتنظيف الدوري ألية نفايات أو أعشاب إ مع
 .متراكمة

، يحق للجهات   الجهة الطالبة والمنفذة ألعمال الردم عن التنظيف الدوريعدم إلتزامفي حالة  ١٧-٣-١
المعنية القيام بالتنظيف الدوري على نفقة الجهة الطالبة والمنفذة ألعمال الردم وبدون الرجوع 
إليها في األسعار مع احتفاظ الجهات المعنية بحق فرض الغرامات على الجهة الطالبة والمنفذة 

  . لديها المعمول بها في هذا الشأنألعمال الردم وفقاً للوائح واألنظمة

بمراجعة أبعاد وأعماق وبالنيمترية المناطق المحصورة بين أعمال الردم الموافق اإللتزام يجب  ١٨-٣-١
للتأكد من كفاءة تغيير المياه بين هذه المناطق المحصورة والبحر  ، عليها من الجهات المعنية

 المفتوح على كامل العمق المائي وللتأكد من عدم حدوث أثار بيئية سلبية على هذه المناطق
 بتطبيق المحددات والمتطلبات البيئية اإللتزام ويجب . المناطق المجاورة لهاكذلك المحصورة و

 Environmental and Technicalوالفنية للبحيرات الصناعية المتصلة مباشرة مع البحر 
Criteria and Requirements For Artificial Lagoons على المناطق المحصورة بين 

  .أعمال الردم

 أعمال الردم التي تمت بدون دراسة كافية Erosion لوقف نحر ةالالزماإلجراءات تخاذ إ يجب ١٩-٣-١
لتقييم األثر البيئي والتي ينتج عنها انتقال المواد والرسوبيات التي تم ردمها وزيادة عكارة مياه 

، مما يهدد   في المناطق المجاورة للمناطق التي تم ردمهاSea Water Turbidityالبحر 
 Marine Life Communities من حياة ونظم بحرية Natural Resourcesارد الطبيعية المو

and Ecosystems الجهة التي قامت بالردم دراسة تقييم األثر البيئي ألعمال  والبد أن تقدم
 دارةوقف النحر بما في ذلك التأثير على المناطق المجاورة إلعتمادها من اللجنة الدائمة إل

 دارةالبلدية المعنية ، وذلك تمشياً مع مشروع النظام الجديد إل/لية من خالل األمانةالمناطق الساح
تمهيداً للتنفيذ بمعرفة وعلى نفقة الجهة التي قامت بالردم وتحت إشراف  ، المناطق الساحلية
وتخضع هذه األعمال لنفس المبادئ األساسية . البلدية المعنية أو من تفوضه لذلك/ومتابعة األمانة

 .والمتطلبات الموضحة عاليه

  المراسي البحرية ٤- ١

  تعريفات ١-٤-١

 Berthingيشمل هذا الجزء من الفصل األول المحددات والمتطلبات البيئية والفنية للمراسي البحرية 
Facilities  المطلوبة لألنشطة الساحلية المختلفة من مارينا Marina  ومراسي لليخوت وقوارب 

 المراسي ل، وال تشم حية والرياضية والترفيهية وموانىء الصيد التجاريةالنزهة واألنشطة البحرية السيا
والموانىء التجارية والصناعية واألمنية ومراسي وموانىء خدمة استكشاف وإنتاج البترول والغاز 

  .الطبيعي

  :يشمل المرسى المكونات الرئيسة اآلتية  ١-١-٤-١
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 من Approach Channelللمراسي من مجرى اقتراب   Water Areaالمساحة المائية •
ومنطقة مناورة للوحدات  Waiting Area ومنطقة انتظار Open Seaالبحر المفتوح 

 Berthing and ومناطق و أحواض رسو ورباط  Maneuver Areaالبحرية ) الوسائط(
Mooringالوحدات البحرية  .  

ت من المنشآ ، وأرصفة بحرية وسقاالت أمواج) كواسر(المنشآت البحرية من حواجز  •
 واألرصفة Mooring and Marker Buoys الرباط واإلرشاد لوحات، وكذلك  الثابتة

  . Floating Berthsالعائمة 
 للمرسى من طرق وساحات انتظار ومباني وتجهيزات  Land Areaالمساحة األرضية •

  .Utilities and Servicesوبوابات وأسوار ومرافق وخدمات 

،   Site Selection البيئية والفنية الختيار الموقعيجب اعتبار أن المحددات والمتطلبات ٢-١-٤-١
 والتشغيل Construction التشيد،  Planning and Engineeringالتخطيط والهندسة 

Operationوال يجب اعتبارها منفصلة عن بعضها  للمرسى منظومة متكاملة ومتداخلة ،.  

  إختيار الموقع ٢-٤-١
  
 وكذلك حساسة بيئياً والمناطق المجاورة لهاعند اختيار موقع المرسى يجب تجنب المناطق ال ١-٢-٤-١

ويجب .  التي يحتمل أن تؤثر عليها في حالة إنشاء وتشغيل المرسىمناطق المحميات الطبيعية
تجاهات الرياح والتيارات البحرية واألمواج السائدة وحركة الرسوبيات إأن يؤخذ في االعتبار 

 والمناطق الحساسة  والمحميات الطبيعيةسى عند تحديد المسافة بين المر Turbidityوالعكارة 
  .بيئياً

 ،  مائي كافيبعمقمثل الخلجان وغيرها والتي تتميز   ، الساحلية المحمية من األمواجالمواقع ٢-٢-٤-١
لليخوت لمراسي البحرية بأنواعها المختلفة من مارينا ومراسي أن تتم تنميتها بإقامة ايفضل 

ة والرياضية والترفيهية وموانىء الصيد التجارية وقوارب النزهة واألنشطة البحرية السياحي
 وفقاً لما تفرضه إستراتيجية التنمية وطبيعة ومورفولوجية المنطقة المائية المحمية من األمواج

 مواقع، وذلك بغرض توفير التكلفة الكبيرة إلنشاء حواجز أمواج في حالة إنشاء مراسي في 
 حواجز األمواج ينتج عنها غالباً تأثيرات بيئية ، علماً بأن ساحلية غير محمية من األمواج

  .  وتكون مصائد النفاياتركود حركة المياهو غير مرغوب فيه ترسيبسلبية من نحر أو 

متوافقة ) إلخ..، صيد تجاري  ، رياضي ، ترفيهي سياحي(يجب أن تكون نوعية المرسى  ٣-٢-٤-١
 مع  Conflict of Interests التداخلات األراضي المجاورة لتالفي إستخدامومتكاملة مع 

، وتالفي اآلثار البيئية السلبية المحتملة نتيجة إلنشاء وتشغيل  األنشطة المجاورة للمرسى
  .المرسى

المطلوبة  Utilities and Services أن يكون موقع المرسى مزود بالمرافق والخدمات يجب ٤-٢-٤-١
، وشبكة  فحة الحريق، تغذية بالكهرباء والمياه العذبة ومياه مكا للمرسى من شبكة طرق
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مع األخذ في االعتبار إمكانية تحمل قدرة  ونظام لتجميع المخلفات الصلبة، صرف صحي 
على األنشطة  المرسى بدون التأثير السلبي وطاقة المرافق والخدمات الموجودة إنشاء وتشغيل

  .الموجودة بالمنطقة المقترحة إلنشاء المرسى

العام مثل مراسي الصيد التجاري في مراسي مركزية  ستخداميفضل تجميع المراسي ذات اإل ٥-٢-٤-١
، وذلك لسهولة التحكم البيئي  في مواقع تتوافر فيها المتطلبات الموضحة عاليه قدر اإلمكان

 . واألمني واإلجراءات ولتجميع المرافق والخدمات

  الجديدة يساتخطيط وهندسة المر ٣-٤-١

  :ية لتخطيط وهندسة المرسى على التالي والمتطلبات البيئية والفنية الرئيساالشتراطاتمل تتش

نتظار ومناورة  لمجرى االقتراب ومناطق إNavigational والمتطلبات المالحية االشتراطات ١-٣-٤-١
  .أو أحواض رسو ورباط الوحدات البحرية/، ومناطق و الوحدات البحرية

  في  Protection From Waves and Currentsالحماية من األمواج والتيارات البحرية  ٢-٣-٤-١
  .أو أحواض رسو ورباط الوحدات البحرية/مناطق و

والمتطلبات الهندسية والفنية للمنشـآت البحرية من الناحية اإلنشائية   االشتراطات ٣-٣-٤-١
Structural والثبات Stability والطفو Floatation للعائمات والعمر االفتراضي Life 

Timeوغيره .  

رضية للميناء من سهولة وكفاءة الحركة والمتطلبات التخطيطية للمساحة األ االشتراطات ٤-٣-٤-١
Efficient Circulation ات ستخدام، وعدم تداخل وتضارب األنشطة واإلClear Zoning 

and Minimal Conflict of Interests سهولة و،  ، وكفاءة شبكات المرافق والخدمات
المستقبلي وغيره من ، والتطور  ن لزمإ، وإمكانية التنفيذ على مراحل  التحكم ومتابعة التشغيل

،   وكذلك المحددات التخطيطية الطبيعية من اتجاه وسرعة الرياح السائدة،المتطلبات األخرى 
  .ودرجات الحرارة على مدار العام وغيره

والمتطلبات الهندسية والفنية للمباني والطرق وشبكات المرافق من أعمال مدنية  االشتراطات ٥-٣-٤-١
  .ومعمارية

 البيئية والفنية للتجريف والردم في المناطق الساحلية بالنسبة للمراسي والمتطلبات االشتراطات ٦-٣-٤-١
  .التي تتطلب أعمال تجريف وردم

والمتطلبات البيئية والفنية للبحيـرات الصناعية بالنسبة للمراسي التي تتطلب  االشتراطات ٧-٣-٤-١
  .إنشاء بحيرات صناعية متصلة بالبحر

اإلجراءات والتجهيزات وكذلك ،  ن التلوث الساحليالضوابط والمتطلبات البيئية والفنية للحد م ٨-٣-٤-١
  .الفنية المطلوبة لمكافحة التلوث
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  . الضوابط والمتطلبات البيئية والفنية لتصريف مياه الصرف الصحي والمياه السطحية والنفايات ٩-٣-٤-١

  الجديدةإنشاء المراسي  ٤-٤-١

  :يلي  ماديد الجوالمتطلبات البيئية والفنية الرئيسية إلنشاء المرسى االشتراطاتتشمل 

 اآلثار البيئية ، لتالفي أو تقليل الالزمةلعناية ببذل ازم الجهة الطالبة إلنشـاء المرسي ـتلت ١-٤-٤-١
لتأثيرات البيئية ل هي العناية التي تمثل الحد األدنى الالزمة علماً بأن مفهوم العناية السلبية

ناصر البيئة على ع Potential Negative Environmental Impacts السلبية المحتملة
 نتيجة إلنشاء المرسى والناتجة عن المصادر Environmental Componentsالمختلفة 
  : الرئيسية التالية Potential Sourcesالمحتملة 

 Mobilization andوالعمالـةالنقـل البحـري والبـري للمعـدات والمـواد  •
Demobilization.  

 شامالً اإلقامة المؤقتة للعمالة   Construction Siteالموقع المؤقت لتنفيذ األعمال •
Temporary Accommodation واد،  وأماكن تخزين الم ن وجدتإ.  

  .المعدات البحرية والبرية المطلوبة لإلنشاء •

  .تنفيذ األعمال البحرية للمرسى •

  .تنفيذ األعمال المدنية والمعمارية والمرافق للمرسى •

  .لعمالةا ياتلسلوك البيئية اآلثار •

تقييم اآلثـار البيئية لالمرسى بتقديـم دراسة  الجهـة الطالبة إلنشـاءتلتـزم  ٢-٤-٤-١
Environmental Impact Assessment Study ر ـاملة العناصـى شـإلنشاء المرس

  :اسية التالية ـاألس
  . مشروعلل  كاملأهداف ووصف •

 مدعماً Existing Environmental Conditionsوصف كـامل للحالة البيئية الراهنة  •
بمنطقة  الحالية اتستخدام، بما في ذلك األنشطة واإلإن تطلب األمر ذلك باألبحاث الحقلية 

  .المشروع

والجدول  Detailed Construction Procedure ةتفصيليالطريقة تنفيذ المشروع  •
  . وتعريف بالمعدات والعمالة الالزمة للمشروع Time Scheduleالزمني للمشروع 

 Identification of Potential Environmental Impactsة المحتملة التنبؤ باآلثار البيئي •
 توضـح تـأثير     Matrixمن خالل تحليل األنشطة المختلفة إلنشاء المرسى وإعداد مـصفوفة           

 Environmentalعلى عناصر البيئة المختلفـة   Potential Sources المصادر المحتملة
Components. 
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ــسلبية   • ــة ال ـــار البيئي ـــم اآلث ـــلة تقيي      Significance of Potentialالمحتم
Environmental Impacts عتبار قيمة التأثير في اإلمع األخذImpact Magnitude 

  .Impact  Duration and  Spatial Extent،  االمتداد  الزمني  والجغرافي  للتأثير 

 Mitigation Measures andإجراءات تخفيف اآلثار البيئية وخطة الرصد والمتابعة  •
Monitoring Planشامالً توصيف مؤهالت وواجبات   أثناء تنفيذ المشروع ،

  .خالل تنفيذ المشروع Monitoring Teamلرصد والمتابعة البيئية اوصالحيات فريق 

 له Monitoring Teamيجب أن يخضع إنشاء المرسى لإلشراف البيئي من قبل فريق مؤهل  ٣-٤-٤-١
 الجهة الطالبة من قبل يتم تعيينه على أن،  ئية سلبية لمنع حدوث آثار بي الصالحياتكافة

، ويلتزم فريق الرصد والمتابعة  إلنشاء المرسى ويخضع لموافقة وإشراف الجهات المعنية
عتمادها إ ووتسليم هذه التقاريرالبيئية بإعداد التقارير البيئية الفنية الدورية أثناء إنشاء المرسى 

  ). المناطق الساحليةدارةائمة إلاللجنة الد(المعنية من الجهات 

، تلتزم الجهة الطالبة إلنشاء المرسى  في حالة حدوث أية آثار بيئية سلبية أثناء إنشاء المرسى ٤-٤-٤-١
تخاذ الالزم نحو إيقاف ومعالجة هذه اآلثار البيئية السلبية وذلك على نفقتها وبالطريقة التي إب

فرض المعنية بحق إيقاف المشروع و، مع احتفاظ الجهات  توافق عليها الجهات المعنية
طبقاً للمواصفات الفنية  على الجهة الطالبة إلنشاء المرسى  الالزمة التعويضاتوأالعقوبات 

  .والهندسية الخاصة بذلك

  الجديدةتشغيل المراسى  ٥-٤-١

  :يلي   والمتطلبات البيئية والفنية الرئيسية لتشغيل المرسى على مااالشتراطاتمل ت تش

ببذل العناية لتالفي طالبة إلنشاء المرسى والجهة المسئولة عن تشغيل المرسى تلتزم الجهة ال ١-٥-٤-١
 التي تمثل الحد هي  علماً بأن العنايةاآلثار البيئية السلبية المحتملة على عناصر البيئة المختلفة

 Potential Sources نتيجة لتشغيل المرسى والناتجة عن المصادر األدنى المقبول بيئياً
  :التالية لمحتملة االرئيسية 

  .البحرية) الوسائط(الوحدات  •

الزيوت وتجميع مرافق وخدمات المرسى شامالً تزويد الوحدات البحرية بالوقود وتغيير  •
  .ومعالجة الصرف الصحي وتجميع المخلفات الصلبة

الصيد والقنص الجائر وغيرها من الممارسات السلبية التي تحرمها اللوائح واألنظمة  •
  .ة المحميات الطبيعيةالخاصة بحماي

لمستخدمي ة يثار البيئيه السلبليل اآلقتالفي أو تعلى والذي يساعد  يجابياإل البيئي السلوك •
  .المرسى والعاملين به

تلتزم الجهة الطالبة إلنشاء المرسى بتقديم دراسة تقييم اآلثار البيئية لتشغيل المرسى بالتزامن  ٢-٥-٤-١
 دارةاللجنة الدائمة إلالمرسى للحصول على موافقة مع دراسة تقييم اآلثار البيئية إلنشاء 

  . على إنشاء المرسىالمناطق الساحلية
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تلتزم الجهة الطالبة إلنشاء المرسى بتقديم دراسة تقييم اآلثار البيئية لتشغيل المرسى بمنهجية  ٣-٥-٤-١
مماثلة لمنهجية دراسة تقييم اآلثار البيئية إلنشاء المرسى مع التركيز على المتطلبات 

  :جراءات والتجهيزات البيئية والفنية التالية واإل
،  ، مرافق وخدمات المرسى البحرية) الوسائط(الحد من التلوث الساحلي بفعل الوحدات  •

 .أنشطة المرسى

 .إجراءات وتجهيزات مكافحة التلوث البحري في حالة الحوادث •

 .إجراءات وتجهيزات مكافحة الحريق •

ة والصيانة الدورية لمرافق ومنشآت وخدمات إجراءات وتجهيزات التفتيش والرقاب •
 .المرسى

متطلبات وإجراءات الرقابة والسيطرة على مستخدمي المرسى والعاملين به واألنشطة  •
 .البحرية

 له Monitoring Teamيجب أن يخضع تشغيل المرسى لإلشراف البيئي من فريق مؤهل  ٤-٥-٤-١
تم تعيينه بواسطة الجهة الطالبة ، ي صالحية كافية لمنع أو إيقاف حدوث آثار بيئية سلبية

اللجنة ، ويخضع لموافقة وإشراف  أو الجهة المسئولة عن تشغيل المرسى/إلنشاء المرسى و
، ويلتزم فريق الرصد والمتابعة البيئية بإعداد التقارير البيئية   المناطق الساحليةدارةالدائمة إل

  . المالكةا من الجهات أثناء تشغيل المرسى وتسليمها واعتماده الفنية الدورية

يتم الموافقة على بدء تشغيل المرسى من الجهات المعنية بعد التأكد من قيام الجهة الطالبة  ٥-٥-٤-١
  :أو الجهة المسئولة عن تشغيل المرسى بالتالي /إلنشاء المرسى و

إتمام جميع اإلجراءات وتوريد جميع التجهيزات الالزمة لمكافحة التلوث الساحلي  •
دراسة اآلثار البيئية المعتمدة ، وتجربتها على الطبيعة تحت إشراف والحريق وفقاً ل

 .وموافقة الجهات المعنية

االنتهاء بالكامل من مرافق وخدمات المرسى وعمل تجارب التشغيل لها تحت إشراف  •
 .الجهات المعنية

وكذلك فريق فني مؤهل . توفير فريق فني مؤهل لتشغيل المرسى من النواحي البحرية •
 اإللتزام  مرافق وخدمات المرسى مع Maintenance وصيانة Inspectionش للتفتي

 .بموافقة الجهات المعنية على مؤهالت فريق التشغيل وفريق التفتيش والصيانة

ختصاصات والمؤهالت  المرسى متضمنا اإلدارةمي واضح إلهيكل إداري وتنظي •
 .والواجبات والصالحيات  يخضع لموافقة الجهات المعنية

، تلتزم الجهة  حالة قيام الجهة الطالبة إلنشاء المرسى بتكليف جهة أخرى لتشغيل المرسىفي  ٦-٥-٤-١
عتماد  الجهات المعنية لإل إلىيل المرسى الطالبة إلنشاء المرسى بتقديم التعاقد الخاص بتشغ

 كما تلتزم الجهة .ختصاصات والصالحياتالواضح للمسئوليات والواجبات واإلمع التحديد 
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عتماد من نشاء المرسى بتقديم مستندات تأهيل الجهة المقترحة لتشغيل المرسى لإلالطالبة إل
  .الجهات المعنية

، تلتزم الجهة الطالبة إلنشاء المرسى أو  في حالة حدوث آثار بيئية سلبية أثناء تشغيل المرسى ٧-٥-٤-١
يئية تخاذ الالزم نحو إيقاف ومعالجة هذه اآلثار البلجهة المسئولة عن تشغيل المرسى بإا

حتفاظ  ، وذلك مع إالسلبية وذلك على نفقتها وبالطريقة التي توافق عليها الجهات المعنية
 اآلليات النظامية والمتعارف إستخدامويمكن . الجهات المعنية بحق إيقاف تشغيل المرسى

  .عليها بالقانون المدني كمبدأ مسئولية المتبوع عن أفعال التابع

   القائمةأوضاع المراسي) توفيق (تصحيح ٦-٤-١

تلتزم الجهة التابع لها المرسى القائم بتقديم دراسة جدوى ودراسة تقييم اآلثار البيئية لتطوير  ١-٦-٤-١
 الضوابط والمتطلبات الفنية لتشغيل المراسي الجديدة الموضحة  إلىالمرسى الكائن للوصول 

  .تلفة للتطوير واإلطار الزمني لها، على أن تتضمن الدراسات المراحل المخ عاليه

على دراسة  المرسى اسة تقييم اآلثار البيئية لتطوير موقعيجب أن تتضمن دراسة الجدوى ودر ٢-٦-٤-١
 من المرسى بدالً مرسى مركزي قائم أو مرسى جديد آخر يتم إنشاؤه  إلىبديل نقل المرسى 

  .القائم وفقاً للمحددات والمتطلبات البيئية والفنية الموضحة عاليه

 المرسى عن تقديم الدراسات المطلوبة لتطوير لتابع لها موقععدم إلتزام الجهة ا في حالة  ٣-٦-٤-١
المرسى أو عدم موافقة الجهات المعنية على الدراسات المطلوبة أو التقاعس في تنفيذ أعمال 

إيقاف  يحق للجهات المعنية  ،التي يتم االتفاق عليها الفترات الزمنية تطوير المرسى خالل
أو إزالة المنشآت والمرافق والخدمات  التي عويضات فرض العقوبات أو التتشغيل المرسى 

ينتج عنها آثار بيئية سلبية على نفقة الجهة التابع لها المرسى وفقاً لألنظمة والتعليمات 
  .والقوانين

  البحيرات الصناعية ٥- ١

  تعريفات ١-٥-١
   Man-Madeتشمل البحيرات الصناعية المسطحات المائية التي يتم تنفيذها بواسطة الجهات أو األفراد

 إستخدامأو ب) التجريف ( Excavation and Dredgingفي المناطق الساحلية بواسطة الحفر والتكريك 
 وغيرها من التقنيات Sheet Piles والستائر اللوحية Retaining Wallsمنشآت مثل الحوائط الساندة 

ويتم تغذية . ة والثروة السمكيةويتم تنفيذ البحيرات الصناعية لألغراض السياحية والتنمية العقاري. الحديثة
 وبالتالي ضمان جودتها  Water Exchangeهذه البحيرات الصناعية بماء البحر لضمان تغير المياه

Water Qualityطريقة أو أكثر من الطرق التالية إستخدام ب :  

ياح ويسمى  أو أكثر نتيجة لتأثير المد والجزر والرInletتغيير مياه البحيرة طبيعياً من خالل فتحة  •
  .  البحيرات الصناعية المتصلة طبيعياً مع البحرArtificial Lagoonsهذا النوع من البحيرات 
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 وخطوط مواسير أو مجارى صناعية Pumps طلمبات إستخدامتغيير مياه البحيرة ميكانيكياً ب •
Pipelines and Conduits ويتم إمداد البحيرة بمياه البحر بواسطة مأخذ مياه ،Sea Water 

Intake متصل غالباً بخطوط مواسير بحرية Sealines  أو من آبار ساحلية ،Shore Wells .
 متصل عادة بخطوط مواسير Sea Outfallويتم صرف مياه البحيرة بواسطة مخرج بحري 

 Shore، أو في آبار ساحلية   في المياه العميقةDiffuser وينتهي بموزع Sealinesبحرية 
Wells .لنوع البحيرات الصناعية الغير متصلة طبيعياً مع البحرويسمى هذا ا.  

  .بعض أنماط البحيرات الصناعية) ١-١ ( رقمويوضح الشكل

  البحيرات الصناعية المتصلة طبيعياً مع البحر ٢-٥-١

  كفاءة تغيير المياه وحركة وجودة المياه في البحيرة  ١-٢-٥-١

ناعية المتصلة طبيعياً مع البحر كفاءة تغيير المياه وحركة وجودة المياه في البحيرات الص تتوقف •
  :على الظواهر الطبيعية التالية 

  .Tidal Exchangesالتغيير الدوري لمنسوب سطح البحر بفعل المد والجزر −
  .Wind Driven Currentsالتيارات البحرية الناتجة عن تأثير الرياح  −
 البحيرة  فيWaves Induced Currentsالتيارات البحرية الناتجة عن تكسر األمواج  −

  .Inletومدخلها 

  :  بين البحر والبحيرة على العوامل األساسية التاليةWater Circulationتتوقف حركة المياه  •
  .Lagoon Water Depth بالمقارنة بعمق البحيرة Tidal Rangeالمدي المدى  −
  . Lagoon Planform And Alignmentشكل واتجاه البحيرة  −
 بما في ذلك وجود حواجز Lagoon Inletل البحيرة  أبعاد وعمق واتجاه وتخطيط مدخ −

  .أو األمواج/ لحماية المدخل من اإلطماء وBreakwatersأمواج 

األعشاب   ،Garbage ، النفايات Pollutantsتتلوث مياه البحيرة بكل من المواد الملوثة  •
Algae،   المواد العضويةOrganic Compounds وغيرها عن طريق دخولها من خالل 

وفي حالة زيادة نسب . لتسرب من المرافق المحيطة بالبحيرة أو األنشطة البحرية في البحيرةا
 Sub-Standard عن حدود المسموح تفقد مياه البحيرة جودتها Pollutantsالمواد الملوثة 

Water Quality وتقل نسبة األكسجين المذاب Dissolved Oxygen وتتكاثر الطحالب Algal 
Blooms الروائح الكريهة وتظهر.  

  :بالتالي اإللتزام  فقدان جودة مياه البحيرة يجب ىولتفاد

 Potential Sources ofالمصادر المحتملة للتلوث تقليلبذل العناية المعتادة لمنع أو  -
Pollutants ،  ًعلماً بأن العناية المعتادة هي العناية التي تمثل الحد األدنى المقبول بيئيا

 .للتلوث
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  نماذج لبعض أنماط البحيرات الصناعية) ١-١( شكل
  

FIG. (1-1): ARTIFICIAL LAGOONS AND LAKES 
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 Efficient Flushing Behavior and Waterضمان كفاءة تغيير وحركة المياه  -
Circulationعنفترة ال تقلبة  التغيير الكلى لمياه البحيربحيث يتم،   للبحيرة مع البحر  

  . أيام٧ إلى أيام وقد تصل ٥

يعياً مع البحر يمكن األخذ ن كفاءة تغيير وحركة المياه في البحيرات الصناعية المتصلة طبلضما •
  : معقدال غير Planformعتبار المحددات التالية بالنسبة للبحيرات ذات التخطيط في اإل

 داخل البحيرة بما في ذلك Circulation Cellsتفادى تعدد خاليا  حركة وانسياب المياه  -
، إن وجدت، نظراً ألن الخاليا  ي بين حواجز أمواج حماية مدخل البحيرةالمسطح المائ

، ال تشارك بكفاءة في   في حالة تعدد الخالياInternal Circulation Cellsالداخلية 
، وبالتالي تحدث بها مناطق  راكدة   Water Exchange Processعملية تغيير المياه 
Stagnant Zones  ولتالفى  تعدد  خاليا حركة وانسياب . لمياهفقدان جودة ا إلىتؤدى

  البحيرة بسيط وانسيابيPlanformيط  يجب أن يكون تخطCirculation Cellsالمياه 
Simple and/or Streamline  البحيرة العمودي على مدخلها طول، وأن تكون نسبة 

 ، علماً بأن المسطح  كحد أقصى٣ إلى ٢  ال يزيد عنAspect Ratioعرضها  إلى
  .المائي بين حواجز األمواج عند مدخل البحيرة يدخل ضمن طول البحيرة

، مع زيادة عمق البحيرة  يجب أن يكون عمق مدخل البحيرة أكبر من عمق البحيرة -
  . لضمان تغيير المياه على كامل عمق البحيرةInlet المدخل  إلىتدريجياً باالتجاه 

،  دخل مقارب التجاه الرياح السائدةتجاه البحيرة العمودي على المإيفضل أن يكون  -
 متجه Prevailing Wind Driven Currentبحيث يكون التيار الناتج عن الرياح السائدة 

،  Ebb and Slack البحر ليساعد على تغيير مياه البحيرة أثناء الجزر والسكون  إلى
  . وجدت، إن  Floating Pollutantsوبالتالي يعمل على خروج أي مواد طافية ملوثة

 Centralيفضل أن يكون مدخل البحيرة بعرض أقل من عرض البحيرة وفى الوسط -
and Narrow Lagoon Inletلتحسين كفاءة تغيير المياه بفعل المد والجزر  .  

يتم تنفيذ المنشآت داخل البحيرة من جزر صناعية وكبارى أو مماشي على خوازيق  -
، كما يجب أن تكون أبعادها   Water Circulationحتى ال تعوق انسياب وحركة المياه 

  . لمياه البحيرةSun Lightمحدودة أو بها فتحات كافية تسمح بوصول أشعة الشمس 

أو / نموذج فيزيائي وإستخدام المعقد فإنه يلزم Planformأما بالنسبة للبحيرات ذات التخطيط 
 ر المياه وحركتها لدراسة كفاءة تغييPhysical and/or Numerical Modelرياضي متقدم 

Flushing Behavior and Water Circulation في البحيرة في الظروف البحرية والجوية 
  .عتمادة على أن يقدم للجهات المعنية لإلالمختلف

  ثبات مدخل البحيرة وتشكل خط الشاطئ وأعماق البحر  ٢-٢-٥-١

  :يتوقف ثبات مدخل البحيرة على العوامل األساسية التالية  •

 Littoralالجرف الساحلي (الرسوبيات في البحر بفعل األمواج والتيارات حركة الرمال و -
Drift ( حدوث إطماء في المدخل إلىعند مدخل البحيرة والتي تؤدى .  
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 الخارج من البحيرة وقت Ebb Currents and Dischargeالتيار والتصرف المائي  -
علماً بأن سرعة التيار ،  الجزر والذي يعمل على تقليل أو منع حدوث إطماء فى المدخل

  .Tidal Rangeوالتصرف المائي يتناسب مع مساحة البحيرة الصناعية والمدى المدي 

 إن وجدت لحماية المدخل من اإلطماء Breakwatersطول وتخطيط حواجز األمواج  -
  .أو األمواج /و

اية  أو عدم   محدود  للغLittoral Drift الساحلية التي تتميز بجرف ساحلي  المواقععموماً في  •
، أي  تكون مداخل البحيرات الصناعية متزنةال ورسوبيات مثل السواحل الصخرية وجود  رم

ومن .  إغالقها وال تتطلب إنشاء حواجز أمواج لحماية المدخل إلىال يحدث بها إطماء يؤدى 
  إلىجهة أخرى فأن إنشاء حواجز أمواج لحماية مدخل البحيرة الصناعية من اإلطماء يؤدى 

 من نحر Shoreline and Sea Bed Evolutionحدوث تشكل لخط الساحل وقاع البحر 
  بالقرب من  حواجز األمواج Stagnant Zones جانب تكون مناطق راكدة   إلى،  وإطماء

 جانب أنه يلزم غالباً عمل  إلى، هذا Pollutants Traps وكذلك مصايد نفايات وأعشاب  
 لمدخل البحيرة على فترات حتى Periodic Maintenance Dredging صيانة تكريك دورية

   .مع وجود حواجز األمواج

في النطاقات الساحلية التي تتميز بوجود رمال ورسوبيات وجرف ساحلي محسوس يلزم إجراء  •
 نتيجة إلنشاء Shoreline and Sea Bed Evolutionدراسة لتشكل خط الساحل وقاع البحر 

 النماذج الفيزيائية إستخدامحماية المدخل من حواجز أمواج وذلك بالبحيرة الصناعية وأعمال 
 بيانات حقلية كافية لفترة زمنية طويلة شامالً الرياح  إلىأو الرياضية المتقدمة والمستندة /و

 Geomorphologyواألمواج والتيارات البحرية ومناسيب سطح البحر وجيومورفولوجية 
 أثناء وبعد Follow up and Monitoringلمتابعة والترشيد الساحل وطبيعة التربة  كما يلزم ا

  .التنفيذ بالرفع المساحي البحري الدوري 

  النحر واإلطماء داخل البحيرة  ٣-٢-٥-١

  : داخل البحيرة الصناعية في الحاالت اآلتية Scourيمكن أن يحدث نحر  •

ئ القريبة من تآكل الشواطئ الرملية داخل البحيرة بفعل األمواج والتيارات بالذات الشواط -
  .مدخل البحيرة

  . نتيجة لزيادة سرعة التيارات البحريةContraction Zonesختناقات مناطق اإل -

 من المنشآت البحرية مثل الحوائط البحرية Downstreamالمناطق الموجودة تحت التيار  -
Quaywalls والتكسيات  Revetments.   

  
  :ناعية في الحاالت اآلتية  داخل البحيرة الصSiltationيمكن أن يحدث إطماء  •

 يحدث فيها Areas of Poor Water Exchangeالمناطق التي تتميز بضعف تغيير المياه  -
  .Deposition of Suspended Fine Sedimentsإطماء للمواد الرسوبية العالقة الناعمة 



  اإلشتراطــات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل
                                 ربية السعوديةالمناطق الساحلية بالمملكة الع

  أعمال اإلنشاءات البحرية                                    ١٧ - ١                                       الجزء األول - ةـر المرحلة الثانيـتقري
 

قد يحدث إطماء في المناطق ذات القطاع الكبير في البحيرة في حالة حدوث نحر في  -
  . مجاورةContraction Zoneطقة اختناق من

  المتطلبات الوظيفية لعناصر البحيرة ٤-٢-٥-١

شاطئ أو حائط بحري أو ( البحيرة Boundariesاألبعاد واألعماق المائية والشكل والتخطيط ونوعية حدود 
طلوب جانب الظواهر الطبيعية الحاكمة الموضحة عاليه على نوعية النشاط أو األنشطة الم إلىتتوقف ) تكسية

  .تنميتها في البحيرة الصناعية مثل األنشطة السياحية والبحرية والتنمية العقارية والثروة السمكية 

  البحيرات الصناعية الغير متصلة طبيعياً مع البحر ٣-٥-١

  فاءة تغيير المياه وحركة وجودة المياه في البحيرة ك ١-٣-٥-١

سطة خطوط مواسير بوا) ١-١ ( رقمالشكلفي  هو موضح كمايتم تغذية البحيرة صناعياً  •
، ويتم صرف مياه البحيرة بواسطة خطوط مواسير  Intake Pumpsمتصلة بطلمبات المأخذ 

، ويتم توزيع نقاط التغذية ونقاط الصرف على  Outfall Pumpsمتصلة بطلمبات المخرج 
 في Stagnant Zones بحيث ال تتكون مناطق ركود Lake Boundariesحدود البحيرة 

 الحسابات إستخداميتم ذلك ب، و يكون تغيير المياه على كامل عمق البحيرةالبحيرة وبحيث 
 ذات التخطيط Lakes النماذج الرياضية والفيزيائية في حالة البحيرات إستخدامالهيدروليكية أو ب

Planformأو األعماق المتغيرة/ المعقد و .  

لصناعية الغير متصلة   البحيرة اSub-Standard Water Qualityلتفادى فقدان جودة مياه  •
بنفس متطلبات البحيرة الصناعية المتصلة اإللتزام  يجب Artificial Lakeطبيعياً مع البحر 
 من منع المصادر المحتملة للتلوث وكفاءة تغيير وحركة Artificial Lagoonطبيعياً مع البحر 

 ٧ وال تزيد عن ٥ عن فترة زمنية ال تقل المياه مع ضمان التغيير الكلي لمياه البحيرة خالل
  .أيام

    Sea Water Intakeمأخذ مياه البحر  ٢-٣-٥-١

يجب أن يكون مأخذ مياه البحر في منطقة خالية وبعيدة عن أية أنشطة يمكن أن يحدث منها  •
تلوث مثل األنشطة البترولية والممرات المالحية المزدحمة ، كما يفضل أن تكون األنشطة 

من المأخذ  المعاكس اإلتجاه ن أن يحدث منها تلوث في البعيدة نسبياً عن المأخذ والتي يمك
  . تجاه التيارات البحرية والرياح السائدة قدر اإلمكانإل

يجب أن يكون مأخذ مياه البحر في عمق مائي كافي يسمح بأن تكون فتحات سحب مياه البحر  •
ى نفس ، وف Sea Bed المتاخمة لقاع البحر Suspended Sedimentأعلى من طبقة العكارة 

، وبحيث ال تتعدى سرعة  Extreme Wave Troughالوقت أخفض من قاع األمواج القصوى 
 متر في الثانية وذلك لتفادى وتقليل سحب األسماك والكائنات الحية األخرى ٠,٥السحب األفقية 

  .والمواد العالقة قدر اإلمكان

  فقط وذلك بوضع Horizontal Flow داخل المأخذ أفقياً  إلىيجب أن يكون سحب مياه البحر  •
 Drifting، نظراً ألن مقاومة األسماك لالنجراف   أعلى مأخذ المياهVelocity Capغطاء أفقي 
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Resistanceكما يجب أن تكون سرعة   األفقي أعلى بكثير من مقاومتها لالنجراف الرأسي ،
ة بيئياً والمناطق  متر في الثانية قدر اإلمكان في المناطق الحساس٠,٥السحب األفقي أقل من 
 Fish للمحافظة على األسماك بذل العناية المعتادة، كذلك  الغنية بالثروة السمكية

Conservation Systemنجراف لمأخذ المياه في هذه المناطق من اإل.  

 Navigation مزودة بفانوس مالحيMarker Buoy يةإرشادطوافة بوضع اإللتزام يجب  •
Lantern تخاذ الالزم نحو توقيع المأخذ وخطوط المواسير بإاإللتزام مع  لتحديد مكان المأخذ
  .Admiralty Mapsعلى الخرائط البحرية المعتمدة .  اإلرشاديةالطوافةالبحرية و

بنظـام متطور لمنع أو تقليل تكـون . يجب تزويد المـأخذ وخطـوط المواسير البحرية •
 Cathodic Protectionكاثودية وبنظام متطور للحماية الAnti-Fouling Systemالحشف 

System  لمنع الصدأ  Corrosion.  

 وال تسبب اهتزازات Silent Pumps صامتة  Intake Pumpsيجب أن تكون مضخات المأخذ •
Vibration كما . هتزازات إن لزمبعمل نظام عزل صوتي وعزل لإلاإللتزام  محسوسة مع

، وتخضع غرفة   تلوث للهواءيفضل أن تكون مضخات  المأخذ كهربائية وال تسبب أي
  للمأخذ لألنظمة والتعليمات Intake Sump وبيارة السحب Intake Pumps Roomالمضخات 

  . الخاصة بالمنشآت في المناطق الساحلية

   Shore Wellsاآلبار الساحلية  ٣-٣-٥-١

بحاث بالقيام بكافة األاإللتزام  اآلبار الساحلية في تغذية البحيرات الصناعية يجب إستخدامعند  •
الحقلية والعلمية للتأكد من عدم التأثير السلبي على المياه الجوفية المالحة والمياه الجوفية العذبة 

  .  والتربة فى منطقة البحيرة بما يؤثر على األنشطة األخرى المجاورة على المدى البعيد

 حسب دون إجراء المعالجة الكافيةيحظر صرف مياه البحيرات الصناعية في آبار ساحلية  •
درجة تلوث المياه المنصرفة ووفقاً لما تظهره نتائج التفتيش والرقابة المستمرة والصارمة على 

 الساحلية للصرف  خصيصاً بالقرب من اآلبارؤهالمياه المنصرفة بواسطة معمل تحليل يتم إنشا
ن  المناطق الساحلية مدارةعتماد جهات االختصاص من اللجنة الدائمة إلويخضع لموافقة وإ

 مياه الصرف في Re-Circulation، كما يجب ضمان عدم رجوع البلدية المعنية /خالل األمانة
  .Intake Shore Wells آبار التغذية  إلىاآلبار الساحلية 

   Sea Outfallمخرج مياه البحيرة  ٤-٣-٥-١

 ينتهي بموزع Sealineيجب أن يتم صرف مياه البحيرات من خالل خط مواسير بحري  •
Diffuserمتر في المناطق الحساسة بيئياً أو المناطق ١٥ مائي كافي ال يقل عن  في عمق 

وكالة  ، Rich and Divers Marine Life Communitiesالمتميزة بحياة بحرية غنية ومتنوعة 
 بطول كافي وبه عدد كافي من الفتحات Diffuserعلى أن يكون الموزع المناطق البحرية 

Ports وبحيث توزع  ل فتحات علوية أو مواسير رأسية، على أن يتم الصرف من خال ،
 متقارب Ports بحيث يكون التصرف من مختلف الفتحات Diffuserالفتحات على طول الموزع 

  . اختالف بين أكبر وأقل تصرف٪٢٠قدر اإلمكان بحد أقصى 
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د من  على النسبة المسموح بها للتلوث في البحيرة والتي يتم التأكDiffuserيتم تصميم الموزع  •
عدم تجاوزها بالتفتيش والرقابة المستمرة والصارمة على المياه المنصرفة والتحليل الدوري 

، وفى حالة تجاوز النسب المسموح بها يتم تنقية مياه البحيرة قبل من مياه البحيرة لعينات 
  . أو طول وعمق نهاية المخرجDiffuserالصرف أو تغيير تصميم الموزع 

 بالدراسات الحقلية البحرية والحسابات  المناطق الساحليةدارةالدائمة إلأن تقوم اللجنة يجب  •
 Re-Circulation، إن لزم، للتأكد من عدم رجوع  الهيدروليكية والنماذج الرياضية أو الفيزيائية

 أو Sea Water Intakeمأخذ مياه البحيرة  إلى Sea Outfallالمياه المنصرفة من المخرج 
  .ةمآخذ المياه المجاور

، وتزويده بنظام لمنع  Sea Outfall لتحديد مكان المخرج ية إرشادطوافةبوضع اإللتزام يجب  •
لتزام بنفس متطلبات الطلمبات وغرفة  ، واإل، ونظام حماية كاثودية أو تقليل تكون الحشف

  .الطلمبات وبيارة السحب كما هو موضح عاليه بالنسبة لمأخذ المياه

  ة على تنفيذ البحيرات الصناعية اإلجراءات الالزمة للموافق ٤-٥-١
 للموافقة على تنفيذ البحيرات الصناعية من الناحية البيئية والفنية على ةتشمل اإلجراءات الالزم •

  :اآلتي

  Environmental Impact Assessment Study (EIA)تقديم دراسة تقييم األثر البيئي  -
طق الساحلية مدعمة بالدراسات وفقاً لألنظمة والتعليمات الخاصة بالمشروعات في المنا

الحقلية والهيدروليكية والنماذج الرياضية والفيزيائية إن لزم، الموضحة عاليه وفقاً لنظام 
  .ونمط البحيرة

يجب أن تشمل دراسة األثر البيئي على إجراءات التفتيش والرقابة على المياه المنصرفة من  -
وكيفية التحكم والتصرف في حالة . لالبحيرة والتجهيزات الالزمة لذلك من معامل تحلي

، وال يصرح  تلوث البحيرة أو فشل نظام تغذية البحيرة بالمياه أو نظام صرف مياه البحيرة
 البحيرة إال بعد توافر وعمل تجربة على الطبيعة للتجهيزات والمعدات إستخدامببدء تشغيل و

 والتصرف في حالة تلوث ، وكذلك إجراءات التحكم الالزمة إلجراءات التفتيش والرقابة
 وذلك بغرض الحفاظ على البيئة بأسلوب ، البحيرة أو فشل أنظمة التغذية أو الصرف

  .    عملي

  المصبات البحرية ٦-١
في البحر في المناطق الحساسة بيئياً أو المناطق المميزة أي نوعيه من المياه يحظر صرف  •

  .Rich and Diverse Marine Life Communitiesبحياة بحرية غنية ومتنوعة 
 International وفقاً للمعايير الدوليةNon Polluted Waterيمكن صرف المياه الغير ملوثة  •

Standardsعلى أن يتم صرف المياه من خالل خط مواسير   المتعارف عليها في البحر ،
، على أن   متر١٥ في عمق مائي كافي ال يقل عن Diffuser ينتهي بموزع Sealineبحري 
يتناسب مع حجم  Ports بطول كافي وبه عدد كافي من الفتحات Diffuser الموزع يكون

، وبحيث توزع الفتحات  ،  وأن يتم الصرف من خالل فتحات علوية أو مواسير رأسيةالتدفق 
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منتظم  Ports بحيث يكون التصرف من مختلف الفتحات Diffuserعلى طول الموزع 
  . اختالف بين أكبر وأقل تصرف٪ ٢٠ دود وفي ح)متساوي ومتقارب قدر األمكان(

 بعد تحليل عينات من المياه المنصرفة ومياه البحر لعدم تجاوز Diffuserيتم تصميم الموزع  •
، والتي يتم التأكد من عدم تجاوزها بالتفتيش والرقابة المستمرة  الحدود المسموح بها

، وفى حالة تجاوز النسب  والصارمة على المياه المنصرفة والتحليل الدوري لعينات منها
 Diffuserأو تغيير تصميم الموزع /المسموح بها يتم تنقية المياه المنصرفة قبل الصرف و

  .أو طول وعمق نهاية المصب أو إيقاف تشغيل المصب/و
أو /يجب القيام بالدراسات الحقلية البحرية والحسابات الهيدروليكية والنماذج الرياضية و •

  إلى Sea Outfallلتأكد من عدم وصول المياه المنصرفة من المصب الفيزيائية إن لزم، ل
  .مآخذ المياه القريبة من المصب

تخاذ الالزم  بإاإللتزامبوضع شمندورة إرشاد لتحديد مكان المصب البحري مع اإللتزام يجب  •
نحو توقيع المصب وخطوط المواسير البحرية والشمندورة على الخرائط البحرية المعتمدة 

Admiralty Maps.  
يجب تزويد المصب البحري شامالً خطـوط المواسير البحرية  بنظـام متطور لمنع أو تقليل  •

 Cathodic وبنظام متطور للحماية الكاثوديةAnti-Fouling Systemتكـون الحشف 
Protection System  لمنع الصدأ  Corrosion.  

 وال تسبب Silent Pumps  صامتة Outfall Pumpsيجب أن تكون مضخات المصب البحري •
إن  بعمل نظام عزل صوتي وعزل لالهتزازاتاإللتزام  محسوسة مع Vibrationاهتزازات 

،  ، كما يفضل أن تكون مضخات  المصب البحري كهربائية وال تسبب أي تلوث للهواء لزم
 للمصب Outfall Sump وبيارة الصرف Outfall Pumps Roomوتخضع غرفة الطلمبات 

  . ألنظمة والتعليمات الخاصة بالمنشآت في المناطق الساحليةالبحري ل

  مآخذ مياه البحر ٧- ١

يجب أن يكون مأخذ مياه البحر في منطقة خالية وبعيدة عن أية أنشطة يمكن أن يحدث منها تلوث   •
 .Outfallsمثل األنشطة البترولية والممرات المالحية المزدحمة والمصبات البحرية 

 مياه البحر في عمق مائي كافي يسمح بأن تكون فتحات سحب مياه البحر يجب أن يكون مأخذ  •
، وفى نفس  Sea Bed المتاخمة لقاع البحر Suspended Sedimentsأعلى من طبقة العكارة 

،  سطح البحرمنسوب   أدنى عندExtreme Wave Trough من قاع األمواج القصوى أقلالوقت 
 لتفادى وتقليل وبذل العناية المعتادة متر في الثانية ٠,٥وبحيث ال تتعدى سرعة السحب األفقية 

  . البحرية األخرى والمواد العالقةسحب األسماك واألحياء

  فقط وذلك بوضع Horizontal Flow  داخل  المأخذ  أفقياً إلىاه البحر يجب أن يكون سحب مي  •
 Driftingماك لالنجراف، نظراً ألن مقاومة األس  أعلى مأخذ المياهVelocity Capغطاء أفقي 
Resistanceكما يجب أن تكون سرعة  نجراف الرأسي األفقي أعلى بكثير من مقاومتها لإل ،

 متر في الثانية قدر اإلمكان في المناطق الحساسة بيئياً والمناطق الغنية ٠,٥السحب األفقي أقل من 
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 Fishاك واألحياء البحرية األخرى للمحافظة على األسمبذل العناية المعتادة ، كذلك  بالثروة السمكية
and Marine Life Conservation System  من االنجراف لمأخذ المياه في هذه المناطق.  

 Navigation مزودة بفانوس مالحي Marker Buoyبوضع شمندورة إرشاد اإللتزام يجب   •
Lantern خطوط المواسير البحرية تخاذ الالزم نحو توقيع المأخذ وإباإللتزام  لتحديد مكان المأخذ مع

  .Admiralty Mapsوالشمندورة على الخرائط البحرية المعتمدة 

يجب تزويد المـأخذ وخطـوط المواسير البحرية بنظـام متطور لمنع أو تقليل تكـون الحشف   •
Anti-Fouling Systemوبنظام متطور للحماية الكاثودية Cathodic Protection System  لمنع 

  .Corrosionالصدأ 

 وال تسبب اهتزازات Silent Pumps صامتة  Intake Pumpsيجب أن تكون مضخات المأخذ  •
Vibration كما يفضل  بعمل نظام عزل صوتي وعزل لالهتزازات إن لزماإللتزام  محسوسة مع ،

 Intake، وتخضع غرفة المضخات  أن تكون مضخات المأخذ كهربائية وال تسبب أي تلوث للهواء
Pumps Roomبيارة السحب  وIntake Sumpالمباني خذ لألنظمة والتعليمات الخاصة بآ للم

   ). الفصل السادس-الجزء الثالث ( المنشآت الساحليةو

   الساحل وطرق الحمايهالشاطئ وحمايةأعمال حماية  ٨- ١

  إعتبارات عامة ١-٨-١

   أن يتوفرهو  خط الشاطئ والسواحل ،ترميم   أوحمايةهناك شرط مسبق لنجاح أي مشروع لحفظ أو 
 عندئذ لوجي للسواحل ،ولدى جميع األطراف المعنية اإللمام بصورة جيدة بعمليات التشكيل المورف

تصلح  ولماذا ة ،ينيصبحون في وضع يسمح لهم بإدراك أسباب تطور الموقف الحالي لمنطقة ساحلية مع
  .بعض الحلول واليصلح غيرها

  :والسواحل   خط الشاطئ إدارةتعلق بمشروعات ي من مبادئ  أساسية فيما ييلويجب النظر لما 

عدم التدخل في العمليات و )الحركةنابض ب(إعتبار المنطقة الساحلية كمنظر طبيعي ديناميكي   •
وفي المنظر الطبيعي الساحلي إال في بعض الحاالت القصوى والتي تكون فيها مصالح الساحلية 

  .الساحلية الطبيعيةالمجتمع أهم من المحافظة واإلبقاء على الموارد 

  . ي بالتنمية الطبيعيةظحتخصيص أجزاء معينة من الساحل كمناطق طبيعية بدون أي تنمية بشرية لت  •

 ةالمناظر الطبيعي )بناءإعادة ( وإستعادة ، المناسبة ة الساحلية القديمة غيرالحمايإزالة مخططات   •
  .حيثما كان ذلك ممكنا الساحلية ،

وإعطاء أولوية كبيرة لنوعية جودة  ،  مخططات الحماية الساحليةإستخدام اإلمكان من اإلقالل قدر  •
 ظر الطبيعيةاة على التنوع الطبيعي في المنظوالتركيز على حماية الشاطئ والمحاف ، الساحل

  .الساحلية واإلبقاء عليها
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البكر اطق الحد من التنمية والمشاريع التنموية والعمرانية بالقرب من خط الساحل وخاصة في المن  •
 ذات المناظر الطبيعية الساحلية المفتوحة والغير منماة أوغير مأهولة بالسكان والسماح فقط بتلك

  . البحر إلىالمنشآت التي تتطلب منفذا للوصول 

 الشاطئ  إلى الساحلية وتحسين الممرات العامة للوصول ةالمحافظة على منفذ رئيسي للمنطق  •
 حين وجود تشريعات وقوانين في معظم الدول لتنظيم الملكية العامة وعلى طوال إمتدادة في) البالج(

  . يجب أن يطبق ذلك من حيث الممارسة الفعليةهفإن للشواطئ من الناحية القانونية ،

   .دامةست المياه الساحلية بصورة مإستخدامالحد من التلوث وتعزيز   •

والسواحل ومشروعات لخاصة بحماية الشاطئ التالية ا اإلرشادية العملية التوجيهات  إلىوهذا يقودنا 
  :ترميم الشواطئ 

التغذية الرملية سيس قطاع ساحلي مجدب وذلك بواسطة طريق إعادة تأالمحافظة على الطبيعة عن  •
  .في البحر  الصلبةهشبالبارزة ة رؤس اليابسة الطبيعية يتقوو  المعالم المميزة للمواقع ،إستخداموب

يف خط الساحل ،ويلبي أكبر قدر ممكن من األهداف التي يضعها ر حل يليق بنوع وتصناإختي •
 ،  وغالبا مايكون من المستحيل تماما تحقيق جميع األهداف.أصحاب المصالح والسلطات المعنية

 ويجب التوضيح .اتواإلمكانقيود تتعلق بقلة الموارد المالية وبسبب  ة ،ضتكون متعار ألنها غالبا ما
وهذا  ن يتوقع من الحل المختار ،يمكن أوما الذي  ، األهداف التي تتحققما هي  لجميع األطراف ،

  .مر مهم خاصة إذا تم تعديل المشروع بحيث يتناسب مع الميزانية اإلقتصادية األ

داف التي حددتها إقتراح توزيع متطلبات التمويل بحيث يعكس ذلك تحقيق توازن بين مختلف األه •
  .األطراف المعنية

 الساحلية والتكوينات   أقل عدد من المنشآتإستخدام بهمعد النقل الساحلي وتدرجمن اإلستفادة  •
ة بالحركة والتي لم ضميكية أو الناباجزاء من المناظر الطبيعية الدينبقاء على أ واالاظفوالح ، البنائية
م السماح المهفإنه من   ذلك ، إلىذلك ممكنا باإلضافة حيثما كان  ، )البكرالمناطق الساحلية ( تنمى

بإجراءات الحماية فقط في حالة تعرض مبان ما قد تكون ذات قيمة مادية أو تاريخية للخطر أو 
 .ة األساسية للزوال بفعل نحت الشاطئ من جراء النقل الساحليبنيتعرض عناصر أساسية من ال

زاء المجاورة األجومن شأن هذه السياسة المحافظة واإلبقاء على الموارد الطبيعية الساحلية وستسمح 
  .ستقبال المورد الناتجة عن النحت المناطق غير المحمية بإ

  .ه الشاطئ الرملي وعلى إمتداد إلىل والعبور وتأمين الوص •

ومن األفضل  .ل بقدر اإلمكان من عدد اإلنشاءاتالتحسين المظهر الجمالي ، مثال عن طريق اإلق •
 . تكوينات بنائية كثيرة صغيرة الحجمإستخدام  تكوينات بنائية قليلة كبيرة الحجم عنإستخدامعادة 

تحظى بالحد خلية رسوبية كاملة  أو بط بوحدة إداريةتويفضل السماح فقط بالمشروعات التي تر
حماية  التركيز على  إلىفي أغلب األحوال الشاطئ وتمثل المشروعات الفردية  األقصى من الحماية

  .الساحل
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 أو أصحاب المخطط/شركة التنمية أن تديره دنى بحيث يمكن الحد األ إلى تخفيض متطلبات الصيانة •
ه لكن بذاته قد يكون مثاليا ،  أن حال للتغذية الرملية قائمة األولىوهلةلل ويبد وقد .دارةأو شركة اإل

 ألنه ستثمرين في التنمية العقارية أو الساحلية ،معادة لن يكون مثاليا بالنسبة لمالك األرض وال
  .ة التغذية على فترات قصيرة وبصورة مستمرةعاد إطلبيتسوف 

والتقليل قدر اإلمكان من مخاطر إحتجاز الموارد والصخور  نوعية المياه المحلية ، تأمين جودة •
  .وأعشاب البحر المتفتتة

 المنحسرة التيارات بتجنب اإلنشاءات التي تولد تأمين سالمة ممارسي السباحة والرياضات البحرية ، •
باألمان مزيفا إنطباعا  ية ألنها تعطيحمالم )البالجات(يجب تجنب الشواطئ الرملية ولذا الخطيرة و
 تعرضها  إلى في المواقع المكشوفة ةتعاني الشواطئ الرملية المحليحيث  .يجيدون السباحة من الل

 يصعب  درجة إلى  جداًإذا كان البحر هائجاًو .يةمالرمال في المناطق المححتجاز على األرجح إل
 ىمد فالحل الجيد لهذه المشكلة هو حمام سباحة وليكن على شكل حمام ، ه ممارسة السباحة فيهمع
  .)بط بالمدتمر(

 حيث إن مواج ،لألوذلك بالتأكد من تعرض الشواطئ الرملية  ، لشاطئ الرمليضمان جودة نوعية ا •
  بالسباحة ،المسموح فيهلطبع يحد من الوقت وهذا با .طئ الرملية الجيدةا الشوةل بصيانفاألمواج تتك

  . غالبا ما يعني وجود أخطار المياه بصورة أو بأخرى  محميةولكن إقامة شواطئ رملية

 في اإلعتبار أن خط الشاطئ الطبيعي البكر الذي لم يمس واألخذ ي ،ملالنهج الواقعي والعبلتزام اال •
ث طبيعي يجب وارة مور أو عمرانيه عالية هو عبيةمنطقة ذات كثافة تنمو وخاصة الذي يقع في

 بخالف ذلك تتمتع بحماية ةئي شاطاتويمكن إيجاد مواقع صغيرة جذابة على إمتداد .هالحفاظ علي
  .إذاكان ذلك اإلحتمال الواقعي الوحيدقوية 

  :ووسائل الحماية البحرية طئا ألنواع حماية الساحل وحماية الشإستعراض عام  ٢-٨-١

والغمر  والتيارات البحرية ، األمواج ، ثلة فيمتموى النحت الوالشاطئ ضد ق يمكن القيام بحماية الساحل
كما أن حماية الساحل واألرض اليابسة خلف الساحل من الفيضان يضيف أنواع  العاصفي بطرق عدة ،

  . الشاطئية إجراءات حما إلىأخرى 

  : أساسية، على ثالث شروط قف إختيار اإلجراء في أي موقف معينوويت 

  )أو الفيضان أو تدهور الشاطئ الرملي، احل ،نحت الس( المشكلة •

  )ونوع خط الساحل نوع القطاع الطولي الساحلي ،( أوضاع التشكل المورفولوجي •

  ).إلخ الزراعة ، أنشطة/األنشطة الترفيهية/اإلسكان البشري/ األساسيةبنيةال (يضا األراتإستخدام •

  إلىوتنقسم اإلجراءات  . الموصى بهادارةونورد فيما يلي موجزا لمختلف أنواع الحماية وإجراءات اإل
  :سية التالية يالفئات الرئ

 .حماية الساحل •

 . حماية الشاطئ •
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 .الشواطئ اإلصطناعيةو )اتالبالج (ةاطئ الرمليو تشييد الش •

  .ةيدار اإلالحلول  •

  .)الدفاع(وسائل الحماية  •

  إجراءات حماية الساحل ١-٢-٨-١
 . الساحلإدارة •

 .تثبيت الكثبان −

 .تثبيت الجروف −

 .شآت والتكوينات البنائيةنتثبيت خط الساحل بواسطة الم •

 .الحائط البحري −

 .)بالسواتر الواقية( سمنتيةالحجرية واأل تكسياتال −

  .ةالساندالحوائط   −

  كوينات البنائية والتغذيةتوسائل الحماية للسواحل والشواطئ المزدوجة بواسطة ال ٢-٢-٨-١
  : مجتمعان مراطم األمواج •

 .لمنعزلةا/حواجز األمواج المنفصلة −

 ).المرتفعة فوق سطح الماء(حواجز األمواج الظاهرة  −

 . سطح الماءتحتحواجز األمواج المغمورة أوالمنخفضة اإلرتفاع  −

 .ئمةاحواجز األمواج الع −

  حواجز أمواج من نوع خاص •

 .س البرية وحواجز األمواج المعدلوالرؤ −

 .المعلق )البالج(الشاطئ الرملي  −

  . اإلصطناعيةم شواطئ الشر −

  :اطئ اية الشحم ٣-٢-٨-١
  :التغذية الرملية اإلصطناعية •

  .تغذية الشاطئ الخلفي −
  .)البالج(تغذية الشاطئ الرملي  −
  .تغذية واجهة الشاطئ −

 .ئ الشاطتجريف •

  .نزح مياه الشاطئ الرملي أو تصريف مياه الشاطئ -
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  تشييد الشواطئ الرملية ٤-٢-٨-١
  .متنزهات الشواطئ الرملية •

   اإلداريةالحلول  ٥-٢-٨-١
 .اتهاإستخدام األراضي وتنظيم اتإستخدامالقيود على  •

  .ب لخط الساحلو حرم الشاطئ والتراجع المحسإدارة •

  وسائل الحماية البحرية  ٦-٢-٨-١
 .السد الرسوبي اإلصطناعي •

 .الكثبان اإلصطناعية •

 ).بسةا اليمقدمة(الح األراضي الساحلية األمامية تصإس •

ماية الشاطئ ح، وسائل حماية الساحل بقابلية التطبيق ، والوظائف الخاصة مؤشر  ٧-٢-٨-١
 .ووسائل الحماية البحرية والوقاية

نجد في حالة تكسيات السواتر  كما ،  وظيفة واحدة أساسا أعالهةي بعض هذ اإلجراءات المذكوروتؤد
ونجد أنها في نفس الوقت   فهي تحمي الساحل من النحت بصورة أساسية ،.الواقية الحجرية أو اإلسمنتية

تحمي الساحل من     تغذية الشاطئ الرملي فهي على العكس ،أما. اعف من فعل نحت الشاطئضتت
  .كما تحمي  الشاطئ من التدهور ،النحت 

  الغرض من أعمال حماية الساحل   ٣-٨-١

  : األتي  إلىاية الساحل من حيث الغرض منها تنقسم أعمال حم

  نتيجة Shoreline Stabilization وتشكل خط الساحلErosion) تآكل(تقليل أو إيقاف نحر  •

 Man-Made Interactions)( أو الصناعية Natural Processesللظواهر الطبيعية 

Artificial.  

 من تأثير أمواج العواصف وما يصاحبها من  Backshore Protectionحماية المنطقة الساحلية  •

 Floodingمما يؤدى إلي الغمر بالمياه  Storm Waves and Surge ارتفاع لمنسوب سطح البحر
  .ر المنشآت أو يؤثر على سالمة اإلنسان أو تدهو

حماية مداخل البحيرات الطبيعية والصناعية والموانئ ومصبات المجاري المائية من اإلطماء  •

  .Inlet Stabilizationوالتشكل 

  بدائل أعمال حماية الساحل  ٤-٨-١

األنواع  إلى تأثيرها على الساحل Mechanismتنقسم أعمال حماية الساحل من حيث طبيعتها وكيفية 
  :التالية
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  .Protective Beaches and Dunes والكثبان الرملية الساحلية الصناعية الشواطئ •

 : وتشمل األنواع اآلتيةBreakwatersاألمواج ) كواسر(حواجز  •

 وهي عبارة عن مجموعة من حواجز األمواج الشبة عمودية على Groinsالرؤوس البحرية  −
سة وتمتد في البحر ألعماق ال تزيد كثيراً عن منطقة تكسر  تبدأ من اليابShorelineخط الساحل 

-Quasi، والغرض منها تكوين شواطئ شبة متزنة  Waves Breaking Zoneاألمواج 
Stable.  

 وهي عبارة عن مجموعة من الحواجز داخل Detached Breakwatersقطعة ـالحواجز المت −
ض منها تقليل طاقة األمواج التي تصل والغر ، البحر وشبة موازية لخط الساحل بينها مسافات

 .إلي الساحل بغرض حماية الساحل وتقليل تشكل خط الساحل

 وهي مشابهة للرؤوس البحرية T-Groinsوتسمي " T"الرؤوس البحرية على شكل حرف  −
Groinsوتنتهي جهة البحر بجزء موازي للشاطئ مثل الحواجز المتقطعة Detached 

Breakwatersشكل حرف  ولذلك تكون على "T."  

 والتي تنشأ لهذا الغرض إلي جانب Jettiesحواجز تحويل التيار البحري وترشيد اإلرساب  −
 .مقاومة األمواج

 وهي عبارة عن حواجز أمواج Submerged Breakwaters and Sillsالحواجز الغاطسة  −
 أو Emerged Breakwaterغاطسة للحماية من األطماء تكون غالباً امتداد لحاجز ظاهر 

 لمنع أو تقليل حركة الرسوبيات من الساحل إلي Submerged Sillsموازية للشاطئ ومتقطعة 
 وما يترتب على ذلك من نحر Onshore/Offshore Sediments Transportداخل البحر 

   .Erosion) تآكل(

ية  التي يتم إنشائها بالقرب من خط الساحل وموازSeawalls and Bulkheadsالحوائط البحرية  •

ماية  أو حSeawalls من األمواج وتسمي Backshore Zoneله بغرض حماية المنطقة الساحلية 

  .Bulkheadsنهيار وتسمي  واإل Slidingنزالق التربة عند خط الساحل من اإل

  الكتل الخرسانية وهي عبارة عن طبقة أو طبقات حماية من األحجار وRevetmentsالتكسيات  •

  .توضع على التربة في منطقة خط الساحل لحمايتها وحماية المنطقة الساحليةي  التوالتقنيات الحديثة

 من Non-Conventionalتقليدية الغير  وNonstructural Solutionsنشائية اإلغير الحلول  •
 .نباتات طبيعية وصناعية 

  متطلبات أعمال الشواطئ والكثبان الرملية الساحلية الصناعية   ٥-٨-١

بيئية والفنية ألعمال الشواطئ والكثبان الرملية الساحلية الصناعية محددة تفصيليا المحددات والمتطلبات ال
 في المحددات والمتطلبات البيئية والفنية للتجريف والردم في المناطق )٣-١(وموضحة في الفقرة 

  .الساحلية
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  محددات ومتطلبات أعمال حواجز األمواج والحوائط البحرية والتكسيات   ٦-٨-١

طالبة للمشروع بالقيام بالدراسات البحرية والبيئية الالزمة للمشروع من رياح وأمواج تلتزم الجهة ال •
وتيارات بحرية ومناسيب سطح البحر وخواص مواد قاع البحر وحركة الرسوبيات والحياة البحرية  

طق ، إلي جانب أعمال المساحة البحرية والبرية للساحل والمنا مدعمة بالقياسات الحقلية لفترة كافية

 بتأثير أعمال حماية الساحل Predictionالمحيطة به وأعمال التثقيبات البحرية ، وكذلك التنبؤ 

 Shoreline and Seaالمطلوبة على األمواج والتيارات البحرية وتشكل خط الساحل وقاع البحر 
Bed Evolution وانتقال العكارة Turbidity وإمكانية تكون مناطق مياه راكدة Stagnant 

Water Zones ومصايد للنفايات واألعشاب Pollutants and Algae Traps في منطقة 

 Physical and أحدث التقنيات من نماذج فيزيائية ورياضية إستخدام بالمشروع والمناطق المجاورة
Numerical Models.  

ن أحجار  مكونات حاجز األمواج أو الحائط البحري أو التكسية مStabilityيجب التأكد من ثبات  •
وكذلك يجب . طبيعية وكتل من الخرسانة تحت تأثير القوى الطبيعية من أمواج وتيارات بحرية

 وتربة قاع البحر أسفل وأمام الحاجز البحري Toe Protectionقدم اصبع الالتأكد من ثبات حماية 

 Settlement، كما يجب مراجعة ثبات التربة وقدرتها على التحمل والهبوط المتوقع  أو التكسية
  . عند إنشاء حواجز األمواج والحوائط البحرية والتكسيات

 Weatherيجب دراسة مراحل تنفيذ األعمال وعالقتها بموسمية الظروف الجوية والبحرية  •
Seasonal Variation بموقع المشروع بحيث تكون التأثيرات البيئية السلبية Negative 

Environmental Impactsكما يجب أن يتم دراسة  د واألعمال أقل ما يمكن والفاقد في الموا ،

 خالل المراحل المختلفة Shoreline and Sea Bed Evolutionتشكل خط الساحل وقاع البحر 
، كما يجب  إلنشاء المشروع لتالفي تأثيرات بيئية سلبية على منطقة المشروع والمناطق المجاورة

 Refuge أو جونة Handling Berths أرصفة مناولة دراسة التأثيرات البيئية لألعمال المؤقتة من
  .مؤقتة لحماية المعدات البحرية من األمواج

يجب أن تكون مواصفات المواد واألحجار الطبيعية والكتل الخرسانية  المستخدمة في أعمال حماية  •
 عليها من الموافق الساحل مطابقة للمواصفات الفنية المقدمة مع دراسة تقييم األثر البيئي للمشروع

  .الجهات المعنية

وفي حالة . تجنب التلوث البحري بفعل معدات تنفيذ أعمال حماية الساحل وكذلك المواد واألفراد •

 مانع لمرور المواد الملوثة Temporary Barrierصعوبة تالفى ذلك يتم إنشاء ساتر مؤقت 

  . يحيط بموقع تنفيذ األعمالPollutants and Turbidityوالعكارة 

 البحر خارج موقع  إلى تسرب المواد الملوثة والعكارة تماما تصميم الساتر المؤقت بحيث يمنع يتم •
 في مع األخذ أعلى منسوب لسطح البحر  إلىتنفيذ األعمال ، ويكون الساتر ممتداً من قاع البحر 

ر أن ، وكذلك يراعي في تصميم السات االعتبار التغيير في مناسيب سطح البحر وارتفاع األمواج
، كما يخضع تصميم وإنشاء الساتر المؤقت لموافقة وإشراف  يتحمل القوى المختلفة المؤثرة عليه
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الجهة المنفذة لألعمال صيانة الساتر المؤقت دورياً أثناء تنفيذ األعمال على  ويجب .الجهات المعنية
  ،منهد الملوثة والعكارة نهيار الساتر المؤقت أو تسرب الموايـقاف األعمال في حالة إبإاإللتزام مع 

نتهاء بالكامل من األعمال وبعد سحب المواد الملوثة وترسب ويتم إزالة الساتر المؤقت بعد اإل

Siltationالعكارة  .  

نتهاء   بعد اإلFollow up and Monitoring Systemsبعمل نظام متابعة وترشيد اإللتزام يجب  •
 المساحي البحري الدوري لمنطقة تنفيذ األعمال  من تنفيذ أعمال حماية الساحل شامالً الرفع

، وأخذ وتحليل عينات من التربة ومياه البحر والحياة البحرية دوريا وذلك لفترة  والمناطق المجاورة
ثار بيئية سلبية على منطقة المشروع آستمرار أي إكافية ال تقل عن سنتين في حالة التأكد من عدم 

 تحديد وتنفيذ أعمال المتابعة والمدة الكلية للمتابعة لموافقة وإشراف والمناطق المجاورة ، كما يخضع
لتزام الجهة المنفذة لألعمال بتوفير اإلمكانيات والعمالة الفنية لألعمال  إومتابعة الجهات المعنية مع

واسطة الحقلية والمعملية والمتابعة والدراسات الفنية ، وكذلك إعداد التقارير البيئية الفنية الدورية ب
متخصصين، وفي حالة ضرورة ترشيد األعمال تلتزم الجهة المنفذة بتنفيذ المطلوب على نفقتها 

  . بعد موافقة وتحت إشراف الجهات المعنيةالخاصة

 أو غيرها من أعمال Rubble-Mound Protection Works الحمايات الركامية إستخداميفضل  •

، وذلك  Limited Waves Reflectionألمواج حماية الساحل التي ينتج عنها انعكاس محدود ل

 وما ينتج عن ذلك من زيادة عكارة مياه Sea Bed Erosionتآكل قاع البحر ) نحر(لمنع أو  تقليل 
البحر وانتقال الرسوبيات مما يؤثر على مورفولوجية قاع البحر والحياة واألنظمة البحرية في منطقة 

  .المشروع والمناطق المجاورة

 قدر اإلمكان وما Sea View Obstructionعوق أعمال حماية الساحل رؤية البحر يفضل أال ت •

عتبار  ، ويجب أن يأخذ هذا المحدد في اإلVisual Pollutionينتج عن ذلك من تلوث بصري 
  .ضمن محددات تقييم بدائل حماية الساحل

 كملة ألعمالالماألعمال ( تقليديهالنشائيه وغير اإلاألعمال غير  ومتطلبات اشتراطات  ٧-٨-١
   )النباتات الطبيعية والصناعية - اإلنشاءات البحرية

 األعمال الغير إنشائية إستخدامبإجراء كافة التجارب المعملية والدراسات الفنية قبل اإللتزام يجب  •
كما يجب التأكد من نجاح األسلوب المقترح لحماية الساحل في  والغير تقليدية لحماية الساحل ،

   سنوات ،ثالث  إلى سنتانة بحرية وبيئية مقاربة وذلك لفترة كافية ال تقل عن مناطق ذات طبيع
  والمتابعة والترشيد Pilot Projectبعمل تجربة على الطبيعة لمنطقة محدودة اإللتزام كما يجب 

  . األسلوب المقترحإستخداملفترة زمنية كافية قبل تعميم 

 يتوقف على طبيعة الظروف Pilot Projectحدودة يجب األخذ في االعتبار أن نجاح التجربة الم •

 عند تغيير Pilot Project، وبالتالي يجب إعادة التجربة المحدودة  البحرية والبيئية للمنطقة
 .الظروف البحرية والبيئية للمنطقة المطلوب حماية ساحلها
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  الجهة المعنية بحمايه الشاطئ وحمايه الساحل ٨-٨-١

 إدارة خاصة بإحدى الجهات المعنية الرئيسية المتصلة بةإدارضرورة وجود جهة اختصاص أو  •
المناطق الساحلية تكون مسئولة عن متطلبات وأعمال حماية الساحل من التأثيرات البحرية الطبيعية 

 أن دارة، ويلزم لهذه الجهة أو اإل Man-Made Interactions البشري العنصروكذلك الناتجة عن 
  :متخصصة تؤهلها للقيام بالواجبات التالية يكون بها كوادر فنية وإدارية 

  إلى  تؤديظاهرة ارتفاع منسوب سطح البحربأن علماً ، متابعة تشكل وتآكل الشواطئ   .أ 
  .كل للشواطئ على المستوى العالمي منذ القرن السابقآمشكالت ت

  :كل للشواطئ نتيجة لما يلي آعند تنمية مناطق بكر تظهر غالباً مشكالت ت  .ب 
 أو أنشطة كل الشواطئ موجودة ولكن نتيجة لعدم وجود كثافة سكانيةآتتكون مشكالت  −

  .استثماراتأنشطة و أو متابعة ال يتم مالحظتها إال بعد التنمية وتواجد حيوية
  .تأثير أعمال التنمية السلبية المحتملة على الساحل −

من وضع األولويات والخطط ومتابعة تنفيذ مشروعات حماية الساحل والتنسيق بينها   .ج 
  .خالل خطة شاملة ومتكاملة لحماية السواحل

  .إبداء الرأي الفني عند تحديد حرم الساحل في المناطق المختلفة  .د 

 Shore Protection andبخصوص حماية وتشكل الساحلإبداء الرأي الفني   .ه 
Evolution ضمن إجراءات الموافقة على المشروعات الشاطئية Coastal Projects.  

 Follow up and Monitoring واعتماد نظم المتابعة والترشيد  في متابعةالمشاركة  .و 
Systemsللمشروعات الشاطئية .  

 المقترحة أمر سامي أو تعميم يحدد هيكلها وصالحيتها وعالقتها دارةويجب أن يصدر لهذه الجهة أو اإل
  .المناطق الساحلية إدارةبالجهات المعنية األخرى ذات الصلة ب

   خط الشاطئ والسواحلدارةإلالمفهوم التخطيطي  ٩- ١

تتعرض المنطقة الساحلية لضغط متزايد من عديد من جماعات المستخدمين وأصحاب المصالح والقائمين 
 ، الرئيسيةلي بيان مجمل لجماعات المستخدمين وفيما ي . الساحلإستخدامعلى تخطيط وتصميم و

  .وزيع بين البحر واألرضومصلحتهم األساسية بالنسبة للمنطقة الساحلية ، وبالنسبة للت
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  فئة المستخدمين  توزيع المنطقة الساحلية  التوزيع بين األرض والبحر

أرض اليابسة الواقعة خلف   اليابسة من المناطق الساحلية 
  )الظهير الساحلي (الساحل 

  
  الساحل 

  اإلسكان
  البنية األساسية

  الصناعة 
  صناعة السياحة 

  المواني

      خط الساحل

  األنشطه الترفيهية   ئالشاط  
  دناعإستكشاف وإستخراج الم

      خط الشاطئ

  
  الجزء البحري من المنطقة 

  الساحلية 

  واجهة الشاطئ
  
  
  

  الشاطئأمام المياه الساحلية 

  مخارج التصريف 
  المآخذ

  صيد األسماك 
  المالحة 

  إستكشاف وإستخراج المعادن
  أستكشاف وأستخراج النفط

 للتنمية المستدامة وللمحافظة إشتراطاتالتنموية الحديثة غالبا ما تكون هناك في التشريعات الساحلية و
 إدارةبالفعل أهم هدف في تخطيط و فقد صار للتنمية المستدامة .على الموارد الطبيعية والبيئة الساحلية

 الصدد  مناطق أخرى كثيرة في هذادارة المنطقة الساحلية ، وكذلك إلدارةإلوكذلك  المنطقة الساحلية ،
وجميع البلدان تقريبا تشترط إجراء دراسة  ، )بين عدة قطاعات(وهذا يطرح ضرورة التكامل القطاعي 

وأحيانا معظم المشروعات التى تقع  لتقييم األثر البيئي كأحد شروط الموافقة على المشروعات الكبيرة ،
  .في المناطق سالفة الذكر

  طق الساحليةا المتكاملة للمندارةاإل ١-٩-١

 األخذ  إلىوقد أدى األحتياج  حماية الساحل ، إلىزيادة الحاجة يؤدي الى  على المنطقة الساحلية الضغط
 األجل ةوالحماية طويل ، وذلك بالتحول في اتجاه تبني مفاهيم حماية الشاطئ عتبارات التنمية المستدامةبإ

  " المتكاملة للمنطقة الساحليةةداراإل" لتخصص العلمي  ظهور ا إلىأدت هذه التطورات . للموارد الساحلية
مؤسسي الالزم لضمان أن تؤدي طار القانوني والوتتألف من اإل ، أو الدولة/عمليات تقوم بها الحكومةوهي 
 .األقتصادية مع األهداف البيئية واألجتماعية  تكامل األهداف إلىناطق الساحلية  للمدارةالتنمية واإل خطط

  .ة المشاركة في إنجاح هذه العمليةيوينبغي على جميع األطراف المعن

 المتكاملة للمنطقة الساحلية بأنها التنسيق المبرمج بين مختلف متطلبات األنشطة التي دارةويمكن تعريف اإل
الدولية  وفقا لألهداف المحلية أوو جتماعياً ،تحقيق التنمية المستدامة بيئيا وإ هدف في المنطقة الساحلية بتطراء

  .ذات الصلة
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 التخطيط :ثالث أنواع إلى المتكاملة للمنطقة الساحلية من حيث التخطيط دارةن تقسيم عملية اإلويمك
  .والتخطط العام  ،اإلداريوالتخطيط   ،اإلستراتيجي

 دارة المناطق الساحلية المتكامل في صورة خطة إلإدارةفي سياق اإلستراتيجي وغالباً ما يتجسد التخطيط 
  :ن تحتوي على العناصر التاليةويجب أ. ةالمناطق الساحلي

بما في ذلك توزيع المسئوليات بين  إسناد المسئولية عن الخطة لوكاالت وهيئات حكومية معينة ، •
 .قليميةالوكاالت الوطنية واإل

 .زم لوضع الخطةعتماد التمويل الالإ •

  . المناطق الساحليةإدارةتحديد أهداف خطة  •

 ).نطاق النفوذ (مصلحةالت وأصحاب الوكاالف تحديد طريقة التعاون بين مختل •

 .وضع جدول زمني لصياغة الخطة •

 لتنمية متوازنة للقضايا الرئيسية التالية التي  وإقليمياً وطنياًاً المناطق الساحلية إطارإدارةوهكذا توفر خطة 
  : حلية لضغوط متنافسةاعادة ما تعرض المنطقة الس

   .حماية الساحل وحماية الشاطئ   )  أ  (

   .الزراعة ومصائد األسماك   ) ب (

  .المالحةو ، المرافق العامة التنمية الصناعية، البنية األساسية  سكان ،اإل  ) ج  (

  .السياحة والترفية  )  د  (

   .)البيئة البحريه والبرية(ة على الموارد الساحلية ظالمحاف )  هـ (

  .استخراج المواد الخام  )  و  (

ن ذلك يتم عن طريق إف ، الفعلي للمناطق الساحلية قيد التطوير اإلداريوعند الحديث عن التخطيط 
 المتكاملة للمناطق الساحلية الذي يتعلق بنحت دارةء من اإلوهو ذلك الجز .لخط الشاطئ اإلداريالتخطيط 

 وتشملأو القائمة في المنطقة الساحلية بأنشطة التنمية المخططة وعالقة ذلك  .الساحل الفعلي والمحتمل
 المشروعات الفعلية إدارةبينما يتم  أو خلية شاطئية ،  خط الشاطئ الجوانب التخطيطية إلقليم ،إدارةخطة 

ت االتي تشمل وحدات محددة المعالم من خالل توزيع جغرافي وتنظيمى معين وهي ما يطلق عليها الوحد
  .ة من خالل مخططات عامةاإلداري

  لخط الشاطئ والسواحلاإلداري التخطيط  ٢-٩-١

 شتراطاتمية في المناطق الساحلية واإلن الت مع زيادةلخط الشاطئ اإلداريزايدت أهمية التخطيط ت
متكاملة  إدارةة على الموارد الطبيعية وتجديدها من خالل ظقليمي للمحافالقانونية على الصعيد العالمي واإل

  :ويتمثل التحدي في هذا الصدد في الجمع بين المصالح التالية  .مستدامةو



  اإلشتراطــات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل
                                 ربية السعوديةالمناطق الساحلية بالمملكة الع

  أعمال اإلنشاءات البحرية                                    ٣٢ - ١                                       الجزء األول - ةـر المرحلة الثانيـتقري
 

والمرافق  تطوير البنية األساسية ، ، ة على المواردظالمحاف ، حماية الشاطئ : المصالح العامة •
 .لخإ ، العامة

 .قتصادية والخاصة وحماية الساحلتنمية المشروعات اإل :المصالح الخاصة  •

 .لخ إ المواد الخام ،إستخدام المالحة ، التنمية الصناعية ، :مصالح قطاعات الصناعة  •

سواء فيما يتعلق باألهداف  ما يكون هناك تعارض متأصل بين المصالح في مثل هذه المشروعات ،وغالبا 
وكثيرا ما تكون تسوية هذه المسائل التخطيطية وإيجاد حل فني مناسب  .والفوائد الطبيعيةواقتسام التكاليف 

 .المستدامة وحماية البيئةإال أن نشر المفاهيم التخطيطية لمبادئ التنمية  .على نفس الدرجة من الصعوبة
جميعها عناصر مهمة لنجاح عملية  ليات الطبيعية في المنطقة الساحلية ،عتبار اآلاتفهم و إلىافة ضباإل

سالفة الذكر هو ارتباط ) المصالح(وتسهم في إدراك أن الترابط بين العالقات  .التخطيط والتصميم برمتها
هيم النظرية للعملية  جلياً من استيعاب المفا ذلكيتضحفيذ وطرف عن القائمين على التنوثيق وذلك بغض ال

  .ةاإلداريالتخطيطية و

وحدات مناسبة يمكن أن  إلى خط الساحل لخط الشاطئ نوصى ، بأن يتم تقسيماإلداري ومن أجل التخطيط 
خلية أو ولهذا الغرض تسمى الوحدات ذات الصلة بخلية الرواسب  . خط الشاطئدارةتعد لها خطط إل

الرمال بق ل بأنها مسافة من خط الساحل قائمة بذاتها فيما يتعأو الشاطئيةوتعرف الخلية الرسوبية سوبية ر
سب األخرى حيث تبدأ بمنطقة نحت وتنتهي بمنطقة ترسيب وال يكون إلنقطاع هذه الحركة في واوالر

خاليا الرواسب خاليا الرواسب المجاورة وتتلقى حدودها أثر ملحوظ على حدودها أثر ملحوظ على 
  .المجاورة وتتالقي حدود خلية الرواسب عامة مع الرؤوس البرية

خلية رواسب أو وتشتمل على  تهأو تنمي ستراتيجية لحماية الشاطئاإلدارية لخط الشاطئ هي خطة إالخطة 
  ).خلية تحت رسوبية(خلية رواسب فرعية 

ن عداد المبدئي ألليا أفضل لإلها أساسا عموفي أحوال كثيرة تشكل خاليا الرواسب الفرعية أو مجموعة من
بل  ، وحدود الخاليا الفرعية ليست حدود قاطعة .وحدود أفضل  على نحو أفضلهحجمها يمكن التحكم في

 وفي الغالب تكونأفضل المعارف المتاحة عن العمليات الموجودة في المناطق الساحلية  إلىأنها تستند 
   ).عندما يتوفر مزيد من المعلوماتورية دمراجعة  إلىتحتاج  (على نطاق واسع

  -:  لخط الشاطئ عادة على البنود التاليةاإلداريةالخطة تحتوي و

  .لى اإلطار القانوني والمؤسسيإ المتكاملة للمناطق الساحلية ودارةخطة اإلإشارة إلى  •

 .شرافي والتنظيمى المعمول بهظام اإلالسياسات المطبقة والنإشارة إلى  •

العمليات الساحلية   األرصاد البحرية ،بيانات : التالية وماتنات األساسية ألنواع المعلالبياتجميع  •
  ات األرضي إستخدامستعماالت و ، إالساحلية )تالمنشآ(ساحل والتكوينات البنائية تنمية خط ال

 .والمزمع تنفيذها والظروف البيئية المحيطة والحالية،  الحالية

 .)د الحقلية والرصات للمسوحبرنامج(ضافية رنامج لتجميع البيانات اإلب •
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 .الرواسب وحركة الساحل ، )موروفولوجيا(الوصف العام لشكل  •

 . وتحديدهااإلداريةالتعرف على الوحدات  •

 .دارةستراتيجية اإلإأهداف تفاق على شاور مع جميع األطراف المعنية لإلالت •

 .اإلدارة ستراتيجيةإتعريف  •

 لخط الشاطي غالباً ما ينبغي اإلدارية تنمية محددة داخل حدود المنطقة ولوضع المخطط العام لمشروعات
  .دارية متجانسةإوحدات  إلىعلى السلطات المختصة أن تقوم بتقسيم الخلية أو الخلية الفرعية 

 من حيث العمليات الساحلية هي مسافة من خط الشاطئ ذات خصائص متماسكة  اإلداريةدة والوح
وهذه الوحدات يحتمل أن تشكل مناطق منفصلة في مراحل  .ت األراضي على السواءستعماالإ و، الطبيعية
  .خاليا الرسوبيةال واإلداريةالعالقة بين الوحدات  )٢-١ ( رقمقتصادي ويوضح الشكل اإلالتقييم

إعتبارها الحماية السارية وتضع فى الجراءات  لخط الشاطئ التوجيهات العامة اإلداريةتضع الخطة 
د من عدم وجود أثر سلبي من وحدة ستدامة والمحافظة على الموارد الساحلية الطبيعية وتتأكاإلمتطلبات 

 أجراءات مختلفة لحماية الشاطئ أو لحماية إستخدام ويجوز تماماً .دارية معينة على الوحدات المجاورةإ
ستعمال الى اإلجراءات المطبقة تعتمد عحيث أن  . المجاورةاإلداريةالساحل في كل من الوحدات 

  .ضي والملكية ااألر

      .ويتم غالب وضع خيارات الحماية في صورة مخطط عام لوحدة إدارية أو مخطط عام لخط الشاطئ

) مورفولوجيا(أخصائى فى تشكل :  يضم كحد أدنى المهنيين اآلتى بيانهمأنينبغى  : فريق استشارى •
تنسيق هندس لية ، مخطط أو مح السا البيئةمختص ، واطئ متخصص بأعمال الش، مهندس  السواحل
  .ير بيئةبخبير تخطيط وخ ،  طبيعية مواقع

  أو ما يمثلهممالك األراضى ، حلهيئة السوا، ات البلدي ،  األماناتممثلون :توجيهية لجنة  •
  ).كومية حير الغ المنظمات –الجمعيات األهلية ( والجماعات المعنية األخرى

  :د التالية و البناريةاإلديتضمن المخطط العام للوحدة 

، خاصة فيما يتعلق بالموازنة بين حماية الشاطئ  ليةح الماألهداف على يتوافق فى الرأ إلىالتوصل  •
 .وتوزيع التكاليف من جهة أخرى ل من جهةحوأهداف حماية السا

 .والتحليالت الميدانية، والمسوحات  يع البيانات المفصلةالقيام بتجم •

وجود فتراض عدم إبالتنمية المستقبلية ب لتنمية خط الساحل والتنبؤ  التاريخي للسجليليفصتالتحليل ال •
 .إجراءات جديدة للحماية

بيان ووصف السجل التاريخي لتنمية خط الساحل والتنبؤ بالتنمية المستقبلية بإفتراض عدم وجود  •
 .إجراءات جديدة للحماية

 .امةصول العستعماالت األراضى وممرات الو إلالتحليل المفصل •
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بما فى ذلك التنمية المقررة لخط لمشروعات البديلة لحماية الشاطئ ئى لإعداد التصميم التصورى المبد •
 .، وتقييم األثر البيئى ستحماموسالمة اإل ، السباحةوتقييم نوعية مياه  ، حل مستقبالالسا

 .جمالية المثلى التحسينات الاتإجراء •

 .الالزمة للتمويل الخطة ، وإعداد مشروعات البديلةلفة التقدير تك •

 . مع السلطات المسئولة عن اعتماد  المشروعات البديلةتتصاالإإقامة  •

تخاذ إجراءات لفصل دراسات  ويوصي بإ.ختيار المشروع المفضلإالمصلحة في اب حإشراك أص •
 .لضمان الشفافية والحياد التام ، راء أصحاب المصلحةآ عن يالتقييم الفن

 .ء المشروعاتعداد خطة لمتابعة أداإ •

  .بعتهاإعداد خطة لتنظيم الصيانة ومتا •

المتوافق مع و  ،ي المبدئي والمؤقتتصورالتصميم ال على اإلداريةالمخطط العام للوحدة  يتضمنوبذلك 
عتبارات اإل ، ويواألثر البيئ ،ي  الساحلمتوازن فيما يتعلق باألثرالحماية الشاطئ ، و/خطة التنمية

صول على حالتمويل سيكون قد تم الذلك فإن توزيع التكاليف وخطة  إلىافة وإض. ية والجماليةالبصر
  .، وتم اعتماد المشروع موافقة رسمية عليهما

  

  

  

  
  

  
  ووحدات إدارية) خلية رسوبية(نموذج لخلية رواسب ) ٢-١(الشكل رقم 

  
  مدخل إلى التنمية المستدامة في المناطق الساحلية - إرشادات إدارة خط الشاطئ : المصدر

  DHI Water & Environment, Horsholam, Denmark  )٢٠٠٣مايو ( أحمد حسن –كارستن مانجور 
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  الفصل الثاني
  

  النماذج ألعمال اإلنشاءات البحرية
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  وزارة الشئون البلدية والقروية       

   : ...............ديةبل/ أمانة        
  الهندسة البحريةأعمال 

   التجريف والردم١-٢
  في المناطق الساحلية بالتجريف والردمللترخيص  )١( مقر  نموذج

  )للتجريف والردم في المناطق الساحليةدليل المحددات والمتطلبات البيئية والفنية وفق (
  

  ................................: ...........................الجهة المالكة للمشروع 
  : .....................................................................جهة اإلشراف 
     ........ : .......لحيا : ................   المدينة: ................ اسم المشروع 

  مالحظات غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

  
١  
  

  
أو /أو الردم و/ التجريف وما مدى مطابقة اسلوب تنفيذ

وكذلك إستخدام تعديل المسار الطبيعي لخط الساحل 
ال تسبب أثار بيئية سلبية من تلوث  التنفيذ التي معدات

واهتزاز وضوضاء وتأثير سلبي على مياه البحر والتربة 
  .والهواء والحياة واألنظمة البحرية والبرية

 
 

  
  
  
  

  

  
إنشاء ساتر مؤقت مانع لمرور الرسوبيات الناعمة هل تم   ٢

يحيط بالكامل بالمنطقة التي يتم فيها تنفيذ  بالقاع والعكارة
أو تعديل المسار الطبيعي /أو الردم و/أعمال التجريف و

  .لخط الساحل
    

  
  
٣  

خضع تصميم وإنشاء الساتر المؤقت لموافقة هل 
وما مدى مطابقته لتحمل القوى  وإشراف الجهات المعنية
  .المختلفة المؤثرة عليه

      

  
 التزام الجهة المنفذة لألعمال بصيانة الساتر ما مدى  ٤

 األعمال وهل تم ايقاف قت دورياً أثناء تنفيذ األعمالالمؤ
في حالة انهيار الساتر المؤقت أو تسرب الرسوبيات 

لة الساتر  إزاوكذلكالناعمة والعكارة من الساتر المؤقت، 
المؤقت بعد االنتهاء بالكامل من األعمال وبعد ترسب 

  . أي مطابقة كل هذه األعمال من عدمةالعكارة

      

  
٥  

  
 من تكوينات بحرية  المواد والرسوبياتما مدى مطابقة

أو الحصى أو  المستخدمة في الردم من الرمالقديمة و
واد الم األحجار الطبيعية النظيفة الخالية من الزلط أو

  .العضوية والناعمة والملوثة والسامة

      

  
٦  

  
 عينات من المواد والرسوبيات هل تم مقارنه تحليل

عمال الردم مدعمه بنتائج اختبارات معملية المقترحة أل
من معمل معتمد ومحايد توضح صالحيتها وخلوها من 

  .ومطابقة لالصول الهندسية المواد العضوية
  

    

  
  
  
  

    
  
  
٧  
  

  
فات المواد والرسوبيات المستخدمة في الردم  مواصهل

مطابقة للمواد والرسوبيات التي تم بناء عليها عمل 
دراسة تقييم األثر البيئي للردم من حيث التدرج الحبيبي ، 
والكثافة ونسبة الفراغات وامتصاص المياه والتحليل 

  .الكيميائي
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٨  

  
خذ عينات دورية من المواد أباإللتزام هل تم 

الرسوبيات المستخدمة في الردم إثناء مراحل التنفيذ و
المختلفة لمطابقتها بمواصفات المواد والرسوبيات 

  المعتمدة من قبل الجهات المعنية

      

  
٩  

  
بحماية أعمال الردم الجديدة والموافق اإللتزام  هل تم

 أحدث التقنيات العلمية إستخدامعليها من الجهات المعنية ب
المواد والرسوبيات المستخدمة في أعمال منعاً من تآكل 

الردم، وما يترتب على ذلك من تسرب المواد 
والرسوبيات المستخدمة في أعمال الردم إلي المناطق 
المجاورة وزيادة عكارة مياه البحر بما يؤثر على درجة 
نقاء مياه البحر والحياة واألنظمة البحرية في المناطق 

  المجاورة ألعمال الردم

      

  
  
١٠  

 من الحصائر المستخدم) فلترال(مرشح الما مدى مطابقة 
 مرشح من الركام المتدرج بين  إستخدامأو/الصناعية و

المواد والرسوبيات المستخدمة في الردم وبين أعمال 
الحماية لمنع تسرب المواد والرسوبيات المستخدمة في 
الردم إلي البحر من خالل أعمال الحماية وما ينتج عن 

  .ن أثار بيئية سلبيةذلك م

      

  
١١  

  
 خط الساحل الجديد بعد القيام بأعمال الردم هل تم تنفيذ

 انسيابيا  مطابقا والموافق عليها من قبل الجهات المعنية
قدر اإلمكان، وال يسمح بتكون مناطق مياه راكدة أو 

  .مصائد للنفايات واألعشاب وغيرها

      

  
١٢  

  
علوية أو مواسير  الصرف من خالل فتحات هل يتم

رأسية، وبحيث توزع الفتحات على طول الموزع بحيث 
 يكون التصرف من مختلف الفتحات متقارب قدر اإلمكان

 فى المائة اختالف بين أكبر ٢٠قصى أ بحد ومطابقته
  .وأقل تصرف

      

  
لنسبة المسموح بها مطابق ل تصميم الموزع هل تم  ١٣

 من عدم تجاوزها للتلوث في البحيرة والتي يتم التأكد
بالتفتيش والرقابة المستمرة والصارمة على المياه 
المنصرفة والتحليل الدوري لعينات منها، وفى حالة 

مياه ال معالجةيتم  هل تجاوز النسب المسموح بها
أو /أو تغيير تصميم الموزع و/ قبل الصرف والمنصرفة

  .طول وعمق نهاية المخرج

      

  
١٤  

  
وأعماق وبالنيمترية المناطق مراجعة أبعاد هل تم 

المحصورة بين أعمال الردم الموافق عليها من الجهات 
 كفاءة تغيير المياه بين هذه  مطابقةالمعنية للتأكد من

المناطق المحصورة والبحر المفتوح على كامل العمق 
المائي وللتأكد من عدم حدوث أثار بيئية سلبية على هذه 

  .ناطق المجاورة لهاالمناطق المحصورة وبالتالي الم

    

  

  
  
  
١٥  

في حالة تجاوز النسب المسموح بها هل يتم معالجة المياه 
أو /أو تغيير تصميم الموزع و/الملوثه قبل الصرف و

  .طول وعمق نهاية المخرج
  

  

  
١٦  

  
 المحددات والمتطلبات البيئية والفنية مدى مطابقة

ى هذه للبحيرات الصناعية المتصلة مباشرة مع البحر عل
  .أعمال الردمبالمناطق المحصورة 
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  وزارة الشئون البلدية والقروية     
   : ...................بلدية/    أمانة    

  
  الهندسة البحريةأعمال 

   البحيرات الصناعية٢-٢ 
  غير المتصلة طبيعيا مع البحر رات الصناعيةالبحي  وتشغيلللترخيص بإقامة) ١( رقم نموذج

  )دليل المحددات والمتطلبات البيئية والفنية للبحيرات الصناعيةوفق (
  

  : ..............................................................الجهة المالكة للمشروع 
  ........................: ................................................جهة اإلشراف 
     ........... : .......لحيا : ................   المدينة: ................ اسم المشروع 

  

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م
  

١  
  

 جودة مياه البحيرة
      

  
       .رةتأكد من مطابقة عدم وجود احتمال لتلوث مياه البحي  ١-١

  أيام٧  إلى ٥التغيير الكلي لمياه البحيرة خالل هل يتم   ٢-١
     .وما مدى مطابقة كفاءة التغير

  

       ضمان كفاءة تغيير وحركة المياه في البحيرة  ٢

١-٢  
  

 توزيع نقاط التغذية ونقاط الصرف على مامدى مطابقة
حدود البحيرة بحيث ال تتكون مناطق ركود في البحيرة 

  . تغيير المياه على كامل عمق البحيرةيتيحما م
  

  

      مأخذ مياه البحر  ٣
  
١-٣  

  
 في  بحيث يكون مأخذ مياه البحرتأكد من مطابقة موقع

منطقة خالية وبعيدة عن أية أنشطة يمكن أن يحدث منها 
تلوث مثل األنشطة البترولية والممرات المالحية 

بعيدة نسبياً  أن تكون األنشطة اليجبكما .. المزدحمة 
 اإلتجاه عن المأخذ والتي يمكن أن يحدث منها تلوث في 

المعاكس من المأخذ التجاه التيارات البحرية والرياح 
  .السائدة قدر اإلمكان

    

  
  
٢-٣  

 مأخذ مياه البحر في عمق مائي تأكد من مطابقة موقع
كافي يسمح بأن تكون فتحات سحب مياه البحر أعلى من 

لمتاخمة لقاع البحر ، وفى نفس الوقت طبقة العكارة ا
 قاع األمواج القصوى ، وبحيث ال تتعدى منخفض عن

 متر في الثانية وذلك لتفادى ٠,٥سرعة السحب األفقية 
ت الحية األخرى والمواد وتقليل سحب األسماك والكائنا

  .العالقة
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  مالحظات  غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م
  
٣-٣  

  

  داخل  المأخذ  أفقيا  إلى سحب مياه البحر مطابقة طريقة
فقط  وذلك بوضع غطاء أفقي أعلى مأخذ المياه، نظراً 
ألن مقاومة األسماك لالنجراف األفقي أعلى بكثير من 
مقاومتها لالنجراف الرأسي، كما يجب أن تكون سرعة 

 متر في الثانية قدر اإلمكان ٠,٥السحب األفقي أقل من 
في المناطق الحساسة بيئياً والمناطق الغنية بالثروة 

ذلك يفضل وضع نظام متطور للمحافظة على السمكية، ك
  .األسماك من االنجراف لمأخذ المياه في هذه المناطق

      

وضع شمندورة إرشاد مزودة بفانوس التقيد بمطابقة يجب   ٤-٣
تخاذ الالزم نحو إباإللتزام مالحي لتحديد مكان المأخذ مع 

.. توقيع المأخذ وخطوط المواسير البحرية والشمندورة 
  .لخرائط البحرية المعتمدةعلى ا

      

  
٥-٣  

.. وط المواسير البحرية ـأخذ وخطـ تزويد المتاكد من
ون الحشف وبنظام ـبنظـام متطور لمنع أو تقليل تك

  .لمنع الصدأ متطور للحماية الكاثودية
      

  
٦-٣  

 طلمبات المأخذ صامتة وال تأكد من أن مطابقة نوع
 بعمل نظام عزل  اإللتزامتسبب اهتزازات محسوسة مع 

 طلمبات  كذلك مطابقةصوتي وعزل لالهتزازات إن لزم، 
 وال تسبب أي تلوث للهواء، الكهربائي  من النوعالمأخذ

 غرفة الطلمبات وبيارة السحب  للمأخذ لألنظمة ومطابقة
  .والتعليمات الخاصة بالمنشآت في المناطق الساحلية

      

        اآلبار الساحلية   ٤

 اآلبار الساحلية في تغذية البحيرات دامإستخعند   ١-٤
بالقيام بكافة األبحاث الحقلية اإللتزام الصناعية يجب 

والعلمية للتأكد من عدم التأثير السلبي على المياه الجوفية 
والتربة فى منطقة البحيرة بما يؤثر على األنشطة 

 ومطابقة هذه األخرى المجاورة على المدى البعيد
  .نيةاألعمال لألصول الف

      

يحظر صرف مياه البحيرات الصناعية في أبار ساحلية   ٢-٤
، على أن يتم التفتيش والرقابة  بدون معالجة كافية

المستمرة والصارمة على المياه المنصرفة بواسطة معمل 
تحليل يتم إنشاءه خصيصاً بالقرب من اآلبار الساحلية 
،  للصرف ويخضع لموافقة واعتماد جهات االختصاص

ا يجب ضمان عدم رجوع مياه الصرف في اآلبار كم
  . آبار التغذية إلىالساحلية 

      

  
٥  

  
        مخرج مياه البحيرة

  
١-٥  

يتم صرف مياه البحيرات من خالل خط مواسير هل 
 ١٥بحري ينتهي بموزع في عمق مائي كافي ال يقل عن 

متر في المناطق الحساسة بيئياً أو المناطق المتميزة بحياة 
ة غنية ومتنوعة ، على أن يكون الموزع بطول بحري

وأن تكون جميع هذه كافي وبه عدد كافي من الفتحات 
  .األعمال مطابقة لألصول الفنية
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  مالحظات  غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م
  
٢-٥  

  
مواسير العلوية أو الفتحات ال الصرف من خالل مطابقة

رأسية، وبحيث توزع الفتحات على طول الموزع بحيث ال
متقارب قدر اإلمكان يكون التصرف من مختلف الفتحات 

 فى المائة اختالف بين أكبر وأقل ٢٠بحد أقصى 
  .تصرف

      

  
٣-٥  

  
 تصميم الموزع على النسبة المسموح بها للتلوث مطابقة

في البحيرة والتي يتم التأكد من عدم تجاوزها بالتفتيش 
والرقابة المستمرة والصارمة على المياه المنصرفة 

  .والتحليل الدوري لعينات منها

      

  
  
٤-٥  

في حالة تجاوز النسب المسموح بها في نوعية مياه 
   :البحيرة ما هو اإلجراء الذي يتم

  .معالجة مياه البحيرة/ أ
  .تغيير تصميم الموزع/ ب
  .تغيير طول الموزع/ ج
   .تغيير عمق نهاية المخرج/ د

  
  

   نعم
   نعم
   نعم
  نعم

  
  
   ال
   ال
   ال
  ال

  

  
  
٥-٥  

 دراسة تقييم األثر البيئي وفقاً لألنظمة هل تم تقديم
والتعليمات الخاصة بالمشروعات في المناطق الساحلية 

والهيدروليكية والنماذج  بالدراسات الحقلية مدعمة
هذه الدراسة مطابقة وفقاً لنظام هل الرياضية والفيزيائية و

  .ونمط البحيرة

          

  
راءات التفتيش إجهل تطابق دراسة األثر البيئي مع   ٦-٥

والرقابة على المياه المنصرفة من البحيرة والتجهيزات 
تحليل التحكم ) مختبرات(الالزمة لذلك من معامل 

والتصرف في حالة حدوث تلوث البحيرة أو فشل نظام 
  .تغذية البحيرة بالمياه أو نظام صرف مياه البحيرة

             

  
  
٧-٥  

زمة إلجراءات لمعدات الللتجهيزات واهل تطابق جميع ا
، وكذلك إجراءات التحكم والتصرف في التفتيش والرقابة 

 ، حالة تلوث البحيرة أو فشل أنظمة التغذية أو الصرف
  .على البيئة بالبحيرة باسلوب عمليذلك بغرض الحفاظ و

             

  
  :مالحظات

  
   ...............:التوقيع . : ...............................مسئول جهة اإلشراف 
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  وزارة الشئون البلدية والقروية      
   : ...............بلدية/ مانة أ       

  
  الهندسة البحريةأعمال 

  لصناعية البحيرات ا٢-٢ 
  طبيعيا مع البحر البحيرات الصناعية المتصلة  وتشغيل للترخيص بإقامة)٢( رقم  نموذج

  )دليل المحددات والمتطلبات البيئية والفنية للبحيرات الصناعيةوفق (
  

  ........ : ............................................................الجهة المالكة للمشروع
  ......................: ..............................................ف جهة اإلشرا

   : .................لحيا : ................   المدينة: ................ اسم المشروع 
     

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

  
       جودة مياه البحيرة لضمان   ١

  
١-١  

 للمصادر المحتملة تقليل بقدر اإلمكانالو أمنع الهل تم 
      .البحيرات الصناعية لتلوث

  
 التغيير تم ي البحيرة بحيث كفاءة مياهما مدى مطابقة و  ٢-١

  . أيام٧  إلى ٥ في فترة منالكلي لمياه البحيرة 
  

  
  

  
  

  
        ضمان كفاءة تغيير وحركة المياه في البحيرة  ٢

  
تفادي تعدد خاليا حركة وانسياب المياه داخل مكن هل أ  ١-٢

     ال  نعم   .البحيرة

  
  أي لالصول الهندسية مطابق تخطيط البحيرةهل  ٢-٢

     ال   نعم  .بسيط وانسيابي التخطيط

  
  إلى نسبة طول البحيرة العمودى على مدخلها هل  ٣-٢

     ال   نعم  . كحد أقصى٢  إلى ٣عرضها ال يزيد عن 

  
كذلك ،  عمق مدخل البحيرة أكبر من عمق البحيرةل ه  ٤-٢

 المدخل  إلى زيادة عمق البحيرة تدريجياً باالتجاه هل تم 
  .لضمان تغيير المياه على كامل عمق البحيرة

      

اتجاه البحيرة العمودي هل تم انشاء البحيرة بحيث يكون   ٥-٢
 يكون وكذلك،  على المدخل مقارب التجاه الرياح السائدة

 البحر ليساعد  إلىالتيار الناتج عن الرياح السائدة متجه 
على تغيير مياه البحيرة أثناء الجزر والسكون ، وبالتالي 

  .إن وجدت يعمل على خروج أي مواد طافية ملوثة

      

  
٦-٢  

  
 يكون بعرض أقل من بحيثمدخل البحيرة هل تم انشاء 

ه تحسين كفاءة تغيير الميا ذلك بغرضوعرض البحيرة 
  .بفعل المد والجزر
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  مالحظات  غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م
  
٧-٢    

المنشآت داخل البحيرة من جزر صناعية  هل تم تنفيذ 
وكبارى أو مماشي على خوازيق حتى ال تعوق انسياب 
وحركة المياه ، كما يجب أن تكون أبعادها محدودة أو 
بها فتحات كافية تسمح بوصول ضوء الشمس لمياه 

  البحيرة

      

  
  
٨-٢  

 المعقد هل  Planformات التخطيط بالنسبة للبحيرات ذ
أو رياضي متقدم / نموذج فيزيائي وإستخدامتم 

Physical and/or Numerical Model  وذلك 
  بغرض دراسة كفاءة تغيير المياه وحركتها
Flushing Behavior and Water Circulation   

   البحيرة وما مدى مطابقة ذلك باألصول الفنية المتبعةيف

    

  
  :مالحظات
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  مالحظات غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

  
١  

  
في البحر في   المسببة للتلوث صرف المياهكد من عدمأت

المناطق الحساسة بيئياً أو المناطق المميزة بحياة بحرية 
 Rich and Diverse Marine Lifeغنية ومتنوعة 

Communities.  

     

  
٢  
  

  
 Non Polluted صرف المياه غير الملوثة تمهل ي

Water  ًللمعايير الدوليةمطابقاInternational 
Standardsيتم وهل،   المتعارف عليها في البحر 

 Sealineصرف المياه من خالل خط مواسير بحري 
 في عمق مائي كافي ال يقل عن Diffuserينتهي بموزع 

  . متر١٥

  

  

  
 بطول  مطابقة وDiffuserموزع لل هل األبعاد الهندسية  ٣

 كما أن،  Portsكافي وبه عدد كافي من الفتحات 
  .الصرف من خالل فتحات علوية أو مواسير رأسية

    
  

  
٤  

  
 Diffuserع الفتحات على طول الموزع ي توزهل

 Ports بحيث يكون التصرف من مختلف الفتحات مطابقة
اختالف  فى المائة ٢٠ بحد أقصى  ومتقارب قدر اإلمكان

  .قل تصرفأبين أكبر و

  
   

  
   

  

  
٥  

  
 شتراطاتالمطابقة لإل Diffuserتصميم الموزع  هل تم

بعد تحليل عينات من المياه المنصرفة ومياه الفنية وذلك 
، والتي يتم التأكد  البحر لعدم تجاوز الحدود المسموح بها

من عدم تجاوزها بالتفتيش والرقابة المستمرة والصارمة 
  .مياه المنصرفة والتحليل الدوري لعينات منهاعلى ال

      

  
٦  

  
نسب  خصائص المياه المنصرفة قبل الصب مطابقة للهل

        .المسموح بها

  
  
٧  

  
 هل يمكن تغيير السابق) ٦(الة عدم مطابقة البند في ح

      .تصميم الموزع أو تغيير طول وعمق المصب
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  مالحظات غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

  
٨  

  
لحسابات الدراسات الحقلية البحرية واهل تمت 

إن لزم أو الفيزيائية /الهيدروليكية والنماذج الرياضية و
، للتأكد من عدم وصول المياه المنصرفة من األمر 

 مآخذ المياه القريبة من مواقع إلى Sea Outfallالمصب 
  . ومدى مطابقته لألصول الفنيةالمصب

      

  
٩  

  
 مزودة Marker Buoyوضع شمندورة إرشاد   تمهل

 لتحديد مكان Navigation Lanternي بفانوس مالح
  . ومطابقة للمواصفات الفنية المعتمدةالمصب البحري

      

  
١٠  

  
لمصب ا مواقع تخاذ الالزم نحو توقيعإباإللتزام هل تم 

عمال  أوكافةوخطوط المواسير البحرية والشمندورة 
 Admiraltyعلى الخرائط البحرية المعتمدة  لمصبا

Maps.  

      

  
١١  

  
وط المواسير ـتزويد المصب البحري شامالً خط هل تم

ون الحشف ـالبحرية بنظـام متطور لمنع أو تقليل تك
Anti-Fouling System وبنظام متطور للحماية 

 لمنع الصدأ  Cathodic Protection Systemالكاثودية
Corrosionالفنيةشتراطات لإلته وما مدى مطابق .  

      

  
  
١٢  

  
 صامتة  Outfall Pumpsي طلمبات المصب البحرهل

Silent Pumps وال تسبب اهتزازات Vibration 
 نظام عزل صوتي إستخداموهل ايضا تم محسوسة 

  . مطابق للمواصفات الفنيةوعزل لالهتزازات

      

  
 من  الكهربائية طلمبات المصب البحريإستخدامهل تم   ١٣

        . أي تلوث للهواءالذي اليسبب النوع

  
١٤  

  
 Outfall Pumpsغرفة الطلمبات  وتنفيذ يمهل تم تصم

Room وبيارة الصرف Outfall Sump للمصب  
 لألنظمة ة أو غير مطابقةمطابق بطريقة البحري

  .والتعليمات الخاصة بالمنشآت في المناطق الساحلية
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  مالحظات  غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

  
١  

  
مأخذ مياه البحر في منطقة خالية وبعيدة عن هل موقع 

مثل األنشطة أية أنشطة يمكن أن يحدث منها تلوث 
البترولية والممرات المالحية المزدحمة والمصبات 

   .Outfallsالبحرية 

     

  
٢  
  
  

التي يمكن أن يحدث منها تلوث في هل مواقع األنشطة 
تجاه التيارات إل  وكذلك المأخذ موقع المعاكس مناإلتجاه 

  .البحرية والرياح السائدة
   

  

  
٣  

  
مائي كاف يسمح بأن مأخذ مياه البحر في عمق هل موقع 

تكون فتحات سحب مياه البحر أعلى من طبقة العكارة 
Suspended Sediments المتاخمة لقاع البحر Sea 

Bed  ،أوطى من قاع األمواج القصوى وExtreme 
Wave Trough  عند أوطى منسوب لسطح وذلك

   .البحر

    

  
  
  داخل  المأخذ  أفقياً  إلىسحب مياه البحر تأكد من أن   ٤

Horizontal Flow   غطاء أفقي وتأكد كذلك من وضع
Velocity Capأعلى مأخذ المياه .  

 
  

 
  

  

  
 متر في ٠,٥سرعة السحب األفقي أقل من تأكد من أن   ٥

في المناطق الحساسة بيئياً  وخاصة الثانية قدر اإلمكان
  .والمناطق الغنية بالثروة السمكية

      

  
٦    

افظة على األسماك وضع نظام متطور للمحهل تم 
 Fish and Marine Lifeواألحياء البحرية األخرى 
Conservation Systemناحية منطقة  من االنجراف 

  .مأخذ المياه

      

  
 مزودة Marker Buoyوضع شمندورة إرشاد هل تم   ٧

لتحديد وذلك  Navigation Lanternبفانوس مالحي 
  . ومطابقة ذلك بالشروط الفنيةمكان المأخذ
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  مالحظات  غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

  
٨  

 المأخذ وخطوط  مواقعاتخاذ الالزم نحو توقيعهل تم 
المواسير البحرية والشمندورة على الخرائط البحرية 

هذا  ةمدى مطابق وما Admiralty Mapsالمعتمدة 
  .صول الفنية لألالتوقيع

      

  
٩  

  
وط المواسير البحرية ـأخذ وخطـتزويد المهل تم 

-Antiالحشف ون ـبنظـام متطور لمنع أو تقليل تك
Fouling System وبنظام متطور للحماية 

  لمنع  Cathodic Protection Systemالكاثودية
 وهل هذه األنظمة مطابقة لألصول Corrosionالصدأ 
  .الفنية

      

  
١٠  

  
من النوع   Intake Pumps تكون طلمبات المأخذهل
 وال تسبب اهتزازات Silent Pumpsصامت ال

Vibration بعمل نظام عزل اإللتزام ذلك وك محسوسة
 وهل هذه األنواع مطابقة من صوتي وعزل لالهتزازات

  .عدمه

 
  

 
 
    

  
 الذي  من النوع الكهربائيالمأخذ طلمبات إستخدامهل تم   ١١

، إذا كانت اإلجابة بنعم هل  سبب أي تلوث للهواءال ي
  .هي مطابقة لألصول الفنية أم غير مطابقة؟

      

  
١٢  

 Intake Pumps Roomغرفة الطلمبات  هل تم تنفيذ
مطابقة   بطريقة  للمأخذIntake Sumpوبيارة السحب 

لألنظمة والتعليمات الخاصة بالمنشآت في المناطق 
  . أم غير مطابقةالساحلية
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المملكـــــة العربيـــة السعوديــــــة
وزارة الشئون البــلديــــة والقروية
وآالـة الوزارة للشـــــئون الفنيــــة 

ســـــــــــــــــــيــةاإلدارة الهنــــــد  

 الفنية والبيئية اإلشتراطات
إلدارة وتشغيل المناطق الساحلية
بالمملكة العربية السعودية

الجزء الثاني 

أعمال اإلمــداد بمياه الشـرب بالمناطق الساحلية   
أعمال تصـريف مياه األمطار بالمناطق الساحلية 
أعمـال الصــــــرف الصـحي للمناطــق الساحلية 

م٢٠٠٧ -هـ    ١٤٢٨



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةلمملكةالمناطق الساحلية با
 

                                 
 

 ١-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  

  

  

  





אאאא


אאאאאאאא  

  

  

  

  

  

  



  
 

                                 
 



  
  إلدارة وتشغيلاإلشتراطـات الفنية والبيئية 
                                      العربية السعوديةالمناطق الساحلية بالمملكة

 

                                 
 

 ٢-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  لساحليةمياه الشرب بالمناطق اب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

   بمياه الشرب بالمناطق الساحليةاإلمدادأعمال  -  ثالث

  مقدمـة  ١-٣

  يضمن نجاحالذي هو النواة واألساس  وتشغيل المناطق الساحليةةدار إلة والتعليمات البلديةإعداد األنظم نإ

أعمال التنفيذ والتشغيل  البداية وسهولة فيراسة والتصميم  وكذا تسهيل أعمال الدليةتلك المشروعات الساح

   . النهايةفيوالصيانة 

ستفادة إ أقصىوضاع األعمال القائمة لتحقيق أل التصميم للمشروع مالئمة ومعاييرأسس  تكون أنويجب 

 هبة لظروف المشروع والموقع المنفذ ببقدر كاف لمقابلة التطورات المستقبلية المتوقعة ومناس  ومرنة، منها

التصميم سهولة تقييم أسس  كما يتيح وجود . الظروفه هذفيحتماالت التغير إ عتبار اإلفيمع األخذ 

   . وتناسق وحدات أجزاء المشروع المختلفة مع بعضها البعض ومستقبالًاًاألعمال حالي

 بالمناطق  شبكات توزيع مياه الشربنها ومن ضماإلمدادأعمال إنشاء عند  عتبار اإلفي ويجب األخذ

  :الساحلية مراعاة العوامل التالية

   .طرق التنفيذ والعوامل المؤثرة عليها  )أ   

  . الساحلية طبوغرافية مناطق المشروع  )ب  

  . المستقبلييتعداد التشبع السكان  )ج  

   .لمستقبلية الحالية واحتياجات الكلية من المياهمعدالت استهالك مياه الشرب واإل  )د   

   بالمياه ومراحل تنفيذها اإلمدادأعمال إختيار  فيالعوامل المؤثرة  ٢-٣

 أي أو حتياجات المدينةإ بالمياه لتغطية اإلمدادهناك عوامل تحدد إمكانية تنفيذ األجزاء المختلفة من أعمال 

  :  يلى ما  العوامل أهم ومن ،مجمع سكني

   بالمياه اإلمدادعمال ألر والمعدات الالزمة  للمنشآت والمواسييفتراضإلا العمر  )أ 

 جهزة ات الميكانيكية واألعدت والمواسير والمآ للمنشيفتراضلعمر اإل ا)١-٣( يوضح الجدولو

ت آ للمنشي العمر االفتراضأن ويتضح من الجدول . بمياه الشرب ومقاومة الحريقاإلمدادعمال أل

 التحكم والقياس أجهزة ات الميكانيكية وعدالة الم حفي أما  عاما٥٠ً – ٣٠ يتراوح بين والمواسير

حتياجات لتغطية اإلت والمواسير آ يمكن تنفيذ المنشهنإ لذا ف، اً عام٢٠ إلى ١٠نها تتراوح بين فإ

 يتم هنإالقياس فأجهزة ات الميكانيكية وعد أما الم ، عاما٥٠ً إلى المستقبل تصل فيلفترة طويلة 

  . عاما٢٠ًال تتجاوز )  فترات زمنية (توريدها وتركيبها على مراحل 
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 ٣-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  لساحليةمياه الشرب بالمناطق اب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  عمال اإلمداد بالمياهأل للمنشآت والمواسير والمعدات الالزمة ياإلفتراض العمر) ١-٣(جدول 
  

  وصـف األعمـال  م
العمر االفتراضى 

  )عام(المقترح 

 ٥٠-٣٠   والفرعيةوالرئيسية بالمياه الحاملة اإلمدادخطوط مواسير   ١

٢  
 ومحطات الضخ  والتحليهقيةمنشآت وحدات محطة التن

  .)أعمال خرسانية(والخزانات 
٥٠-٤٠ 

٣  
 محطات الضخ  والتحليه وحدات محطة التنقية ومعدات 

  )أعمال ميكانيكية وكهربائية(والخزانات 
١٥ 

 ١٠   القياس والتحكم أجهزة   ٤

   بالمياه اإلمداد مقومات أعمال فيإمكانية التوسع    ) ب

   :لشرب للمناطق السكنية من األعمال التاليهتتكون أعمال التغذيه بمياه ا

 التجمع إلى) محطة التحلية ( نتاج من منطقه اإلمياه الشرب ل الناقلالخط الرئيسى  •

   .أكثر أوالسكاني وقد يكون مزوداً بخزان عالي 

   .مهمات التعقيم بالكلور •

   .مياه الشرب وملحقاتها) تدعيم الضغط(محطة ضخ  •

 – الخضراء  للمسطحاتالري حنفيات –حنفيات الحريق  ( اتهاخطوط توزيع المياه وملحق •

  .)الخ..... المحابس 

 تتكون من وحدات اإلمداد بالمياه فيما عدا شبكات مواسير – جميع هذه المقومات أنومن الواضح 

حتياجات المتزايدة بشرط االحتفاظ بمساحات األرضي الالزمة  إنشائها طبقا لإلفيمتكررة يمكن التوسع 

   .ذا التوسعله

 اإلحالل لخطوط  بعملياتالإ غير ممكن  بها التوسعفإن اإلمداد بالمياه،أما بالنسبة لشبكات مواسير 

   . مجاورة للقائم حالياًةتوزيع جديد بتركيب شبكات أو قطار في األالمواسير بأكبر منها

  طبوغرافية المنطقة   )ج

 عند تصميم أعمال يعنصر أساسالساحليه  يةلسياح االمشاريع أوتعتبر الدراسة الطبوغرافية للمدينة 

   :يلى ماكالتصميم  أسس  على بعض لتأثيرها وذلك اإلمداد بالمياه

   المشروع بأجزاء محطات الضخ وأماكنتحديد عدد   )١  

 للتجمعات أو  طبوغرافية المدينةعتبار اإلفيحيث تؤخذ ) مياه الشرب (اإلمداد بالمياهأعمال 

   . المناطق المرتفعةإلىديد عدد وأماكن محطات الضخ المساعدة لنقل المياه  وذلك لتحالسكانيه
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 ٤-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  لساحليةمياه الشرب بالمناطق اب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

   محطات الضخفي المستخدمة المضخاتتصميم    )٢  

   .الضخ تحديد الرفع الكلى لوحدات فيغرافية المنطقة بوتؤثر ط  

   بالمياهلإلمداد محابس الهواء والغسيل على المواسير الرئيسية أماكنتحديد   )٣  

 تسير موازية لسطح التي األجزاء المرتفعة من خطوط المواسير فيمحابس الهواء حيث توضع 

 األماكن المنخفضة من في وتوضع محابس الغسيل ،األرض لتجميع الهواء المحبوس بالمواسير

   . حالة كسر الخطفي المياه المتجمعة فيها أوخطوط المواسير حتى يمكن تصريف مياه الغسيل 

  مياه الشرب وكميات مياه الشرب الكلية معدالت استهالك    )د

 اليوم ومتوسط كمية في تحديد معدل االستهالك المتوسط للفرد إلىتوصلت دراسة استهالك مياه الشرب 

 والتي خالل فترات الذروة المشروعصميم لتغطية احتياجات ت يتم الأن اليوم وسيراعى فيلشرب مياه ا

  :يليتم حسابها كنسبة للتصرف المتوسط كالتا

  شبكات توزيع المياه ل التصرفات التصميمية ٣-٣

   للمياهالتصرفات التصميمية للخطوط الرئيسية والحاملة: أوالً

    

  تصرف الحريق +  اليوم في تصرف أقصى= التصرف التصميمي                 

    )١-٣(        تصرف الحريق     +  المتوسط اليومي التصرف  × ١م=                           

  

   تصرف يوميأقصىعامل  =١حيث م  

            = ٢- ١,٨  

  برشالتصرفات التصميمية لشبكات التوزيع بمياه ال: ثانياً

   تصرف ساعة أقصى = التصميميالتصرف            

  )٢-٣  (                                   التصرف المتوسط  =  ٢م                                      

  

   ٣-٢,٢٥ = تصرف ساعة أقصىعامل = ٢حيث م           

  بالمناطق الساحليةشبكات التوزيع بمياه الشرب إجراءات تخطيط   ٤-٣

 كل أجزاء المخطط مما يضمن إلىل ـتصل المياه من اتجاهين على األق لذلك شبكيالنتيجة التخطيط 

     المواسير الرئيسيةفي تعطيل أور اه  لكل جزء في المدينة في حالة حدوث كسـ الميلتمرار وصوـاس
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 ٥-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  لساحليةمياه الشرب بالمناطق اب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

 - الشبكة تجعل في المحابس المركبة عند كل تقاطعات المواسير أن كما ،  الفرعية لشبكات التغذيةأو

 تعطيل أو الشارع الذي يحدث فيه كسر ى الحاالت يقتصر فقط عله في هذهنقطاع المياإ –بالتحكم في قفلها 

 وتقوم شبكة المواسير بنقل . نوعية المياهى في الشبكة مما يحافظ علفي المواسير دون وجود نهايات مقفلة

 مختلف المنشآت والمباني الموجودة إلى الضخمن الخزان األرضي عن طريق محطة لالزمة مياه الشرب ا

  .بالمدينة

  تصميم خطوط شبكة المواسير  ١-٤-٣

  وليامز  معادلة هازن إستخدامبويتم تصميم شبكة المواسير 

          س×  م = ص 

  )٣-٣(    ٠,٥٤)ث( × ٠,٦٣)ق(× ك = س 

 

      :حيث

  )ثانية/متر مكعب(التصرف التصميمي  = ص

  )متر مربع(٢ق × ٤/ط =مساحة مقطع الماسورة  = م

  )متر(قطر الماسورة  = ق

  ثابت الدائرة  = ط

  )ثانية/متر(سرعة السريان في الماسورة  = س

  )متر/متر(ل/ض =الميل الهيدروليكي للماسورة  = ث

  )متر(الفاقد الكلي  = ض

  )متر(طول الماسورة  = ل

   للمعادلة ويتغير تبعا لنوع مادة الماسورة وعمرها اإلحتكاكمعامل  = ك

   )٢-٣ (كما هو مبين بالجدول )وليامز هازن(في معادلة ) ك(ويؤخذ معامل    
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 ٦-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  لساحليةمياه الشرب بالمناطق اب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )زن وليامزاه( معادلة في) ك (اإلحتكاكمعامل ) ٢-٣(جـدول 

  ير المختلفة لشبكات توزيع مياه الشربللمواس

  مادة الصـنع  م
حالة المواسير 
  بالنسبة للعمر

 اًعام ٥٠ –صفر

قيمة معامل 
االحتكام 

  )ك(
  ١٢٠  جديدة CIمواسير حديد زهر   ١
مواسير حديد زهر مرن مبطنة مـن الـداخل           ٢

  اإلسمنتبمونة 
  ١٣٠  جديدة

  ١٣٠  جديدة  uPVCمواسير بالستيك   ٣
  ١٤٠  جديدة  GRPياف زجاجية مواسير أل  ٤
  ١٤٠  جديدة  ر االسبتسوس األسمنتيمواسي  5

  

 الشبكة حيث كونه نظام التخطيط فيوتحسب التصرفات التصميمية للخطوط حسب نوع التخطيط المتبع 

  : وتحسب التصرفات لكل من النظامين بتطبيق المعادلة الهيدروليكية التاليةشبكي الأو دائريال

  

                                       Qdes = Qav x f  )٤-٣(  

  :حيث 

Qdes    =  ث/ لتر( التصرف التصميمى(  

Qav    = ث/ لتر (ي عدد السكان المستقبلفي للفرد الواحد يمعدل االستهالك اليوم(  

f        = ويتوقف على تعداد السكان بالمدينةةمعامل الذرو  .  
  

 fالذروة  معامل ) ٣-٣(جـدول                         

  )f (معامل الذروة  )فرد (عدد السـكان

  ٢,٢٥  ٥٠,٠٠٠      حتى

  ٢,٠٠  ١٠٠,٠٠٠ – ٥٠,٠٠٠        من

  ١,٨٠  ٥٠٠,٠٠٠ -  ١٠٠,٠٠٠       من

  ١,٤ – ١,٦  ١,٠٠٠,٠٠٠ – ٥٠٠,٠٠٠       من

  ١,٢ – ١,٤   ١,٠٠٠,٠٠٠   منأكثر
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 ٧-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  لساحليةمياه الشرب بالمناطق اب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

   كيشبالتصرفات التصميمية النظام ال  ٢-٤-٣

 :للمياه) الناقلة(الحاملة الخطوط  •

Qdes = Qmax daily +Qfire              )٥-٣( 

 

  :لتوزيع المياهالخطوط الرئيسية والفرعية  •

  .ن التصرفين اآلتييأكبرويؤخذ أحد 

  
Qdes(1) = Qmax daily + Qfire                          
 

Qdes(٢) = Qmax hourly  

 

  التوزيع  مواسيرخطوط •

  
Qdes = Qfire  

 

 )الوصلة المنزلية(الت الخدمة ـوص •

  
Qdes(1) = Qmax.  hourly  

  :حيث 

          Qdes   =للخطيالتصرف التصميم    

Qmax daily    = ستهالكإ أقصى ويحسب بحاصل ضرب يستهالك يومإ أقصىتصرف    

   عدد السكانفي ييوم                 

Qmax hourly  = ضرب ويحسب بحاصل) استهالك ساعة الذروه ( ساعة ستهالك إتصرف            
   عدد السكانفيستهالك ساعة إ أقصى  

Qfire                  = تصرف الحريق  

(OR) 
)٦-٣(  

)٧-٣(  

)٨-٣(  

)٩-٣(  
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 ٨-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  لساحليةمياه الشرب بالمناطق اب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

   :شتراطات التالية عند تصميم شبكة المواسيرويراعى اإل

         مم وهو القطر األدنى المطلوب لتركيب حنفيات مكافحة ١٠٠ قطر ماسورة مياه هو أقل -

   .مم١٥٠ القطر  إستخدامفصل ين كان إالحريق و

     الضغوط في األلف لتجنب فروق كبيرة في ٣ إلى ١يتراوح من ) ث (الهيدروليكيالميل  -

   . مناطق المدينة المختلفةفي التوزيع بشبكة 

 متر ٣٠ أو  السياحيه مترا للقرية٢٠ يجب أال يقل عن  التوزيع شبكةفيالضغط المتاح  -

   . علما بأن هذا الضغط لالحياء السكنيه فقط منطقةأبعد  عندذلكو للمدن

   .ثانية/ متر١,٥ – ٠,٨سرعة التصرف داخل المواسير للتصميم االقتصادي تتراوح من  -

    مياه الشرب توزيعشبكات المستخدمة في     أنواع المواسير٣-٤-٣

 الحديد أو حديدية مثل الحديد الزهر  الرئيسية والفرعية من مواداإلمداد بالمياه مواسير شبكات تصنع

 مواسير أو تكون مصنوعة من مواد غير حديدية مثل مواسير الخرسانة المسلحة أن أو ،المطاوع

  إستخدام كما يمكن .هإستخدام حالياً ويفضل عدم اً هذا النوع محدود إستخدام ن كانإ وسمنتياالسبستوس اإل

 ولكل نوع من هذه األنواع . GRP الزجاج المقوى بالبالستيك  مواسير أليافأو  uPVCمواسير البالستيك 

  :  منهاةها على عوامل كثيرإستخدام ويتوقف ، مميزات وعيوب

  . حيث ال يتم تصنيعها بأقطار كبيرة–والمتاحة في األسواق أقطار المواسير المطلوبة    -

 مقاومة أكثرر هذه المواسي بعض أن حيث –نوع التربة التي سيركب بها خطوط المواسير  -

  .ن التربةعللتآكل الناتج 

  . في المواسيرةنوعية المياه المحمول -

  .ضغط المياه المطلوب داخل المواسير -

  .درجة حرارة المياه المحمولة في المواسير -

  .uPVCتوفر اإلنتاج المحلي من المواسير وخاصة مواسير البالستيك  -

  سمنتيمواسير االسبستوس اإل  ١-٣-٤-٣

مم وهو من أرخص أنواع المواسير ٦٠٠ إلىمم ١٠٠ بأقطار تتراوح من متوفر المواسير وهذا النوع من

 كما يمكن ،  المقاوم للكبريتاتاإلسمنت يصنع من أن يجب، ولمواسيرا التأثير علىفي حالة التربة شديدة 

 ة الصحةمنظم علماً بأن ،  واليستخدم إال في البالد النامية لهذا الغرض)دهانات (عمل وقاية خارجية له

 أوصت بأن مرحله التصنيع لهذه المواسير لها خطورة على بل ، ها فقطإستخدام لم توصي بعدم ةالعالمي

  .صحة العاملين بها
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 ٩-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  لساحليةمياه الشرب بالمناطق اب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  uPVCمواسير البالستيك غير المرن   ٢-٣-٤-٣

 مم ويمتاز هذا النوع من المواسير ٤٠٠ إلى مم ٥٠وهذا النوع من المواسير ينتج حاليا بأقطار من 

  . مما يسهل عملية التركيبهومته العالية لتأثير التربة وخفة وزنبمقا

   )المرن (طولممواسير الحديد الزهر الم  ٣-٣-٤-٣

   ،ويمكن استعمال هذا النوع من المواسير إال أنه من أغلى أنواع المواسير

   . الساحلية بالمناطقاإلمداد بالمياه مواسير في uPVCستعمال مواسير البالستيك غير المرن إ بيونوص

   شبكات توزيع مياه الشربإنشاء اإلرشادات الفنية لمنح تراخيص   ٤-٤-٣

  .س وحنفيات الحريق ووصالت المباني وكما هو موضحباحيجب مراعاة أعمال تركيب الم

  محابس القفلتركيب   ١-٤-٤-٣

لك لتـسهيل أعمـال     كـذ و ، يجب تزويد شبكات توزيع المياه بمحابس قفل لتنظيم حركة المياه والتحكم فيها           

  : وسوف تخضع جميع هذه المحابس لألسس التالية، الصيانة الدورية للشبكات

 بصندوق  ها المواسير مباشرة وتزويد    خط  مم على  ٣٠٠ من   أقلتركيب المحابس ذات أقطار      )أ  

  .تشغيل على سطح الطرق والمحبس من النوع ذو عمود اإلدارة الثابت

 اخل غرفة محابس تنـشأ     مم من نوع الفراشة د     ٣٠٠ من   رأكبتركيب المحابس ذات أقطار      )ب

 يتحمل  رنويجب تزويد غرفة المحابس بفتحة ذات غطاء من الزهر الم         . من الخرسانة المسلحة    

   . الشوارع وكذلك ساللم للنزول للصيانة والتشغيلفيضغط المرور 

ط على جـانبي     على توصيله لمعادلة الضغ    أكبر أو مم   ٥٠٠ تحتوى المحابس قطر     أنيجب   )ج

   .سكينة المحبس لتسهيل فتح المحبس وقفلة

  : المواقع التاليةفيتوضع محابس القفل  )د 

 مـم   ١٠٠ ،   مم ١٥٠ خطوط قطر    يبالنسبة لخطوط شبكات توزيع المياه الثانوية وه       -

   .توضع عند بداية الخطوط من الناحيتين

كبر توضع المحـابس    أ م ف  ٣٠٠ األقطار يبالنسبة لخطوط شبكات التوزيع الرئيسية وه      -

 لهـذه الخطـوط مـن       واآلخر وعموماً تتراوح المسافة بين المحبس       ، عند نقط التقاطع  

     . مترا٧٥٠ً-٣٠٠



  
  إلدارة وتشغيلاإلشتراطـات الفنية والبيئية 
                                      العربية السعوديةالمناطق الساحلية بالمملكة

 

                                 
 

 ١٠-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  لساحليةمياه الشرب بالمناطق اب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

 مفتـاح   أوجميع هذه المحابس تشغيل يدوى بواسطة عجلة إدارة مثبتة على المحـبس              -

      شبكات توزيـع الميـاه الثانويـة       فيدة  و تتحمل ضغوط المياه الموج    أن ويجب   ،تشغيل

   . الرئيسيةأو الفرعية أو

  محابس الغسيلتركيب   ٢-٤-٤-٣

 الخطوط الرئيسية وتؤدى فيط المنخفضة اكبر عند النقأ مم ف٣٠٠تركيب هذه المحابس على المواسير فقط 

دة على جميع أجزاء شبكات توزيع المياه مهمة غسيل خطوط المواسير ذات األقطار وحنفيات الحريق الموج

 يركب عليها المحبس يعادل نصف قطر الماسورة التي ويكون قطر ماسورة الغسيل . تقل عن ذلكالتي

  .الرئيسية ويركب المحبس داخل غرفة من الخرسانة المسلحة

  محابس الهواءتركيب   ٣-٤-٤-٣

 مسار خطوط ي فالمرتفعةط اكبر عند النقأ مم ف٣٠٠يجب تركيب هذه المحابس على الخطوط الرئيسية قطر

    منأقل وتؤدى توصيالت المنزل وحنفيات الحريق مهمة محابس الهواء للمواسير ،يسيةالمواسير الرئ

 محابس الهواء ذات الكرتين حتى تسمح الكرة الرئيسية بخروج الهواء أثناء  إستخدام ويفضل ،  مم٣٠٠

ط االنق فيع  يتجميه بينما تسمح الكرة الثانوية بخروج الهواء والذغ تفريأثناء ودخولهملء الخط الرئيسى 

   . الخط الرئيسى أثناء التشغيلفي المرتفعة

  بالخط هإتصالولتسهيل عملية فك هذه المحابس وصيانتها يجب تركيب محبس الهواء على ماسورة 

   . ويتم تركيب محبس الهواء وملحقه داخل غرفة من الخرسانة المسلحة،يالرئيس

  الوصالت المنزلية   ٤-٤-٤-٣

 كما يركب قبل صندوق الوصلةصلة منزلية واحدة مع تركيب محبس قفل على يجب توصيل المباني بو

  .عداد القياس محبس قفل

  خندق المواسير    ٥-٤-٣

ال يقل عمق الردم فوق المواسير أ ويجب ،  الشارعيمن األفضل تركيب ماسورة تغذية للمياه على أحد جانب

 بسبب حركة المرور مع ي من الضغط الخارجلمواسيرذلك لوقاية ا متر و١ الشارع عن فيعند تركيبها 

ويجب مراعاة وضع . اإلنحناءاتمراعاة وضع الدعامات الخرسانية المناسبة للقطع الخاصة والمحابس عند 

 حالة المناطق الموجود بها ردم فيأما .  حالة التربة الصخريةفي سم ١٠فرشة من الرمل الناعم بسمك 

   . المنسوب المطلوبإلىلى الطبقات بالرمل ودمكها جيدا للوصول  أوال ثم إعادة الردم عإزالتهفيجب 

 فيبالت المستخدمة ا المسارات المخصصة لها وبما ال يتعارض مع المواسير والكفيويتم تركيب المواسير 

  :  النقاط التالية اإلعتبارفي كما يجب األخذ ، األغراض األخرى



  
  إلدارة وتشغيلاإلشتراطـات الفنية والبيئية 
                                      العربية السعوديةالمناطق الساحلية بالمملكة

 

                                 
 

 ١١-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  لساحليةمياه الشرب بالمناطق اب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

وزيع مياه الشرب أعلى من منسوب  لمواسير شبكات تي يكون مستوى الراسم السفلأن -

   . القائمالصحي لمواسير الصرف يالراسم العلو

 الصحيال تقل المسافة الرأسية بين مواسير شبكات توزيع مياه الشرب ومواسير الصرف  -

جب تغليف مواسير ي تعذر ذلك فإذاو ،  سم وذلك عند التقاطعات لهذه المواسير٢٠عن 

 سم وبطول ال ١٥المقاومة للكبريتات بسمك ال يقل عن  بالخرسانة العادية الصحيالصرف 

  . متر٣يقل عن 

 تترك مسافة أفقية بين مواسير شبكات توزيع مياه الشرب ومواسير الصرف أنيجب  -

   . سنتيمترا٦٠ ال تقل عن الصحي

   مكافحة الحريق  مياهمتطلباتل التصرفات الالزمة  ٦-٤-٣

 طبقا لتعداد هذه جمع سكنيت أو كل مدينة فييختلف التصرف الالزم لمكافحة الحريق  -

ثانية / لتر٢٠التصرف الالزم لمكافحة الحريق ال يقل عن و . التجمع السكنيأو المدينة

   . عند حنفية الحريق٢سم/ كجم١,٤وبضغط ال يقل عن 

 إليه مكان واضح وسهل الوصول فيكبر فأ مم ١٠٠وضع حنفيات الحريق للمواسير قطر  -

 تعطيل عمليات في عوائق أخرى قد تكون سببا أي أوأعمدة الكهرباء وبعيد عن األشجار و

 مخططات لتشجير الشوارع (يةالمستقبلخطط التنمية  عتبار اإل يؤخذ فيأنعلى  ، اإلطفاء

 الكهرباء وإنارة الفتات اإلعالنات وكذلك عالمات وإرشادات المرور وأي عوائق ةعمدوأ

 عمل الحماية الالزمه تقاطعات الطرق معند  توضع حنفيات الحريق عأنويفضل ) أخرى 

   .لها

المستخدمة بالدفاع اسات الخراطيم ي مخارج المياه من حنفية الحريق تتفق مع ق أقطارأنويجب التأكد من 

  . الحريق من النوع الظاهر فوق الرصيف ومدهونه باللون األحمراتحنفيوتكون  .بالمنطقة المدني

   :افات التاليةوتوضع حنفيات الحريق على المس

 .ةمة القيفي المناطق المرتفع متر ٦٠ال تزيد عن  -

 .في مناطق المباني السكنية ذات اإلرتفاع ال يزيد عن طابقين متر ٩٠ -

 .في المناطق الصناعية متر ٥٠ال تزيد عن  -

 .في األحياء واألسواق التجارية متر ٦٠ال تزيد عن  -
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 ١٢-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  لساحليةمياه الشرب بالمناطق اب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  ومعدات مكافحة الحريقأجهزة   ٧-٤-٣

 ، لعملية اإلطفاء هو مكافحة إنتشار الحريق لباقي المناطقباإلضافة األساسي لحنفيات الحريق  الغرضنإ

 مباني أوطفاء الحريق المزود بها كل مبنى أومنشأه إومعدات أجهزة أما عملية األطفاء ذاتها فتتم بواسطه 

 إلى باإلضافة ، ةألنشط معاهد تعليمية ومدارس ومحالت تجارية وجميع اأو مصانع أو مؤسسات أو ةحكومي

 ةكسيد الكربون والغازات الخاملأ والمساحيق وغاز ثاني ةطفاء األخرى والتي تستخدم الرغووسائل اإل

  .ةصديقة للبيئ

  خصائص مياه الشرب   ٨-٤-٣

وهي   تخضع مياه الشرب للمعايير والخصائص القياسية والمعتمدة في المملكة العربية السعوديةأنب جي

  والموضحة بالملحق WHO مع خصائص مياه الشرب المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أيضاً تتمشى

  .بهذا التقرير) ١(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  



                                     
 

                                 
 



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل
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 ١٣-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -
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 ١٤-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةار من المناطقمياه األمطأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  المناطق الساحلية في رمياه األمطاتصريف   أعمال- الرابعالفصل 

   مقدمـة  ١-٤
تصريف المياه   شبكات   إنشاء  شتراطات الفنية والمعايير التصميمية الواجب إتباعها عند        اإل هذا الجزء    يعرض

  .السطحية للمنشآت الساحلية

 وتتجـه معظـم األوديـة     . وتنشأ المياه السطحية من انحدار مياه األمطار في الشعاب واألودية عقب التساقط           
  .  الخليج العربيأو في المملكة تجاه المناطق الساحلية لتصب في البحر األحمر )وضوع الدراسةم(

 لجمع  ات شبك إنشاء  وعليه ، تتعرض المنشآت والمشاريع الساحلية لخطر مياه السيول مما يستدعي ضرورة             
  .وتصريف المياه السطحية بالمناطق الساحلية

 لتصريف المياه السطحية ضرورة دراسـة وتقيـيم األثـر           اتأي شبك  تنفيذ   أوويلزم قبل الشروع في تصميم      
 على الساحل مع ضرورة دراسة شبكات تصريف المياه السطحية القائمة بالقرب مـن موقـع                نشاء  البيئي لإل 

  .المشروع وإمكانية الربط بها

  (Rainfall Intensity)  كثافة تساقط مياه األمطار ٢-٤
مناطق ومدن المملكة المختلفة وذلك حسب تأثير العوامل الجوية  منيتباين معدل تساقط األمطار  •

 في يتغير بالزيادة والنقص اًوالجغرافية، إال أنه لنفس الموقع الجغرافى تأخذ مياه االمطار طابعاً مألوف
 . معدالت سقوط االمطار في حدود متوازنة

لتساقط حيث تتفاوت في تعتمد أعمال تصميم شبكات تصريف المياه السطحية على شدة وفترات ا •
 .كمياتها حسب شدتها ومدة هطولها التي تتأثر تباعا بالظروف الجوية المسببة لها

 أوتعتمد قيم التصميم على العواصف الممطرة التي تتكرر كل فترة زمنية معينة قد تكون عشرين  •
 . مائة عام حسب أهمية المنشأأوخمسين 

الكثافة المناسبة للتساقط حسب مدة التكرار إختيار يتم وفي تصميم شبكات تصريف المياه السطحية،  •
وتسمى بزمن التجميع  .  يصل للشبكةأن تصرف يمكن أكبر تعطى التيالمقترحة وفترة نزول المطر 

 خط الصرف الذي إلىوهو الزمن الذي يصل فيه التصرف الناتج من مياه األمطار من مساحة معينة 
 تصرف  أقصى خط الصرف هو في هذه الحالة يكون التصرف يوفيستقبل المياه من هذه المساحة، 

  .لمياه األمطار
  :اآلتيةولحساب كمية مياه األمطار المطلوب تصريفها من مساحة معينة تطبق المعادلة 

  
Qrain = CiA)                                       ١-٤(  

    :حيث
Qrain  =ساعة/ ٣م ( الطاقة التصميمية لخط تصريف مياه األمطار.(  
C     = ١-٤(  معامل خشونة السطح، ويؤخذ من الجدول رقم.(  

i      = الساعة/مم(  كثافة تساقط مياه األمطار.(  
 A    = ٢م(  مساحة التجميع(  

  
 لمدى تكرار تساقط األمطار والمستخدم في تصميم شبكات تصريف مياه األمطار الزمنية والفترة  •

 :لمتساقطة كما يليوتقدر كمية مياه األمطار ا
  .اً عام١٥-٢شبكات تجميع مياه األمطار بالمناطق السكنية يستخدم من  -
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 ١٥-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةار من المناطقمياه األمطأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

 والشائع اً عام٥٠-١٠ع مياه األمطار بالمناطق التجارية والمرتفعة القيمة من يشبكات تجم -
 .ا عام٢٠ ستخداماإل

 .اً عام٥٠ألعمال الحماية من الفياضانات  -
  .   عام١٠٠ – ٥٠ية من ألعمال الخزانات لجمع المياه السطح -

  
  (C)  خشونة السطحومعامل العالقة بين نوع السطح ) ١-٤(جدول 

  

 Cقيمة   نوع السطح مسلسل
  ٠,٩٥ - ٠,٧٤  يأسطح المبان  ١
  ٠,٩٥ - ٠,٨٤  الشوارع المرصوفة جيدا  ٢
  ٠,٩٥ - ٠,٨٤   الحجارة بالمونةأورصف بالطوب   ٣
  ٠,٨٥ - ٠,٧٤   الحجارة بدون مونةأورصف بالطوب   ٤
  ٠,٢٠ - ٠,١٠  التربة العادية والشوارع غير المرصوفة  ٥
  ٠,٣٠ – ٠,١٥  طرق زلطية ومشايات مدكوكة   ٦
  ٠,٦٠ – ٠,٢٥  طرق مدكوكة بكسر الحجارة  ٧
  ٠,٥٠ - ٠,٣٠  )مستوية(المناطق السكنية   ٨
  ٠,٧٠ - ٠,٥٠  )جبلية(المناطق السكنية   ٩
  ٠,٦٥ - ٠,٥٥   )صناعات خفيفة(المناطق الصناعية   ١٠
  ٠,٦٠ - ٠,٥٠        )صناعات ثقيلة(المناطق الصناعية   ١١
  ٠,٢٠ – ٠,١٠  حدائق ومساحات خضراء  ١٢

 Metcalf and Eddy ):١٩٩٥(المصدر كتاب 
 
 مجموعها شكلي التي  S1 , S2 , S3 ,…., Sn تؤخذ المساحات  C للمعامل متوسطةلتحديد قيمة  •

 : وتطبق العالقة التالية  C1 , C2 , C3 ,…., Cnكل منها  ل C وتحدد قيمة المعامل  Aالمساحة 
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 :اآلتية بالطريقةستنتاجها إ فيتم (i) حالة عدم توافر بيانات عن كثافة سقوط مياه االمطار في •

 

e
f

c t
V
Lt +=

60                                  )     ٣-٤(  

  :حيث
tc  = زمن تركيز العاصفة الممطرة ويساوى الزمن الالزم لوصول مياه األمطار من أبعد نقطة 

  . وحتى بالوعة صرف مياه األمطار(A)في المساحة المخدومة 
Vf = ث/م (٠,٩٠ سرعة مياه األمطار وتؤخذ.(  
te  = دقائق٣-٢ خط الصرف ويؤخذ إلى زمن دخول مياه األمطار .  
L = طول خط الصرف من المدخل وحتى النقطة المطلوب حساب كمية األمطار عندها بالمتر .  

  .(i) لحساب اآلتية تتبع الخطوات "tc"وبعد تعيين 
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 ١٦-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةار من المناطقمياه األمطأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

 :اآلتيةتطبق المعادلة   دقيقةtc <20>10في حالة  )١(
  

     )hr /mm( 10t
750i
c +

=                           ) ٤-٤(  

 
 :اآلتيةتطبق المعادلة   دقيقةtc <120>20في حالة  )٢(

             )hr/mm  (20t
1000i

c +
=           )                ٥-٤(  

  
 العالقة الثانية خدم دقيقة وتست٢٠ إلى ١٠ الهطول المطري من فترة العالقة األولى عندما تتراوح خدموتست

  . دقيقة١٢٠ إلى ٢٠عندما تتراوح مدة الهطول المطرى من 
 النقطة إلى فهو الزمن الالزم لجريان مياه األمطار بالدقيقة من أبعد نقطة من منطقة التجميع  tcأما الزمن 

 ويساوي مجموع  tc (Time of Concentration)المراد دراستها ويسمى زمن تركيز العاصفة المطرية
 أول غرفة إلىفي منطقة التجميع  وهو زمن جريان الماء من أبعد نقطة te (Time of Entry)زمنين 

 مقطع غرفة التفتيش إلى وهو زمن جريان الماء في المصرف حتى يصل tf (Time of Flow)تفتيش و 
  :الذي يجري حساب التدفق األقصى عندها

  

      fec ttt += .      )                         ٦-٤(  

  األمطارمياه   تجميع ٣-٤
 من المناطق الساحلية بكافة أنشطتها سواء السكنية األمطارمياه  شبكات تجميع تستوعبيجب أن  •

 ما أقلان المياه من خطوط التجميع ضأوالتجارية أوالصناعية بحيث تكون االضرار الناتجة من في
  .يمكن وعلى فترات متباعدة

  : بالمناطق الساحلية بأحد النظاميناألمطارمياه يمكن تصريف  •
المنزلية ( شبكة صرف إلستقبال المخلفات السائلة إلىوتنقسم :  المنفصلة شبكة الصرف-أ 

  .مع وجود شبكة أخرى إلستقبال مياه األمطار) الخ...والصناعية والتجارية
 وهي شبكة موحدة إلستقبال كل المخلفات السائلة بجميع أنواعها : شبكة الصرف المشتركة–ب 

  .مضافا إليها مياه األمطار
  

  ت التصميمية لخطوط شبكات التجميع التصرفا ٤-٤
  . شبكة صرف مشتركة –شبكة صرف منفصلة : وعين ن إلى الصحيتنقسم شبكات الصرف 

  شبكة الصرف المنفصلة لي  التصرف التصميم١-٤-٤
المخلفات السائلة المنزلية والصناعية والتجارية     وصرف  ستقبال   إل  شبكة األولى تينشبكعندما تتواجد   

  .سطحيةمياه اللتصريف الخرى شبكة أالثانية و
  : بالمعادلة التاليةر لتجميع مياه األمطار اإلنحدا التصميمية لخطوط يتم حساب السعة  ••

   
 Qdesign  = Qmax W.W.F + Qinf                                                   )٧-٤(  

  :أن     حيث 
Qdesign                     =التصرف التصميمي  

Qmax W.W.F         =تصرف ممطرأقصى  
Qinf                         =تصرف مياه الرشح  
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 ١٧-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةار من المناطقمياه األمطأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

قل تة ، ويراعى أال وء تكون الماسورة ثلثى مملأنعلى  مم ٧٠٠ المواسير بأقطار أصغر من تصمم •
   .جميع األحوال يث ف/  م٠,٩٠التصرف عن سرعة 

الماسورة ثالثة أرباع مملوءة ، ويراعى أال  تكون أنعلى  مم ٧٠٠ من أكبرالمواسير بأقطار تصمم  •
 . الوحاأل جميع يث ف/ م١,٠ عن  التصرفتقل سرعة

  
  شبكة الصرف المشتركة التصرف التصميمي ل٢-٤-٤
  .ليها مياه األمطارإستقبال كل المخلفات السائلة بجميع أنواعها مضافا  شبكة موحدة إليوه

 حالة مواسير في مياه الرشح ويراعىوطار مياه األم التصرفات المنزلية تصريف إلىتضاف  •
 تقل السرعة وال،   تكون نصف مملوءةأنعلى  تصمم الماسورة أن مم ٧٠٠ من أقلنحدار بقطر اإل

  :وعند اضافة تصرف مياه األمطار يتم احتسابها كالتالي  ، ث/م٠,٩٠عن 
 

         Qdesign  = Qmax W.W.F + Qrain + Qinf                              )٨-٤(  

  :  أن حيث

Qdesign            = التصرف التصميمي  
   Qmax W.W.F   =تصرف جاف أقصى 

Qrian              =  تصرف مياه المطر 
Qinf                = تصرف مياه الرشح  

 تكون أنعلى  تصمم الماسورة أن فيراعى مم٧٠٠ من أكبر حالة خطوط المجمعات قطر يفأما  •
 .ث/ م١,٠ وال تقل السرعة عن  ةوءلثى مملـرة ثالماسو

  
  مأهولة ال بالمناطق الساحلية غير األمطارمياه تصريف  اإلشتراطات الفنية ل٥-٤

  . مياه البحر مباشرةإلىيمكن صرف مياه األمطار والسيول المتساقطة على المناطق الساحلية  •

  . والخليج العربييجب عدم إعاقة مسارات األودية التي تصب في البحر األحمر •

 األودية وخاصة من المواد الرسـوبية والمخلفـات         مجاريوضع برنامج صيانة وقائية لتطهير      يجب   •
  .ة بمختلف أنواعها ويتم ذلك بصفة مستمرةالصلب

ـ  إنشاء   يجب   ،في حالة وجود أعمال إنشائية على األودية مثل السدود والخزانات          • زمـة  الالل  ا األعم
  . مسار الوادي األصليإلىوجد من هذه الخزانات  أنائض ف تصريف الةعادإل

وفي حالة تقاطعها مع األوديـة يجـب        . ات الطرق السريعة لمسارات األودية    إنشاء  تجنب إعتراض    •
 التدفقات القصوى من مياه     لمروربالسعة الكافية   ...) ، ، عبارات  كباري(ات الصناعية   نشاء  عمل اإل 

  .األمطار خالل فتحاتها

  لمـا   البحر نظراً  إلىمباشرة  مياه األمطار المتساقطة عليها     اعية يجب عدم صرف     في األراضى الزر   •
 إلـى صـرف ميـاه الـسيول واألمطـار          يتم   أن كما يجب    ، مبيدات حشرية  أو تحتويه من أسمدة     قد
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 ١٨-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةار من المناطقمياه األمطأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

رك هذه المياه على األرض الزراعية لتتسرب خـالل         ت وفي حالة عدم وجودها ت     ،المصارف الزراعية 
  . ستغاللها كمياه للريمساميات التربة، وإ

 أي صناعات ينـتج     أو كيميائية   أو صناعات هندسية    أوفي حالة وجود مواقع لمعامل تكرير البترول         •
 المتساقطة على هذه المواقع ليتم معالجتها فـي وحـدات            األمطار  يجب تجميع مياه   ،عنها مواد ملوثة  

 . البحر مباشرةإلىعدم صرفها والمعالجة الخاصة بهذه المواقع 

ـ  بالم األمطـار مياه    اإلشتراطات الفنية لتصريف      ٦-٤ ـ اطق ا ن المـدن  (ساحلية المأهولـة    ل
  )والمنشآت الساحلية

  . مياه البحرإلىيمكن صرف مياه السيول واألمطار المتساقطة على هذه المناطق الساحلية مباشرة  •

 المنطقـة    شبكة منفصلة بسيطة لتصريف مياه األمطار المتساقطة علـى أجـزاء مـن             إنشاء  يمكن   •
   . البحرإلى التجمع السكني وتصرف مباشرة أوالعمرانية للمدينة 

في المناطق المنخفضة المحدودة المساحة من المدينة والتي اليمكن صرف مياه األمطار المتـساقطة               •
 لم توجد  فيتم     إذاأما  )  وجدت أن( تصرف على شبكة تجميع مياه األمطار      أنمباشرة على البحر، يجب     

 . منسوب التصريف المناسبإلىة رفع رفعها بمحط

 إنشاء  يفضل   في حالة المناطق المنخفضة من المدن كبيرة الحجم وذات كميات كبيرة من مياه األمطار              •
 البحـر   إلـى  محطة رفع إلمكانية تصريف هذه المياه        إنشاء  شبكة منفصلة لتجميع هذه المياه وكذلك       

  .مباشرة

ـ خصائص ميـاه األم   من مطابقة   للتأكد   غرف التفتيش وجود  في حالة عدم     • ار للمعـايير القياسـية     ط
  :تصريفها مباشرة على البحر، فيجب إجراء األعمال التاليةل

 المواد العالقة والقابلة للترسيب مثل الرمال والمـواد الـصلبة           حجز وترسيب لغرفة  إنشاء   
  .مياه األمطار والسيولب

  .ياه األمطارم التي قد تتواجد ب الزيوت والشحومزالةإلغرفة  إنشاء 

  :يتم أخذ اإلحتياطات الالزمة عند تواجد المناطق الصناعية الملوثة بالمناطق الساحلية مثل •

  . البحريةأومحطات الوقود وتغيير الزيوت سواء للمعدات األرضية  -١

  .مناطق تخزين المواد الخطرة -٢

  .مياه الصرف الصحيل معالجةال ومحطات رفعالمواقع محطات  -٣

 مياه  إلىمطار الملوثة والمتساقطة على المواقع السابق ذكرها وعدم صرفها مباشرة           يتم تجميع مياه األ    •
  . شبكات تجميع المياه الملوثة لمعالجتها قبل صرفهاإلىالبحر، بل يتم صرفها 

 وكـسر   تربـة العناية التامة بنظافة سطح الطرق والشوارع واألرصفة وإزالة أي مواد ملوثة مثل األ             •
 بأنه خالل الدقائق األولـى لـسقوط         علماً ،ة وأي مواد صلبة بصفة مستمرة     الزجاج وأي مواد عضوي   

 .األمطار تتم عملية غسيل للشوارع وإزالة هذه المواد الملوثة ودفعها في شبكات التصريف
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 ١٩-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةار من المناطقمياه األمطأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

   الساحليةالمناطقب األمطارمياه    المعايير التصميمية لشبكات تصريف ٧-٤

اه األمطار من غرف التفتيش ومصائد مياه األمطار هو ه لمواسير تجميع ميإستخدامأصغر قطر يمكن   ••

  ). مم٢٠٠( بوصة ٨

  ).مم٢٥٠( بوصة ١٠ه لمواسير تجميع مياه األمطار هو إستخدامأصغر قطر يمكن   ••

 عمق لماسورة تجميع مياه األمطار هو العمق الكافي لمنع تحطيمها بتأثير األحمال الواقعة عليها، أقل  ••

  .زمةوإال اتخذت اإلحتياطات الال

قل تتصمم جميع خطوط المواسير بحيث تكون سرعة مياه األمطار داخلها عند التصرف المملوء ال   ••

    .٠,٠١٣ تعادل (n) وقيمة Kutter's طبقا لمعادلة  ث/ متر٠,٩٠عن 

  .ه لمواسير تجميع مياه األمطارإستخدام ميل يمكن أدنىيوضح ) ٢-٤(والجدول رقم   ••

  

  تجميع مياه األمطاراسير  ميل لموأدنى):  ٢-٤(جدول رقم 
  

  دنى ميل للماسورة ٪أ  قطر الماسورة
   متر١٠٠/  مترأو قدم ١٠٠/قدم  مم  بوصة
  ٠,٦٥  ٢٠٠ ٨  
٠,٥٠  ٢٥٠  ١٠  
٠,٤٠  ٣٠٠  ١٢  
٠,٣٠  ٤٠٠  ١٦  
٠,٢٣  ٥٠٠  ٢٠  
٠,١٨  ٦٠٠  ٢٤  
٠,١٢  ٨٠٠  ٣٢  
٠,١٠  ١٠٠٠   ٣٦  

  

عند ) ث/متر٠,٩٠(ث / قدم٣ من أقلميول المواسير التي ينتج عنها سرعات  إستخدامتجنب يجب   ••

  .سريان أدنى التصرفات

  ).المناهيل (غرفتي تفتيش يكون ميل خط المواسير ثابت بين كل أنيجب   ••

 داخل خط  المواسير لحمايته حمايةأعمال إنشاء ث يجب /قدم ٤,٦ من أكبرعندما تكون سرعة المياه   ••

  .تبدل التصميم كان من الصعوبة تنفيذ ذلك يسإذا والتآكلمن اإلزاحة و

خرسانية ) كتل( فأكثر يجب تثبيتها بدعامات ٪٢٠خطوط مواسير تجميع مياه األمطار ذات الميل   ••

  : على األبعاد التالية

  . ٪٣٥ – ٢٠ متر للميل من ١٠كل  



  
  وتشغيلاإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة 

                                      العربية السعوديةالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ٢٠-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةار من المناطقمياه األمطأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  . ٪٥٠ – ٣٥ متر للميل من ٧ كل 

  . ٪٥٠ من أكبر متر للميل ٥ال يزيد عن  

 تكون مستقيمة بين كل أن يجب أقل أو) سم٦٠( بوصة ٢٤خطوط مواسير تجميع األمطار بقطر   ••
 .غرفتي تفتيش

 تكون بها إنحناء أن يمكن أكبر أو) سم٦٠( بوصة ٢٤ من أكبرخطوط مواسير تجميع األمطار قطر   ••
 .يتوقف على نوعية معدات النظافة

ت  بلمباأو اشعة الليزر  إستخدامبيجب التأكد من االستقامة لخطوط مواسير تجميع مياه األمطار   ••
 .اإلضاءة

 . درجة٩٠عن ) مس٦٠( بوصة ٢٤ منأقلال تقل زاوية التقاطع لخطوط مواسير تجميع مياه األمطار   ••

عن ) سم٦٠( بوصة ٢٤ من أكبرال تقل زاوية التقاطع لخطوط مواسير تجميع مياه األمطار بقطر   ••
  . درجة١٣٥

 يكون أن يجب أكبر عندما تتصل ماسورة تجميع مياه األمطار ذات قطر أصغر بماسورة ذات قطر  ••
منسوب الراسم السفلي للماسورة الكبيرة أسفل الماسورة الصغرى بحيث يحافظ على نفس الميل 

 . من عمق كلتا الماسورتين٠,٨الهيدورليكى للطاقة وبطريقة تقريبية للحفاظ على منسوب المياه عند 

 مواسير ذات  إستخدامند م ، ويفضل زيادة القطر ع١,٢٥ عن غرف التفتيشال يقل القطر الداخلي ل  ••
 .  مم٦٠٠  منأكبرأقطار 

  بالمناطق الساحلية مياه األمطارتصريف إجراءات تخطيط شبكة  ٨-٤

  :طبقا للخطوات التالية المناطق الساحلية  يفتصريف المياه السطحية يتم تخطيط شبكة 

   أو ٥٠٠ :١ رسـم  س مساقط أفقية لمنطقة المشروع بمقيـا      عملبعد انتهاء أعمال الرفع المساحى يتم        •
  تقريبا، وموضـحا عليهـا كـل المنـشآت         اً متر ٢٥ موقعا عليها المناسيب المساحية كل       ١٠٠٠ :١
  .الشوارع والطرق السريعةو

 على المساقط األفقية بداية من المناطق ذات المناسيب          تصريف المياه السطحية   توقيع مسارات مواسير   •
  .ب  لمنخفضة المنسوااألعلى، وذلك حتى المناطق 

ـ         وكذلك   .) وجدت أن ( تحدد مواقع محطات الضخ    •  مواقـع   نيتم تحديد مسارات خطـوط الطـرد م
 .حتى الشاطئ لينتهى بالمصب البحريمحطات الضخ 

 حالـة تواجـد     وفيتحديد مسارات األودية داخل منطقة المشروع ويجب المحافظة على هذا المسار،             •
 بعد التأكـد     على هذا الوادي    السطحية مياهلا تنتهى بعض خطوط تصريف      أنمسارات لألودية يمكن    
 .من صالحية صرفها

 على موافقتهـا علـى مواقـع         للحصول التنسيق مع الجهات الرسمية والجهات المختلفة ذات العالقة        •
يجب إعتماد مسارات خطوط تصريف المياه الـسطحية ومواقـع          ، كما   )  وجدت أن(محطات الضخ   

 . حالة تواجدهافيألودية المصبات البحرية ومواقع المصبات على ا

 .الهيدروليكيتحديد أقطار وميول ومناسيب المواسير طبقا للتصميم  •

 .تحديد مواقع ومناسيب غرف التفتيش مع ترقيمها •

 .تحديد مواقع بالوعات صرف مياه األمطار مع ترقيمها •
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 ٢١-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةار من المناطقمياه األمطأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  حلية بالمناطق السااألمطار مياه تصريف شبكات إنشاء اإلرشادات الفنية لمنح تراخيص  ٩-٤

 تكون مـع اإلنحـدار      أن تكون خطوط المواسير الفرعية عمودية على خطوط الكنتور أي           أنيفضل   •
 .الطبيعى لألرض وذلك نظرا ألن الميل لهذه الخطوط كبير

 يكون منـسوب األرض     أن ي أ ،  تكون خطوط المواسير الرئيسية موازية لخطوط الكنتور       أنيفضل   •
 .صغير ألن ميل هذه الخطوط اً نظري مستوهشب

 منـسوب   يكـون أن أو ضعيفة التربة أو األراضي الصخرية فيتجنب وقوع مسار خطوط المواسير    •
 .المياه الجوفية مرتفع

 .تالفى عبور خطوط المواسير ومسارات األودية •

لى البحـر   ع والصرف المباشر    ينحدار الطبيع ف المياه داخل خطوط المواسير باإل     اإلعتماد على صر   •
 الحـاالت    محطات الرفع إال فـي      إستخدام تجنب    عدة نطاقات مع   إلىلمشروع  وذلك بتقسيم منطقة ا   

 .الخاصة جداً

ـ  أنواع من المواسير تالئم التربة بمواقع المشروع وتتحمل الضغوط الخارجيـة              إستخدام • ن حمـل   م
 .التربة واألحمال المتحركة وكذلك تقاوم التآكل الناتج عن حركة المياه داخل الماسورة

األعمال المتعلقة بتصريف مياه األمطار على الطرق المرصوفة طبقاً للمواصـفات الفنيـة             تنفيذ كافة    •
 .الخاصة بوزارة الشئون البلدية والقروية

 يكون  أنعى  ا وير ،كافة األعمال المنفذة من تأثير مياه األمطار وتصريفها عنها        لكما يجب عمل حماية      •
عاما عند تصميم وتنفيذ   ) ٢٥(خالل خمس وعشرين     لمياه األمطار  حجم   أكبرالمياه المتوقع   كمية  حجم  

 . مؤقتأوكافة بنود التصريف السطحي لضمان عدم تراكم مياه األمطار بشكل دائم 

تصريف المياه السطحية مثل العبارات والمصارف الجانبية ات المناسبة لنشاءاإلتصميم وتنفيذ  •
منع تجمع المياه بشكل تبسرعة و تضمن تصريف مياه األمطار ة التجميع بطريقأحواضالسطحية و

 . طبقاته اإلنشائية وتأثيرها على أدائهإلى تسربها أو ه بجانبأو مؤقت على الطريق أو دائم

تأمين تصريف المياه السطحية أثناء التنفيذ عن كافة الطبقات المنفذة وتأمين الوسائل الالزمة والفعالـة         •
 .والمنشآت المجاورة والبيئة أية أضرار للطرق لمنع حدوثلتحقيق هذا التصريف 

تأمين تصريف المياه السطحية المجتمعة من األكتاف الجانبية واألرصفة بإتجاه الطريق والتقاطعـات              •
 . مسار الحركة بتنفيذ المصائد الجانبية وفتحات تصريف المياه السطحيةإلىقبل الوصول 
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 ٢٢-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةار من المناطقمياه األمطأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

   بالمناطق األمطارمياه  تصريف شبكاتإنشاء صدار تراخيص أدلة العمل اإلجرائية إل ١٠-٤
 يةالساحل

 إصدار تراخيص األعمال    في ء قبل البد  السطحيةمياه  الإعتماد مسار خطوط مواسير شبكات تصريف        •
) إعتمـاد (يجب أخذ موافقـة     و .الالزمة لتصريف المياه السطحية للمنشآت والمشاريع على السواحل       

إعتماد تعـديل المـسارات لـبعض       و ،ر الشبكة لة للمسارات المقترحة لخطوط مواسي    ئوالجهات المس 
 بهـا   أو إنتهى عمرها اإلفتــراضي      التيالخطوط القائمة عند إجراء أعمال إحالل وتجديد للخطوط         

 . إصالحإلىمشاكل تحتاج 

 تكون مستقيمة بين كل     أن مم يجب    ٦٠٠ خطوط مواسير تجميع مياه األمطار حتى قطر         أنالتأكد من    •
 .غرفتي تفتيش

 مع التأكـد     مم بأن يكون بها إنحناء     ٦٠٠ من قطر    أكبرط مواسير تجميع مياه األمطار      مسموح لخطو  •
 .اإلنحناءمن وجود معدات نظافة تناسب هذا 

        مـم التقـل عـن      ٦٠٠ مـن    أقل زاوية التقاطع لخطوط مواسير تجميع مياه األمطار         أنالتأكد من    •
 . درجة٩٠

     مـم التقـل عـن      ٦٠٠ مـن    أكبرميع مياه األمطار     زاوية التقاطع لخطوط مواسير تج     أنالتأكد من    •
 . درجة١٣٥

 مواد تصنيعها متينة وتتحمـل      أنتقديم شهادة إعتماد وإختبار صالحية المواسير المستخدمة للتأكد من           •
 أي  أواألحمال الخارجية المتحركة والثابتة وتقاوم التآكل من التربة والتآكل الداخلي من حركة الميـاه               

 .ياه األمطارمواد مصاحبة لم

 طريقة تركيب خطوط مواسير تجميع مياه األمطار طبقاً للمواصفات الفنية الصادرة من             أنالتأكد من    •
 :  شبكات تجميع مياه األمطار وتشمل األعمال التالية إنشاء الجهات المسئولة وذلك عند 

  . كذلك خندق المواسير–خطوط المواسير ووصالتها   -أ 

  .واألساس للمواسير –مواد الردم حول المواسير   -ب 

  .غرف التفتيش والمنشآت األخرىمصائد مياه األمطار و  -ج 

  . وجدتإذامحطات الرفع   -د 

  . وجدتإذاخطوط الطرد   -ه 

  . البحرية على البحرالمصبات  -و 

 طبقـاً للمواصـفات     غرف التفتيش ويجب التأكد من إجراء جميع تجارب اإلستالم لخطوط المواسير           •
 .ختصاص صاحبة اإل من الجهاتةوالمعتمد الفنية

 مع تحديد طريقة تصريف مياه األمطـار المتـساقطة          الحقاالمذكورة   توضح مواقع المنشآت     أنيجب   •
 :حر مباشرةبعلى هذه المواقع حيث أنه غير مسموح صرف هذه األمطار على ال

 .معامل تكرير البترول  -أ 

 .مناطق تخزين البترول  -ب 

 .محطات تحلية المياه  -ج 
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 ٢٣-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةار من المناطقمياه األمطأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

 .محطات توليد الطاقة  -د 

 ).إلخ... الدوائية – الغذائية – الكيميائية –دسية الهن(المصانع   -ه 

 .محطات الرفع لمياه الصرف الصحي  -و 

 .محطات معالجة مياه الصرف الصحي  -ز 

 .محطات التزود بالوقود وغسيل العربات  -ح 

 .أماكن تربية الدواجن والمواشي والمسالخ  -ط  

 .المزارع  -ي 

مياه األمطار (السطحية  محطات الرفع وخطوط الطرد لتصريف المياه إنشاءقبل إصدار تراخيص  •

   :اآلتيةللمنشآت والمشاريع على السواحل البد من توافر الشروط والدراسات ) والسيول

  .مواقع محطات الرفع إختيار شروط توافر  -أ 

  .تحديد المناطق المخدومة  -ب 

 .األعمال المساحية والطبوغرافية ودراسة التربة  -ج 

 .مناسيب ومقاسات شبكة الطرق بالمنطقة  -د 

  :فر الشروط التالية عند الموافقة على مواقع محطات الرفع التأكد من توا •

  . المناطقي أماكن ذات مناسيب منخفضة نسبيا عن باقفي يكون الموقع أن  -أ 

  .عدم تقاطع مسارات شبكة تجميع مياه األمطار مع العوائق الكبرى  -ب 

  . موقع محطة الرفع بطريق ممهدإلىسهولة الوصول   -ج 

  .مال البنية األساسيةلموقع وذلك ألعباعدم وجود عوائق   -د 

  ).تإتصاال – مياه – كهرباء(إمكانية تغذية الموقع بأعمال البنية األساسية   -ه 

  ).بالشاطئ ةالمناطق الخاص (. الشاطئ خط يكون موقع المحطة بعيداً عنأنمراعاة   -و 

 خطوط الطرد الالزمة لتصريف مياه السيول واألمطار والتي تم ضخها إنشاء قبل إصدار تراخيص  •

   :اآلتيةطة محطات الرفع ليتم صرفها على البحر مباشرة البد من توافر الشروط والدراسات بواس

  . الحماية ضد المطرقة المائيةأجهزة يجب التأكد من تزويد خط الطرد ب  -أ 

  .يجب التأكد من تزويد خط الطرد بغرف محابس الهواء ومحابس تفريغ الخط  -ب 

  ).محابس قفل(المياه يجب تزويد خط الطرد بمحابس التحكم في سريان   -ج 
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 ٢٤-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةناطقمياه األمطار من المأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -
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 ٢٥-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  لمناطق الساحليةلالصرف الصحي  أعمال –الفصل الخامس 
  

  دمةـمق ١-٥
  :ةنظام الصرف الصحي للمناطق الساحلية من األعمال التالييتكون 

  .رنحدااإلب تصريف مياه الصرف الصحيشبكات   - أ 

 .لمياه الصرف الصحي )الرفع(محطات الضخ   - ب 

 . محطات المعالجهإلى الصرف الصحي هل ميايخطوط الطرد لتوص  - ج 

 . الصرف الصحيمياهمحطات معالجة   - د 

 .أعمال التخلص من مياه الصرف الصحي المعالجة  - ه 
 من يالكهرباء والغرض األساس والمياهشراف وزارة إوجميع هذة األعمال خاضعة لتعليمات ومواصفات و

لمناطق بامساعدة منسوبي البلديات إلتخاذ القرارت السليمة والقيام باألعمال الالزمة لحماية البيئه  ذكرها
 .الساحلية

  تصريف مياه الصرف الصحي أعمال شبكات ٢-٥
الجهات المسؤولة للمسارات المقترحة ) عتمادإ( يجب أخذ موافقة والتنفيذ  أعمال التصميمفيقبل البدأ 
 الجديدة وأيضا اعتماد تعديل المسارات لبعض تصريف مياه الصرف الصحياسير شبكات لخطوط مو

  .يفتراضإل انتهى عمرها ايالخطوط القائمة فعال عند إجراء أعمال إحالل وتجديد الخطوط الت

  الصحي الصرف تصريف التصميمية لخطوط مواسير التصرفات ١-٢-٥

 عند أي المستقبل البعيد فير بجميع التصرفات الواردة إليها   تفي السعة التصميمية لخطوط المواسيأنيجب 
  : التاليةتحديد السعة التصميمية في مع دراسة كافة العناصر المؤثرة يانتهاء عمرها االفتراض

  . لساعة الذروةيتصرف االستهالك المنزل  ••

آخر يصرف إلى شبكة الصرف تصرف  أي ليهإ  مضافاًي تصرف لالستهالك المنزلأقصى  ••
  .حيالص

  .تصريف مياه الصرف الصحي تدخل مواسير يالت) المياه الجوفية(كمية مياه الرشح   ••

  .نحدارفية المنطقة المخدومة بشبكات باإلطبوغرا  ••

  .نحدارعمق الحفر لشبكات اإل  ••

  .يمياه الصرف الصح) رفع(متطلبات طلمبات ضخ   ••

 المستقبلية للتوسع العمراني أساس  للتجمع الساحلي وكذلك الحدودأووتعتبر المخططات العمرانية للمدينة 
لة على ئو ولذلك يتطلب األمر موافقة الجهات المستصريف مياه الصرف الصحيتخطيط وتصميم شبكات 
  .تخطيط مثل هذه الشبكات

  الصحي معدل التصرف للفرد من مياه الصرف ١-١-٢-٥

        رد الواحد عن ال يقل معدل التصريف للف بالمناطق الساحليةعند تصميم الشبكات الجديدة  ••
 . مياه الرشحويشمل ذلك كمية) يوم/  لتر٤٥٠-٣٠٠(يوم /  جالون١٢٠-٨٠
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 ٢٦-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 ي تالئم الوضع الحالي مياه الرشح التفي بعض الزيادة إضافةأما للشبكات المنفذة القديمة فيجب   ••
  . وتحديده بدقة حتى تقديرهأو  يمكن قياسهيوالذ

  الصحيرف  لمياه الص تصرف الذروة التصميمي٢-١-٢-٥

 يمكن تقديره كما الذي على أساس استيعاب تصرف الذروة تصريف مياه الصرف الصحيتصمم شبكات 
  :يلى

 ويمكن تحديده من ي تصرف أثناء الذروة والتصرف المتوسط اليومأقصىتحديد النسبة بين   ••
  .هدلاالمع

  

                           P√    +      ١٨                                         

        =          F            )                ١-٥(    

                           P√         +٤                   

  

  :حيث    

                      F = معامل الذروة  

          P = لفعدد السكان باأل.  

 

  .هات المسئولة التصرف المعتمد من الجإلى باإلضافة مياه الرشح كميةتقدير   ••

   النظام المشترك لشبكات تجميع المخلفات السائلة٢-٢-٥

ن النظام المشترك يقوم بتجميع  ألونظراً) ٢-٥( السباق ذكرها بالبند السابق  المتطلباتإلى باإلضافة
تصريف مياه  عند تصميم شبكات عتبار اإلفيخذها  يجب أوالتيئلة من مختلف المصادر المخلفات السا
  .للمناطق الساحلية  بالنظام المشتركصحيالصرف ال

  الصحي مياه الصرف تصريف شبكات نشاء  المعايير التصميمية إل٣-٢-٥

  أصغر قطر  ١-٣-٢-٥

  ). مم٢٠٠( بوصة ٨ هو الصحيه لمواسير الصرف إستخدامأصغر قطر يمكن 

  العمق  ٢-٣-٢-٥

 أن كذلك يجب ، ) وجدتنإ( ت يسمح بصرف البدروماالذي هو العمق الصحي عمق لماسورة الصرف أقل
حتياطات ال الواقعة عليها، وإال اتخذت اإل لمنع تحطيمها بتأثير األحميتكون المواسير على عمق كاف

  .الالزمة

  تصريف مياه الصرف الصحينحدار  أدنى ميل لخطوط مواسير اإل٣-٣-٢-٥

 ٢,٥ملوء ال يقل عن تصمم جميع خطوط المواسير بحيث تكون سرعة المياه داخلها عند التصرف الم
  .٠,٠١٣ تعادل (n) وقيمة Kutter'sطبقا لمعادلة ) ث/ متر٠,٧٥(ث /قدم
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 ٢٧-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  .الصحيه لمواسير الصرف إستخداميوضح أدنى ميل يمكن ) ١-٥(والجدول رقم 

  
  الصحيأدنى ميل لمواسير الصرف  )١-٥(جدول رقم 

  ٪ميل الماسورة   قطر الماسورة
  متر ١٠٠/  مترأو قدم ١٠٠/قدم  مم  بوصة
٠,٤٠  ٢٠٠  ٨  
٠,٣٣  ٢٢٥  ٩  
٠,٢٨  ٢٥٠  ١٠  
٠,٢٢  ٣٠٠  ١٢  
٠,١٧  ٣٥٠  ١٤  
٠,١٥  ٣٧٥  ١٥  
٠,١٤  ٤٠٠  ١٦  
٠,١٢  ٤٥٠  ١٨  
٠,١٠  ٥٢٥  ٢١  
٠,٠٨  ٦٠٠  ٢٤  
٠,٠٦٧  ٦٧٥  ٢٧  
٠,٠٥٨  ٧٥٠  ٣٠  
٠,٠٤٦  ٩٠٠  ٣٦  

  

    ميل سرعة التنظيف الذاتية٤-٣-٢-٥

عند سريان أدنى ) ث/متر٠,٧٥(ث /قدم ٢,٥ من أقلت  ينتج عنها سرعاالتيميول المواسير  إستخدامتجنب 
 .التصرفات

   ثبات الميل٥-٣-٢-٥

  ).المناهيل (غرفتي تفتيش يكون ميل خط المواسير ثابت بين كل أنيجب 

  نحدارلخطوط مواسير اإل  الميل الكبير إستخداممطالب  ٦-٣-٢-٥

 أعمال صناعية داخل خط  اء إنشيجب ) ث/ متر٤,٦(ث / قدم١٥ من أكبرعندما تكون سرعة المياه 
 كان من الصعوبة تنفيذ تلك األعمال يستبدل التصميم إذاحت والصدمات ونزاحة والالمواسير لحمايته من اإل

   .أقلبإختيار ميل 

  الخطوط) تدعيم(تثبيت  ٧-٣-٢-٥

عاد خرسانية على األب) كتل( فأكثر يجب تثبيتها بدعامات ٪٢٠ ذات الميل الصحيخطوط مواسير الصرف 
  : التالية

  .٪٣٥ – ٢٠للميل من )  متر١١( قدم ٣٦كل  •

  .٪٥٠ – ٣٥للميل من )  متر٧,٣( قدم ٢٤كل  •

  .٪٥٠ من أكبرللميل )  متر٤,٩( قدم  ١٦ال يزيد عن  •
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 ٢٨-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  الصحي مياه الصرف تصريفاإلرشادات الفنية لتخطيط شبكة   ٤-٢-٥

 تكون مستقيمة بين كل نأ يجب أقل أو) سم ٦٠( بوصة ٢٤ بقطر الصحيخطوط مواسير الصرف   ••
 .غرفتي تفتيش

 تكون بها أن يمكن أكبر أو) سم ٦٠( بوصة ٢٤ من أكبر قطر الصحيخطوط مواسير الصرف   ••
 .إنحناء يتوقف على نوعية معدات النظافة

 أوشعة الليزر أ إستخدامب تصريف مياه الصرف الصحييجب التأكد من االستقامة لخطوط مواسير   ••
 .ضاءةبلمبات اإل

) مم ٦٠( بوصة ٢٤ من أقل تصريف مياه الصرف الصحي زاوية التقاطع لخطوط مواسير ال تقل  ••
 . درجة مئوية٩٠عن 

 بوصة ٢٤ من أكبر بقطر تصريف مياه الصرف الصحيال تقل زاوية التقاطع لخطوط مواسير   ••
  . درجة مئوية١٣٥عن ) مم ٦٠(

  تصريف مياه الصرف الصحي حجم الماسورة لخط فيالتغيير   ٥-٢-٥

 يكون أن يجب ،أكبرصغر بماسورة ذات قطر أندما تتصل ماسورة صرف صحى ذات قطر ع  ••
سفل الماسورة الصغرى بحيث يحافظ على نفس الميل الراسم السفلى للماسورة الكبيرة أمنسوب 

 . من عمق كلتا الماسورتين ٠,٨جعل منسوب المياه عند تالهيدورليكى للطاقة وبطريقة تقريبية 

 القائمة يراعى تطبيق المالحظة السابق الصحيط من خطوط مواسير الصرف  خأيعند امتداد   ••
  .اإلشارة إليها

  تصريف مياه الصرف الصحيمواد تصنيع مواسير   ٦-٢-٥

 والمخلفات السائلة الصناعية لما تحتويه من مواد الصحي لخصائص مكونات مياه الصرف نظراً  ••
 تصنع أنية وأمالح ذائبة لذلك البد ائية وأحماض وقلويات وزيوت وشحوم ومواد عضويكيم

  VC المزججالمواسير من مواد ال تتفاعل مع هذه النوعية من السوائل ومن أهم األنواع الفخار 
  uPVCبة لبالستيك شديدة الصالامواسير وه بالبالستيك اوق المزجاجألياف ال GRP ومواسير

  .DIر الحديد الزهر المرن يساووم

  . الناتجة من التفاعالت البيولوجيةاألحواضل الناتج من  تقاوم التآكأنكما يجب   ••

  . تتحمل المواسير الضغط الواقع عليها من تأثير وزن التربة وأحمال المرور من الطرقأنيجب   ••

  تصريف مياه الصرف الصحياإلرشادات الفنية لتركيب خطوط مواسير   ٧-٢-٥

  المواصفات القياسية ١-٧-٢-٥

 إنشاء  وذلك عند )لمياهالمديرية العامة ل( نية الصادرة من الجهات المسئولةتستخدم جميع المواصفات الف
  :تشمل األعمال التالية والتي تصريف مياه الصرف الصحيشبكات 

  .خطوط المواسير ووصالتها  ••

  .مواد الردم حول المواسير  ••

  . اإلنحداروالمنشآت األخرى الالزمة لخطوط) المانهوالت (غرف التفتيش  ••
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 ٢٩-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  المواسيرخندق  ٢-٧-٢-٥

مثل هذه الخطوط والموضحة بالجدول نشاء ال يقل عرض خندق المواسير عن األبعاد القياسية الالزمة إل
  :يالتال) ٢-٥(رقم 

  
   قطر الماسورة وعرض الخندقالعالقة بين )٢-٥(جدول رقم 

  عرض الخندق  قطر الماسورة

  )البعد مم +  ممالقطر(  مللمتر  بوصة
  ٣٠٠+ ق   ٢٠٠  ٨
  ٣٠٠+ ق   ٣٠٠  ١٢
  ٤٠٠+ ق   ٤٠٠  ١٦
  ٥٠٠+ ق   ٥٠٠  ٢٠
  ٥٠٠+ ق   ٦٠٠  ٢٤
  ٦٠٠+ ق   ٨٠٠  ٣٢
  ٦٠٠+ ق   ٩٠٠  ٣٦
  ٧٥٠+ ق   ١٠٠٠   منأكبر  ٤٠

  

  الفرشه حول المواسير  ٣-٧-٢-٥

  .لمياهل للمديرية العامة  للمواصفات القياسيةالفرشة حول المواسير نظام أ، ب، ج، طبقاً

  الردم لخندق المواسير  ٤-٧-٢-٥

 .للمواصفاتالمطابقة مواد الردم السليمة والمستخرجة من الحفر فيما عدا المواد غير  إستخدام  ••

  . من مواد الردمد المواد العضوية والكتل الصخرية الكبيرةااستبع  ••

  اإلنحناءاختبارات   ٥-٧-٢-٥

  .تصريف مياه الصرف الصحي على جميع خطوط المواسير المرنة لاإلنحناءتجرى اختبارات   ••

  . يوم٣٠ المواسير بعد إعادة الردم عليها بفترة ال تقل عن  اختباريتم  ••

  .٪٥ عن التصريف لخطوط مواسير اإلنحناءال تزيد درجة   ••

 من القطر ٪٩٥ يكون قطرها يعادل أن بواسطة الكره الصلبة فيجب اإلنحناء أجريت اختبارات إذا  ••
  .الداخلى للماسورة

  .للسحب الميكانيكي أجهزة أي إستخداميجب إجراء التجارب بدون   ••
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 ٣٠-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

   ومياه الرشحتصريف مياه الصرف الصحيالوصالت بين مواسير    ٨-٢-٥

  الوصالت  ١-٨-٢-٥

 بجميع الشروط الفنية لنوعية المواسير الصحييجب التقيد عند تركيب خطوط مواسير الصرف   ••
  .والوصالت

 إلىل مياه الرشح  محكمة بحيث تقلل بقدر االمكان دخوالصحيتكون وصالت مواسير الصرف   ••
  . للمواسيريفتراضالداخل وكذلك دخول جذور النباتات واالشجار خالل فترة العمر اإل

  تجارب التسرب  ٢-٨-٢-٥

 ي داخل الماسورة وبالتالإلى دخول مياه الرشح أييجب إجراء تجارب لقياس التسرب من الخارج   ••
 ي الخارج أإلىس التسرب  إجراء تجارب لقياأو الصحي زيادة كمية مياه الصرف فيتتسبب 

 وتتم هذه التجارب . المياه الجوفيةإلى باطن التربة وقد تصل إلى الصحيخروج مياه الصرف 
 . الهواءأو بالطريقة الهيدروليكية المائية ءاًاسو

سم  / ٣ م٠,١٩(يوم / الميل) / من قطر الماسورة(بوصة  / جالون٢٠٠تسمح المواصفات بتسرب   ••
 قدم ٢ يكون ضغط الماء أنيوم، وعند إجراء الطريقة المائية يجب / يو متركل/ من قطر الماسورة 

 ). متر٠,٦٠(

  يكون ضغط الماء مساوياًأن حالة المواسير الفخار وتواجد مياه جوفية بباطن األرض يفضل في  ••
  .للضغط المتسبب من المياه الجوفية

  غرف التفتيشالتفتيش على   ٣-٨-٢-٥

  .تصريف مياه الصرف الصحيها مع شبكات إستخدام قبل غرف التفتيشذية ليجب إجراء اختبار عدم النفا

 

  )المانهوالت (غرف التفتيش   ٩-٢-٥

  ةغرف التفتيشالموقع لل  ١-٩-٢-٥

 تسير بها المياه باالنحدار التي تصريف مياه الصرف الصحي على خطوط شبكات غرف التفتيشتنشأ 
  : المواقع التاليةفيالطبيعى 

 .نهاية الخطوط  ••

 .عند تغيير ميل خط المواسير  ••

 .عند تغيير قطر الماسورة  ••

 .عند تغيير االتجاه لخطوط المواسير  ••

 .عند تقاطع الخطوط مع بعضها  ••

 . لزم األمر ذلكإذا للماسورة يسم السفلاعند تغيير منسوب الر  ••

  ).٣-٥(تنشأ بغرض إجراء عمليات النظافة والصيانة على المسافات الموضحة بالجدول رقم   ••
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 ٣١-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  العالقة بين قطر الماسورة والبعد بين غرف التفتيش )٣-٥(  رقم  جدول 
  

  المسافة بين غرفتى تفتيش ال تزيد عن  قطر الماسورة

  متر  قدم  مم  بوصة

١٢٠  ٤٠٠  ٣٧٥  ١٥  

١٥٠  ٥٠٠  ٧٥٠ – ٤٥٠  ٣٠ – ١٨  

  ١٨٠  ٦٠٠   من ذلكأكثر   من ذلكأكثر

    

 تحدد غرف التفتيش بين أكبرير يمكن ترك مسافات الميكانيكية لتنظيف خطوط المواسجهزة ستعمال األإعند 
 نهاية الخطوط فيبمعرفة الشركات المصنعة لمثل هذه المعدات الميكانيكية ويفضل عمل فتحات تنظيف 

  .)متر ٤٦(  قدم١٥٠ يزيد طولها عنالتيالفرعية 

  الهداراتات ذغرف التفتيش  ٢-٩-٢-٥
 لغرف التفتيش بمنسوب أعلى من منسوب الصحيتستخدم ماسورة للتساقط عند دخول ماسورة الصرف 

 . الهداراتذغرفة تفتيش  حين ذلك الغرفة هويطلق على هذ)  سم٦٠( بوصة ٢٤ من أكبرالخروج بمسافة 
 بحيث تمنع من تراكم وتحلل المواد  القاع ميوالًفي تصنع)  سم٦٠( بوصة ٢٤ من أقل حالة التساقط يوف

من الخارج كما يمكن تنفيذه من غرفة التفتيش  وينفذ هدار .صحيال مياه الصرف فيالعضوية الموجودة 
راعى وضع ساللم يالداخل وعند ذلك تترك المسافات الالزمة الجراء عمليات النظافة والصيانة وكذلك 

  . المكان المناسبفيالهبوط 

 غرف التفتيشالقطر الداخلي ل  ٣-٩-٢-٥

 ). متر١,٢٠( بوصة ٤٨عن لغرف التفتيش ال يقل القطر الداخلى   ••

 .قطار كبيرةأ مواسير ذات  إستخدامويفضل زيادة هذا القطر عند   ••

 ). سم٥٦( بوصة ٢٢ال تقل فتحة النزول عن   ••

 قناة الصرف  ٤-٩-٢-٥
تصريف مياه الصرف  لماسورة هاً قناة الصرف داخل قاع المطبق بحيث يكون شكلها وميلها مشابتنشأ

  .الصحي

    عدم نفاذية المياه٥-٩-٢-٥

 تكون غير منفذة أن الموقع ويجب في مصبوبة أو من الخرسانة سابقة الصب غرف التفتيشتنشأ   ••
 .للمياه

 تسمح بالحركة عند حدوث فرق ماسورة الدخول وماسورة الخروج لكيتركب وصالت مرنة على   ••
 .الهبوط لغرفة التفتيش
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 ٣٢-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 الكهرباء  ٦-٩-٢-٥
  .تيش للشروط الفنية القياسية لمثل هذه األعمالتخضع جميع المعدات الكهربائية المركبة داخل غرف التف

 السيفون المقلوب  ٧-٩-٢-٥

 .ال يقل عدد مواسير السيفون المقلوب عن ماسورتين  ••

 . سرعة المياهفييزود مدخل ومخرج المواسير ببوابات يمكن التحكم بها   ••

 ).مليمتر١٥٠( بوصة ٦ السيفون المقلوب عن فيال يقل قطر الماسورة المستخدمة   ••

جراء عمليات النظافة والمعدات الالزمة إلجهزة أ غرفة للمدخل والمخرج ومزودة بجميع األتنش  ••
 .والصيانة

تزود غرف المدخل والمخرج بالفتحات الالزمة للكشف مع تركيب درج ساللم حديدية للنزول مع   ••
 . جميع أعمال الحماية الالزمة للعمال داخل هذه الغرفإنشاء 

عند التصرف ) ث/متر٠,٩٢(ثانية /  قدم ٣ر بحيث ال تقل عن تصمم السرعة داخل المواسي  ••
 .المتوسط

  . للمواسير يسمح بإجراء عمليات النظافة والصيانةيسأ التخطيط الرأنتأكد من ال  ••

  األودية وتقاطعها مع الصحي الصرف تصريف مياهمواسير نشاء اإلرشادات الفنية إل  ١٠-٢-٥

 أو وتقاطعها تصريف مياه الصرف الصحيمواسير إنشاء ذلك عند يجب مراعاة اإلرشادات الفنية التالية و
 . تصريف المياه السطحيةأوديةتجاورها مع 

  األودية مع الصحي عمق الغطاء عند تقاطع شبكات الصرف ١-١٠-٢-٥

سفل أ لمجرى مائى يلزم وجود غطاء فوق ظهر الماسورة والصحيعندما تعترض ماسورة الصرف 
 يخضع للشروط أن كما يجب ،مجرى المائى وهذا الغطاء يكفى لحماية الماسورةمنسوب القاع الطبيعى لل

  :التالية

 . نفذت الماسورة على القاع الصخرىإذا)  متر٠,٣٠( قدم ١ال يقل عمق الغطاء عن   ••

 نفذت الماسورة على االنواع االخرى من التربة إذا)  متر٠,٩( قدم ٣ال يقل عمق الغطاء عن   ••
 .من معظم المجارى المائية)  متر٠,٩( قدم ٣ من أكبرلغطاء  عمق ا إستخدامويفضل 

 المجارى المائية المبطنة يقاس عمق الغطاء من فوق ظهر الماسورة وحتى أسفل مواد التبطين في  ••
 .للمجرى

 . للمجرى المائى عند قياس عمق الغطاء المطلوبالقطاع العرضي الدائم  إستخدام  ••

 إنشاء س كل حالة منفردة وتتخذ جميع االحتياطات مع  حالة توفر عمق الغطاء الكافى تدرفي  ••
 .األعمال الصناعية الالزمة لحماية الماسورة

  األودية مع الصحيتجاور شبكات الصرف   ٢-١٠-٢-٥

) بجوار المجارى المائية( المائية ي االتجاه الطولى للمجارفي أ تنشالتي الصحيخطوط مواسير الصرف 
 تلوث للمجرى أيحتياطات الالزمة لمنع حدوث خذ جميع اإلأكما يجب  حرم الوادي،البد وأن تقع خارج 

 .نشاء ثناء وبعد فترة اإلأ يالمائ
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 ٣٣-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

   المنشآت٣-١٠-٢-٥

 منشآت أي أو منشآت البوابات أو فتحات التفتيش أو غرف التفتيش أو أعمدة التحميل للمواسير أوالمصبات 
  . سريان الطبيعية في اختناق أياقع ال تسبب  موفي تنفذ الصحيأخرى تتطلبها شبكات مواسير الصرف 

  التخطيط٤-١٠-٢-٥

 . عمودياًمسارات األودية مع الصحيتتقاطع خطوط مواسير الصرف  أنيجب   ••

 . للمجارى المائيةالصحيثناء اعتراض خطوط مواسير الصرف أيستخدم الميل الثابت   ••

رات اعتراض المجارى  تقليل عدد مالصحيمكان عند تخطيط شبكات الصرف يراعى بقدر اإل  ••
 .المائية

  ومخرات السيولاألودية المتقاطعة مع الصحيخطوط الصرف إنشاء   ١١-٢-٥

    المواد١-١١-٢-٥

 الزهر أو المتقاطعة مع المجارى المائية من الحديد الزهر الصحيتستخدم مواسير خطوط الصرف   ••
محافظة على الميل واستقامة  ويجب ال، وتكون وصالتها أوتوماتيكية غير منفذة للمياه،الممطول
 .التخطيط

 هبوط أي ال تسبب بعد الردم التيتستخدم مواد الردم مثل كسر الصخور والزلط النظيف والخرسانة   ••
  .حول خطوط المواسير

  نحر   المقاومة لل٢-١١-٢-٥

  .للمياه تكون المواسير ووصالتها غير منفذة أن كما يجب ر،حنمقاومة للنشاء  تكون جميع مواد اإلأنيجب 

  يالتقاطع الهوائ  ١٢-٢-٥

لمناطق ا أو مخرات السيول أو األودية  مسارات معتصريف مياه الصرف الصحيعند تقاطع خط مواسير 
  : فيجب مراعاة ما يلىيالمنخفضة وهو ما يطلق عليه التقاطع الهوائ

 .المواسير ووصالتها غير منفذة للمياه  ••

 .ر وذلك بزيادة الميل للمياه داخل المواسيأكبرسرعات  إستخدام  ••

 .وصالت مرنة عند بداية الخط المكشوف وعند نهايته إستخدام  ••

 أعلى من منسوب المياه الصحي من خارج ماسورة الصرف يمنسوب الراسم السفليجب أن يكون   ••
 .لفيضان المجارى المائية

  .يجب حماية األعمدة الحاملة لخط المواسير  ••

 الصحيشرب من خطوط شبكات الصرف حماية خطوط التغذية لمياه ال   ١٣-٢-٥
  . المواصفات القياسية وأسس التصميم لمواسير مياه الشربإلىرجع إ
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 ٣٤-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

   مع خطوط التغذية لمياه الشربالصحيتقاطع خطوط الصرف   ١-١٣-٢-٥

 غير مباشر بين مواسير مياه الشرب ومواسير مياه الصرف أو مباشر إتصال  أي ال يوجد إطالقاً  ••
 . حكوميةأوه الشبكات أهلية  سواء كانت هذالصحي

 إتصال  أولذلك ال يسمح بمرور .  مياه ملوثة داخل خطوط مياه الشربأي بمرور طالقاً يسمح إال  ••
 .الصحيمواسير مياه الشرب داخل غرف التفتيش للصرف 

   ومنشآت التغذية بمياه الشربالصحي  العالقة بين خطوط الصرف   ٢-١٣-٢-٥

 ومنشآت ومصادر الصحي تنظم العالقة بين مواسير الصرف يالتيجب التقيد بجميع الشروط   ••
وأعمال التغذية بمياه الشرب ويجب التقيد بالمسافة الالزم تركها بين اآلبار وشبكات الصرف 

 . خزانات ألعمال التنقية لمياه الشربأو منشآت أي أو الصحي

  قىفالعزل األ- وخطوط المياه الصحي العالقة بين خطوط الصرف   ٣-١٣-٢-٥

  المقترح تنفيذها مستقبالًأو عن مواسير مياه الشرب المنفذة الصحي تبتعد مواسير الصرف أنيجب   ••
وهذه المسافة مقاسة بين القطر الخارجى لكلتا )  متر٣( قدم ١٠فقى مسافة ال تقل عن تجاه األ اإلفي

 .الماسورتين

 خندق فيكل ماسورة موجودة  أن حالة تعذر ما سبق ذكره يسمح بوجود انحراف مع التأكد من يوف  ••
 ي يكون منسوب الراسم السفلى لماسورة المياه أعال من الراسم العلوأن كما يجب ،مستقل عن اآلخر

 ).  سم٤٥ ( بوصة ١٨ بمسافة ال تقل عن الصحيمن خارج ماسورة الصرف 

  وخطوط المياهالصحيالتقاطع بين خطوط الصرف   ٤-١٣-٢-٥

 ٤٥ (   بوصة١٨ مع خطوط المياه عن الصحيقاطع خطوط الصرف سية عند تأال تقل المسافة الر  ••
 . تبتعد وصلة ماسورة الصرف بقدر االمكان عن مكان التقاطعأنكما يجب مالحظة ) سم

 حالة الضرورة القصوى يجب وفي الصحيال يفضل مرور ماسورة المياه أسفل ماسورة الصرف   ••
  .ث لشبكات مياه الشرب تلوأو تسرب أيعمل االحتياطات الالزمة لمنع حدوث 

  حاالت خاصة  ٥-١٣-٢-٥

عند حدوث تقاطع كما سبق ذكره بالبند السابق وبغرض الحصول على كافة الضمانات يجب معاملة ماسورة 
 بإجراء تجارب الضغط الالزم أي ، )تحت ضغط(كماسورة مياه ) نحدار الطبيعىباإل (الصحيالصرف 

  . وذلك قبل الردم عليهايالصحللتأكد من عدم نفاذية ماسورة الصرف 

  

  شبكات الصرف الصحي إنشاء  أدلة العمل اإلجرائية إلصدار تراخيص ١٤-٢-٥

خطوط إنشاء  تأثير عتباراألخذ في اإل يجب الحضريةبالمناطق في حاالت تنفيذ خطوط الصرف الصحي 
 من وعندما يتزا.نفيذـ القائمة والمستقبلية على عمليات ووسائل ومواد التتصريف مياه الصرف الصحي

  : يجب مراعاة ما يلي مع تنفيذ خطوط الصرف الصحيطق العمرانيةا المنإنشاء 

 ه الصرف الصحيأعمال تصريف ميا البنية األساسية ومن ضمنها أعمالإنشاء  تسلسل ةوضع خط  ••
 مع أعمال الرصف والمرافق  هذه األعمالتتعارضبحيث ال  غرف التفتيش المواسير ومثل تمديدات

  .ىاألخر
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 ٣٥-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  وفق المخطط والمواصفات والشروط الخاصة للمشروعغرف التفتيشالمواسير وتأمين الوصل بين   ••
  .)لمياه والصرف الصحيالمديرية العامة ل(

 عدم خلخلة الوصالت إلىالطرق والوسائل والمعدات التي تؤدي  إستخدامبك ّدم والدتنفيذ أعمال الر  ••
 .بين المواسير

 . مع منسوب وميول السطح النهائي للطريقالتفتيشغرف  ب سطحيتحقيق تطبيق مناس  ••

 .م حول األنابيب وغرف التفتيش مع منسوب وميول السطح النهائي للطريقدعدم الر  ••

وإجراء اإلختبارات  ووصالتها المواسير وغرف التفتيش قبل تثبيت المواسيرم حول دعدم الر  ••
  .الالزمة

 غرف التفتيشوالمخططات للردم حول المواد المنصوص عليها بالمواصفات الخاصة  إستخدام  ••
تقل جودتها عن تلك  مواد ال إستخدام لم ينص على مواد معينة يجب إذا و، وأعمال التمديدات

ك تسمح بدكها حتى درجات الّد المستخدمة والمطلوبه لطبقات الطريق ووضعها على طبقات
  .المطلوبة

  لمياه الصرف الصحي )الرفع( محطات الضخ أعمال ٣-٥

  )الفيضانات(الحماية من مياه السيول   ١-٣-٥

 الميكانيكية جهزة المنشآت والمعدات واأل (الصحيمياه الصرف ) رفع( حماية محطات ضخ يتم  -أ 
 . عام١٠٠ كل بفترة تكراريةالفيضانات الطبيعية ومن أخطار تجميع مياه السيول ) والكهربائية

 لتعمل طوال عب الظروف على أصالصحيمياه الصرف ) رفع(تصمم محطات طلمبات ضخ   -ب 
 .ات الشبكة المشتركة وذلك في المناطق ذاً عام٢٥ كل يةراتكربفترة ثناء حدوث فيضان أالوقت 

 إمكانية الوصول  ٢-٣-٥
ليها بالمعدات والعربات إ بطرق مرصوفة لتسهيل الوصول الصحيتزود محطات ضخ مياه الصرف 

 تتصل هذه الطرق المرصوفة بالطرق العامة نأ ويجب ،وناش وذلك عند إجراء عمليات الصيانةواأل
  .الصحيالمجاورة لمحطات طلمبات ضخ مياه الصرف 

  والرمالتربةاأل  ٣-٣-٥

تنشأ قبل محطة الرفع مصيدة ) الريش (اتضخمعندما يكون ذلك ضروريا وبغرض حماية ال  -أ 
 . والرمالتربةلأل

 إلزالة  تزود بالمعدات الالزمة لصحياالمبتلة لمحطة رفع مياه الصرف ) ∗( البئر إستخدام حالة في  -ب 
  . المتراكمةتربةورفع األ

 المنشآت   ٤-٣-٥

 . من جزئين بئر مبتلة وبئر جافةالصحيتنشأ محطات ضخ مياه الصرف   -أ 

 يجب دراستها ومعرفة ظروف الصحي محطات ضخ مياه الصرف فياألنواع األخرى والمستخدمة   -ب 
   .ومالبسات كل حالة منفردة

                                                 
  . لفظ غرفةأو يعادل لفظ عنرب الصحيمياه الصرف ) رفع( حمطات ضخ يف لفظ البئر  ∗
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 ٣٦-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 ن البئرينالفصل بي  ٥-٣-٥
  .يجب الفصل التام بين البئر الجافة شامال جميع منشآته ومحتوياته عن البئر المبتلة

 الحمل والتحريك  ٦-٣-٥
 أو المحركات أو باألوناش والمعدات الالزمة لفك وتركيب وتحريك الطلمبات المضخاتتزود عنابر 

 أولصيانة سواء كانت هذه الصيانة داخل  كهربائية إلجراء عمليات اأو معدات ميكانيكية أي أوالمواسير 
  .خارج محطة الرفع

 )المداخل(وسيلة الوصول   ٧-٣-٥
 تشمل أن تكون آمنه على أن كما يجب ، المداخل المناسبة للبئر الجافة والبئر المبتلة بكل عنايةإختيار يتم 

  .نة الميكانيكية وفتحات التفتيش والصياجهزة  واألالمصافيمستلزمات البئرين من 
بالساللم المتصلة بحيث ال يزيد ) المصبوبة بمكانها( مكانها فية أ المنشالصحيتزود محطات الصرف و

 يصل أن سابقة الصب فيمكن الصحيلكل مرحلة أما محطات الصرف )  متر٣,٧( قدم ١٢االرتفاع عن 
فقية ثابتة وقوية أية عماق الكبيرة يجب تركيب مشا ولأل، ) متر٤,٦( قدم ١٥ إلىارتفاع الساللم الموصلة 

جزاء وتوماتيكية لتركيب ورفع األوناش األالرافعات واأل إستخداممع )  متر٣,٠( قدم ١٠عند كل ارتفاع 
  . ومحلقاتهاللمضخاتالميكانيكية 

 نشاء مواد اإل  ٨-٣-٥
 أي أو يجب مراعاة مقاومتها لألحماض والغازات الحمضية والشحوم والزيوت نشاء مواد اإلإختيار عند 
  .الصحي ضارة موجودة بمياه الصرف كيميائيةمواد 

   المضخاتتعدد وحدات  ٩-٣-٥

 اليوم في من مليون جالون أكبر وحدات وذلك للتصرفات ٣ عن المضخاتال يقل عدد وحدات 
  ).يوم/٣م٣٨٠٠(

 تقسيم البئر المبتلة  ١٠-٣-٥
ول وتصريف المياه تأخذ األقسام بواسطة  عدم دخفي من قسم بحيث يمكن التحكم أكثر إلىتقسم البئر المبتلة 

ب ي غير مسموح بترك مع العلم أنه،مجموعة من بوابات التحكم حتى يمكن إجراء عمليات التنظيف والصيانة
  .محابس داخل البئر المبتلة

 ةحجم البئر المبتل  ١١-٣-٥
ة التشغيل والتوقف السريع  لتجنب ارتفاع درجة حرارة الموتور نتيجاًير المبتلة كافئ يكون حجم البأنيجب 

 حتى ال  جداًة المبتلة كبيرالبئر ال تكون سعة أنكذلك يجب )  الساعةفي مرات ٨-٧ من أكثرال يفضل (
  .الصحييحدث تحلل الهوائى للمواد العضوية الموجودة بمياه الصرف 

 ميل األرضية  ١٢-٣-٥
فقية لحيز التجميع بما يسمح ن المساحة األ تكوأن كما يجب ١:١المبتلة عن البئر رضية أال يقل ميل أيجب 

  .بأعمال التركيب للمآخذ
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 ٣٧-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 التهوية  ١٣-٣-٥

 تزويد  يتم ،  تحت منسوب سطح األرضالصحيمياه الصرف ) رفع(محطات ضخ إنشاء عند  -أ 
 يدوية أو ميكانيكية مصافي حالة وجود فيالتهوية الميكانيكية وأيضا أجهزة  بالمضخاتعنبر 

 . يجب تهويته جيداًفبالبئر المبتلة 

 . أعمال التهويةفييجب الفصل التام بين البئر الجافة والبئر المبتلة   -ب 

  منها  من فتحة للتهويةأكثر يكون هناك أنيجب )  متر٤,٦( قدم ١٥ زاد عمق العنابر عن إذا  -ج 
روج وأخرى لخ)  الغبارإلزالة  بمرشح ةيجب تزويد الفتح ( على األقل لدخول الهواء النقى واحدة

 .الهواء الفاسد

 أنتغيير الهواء تخضع لمواصفات المعدات الكهربائية المعتمدة كما جهزة مفاتيح التشغيل أل -د 
 التآكل بفعل الغازات المتصاعدة من محطات أومعدات التهوية تصنع من مواد تقاوم االشتعال 

 .الصحيضخ مياه الصرف 

 ةالتهوية للبئر المبتل  ١-١٣-٣-٥

 . مرة كل ساعة١٢التهوية المستمرة يجب تغير الهواء  مإستخدا حالة في    -أ 

ساعة علما بأن دخول الهواء وخروجه من /٣٠ حالة التهوية المتقطعة يجب تغير الهواء كل في   -ب 
 . فقطةالبئر المبتل

  التهوية للبئر الجاف  ٢-١٣-٣-٥

 .ساعة/ مرات٦ يجب تغيير الهواء ةالتهوية المستمر إستخدام حالة في    -أ 

 .ساعة/ مرة٣٠التهوية المتقطعة يجب تغيير الهواء  إستخدامة  حالفي   -ب 

 .علما بأن دخول الهواء وخروجه من البئر الجاف فقط  -ج 

 قياس التصرفات  ١٤-٣-٥
  . قياس التصرف المناسبةأجهزة  بالصحيمياه الصرف ) رفع(تزود محطات ضخ 

 التغذية بالمياه النقية  ١٥-٣-٥

 بالمياه النقية بغرض إجراء عمليات الصحي مياه الصرف )رفع(يجب تزويد مبنى محطة ضخ     -أ 
 .النظافة والصيانة الدورية للطلمبات والمبنى

 مع مواسير مياه المضخات الطرد وكذلك أو الشفطمباشر بين مواسير إتصال  أيال يوجد    -ب 
 .الشرب

 . بعض األحيان يفضل تواجد مياه ساخنةفي   -ج 

 لصحيا لرفع مياه الصرف الشفط مضخات  ١٦-٣-٥

 .الصحي بالخلخلة لرفع مياه الصرف أور ي ذاتية التحضالشفط مضخاتتستخدم    -أ 

 :المضخاتلتصميم  التالية يجب التحقق من العناصر الهيدروليكية   -ب 

 وحتى محور المضخات عن مستوى المياه لتوقيف تشغيل ي االستاتيكشفطرتفاع عمود الإ 
 .المضخات
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 ٣٨-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 ).ساسية والثانويةالفواقد األ (طشفالفواقد الهيدورليكية داخل مواسير ال 

 .الصحيضغط بخار مياه الصرف  

 .رتفاع عن سطح البحرتعديل اإل 

 . المطلوبشفطرتفاع الموجب الصافى لعمود الاإل 

 ). متر١,٨( قدم ٦معامل االمان ال يقل عن  
  . بالرطوبةجهزة  لمنع تأثر األة وأجهزتها ومعداتها عن البئر المبتلالمضخاتعلما بأنه يجب فصل عنبر 

  ذاتية التحضيرمضخات  ١٧-٣-٥

 ذاتية التحضير لها القدرة على بدأ التشغيل السريع والسهل بمجرد إعطاء اإلشارة المضخات •
 .لذلك

 .ةللمضخ الشفط ذاتية التحضير ال يزيد عن قطر ماسورة للمضخة شفطقطر ماسورة ال •

)  متر١,٢( قدم ٤مان ال يقل عن  شامال معامل األالمضخةعمود التشغيل عند بدأ إشارة تشغيل  •
 .المضخة عمود متاح لبدأ تشغيل أقصى من مقاساً

        قدم ٢٤ جميع المتطلبات الهيدروليكية ال يزيد عن  شامالًي الكلي الديناميكشفطعمود ال •
 ). متر٧,٣(

  التحضير بالخلخلةمضخات  ١٨-٣-٥
ـ  ، لصحيا يتم تحضيرها بالخلخلة لرفع مياه الصرف        مضخاتتستخدم    هـذه الحالـة يـزود عنبـر         ي وف
  : الرفعمضخات شفط خلخلة الهواء بعمود مضخات بمعدات والمضخات

 .الصحي خلخلة الهواء من تأثير مياه الصرف مضخاتيجب حماية  •

      قدم٢٢عن  الهيدروليكية ال يزيدالمتطلبات  جميع  شامالًي الديناميكشفطارتفاع عمود ال •
 ). متر٦,٧(

 )الغاطسة( المغمورة المضخات محطات  ١٩-٣-٥
  :يع الشروط وأسس التصميم التاليه  لجمالصحي المغمورة لرفع مياه الصرف المضخاتتخضع محطات 

  الغاطسةالمضخاتمحطة إنشاء   ١-١٩-٣-٥
 وكذلك الكابل الموصل للطاقة الكهربائية الصحي الغاطسة ومحركاتها لضخ مياه الصرف المضخاتتصمم 

 غطاء المحرك محكم وال يسمح بتسرب المياه أن مغمورة بالكامل ويجب التأكد من وهي بحيث تعمل بكفاءة
  .بداخله من خالل عمود الحركة

  الغاطسةالمضخة تحريك   ٢-١٩-٣-٥
سمح بفكها ورفعها وغسيلها ثم إجراء عمليات الصيانة لها ثم إعادة ت الغاطسة بحيث المضخاتيتم تركيب 

  .الصحي تفريغ البيارة من مياه الصرف إلىدون الحاجة  مكانها الصحيح إلىتنزيلها 
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 ٣٩-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 الكهرباء لمحطات الرفع  ٢٠-٣-٥

 الطاقة المحركة والتحكم  ١-٢٠-٣-٥
  .ودوائر التحذير بحيث يمكن التحكم فيها من خارج البئر المبتلأجهزة تصمم مداخل الطاقة الكهربائية و

 .كلآتل تقاوم التجميع األجزاء والمعدات الكهربائية داخل البئر المب •

 .والمعدات الخارجية من تأثير العوامل الجويةجهزة يجب حماية األ •

 التحكمأجهزة   ٢-٢٠-٣-٥
  . الكهربائيةجهزة  التحكم المركبة خارج البئر المبتلة تخضع للشروط العامة والمواصفات الفنية لألأجهزة

 كوابل التغذية بالطاقة  ٣-٢٠-٣-٥
 مياه الصرف في يتحمل ظروف العمل الذي للطاقة من النوع المرن القوى و تكون الكوابل المغذيةأنيجب 
  .الصحي

 محابس محطات الرفع  ٢١-٣-٥

 . غرفة خاصة خارج البئر المبتلةفي  المحابس السابقة المشار إليهاعتوض •

 البئر في أو األرض في أو باطن األرض في مياه منسكبة داخل غرفة المحابس تصرف أي •
 حالة في من البئر المبتلة الصحيحتياطات الالزمة لمنع مياه الصرف  عمل اإل ويجب، المبتلة

 .فيضانها من الوصول على غرفة المحابس

 نظام التحذير لمحطات الرفع  ٢٢-٣-٥
  : التحذير الالزمة للحاالت التاليةأجهزة  بالصحيمياه الصرف ) رفع(تزود جميع محطات ضخ 

 .ينقطاع التيار الكهربائإ •

 .المضخاتتشغيل  فيفشل  •

 .المضخات تشغيل احدى فيتخلف  •

 .المضخات سوء أداء أوقصور  •

 .المضخات عنبر في غير المختصين األفرادحد أدخول  •

 . نظم التحذيرفيعية ذا التليفزيونية واإلجهزة األ إستخداميمكن  •

 التشغيل للطوارئ  ٢٣-٣-٥

مكان المرور بقدر اإل بحيث تقلل تصريف مياه الصرف الصحيتصمم محطات الضخ ونظام  •
  . الخامالصحيالجانبى للمياه الصرف 

يجب تأمين مصدر للطاقة بديل عن انقطاع التيار الكهربائى ولذلك يفضل تغذية محطات الضخ  •
 وجود مولدات للطاقة تعمل عند انقطاع التيار إلى باإلضافةبمصدرين مختلفين للطاقة 

 .الكهربائى
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 ٤٠-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

سباب  سبب من األألي التيار الكهربائى مع حدوث فيضانات نقطاعا  فيها يتكررالتي المدن في •
 . لتخزين المياه لفترة زمنية ال تزيد عن ساعتيني بسعة تكفةالبئر المبتلإنشاء فضل ي

 طرق منع إفاضة محطات الرفع  ٢٤-٣-٥
  :لمنع إفاضة محطات الرفع تتبع أحدى الطرق التالية

 لتصبح خزانات مياه الصرف الصحيتصريف ل) المجمعات(الخطوط الرئيسية  إستخدام •
 . سعة البئر المبتلةإلى باإلضافة

 .متحركة من أماكن أخرى مؤقتة مضخات إستخدام •

 تغذية محطة الرفع من مصدرين مختلفين للطاقة إلى باإلضافةمولدات للطاقة احتياطية  إستخدام •
 .الكهربائية

 المعدات المطلوبة لتشغيل الطوارئ لمحطات الرفع  ١-٢٤-٣-٥
 المـضخات  –حتراق الوقـود     مولدات الطاقـة بـإ     –المولدات  : وهي المعدات المناسبة لذلك     إستخداميمكن  

  .الكهرباء المالئمة لذلكأجهزة  – المتحركة

 حماية المحركات  ٢-٢٤-٣-٥
  .نذار الالزمة لذلكاإلأجهزة خطار مع تزويدها ب الطاقة من كافة األتوليديجب حماية محركات 

  ة  القدر  ٣-٢٤-٣-٥

  . لبدأ تشغيل الوحدات المتحركة ثم تشغيلها باألحمال التصميميةتكفيقدرة المولدات 

  نوع الوقود  ٤-٢٤-٣-٥

 األسواق كلهـا    في األجواء الباردة وكذلك سهولة التخزين مع وفرة تواجده          فيسهولة بدء التشغيل وخاصة     
  .نوع الوقودإختيار  فيعناصر تؤثر 

  التقويم الروتينى  ٥-٢٤-٣-٥

  .حمال األأقصىب توفر معدات الطوارئ الالزمة لبدأ التشغيل كالمنظمات وذلك عند يج

  معدات الحماية  ٦-٢٣-٣-٥

  . للمواصفات القياسية الظروف الصعبة وطبقاًفي تكون جميع المعدات تتحمل العمل أنيجب 

 المضخات ماكينة تشغيل   ٧-٢٤-٣-٥
  : توفر الشروط التاليةخاتالمضماكينات تشغيل  إستخدام حالة فييتطلب األمر 

 . التصرفاتفي زيادة أي لضخ ي تكفالمضخاتسعة  •

 ي ثم التشغيل العادوتوماتيكي مزودة بمفاتيح لبدأ التشغيل األالمضخاتالمولدات ومحركات  •
 .وكذلك بمفاتيح لتشغيلها يدوياً المستمر

 تصال وقطع اإل والمحابس ومواسير السحب ومواسير الطرد جهزة  باألالمضخاتتزود محطات  •
 الدائمة بحيث توفر عنصر السهولة للمضخات المؤقتة مع باقى أجزاء المحطة المضخاتبين 

 . الفك والتركيبفيوسرعة الوقت 
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 ٤١-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 المولدات وأجهزتها  ٨-٢٤-٣-٥
  :تباع الشروط التاليةإالمولدات يجب  إستخدامعند 

 سعة المولدات •
 التـصرفات   أقصىثم التشغيل العادى بمبدأ      المضخات لبدأ تشغيل موتورات     تكفيسعة المولدات   

  .الواردة لمحطات الضخ

 التشغيل •
 .يوتوماتيكية وكذلك التشغيل اليدو التشغيل األأجهزة يجب تزويد المولدات ب

 يمعدات المولدات النقال  ٩-٢٤-٣-٥
  . سهولة وبأسرع وقتفي بكافة المعدات الالزمة لبدأ التشغيل ييجب تزويد المولدات النقال

 تعليمات التشغيل ومعدات التشغيل والصيانة  ٢٥-٣-٥
 بمجموعة كاملة من كتيبات التعليمات وكتالوجـات  الصحييجب تزويد العاملين بمحطات رفع مياه الصرف       

  : هذه التعليمات ما يلىتشمل أن المعدات الالزمة لذلك على إلى باإلضافةالتشغيل والصيانة 

 . حالة الطوارئفيخطة تشغيل المحطة  •

 .عتيادية والطارئةداول الصيانة الدورية اإلج •

 .جراء عمليات التشغيل والصيانةالمعدات الخاصة الالزمة إل •

  .قطع الغيار الالزمة لضمان التشغيل الجيد والمستمر •

 الصحيلمياه الصرف ) الرفع(تصميم خطوط الطرد أسس   ٤-٥

  السرعة  ١-٤-٥

بمـا ال   ) الرفع( داخل خطوط الطرد     الصحي الصرف   يجب المحافظة على السرعة التصميمية لسريان مياه      
  ).ث/م٠,٦١(ث /  قدم ٢يقل عن 

 )غسيل( الهواء ومحبس تفريغ إزالةمحابس   ٢-٤-٥
 األماكن العالية من القطاع الطولى فيالهواء من داخل الماسورة وذلك إلزالة تركيب محابس أوتوماتيكية 

 ميكانيكي لتفريغ الخط أوكيب محبس تفريغ يدوي كما يجب تر. الصحيلخط مواسير طرد مياه الصرف 
  .وذلك لزوم التشغيل والصيانة) غسيل(

 النهاية لخطوط الطرد  ٣-٤-٥
ه بعد ذلك تصال غرفة التهدئة إلفي لنهاية خط الطرد وعند دخوله ي يرتفع منسوب الراسم السفلأنيجب 

بحيث ال يزيد منسوب الراسم ة المخرج  لماسور الراسم السفلي عن منسوبنحدار الطبيعيبخط مواسير باإل
  ). سم٦١( قدم ٢ لماسورة المخرج عن ي لماسورة الدخول عن منسوب الراسم السفلالسفلي
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 ٤٢-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

   لخطوط الطرديالضغط التصميم  ٤-٤-٥

يضا الدعامات الخرسانية الالزمة أ وكذلك القطع الخاصة بها والصحيتصمم خطوط الطرد لمياه الصرف 
 الضغط المتولد من المطرقة المائية أوثناء تصرفات الذروة أساس الضغط الالزم للتشغيل أ لتثبيت الخط على

  .أكبرا ميهأ

  التصميمية لخطوط الطرداإلحتكاك فواقد  ٥-٤-٥

 . تعتمد على معادلة وليم وهازنالصحي داخل مواسير الطرد لمياه الصرف اإلحتكاكفواقد  •

 ١٠٠=  مواسير الصلب أوطنة  للمواسير الغير مباإلحتكاكقيمة معامل  •

 ١٢٠       =    لمختلف المواسير               اإلحتكاكقيمة معامل  •

  .١٢٠ تقدير الطاقة الكهربائية الالزمة للتشغيل وهي د عناإلحتكاكأعلى قيمة لمعامل  إستخدام •

 الصحيالفصل بين خطوط المياه الرئيسية وخطوط طرد مياه الصرف   ٦-٤-٥

 الصحيلمياه الصرف افقية بين الخطوط الحاملة لمياه الشرب وخطوط طرد ة األال تقل المساف •
 ). متر٣(  قدم ١٠عن 

 ي وف، على من خطوط مواسير الطردأ تنفذ خطوط المواسير الحاملة لمياه الشرب أنيفضل  •
قطار الخارجية لكال الخطين ال  تكون المسافة بين األأنسفل خطوط الطرد يجب أحالة تنفيذها 

 ). سم٤٥( بوصة ١٨ل عن تق

ال يقل أ وعلى ، مكان تبتعد وصالت التركيب عن مكان التقاطع بقدر اإلأن كلتا الحالتين يجب في •
 .هذا البعد عن كامل طول الماسورة

  . بعض الحاالت عند التقاطع عمل دعامات خرسانية لكال الخطينفيقد يتطلب األمر  •

 التميز والتشابة والتطابق  ٧-٤-٥
 طوط مواسير لمياه الشرب، يجب بجوار خالصحيمياه الصرف ) رفع(خطوط مواسير طرد ء إنشاعند 

 من خط طرد لمياه الصرف أكثر إنشاء  كما يجب عند ،  عن خطوط المياهالصحيتمييز خطوط الصرف 
 . مادة صنع المواسيرفي جميع هذه الخطوط ه تتشابأن الصحي

 منشآت هامة  ٨-٤-٥
البنود  إستخداميتم  ،  مخرات السيولأومع المجارى المائية ) يصرف صح (تقاطع مواسير الطردعند 

  .السابق ذكرها
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 ٤٣-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  ة الصرف الصحي بالمناطق الساحليةومحطات معالج مواقع  ٥-٥
وخطوط الطرد ) الرفع(مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ شبكات جميع أعمال تخضع 

وزارة المياه ل التخلص من مياه الصرف الصحي المعالجة وأعمال ومحطات المعالجة للصرف الصحي
لذا وجب مواصفات الفنية وخضع للجهات المسئولة وطبقاً لتعليماتهم توجميع هذه األعمال . والكهرباء

البلديات لكيفية التصرف والمعرفة  األمانات وه والغرض من ذكرها هنا هو إعطاء فكرة لمنسوبييـالتنب
  .بالشيء

   المعالجة لمياه الصرف الصحينظام  ١-٥-٥ 

  : يجب دراسة العناصر التاليةالصحي تقييم نظام معالجة مياه الصرف أوإختيار عند 

 . ومستقبالًلمحطات المعالجة حالياً) السيب (النهائيمتطلبات خصائص الفائض  •

 .الموقع وطبوغرافية مكان محطة المعالجة •

 .توسعات المتوقعة لمحطة المعالجة النشاء  إل ومستقبالًالمساحة المتاحة حالياً •

 . محطة المعالجةإلىتأثير المخلفات السائلة الصناعية المنصرفة  •

 ).الحمأة( من الرواسب النهائيالتخلص  •

 . المشروعنشاء رأس المال المطلوب إل •

 . تكاليف الطاقة األساسية للتشغيلتكاليف التشغيل والصيانة متضمناً •

 .لين القائمين باإلدارة والتشغيل والصيانةالمتطلبات الشخصية لراحة العام •

 . المجاورة لموقع محطة المعالجةراضي على األ ومستقبالً حالياًيالتأثير البيئ •
  

  تطوير األعمال المنفذةأوالبيانات الهندسية المطلوبة لتقييم الطريقة المقترحة   ٢-٥-٥
 يستشار رأي اإلأو السياسية مع فكر أو  األمنيةأوقتصادية  صاحب العمل من الناحية اإليقد يتعارض رأ

  .خر بديلآ نظام  إستخدام أو وحدات معالجة معينة  إستخدامللمشروع ويطلب منه 
 يدعم موقفه بالبيانات واإلحصائيات والنشرات العلمية والعملية وأن يدافع عن أن يويجب على االستشار

 يوضح أن هذه الحالة يجب وفي صاحب العمل ايبديه التييرات ي يوافق على المالحظات والتغأواقتراحه 
 ويفند ذلك بعمل مناظرة علمية الصحيمدى مالئمة النظام الجديد لمعالجة مثل هذه النوعية من الصرف 

  . عما سيتم تصميمه ثم تنفيذهوالًئتوضح سالمة المطلوب ويصبح مس
  :مر عند مراجعة صاحب العمل للمشروع المقترح ما يلىوقد يتطلب األ

 . المشابهة للمقترحالصحيشر لكفاءة نتائج وحدات معالجة مياه الصرف مؤ •

 . يوضح كفاءة وحدات المعالجة المقترحةيتقييم علم •

 . انتخاب النظام المقترحإلى أدت التيسباب الرئيسية األ •

 فيإجراء التجارب المعملية لعينات فعلية ودراسة كافة الظروف لتحديد الخصائص والتغيير  •
وكذلك درجات حرارة المخلفات وبحث )  السنوية– الموسمية –اليومية (صريف معدالت الت

 .الصحيقامة محطة معالجة مياه الصرف إلالظروف البيئية المختلفة للمكان المقترح 

 .ساسية لكافة عناصر التصميمالمعلومات األ •
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 ٤٤-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

جة وسابقة  وحدات المعالأجهزة االستعانة بالفنيين للشركات المصنعة والموردين لمعدات و •
 .الخبرة لهم جميعاً

  األحمال الهيدروليكية لمحطات المعالجة الجديدة  ٣-٥-٥

   مناطق التوسع المستقبليةيف  :أوالً
  لتر٣٧٥(يوم  / شخص /  جالون١٠٠لتصريف ل معدل أقصى مناطق التوسع المستقبلية يفرض في
 .ما لم يذكر خالف ذلك) يوم / شخص/

   حالياً المناطق المأهولةيف  :ثانياً
 الجديدة تصريف مياه الصرف الصحي تصميم محطات المعالجة لتخدم شبكات عتبار اإلفيخذ يجب األ

 . كمية مياه الرشحعتبار اإلفيخذ  كذلك يجب األ،  تصرفأكبربحيث تصمم على 
  

  األحمال الهيدروليكية لمحطات المعالجه القائمة  ٤-٥-٥

  :يئمة بمعرفة التاليحدد كمية التصرفات لمحطات المعالجة القا

 . تصرف للطقس الجافأقصى  -أ 

 . تصرف للطقس الممطرأقصى -ب 

 بالشبكات القائمة لتحديد خصائص ونوعية مياه الصرف الصحيأخذ عينات من مياه الصرف  -ج 
 :قل كذلك يجب اعداد المعلومات والبيانات التالية الخام لعام واحد على األالصحي

 تحديد المتوسط للتصرف أي) اب كمية مياه االمطاردون حس(المتوسط السنوى اليومى للتصرف   ••
 .على مدار السنة الواحدة

 ).خالل الموسم الجاف.  ساعة يوميا٢٤يحدد بمراقبة التصرف  ( تصرف يومى أقل  ••

 ساعة موسم األمطار وعندما ٢٤يحدد بمراقبة التصرف  ( ذروة لتصرف الطقس الممطر أقصى  ••
 ).لمطر تصرف من مياه الرشح ومياه اأقصىيكون 

 أيام متصلة مع ٧يحدد من خالل المالحظة لعام كامل الوضع اليومى لمدة  ( أيام ٧خالل فترة   ••
 ). مياه األمطار ومياه الرشحعتبار اإلفياألخذ 

 . حمل هيدروليكى وارد للمحطةأقصىالتصرف ساعة الذروة ومنه يتحدد   ••

 العمومية للمدن الصناعية يحدد كمية تصريف المخلفات السائلة الصناعية المتصلة بالشبكة  ••
 .السكنية

  خزانات الموازنة  ٥-٥-٥
ة نيجب تزويد محطة المعالجة وخاصة للتجمعات السكنية الصغرى بالمناطق الساحلية بخزانات مواز

  .للحصول على تصرف ثابت خالى من األحمال الفجائية لتحديد سعة خزانات الموازنة

  ةاألحمال العضوية للمشاريع الجديد  ٦-٥-٥

 يعادل )األكسجين الحيوي الممتص (BOD المنزلية تصمم على أساس الصحيمياه الصرف  •
 .مالم يذكر خالف ذلك) يوم/ شخص/ جم٨٠( يوم/ شخص/ رطل٠,١٧

 تعادل SS ( Suspended Solids ) المنزلية تصمم على أساس حيـالصرف ـلمياه الص •
 .ذلكما لم يذكر خالف ) يوم/ شخص/ جم٩٠( يوم/ شخص/ رطل٠,٢٠
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 ٤٥-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 حالة وجود قطاعات للمخلفات الصلبة بمحطة المعالجة لذلك تصمم محطة المعالجة على في •
 :أساس

• BOD  يوم/ شخص / جم ١٠٠(يوم / شخص /  رطل ٠,٢٢.(  

• S.S.   يوم/ شخص / جم ١١٠(يوم / شخص /  رطل ٠,٢٥.(  

  .لحجمعلماً بأن القطاعات للمخلفات الصلبة ال تستخدم في محطات المعالجة صغيرة ا

  األحمال العضوية للمشاريع القائمة  ٧-٥-٥

  .حمال العضوية طبقا للبند السابقيجب تقدير األ

  األحمال الهيدروليكية والعضوية الفجائية  ٨-٥-٥

  . عند تصميم األحمال الهيدروليكية والعضوية الفجائية للمحطات الصغيرة فقطعتبار اإلفييؤخذ 

 جة بين وحدات المعالتصال اإل  ٩-٥-٥

 . تصرف متوقعأقصى على يم جميع المواسير والمجارييتم تصم •

 . تنشأ جوانب قاع المجارى المائية دائرية الشكلأنيجب  •

 . جيوب تسمح بتراكم المواد العالقة الجامدةأيتصمم الخنادق بحيث تمنع تخليق  •

 .بوابات القص وبوابات خشبية بدال من المحابس والبوابات الملتصقة إستخدام •

  .حتن الأوغير قابلة للصدأ إنشاء مواد  دامإستخ •

  

  يب بين وحدات المعالجةتالتر  ١٠-٥-٥

كذلك وقتصادية  اإلي تسمح بالتشغيل والصيانة السهلة الجيدة والمرنة مع مراعاة النواحبحيثترتب الوحدات 
لمعالجة ات الجديدة لوحدات انشاء  تصرف أثناء العمل باإلأقصى العمل عند حاالت فيستمرارية اإل

 .المستقبلية
  التصرففينظم التحكم   ١١-٥-٥

واألحمال ومعدات قياس التصرف لغرض تحديد األحمال الهيدروليكية أجهزة يجب تزويد محطات المعالجة ب
 وحدات المحطة عند إجراء عمليات النظافة والغسيل الدورية كذلك أثناء إجراء أعمال فيالعضوية والتحكم 
  . التشغيل والصيانة
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 ٤٦-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

لسكنية االمعايير التصميمية لوحدات المعالجة لمياه الصرف الصحي للتجمعات    ٦-٥
  السياحيةالمشروعات  وةريالصغ

  
  الهدف من معالجة مياه الصرف الصحي في المناطق السكنية الساحلية ١-٦-٥
  

  علىثيرأ التعتبار اإلفية ذخآ الصحيجميع طرق معالجة مياه الصرف تطورت خالل العشرين عام السابقة 
 وتهدف  .عامة  على البيئةالصحي يسببها التخلص من الصرف التيالصحة العامة واإلقالل من األضرار 

  :إلى الصحيمعالجة مياه الصرف 

  . المواد العالقة إزالة •

  . مواد ثابتة إلىمعالجة المواد العضوية المتحللة وتحويلها  •

  .بالصحة القضاء على البكتريا والكائنات الحية الدقيقة الضارة  •

  :خرين هماآهتمام بعاملين إزدياد سوء حالة المسطحات المائية فإنه حدث إ الهائل ويومع التطور الصناع

 كان هناك إتجاه إذا جزء ممكن من النتروجين والفوسفور خاصة أكبر المغذيات بإزالة فيالتحكم  •
 نمو الطحالب على لما لهذه المغذيات من تأثير  مسطح مائيفيلصرف المياه بعد المعالجة 

  . والنباتات المائية

أهداف  وترتبط .ي الصناعالصحي تنتج من الصرف التي المواد السامة والمعادن الثقيلة إزالة •
 تحدد ي والت الفنية للجهات المختصة مع المواصفاتاً وثيقاًرتباطإ الصحيمعالجة مياه الصرف 

 وذلك لتكون مواصفات المياه ،ملوثاتكل عنصر من البها لجودة المياه والتركيزات المسموحة 
  .ة للمواصفات والقوانين الخاصة بتلوث البيئة غرف التفتيش تم معالجتها التي

  
يجب تحديد إشتراطات وأسس التصميم الضرورية والالزم معرفتها للمعالجة والتخلص من مياه الصرف 

  -: لكل من الصحي

  .الفنادق السياحية  •

  .القرى السياحية  •

  . السياحية المتوسطة والكبيرة المنتجعات •

  . ) والقرىالهجر( التجمعات السكنية •

 كان من الضرورى اإلشارة إليها والتيطرق المعالجة المعروفة إحدى  إستخداموفي المناطق الساحلية يمكن 
  .وإشتراطات تصميمها وإنشائهاأسس  ةوكذلك معرف

  
   Wastewater Treatment Methods   طرق المعالجة  ٢-٦-٥

. يجب تحديد درجة المعالجة بناء على درجة جودة المياه المطلوبة والمواصفات الموضوعة من قبل الحكومة
  :يرها شموال هو التقسيم التالأكث ولكن وهناك طرق كثيرة لتقسيم طرق المعالجة

  
 Physical Methods) فيزيائية( الطرق الطبيعية ١-٢-٦-٥

  : الملوثات الموجودة فيها ومن هذه الطرق أو للمياه ائية سواًءتعتمد هذه الطريقة على الخواص الفيزي

 Screeningالمصافي  •
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 ٤٧-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 Plain Sedimentationالترسيب الطبيعى  •

 Flotationالتعويم  •

 Filtrationالترشيح  •
  
  Chemical Methods الطرق الكيميائية ٢-٢-٦-٥

يات تتفاعل مع هذه و كيمافةإضا تعتمد على الحجز والتخلص من الملوثات عن طريق التي الطرق وهي
  : يمكن التخلص منها مثل التاليوبالملوثات 

 Chemical Sedimentationائي يالترسيب الكيم •

 Adsorptionمتزاز اإل •

 Disinfectionالتطهير •
  
   Biological Methods الطرق البيولوجية ٣-٢-٦-٥
 للكائنات الحية ي على النشاط البيولوجداً الملوثات اعتماإزالةيها المعالجة عن طريق ف يتم التي الطرق يوه

ومن هذه .  المواد العضوية القابلة للتحلل الذائبة وغير الذائبةإلزالة  وهذه الطرق عادة تستخدم ، الدقيقة
  :الطرق

  Activate Sludgeالحمأة المنشطة  •

 Activated Sludge Modificattionتعديالت الحمأة المنشطة  •

 ).ال تفضل في األجواء الحارة( Trickling Filters المرشحات البيولوجية •

 Rotating Biological Reactorsاألقراص البيولوجية الدوارة  •

 ).ال تفضل في المناطق الساحلية( Stabilization Ponds بحيرات األكسدة  •

 ).ال تفضل في المناطق الساحلية(  Aerated Lagoonsالبحيرات المهواة  •

 
  يرةعالجة لمياه الصرف الصحي في التجمعات السكنية الصغمراحل خطوات الم   ٣-٦-٥

 تشمل كل محطة معالجة مياه الصرف       أن يتتم المعالجة على عدة مراحل مع مراعاة أنه ليس من الضرور          
   تحقق أهداف المعالجة ودرجة المعالجة المطلوبةالتي على كل المراحل ولكن فقط على المراحل الصحي

   :هيومراحل المعالجة 
  
  Preliminary Treatment المعالجة التمهيدية ١-٣-٦-٥

 قد والتي تقوم بإزالة كل المواد الغريبة عن مكونات مياه الصرف الصحي التيوتعرف بأنها طرق المعالجة 
  . المختلفة الصحي تشغيل وصيانة وحدات محطة معالجة الصرف فيعاقة ومشاكل إتسبب 

 :وتشتمل على الوحدات التالية 
  Screens لمصافيا: أوالً

 عمليات فيالغرض منها حجز المواد الطافية مثل الخشب والورق والخرق وغيرها من أشياء قد تؤثر 
 ).وحدات الضخ(المعالجة التالية وتستخدم أيضا لحماية محطات الرفع 



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ٤٨-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  Grit Chambers حجز الرمال  أحواض: ثانياً
 والرمال وكسر الزجاج تربةالكثافة مثل األالغرض منها ترسيب المواد الغير عضوية كبيرة الحجم و

  . الصحية ومياه االمطار جهزة  تصل لشبكة الصرف من األالتيوالمعادن 
  
 Grease and Oil Chambers حجز الشحوم والزيوت  أحواض:  ثاًلثا

  . على نسبة مؤثرة من الشحوم والزيوت الصحيحيان حينما تحتوى مياه الصرف  بعض األفيتستخدم 
 مطعم تحتوى مخلفاته على زيوت وشحوم بحجز هذه الشحوم أو مؤسسة أو يلتزم كل مصنع أنروض والمف

حجز  أحواض إستخدام فإن العمومية ولذلك الصحي شبكة الصرف فيوالزيوت قبل تصريف مخلفاته 
 حالة وجود هذه المواد في ولكنه ضرورى الصحي محطة معالجة الصرف فيالزيوت والشحوم نادر 

  .ت كبيرة تؤثر على مراحل المعالجة األخرى بتركيزا
  
  

  Pre-Aeration Tanks تهوية أولية  أحواض:  رابعاً
 محطة إلى عند وصولها الصحي بعض مياه الصرف في توجد التيتستخدم أحيانا لتخفيف حاالت التعفن 

يسبب تحلل ال  مما الصحي خطوط الصرف لشبكة الصرف فيمسافات طويلة ) النقل(المعالجة نتيجة للسير 
 .كسجين الذائب  لنقص األهوائى للمواد العضوية نظراً

  
 Primary Treatment اإلبتدائية  المعالجة ٢-٣-٦-٥

 الصحي مياه الصرف في والغرض منها ترسيب المواد الرسوبية يبتدائ الترسيب اإل أحواض تشمل أساساً
 ي وف، يبتدائ الترسيب اإلي تلالتيلبيولوجية  والمواد العالقة على وحدات المعالجة االعضويلخفض الحمل 

 أسس  الممتص وتقل وتزيد هذه النسبة حسب ي من األكسجين الحيو٪٤٠هذه المرحلة يتم حجز حوالى 
  . الصحي الترسيب وكذلك خصائص مياه الصرف حواضالتصميم المتبعة أل

  
  Biological Treatment Methods) الثانوية(   المعالجة البيولوجية ٣-٣-٦-٥

شارة  عن طريق النشاط البيولوجى للكائنات الحية  الدقيقة وتجدر اإلالصحييتم فيها معالجة مياه الصرف 
 ي أنها عادة تلإعتبار من البيولوجية على  بعض األحيان يطلق تعبير المعالجة الثانوية بدالًفي أنه إلى

  .لمرحلة الثانوية  اهي تكون ي وبالتالواإلبتدائية  ولية مراحل المعالجة األ
 الكائنات الحية ق المعالجة البيولوجية تجميع وتثبيت المواد العضوية الذائبة وغير الذائبة عن طريفييتم 

من الكائنات  حيث تقوم مجموعة واسعة  المعالجة أحواض فيالدقيقة بعد توفير الظروف البيئية المناسبة لها 
 مجموعات من الغازات والماء والخاليا الجديدة إلىاد العضوية الحية الدقيقة وخاصة البكتريا بتحويل المو

ن هذه الخاليا الجديدة من الكائنات الحية الدقيقة والمواد العالقة  تكون كثافتها أعلى من كثافة الماء فيتم وأل
ن نجاح  بأ عادة يعتمد عليها بعد معظم عمليات المعالجة البيولوجية علماًوالتيستعانة بعملية الترسيب اإل

 تليها وذلك للتخلص من الكائنات الحية التي  حد كبير على عملية الترسيب إلىالمعالجة البيولوجية يتوقف 
 الوقت في يتزايد عددها بشكل هائل أثناء عملية المعالجة البيولوجية حيث أنها والتيالدقيقة والمواد العالقة 

 نتشاراًإستعراض بعض الطرق األكثر إ الجزء  هذافيوتمثل حمل عضوى كبير وسيتم  نفسه مواد عضوية
  .للمعالجة البيولوجية 

  
  Activated Sludgeالحمأة المنشطة    ٤-٦-٥

 في يتم ترسيبها التيسترجاع جزء من الحمأة إنها تعتمد على سم ألالحمأه المنشطة ويطلق عليها هذا اإل
التهوية حيث يتم  أحواض فيعملية المعالجة  الترسيب بعد عملية المعالجة البيولوجية وذلك لتنشيط  أحواض

 خاصة  أحواض في المطلوب معالجتها مع هذا الجزء من الحمأة المعادة الصحيالخلط بين مياه الصرف 
كسدة المواد أ وفيها يتم توفير الظروف لمناسبة للبكتريا الهوائية لتثبيت ،  التهويةأحواض تعرف بوالتي
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 ٤٩-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 فياألكسجين الالزم لعملية األكسدة إما عن طريق ضخ هواء مضغوط عطاءها إالعضوية وذلك عن طريق 
 حالة تقليب في جعل الخليط في  وتساعد عملية التهوية أيضاً. طرق التهوية الميكانيكية إستخدامب أوالحوض 
رجاع جزء من إ يتم والتي الترسيب النهائية  أحواض إلى الحوض وبعد ذلك يخرج الخليط فيمستمر 
 ويتم التخلص من جزء من .التهوية لتنشيط عملية المعالجة كما سبق ذكره أحواض إلىترسبة فيها الحمأة الم

 الذي الترسيب وذللك للمحافظة على تركيز ثابت من الكائنات الحية الدقيقة وهذا الجزء  أحواضالحمأة من 
  . الحية الدقيقة أثناء المعالجة تزيد نتيجة نمو وزيادة عدد الكائناتالتي كمية الحمأة ييتم التخلص منه يساو

  
  التهوية للمعالجة البيولوجية أحواض   تصميم ١-٤-٦-٥

  . األغلب من الخرسانة المسلحة وتكون غير مغطاهفي التهوية  أحواضتنفذ  •

 ساعة حسب درجة الحرارة ومكونات مياه ١٤إلى ٦ الحوض تتراوح من فيمدة بقاء المياه  •
  .عادة ضمن التصرف وتحسب الرواسب المالصحيالصرف 

 حواضيجب أال يقل عدد األ ، ث/٣ م٠,٤٤  إلى ٠,٠٢٢ من  قدره تعالج تصرفالتيالمحطات  •
  .فيها عن أثنين 

 حواض يجب أال يقل عدد األ ،ث/٣ م٢,٢ إلى ٠,٠٤٤ من  قدره تعالج تصرفالتيالمحطات  •
  .أحواض ٤فيها عن 

ك لكل متر مكعب من حجم  مستهلحيوي جرام أكسجين ٥٦٠ ال يزيد عن يالحمل العضو •
  . اليومفي حواضاأل

 مستهلك حيويكيلو جرام أكسجين  ) ٠,٧٠ إلى٠,٤٠(  على أساس العضوييمكن فرض الحمل  •
)BOD  (  لكل كيلو جرام مواد عالقة طيارة )MLVSS ( يف التهوية وذلك  أحواض في 

 في ) ٠,٩٠إلى ٠,٧٠ (إلى العضويالمناطق ذات األجواء المعتدلة ويمكن زيادة هذا الحمل 
  .المناطق الدافئة والحارة

 )  MLVSS( حالة الحمأة المنشطة العادية تكون المواد العالقة الطياره فيعلى أساس أنه  •
التهوية ويمكن  أحواض في ) MLSS( من المواد العالقة  ) ٪٨٠إلى ٪٧٠ (يمساوية لحوال
  -: ليالتا بالنسبة للمواد العالقة على النحو العضويفرض الحمل 

 حيويكسجين أكيلو جرام  ) ٠,٥٠ إلى٠,٣٠ ( العضوي المناطق المعتدلة يكون الحمل في: أوال
 أحواض مياه في) MLSS( لكل كيلو جرام من المواد العالقة   ) BOD(مستهلك 
  .التهوية

كيلو جرام أكسجين ) ٠,٧٠إلى٠,٥٠(إلى المناطق الدافئة والحارة يرتفع هذا الحمل في: ثانيا
  . لكل كيلو جرام من المواد العالقةBODمستهلك  حيوي

  .لتر/ مجم٢٥٠٠ إلى١٥٠٠التهوية يكون أحواض فيتركيز المواد العالقة  •

 ويمكن زيادتها ٪٥٠ إلى٢٠ التهوية تكون حواض ألالنهائينسبة الرواسب المعادة من الترسيب  •
 . حالة المحطات الصغيرةفي ٪١٥٠إلى

 .لتر/مجم) ٢ إلى ١( يكون أنة يفضل  محطات التهويفياألكسجين الذائب  •

متر مكعب هواء لكل متر مكعب من ) ١١ إلى٢ (معدل الهواء المضغوط الالزم للتهوية يكون  •
 مستهلك حيوي لكل كيلو جرام أكسجين ٣م٩٥ ويمكن فرضه على أساس الصحيمياه الصرف 

 .داخل حوض التهوية
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 ٥٠-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 طريقة لحوض أي تعطى أنبالهواء المضغوط يجب بالنسبة لطريقة التهوية الميكانيكية والتهوية  •
 .يدخل الحوض   BOD كجم أكسجين ذائب لكل كيلو جرام ١التهوية على األقل 

 ٥,٤ الحوض من في تتم التهوية فيها بالهواء المضغوط يكون عمق المياه التيبالنسبة للمحطات  •
 . متر حتى تعمل ناشرات الهواء بكفاءة ٧,٦  إلى

 اًإستخدام واألكثر ١ :٢,٢  إلى ١:١تتراوح بين (Freeboard) للحوض يجب توفير حافة حرة  •
  .١ :١,٥ هي

 معظم في ويكون طول الحوض ١ إلى٥ العرض التقل عن إلى تكون نسبة الطول أنيجب  •
 . متر ١٤٠ إلى٣٠الحاالت من 

 فيد  واحAerator تتم فيها التهوية بالطرق الميكانيكية يتم وضع مهوى التي حواضبالنسبة لأل •
المهويات ذات السرعتين لتغطية ظروف التشغيل من  إستخدامكل حوض على األقل ويفضل 

 .كسجين الذائب المطلوب توفير األ

 . متر١,٥ إلى ١ حدود من في Freeboard حالة التهوية الميكانيكية يجب توفير حافة حرة في •

بس حتى يمكن رفعه  محاأو يتوافر لكل حوض على حده مدخل ومخرج ببوابات تحكم أنيجب  •
 . الصيانةأو الفحص إلىمن الخدمة عند الحاجة 

 تكون األساسات كافية لمنع أن الضغط الداخلى للمياه ويجب حواض تتحمل حوائط األأنيجب  •
 .حدوث هبوط

  
 Final (Secondary) Sedimentation Tanks  )الثانوي (النهائي الترسيب  أحواض ٢-٤-٦-٥

 جزء ال يتجزأ من عملية المعالجة ي الترسيب النهائ أحواض تعتبر  طريقة الحمأة المنشطةفي •
 تحسن من خواص ي التهوية وبالتال أحواضحيث أنها تقوم بحجز المواد الرسوبية الخارجة من 

  . التهوية بالحمأة المعادة الالزمة أحواضمداد إالمياه وكذلك فإنها تقوم ب

 تعاد نسبة الرواسب المطلوب أن النهائييب  الترس أحواض تصميم وتشغيل في يراعى أنيجب  •
 تتأثر الكائنات الحية الدقيقة من عدم وجود أنالتهوية قبل  أحواض إلىإعادتها بأسرع ما يمكن 

  المكان المناسب لهذه الكائنات هوأنالترسيب حيث  أحواض قاع فيالمالئمة لنشاطها  البيئة
 .التهوية أحواض

 الترسيب أحواض في تخزين أيب المطلوبة مستمرة بدون  تكون إعادة نسبة الرواسأنيجب  •
 . حتى ال يحدث تعفنيالنهائ

  :صفاتها كالتالي ا ومو مستطيلة وتفضل الدائريةأو إما دائرية ي الترسيب النهائ أحواضتكون  •

  
   الترسيب الدائرية أحواض -أ

  . متر٤٠ متر ومن األفضل أال يزيد القطر عن ٦٠ إلى٣  يتراوح القطر بين-
  . مرات عمق المياه ٥ يجب أال يزيد نصف القطر عن -
   الترسيب المستطيلة أحواض -ب

 ٤٠ – ٢٥ مرة من عمق المياه وطول الحوض من ١٥ إلى١٠يجب أال يزيد الطول عن   -
  .متر

  . متر٦يجب أال يقل العرض عن   -
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 ٥١-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

     عني يجب أال يزيد معدل التحميل السطح،  بصرف النظر عن شكل الحوض-
   .يوم /٢م/٣م٣٢

  .يوم /م/٣م١٤٠معدل خروج المياه على هدار المخرج ال يزيد عن   -
  . ساعة٣-٢ال يقل زمن البقاء عن   -

  
  ي الترسيب النهائحواضوالعمق أل  ومعدل تحميل المواد الصلبةيمعدل التحميل السطح) ٤-٥(جدول رقم 

  

 سطحيمعدل التحميل ال  نوع المعالجة  م
  )يوم/٢م/٣م(

يل المواد معدل تحم
  الصلبة

  )ساعة/٢م/كجم(

  العمق
  )متر(

  إستخدامبترسيب بعد الحمأة المنشطة   ١
  )ما عدا التهوية المطولة(الهواء

٦-٣,٦    ٥,٩ - ٣,٩  ٣٢-١٦  

ترسيب بعد الحمأة المنشطة   ٢
  ٦-٣,٦    ٦,٨ - ٤,٨  ٣٢-١٦  .باألكسجين

  ٦-٣,٦    ٤,٩ - ٠,٩٧      ٢٢-١٥  .ترسيب بعد تهوية مطولة   ٣
  ٤,٥ -٣,٠    ٤,٩ - ٢,٩  ٢٤-١٦  .ترسيب بعد مرشحات الزلط   ٤
  ٤,٥ -٣,٠    ٥,٨ - ٣,٩  ٣٢-١٦  ترسيب بعداألقراص البيولوجية الدوارة  ٥

   
   تشغيل الحمأة المنشطة ٣-٤-٦-٥

 تغيرات إلى المختلفة الصحيعند تشغيل الحمأة المنشطة فإنها تتعرض مثل كل طرق معالجة مياه الصرف 
 تتغير موسمياً وكذلك على التي التصرفات أو المحطة إلى تركيز المواد العضوية الداخلة فياء مستمرة سو
قتراح العديد إ الطرق تأثراً بهذه التغيرات فإنه تم أكثرونظراً ألن طريقة الحمأة المنشطة تعتبر . مدار اليوم

نشطة بحيث ال يكون لهذه التغيرات  تشغيل الحمأة المفي يتم اإلعتماد عليها التيمن المعادالت والثوابت 
  : ومن هذه الثوابت. تأثيراً كبيراً على كفاءة المعالجة

  F/Mنسبة ) ١
  التهوية أحواض في الكائنات الحية الدقيقة إلى الصحي مياه الصرف في العضوي نسبة الحمل وهي

(Food to Microorganisms Ratio) اآلتية  ويتم التعبير عنها بالمعادلة: -  
   

             
VX

QSM/F o=                           

  
  

 -:حيث 
So  = بالالصحي مياه الصرف فيتركيز المواد العضوية BOD  )٣م/جم(  
Q   = يوم/٣م (الصحيتصرف مياه الصرف ( 
V   = ٣م( التهوية  أحواضحجم( 
X   = ٣م/جم( حوض التهوية فيتركيز المواد العالقة الطيارة(  

  
 تصرف أن بهدف تشغيل الحمأة المنشطة عندها وحيث ٠,٦٠إلى ٠,٣٠ بين F/M ـقيمة الإختيار  ويتم

 تركيز المواد فيالمياه وتركيز المواد العضوية متغيرات ال يتم التحكم فيها وحجم الحوض ثابت فيتم التحكم 
 تركيز المواد فيلتحكم  عند القيمة المختارة ويمكن اF/M الحوض لتثبيت  قيمة ال فيالعالقة  الطيارة 

  .ةالعالقة الطيارة بعدة طرق منها نسبة الحمأة المعاد
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 ٥٢-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  Sludge Age (θc)عمر الحمأة  ) ٢
 للوزن يضاً بأنه مساوياً مراحل عملية المعالجة ويعرف أفي تبقى فيه المواد الصلبة الذيهو متوسط الوقت 

 تصرف يومياً ويتراوح بين التين المواد العالقة  مراحل المعالجة مقسوماً على وزفي للمواد العالقة يالكل
  .اًيوم ١٥-٥

   -:ويتم حسابه بطريقتين 
  

   التهوية فقط  أحواض فيبحساب المواد العالقة  :  أوالً
   

          
eeww XQXQ

X  Vc
+

=θ              

  
  :  حيث 

V   =  ٣م( التهوية  أحواضحجم( 
X   =  ٣م/جم(ض التهوية  حوفيتركيز المواد العالقة الطيارة(  
Qw  = يوم/٣م( يتم التخلص منها التيتصرف الحمأة ( 
Xw  = ٣م/جم( يتم التخلص منها التي الحمأة فيتركيز المواد العالقة الطيارة( 
Qe = تصرف المياه المعالجة الناتجة من عملية الحمأة المنشطة ككل. 
Xe =  ٣م/مج( المياه المعالجةفيتركيز المواد العالقة الطيارة(  

   )يترسيب نهائ+  تهوية  أحواض( النظام كله فيبحساب المواد العالقة : ثانياً 
  

eeww XQXQ
Xt  ct
+

=θ          

  
   - :حيث

 θct = التهوية والترسيب  أحواض فيعمر الحمأة معتمدا على حساب المواد العالقة 
  .)يوم( والحمأة المعادة النهائي
 Xt  =الترسيب أحواض التهوية و أحواض كل من فية وزن المواد العالقة الطيار 
 ).جم (يالنهائ
 Qw = يوم/٣م( يتم التخلص منها التيتصرف الحمأة.( 
 Xw = ٣م/جم( يتم التخلص منها التي الحمأة فيتركيز المواد العالقة الطيارة(. 
 Qe  = يوم/٣م(تصرف المياه المعالجة الناتجة من عملية الحمأة المنشطة ككل.( 
 Xe  = ٣م/جم( المياه المعالجة فيتركيز المواد العالقة الطيارة.(  

  
 في لصعوبة حساب كمية الرواسب  الطريقة الثانية لحساب عمر الحمأة أدق ولكنها أصعب نظراًأنورغم 
ولذلك ففى معظم . ختالف العمقإ حوض الترسيب بفي إلختالف تركيزات الحمأة يالترسيب النهائ أحواض

  .ماد على الطريقة األولىاألحوال يتم اإلعت
 يوم بهدف التشغيل عند هذه القيمة ١٥ إلى ٥قيمة لعمر الحمأة عادة بين إختيار ولتشغيل الحمأة المنشطة يتم 

 يتم التخلص منها وبمعرفة تركيز المواد العالقة التيالثابتة ويتم التحكم عن طريق حساب كمية الحمأة 
  . (Qw) ـها يتم تحديد التصرف المطلوب ل يتم التخلص منالتي الحمأة فيالطيارة 
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 ٥٣-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

   الحمأة المنشطة  في التحكم ٤-٤-٦-٥
الحمأة المنشطة هام جداً لضمان درجة كفاءة عالية لعملية المعالجة تحت مدى واسع من ي يعتبر التحكم ف

  : التحكم في يتم اإلعتماد عليها التيظروف التشغيل والعوامل 
 التهوية  أحواض فيضبط تركيز األكسجين الذائب  -١
 . التهويةحواضكمية الحمأة المعادة أل -٢
 .كمية الحمأة المطلوب صرفها -٣

  . تصميم وتشغيل هذه العمليةفيولذلك يجب مراعاة اآلتى 
  تركيز األكسجين الذائب: أوالً 

حية  التهوية تساوى كمية األكسجين الالزمة للكائنات الحواضعطاءها ألإ يتم التي كمية األكسجين فإننظرياً 
)  والحمأة الراجعةالنهائيالترسيب  أحواض فيوتشمل الموجودة ( نظام المعالجة فيالدقيقة  الموجودة 

 فإنوعندما تكون كمية األكسجين الذائب قليلة بحيث تؤثر على نمو الكائنات الحية . ألكسدة المواد العضوية
 في كبير على كفاءة عملية الترسيب  يتزايد ويؤثر بشكل Filamentous ـنوع من هذه الكائنات يعرف بال

من الناحية العملية يجب المحافظة على تركيز .  حيث أنها مقاومة للترسيبالنهائيالترسيب  أحواض
        والقيمة األكثر شيوعاً. لتر/ مجم٤,٠ إلى١,٥ حدود من فيالترسيب  أحواض فياألكسجين الذائب 

 ال تحسن كفاءة المعالجة ولكنها تزيد من تكلفة ٤,٠ وزيادة األكسجين الذائب عن. لتر/ مجم٢,٠ هي
 . للطاقةالمعالجة بشكل كبير وتعتبر إهداراً

   الحمأة المعادة :ثانيا
 التهوية  يعتبر  أحواض مدخل إلى ي الترسيب النهائ أحواض إعادة جزء من الحمأة من فإنكما سبق ذكرة 

  -:اآلتيةالراجعة يمكن حسابها وتحديدها من المعادلة  طريقة الحمأة المنشطة وكمية الحمأة في يعامل أساس
  

XX
QXXQQ

r

wr
r −

−
=  

  
  : حيث
 Qr =التصرف المطلوب للحمأة المعادة.  
X  = التهوية أحواض فيتركيز المواد العالقة. 

 Q = الصحيتصرف مياه الصرف. 
                        Xr  = الحمأة المعادةفيتركيز المواد العالقة . 

                        Qw =تصرف الحمأة المطلوب التخلص منها.  
  

  .همالهاإ تخرج مع المياه المعالجة يمكن التي كمية المواد العالقة أنهذا بفرض 
بالنسبة   ولكن٪٥٠ إلى ٪٢٠ التهوية من أحواض إلىالتصرف الداخل  إلى وتكون نسبة الحمأة المعادة

 .٪١٥٠ إلى هذه النسبة  تصلأنللمحطات الصغيرة يمكن 
  )المطلوب التخلص منها(الحمأة المنصرفة : ثالثاً 

 تركيز الكئنات الحية الدقيقة وذلك للحفاظ على نسبة فيالبد من تصريف جزء معين من الحمأة يقابل الزيادة 
  . تشغيل الحمأة المنشطةفي عمر الحمأة ثابت كما سبق ذكره أو  F/M ـال
 
  Activated Sludge Modification المنشطة    تطوير الحمأة٥-٤-٦-٥

 وكل هذه ي على التهوية ثم الترسيب النهائ بعدة طرق تعتمد أساساًالصحييمكن معالجة مياه الصرف 
 ومن هذه .الطرق تدخل تحت بند الحمأة المنشطة ولكن بعد عمل التطوير لتناسب ظروف تشغيل خاصة

  ) : التطوير(التعديالت 
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 ٥٤-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

   Extended Aeration الممتدة التهوية:  أوال

 حالة التصرفات الصغيرة ويمكن فيها في تستخدم والتي التطوير للحمأة المنشطة  طرقحدىإ هي •
حيث يمكن اإلستغناء عن  وتتميز بمرونة التشغيلاإلبتدائي الترسيب  أحواضاإلستغناء عن 

رنة بطريقة الحمأة المنشطة  كميات الحمأة الناتجة تكون صغيرة جدا بالمقاأنمعالجة الحمأة كما 
 .التقليدية

تتكون التهوية الممتدة من حوض تهوية وحوض ترسيب نهائى وتكون التهوية إما بالهواء  •
 تعمل بنفس نظرية الحمأة المنشطة التقليدية مع ي بأحد الطرق الميكانيكية وهأوالمضغوط 

 . وزمن البقاء كما سيرد  فيما بعدالعضوياختالف الحمل 

   ساعة ٣٦ – ٢٤ حدود من في حوض التهوية يكون فيقاء زمن الب •

 . من تصرف المحطة٪ ١٠٠نسبة الحمأة المعادة تكون حوالى •

 لكل متر مكعب من حجم حوض التهوية BODجم ٢٠٠ حدود في العضوييمكن فرض الحمل  •
 . اليومفي

 .٠,٢٠ – ٠,١٠ حدود في وتكون F/M نسبة  إستخدامبكما يمكن فرضه  •

       حدودفيالتهوية  أحواض فيحيث يكون تركيز المواد العالقة الطيارة يتم التشغيل ب •
 .٣م/جم٥٠٠٠ -٣٥٠٠

 .الصحي متر مكعب هواء لكل متر مكعب مياه الصرف ١٤٥ -٧٥معدل إمداد الهواء يكون  •

 .اًيوم ٤٠-١٠ عملية التهوية يكون فيعمر الحمأة  •

وزمن  موي/مربع متر/متر مكعب ٢٢-١٥ي  الترسيب النهائحواض أليدل التحميل السطحعم •
  . ساعات٣البقاء ال يقل عن 

 
   Oxidation Ditichesقنوات األكسدة :  ثانياً

 أكثر أو ي أحد طرق التهوية الممتدة ولكن يتم فيها تهوية وتقليب المياه بواسطة دوار ميكانيكهي •

 التربة الطبيعية يفنشائها إ الخرسانة المسلحة وكذلك يمكن أو الدبش أو تنشأ إما بالطوب يوه

 . كانت متماسكةإذا

القنوات للترسيب مدة معينة عدة  إستخدام فيه  يتم تشغيل متقطعأويمكن تشغيلها تشغيل مستمر  •
 اليوم بوقف التهوية للسماح بالترسيب ثم تصريف المياه المروقة بعد الترسيب ويعاد فيمرات 

 :نوات ويجب مراعاة التاليوحدتين من الق إستخدام هذه الطريقة فيالتشغيل ويتم 

   ساعة  ٣٦-٢٤ حدود في القنوات يكون فيزمن البقاء  -
 . متر للقنوات الكبيرة٣ إلىأقصى يصل كحد أن متر ويمكن ٢-١العمق  -
 . متر٥-١العرض من  -
 .متر ١٠٠٠-١٠٠الطول من  -
 .ث/سم٤٠-٣٠القنوات تكوني سرعة المياه ف -
 ونسبة الحمأة المعادة تكون ٣م/ جم٥٠٠٠-٣٠٠٠ القنوات يكون فيتركيز المواد العالقة  -

 .  من تصرف المحطة ٪١٠٠حوالى 
 . الدقيقةفيلفة   ٨٠-٧٠ تكون يسرعة الدوار الميكانيك -
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 ٥٥-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  سم ٤٠-١٥ تكون يالجزء المغمور من الدوار الميكانيك -
 سم ويصنع من زوايا حديد ١٠٠-٧٠ يكون إما قفص حديد بقطر من الميكانيكيالدوار  -

 .سم ١٠٠بيرة بقطر  يكون فرشاة كأو
 . حالة التهوية المطولةفي تطبق نفس األسس النهائيبالنسبة لحوض الترسيب  -
  

   Contact Stabilizationاإلمتصاص السريع: ثالثاً
تتكون من حوض تهوية يكون زمن البقاء فيه صغير نسبياً يتم فيه امتصاص وتجميع المواد العضوية 

 يستقبل الحمأة المعادة لتهويتها لتنشيط ما بها من بكتريا قبل هائيالنخر بعد حوض الترسيب آوحوض تهوية 
 أكسدة المواد العضوية في طريقة مناسبة للتجمعات الصغيرة ولكن كفائتها وهي حوض التهوية إلىدخولها 
  : من الطريقة التقليدية ويجب مراعاة ما يليأقلالذائبة 

  . دقيقة١٤٠-٣٠ التهوية  أحواض فيمدة البقاء  •

 . ساعات٦-٣ التنشيط  أحواض فية البقاء بالنسبة للحمأة المعادة مد •

 .التهوية أحواض من حجم ٣م/BODجرام ١٤٠٠-٩٦٠ العضويالحمل  •

       ٣م/جم٣٠٠٠-١٠٠٠التهوية  أحواض فيتركيز المواد العالقة  •

 .٣م/ كجم١٠-٤التنشيط  أحواض فيتركيز المواد العالقة  •
  
   Trickling Filtersالمرشحات البيولوجية    ٥-٦-٥
 أو مستطيلة أو من مبانى الطوب وتكون دائرية أوتنشأ من الخرسانة المسلحة  أحواض عبارة عن هي

 قطع من البالستيك لتكون مادة وسطية غير قابلة للتفاعل أو الحجارة أو كسر الطوب أومربعة وتمأل بالزلط 
 الصحي مياه الصرف فيلمواد العضوية الموجودة  تقوم بأكسدة االتيئية اتنمو على سطحها البكتريا الهو

 تتبع أنويجب .  الصيانةأو التشغيل في عمالة مميزة إلىوهذه الطريقة تصلح للتجمعات الصغيرة وال تحتاج 
   -: ومرشحات الزلط نوعاني ترسيب نهائأحواض بحواضهذه األ

  
  :تيةاآلاألسس  إستخدامب تصمم وهي المرشحات التقليدية البطيئة :أوالً

 اليوم في لكل متر مكعب من حجم المرشح  BODجرام ) ١٨٠- ٦٠ (العضويمعدل الحمل  •
 . حالة التصرف المتوسطفي

 : ويكون يالحمل الهيدروليك •

 .يوم /متر مكعب من حجم المرشح/ لتر٥٠٠-٢٥٠ -
 أو

 .يوم/ متر مربع من مساحة المرشح / متر مكعب ٢,٥-٢,٠ -
  .متر ) ٢,٤ – ١,٥(عمق المرشح  •

  :اآلتيةتراطات سبة لتوزيع المياه على سطح المرشح تراعى اإلشلناب •
   : توزيع المياه يجب مراعاة اآلتىفيالنافورات الثابتة  إستخدام تم إذا -

يتكون النظام من ماسورة رئيسية يتفرع منها مجموعة من المواسير األفقية الفرعية  -
 .بوصة ٤-٣المتوازية ويكون قطر الماسورة 

  . متر١,٥ حدود فية بين كل ماسورتين  تكون المساف -
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 ٥٦-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 بوصة وربع بالراسم العلوى لكل ماسورة  والمسافة بين أويتم عمل ثقوب قطر بوصة  -
 .متر ١,٥ حدود فيكل ثقب تكون 

يجب تركيب نافورة رشاشة على كل ثقب لتخرج منها المياه لتعطى مساحة حول الثقب  -
  .على شكل دائرة

    : توزيع المياه يجب مراعاة اآلتىفيريقة الموزعات اللفافة ط إستخدام تم إذا   -       
  . المرشحات الدائرية فقطفيتستخدم هذه الطريقة  -
 يتم التغذية والتوزيع عن طريق ماسورة أفقية رئيسية تمتد حتى مركز المرشح ثم تتجه  -

ليسهل  أربع مواسير أفقية بوصلة ترتكز على كمرات معدنية أوسياً لتتفرع لماسورتين أر
 . حتى محيط المرشحي اتجاه قطرفيدورانها وهذه المواسير األفقية تمتد 

 . بوصة للمرشحات الصغيرة٢ قطر هذه المواسير يكون  -
 إلى ييتم عمل ثقوب على أحد جوانب المواسيراألفقية لتخرج منها المياه بقوة مما يؤد -

 . الدوران بفعل قوة الطرد العكسيةإلىدفع المواسير األفقية 
يتم تركيب أقراص أمام الثقوب حتى تصطدم بها المياه عند خروجها من الثقوب مما  -

 . انتشارالماءعلى شكل أدشاش من قطرات صغيرةإلىيؤدى 
 تكون الثقوب على المواسير متقاربة عند األطراف وتتباعد كلما أقتربنا من أنيجب  -

 .المركز
 عن سطح المرشح ما يإلبتدائ حوض الترسيب افي يرتفع منسوب الماء أنيجب مراعاة  -

الدوارة أوعلى   المواسيرفي ي يكون عمود الضغط المائأن متر إذ يلزم ٢,٥ – ١,٥بين 
  .سم١٥٠ – ٧٠الرشاشات الثابتة ما بين 

  

 والمرشحات بهدف تجميع المياه يالترسيب اإلبتدائ أحواضدفق بين  أحواضيجب استعمال  •
 الماسورة المغذية للمرشح على فترات بين فيحدة الخارجة من حوض الترسيب لتخرج دفعة وا

 تزود التي تزود بالطاقة التي األذرع فيلتوزيع المياه  أحواضستعمال إ دقائق ويمكن ١٠-٥
 .بواسطة موتور مناسب

 .سم ٢٠-١٥ ألذرع التوزيع وسطح المرشح حوالى ييكون الفراغ بين الراسم السفل •

 .إتجاه قناة التجميع الرئيسية في األلف في ٥-٣يكون ميل قاع المرشح  •

 .ث /سم ٩٠ قناة التجميع الرئيسية حوالىفيالسرعة  •

 :اآلتيةكفاءة المرشح تحسب من المعادلة  •

  
 

  
  = ك                                  

  
  

  : حيث
   يليهالذي النهائيحوض الترسيب + كفاءة المرشح = ك 
جرام لكل متر مكعب من مياه الصرف  المستهلك بالكيلو حيويوزن األكسجين ال= ع 

  . اليومفي تدخل المرشح التي الصحي
  

١٠٠ 

       ع٠٫٤٤+ ١
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 ٥٧-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  :يلارشحات ذات المعدل العم ال:ثانياً

.  معدالت األحمال العضوية والهيدروليكية وطريقة التشغيلفيتختلف عن المرشحات العادية  •
  أضعاف٥  لحوالىالعضوي أضعاف والحمل ١٠ ألكثر من يحيث يصل الحمل الهيدروليك

  .أحمال المرشحات العادية

 المرشحات  ذات المعدل العالى  بحيث يتم إعادة نسبة كبيرة من المياه الخارجه فيويتم التشغيل  •
 المرشحات أو يالترسيب اإلبتدائ أحواضمدخل  إلى النهائيالترسيب  أحواض أومن المرشحات 
 .على الترتيب

  شتراطات وأسس التصميم إ     
 من حجم  لكل متر مكعب BOD جرام ١١٠٠-٤٠٠تراوح بين  يالعضويمعدل الحمل  -

  .مواد تقليدية مثل الزلط وكسر الحجارة إستخدام حالة في اليوم هذا فيالمرشح 
 متر مكعب لكل متر مربع من مساحات ٣٥-١٠ يتراوح بين الهيدروليكيمعدل الحمل  -

 . اليوم فيالمرشحات 
  متر ٢,٠ -١,٢عمق المرشح يتراوح بين  -

  
   Rotating Biological Contactors األقراص البيولوجية الدوارة ٦-٦-٥

ئرية خفيفة من البالستيك تدور بسرعة بطيئة وتكون مغمورة لمنتصفها ا عبارة عن أقراص دهي •
 . الصحي به مياه الصرف يسطوانأ ه حوض قاعفيتقريباً 

 من طريقة الحمأة المنشطة  ليفها اإلنشائية تكون أعلىاهذه الطريقة تصلح للتجمعات الصغيرة وتك •
 . أقلولكن تكاليف الصيانة والتشغيل تكون 

   :وجية الدوارة يجب مراعاة اآلتيبالنسبة لألقراص البيول •

 .متر ٤-٢قطر القرص يكون  -
 . سم٢-١سمك القرص  -
  سم ٥٠-٣٠المسافة بين منتصف كل قرصين   -
 .يد حالة التشغيل العافي الدقيقة في لفة ٢-١سرعة دوران القرص  -

  . اليومفي لكل متر مربع  BOD ٦٠-١٥ يتراوح بين العضويالحمل  •

 . اليومفي لتر لكل متر مربع ٦٠-٤٠ الهيدروليكيالحمل  •
  
   البسيطة الطبيعية  الطرق إستخدامب المعالجة  ٧-٦-٥

جة ل باإلعتماد على الطبيعة حيث تتم عمليات المعاالصحي تتم عملية المعالجة لمياه الصرف أنيمكن 
 البيولوجية وذلك من خالل تداخل الماء والتربة والنباتات والكائنات أو الكيميائية أولمختلفة سواء الفيزيائية ا

 معالجة مياه إلى ي  تداخل كل هذه العوامل مع بعضها البعض يؤدأنالحية الدقيقة والعوامل الجوية حيث 
طبيق هذه الطرق في المناطق ويجب عدم ت.  توظف بطريقة سليمة ومحكمةأن بشرط الصحيالصرف 
  -:والطرق الطبيعية تشمل ما يلى.  الترفيهية أوذات الحساسية العاليةأوالسياحية 

  
  Slow Rate Treatment المعالجة الطبيعية للصرف على التربة بمعدل بطئ ١-٧-٦-٥

 الصحيف  مزروعة بمياه الصري أراضي وتعتمد على رالصحي طريقة قديمة  لمعالجة مياه الصرف وهي
 معالجة ثانوية وتتم عملية المعالجة بهذه الطريقة بواسطة التربة أو تم معالجتها معالجة ابتدائية التيسواء 
ستهالك المغذيات إ تقوم حبيباتها بحجز المواد العالقة عند مرور المياه خاللها كما تقوم النباتات المروية بالتي
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 ٥٨-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 ال يمكن التخلص منها بطريقة والتيجين والفوسفور  مثل النيتروالصحي مياه الصرف فيالموجودة 
 نتح – هذه الطريقة يتم استهالك جزء كبير من المياه عن طريق البخر يوف. المعالجة التقليدية

Evapotranspiration وتتم المعالجة الطبيعية ضمن المراحل . والجزء الباقى يمر خالل طبقات التربة 
  :التالية

  
  لمعالجة موقع اإختيار : أوالً

  - :اآلتيةالشروط والمواصفات بتوافر موقع للمعالجة الطبيعية بمعدل بطئ ي أنويجب 

  ساعة /  مم ٥٠ إلى ٥ حدود من في تكون أننفاذية التربة يجب  −

 متر من سطح األرض وكلما ١,٥ إلى١,٢ تكون المياه الجوفية على عمق ال يقل عن أنيجب  −
 لنمو الجوفية من التلوث ووجود عمق كافيى المياه لمحافظة علل أفضلزاد هذا العمق كان 

  .جذور النباتات

 . متر١,٥  إلى ١,٠ صماء على عمق يقل عن  أود طبقات صخرية ووجعدم  −

 وإن كان يمكن الخروج عن ٨,٤ إلى ٥,٥ حدود في يكون أناألس الهيدروجينى للتربة يجب  −
 .لخاصة ختيار النباتات المناسبة لهذه الحاالت اإهذه الحدود ب

 .٪١٥ وال يزيد بأى حال عن ٪ ٥ يكون ميل األرض الطبيعية من صفر إلىأنيجب  −

 عكس إتجاه وفيمتر  ١٠٠٠ يبعد الموقع عن المدينة وامتدادها لمسافة ال تقل عن أنيجب  −
 .الرياح

  النباتات إختيار :  ثانيا

يده أثناء عمل التصميمات  هذه الطريقة عامل هام ويجب تحدفيالنباتات المناسبة للزراعة إختيار  −
 المنطقة وكذلك المختصين وخبراء فياألولية للمشروع ويمكن اإلعتماد على خبرات المزارعين 

 .الزراعة لتحديد األنواع المناسبة

 تؤكل طازجة مثل الطماطم والخيار وغيرها من التيأال تكون هذه النباتات من األنواع  −
 .الخضروات

 ) فوسفور–نيتروجين (اتات من التغذية  يجب تحديد متطلبات هذه النب −

 .يجب مراعاة مدى مالئمة هذه النباتات لدرجة الملوحة للمياه والتربة −

نتح ال –بخر بالستهالك هذه النباتات للمياه وهو ما يعرف إيجب تحديد معدالت  −
"Evapotranspiration ".  

  ينظام الرإختيار :  ثالثا
   - :هي اًإستخدامه وأكثر النظم إستخدام  سوف يتمالذي الريويجب تحديد نظام 

 Sprinkler System بالرش الري -١
أنه مناسب لعدد كبير من النباتات ويعتبر هذا النظام األكثر شيوعاً ويتميز بأنه األرخص  −

 .وألنواع التربة المختلفة

 يحدث الذي قصير بسبب التآكل اضيفتريعتبر هذا النظام سريع العطب وعمره اإل −
  . الحصادأو ويجب رفع النظام كله عند عمليات الحرث ألجزاءه
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 ٥٩-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  Surface Irrigation سطحي الالري -٢
 هذه المواسير فيويكون عن طريق مواسير بها فتحات تخرج منها المياه على مسافات متساوية وتمر المياه 

  .بالجاذبية وبدون ضغط
  Drip Irrigation بالتنقيط الري -٣

  . خراطيم بها منقطات تخرج منها المياهأوبكة مواسير  شإنشاء ويكون عن طريق 
   بالغمر الري -٤

  . الحاليةالريعن طريق قنوات مفتوحة تغطى المنطقة وتشبه طرق ويكون 
    Hydraulic Loading الهيدروليكيمعدل الحمل : رابعاً

     محددة يعرف بأنه حجم المياه بالنسبة لوحدة المساحة من األرض المروية خالل فترة زمنية •
 ).  عامأو شهر أويوم  (

عام وذلك لمياه الصرف /٢م/٣م٦,١  إلى ١,٧ حدود في الهيدروليكي يكون معدل الحمل أنيجب  •
 ).يبتدائإترسيب (بتدائية إ المعالجة معالجة الصحي

   Underground Drainageالصرف تحت السطح :  خامساً
 كان منسوب المياه أوتربة ضعيفة التصرف  كانت الإذا ستعانة بنظام صرف تحت سطحييتم اإل •

 .الجوفية مرتفع

 ١,٢ من شبكة مواسير مفتوحة الوصالت تكون على عمق من سطحيالتحت يتكون الصرف  •
 .  قناة تكون على حد الحقلفي متر تحت سطح األرض وتصب جميعها ٣إلى

 .  بوصة٨ إلى ٤قطر المواسير يتراوح بين  •

 .متر ٣٠ إلى ١٥   حدود منفيلمسافة بين المواسير تكون ا •

 . PVC ـ من الأوتكون المواسير إما من الفخار  •

   Reapplication Treatment ستخدامالمعالجة قبل اإل:  سادساً

 طريقة فيها إستخدام بمرحلة معالجة ابتدائية على األقل قبل الصحي تمر مياه الصرف أنيجب  •
 العالقة والحد األدنى للمعالجة المطلوبة هو المعدل البطئ وذلك لتفادى انسداد التربة بالمواد

 .يترسيب ابتدائ أحواض  إستخدام

 تكون نسبة أن بحيرات األكسدة فمن المتوقع في تم معالجتها التي الصحيبالنسبة لمياه الصرف  •
  إستخدامالطحالب بها عالية وهذه الطحالب تسبب سدد للتربة أيضا ولذلك يجب مراعاة ذلك قبل 

 .ل البطئطريقة المعد

  Rapid Infiltration طريقة الترشيح السريع ٢-٧-٦-٥
عدادها إ يتم  أحواض على الصحي هذه الطريقة عن طريق توزيع مياه الصرف فيتتم المعالجة  •

 تخترق يطولية وبالتال أحواض األرض وذلك عن طريق تشكيل األرض الطبيعية على شكل في
تم المعالجة عن طريق حجز حبيبات التربة  وتحواض جوانب وقاع األالصحيمياه الصرف 

 .للمواد العالقة حيث تعمل التربة بنظرية الترشيح

بتدائية على األقل قبل معالجها بهذه إ معالجة الصحي تعالج مياه الصرف أنويجب مراعاة  •
 Rapidـ بعض األحيان يتم معالجتها معالجة ثانوية وهنا تقوم طريقة الوفيالطريقة 

Infiltration   معالجة ثالثية(بتحسين خواص المياه.(  

  . عاليةحواض األإلى المياه إضافة هذه الطريقة تكون معدالت في •
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 ٦٠-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  :يت اآلRapid Infiltration  ـطريقة المعالجة الطبيعية المعروفة بال إستخداموشروط أسس  فيويشترط 
  

   الموقع  إختيار :  أوالً
  - :اآلتية الموقع الشروط في تتوافر أنيجب 

   .ساعة/ مم ٢٥ تكون أعلى من أنفاذية التربة يجب ن •

 . متر من سطح األرض٢,٠ من أكثر تكون على عمق أنالمياه الجوفية يجب  •

  .٪١٥ يكون ميل األرض الطبيعية من صفر حتى أنيجب  •
   هذه الطريقة إستخدامدرجة المعالجة المطلوبة قبل :  ثانياً

 بهدف حماية التربة من حواضها على األ قبل توزيعالصحي تعالج مياه الصرف أنيجب  •
 .اإلنسداد

 .هذه الطريقة  إستخدامبتدائية على األقل قبل إ معالجة الصحيالصرف مياه  تعالج أنيجب  •

 هو حواضاأل إستخدام كان الهدف من إذا معالجة ثانوية الصحيالصرف مياه  تعالج أنيجب  •
  . النيتروجينإزالة

  دورات التشغيل :  ثالثا

  ضرورية جداًي التربة على فترات بحيث يسمح بفترات جفاف وهإلى المياه إضافة يتم أنيجب  •
د العضوية المحجوزة بين الموا عطاء فرص لتحللإللتربة إلعادة التهوية بين الحبيبات و

 .الحبيبات

جة ودرجة ل على الهدف من المعااًبناء) الراحة(يمكن تحديد فترات التشغيل وفترات الجفاف  •
 ).٥-٥(ها من الجدول رقم إستخدام تمت قبل التيجة المعال

   العضويالحمل :  رابعاً

  .)٦-٥(الجدول رقم  إستخدامب لهذه الطريقة العضوييمكن تحديد معدل الحمل  •

  
  طريقة الترشيح السريعفيعملية التشغيل ) ٥-٥(جدول الرقم 

  

درجة معالجة المياه   هدف المعالجة
  ستخدامقبل اإل

  تشغيلفترة ال  الموسم
  يوم

  فترات الرحة
  يوم-)الجفاف(

 مواد عضوية إزالة -١
  بمعدالت عالية 

   ابتدائية -أ
  
   ثانوية -ب

  صيف
  شتاء
  صيف
  شتاء

٢-١  
٢-١  
٣-١  
٣-١  

٧-٥  
١٤-٧  
٥-٤  
١٠-٥  

   ابتدائية -أ  نيتروجينل اإزالة -٢
  
   ثانوية -ب

  صيف
  شتاء
  صيف
  شتاء

٢-١  
٢-١  
٩-٧  
٢-٩  

١٤-١٠  
١٦-١٤  
١٥-١٠  
١٦-١٤  
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 ٦١-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

   طريقة الترشيح السريعفي العضويمعدل الحمل ) ٦-٥(جدول رقم 
  

  العنصر
 العضويمتوسط معدل الحمل 

Kg/Ha.d)يوم.هكتار/كجم(  
كفاءة المعالجة 

  مالحظات  ٪المتوقعة 

BOD  
يمكن الحصول على كفاءة   ٩٨-٨٦  ١٧٩,٢-٤٤,٨  

   معظم األحوالفيعالية  

  نيتروجين
 

٤١,٤٤ -٣,٣٦  
  

٩٣-١٠  
  

توقفة على درجة الكفاءة الم
معالجة المياه السابقة لهذه 

  الطريقة 

  ٩٩-٢٩  ١٣,٤٤-١,١٤  فوسفور
الكفاءة المتوقفة على 

 تقطعها المياه التيالمسافة 
  خالل التربة

  
  طريقة الغمر  ٣-٧-٦-٥

 تكون قد تلقت درجة من أن يجب والتي (الصحي هذه الطريقة توزيع مياه الصرف فييتم  •
ال تأخذ  تعد بعناية أن يجب والتي(على سطح األرض )  الثانويةأو بتدائية اإل –درجات المعالجة 

 هذه الميول بقنوات للتجميع ويتم زراعة هذه األرض بنباتات يوتنته)  تسمح بجريان المياه ميوالً
 .ال تؤكل طازجة

. يفة نفاذيتها ضعأو تكون التربة فيها غير منفذة التي يتستخدم هذه الطريقة بالنسبة لألراض •
 .Evapotranspiration والنتح –ومعظم المفقود من المياه بهذه الطريقة يفقد بطريقة البخر 

  الموقع لمعالجة مياه الصرف الصحي بطريقة الغمرإختيار :  أوالً
  -:اآلتية الموقع الشروط في تتوافر أنيجب 

ها إستخدامكذلك يمكن ساعة و/مم ١٥ تقل فيها النفاذية عن التي التربة فيتستخدم هذه الطريقة  •
  .مم ساعة ٥٠ إلى١٥خفضة تتراوح من  لها نفاذية منالتي التربة في

نفاذية التربة ليس لها تأثير كبير على هذه الطريقة وليست عامل حرج إلختيار الطريقة من  •
 .عدمه

 متر من سطح ٠,٦٠  إلى ٠,٣٠ حدود ال تقل عن في يكون أنعمق المياه الجوفية يجب  •
 . تكون منطقة الجذور مشبعة بالمياهرض حتى الاأل

 .ال يؤثر على ميول األرضأوجود طبقة صخرية وعمقها يجب  •

 تسوى األرض أن أو  الميل الطبيعي سواًء٪٨ إلى ١ حدود من في يكون ميل األرض أنيجب  •
 .على هذه الميول

يان  سطح التربة نتيجة جرفي حال قبل حدوث تآكل ي بأ٪١٤ال يزيد ميل األرض عن أيجب  •
  . قنوات التجميعإلى وصولها يالمياه وبالتال

 
  طريقة الغمر إستخداملمطلوبة قبل  ادرجة المعالجة:  ثانياً

 . متقدمةأو ثانوية أو تم معالجتها معالجة ابتدائية التي الصحيتستخدم هذه الطريقة لمياه الصرف  •
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 ٦٢-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 تمر على أنمعالجة يجب  هذه الطريقة ألى نوع من الفي حالة عدم تعرض المياه المستخدمة في •
 .ها لحماية نظام التوزيع من السددإستخدام دقيقة قبل مصافي

 .مم ١,٥ الدقيقة عن المصافيال تزيد فتحات أيجب  •

 هذه الطريقة خارجة من المعالجة بطريقة بحيرات األكسدة يجب في كانت المياه المستخدمة إذا •
 .لتر / مجم٣٠زيد تركيز الطحالب فيها عن يال أ

    Hydraulic Loading Rateالهيدروليكيمعدل التحميل :  ثاًثال

 في الهيدروليكي فقط يكون معدل التحميل مصافي مرت على التي الصحيبالنسبة لمياه الصرف  •
 .متر مربع/ دقيقة /  لتر ٧,٤٥ إلى ٣,١حدود 

مكث من زمن  ( بحيرات مهواة أوبتدائية إ مرت على معالجة التي الصحيبالنسبة لمياه الصرف  •
متر /دقيقة/ لتر٧,٤٥  إلى ٣,١فى حدود من ي  يوم يكون معدل التحميل الهيدروليك٢ إلى ١

 .مربع

 الهيدروليكي مرت على بحيرات األكسدة يكون معدل التحميل التي الصحيبالنسبة لمياه الصرف  •
 . مربعمتر/دقيقة/  لتر١,٨٦ من أقل

 متقدمة يكون معدل التحميل أو ثانوية  مرت على معالجةالتي الصحيبالنسبة لمياه الصرف  •
 .متر مربع/دقيقة/  لتر٩,٩٤ إلى٤,١ حدود في الهيدروليكي

   Land Slope Length يمسطحات األراض:  رابعاً

 قد تم الصحي كانت مياه الصرف إذا اً متر٤٥  إلى٣٠ حدود من فيطول ال يكون أنيجب  •
 .هذه الطريقة إستخدام قبل مصافيمرورها على 

 قد تم الصحي كانت مياه الصرف إذا اً متر٤٥ إلى٣٠ حدود من في يكون الطول نأيجب  •
 ) . يوم ٢  إلى ١ومن مكث من  ( بحيرات مهواة أومعالجتها ابتدائيا 

 قد تمت معالجتها الصحي كانت مياه الصرف إذا اً متر٤٥ من أكبر يكون الطول أنيمكن  •
 .ببحيرات األكسدة

 قد تمت معالجتها الصحي كانت مياه الصرف إذا اً متر٥٠ى إل٣٠ يكون الطول من أنيجب  •
 ).ثالثية( متقدمة أو) ثانوية(بيولوجيا 

  فترات التشغيل وفترات الراحة: خامساً

 ١٤  إلى ٨ فقط تكون فترة التشغيل من مصافي مرت على التي الصحيبالنسبة لمياه الصرف  •
 . ساعة١٦ إلى ١٤ساعة وفترة الراحة من 

 متقدمة تكون فترة أو ثانوية أو مرت على معالجة ابتدائية التي الصحي الصرف بالنسبة لمياه •
  . ساعة١٦ إلى ١٤ ساعة وفترة الراحة من ١٤ إلى ٨التشغيل من 

   العضويمعدل الحمل : سادساً

  .يوم/هكتار/   BOD كجم ٢٨٥ عن العضوي ال يزيد الحمل أنيجب  •

  Constructed Wetlands) األرض الرطبة( المستنقعات الصناعية ٤-٧-٦-٥
 مستنقعات تزرع  إنشاء الطبيعية وذلك عن طريق الصحيحدى طرق معالجة مياه الصرف إ هي •

  . متر٠,٦٠ حدود في النباتات المائية وعمق المياه فيها أوبالبوص 
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 ٦٣-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 يف تقوم بالمعالجة البيولوجية وكذلك تساعد النباتات التيريا يالنباتات المزروعة تنمو عليها البكت •
 . نمو الطحالب عن طريق حجب أشعة الشمس عنهافي التحكم فيترشيح المياه وتساعد 

 مرت على أن سبق التي الصحي تحسين خواص مياه الصرف فيعادة تستخدم هذه الطريقة  •
 .مرحلة المعالجة

      يوجد نوعان للمستنقعات الصناعية النوع األول يعرف بالتصرف بسطح الماء الحر •
(FWS) Free Water Surface قنوات ذات قاع من تربة غير أو  أحواض عبارة عن  وهي 

 أو متر وتكون النباتات إما عائمة على السطح ٠,٦٠ إلى٠,١٠ حدود من فيمنفذة للمياه وبعمق 
 .حواض هذه األفي  القاع وتكون المياه حرة الحركة إلىلها جذور تصل 

 وهو عبارة عن  Subsurface Flow (SF)أما النوع الثانى فيعرف بالتصرف تحت السطح  •
 الزلط الرفيع وتزرع بالبوص والنباتات المشابهه لهم وتوزع أوتردم بالرمل ) ترنشات(خنادق 

 .الوصالت تحت السطحيةوالمياه خاللها عن طريق شبكة من المواسير المفتوحة 
  طريقة المستنقعات الصناعية إستخداموشروط أسس 
  الموقعإختيار :  أوال

 .٪١  تكون األرض أفقية وال يزيد الميل عنأن يفضل •

 .ساعة/مم ٥ حدود فيتكون التربة غير مسامية والنفاذية  •

 . توجد بالقرب من مستنقعات طبيعيةالتي زراعية وخاصة أجزاء من أراضي إستخداميفضل  •
   طريقة المستنقعات الصناعية إستخدامدرجة المعالجة المطلوبة قبل :  ثانيا

  .اإلبتدائيةهذه الطريقة هو المعالجة  إستخداملمطلوب للمعالجة قبل الحد األدنى ا •

 .الصحيالمستنقعات الصناعية بعد المعالجة الثانوية لتحسين جودة مياه الصرف  إستخداميمكن  •

البحيرات الصناعية ألنها تزيد من  إستخدامالمعالجة ببحيرات األكسدة قبل  إستخداميجب عدم  •
 . المستنقعاتفيعب السيطرة عليها  يصالتيتركيز الطحالب 

 .اً تقريباًالمستنقعات الصناعية ألن إزالته فيها يكون منعدم إستخدام الفوسفور قبل إزالةيجب  •
  عات الصناعيةق طريقة المستنستخدامإلوشروط عامة أسس : ثالثاً 

  : المستنقعات الصناعيةيألسس التصميم بالنسبة لنوع) ٧-٥( جدول رقم  إستخداميمكن  •

- (FWS) Free Water Surface   
- (SF) Subsurface Flow   

  
  تصميم المستنقعات الصناعيةأسس ) ٧-٥(جدول رقم 

  الوحدات   التصميمأسس   نوع النظام المستخدم
F.W.S  S.F 

  زمن البقاء 
  العمق

  العضويالحمل 
BOD  
  الهيدروليكيالحمل 

  يوم
  متر
  يوم/ هكتار/ كجم

  
  يوم/٢م/٣م

١٥-٤  
٠,٦٠-٠,١٠  
  ٦٧ من أقل
  

٠,٠٤٧ -٠,١٤  

١٥-٤  
٠,٧٥-٠,٣٠  
  ٦٧ من أقل
  

٠,٠٤٧ -٠,٠١٤  
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 ٦٤-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  Stabilization Ponds) األكسدة( بحيرات التثبيت ٥-٧-٦-٥
 وهي تعتمد على المصادر الطبيعية يالت الصحيتعتبر بحيرات األكسدة أحد طرق معالجة مياه الصرف 

  .مناسبة للتصرفات الصغيرة والكبيرة على السواء
 هذه البحيرات بطريقة طبيعية تعتمد على نشاط متبادل بين الطحالب والبكتريا باإلستعانة فيم المعالجة وتت

 حيث تقوم البكتريا الهوائية بأكسدة المواد الصحي مياه الصرف فيبأشعة الشمس وبعض العناصر الموجودة 
اد عضوية ثابتة وثانى أكسيد  المياه وينتج من هذه األكسدة موفي وجود األكسجين الذائب فيالعضوية 

 عملية البناء الضوئى فيثانى أكسيد الكربون مع بعض األمالح  إستخدامبالكربون بينما تقوم الطحالب 
  .رياي البكتستخدامإلبمساعدة أشعة الشمس وينتج األكسجين وهو الزم 

 عزل إلى باإلضافةية وتنشأ هذه البحيرات بطرق هندسية بسيطة ال تتعدى أعمال الحفر والتمهيد والتسو
  .حتها كبيرةاالقاع وتكسية الجوانب ويكون عمقها صغير ومس

  وتقييم موقع بحيرات األكسدةإختيار  -أ
  -:اآلتية الشروط والمواصفات عتبار اإلفي يؤخذ أنيجب 

بحيرات األكسدة كطريقة معالجة هو سعر إختيار  عند عتبار اإلفي يؤخذ أنأهم عامل يجب  •
 يرتفع التي المواقع في التصلح ي مساحات كبيرة وبالتالإلىذه الطريقة تحتاج  هأناألرض حيث 

  .فيها سعر األرض

  :اآلتية تنشأ البحيرات فوق منسوب المياه الجوفية وذلك لألسباب أنيجب  •

   . تلوث المياه الجوفيةفيالتحكم  -
 .صعوبة أعمال الحفر والتسوية تحت منسوب المياه الجوفية -
 . البحيراتفي الجوفية داخل البحيرات مما يسبب نقص لمدة البقاء منع تسرب المياه -

 عن آبار مياه الشرب وتكون البحيرات تحت اًمتر ٣٠ تبعد البحيرات مسافة ال تقل عن أنيجب  •
  .التيار بالنسبة لمسار المياه الجوفية

  إلى يحتاج  امتداد أي ألنيالموقع اإلمتداد المستقبلإختيار  عند عتبار اإلفي يؤخذ أنيجب  •
 .مساحات كبيرة

 فيالمياه المعالجة  إستخدام منطقة مرتفعة ليمكن في يكون موقع البحيرات أن أمكن يفضل نإ •
 . باإلنحدار الطبيعيالري

 . اإلتجاه السائد للرياحفييكون طول البحيرات  •

ل عن  تكون المنطقة المحيطة بالبحيرات خالية من العوائق واألسوار واألشجار بمسافة ال تق •
 . متر ١٠٠

متر حسب  ١٠٠٠ تبتعد عن المدينة بمسافة ال تقل عن أنبالنسبة للبحيرات الالهوائية يجب  •
 هذه البحيرات تنتج غازات ذات روائح كريهة وقد تكون مصدر لتوالد أناتجاه الرياح حيث 
 .الذباب والبعوض

    أنواع بحيرات األكسدة-ب
  :بحيرات األكسدة الالهوائية : أوالً 
 وتحسين خصائص هذه المياه قبل الصحي لمياه الصرف العضوي بحيرات الهدف منها خفض الحمل هي

        هذه البحيرات بين في  BOD البحيرات الهوائية الالهوائية هذا ويتراوح خفض تركيزإلىدخولها 
  . تحليل مكشوفةأحواض وهذه البحيرات تعمل ك٪٦٠- ٣٠
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 ٦٥-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  هوائية  تصميم بحيرات األكسدة الالأسس 

 .متر ٦-٢,٥  بينعمق هذه البحيرات يتراوح •

زمن البقاء إختيار  ويمكن ،  على درجة الحرارةعتماداًإ أيام ٥-١زمن البقاء يتراوح بين  •
 ).٨-٥( المناسب من الجدول 

  
   بحيرات األكسدة الالهوائيةفيزمن البقاء  )٨-٥(جدول 

  درجة حرارة مياه البحيرة 
  درجة مئوية 

 البحيرات فيمياه  بقاء المدة
  باليوم

 خفض فيالكفاءة المحتملة 
  ٪ المستهلكاألكسجين الحيوي

  ١٠ –صفر   ٥ من أكبر  ١٠ من أقل
٤٠-٣٠  ٥-٤  ١٥-١٠  
٥٠-٤٠  ٣-٢  ٢٠-١٥  
٦٠-٤٠  ٢-١  ٢٥-٢٠  
٣٠-٢٥      

  
   Facultative Pondsالبحيرات الهوائية الالهوائية : ثانياً

 تقع تحت التي الطبقات السفلى تترسب فيها المواد الصلبة الرسوبية سميت بحيرات هوائية ال هوائية ألن
 حين الطبقات العليا تقع تحت تأثير النشاط الهوائى حيث تصل أشعة الشمس فتنمو في يتأثير النشاط الالهوائ

  . البحيراتفي تعطى أكسجين ذائب التيالطحالب 
  

  ةتصميم بحيرات األكسدة الهوائية الالهوائيأسس        

  .يلا مرحلة على التوأي في أيام ٥ال يقل زمن البقاء عن  •

 .ث/سم٦٠المياه الداخلة للبحيرة التزيد عن   ماسورةفيالسرعة  •

 .سم ١٨٠-٩٠يتراوح عمق البحيرات من  •

 .١ : ٣  إلى ١ : ١  العرض من إلىنسبة الطول  •

يل والصيانة   من بحيرة لسهولة ومرونة التشغأكثر إستخدام التصرفات الصغيرة يفضل في •
 .والتنظيف وتفريغ الرواسب

 -: لحساب حجم البحيراتاآلتيةالمعادلة  إستخداميمكن  •

 
                                      ( ) ( )Tm355 .La . Q  .   105.3V −− θ×=            

  

  :حيث 
V   = ٣م(حجم البحيرات(  
Q   = يوم/لتر (متوسط معدل التصرف( 
θ   = ١,٠٨٥= معامل تأثير درجة الحرارة   

Tm = درجة مئوية(السنة متوسط درجة حرارة أبرد شهر في( 
La  = تركيزBOD)  لتر/مجم (  
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 ٦٦-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

   Maturation Ponds المعالجة الصحيبحيرات تحسين خواص مياه الصرف : اًثالث

  .تستخدم هذه البحيرات لتحسين خواص المياه المعالجة من الناحية البكتريولوجية والكيميائية •

  . متر١,٥ -١ حدود من فيت يكون عمق هذه البحيرا •

 . عشرة أيامإلى ٧ هذه البحيرات يكون من فيزمن البقاء  •

 .الري في ستخدام تكون مناسبة لإلالصحيالمياه الناتجة من بحيرات تحسين خواص الصرف  •

  )األكسدة(بحيرات التثبيت إنشاء شتراطات إ .١

 تحدد التي هيمناسيب المنطقة  مساحة األرض المتاحة وأنال يوجد شكل محدد للبحيرات حيث  •
 .األشكال المناسبة للبحيرات

  - :اآلتية باألغراض ي عدد البحيرات وطريقة التشغيل لتفديحد •

  . التشغيلفيالمرونة  -
 الوحدات وذلك لعمل  الصيانة ي وحدة بدون التأثير على باقأيإمكانية وقف تشغيل  -

 ).ت سنوا٥تفريغ الرواسب يكون مرة كل (وتفريغ الرواسب 
 تكون مكعبات الحفر مساوية لحجم جسور البحيرة أنيفضل من الناحية الهندسية واإلقتصادية  •

  .وذلك لتوفير تكاليف استعمال مواد أخرى من خارج الموقع

 وتكون ميول الجوانب الداخلية ، ي رأس١: أفقى )  ٣-٢ (ون ميول الجوانب الخارجية ـتك •
  .سب طبيعة التربةحي  رأس١: أفقى  )٤-٣) (بين البحيرات(

  . متر ٣عرض الجسور بين البحيرات ال يقل عن  •

 تكون المواد اإلنشائية للمداخل والمخارج مقاومة للتآكل مع تزويد المداخل والمخارج أنيجب  •
 .بهدارات مناسبة لقياس التصرف ومعرفة الفاقد بالتسرب والبخر

 هذا الميل يحمى الجوانب أن حيث ٤  :١ كانت ميولها إذا الجوانب دون التكسية إنشاء يمكن  •
 .من أمواج المياه الناتجة من الرياح

 سم ٥٠سم بحيث يكون  ١٠٠سم وعرض  ٢٠يمكن عمل تكسية للجوانب بالدبش بسمك يبدأ من  •
 تكون أن سم من التكسية تحت المنسوب ولكن يفضل ٥٠من التكسية فوق منسوب المياه و

 . تسمح بحجز المواد المطاطية والشحوم مثل الدبش الخرسانة حيث أنها الأوالتكسية بالطوب 

يجب عمل تكسية لقاع البحيرات لحماية المياه الجوفية وذلك عندما تكون المسافة بين قاع البحيرة  •
 . متر٣ومنسوب المياه الجوفية تقل عن 

لط سمنت والخ عمل خليط من التربة واإلأورقائق من البالستيك  إستخدامبالقاع إما  تتم تكسية •

 كيلوجرام من ٨والى  حإلىويحتاج كل متر مربع من مساحة األرض . بكمية مناسبة من المياه

سفلت لتكسية القاع حيث أنه يمنع نمو النباتات اإل إستخداموكذلك يمكن . ي البورتالنداإلسمنت

  . البحيراتفيوالحشائش 

   Aerated Lagoonsالبحيرات المهواة    ٦-٧-٦-٥
وتعتمد .  نفس الوقت تعمل بنفس فكرة الحمأة المنشطةوفي تطوير لبحيرات األكسدة هيتعتبر هذه الطريقة 

طرق التهوية  إستخدامب البحيرات وتتم التهوية إما فيهذه الطريقة أساساً على تهوية المخلفات السائلة 
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 ٦٧-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

يرات بأحد وتكون التهوية بهدف تحسين كفاءة البح. الهواء المضغوط إستخدامب أوالميكانيكية السطحية 
   -:اآلتيةالوسائل 

ط يالتهوية بطريقة خلط بسيطة تساعد على رفع المواد العضوية للطبقات السطحية حيث يمكن تنش : أوالً
  .البكتريا الهوائية

  .التهوية بهدف إمداد البحيرات باألكسجين الذائب مع عدم اإلهتمام بدرجة التقليب:  ثانياً
 طريقة الحمأة في مثل ما يحدث يمياه البحيرة مع توفير أكسجين ذائب كافتهوية تسمح بمزج كامل ل:  ثالثاً

 هذه الحالة تختفى الطحالب ألن درجة عكارة المياه نتيجة للمزج وفي  ،المنشطة ولكن بدون حمأة معادة
  . تسبب عدم نمو الطحالبشعة الشمس لمياه البحيرة وبالتاليالكامل تمنع إختراق أ
  :ت يجب عمل دراسات مفصلة عن اآلتياإلختيار موقع البحير

  .طبوغرافية المنطقة وما يحيط بها •

 .خصائص التربة ومكوناتها •

 .المنطقة فيالمياه الجوفية  •

 .المخلفات السائلة بعد المعالجة إستخدامإمكانية  •
  لبحيرات المهواهاموقع إختيار   -أ

الشرب وتكون البحيرات تحت مياه  بارآ عن اً متر٣٠تعد البحيرات مسافة ال تقل عن ب تأنيجب  •
  .التيار بالنسبة للمياه الجوفية

 .ي متر عن أقرب تجمع سكان٥٠٠ تبتعد البحيرات مسافة ال تقل عن أنب جي •

 الري فيمنها  المياه الخارجة إستخدام منطقة مرتفعة ليمكن في يكون موقع البحيرات أنيفضل  •
 .يباإلنحدار الطبيع

 .ات المستقبلية بحيث تسمح مساحة الموقع لعمل هذه التوسعات التوسععتبار اإلفي يؤخذ أنيجب  •

 يكون قاع البحيرات فوق منسوب المياه الجوفية وال يسمح بأن أنبالنسبة للمياه الجوفية يجب  •
 .يكون القاع تحت هذا المنسوب أبداً

  البحيرات المهواهإنشاء  شروط -ب

 حالة التربة الطينية يتم فيو  ،كانت متماسكة إذاالتربة الطبيعية ي تنشأ البحيرات عادة بالحفر ف •
 . الخراسانةأو الحجر أو الطوب أوتكسية القاع والجوانب بالدبش 

 .ي رأس١: أفقى ) ٣-٢(تكون ميول الجوانب الخارجية  •

 حسب طبيعة التربة وحسب أعمال  رأسي١: أفقى ) ٤-٣(وتكون ميول الجوانب الداخلية  •
 .التكسية المقترحة

 من ذلك يجب عمل أكبر كانت إذا و٤ :١ كانت الميول إذا الجوانب بدون تكسية إنشاء يمكن  •
 .تكسية

سم فوق وتحت سطح المياه لمنع تآكل الجوانب من  ٤٠ حالة الجوانب الترابية تكون التكسية في •
 .تأثير حركة المياه

سم فوق سطح  ٥٠(سم ١٠٠ سم وعرض ٢٠يتم عمل التكسية بالدش للجوانب وبسمك يبدأ  •
 ) .لمياها
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 ٦٨-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 متر بين البحيرات الصغيرة وال ٢,٠يتم عمل ممرات بين البحيرات وال يقل عرض الممر عن  •
 . حالة البحيرات الكبيرةفيمتر  ٤,٠يقل عن 

 منتصف البحيرة وتكون المواد اإلنشائية له فيمدخل البحيرة بحيث يكون إنشاء  يتم أنيجب  •
 .مقاومة للتآكل

 يتم عمل أن فوق سطح المياه مع مرعاة أو تصب إما بالقاع أن بالنسبة لماسورة المدخل يمكن •
رضية القاع كما يجب حماية مخرج مسورة المداخل من أتكسية حول مصب المدخل لمنع نحر 

 . منطقة المصبفيالرواسب المحتمل تراكمها 

 -:بالنسبة للقاع يراعى اآلتى •

 .جوفية يكون القاع غير منفذ للمياه لمنع تلوث المياه الأنيجب  -
 :اآلتية كانت األرض منفذة يجب عزل القاع بأحد الطرق إذا -

  .رقائق من البالستيك إستخدامب -١
 .سم من الطين المضغوط ١٠لقاع بطبقة بسمك اتغطية  -٢
 للتربة مع اإلسمنتسمنت حيث يضاف خليط من التربة واإل إستخدام -٣

ة حيث يحتاج كل متر مربع من مساح. حفظهما بطبقة مناسبة من المياه
 .ي البورتالنداإلسمنت كجم من ٨ حوالى إلىاألرض 

 
  عامة لطرق تهوية البحيرات الصناعياًأسس  -ج

  :اآلتيةيتم تهوية البحيرات بأحد الطرق  •

  .الهواء المضغوط -
 .الطرق الميكانيكية السطحية -
 حركة ميكانيكية لتقليب إلىمصادر الطاقة الطبيعية مثل طاقة الرياح وتحويلها  إستخدام -

 . ه البحيراتميا
ن العمق المغمور من وحدات ومعدات تهوية عائمة عن المعدات الثابتة حتى يك إستخداميفضل  •

  . البحيرةفيالتهوية ثابت مع تغير منسوب المياه 

 حدود في تترك مسافات بينها أنبالنسبة لمعدات التهوية الميكانيكية المحمولة على عوامات يجب  •
 .اًمتر ٦٠

 على قواعد ثابتة يجب مراعاة الحفاظ على منسوب المياه ةعدات تهوية منشأم إستخدام حالة في •
 .ةيالثابت حتى تعمل هذه المعدات بكفاءتها التصميم

    أنواع البحيرات المهواه-د
  بحيرات مهواة هوائية ال هوائية :  أوالً

 إلبقاء المواد يفكمية التهوية فيها تسمح بإمداد البحيرات باألكسجين الذائب وتوزيعه ولكن ال تك •
 .الصلبة عالقة بالمياه

عطاء األكسجين الذائب المطلوب وال تصمم على إلساس الطاقة المطلوبة يتم تصميمها على أ •
 .أساس الخلط الكامل

 األكسجين إزالة في) ٪٨٠-٪ ٧٠( يوم وتعطى كفاءة ٨-٤ هذا النوع تكون من فيمدة البقاء  •
 . المستهلكحيويال
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 ٦٩-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 .يدخل البحيرات  BODكجم /كجم أكسجين ١,٥وب تقدر بحوالى كمية األكسجين المطل •

 . متر مكعب من حجم البحيرة١٠٠٠ حصان لكل ٣-١الطاقة المطلوبة تتراوح بين  •

 .يوم/٣م/ BODكجم  ٨٠ يحدد بحوالي العضويالحمل  •

  عام وتقل هذه الكمية بنسبة/شخص/لتر) ٥٠-٣٠( قاع البحيرات بمعدل فيتتراكم الرواسب  •
 . حجز الرمال قبل البحيرات أحواض إستخدامالة  حفي ٪٥

  بحيرات مهواه هوائية:  ثانياً
 في تكون المواد الصلبة يلتهوية تكون لتوفير األكسجين الذائب المطلوب مع عمل التقليب الالزم لكا كمية 

 .البحيرات عالقة
 . من حجم البحيرات٣م/ وات٢٤-١٤ حدود فيالطاقة المطلوبة تكون  •

 .اً متر٥,٥-٢,٥ حدود من فيات يكون عمق البحير •
  

 تفاصيل بحيرات مهواه هوائية) ٩-٥(جدول 

قطر دائرة انتشار   )متر(قطر دائرة الخليط   )متر(العمق   )حصان(الطاقة المطلوبة 
  )متر(األكسجين 

٣  
٥  
١٠  
٢٠  
٢٥  

١,٨  
١,٨  
٢,٤  
٣  
٣  

١٥  
٢١  
٢٧  
٣٥  
٤٠  

٤٥  
٦٤  
٧٩  
١٠٠  
١١٤  

  
  الجة لمياه الصرف الصحي للتجمعات السكنية الصغرىنظام المعإختيار   أسلوب ٨-٦-٥

 التجمعات السكنية الصغيرة والمبانى المنعزلة عنها في وتصرفاتها الصحيتختلف خصائص مياه الصرف 
نظام المعالجة وتصميمه وكذلك التخلص بعد إختيار  وهذا اإلختالف به تاثير مباشر على  ، المدن الكبيرةفي

   :ي كاآلتهيات يوتسم ٣ إلىم التجمعات السكانية الصغيرة ويمكن تقسي ، المعالجة

  .شخص ٥٠٠ من أقلمستوى أول لعدد سكان  •

  .شخص) ٢٥٠٠- ٥٠٠(لعدد سكان  يمستوى ثان •

  .شخص) ١٠٠٠٠-٢٥٠٠(لعدد سكان  مستوى ثالث •

 ايير ال تتعارض مع معأ وردت سابقاً بشرط التياإلبتدائية طرق الصرف  إستخدام المستوى األول يمكن في
  .حماية البيئة

الطريقة المناسبة للمعالجة إعتماداً على ظروف كل مشروع  إستخداميمكن ي والثالث ف الثانياتلمستوأما ا
  .وكل منطقة خاصة المساحات لتنفيذ وتشغيل هذه العمليات

  
ركزية  مواقع مإلى تكون التجمعات السكنية متقاربة يمكن تخطيط أعمال التجميع التي بعض الحاالت وفي
  أو مناطق القرى السياحية بالساحل الشرقي فيعمليات معالجة تخدم عدة تجمعات كما هو الحال إنشاء و

  .قتصاديةإ حيث يساعد إمتداد المناطق الصحراوية جنوباً على اتباع مثل هذه الطرق بصورة آمنة و–الغربى
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 ٧٠-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  مبانى المنعزلة التجمعات السكنية الصغيرة والفي خصائص المخلفات السائلة ٩-٦-٥
 الناتجة من التجمعات السكنية الصغيرة والمبانى المنعزلة من النوع متوسط القوة الصحيتعتبر مياه الصرف 

  .يبين خصائص هذه المخلفات) ١٠-٥( من حيث التركيزات والجدول رقم
  

  زلة التجمعات السكنية الصغيرة والمبانى المنعفيخصائص المخلفات السائلة ) ١٠-٥( جدول رقم
  المتوسط  المدى  الوحدة  نوع المخلفات

BOD5 
  مواد عالقة 

NH3-N 
  (N)ينيتروجين عضو
   يفوسفور عضو

   يفوسفور غير عضو
  يعدد الكولوفورم الكل

  لتر/مجم
  لتر/مجم
  لتر/مجم
  لتر/مجم
  لتر/مجم
  لتر/مجم

  ملليتر١٠٠/عدد

٢١٦-٥٤٠  
٦٠٠-٢٤٠  
٢٠-٧  
٦٠-٢٤  
١٠-٤  
١٧-٧  
١٠١٠-٧١٠  

٣٩٢  
٤٣٦  
١٤  
٤٣  
٧  
١٤  
٨١٠  

  
   التجمعات السكنية الصغيرة والمبانى المنعزلةفي  متوسط معدل تصرف الفرد ١-٩-٦-٥

ختالف مستوى إالمنعزلة بي  التجمعات السكنية الصغيرة والمبانفييختلف متوسط معدل تصرف الفرد 
  )  للسكاني واإلقتصاديالمستوى اإلجتماع(المعيشة والنشاط 

   :كاآلتي
 يوم/شخص/ لتر١٥٠ – ٥وفيه يتراوح متوسط معدل التصرف من  منخفض يمستوى اقتصاد  ••
 يوم/شخص/ترل١٦٠ – ١٠٠ متوسط وفيه يتراوح متوسط معدل التصرف من يمستوى اقتصاد  ••
 يوم/شخص/ لتر٣٠٠ – ٢٠٠ مرتفع وفيه يتراوح متوسط معدل التصرف من يمستوى اقتصاد  ••

 
   معدل التصرففي    التغير 

 نظام المعالجة المناسب إختيار  تؤثر على التيهم العوامل  من أ معدل التصرففييعتبر التغير  •
 ي من التصرف اليوم٪ ٤٠٠-٢٠ ويتغير معدل التصرف من . كفاءة عملية المعالجةفيوكذلك 

 لتعداد من ٪٣٠٠-٥٠يتغير من  ، كما  شخص١٠٠٠ يقل تعدادها عن التيالمتوسط للمناطق 
 . شخص١٠٠٠٠-١٠٠٠

 

 أيالتصرف المتوسط بدون ى  اإلعتماد علإلىحطات المعالجة  تصميم مفييرجع القصور  •
 المناطق السكنية الصغيرة والمناطق المنعزلة  في وتزداد هذه المشكلة . للتصرف األقصىإعتبار

 التي تكون حساسة للتغيرات يوذلك ألن محطات المعالجة فيها تكون من النوع الصغير وبالتال
التصرف يكون كبيراً ي  وكذلك ألن معدل التغير ف ،ئلة معدل تصرف المخلفات السافيتحدث 

 فترات قد تكون في عدم وجود تصرف على اإلطالق إلى بعض الحاالت فيبل ويصل األمر 
 .طويلة

 

 : يبالنسبة للمناطق السكنية الصغيرة والمنعزلة يمكن حساب التصرف األقصى كاآلت •

 .دل التصرف من متوسط مع٦-٣ يتراوح بين يالتصرف األقصى اليوم -
  .  من متوسط معدل التصرف٣-٢ يتراوح بين يالتصرف األقصى الموسم -
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 ٧١-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

      التجمعات في الصحينظام معالجة الصرف إختيار  األسس الواجب مراعاتها عند ٢-٩-٦-٥
  يرةالسكنية الصغ

 الكبيرة المدن في التجمعات السكنية الصغيرة عنها في الصحيل المتعلقة بمعالجة الصرف ـتختلف المشاك
نظام المعالجة تختلف بحيث تناسب هذه الحاالت إختيار  يتم اإلعتماد عليها عند التي األسس فإن يوبالتال، 

  : ومن هذه األسس ،الخاصة
   درجة المعالجة المطلوبة -١
 التجمعات السكنية الصغيرة تكون درجة المعالجة المطلوبة عالية خاصة عندما تكون في معظم الحاالت في

نتاج مياه معالجة ذات جودة عالية إ اإلهتمام بأن تكون المعالجة قادرة على فإن يوبالتال. ات سياحيةتجمع
  .طريقة المعالجةإختيار  عند يساسأيعتبر عامل 

  إمكانيات التشغيل والصيانة المحدودة  -٢
 إلى باإلضافةة  المناطق السكنية الصغيرفي إمكانيات التشغيل والصيانة محدودة  تكون أغلب األحوالفي

التشغيل والصيانة ي  يكون أسهل فالذينظام المعالجة إختيار  يفضل التالي وب ،عدم توافر العمالة المدربة
  . عمالة فنية مدربة كلما أمكن ذلكإلى ال يحتاج الذيو
   التصرفات في التغير الكبير  -٣

عب مشكلة تؤثر على كفاءة نظام  أصالتغير هذا  حيث يعتبرعتبار اإلفي تؤخذ أن نقطة هامة يجب وهي
 في للطبيعة الخاصة  المناطق السكنية الصغيرة عادة ما يكون كبيراً نظراًفي التصرف فيوالتغير . المعالجة

 في من السكان  كبيرةًاً تستقبل فجأة أعدادوالتيهذه المناطق مثل المناطق السياحية على سبيل المثال 
 في ثم يقل عدد السكان فجأة وكذلك تحدث زيادات كبيرة  ،ألسبوعا جازات نهايةإجازات الموسمية واإل

 هذه المناطق من ال فيالتصرف يتراوح ي  التغير ففإن وعموماً.  مواسم أخرىفيمواسم معينة وتنخفض 
 بعض في أضعاف التصرف المتوسط ٨ إلى قد يصل الذي التصرف األقصى وإلىطالق تصرف على اإل

 إيقاف المحطة ثم إعادة ياإلطالق لفترات طويلة وبالتال عدم وجود تصرف على أن ةويجب مراعا .الحاالت
 حالة التهوية المطولة فيعادة عملية بداية التشغيل مرة أخرى وذلك كما إ إلىتشغيلها مرة أخرى يحتاج 

  .على سبيل المثال
  
   محطات سابقة التجهيز١٠-٦-٥

   :اآلتيةسابقة التجهيز الشروط  لصرف الصحيمحطات المعالجة لمياه اإختيار  يراعى عند أنيجب 

 . التصرففي الخاصة بها ذات مدى واسع لتناسب التغير المتوقع المضخات تكون أن •

 .الترسيب أحواضالخبث والزيوت من سطح إلزالة وجود وسيلة  •

 .التهوية أحواض في تركيز المواد العالقة فيتوافر وسيلة للتحكم  •

 .الهواء الالزم معدل ضخ فيتوافر تحكم كامل  •

 . تكون مصممة للعمل تحت أحمال عضوية هيدروليكية مختلفة ومتغيرةأن •

 . وجود وسيلة مناسبة لتجميع الحمأة الزائدة والتخلص منها •

 . انتشار الروائحفيتوفر تحكم كامل  •

الترسيب  أحواض في بحيث ال تحدث بدرجة كبيرة  Denitrification عملية التأزتفيالتحكم  •
 .وتسبب تعلق للحمأة النهائي

 الحمأة الراجعة لها مدى واسع حتى تكون كميات الحمأة الراجعة مناسبة مضخات تكون أنيجب  •
 .لظروف التشغيل المختلفة

 . الكلورإضافة مثل Disinfectionيجب توفر طريقة مناسبة للتطهير بعد المعالجة  •



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ٧٢-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

    :هييز أنواع محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي سابقة التجهأكثر و

  Extended Aeration  التهوية المطولة •

  Contact Stabilizationاإلمتصاص السريع  •

   Rotating Biological Contactors    األقراص البيولوجية الدوارة •
  
  Extended Aeration التهوية المطولة سابقة التجهيز ١-١٠-٦-٥

  : التجهيز حالة المحطات سابقةفيشتراطات التهوية المطلوبة إوأسس 

  .اإلبتدائي الترسيب  أحواضيمكن اإلستغناء عن  •

حيث يصعب   Air Lift من النوع المضخات إستخدامبالنسبة لطلمبات الحمأة الراجعة ال يفضل  •
 .التحكم فيها

 . بوسيلة لتجميع الخبثالنهائي يزود حوض الترسيب أن  •

 .ة عالية الخبث من حوض الترسيب فعالة وذات كفاءإزالة تكون وسيلة أن •

تباع اإلشتراطات العامة وأسس التصميم الخاصة بالتهوية إ هذه األسس يجب إلى باإلضافة •
 . سبق ذكرهاوالتيالمطولة 

  Contact Stabilization  )سابقة التجهيز(  اإلمتصاص السريع ٢-١٠-٦-٥
  : حالة المحطات سابقة التجهيزفيواشتراطات اإلمتصاص السريع أسس 

 . Colloidal الصورة الفردية في   BODـ كان معظم الإذاتصاص السريع اإلمإختيار  يتم  •

 . التصرففي مناسبة للتغير الكبير المضخات تكون أن •

 ري فيالمياه  إستخدامعادة إ حالة وفي  ، المناطق السياحيةفيهذه الطريقة   إستخدامال يفضل  •
 .المساحات الخضراء مثل الحدائق والمالعب

 . بوسيلة لتجميع الخبثالنهائيب  يزود حوض الترسيأن •

 . الروائحفيالتحكم  •

 هذه األسس يجب اتباع اإلشتراطات العامة وأسس التصميم الخاصة بطريقة إلى باإلضافة •
 .  سبق ذكرهاوالتياإلمتصاص السريع 

    Rotating Biological Contactors     األقراص البيولوجية الدوارة٣-١٠-٦-٥
  : حالة المحطات سابقة التجهيزفيالبيولوجية الدوارة شتراطات األقراص إوأسس 

  . قبل وحدة األقراصيبتدائإال بد من وجود حوض ترسيب  •

 .نتشار الروائحإ يتم تغطية الوحدة وال تكون عرضة للرياح  الشديدة واألمطار وأنيجب  •

ير المياه  تكون المحاور المثبت عليها األقراص موازية إلتجاه سأن الوحدات الصغيرة فيممكن  •
 في تكون المحاور عمودية على إتجاه سير المياه أن أما الوحدات الكبيرة فيجب  ، الوحدةفي

 .الوحدة

 . متر٨,٢٥ - ١,٥طول المحاور يتراوح بين  •
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 ٧٣-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 الصحي تكون ذات مساحة سطحية عالية ومن مادة ال تتفاعل مع مياه الصرف أناألقراص البد  •
 . الكثافةيلاويفضل البولى إيثيلين ع

 . سبق ذكرهاالتيتباع اإلشتراطات العامة الخاصة باألقراص البيولوجية الدوارة إيجب  •
  
  Wastewater Disposal يالصح  التخلص من مياه الصرف ١١-٦-٥

  :اآلتيةحد الطرق أبعد معالجتها ب الصحييتم التخلص من مياه الصرف 
   المسطحات المائيةيف التخلص -٤             ي السطحالري -١
   التخلص من آبار عميقة-٥           ي تحت السطحالري -٢
   البيارات-٦    والنتح مصبات البخر -٣

  Surface Irrigation ي السطحالري  ١-١١-٦-٥
  المساحات الخضراء واألرضري في بعد معالجتها الصحيمياه الصرف  إستخدام هذه الطريقة يتم في

  :المجاورة ويكون التخلص بواسطة

  .بات لجزء من هذه المياهإمتصاص الن •

 . تصريف جزء من المياه للجو عن طريق نتح النبات •

  . تسريب جزء خالل التربة •

   :اآلتيةونجاح هذه الطريقة يعتمد على العوامل 

   .طبيعة التربة •

 .نوعية النباتات •

 .الظروف المناخية •

 .ميول األرض •
   :يه ي السطحالري فيوالطرق المستخدمة 

  ر  بالغمالري  : أوالًً
 أرخص الطرق وتروى فيها األرض بمعدل يزيد من معدل ي األفقية وهي األراضفيتستخدم هذه الطريقة 

  . المساحة بأكملهارينفاذية التربة  لضمان 
   بالرش الري  :ثانياً

 . المستوية والمائلةي األراضفييستخدم  •

 .نسدادتتعرض لإل مم حتى ال ٤,٥يجب أال يقل قطر فتحات الرش عن  •
   بالقنوات الري  :ثالثاً

 تسير فيها المياه باإلنحدار يالتمجموعة من القنوات المتقاربة المتوازية  إستخدامحيث يتم  •
 .يالطبيع

 . هذه الطريقةفي تكون األرض أفقية أنيجب  •

 القنوات بصورة متقطعة بحيث تغمر القنوات ثم تترك لتجف فترة من فييكون سريان المياه  •
 .ة التربةالوقت حتى ال تقل مسامي

 .هذه الطريقة غير مناسبة للمناطق السياحية •
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 ٧٤-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  ي السطحيشتراطات عامة للرإ

 يجب التحكم  ،الري فيها إستخدام المعالجة عن طريق الصحيعند التخلص من مياه الصرف  •
ريا يفيها لمنع حدوث تأثير على الصحة العامة حيث تحتوى هذه المياه على أعداد كبيرة من البكت

 .إلجراءات لمنع التالمس المباشر مع هذه المياهوتتخذ كافة ا

 .الري فيها إستخدام الكلور للمياه بعد معالجتها وقبل إضافةيجب  •

 . ملليلتر٣/١٠٠ يجب أال يزيد عن سطحي الالري في المياه المستخدمة فيعدد بكتريا القولون  •

 متر من ٣يقل عن  يجب أال سطحي الالري فيها ة المنطقة المستخدمفيعمق المياه الجوفية  •
 .سطح األرض

 . فرد١٠٠ فرد حتى ٣٠ تتراوح بين فدان لكل سطحي الالريالمساحة المطلوبة لطرق  •

 Subsurface Irrigation ي تحت السطحالري ٢-١١-٦-٥
 الري فيها إستخدام المعالجة عن طريق الصحي هذه الطريقة التخلص من مياه الصرف فييتم  •

النباتات عن طريق شبكة مواسير مفتوحة الوصالت توضع تحت أيضاً ولكن يتم توزيعها على 
 . منطقة الجذورفيسطح األرض 

 .جح كلما كانت األرض مسامية مفككة تنوهيأعداد كبيرة  إلىتتميز هذه الطريقة بأنها ال تحتاج  •

حتماالت التالمس المباشر مع مياه إل ل كما أنها تق ،هذه الطريقة تناسب التجمعات الصغيرة •
 . المعالجةالصحيف الصر

  
  إشتراطات عامة للري تحت السطحي

 .سطحي تحت الالري فيها إستخدام الكلور للمياه بعد معالجتها وقبل إضافةيمكن  •

 متر ٣ يجب أال يقل عن سطحي تحت الالري المنطقة المستخدمة فيها فيعمق المياه الجوفية  •
 .من سطح األرض

  إستخدام ويمكن  ، حوض به سيفون طردفيجة  بعد المعالتصريف مياه الصرف الصحييتم  •
  .الصحيهذا الحوض أيضاً ليوفر زمن التالمس الالزم بين الكلور ومياه الصرف 

 متر ويكون من الفخار بلحامات ١,٥حوض بطول اليكون جزء الماسورة األول الخارج من  •
توزيع تحت سطح  والرمل ثم تبدأ بعد ذلك مواسير التوزيع وتكون مواسير الاإلسمنتبمونة 

 .سم ٥٠-٣٠األرض بحوالى

 متر حتى تسمح ١,٥توضع المواسير على شكل خطوط وتكون المسافة بين كل ماسورة وأخرى  •
 . متر٢-٠,٩  جوف األرض والمسافة بين الخط واآلخر تكون حولى إلىبتسرب المياه 

سم  ٣٠يالرؤوس ويكون طول الواحدة حو  غير مطلى وباليعادة تستخدم مواسير فخار عاد •
 .بوصة ٦-٤والقطر من 

 .٥٠٠ : ١  إلى ٣٠٠ : ١ يتراوح بيناً خفيفاً خنادق منحدرة انحدارفيتوضع المواسير  •

  بكسر األحجار أسفل الماسورة وحولهاسم ويمأل الخندق ٥٠ ي حوالالخندق يكون عرض •
 .كسر األحجار أو بالرمل يرتفاع بضعة سنتيمترات فوق سطحها العلووبإ
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 ٧٥-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 كما يمكن مد  ، من خط مواسير يتم التوزيع عن طريق صندوق توزيعأكثر إلىحاجة  حالة الفي •
 .خط مواسير محكم الوصالت ليتفرع منه خطوط المواسير مفتوحة الوصالت

 من أكثر ويمكن عمل  ، يتم وضع المواسير حسب خطوط الكنتور ،بالنسبة لألرض المنحدرة •
 ال يتسرب أي بين صناديق التوزيع مصمتة  تكون المواسير الموصلةأنصندوق توزيع على 

 .منها الماء

 
  لري تحت السطحيال مواسير اطوأحساب ل
  . متر٣٠  يجب أال يزيد  طول الخط عن -

  :اآلتيةولتحديد طول الخط يمكن اإلعتماد على الطريقة 

  . سوف توضع عليه المواسيرالذيسم بالعمق  ٣٠ ×سم ٣٠يتم حفر مساحة قدرها  •

 . الحفرةفيسم ماء ويحسب الزمن الالزم لتسرب الماء ١٥عمق تمأل الحفرة ب •

 . عدة أماكن ويؤخذ المتوسطفييتم إعادة هذه التجربة  •

 . لحساب المساحة الالزمة)١١-٥ (يستخدم الجدول •
 

  الزمن الالزم لتسرب الماء والمساحة المطلوبة للسطح) ١١-٥(جدول 
  

  المساحة السطحية  )دقيقة(الزمن الالزم لتسرب الماء داخل الحفرة 
  شخص/٢م

  أقل أو دقيقة ١٤
  أقل أو دقيقة ١٨
  أقل أو دقيقة ٢٤
  أقل أو دقيقة ٣٥
  أقل أو دقيقة ٦٠
  أقل أو دقيقة ٧٥

  أقل أو دقيقة ١٨٠    
  أقل أو دقيقة ٣٦٠        

  

٢,٥  
٣,٠  
٣,٦  
٤,٠  
٥,٢  
٦,٣  
٩,٠  
١٤,٠   

  

  :طول الماسورة •
  
  

                         المساحة السطحية                                      
             ــــــــــــ  =طول الماسورة          

                                                                عرض الخندق
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 ٧٦-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  Evapotranspiration Moundsوالنتح  مصاطب البخر ٣-١١-٦-٥
 موقع في حالة وجود مشاكل فيمعالجتها  بعد الصحييستخدم هذا النظام لصرف مياه الصرف  •

 وجود طبقات صخرية أو انخفاض نفاذية التربة أورتفاع منسوب المياه الجوفية إالصرف مثل 
 حالة اإلهتمام بالحفاظ على فيهذا النظام أيضاً  إستخدامكما يمكن . بالقرب من سطح األرض
 .المياه الجوفية من التلوث

 يسمح بتسرب المياه للتربة أسفل المصطبة وذلك عن طريق عمل يمكن تنفيذ هذا النظام بحيث ال •
 كل كمية المياه المصروفة فإن هذه الحالة وفي . البالستيكأوعزل بواسطة ألواح من المشمع 

 حاالت أخرى يمكن تنفيذ المصطبة وفي .على هذا النظام يتم التخلص منها بواسطة النتح والبخر
 والجزء اآلخر يسمح له بالتسرب في ياه بواسطة البخر والنتحبحيث يتم التخلص من جزء من الم

 من التربة أسفل المصطبة حتى منسوب  كان هناك عمق كافيإذا ويسمح بالنظام األخير .التربة
 ). متر٣ يقل عن ال(المياه الجوفية يقوم بعمل ترشيح للمياه قبل وصولها للمياه الجوفية 

 :اآلتيةاع الخطوات نتح يتم اتبواللتنفيذ مصاطب البخر  •

 على  ويتم حسابها بناًءالصحيتحديد المساحة المطلوبة للتخلص من مياه الصرف  -
  . المنطقة لوحدة المساحةفيالتصرف المطلوب التخلص منه ومعدالت البخر والنتح 

 التربة فيتم تغطية المساحة فيمسموح فيه بالتسرب الالنظام غير  ختيارإ حالة في -
 . البالستيك لمنع الرشح أسفل المصطبةأومشمع المحددة بألواح ال

 رأسى ١:  أفقى ٣ون المصطبة الرمل بحيث تك إستخداميتم عمل المصطبة عن طريق  -
 في تستخدم التي متر ثم يتم وضع شبكة المواسير مفتوحة الوصالت ٣-٢رتفاع حتى إ
 . هذا الصددفي بنفس المواصفات المذكورة سطحي تحت الالريعمل 

 . متر٠,٥ – ٠,٣رتفاع من إ المصطبة فوق سطح المواسير بيتم تغطية -
 : اآلتية على الشروط ختيارها بناًءإ يتم التيتتم عمليات زراعة للنباتات  -

  .معدالت النتح العاليةبتكون من النوع المعروف  •

 ).التؤكل طازجة مثل الطماطم ( المعالجةالصحيري بمياه الصرف لتكون من النوع المناسب ل •

  .الصحي  بمياه الصرف لرياتتحمل  •

 . بعد المعالجةالصحيضافته لمياه الصرف إ تتحمل الكلور عند التيتكون من األنواع  •
  
   مياه البحارفي  التخلص ٤-١١-٦-٥

 وذلك حسب األنظمة والتعليمات الصادرة من البحرفي   بإلقائهايمكن التخلص من المياه المعالجة •
 .يئةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية الب

 إلى المعالجة الصحيتعرف هذه الطريقة بالتخفيف وذلك عن طريق ضخ مياه الصرف  •
 . من محطة المعالجة القريبةالمسطحات المائية

هذه الطريقة يجب جمع معلومات كافية عن المسطحات المائية ونوعية المياه  إستخدامعند  •
 :ي تشمل اآلتالمعالجة وذلك لتصميم نظام التخفيف المناسب وهذه المعلومات

 الخام وتركيز الملوثات المختلفة بها وكذلك الصحيدراسة خصائص مياه الصرف  -
  .المعادن الثقيلة وذلك لتحديد درجة المعالجة المطلوبة
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 ٧٧-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

وتشمل نوعية المياه قبل وبعد نقطة ضخ المياه لمياه البحر الخصائص الهيدروليكية  -
حرارة على لتيارات المائية ودرجة الالمعالجة على مدار العام وكذلك تأثير الرياح وا

 .توزيع المياه المعالجة
مثل أغراض السباحة للمنطقة البحرية المراد الصرف إليها ات الحالية ستخدامدراسة اإل -

ات ستخدام لهذه اإلةالمناسبء المياه جة نقابقاء على دروالرياضة وصيد األسماك وذلك لإل
 .ها نهائياًإستخداميف مناسبة أم ال يجب طريقة التخف كانت إذا تحديد ما يوبالتال

 في المعالجة الصحيموقع صب مياه الصرف إختيار  عند اآلتيةويجب مراعاة األسس والشروط  •
  :البحر

 متر داخل البحر ويكون المخرج على ١٥٠ تمد ماسورة المصب مسافة ال تقل عن أن -
 ).متر١٠التقل عن (عمق مناسب تحت سطح المياه 

لماسورة بصمام يسمح بخروج الماء منها وال يسمح بدخول ماء البحر  يزود مخرج اأن -
 المعالجة أثناء المد  ويتم الصحيإليها خاصة أثناء المد ويمكن تخزين مياه الصرف 

 . البحر أثناء الجزرفيصبها 
  خروج مياه الصرف الصحي المعالجةثريتأ بحيث ال اً يكون موقع المصب مناسبأن -

 . داخل البحرإلى الشاطئ ولكن تزيحها إلى تهاألمواج وتسبب إزاحالتيارات والرياح وب
  
   آبار عميقةفي  من مياه الصرف الصحي المعالجةالتخلص   ٥-١١-٦-٥

 حالة عدم وجود في بعد معالجتها وذلك يالصح التخلص من مياه الصرف فيبار العميقة تستخدم اآل
 التربة صالحة للصرف فيكذلك عدم وجود طبقات ها كمياه ري وإستخدام والصحيلمياه الصرف  إستخدام

 يتم ذلك بعد عمل دراسات كافية على المياه الجوفية أن ويجب .على أعماق قريبة من سطح األرض
 ودرجة المعالجة المطلوبة للمحافظة الصحي المنطقة وكذلك على نوعية مياه الصرف فيوطبقات التربة 

  .على المياه الجوفية من التلوث
  
  المعايير التصميمية لوحدات المعالجة التمهيدية لمعالجة مياه الصرف الصحي    ٧-٥

  :وحدات المعالجة التمهيدية لمعالجة مياه الصرف الصحي تتكون من األعمال التالية

  .المصافي •

  .القطاعات •

  .تربةفصل الرمال واأل أحواض •

   .اإلبتدائيةالتهوية  أحواض •

   .الموازنة أحواض •

 )القضبان الحديدية( الخشنة مصافيالتصميم أسس   ١-٧-٥

  الخشنةالمصافي إلىحتياج اإل  ١-١-٧-٥

 .المضخاتلحماية ريش  •

 .نسدادالدقيقة والمواسير من اإلجهزة لحماية األ •

 ).اتها لتفتيت المواد العضوية الصلبةإستخدامعند (المطاحن  •
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 ٧٨-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  الخشنةالمصافيإنشاء موقع   ٢-١-٧-٥

 . الخشنة داخل مبنى مستقلالمصافي، تنشأ   الممطرةأوارة  شديدة الحرأو األجواء الباردة في •

 . العراءفي المصافي قليلة المطر تنشأ أو الحارة أو األجواء المعتدلة في •

 بالساللم الالزمة للصعود والهبوط واإلضاءة المناسبة المصافي أحواضيجب تزويد موقع  •
 كاألمشاط  المصافياد المحجوزة أمام  الموإزالة لزم األمر والمعدات القادرة على إذاوالتهوية 

 . المكان المجهز لتجميعهاإلىوالسيور وتوصيلها 

  الخشنةمصافيصميم والتركيب للالت  ٣-١-٧-٥

 . تنظف يدوياالتي مصافيلل) سم٢,٥٤(المسافة بين القضبان ال تقل عن بوصة واحدة  •

 . تنظف ميكانيكياتيال مصافيلل)  سم١,٥٩( بوصة ٠,٦٢٥المسافة بين القضبان ال تقل عن  •

  .اتضخم المصافيل)  سم٤,٤٤( بوصة ١,٧٥ مسافة بين القضبان ال تزيد عن أقصى •

   الخشنةالمصافيميل   ٤-١-٧-٥

 درجة ٤٥ - ٣٠ تتراوح زاوية الميل لها على االفقى  تنظف يدوياًالتي الخشنة المصافيميل  •
 .مئوية

 . الميل المذكورشرط تركب ألعمال الطوارئ من التي الخشنة المصافيتستثنى  •

  . يحدد طبقا لمتطلبات الشركات المصنعة لها تنظف ميكانيكياًالتي الخشنة المصافيميل  •

   الخشنةمصافي للةسرعات التصرفات الوارد  ٥-١-٧-٥

 .ثانية/  سم٣٨ستقبال عن مجرى قناة اإل فيال تقل سرعة التصرف أالتشغيل العادى يجب  •

 الفتحات بين القضبان لمنع تولد فيث / سم٩١لسرعة عن ال تزيد اأ يجب ي التشغيل العادفي •
 .المرور عبر القضبانبيسمح للمواد المحجوزة ) قوة(ضغط 

   الخشنةالمصافيالمجرى المركب عليه   ٦-١-٧-٥

 الخشنة بالبوابات الالزمة لحجز المصافيالمركب عليها ) القنوات (ييجب تزويد المجار •
 . منهاأيالتصرف الوارد عن 

 .بفتحات تصريف المياه حتى تصبح جافة) ةالقنا(يد المجرى يجب تزو •

 مواد عالقة بمياه الصرف أي حجز أو يكون شكل المجرى بما ال يسمح بترسيب أنيجب  •
 .الصحي

  الخشنةالمصافيالمناسيب للمجرى المركب عليه   ٧-١-٧-٥

 ٣اوح بين رتفاع يترإ من منسوب ماسورة الدخول بأقل المصافي يكون منسوب مجرى أنيجب   ••
  ).  سم١٥  – ٧,٥ ( بوصة ٦ –
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 ٧٩-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  الخشنةمصافيتوزيعات التصرفات الواردة لل  ٨-١-٧-٥

 ة الخشنة كل على حده بحيث تعطى تصرفات متساوية ومنتظممصافيتصمم مجارى المداخل لل  ••
  .لكل منها

  القياسأجهزة   ٩-١-٧-٥

   . أدق القراءاتيعط وبعدها بحيث تيقياس منسوب المياه أمام المصافأجهزة إختيار يجب   ••

 بغرف تركب بها العوامات لتحديد منسوب المياه أمام المصافيلضمان قدرتها يجب تزويد   ••
  .نسدادإ يحدث بها أو بحيث ال تعوق عمليات التنظيف يوخلف المصاف

   الخشنةمصافيالدرابزين واألرضيات والمشايات للأعمال األمان   ١٠-١-٧-٥

 .زويدها بدرابزين حماية ومشايات يجب ت تنظف يدوياًالتي مصافيلل •

 تنظف ميكانيكيا يجب تزويدها بداربزين حماية ومشايات وكذلك تزويدها التي مصافيلل •
 .إلجراء عمليات الصيانة والتشغيل) مشايات متحركة(بتجهيزات لحجز المياه مؤقتا 

  الخشنة الميكانيكيةمصافيالمعدات الميكانيكية للأعمال األمان   ١١-١-٧-٥

 بالحماية الالزمة للعمال  تنظف ميكانيكياًوالتي الخشنة مصافيجزاء الميكانيكية للتزويد األيجب   ••
  .الصحيخطار الناتجة من حركتها والعمل على منع المعدات من السقوط بمياه الصرف ضد األ

  .يجب تزويد المعدات الميكانيكية بالمفاتيح الالزمة للتشغيل والتوقف عند الضرورة  ••

  )المفاتيح الزمنية( الميكانيكية الخشنة مصافيظمة التحكم لل أن١٢-١-٧-٥

يجب تزويد المعدات الميكانيكية بمفاتيح زمنية لتشغيلها حتى يمكـن تجنـب فيـضان القنـوات                  ••
ت الكهربائية مقاومـة     تكون جميع المعدا   أن ويجب    ،  الخشنة المصافيالمركب عليها   ) يالمجار(

  .شتعاللألخطار واإل

  الميكانيكية الخشنةمصافي لليل اليدوالتشغي  ١٣-١-٧-٥

 بجانـب    بإمكانيات ومعدات التنظيـف اليـدوي       الميكانيكية مزودة  المصافي تكون جميع    أنيجب    ••
  .الميكانيكيتنظيفها 

  الخشنةالمصافيالتخلص من المواد المحتجزة أمام   ١٤-١-٧-٥

د المحجوزة أمام  الخشنة يدوية التنظيف بمشايات وحيز لتجميع المواالمصافييجب تزويد  •
مكانية صرف المياه العالقة بها وإزالتها بالمعدات الالزمة لذلك ويتم بعد ذلك إ مع المصافي

 .تخزينها بالمكان المحدد

مامها أجزة ت الخشنة ميكانيكية التنظيف يجب تزويدها بالحيز الالزم لتجميع المواد المحالمصافي •
 مكشوفة لذلك لتخزن بالمكان يمجارإنشاء  أولسيور وتسريب المياه العالقة بها ونقلها بواسطة ا

  .محددال
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 ٨٠-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

   الدقيقةالمصافي   ٢-٧-٥

 وفي  ،يبتدائ الترسيب اإل أحواض عن بالعمل عوضاً الدقيقة ال تقوم المصافي بأن اً يكون مفهومأنيجب 
تزويد محطة  فيجب الترسيب اإلبتدائي أحواض إستخدام عن  بعض األحيان عوضاًفيكتفاء بها حالة اإل

  . الزيوت والشحوم منهاإزالة أحواض بالصحيمعالجة مياه الصرف 

  الدقيقةالمصافيتصميم   ١-٢-٧-٥

زالة المطلوبة  ثم تحدد نسبة اإلSS & BOD البداية يجب إجراء التجارب المعملية لمعرفة في •
 .العضوي والحمل الهيدروليكي ذروة للتصرف أقصىعند 

بحيث تكون طاقة كل منها تستوعب ) ٢(الدقيقة المستخدمة عن  المصافيل عدد ـال يقأيجب  •
 .التصرف التصميمى للذروة

 . خشنة ميكانيكية التنظيفمصافي الدقيقة مسبوقة بالمصافي تكون أنيجب  •

  . الدقيقةالمصافيال تستخدم القواطع مع  •

  الدقيقةمصافيالتحكم للأجهزة المعدات الكهربائية و  ٢-٢-٧-٥
األخطار الناتجة من  الدقيقة جميع المصافيالتحكم لتشغيل أجهزة عدات الكهربائية و تتحمل المأنيجب 

  .شتعال الغازات الناتجة من التفاعالت البيولوجيةالتشغيل مثل إ

   الدقيقةالمصافيمعدات خدمة   ٣-٢-٧-٥

فضل لتنظيف وي الدقيقة بمصدر مياه نقية مع تزويده بالخراطيم وملحقاتها والالزمة لالمصافيذى موقع ـغُي
  .ها لهذا الغرض فقطإستخدامعدم إزالتها من مكانها وقصر 

  القواطع   ٣-٧-٥

  .يةتخضع مواقع القواطع لجميع الشروط الفن

 طعوا القإلىحتياج اإل   ١-٣-٧-٥
  : الحاالت التاليةفي الصحي محطات معالجة مياه الصرف فيتستخدم القواطع 

 .اإلبتدائي الترسيب  أحواضإنشاء عدم  •

 . الدقيقةالمصافي إستخدامعدم  •

  . ميكانيكية التنظيفالمصافي إستخدامعدم  •

  القواطعموقع   ٢-٣-٧-٥

  . والرمالتربة فصل األ أحواضيكون موقع القاطع بعد 

 طعوالقاقدرة   ٣-٣-٧-٥
  .ثنين بحيث تكون قدرة القاطع الواحد مستوعبة لتصرفات الذروةإال يقل عدد القواطع المستخدمة عن أيجب 
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 ٨١-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 القواطعتركيب   ٤-٣-٧-٥

 خشنة ويجب مصافييجب تزويد المجرى المركب عليه القاطع بمجرى للمرور الجانبى مزود ب •
 .ة للقاطعي سعة تصميمأقصى أعلى من منسوب ي يكون منسوب قاطع مجرى المرور الجانبأن

 تربةلأل والرمال قبل القاطع يجب تزويده بمصيدة تربةفصل األ أحواض إستخدام حالة عدم في •
 ). سم١٥( بوصة ٦عمقها 

 .يجب تزويد المجرى المركب عليه القاطع بالبوابات الالزمة لحجز المياه من األمام والخلف •

  . المركب عليها القاطع بفتحات لتصريف المياه حتى تصبح جافهييجب تزويد المجار •

ركيب وإجراء يجب تزويد مكان تركيب القاطع بالمهمات الالزمة إلجراء عمليات الفك والت •
  .عمليات الصيانة المطلوبة مع عمل مشاية من الخرسانة المسلحة حول القاطع لتسهيل الحركة

  طعولقا ات الكهربائية ومحركجهزة األ  ٥-٣-٧-٥

 للشروط الفنية وتقاوم المخاطر الناتجة من حاالت مطابقة تكون جميع األجزاء الكهربائية والمحرك أنيجب 
  .شتعال والرطوبة وخالفهالغازات القابلة لإلوتقاوم تواجد الطوارئ 

  تربةفصل الرمال واأل أحواض   ٤-٧-٥

 إزالة أحواض ذات النظام المشترك للشبكات بالصحيتزود جميع محطات معالجة مياه الصرف  •
 . والرمالتربةاأل

 أحواض والرمال بتربة بها نسبة من األالتي الصحيتزود جميع محطات معالجة مياه الصرف  •
 . والرمالتربة هذه األلةإزا

  إستخدام ذات النظام المنفصل للشبكات دون الصحييمكن تصميم محطات معالجة مياه الصرف  •
 الوصالت المستقبلية وكذلك توقع عتبار اإلفي ولكن يجب األخذ  ،تربةفصل الرمال واأل أحواض

وقد يتطلب األمر  . والقواطع وغير ذلك من المعداتالمضخات فيحدوث أعطال وانسداد وتآكل 
 . الواردة للمحطة بهاتربةتخزين إضافية حتى يمكن تراكم األ أحواضإنشاء 

  تربةفصل الرمال واأل أحواضموقع   ١-٤-٧-٥

 تكون أن ويجب . وقبل القاطعمضخاتال قبل تربةفصل الرمال واأل أحواضإنشاء  يكون موقع أنيجب 
  . خشنةيمسبوقة بمصاف

   داخل مبنى مستقلتربةرمال واألفصل ال أحواضإنشاء   ٢-٤-٧-٥

  : داخل مبانى مستقلة يجب مراعاة النقاط التاليةتربةفصل الرمال واأل أحواضإنشاء عند 

            الساعة بصفة مستمرة/ مرة١٢تغيير الهواء داخله بمعدل أجهزة يزود المبنى ب •
 .الساعة على فترات متقطعة/ مرة٣٠ أو

 . الرائحةفيكم التحأجهزة يزود المبنى ب •

 .يزود الموقع بساللم الصعود والهبوط  •

  .المعدات الكهربائية تقاوم أخطار التشغيل وتراكم الغازات المشتعلة •
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 ٨٢-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

   العراءفي تربةفصل الرمال واأل أحواضإنشاء   ٣-٤-٧-٥

حارة  الأو الجافة المعتدلة حواض األفي الهواء وذلك في مكشوفة تربةفصل الرمال واأل أحواضإنشاء عند 
  . هذه الحالة تزود بالساللم الالزمة للصعود والهبوطوفي

  تربةفصل الرمال واأل أحواضنوع وعدد   ٤-٤-٧-٥

 ة ال يقل عدد الوحدات المستخدمة ميكانيكي ،الصحي النظام المشترك لشبكات الصرف في •
  .الصحي لمياه الصرف يمجرى مرور جانبإنشاء  إلى باإلضافةالتنظيف عن وحدتين 

  . يدوية التنظيفأووحدة واحدة ميكانيكية التنظيف إنشاء نظام المنفصل يكتفى ب الفي •

 ميكانيكية التنظيف والبد من تربةفصل الرمال واأل أحواض النظام المنفصل يفضل تعدد في •
 .الصحيمجرى مرور جانبى لمياه الصرف إنشاء 

 حواضتزويد مثل هذه األ ويجب  ،تقليديةال غير تربةفصل الرمال واأل أحواضإنشاء  حالة في •
 إلزالة  والمعدات الالزمة تربةحيز لتجميع األإنشاء  سرعة سريان التصرفات وفيالتحكم أجهزة ب
 .لالزمة لذلكاجهزة وكافة األالمضخات  بأو والرمال سواء بالهواء المضغوط تربةاأل

  والرمالتربة فصل األأحواضمدخل   ٥-٤-٧-٥
 الصحي مياه الصرف فيضطرابات  والرمال بحيث يمنع اإلتربة األةإزال حواض ينشأ المدخل ألأنيجب 

  .حواض بين األينتظام وبالتساووأن يوزعها بإ

 تربة واألالرمالحواض فصل أالسرعة وزمن المكث في   ٦-٤-٧-٥

) ث/ سم٣٠( ث/ قدم١ سرعة التصرف بحيث ال تتعدى في يجب التحكم  النظام التقليديفي •
 . المراد إزالتهاتربة حبيبات الرمال واألوزمن المكث يتوقف مع حجم

 زمن يمأوتوماتيكية التحكم لتنظأجهزة  يجب تزويدها بتربةفصل الرمال واأل أحواضجميع  •
  .المكث والحركة وكمية الهواء الالزم لذلك

  والرمال المفصولةتربةغسيل األ  ٧-٤-٧-٥
 من هذه المواد  سيتم التخلص فيهالذين  والرمال المحجوزة يتوقف على المكاتربةحتياج لغسل األمدى اإل

 . والرمال المحجوزةتربةستفادة من هذه األوكذلك على مدى اإل

 تربةصرف المياه عن الرمال واأل  ٨-٤-٧-٥
  . والرمال بفتحات تصريف المياه الزائدة والمزالة معهاتربةد مكان تجميع األييجب تزو

 التغذية بالمياه النظيفة  ٩-٤-٧-٥
 تربة بالمياه النظيفة الالزمة لعمليات الصيانة وغسيل األتربةفصل الرمال واأل أحواضمواقع  تزود أنيجب 

  .والرمال

  والرمالتربةمناولة ونقل األ  ١٠-٤-٧-٥
 .  بالمعدات الالزمة إلزالتها وغسيلها ونقلها ألماكن تراكمهاتربةفصل الرمال واأل أحواض تزود أنيجب 

  ، عبارة عن صوامع عميقةوهي أماكن التجميع إلى مكشوفة ي مجارفي أور  على سيويتم النقل ميكانيكياً
  .نسكاب تجنب عدم اإل يجب والرمالتربةوعند نقل األ
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 ٨٣-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  اإلبتدائية التهوية  أحواض   ٥-٧-٥

 في ويفضل إنشائها الصحيلمنع تعفن مياه الصرف اإلبتدائية  التهوية أحواضستعانة بمر اإليتطلب األ
  :الحاالت التالية

 المدن في طويلة جداً وخاصة تصريف مياه الصرف الصحيعندما تصبح أطوال شبكات  •
 .الساحلية الشريطية

 .الصحي الخام الوارد لمحطات معالجة مياه الصرف العضويزيادة الحمل  •

 . الخام الصحي مياه الصرف فيتواجد المخلفات السائلة الصناعية وخاصة العضوية  •

  . الخامالصحيبمياه الصرف كثرة تواجد الزيوت والشحوم  •

  خزانات الموازنة   ٦-٧-٥

  عام  ١-٦-٧-٥

 . كمية التصرفات الواردة لمحطة المعالجةفيخزانات الموازنة تقلل التغيير الكبير  •

 على وحدات المعالجة داخل محطات الهيدروليكيخزانات الموازنة تعمل على ثبات الحمل  •
 .المعالجة

 . التصرفاتفي الكبير يحطات المعالجة ذات التغيير الموسم مفيالموازنة  أحواضإنشاء يفضل  •

  موقع خزانات الموازنة  ٢-٦-٧-٥

 .الصحيتنشأ خزانات الموازنة بعد أعمال المعالجة التمهيدية لمياه الصرف 

 أنواع خزانات الموازنة  ٣-٦-٧-٥
 وحدات المعالجة بعض إستخدام يمكن أو  ،خزانات الموازنة منفصلة كوحدات مستقلةإنشاء من الممكن 

 للمياه ساسياأل داخل المسار فيالتهوية، كما يمكن تصميم خزانات الموازنة  أحواضكخزان للموازنة مثل 
  . مسار جانبيفي أوبوحدات محطات المعالجة 

مستغلة كخزانات للموازنة وخاصة عند بداية تشغيل محطات الوحدات المعالجة غير  إستخداممن الممكن 
  .الصحيصرف معالجة مياه ال

 سعة خزانات الموازنة  ٤-٦-٧-٥

 . التصرفات واألحمال الواردة للمحطةفي لتقليل الفرق سعة خزانات الموازنة تكفي •

 للتصرفات الواردة على مدار اليوم الموازنة من رسم المنحنى التراكميتحسب سعة خزانات  •
  ). ساعة٢٤(الواحد 

  لموازنةالخلط لمياه الصرف الصحي في خزانات ا  ٥-٦-٧-٥

 إنشاء  لخلط خزانات الموازنة ولكن يفضل ي بالقالبات السطحية الميكانيكية تكفأوالتهوية بالهواء المضغوط 
 تتراكم بمرور الوقت داخل والتي تربةوكذلك األ) الحمأة(فتحات خروج أسفل الخزانات لخروج الرواسب 

  .تلك الخزانات
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 ٨٤-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  التهوية في خزانات الموازنة  ٦-٦-٧-٥

 .ل/مجم١كسجين الذائب ال تقل عن التهوية بحيث تكون درجة تركيز األأجهزة  تعمل أنيجب  •

 جالون من سعة ١٠٠٠/دقيقة/  قدم مكعب١,٢٥معدل التغذية بالهواء الالزم للتهوية يعادل  •
 ).متر مكعب من سعة خزان الموازنة/ ثانية/ لتر٠,١٤(خزانات الموازنة 

التهوية بالمحطة لسهولة التحكم أجهزة   عن باقيزنةالتهوية لخزانات المواأجهزة يجب فصل  •
 .فيها

  .التهوية الرئيسيةجهزة  أليحتياطإالتهوية لخزانات الموازنة كأجهزة  تكون أنيمكن  •

   التحكم في خزانات الموازنة  ٧-٦-٧-٥

 يفوملحقاتها الالزمة بالتحكم جهزة يجب تزويد المداخل والمخارج لخزانات الموازنة بالمعدات واأل
 سريان فيلتحكم ا يمكن منها التيجهزة التصرفات مثل المحابس، البوابات، الهدارات، وغير ذلك من األ

 .التصرفات داخل هذه الخزانات وذلك إلتمام عمليات الصيانة والنظافة لها
  .قياس التصرفات ومنسوب المياه وخالفهأجهزة كذلك يجب تزويدها ب

 ت الموازنةالكهربائية لخزاناجهزة األ  ٨-٦-٧-٥
 جهزة  األيالكهربائية المركبة بخزانات الموازنة تخضع للمواصفات والشروط الفنية لباقجهزة جميع األ

  .الصحي الصرف  مياهبمحطات معالجة

 الطرق المرصوفة بجوار خزانات الموازنة  ٩-٦-٧-٥
مليات التشغيل نتقال بين الوحدات إلجراء ع الموازنة بطرق موصوفة لتسهيل اإلحاطة خزاناتإيجب 

 . بأن هذا البند يجب تطبيقه على باقي الوحدات علماً ،والصيانة وتنظيف الموقع
  

  والنهائيةاإلبتدائية الترسيب  أحواض   ٨-٥

   الترسيبحواضعدد الوحدات أل   ١-٨-٥

الترسيب يعطى القدرة على التشغيل الجيد لمحطة المعالجة وخاصة عند  أحواض تعدد وحدات ١-١-٨-٥
 ).يوم/  متر مكعب٣٧٩(يوم /  جالون١٠٠,٠٠٠دة التصرف الوارد عن زيا
 أخرى بمحطة  تنشأ أعمالأن الترسيب يجب حواض حالة عدم إمكانية تعدد الوحدات ألفي ٢-١-٨-٥

  .الموازنة وخالفه أحواضإنشاء ستمرارية العمل بها مثل المعالجة للتأكد من إ

   الترسيبحواضالترتيب أل   ٢-٨-٥

  .الصحيات تخطيط محطات معالجة مياه الصرف عتبار إلالترسيب طبقاً أحواضب يجب ترتي

  الترسيب أحواضتوزيع التصرف الوارد على    ٣-٨-٥

 أحواضمثل المحابس والبوابات و( التصرف فيالقياس والتحكم أجهزة الترسيب ب أحواضيجب تزويد 
  .اضحو األفينتظام التوزيع الجيد للتصرف إللتأكد من ) التوزيع
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 ٨٥-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  الترسيب أحواضشكل    ٤-٨-٥

الحجم والشكل ونوع إختيار  الترسيب مثل حواضات الفنية لضمان األداء السليم ألعتباريجب أخذ جميع اإل
  . الترسيب أحواضالمداخل والمخارج وطريقة سحب الرواسب وترتيب مواقع 

   الترسيبحواضاألبعاد الهندسية أل   ٥-٨-٥

 هذا الطول أبعاد األعمال الخاصة فيوال يدخل )  متر٣( قدم ١٠ج  طول بين المدخل والمخرأقل  ••
 .بمنع المرور المختصر داخل الحوض

 كلما أمكن ذلك بحيث ال  عمقاًأقلاإلبتدائي  الترسيب حواض ألي يكون عمق المياه الجانبأنيجب   ••
 ). متر٢,٠( قدم ٧يقل عن 

 بها النشطة ال يقل عمق المياه الجانبي الحمأة أحواض بعد المعالجة بالنهائيالترسيب  أحواض في  ••
 .حتى يمكن تحقيق الفصل بين الحمأة المنشطة وفائض الهدارات)  متر٣,٧( قدم ١٢عن 

  ).م٢,٠(  قدم٧، ال يقل العمق فيها عن   بعد المعالجة بمرشحات الزلطالنهائيالترسيب  أحواض  ••

 سطحي الالهيدروليكيمعدل التحمل    ٦-٨-٥

  اإلبتدائي سيب التر أحواض  ١-٦-٨-٥

يوم / قدم مسطح/ جالون١٠٠٠ال يقل عن اإلبتدائي  الترسيب حواض ألمعدل التحميل السطحي  ••
قدم / جالون١٥٠٠وال يقل عن  ، للتصرف المتوسط) اليوم/ متر مسطح/  متر مكعب٣,٨(

 .لتصرف ساعات الذروة) يوم/ متر مسطح/  متر مكعب٥,٧(يوم / مسطح

 . ٪٣٥ – ٣٠ ترسيب المواد العضوية العالقة الداخلة لها من في يالنهائالترسيب  أحواضكفاءة   ••

 يجب تحديد نسبة ترسيب  ،الصحي عمليات معالجة مياه الصرف فيعند وجود مخلفات صناعية   ••
 . المخلفاتفيالمواد العضوية العالقة بإجراء تجارب معملية لتحديد الخصائص والكمية 

 الترسيب المتوسطة أحواض  ٢-٦-٨-٥
ال يزيد معدل التحميل ) النمو الملتصق(الترسيب المتوسطة التالية لوحدات المعالجة البيولوجية  أحواض

على أساس معدل التصريف ) متر مسطح/ يوم/  متر مكعب٥,٧(قدم مربع /يوم/ جالون١٥٠٠ عن سطحيال
  .ألقصى ساعة

 )ملتصقالنمو ال( بعد وحدات المعالجة البيولوجية النهائيحواض الترسيب أ  ٣-٦-٨-٥

 لمعرفة خصائص لتجريبيعلى النموذج ا) تحديد الترسيب(يجب إجراء التجارب المعملية   ••
 .النهائيالترسيب  أحواض تصميم فيالمخلفات السائلة ومن ثم تحديد األحمال المؤثرة 

 سطحي ال يزيد معدل التحميل الة لألقراص الدوارأو للمرشحات الزلطية النهائيالترسيب  أحواض  ••
على أساس معدل ) متر مسطح/ يوم /  متر مكعب٤,٧(قدم مربع / يوم/ جالون ١٢٠٠عن 

 .التصريف ألقصى ساعة

 )ستنبات المعلقاإل(د وحدات المعالجة البيولوجية  بعالنهائيالترسيب  أحواض  ٤-٦-٨-٥
رة من  إعادة الرواسب المحتوية على أعداد كبيإلى) االستنبات المعلق(تحتاج وحدات المعالجة البيولوجية 

  أحواض تعمل أن لذلك يجب  ،التهوية أحواض إلى النهائيالترسيب  أحواضمن ) الحمأة المنشطة(البكتريا 
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 ٨٦-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 النهائيالترسيب  أحواض تركيز المادة العالقة بحيث يتناسب معدل الحمأة المعادة من إلى النهائيالترسيب 
  :لذلك يجب اتباع المعدالت التالية لهدارات المخرج وسطحيالتهوية مع معدل التحميل ال أحواض إلى

وذلك ) متر مربع/ يوم/  متر مكعب٤,٧(قدم مربع / يوم/  جالون١٢٠٠ ال يزيد الهيدروليكيمعدل التحميل 
   . التثبيت بالتالمس– التهوية على مراحل والحمأة المنشطة –لنظم الحمأة المنشطة التقليدية والحمأة المنشطة 

قدم / يوم/  جالون١٠٠٠ ال يزيد عن الهيدروليكي معدل التحميل فإن النيترت أما المرحلة الكربونية لفصل
     قدم مربع/ يوم/  جالون٨٠٠والحمأة المنشطة ال يزيد عن ) متر مربع/ يوم/  متر مكعب٣,٨(مربع 

   .)متر مربع/ يوم/  متر مكعب٣,٠(

قدم مربع / يوم/  رطل٥٠ يزيد عن  معدل تحميل الجوامد للحمأة المنشطة الفإنمرحلة النيترته المنفصلة 
نتظام التصرف الوارد لهذه إحتياط ب اإلفي ويجب األخذ  ،عند تصرف الذروة) متر مربع/ يوم/ كجم ٢٤٤(

  .الوحدات

  الترسيب أحواضمداخل   ٧-٨-٥

ي لمنع ظاهرة المرور  والرأس اإلتجاهين األفقيفي تصرف منتظم يتصمم المداخل بحيث تعط  ••
 .م وجود مناطق ميتةقصر وكذلك عداأل

بين الوحدات تحقيق سرعة المياه بحيث ال تقل عن واحد تصال يالحظ عند تصميم قنوات اإل  ••
 .ف يعادل مرة ونصف للتصرف التصميميعند تصري) ث/م٠,٣(ث /قدم

 ).دائرية (تصال  اإلقنوات تكون أركان أن  ••

 . الترسيب أحواض تمنع تراكم المواد الطافية عند مداخل ومخارج أن  ••

   الترسيبحواضهدارات الخروج أل  ٨-٨-٥

  .لضبط المنسوبأجهزة  يكون جميع هدارات الخروج مزودة بأنيجب  •

  . وتمنع ظاهرة المرور األقصردارات بحيث تحقق زمن المكث الفعلي تكون مواقع الهأنيجب  •

  معدل التحميل للهدارات  ٩-٨-٥

/ يوم /  متر مكعب٣٨(قدم طولى / يوم/ جالون١٠,٠٠٠معدل التحميل للهدارات ال يزيد عن  •
 متر ٣٧٨٥(اليوم /  مليون جالون١ ي تساوأو أقلوذلك للمحطات ذات التصرف ) متر طولى

قدم طولى /يوم/ جالون١٥,٠٠٠وال يزيد معدل التحميل للهدارات عن ،  أقل أو) يوم/ مكعب
 .للمحطات األكبر من ذلك) متر طولى/ يوم/  متر مكعب٥٧(

 يكون معدل التحميل للهدارات مرتبط بمعدل الضخ حتى تمنع أن يجب  ،مضخات إستخدامعند  •
  .قصرة المرور األظاهر

  فتحات الهدارات  ١٠-٨-٥

ث / قدم١ عن  السرعةال تقلأو تصرف أقصىيجب تزويد الهدارات بفتحات لمنع غمر كامل الهدار عند 
  .عند نصف الفتحة) ث/ م٠,٣(

 السطوح المغمورة من الهدارات  ١١-٨-٥
 لمنع تراكم ١/١والجهة األخرى تميل .  أفقى١:  رأسى ١,٤ تكون أعلى الفتحات المغمورة تميل أنيجب 

  . الرواسبأوالخبث 
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 ٨٧-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 الترسيب  أحواضوحدات تفريغ مياه الصرف الصحي من   ١٢-٨-٥

 . بالكامل من المياهحواضالترسيب بفتحات لتفريغ األ أحواضيجب تزويد  •

 .ند إجراء عمليات الصيانةمواسير المرور الجانبى وذلك عبالترسيب  أحواضيجب تزويد  •

 )الجزء الحر من عمق الحائط الخارجي لحوض الترسيب (حواضهامش األ  ١٣-٨-٥
 وال يقل  ،رض المجاروةفوق منسوب األ)  سم١٥( بوصة ٦الترسيب عن  أحواضرتفاع هامش إال يقل 

 حالة في للهامش يضافإ عمق إضافة ويجب .فوق أعلى منسوب للمياه بالحوض)  سم٣٠( بوصة ١٢عن 
  .ترسيب كبيرة الحجم مع وجود رياح شديدة تسبب تموجات بسطح المياه أحواض إستخدام

  والخبث) الحمأة (إزالة  ١٤-٨-٥ 

   الخبثإزالة  ١-١٤-٨-٥ 

الترسيب بزحافات ومعدات تجميع وإزالة الخبث وكذلك تركيب حائل  أحواضيجب تزويد جميع  •
  .ثلحجز الخب

يجب مراعاة تأثير الخبث على المواسير والطلمبات وعند مناولة الرواسب والتخلص منها حيث  •
  .حتياطات الالزمة لمنع التأثير الضار الرواسب مع عمل اإلإزالةيفضل 

  )الحمأة( الرواسب إزالة  ٢-١٤-٨-٥

أسرع وقت لتقليل كمية  تجميع الحمأة ليتم بذلك بإزالةأجهزة الترسيب بمعدات و أحواضيجب تزويد جميع 
وخاصة لتخفيض ) الحمأة المنشطة(تروجين وذلك لوحدات المعالجة البيولوجية يالمستهلك للن كسجيناأل

  .المستهلك بالمواد العضوية كسجيناألمتطلبات 

 حيز تجميع الحمأة  ٣-١٤-٨-٥

 . أفقى١:  رأسى ١,٧ لحوائط حيز تجميع الحمأة ال يقل عن يالميل الجانب •

 عدم تراكم الحمأة في لحيز التجميع ناعم مع عمل األركان دائرية للمساعدة داخليالسطح ال •
 .وسهولة إزالتها

 ). متر٠,٦( قدم ٢ال تقل أبعاد قاع الحيز عن  •

  . لزيادة عمق الحيز بغرض تكثيف الحمأةيال داع •

  لتجميع الرواسبيمجمع عرض  ٤-١٤-٨-٥
 لتجميع يمجمع عرضإنشاء يع الرواسب يفضل  حوض الترسيب لتجمفي من حيز أكثر حالة وجود في

  .الرواسب منها جميعاً

 مواسير سحب الحمأة  ٥-١٤-٨-٥

       بوصة٦ب عن يالترس أحواض سحب الحمأة من فيال يقل قطر المواسير المستخدمة  •
 ). مم١٥٠(

 ). سم٧٥(  بوصة ٣٠ عند نهاية مواسير السحب عن يستاتيكإرتفاع عمود الضغط اإلال يقل  •

 ).ث/م٠,٩١(ث /قدم ٣تقل سرعة سريان الحمأة بمواسير السحب عن ال  •



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ٨٨-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 .ال يسمح الخلوص بين ماسورة السحب وقاع حيز تجميع الرواسب بتعلق الرواسب •

 .تزويد مواسير سحب الحمأة بفتحات للنظافة •

  . كانت أنواعها بمواسير إلعادة الحمأة إليهااًأيالترسيب  أحواضتزويد  •

  الحمأةالةإز فيالتحكم   ٦-١٤-٨-٥

وأخذ عينات بغرض التحكم  الرؤية مكانيةإلالترسيب بمحابس تلسكوبيه  أحواضتزويد مخارج  •
 لذلك يجب عمل فتحات زجاجية ومحابس أخذ العينات من ماسورة  ، معدل سحب الحمأةفي

  أحواض الحمأة من إزالةأجهزة  يوضح الذي، وي المخرج المركب عليها المحبس التلسكوب
 .لدائرية الشكلالترسيب ا

 .اإلبتدائي الترسيب  أحواضروافع هوائية لسحب الرواسب من  إستخدامال يفضل  •

 زمن السحب فينظام للتحكم توفير  يجب  ،روافع هوائية لسحب الرواسب إستخدام حالة في •
 .وعدد مرات السحب يومياً

  الحماية وتسهيالت الخدمة  ١٥-٨-٥

  حماية العاملين  ١-١٥-٨-٥

  ، األمان للعاملين مثل تغطية المعدات الميكانيكيةي تعطالتيالترسيب بجميع األعمال  حواضأيجب تزويد 
  .وخالفه... ق وعوامات أمانالنزدرابزين وأسطح الماشيات ومانع لإلوجود ساللم ومشايات و

 تسهيل الصيانة الميكانيكية  ٢-١٥-٨-٥
  ،صندوق التروس(ة والروتينية بكل أمان مثل  إلجراء أعمال الصيانة العادي يكون التصميم محققاًأنيجب 

  .)، الهدارات وقنوات الدخول والخروج ، الحوامل  الخبثإزالةمعدات 

 الكهربائية والتحكمجهزة األ  ٣-١٥-٨-٥

 .التحكم من النوع الجيدأجهزة الكهربائية وجهزة كون جميع األت •

 . سهل الوصول إليهاة أماكن آمنفيجهزة تركب جميع هذه األ •

  . األمان عند تشغيل المعداتيسهلة وتعطجهزة ون هذه األتك •
 

  )ستنبات المعلقاإل(وحدات المعالجة البيولوجية    ٩-٥

     المعالجة البيولوجية للمخلفات السائلة١-٩-٥

 تقبـل العـالج     التـي  المتطورة لمعالجة المخلفـات الـسائلة        أو التقليدية   )∗(تستخدم طريقة الحمأة المنشطة   
  .يالبيولوج

  

                                                 
 .  احلمأة املنشطة مبعىن املعاجلة البيولوجية باالستنبات املعلق ∗
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 ٨٩-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

     متطلبات التشغيل٢-٩-٥

ـ     ، ويجب اإل   شراف المستمر على التشغيل    الطريقة العناية التامة واإل    تتطلب هذه   يعتماد على التحكم المعمل
 فنية عالية التـدريب     ة ولذا يشترط وجود عمال     ، بإجراء التجارب والتحاليل الروتينية لمتابعة األداء والكفاءة      

  .الزمة لذلك الجهزة ومعمل مجهز بالمعدات واأل

     الطاقة المطلوبة٣-٩-٥

 .التهويةأجهزة تتطلب هذه الطريقة توفر الطاقة الالزمة لتشغيل  •

 .تقييم تكاليف الطاقة والعمالة بالمقارنة بخصائص الفائض بعد المعالجة •

 .المؤمنة من المرافق العامة) الكهرباء(يجب توفير طاقة بديلة عند انقطاع الطاقة  •

  ظام الحمأة المنشطةنإختيار    ٤-٩-٥

 المواد العالقـة    إزالة إلى بالحمأة المنشطة وطرقها المختلفة      الصحيتعمل المعالجة البيولوجية لمياه الصرف      
ختيار إحدى الطرق للحمأة المنشطة يتوقف على عدة عوامل         إ، و  تروجينيوأكسدة المواد العضوية وإزالة الن    

  :منها

 .وبة معالجتها وكمياتهانوعية وخصائص المخلفات السائلة المطل •

 .الصحيدرجة العالج المطلوبة لفائض محطات معالجة مياه الصرف  •

 .الصحيحجم محطة معالجة مياه الصرف  •

 .متطلبات التشغيل والصيانة توافر •

 .نشاء لإلة المطلوبالميزانياتتوافر  •

      العناية أثناء فصل الشتاء٥-٩-٥

اً لتـأثر    عناية خاصة نظـر    إلى فصل الشتاء    فيحمأة المنشطة   تحتاج جميع محطات المعالجة البيولوجية بال     
 فصل الشتاء عن    فينخفاض الكفاءة   إ من المتوقع    ي وبالتال  ، نخفاض درجات الحرارة  التفاعالت البيولوجية بإ  

  .مثيالتها في فصل الصيف

     المعالجة التمهيدية واإلبتدائية  ٦-٩-٥

 المعالجة البيولوجية بالحمأة المنشطة يجب بتدائية قبلإترسيب  أحواض حالة عدم وجود في •
 والرمال وإزالة الزيوت والشحوم وذلك قبل تربةهتمام بإزالة المواد ذات الحجم الكبير واألاإل

 . التهويةحواض الخام ألالصحيدخول مياه الصرف 

جة قبل المعالجة البيولوجية يجب معرفة درواإلبتدائية المعالجة التمهيدية  إستخدام حالة في •
  .اإلبتدائيةالعالج المتوقعة من المعالجة 
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 ٩٠-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

   التهوية أحواض   ٧-٩-٥

     السعة ومعدالت التحميل١-٧-٩-٥

 دراسات علـى نمـوذج   أوجراء سلسلة من التجارب المعملية بمقياس متكامل      إ التهوية ب   أحواضتحدد سعة   
 العالقة بين الغذاء والكائنـات الحيـة         على اًأساس وتعتمد    ،  بتطبيق المعادالت الرياضية الحسابية    أو يمعمل

(F/M) و MLSS وتعتمد كذلك على حجم الكمية       الصحي مياه الصرف    في نسبة خلط المواد العالقة       وهي ،
يـون   درجـات الحـرارة ودرجـة تركيـز األ         إلـى  باإلضافةالمطلوب معالجتها ودرجة العالج المطلوبة      

  . عملية التأزتفيه الذائب وتأثير كسجيناأل الحر وتركيز يدروجينياأل

 حيث   ، )١٢-٥(المعلومات الموضحة بالجدول رقم      إستخدام حالة إجراء التجارب المعملية فقط يفضل        وفي
 تعمل بكفاءة عاليـة مـع       والتي كثير من محطات المعالجة      في من واقع الخبرة واستخدمت      ةتنتجـأنها مس 

 الحاالت األكبـر    وفي ١:٤ و   ١:٢اوح بين    التصرفات المتوسطة تتر   إلى نسبة تصرفات الذروة     أنمالحظة  
  . محطات المعالجةفيموازنة  أحواضإنشاء من ذلك يفضل 

  التهويةحواض الشكل واألبعاد أل٢-٧-٩-٥

 :األبعاد -أ 

 بالحوض وكمية الحمأة المنشطة المعـادة       الصحيالتهوية على خلط مياه الصرف       أحواضتعتمد أبعاد   
 ٣٠ وقد يصل ألكثر مـن        ، ) متر ٣( قدم   ١٠المياه ال يقل عن      عمق   فإن العادة   وفي. مع كمية الهواء  

 . بعض الحاالت الخاصةفي)  متر٦ (اًقدم

 المسار األقصر  -ب  

التجهيزات الالزمة ومعدات التهويـة     بدها  ي ذات شكل خاص فالبد من تزو      أو  الصغيرة جداً  حواضلأل
  .لمنع ظاهرة المسار األقصر

 التهوية أحواض  تقسيم حجم ٣-٧-٩-٥

  . من إمكانية استقاللية العمل لكل وحدةأكثر أو وحدتين إلى التهوية حواض أليالحجم الكليقسم 

  التهوية ومعدالت األحمال المسموح بها أحواضالعالقة بين سعة  )١٢-٥(جدول رقم 
  

  م
طرق المعالجة بالحمأة 

  المنشطة

سعة حوض التهوية الحمل 
يوم / BOD كجم العضوي

   متر مكعب١٠٠٠لكل 

  

F/Mم .ف. ج
لكل كجم 
MLVSS  

*MLSS 

        الطريقة التقليدية  ١

  ٣٠٠٠ – ١٠٠٠  ٠,٥ –  ٠,٢  ٠,٨  – ٠,٤٠  التهوية على مراحل  ٢

        الخلط الكامل  ٣

  ٣٠٠٠ – ١٠٠٠  ٠,٦ –  ٠,٢  ٢,٠ – ١,٥  التثبيت بالتالمس  ٤

  ٣٠٠٠ – ١٠٠٠  ٠,٦ –  ٠,٢  ٢,٠ – ١,٥  التهوية الممتدة  ٥

  ٥٠٠٠ - ٣٠٠٠  ٠,١ – ٠,٠٥  ٠,٦٥ – ٠,٢٥  خنادق األكسدة  ٦
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 ٩١-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 :ملحوظة فنية 

  إلى باإلضافة تعتمد هذه القيمة على المساحة السطحية للترسيب ومعدل الحمأة النشطة المعادة MLSS أنحيث  ∗
 .طريقة التهوية

 من الحجم ٪٣٥ – ٣٠ حجم حيز التالمس يعادل أنحيث . حجم التهوية يشمل زمن التالمس والتثبيت والتفاعل ∗
 .يز التهويةالكلى لح

 التهوية أحواضمداخل ومخارج   ٤-٧-٩-٥

 التحكم -أ 
المناسبة مثل المحابس والبوابات وألـواح القفـل        جهزة  التهوية باأل  أحواضتزود مداخل ومخارج    

 التصرفات الداخلة وكذلك المحافظة علـى منـسوب الميـاه داخـل             فيوالهدارات ليمكن التحكم    
 .حواضاأل

 تصال قنوات ومواسير اإل -ب 

بين الوحدات بحيث تحافظ علـى سـرعة التنظيـف        تصال   مواسير اإل  أو قنوات قطاعات ال  تصمم
 . جميع حاالت التصرفات الواردةفيالذاتية 

 )الجزء الحر (حواض  هامش األ٥-٧-٩-٥

 ). سم٤٥( بوصة ١٨عن ) الجزء الحر الغير مغمور بالمياه (حواضال يقل عمق هامش األ •

 فيالرياح شديدة ويخشى من تولد أمواج على سطح المياه  كانت إذايفضل زيادة هذا العمق  •
 .حواضاأل

  التهويةأجهزة    معدات و٨-٩-٥

 ودرجة العالج المطلوبة ودرجة وتركيز       اليومي العضويعلى مقدار الحمل     كسجيناأل العادة تعتمد كمية     في
مين تواجـد تركيـز    تكون معدات التهوية قـادرة علـى تـأ         أن، ويجب     حوض التهوية  فيالجوامد العالقة   

 غياب تحديـد القـيم المطلوبـة        وفي .وقات جميع األ  فيل  / مجم ٢ الحوض بما يعادل     فيالذائب   كسجيناأل
 رطـل   ١,١لجميع طرق المعالجة البيولوجية بالحمأة المنشطة سوف تكون          كسجيناأل متطلبات   فإنللتصميم  
فيما عـدا طريقـة     )  الذروة في BOD أكسجينكليو  / أكسجين كجم   ١,١( الذورة   في BODرطل  / أكسجين

  . الذروةفي BODكجم / أكسجين كجم ١,٨ إلى تصل القيمة أنالتهوية الممتدة فيجب 
  

الـسابق   كـسجين األ إلىمونيا سوف يضاف    الالزم ألكسدة األ   كسجيناأل متطلبات   فإن ة حالة النيترت  فيأما  
 (NOD)تـروجين   يالالزم ألكـسدة الن    سجينكاأل وكمية    ، اإلشارة إليه وهو الالزم ألكسدة المواد الكربونية      

 إلـى  باإلضـافة .  التهوية حواض الداخلة أل  الصحي مياه الصرف    في والموجود   (TKN) مرات   ٤,٦تعادل  
التخمر والمرشـحات    أحواض المياه المعادة والمعالجة حرارياً للمياه المرفوضة من         في كسجيناألمتطلبات  

يصمم نظـام   و. التهوية الميكانيكية  أوناشرات الهواء    إستخدامبهوية   وتتم الت  .بالخلخلة وغسيل الحمأة وخالفه   
  :سلوبين التاليينأحد األباع ـتإ التهوية بأحواضالمطلوبة ب كسجيناألناشرات الهواء بحيث يحقق كمية 
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 ٩٢-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

    نظام ناشرات الهواء١-٨-٩-٥

  سلوب األولاأل

كمية الهواء المطلوبة من نظام ناشرات الهـواء        المطلوبة والمذكورة بالبند السابق من       كسجيناألحدد كمية   ت
  :وتتوقف على

 .عمق الحوض •

 .لمخلفات السائلةامعامل  •

 . المخلفات السائلةفي كسجينتقال لألـنل اإلمعام •

 . التهويةأحواض الذائب بكسجين تركيز لألأقل •

 درجة حرارة المخلفات السائلة •

 .لبحر مقارنة بمنسوب االصحيمنسوب محطة معالجة مياه الصرف  •
  :ملحوظة

نتقـال   قيمة المعامالت ومعامل اإل    ٪٥٠ إستخدام حالة عدم وجود تجارب معملية لتحديد المعامالت السابقة يمكن           في
 تواجدت المخلفات   إذا أما   ي ، ستهالك المنزل  اإل ٪٦٠ كانت المخلفات السائلة منها      إذاالمياه النقية    إستخدامب كسجينلأل

  .ل قيم المعامالت السابق اإلشارة إليها تقلأنالسائلة الصناعية فيجب 

    نظام ناشرات الهواء٢-٨-٩-٥

  :يسلوب الثاناأل

 المطلوبة والالزمة لجميع طرق المعالجة البيولوجية للحمأة المنشطة سـوف تكـون             كسجيناألكمية   ∗
 BODكجـم   /  متر مكعب  ٤٣( التهوية    أحواض في لحمل الذروة    BODرطل  /  قدم مكعب  ١٥٠٠

/  قدم مكعـب   ٢٠٠٠أما طريقة التهوية الممتدة فستكون القيمة       ،  )  التهوية  أحواض يفلحمل الذروة   
 كـسجين األ وتحدد كميـة     .) لحمل الذروة  BODكجم  /  متر مكعب  ٥٧( لحمل الذروة    BODرطل  
 : خطوات التصميم التاليةيبتوال

، تصال  اإلتقنواالالزمة لتهوية  كسجيناأل كمية المحددة سابقاً كسجيناأل كمية إلى باإلضافة •
 .خرىات األستخدامالتخمر الهوائي واإل أحواض،  المضخات

 ضاغطات الهواء كباسات الهواء بالقوة الطاردة المركزية مع أوالسعة النوعية لكباسات الهواء  •
 درجة ١,٤( درجة مئوية ٤٠ درجة حرارة الهواء المسحوب تعادل أن عتبار اإلفياألخذ 

 .ي من الضغط العادلـأق الضغط أن كما  ،)فهرنهيت

 .حتياج لكمية الهواءإقصى أل ي من وحدة لكباسات الهواء وتكون سعتها تكفأكثر إستخدام •

 . ستهالك المتوسط من اإل٪٢٠٠مداد بكمية هواء تعادل ون لناشرات الهواء القدرة على اإل تكأن •

 الضغط في فاقد لأق ييعط) المواسير والقطع الخاصة والناشرات( يكون نظام التغذية بالهواء أن •
 ).سنتيمتر مربع/  كجم٠,٠٤(البوصة المربعة /  رطل٠,٥ال تزيد عن أيجب  ، واإلحتكاكنتيجة 

 . للهواء بالحوضاًً منتظماًً توزيعي تكون المسافة بين ناشرات الهواء بحيث تعطأن •
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 ٩٣-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  أحواض ٤ من أقل على ي تحتوالتي محطات المعالجة فيعمال الصيانة للناشرات  أيتجر •
 وتنظيفها وإعادتها حواض رفع الناشرات من األأي التهوية  أحواضوية دون توزيع المياه من ته

 .ة مرة أخرىمللخد

 . سريان الهواءفيزود نظام التهوية بمحابس للتحكم ي •

نسداد إيزود مدخل كباسات الهواء بمرشحات لمنع مرور الغبار لحماية الكباسات وكذلك لمنع  •
  . ناشرات الهواء

   التهوية الميكانيكية  ٩-٩-٥

 أي بتركيب قالبات سـطحية تقـوم        التهوية ميكانيكياً  أحواضمن الممكن تهوية مياه الصرف الصحي داخل        
  .بهذا العمل

 في التهوية الميكانيكية كسجيناألنتقال إ خصائص ١-٩-٩-٥

 من التهوية أحواضها بحيث تحافظ على خصائص اتالتهوية الميكانيكية ومحركأجهزة تصمم  •
 . الخلط الكامل للمخلفات السائلةإلى باإلضافةالمطلوبة  كسجيناألكمية توفير  حيث

يجب الحصول على شهادة معتمدة من الشركات المصنعة لمعدات التهوية الميكانيكية توضح  •
 .المتولدة والطاقة الالزمة للحركة كسجيناألخصائص ومميزات وكمية 

  ية الميكانيكيةالتهوجهزة    متطلبات التصميم أل٢-٩-٩-٥
  :التهوية الميكانيكية تحقق الخصائص التاليةجهزة متطلبات التصميم أل

/ مجم ٢ حوض التهوية طوال الوقت ال يقل عن في السائل فيالذائب  كسجيناألدرجة تركيز  •
 .لتر

 . التهويةأحواضيحافظ على وجود الجوامد العضوية عالقة طوال الوقت ب •

 حالة خروج فيمطلوبة كما أنها تحافظ على خطوات المعالجة  كسجيناأل كمية من أقصىتحقق  •
 . من الخدمة لظروف طارئةحواضأحد األ

 اختالف األحمال العضوية الواردة فيالمطلوبة لتتناسب  كسجيناأل كمية فيتحقق اختالف  •
 .لمحطة المعالجة

اض درجات نخفإووحدات المعالجة من جهزة  الحرارة يجب حماية األفينتيجة للفرق الكبير  •
 . فصل الشتاءفيالحرارة وخاصة 

     معدل الحمأة النشطة المعادة١٠-٩-٥

الترسيب النهائية تتناسـب مـع درجـة تركيـز      أحواضمعدل إعادة الحمأة النشطة المعادة والمسحوبة من   
 فـي  لهذه الجوامد سيعتمد على زمن المكـث         SVI فإن ولذلك    ، التهوية أحواض تدخل   التيالجوامد العالقة   

 ومعدل الحمأة النشطة المعادة يعبر عنها بنسبة مـن التـصرف المتوسـط لميـاه              النهائيالترسيب   أحواض
  .)١٣-٥( الداخلة لحوض التهوية كما هو موضح بالجدول رقم الصحيالصرف 
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 ٩٤-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

   التهويةحواض التصرف المتوسط الوارد ألإلىنسبة الحمأة النشطة المعادة  )١٣-٥(جدول رقم 
  

لجة البيولوجية االستنبات المعلق طرق المعا رقم ٪نسبة الحمأة المنشطة المعادة 
   قيمةأقصى  أدنى قيمة  )الحمأة النشطة(

  ٧٥  ١٥  الطريقة التقليدية للحمأة النشطة  ١
  ٧٥  ١٥  مرحلة أكسدة المواد الكربونية مع التأزت  ٢
  ٧٥  ١٥  التهوية على مراحل  ٣
  ١٥٠  ٥٠  التثبيت بالتالمس  ٤
  ١٥٠  ٥٠  لممتدةالتهوية ا  ٥
  ٢٠٠  ٥٠  التأزت  ٦

 بتغير معـدالت  أو معدل الحمأة النشطة المعادة تختلف بإختالف سرعة دوران المحركات          :ملحوظة هامة * 
  . اإلعادةمضخاتضخ الحمأة النشطة المعادة بواسطة 

   إعادة الحمأة النشطة المعادةمضخات  ١-١٠-٩-٥

 كمية للحمأة المعادة تحصل أقصى فإنالحمأة عادة إ مضخاتدارة حركة موتور إلستخدم ا إذا •
 . من الخدمةمضخة أكبرعليها بالرغم من خروج 

 .اًعادة الحمأة النشطة موجبلمضخات إ يكون عمود المص أنيجب  •

 ). سم٧,٥( بوصة ٣عادة الحمأة النشطة هو لمضخات إ قطر لمواسير المص والطرد أقل •

 النهائي الترسيب أحواض تجميع الرواسب ب المركب داخل حيزي استخدم الرافع الهوائإذا •
 أقل فإن وكذلك  ، لهذه الروافع الهوائيةي لوجود احتياطيبغرض إعادة الحمأة النشطة فال داع

 ).سم٧,٥( بوصة ٣ هو قطر لمواسير الرافع الهوائي

     مواسير الحمأة النشطة المعادة٢-١٠-٩-٥

 ). سم١٠(وصة  ب٤ال يقل قطر مواسير الحمأة النشطة المعادة عن  •

 الحمأة النشطة عند سريان) ث/م٠,٦٠/ ( قدم٢ر عن ال تقل سرعة الحمأة النشطة داخل المواسي •
 .يبالمعدل العاد

جراء التجارب تزود مواسير الحمأة النشطة المعادة بفتحات للحصول على العينات الالزمة إل •
 . السريانفيالتحكم أجهزة المعملية والمالحظة و

  الحمأة النشطة المرفوضة) تسهيالت(ت    خدما٣-١٠-٩-٥

 كمـا  الـصحي  من معدل التصريف المتوسط لمياه الصرف       ٪٢٥ حجم للحمأة المرفوضة ال يقل عن        أقصى
  .وتستخدم القيم األكبر) ث/ لتر٠,٦٢(دقيقة /  جالون ١٠ وال يقل عن ٪٠,٥ يمثل أنيمكن 

 .لمرفوضة بصفة مستمرةيجب مالحظة وقياس والحصول على العينات من الحمأة النشطة ا •

 أوالتكثيف  أحواض أواإلبتدائي الترسيب  أحواض إلىمن الممكن صرف الحمأة النشطة الزائدة  •
التجفيف الرملية  أحواض إلى أو المرشحات بالخلخلة لسحب المياه إلى أوالتخمر  أحواض
 . من بين هذه الوحدات المختلفةأكثر إلى أومباشرة 
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 ٩٥-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  القياسأجهزة   ٤-١٠-٩-٥

والداخلة )  المعالجة ابتدائياًأو( الخام الصحيقياس التصرفات لمياه الصرف أجهزة جب تركيب ي •
 التهوية وكذلك كمية الحمأة النشطة المعادة وكمية الهواء الداخلة لكل حوض وكذلك أحواض

 .كمية الحمأة النشطة المرفوضة

 متر ٣٧٨٥(اليوم /  مليون جالون١ من أكبر الصحييفضل لمحطات معالجة مياه الصرف  •
 MLF وعند ذلك يمكن حساب  ، مكان واحدفيتجميع البيانات وتسجيلها وترتيبها ) يوم/ مكعب

  .التهوية أحواضلكل حوض من 

  الصحيلمياه الصرف ) اإلضافية(ثية   التنظيمات والتعليمات ألعمال المعالجة الثال١٠-٥

  ئية المركبات الفوسفورية بالمعالجة الكيمياإزالة  ١-١٠-٥

 اإلزالـة   في الحديد تعمل على المساعدة      أمالح   أولومنيوم  األأمالح   أوالمواد الكيميائية المجلطة مثل الجير      
 أن كما    ، الصحي فائض محطات معالجة مياه الصرف       فيالكيميائية للمركبات الفوسفورية الذائبة والموجودة      

 مركبات عديمة الذوبان يمكن     منيوم والحديد مكونة  لويونات الكالسيوم واأل  أ التفاعل مع    فيستجابة الفوسفور   إ
تساعد على سرعة التجلط مثل البوليكتروليت ليسهل بعد ذلك عمليات فصلها بواسطة            أمالح  تجلطها بإضافة   

  .الترسيب

  المواد الكيمايئية جرعات   ١-١-١٠-٥

  :تشمل جرعة المواد الكيميائية على الجزئين التاليين

 السيب وتحـدد    فيتمام التفاعل مع المركبات الفوسفورية الذائبة       إعة الخاصة ب   الجر وهي ولىالجرعة األ   ) أ 
 .تمام التفاعل إلرعة من معادلة اإلشتقاق الكيميائيهذه الج

 جرعات من المواد الكيميائية زائدة    إضافة ويجب التقيد بعدم      ، تمام الخلط إل الالزمة   وهي الجرعة الثانية  ) ب 
 .عن المطلوب

  لمادة الكيميائيةاإختيار    ٢-١-١٠-٥

 على خصائص ) الحديدأمالح  أولومنيوم  األأمالح  أوالجير (المادة الكيميائية إختيار يعتمد  •
 .ةجمعال تكاليف الأيقتصادية للعملية  اإلي النواحعتبار اإلفيخذ  مع األالسيب المطلوبة

كانت قبل خطوات  إذا العالية وجعلها متعادلة pHتأكد من ضبط درجة يجب ال الجير إضافةعند  •
 عندما تكون أي البحر فيلقاء الفائض إ قبل أو وحدات المعالجة البيولوجية في أوالمعالجة 
 .لمعالجةا الجير آخر وحدات إضافةعمليات 

     نقاط التغذية بالمواد الكيميائية٣-١-١٠-٥

 التأكـد    ، ومن الضروري   تخدمةنقاط التغذية بالمواد الكيميائية على نوع المادة الكيميائية المس        إختيار  يتوقف  
 وبين المركبات المطلوب إزالتها خالل الفتـرة        يةتمام التفاعل بين المواد الكيميائية والمواد البوليكتروليت      إمن  

  . وحدات معالجة الفائضفيالزمنية المسموح بها وذلك 

 . تحديد نقاط التغذية بالمواد الكيميائيةفيالمرونة مطلوبة  •

 . التغذية بالمواد الكيميائية تتعدد نقاطأنيفضل  •
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 ٩٦-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  السريع) التقليب(   الخلط ٤-١-١٠-٥

 .نتظام وبسرعة مع التصرف الوارد للعملية وبإتخلط المواد الكيميائية جيداً •

 .خلط منفصلة يجب تزويدها بقالبات ميكانيكية سريعة أحواض إستخدامعند  •

  . ثانية٣٠الزمن الالزم لعملية الخلط ال يقل عن  •

 Coagulation )عملية التجلط( تكوين الندف   ٥-١-١٠-٥

فضل ب سيتم ترسيبها والتيمراعاة الحجم الصغير لحبيبات المواد المتكونة من عمليات التجلط  •
 . إسراع معدالت الترسيبفي للمساعدة ية مواد صناعية بوليكتروليتإضافة

الت لتكوين  أعلى معدي تكوين الندف يجب ضبطها بحيث تعطفيمعدات الترويب الالزمة  •
  . ومنع تحطمها)الندف(الندف وكذلك ضبط عملية الترسيب للمواد المجلطة 

     فصل المواد الصلبة العالقة من الفائض٦-١-١٠-٥

 الترسيب ال تزيد أحواضتكوين الندف و أحواض الخنادق من أوسرعة الفائض خالل المواسير  •
وكذلك يجب تصميم . الندف تحطم أوحتى يمكن منع تكسير ) ث/ م٠,٤٦(ث / قدم١,٥عن 

 . المساحة على الندف المتكونةفيالترسيب بحيث يقلل تأثر شدة النقص  أحواضمداخل 

 .التصميم كما ذكر سابقاًأسس الترسيب تخضع لجميع  أحواض •

 سوف نحصل عليها من التي حجم الرواسب عتبار اإلفيخذ  ، يجب األعند تقييم نظام الترسيب •
  ).السيب(ن الفائض  الفوسفور مإزالةعملية 

   موقع التغذية-   نظام التغذية بالمواد الكيميائية ٧-١-١٠-٥

ضافة المواد الكيميائية المجلطة على هيئة والمعدات الالزمة إلجهزة جميع األ أنكد من أالت •
 .األحواضمحلول مقاومة للتآكل بفعل 

 .سريع الخلط الأحواضعلى من مستوى المياه بأبمكان اإلضافة أجهزة تركب  •

 . الجير على هيئة روبةإضافة •

 .الخلط السريع أحواض إلىومعدات توصيل الروبة أجهزة تقليل طول  •

  .ضمان نظافة جميع المعدات •

  )الطريقة الرطبة(نظام التغذية بالمحلول الكيميائى    ٨-١-١٠-٥

 . من النوع ذو التردد اإليجابيي حقن المحلول الكيميائمضخات •

 .بمعدل متغير للحقن •

 الفوسفور مع  من حملأكبر كمية من المواد الكيميائية عند أكبر حقن يتكفل المضخاتار يتخإ •
 . خارج الخدمةمضخاتوجود وحدة 

 . ومحابسي بمصفمضخاتتزويد مواسير السحب لل •
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 ٩٧-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 الجرعة الزائدة إلزالة بمعدات الزمة أو غتزويد مصب المواد الكيميائية بفرملة طارئة ضد التفري •
 .ميائيةمن المواد الكي

  . الجرعة من المواد الكيميائيةإضافةتزويد كل النظام بمعدات ضبط معدالت  •

  )مسحوق المواد الكيميائية(  نظام التغذية بالطريقة الجافة ٩-١-١٠-٥

 أقصى دقائق مع ٥بة ال تقل عن ذايجب تزويد نظام التغذية الجافة للمواد الكيميائية بمعدالت اإل •
 .جرعة مضافة

 .لتشغيلل يلوب اليومط البوليكتروليت بالمعدات الالزمة للزيادة الفردية للمضافةإأجهزة تزود  •

   حجم تخزين المواد الكيميائية١٠-١-١٠-٥

 . لتوفير المواد الكيميائية طوال الوقتياًيكون حجم المخزن كاف •

ت  بمعرفة حجم الشحن والفترة الزمنية الالزمة للتوريد ومتطلبا الحجم الصحيح للمخزونيحدد •
 .عمليات التوريد والشحن

 . أيام على األقل١٠يجب توفر المواد الكيميائية بمحطة المعالجة لفترة  •

    موقع خزانات المواد الكيميائية١١-١-١٠-٥

 لتخزين المواد ي مبنى مناسب يكفيفتنشأ خزانات المواد الكيميائية السائلة ومواسير التوصيل  •
 .الكيميائية

 .من خزانات التغذية تركب كلها داخل المبنىتصال ر اإلجميع المحابس وخطوط مواسي •

 .التحكم بحيث تكون أعلى من مستوى التغذيةأجهزة  والمضخاتتركب  •

 .تزويد المكان بالمواسير الالزمة لصرف الفائض والغسيل وخالفه •

الالزمة جهزة التحضير ومزود بكافة األ أحواضكياس المواد الكيميائية يقع بالقرب من أمخزن  •
 .لرفع والمناولة والوزنل

    ملحقات وحدات المعالجة الكيميائية١٢-١-١٠-٥

تحضير المواد الكيميائية مع تجهيز هذه  أحواضوجود مشايات وساللم ودرابزين حول  •
 محكمة حواض مداخل ومخارج األأنالتأكد من والقياس أجهزة وتصال حواض بمواسير اإلاأل
 .ة مواد كيميائيأي وال تتسرب منها جداً

 .التحضير بعينات مركب عليها محابس للتنظيف أحواضتجهيز  •

  وحدات المعالجة الكيميائيةإنشاء   مواد ١٣-١-١٠-٥

 ومعدات التحضير من مواد تقاوم التآكل الناتج من المواد الكيميائية المستخدمة            أحواضالمخزن و إنشاء  يجب  
  .  الفوسفورإزالة في
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 ٩٨-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

   الغبار في المعالجة الكيميائيةفي والرطوبة والتحكم تحكم درجة الحرارةأجهزة   ١٤-١-١٠-٥

نه مع أمن تأثير درجات الحرارة حيث تصال يجب حماية مخزن المواد الكيميائية ومواسير اإل •
رتفاع إ أن تتكون كريستاالت بالمحاليل كما أونخفاض درجات الحرارة قد يحدث تجمد للمحاليل إ

 .نفجار اإلفيدرجات الحرارة قد يتسبب 

 .حماية المكان من الرطوبة والغبار •

    التنظيف١٥-١-١٠-٥

ـ  )طبات( فتحات تنظيف    بفتحات إلجراء التنظيف الالزم مثل وجود     تصال  يجب تزويد نظام مواسير اإل      د عن
 .تجاه سريان المحاليل الكيميائيةإالتقاطعات وعند المشتركات وعند تغيير 

    التصريف والسحب١٦-١-١٠-٥

على من قاع الحوض لضمان عدم سحب المواد الصلبة أل تركب بمنسوب ماسورة سحب المحالي •
 .المترسبة

 تركب أنيزود الحوض بماسورة لتفريغ الحوض عند إجراء عمليات الصيانة والغسيل على  •
 .ماسورة الغسيل بقاع الحوض

    خطورة مناولة المواد الكيميائية١٧-١-١٠-٥

مان تخضع لنفس شروط األمن والسالمة للعمل       ت األ  متطلبا فإنك  نتيجة لخطورة مناولة المواد الكيميائية لذل     
  . في مثل هذه الظروف

    مناولة الرواسب١٨-١-١٠-٥

 الترسيب بعد إجراء عمليات الـتجلط والترسـيب         أحواض الرواسب المسحوبة من     هي بالرواسب   دالمقصو
  . رواسبإلى تحولت والتيمركبات الفوسفور الذائبة إلزالة 

 ويـتم ذلـك بمعرفـة حجـم          ، جميع التجهيزات الالزمة لسحب الرواسب بعد تحديد حجمها        ي تكف أنيجب  
 .مركبات الفوسفور الذائبة وكذلك المواد الكيميائية المضافة

    سحب المياه من الرواسب١٩-١-١٠-٥

 .تحدد سعة نظام سحب المياه من الرواسب على كمية الرواسب وخصائصها •

 عمليات التدوير فيستفادة من الرواسب شغيل ومراعاة اإل التفي تكون هناك سهولة أنيجب  •
 . وتكاليف التشغيل منهاب المياه ومكان التخلصحوكذلك معدل الرطوبة القابلة لس

  للسيب) سريع المعدل(   الترشيح ٢-١٠-٥

  :حوال التالية األفي السيب فيما تبقى من المواد العالقة إلزالة تستخدم المرشحات كمعالجة ثالثة 

 .ل مواد عالقة / مجم١٠ من أقللحصول على سيب به ل •
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 ٩٩-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 . القيمةمتغيرة السيب في مواد عالقة ي تعطوالتيبعد المعالجة البيولوجية الثانوية  •

 .وجود وحدات معالجة مثل بحيرات التثبيت وتسمح بتواجد مواد عالقة وطحالب •

 المجلطة حتى تكون كفاءة ترسيب بمساعدة المواد الكيميائية أحواضإنشاء  هذه الحالة يجب وفي •
  .المرشح عالية

  ات التصميمإعتبار  ١-٢-١٠-٥

 .ختيار معدات الضخ للمرشح حتى ال يحدث تكسير للندفإيجب العناية ب •

 .لمرشح حتى نحصل على كفاءة عاليةانتظام التصرف الداخل إيجب العمل على  •

     أنواع المرشحات المستخدمة٢-٢-١٠-٥

 . بالضغطأورضية ة األلجاذبيتستخدم المرشحات با •

 . منسوب المياهفيرتفاع تزويده بفتحات للنظافة ومقياس اإلالمرشح بالضغط يجب  •

النوع المالئم من  إستخدام يجب  ،بالفائض) عالقة( مواد شائبة أو حالة وجود مسحوق في •
 .المرشحات

     معدالت الترشيح٣-٢-١٠-٥

 فـي )  الثانيـة  في لتر لكل متر مربع      ٣,٤٠( قدم مربع     الدقيقة لكل  في جالون   ٥معدل الترشيح ال يزيد عن      
  . تصرف داخل للمرشحأقصىحالة 

     عدد وحدات المرشح٤-٢-١٠-٥

 .وحدة ٢ال يقل عدد وحدات المرشح عن أيجب  •

 .معدل الترشيح يحدد عدد المرشحات المطلوبة ويجب وجود وحدة واحدة خارج العمل •

     معدالت مياه الغسيل للمرشح٥-٢-١٠-٥

 في جالون ٢٠معدل ب أكثر ٪٢٠ يدل تصريف مياه الغسيل الالزم لتمدد الوسط الترشيحمع •
 . الثانيةفي لتر لكل متر مربع ١٣,٦الدقيقة لكل قدم مربع 

 . دقائق١٠الفترة الزمنية الالزمة لمياه الغسيل تعادل  •

رج  لغسيل المرشح مع وجود وحدة كلية خاتكفي مياه الغسيل مضخات تكون قدرة أنيجب  •
 .العمل

 .ها كمياه غسيل للمرشحاتإستخدامالمياه المرشحة يمكن  •

  .مياه الغسيل الناتجة من المرشحات الرملية يمكن معالجتها •
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 ١٠٠-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  الوسط الترشيحيإختيار   ٦-٢-١٠-٥

 وكذلك يعتمد على المعالجة المـسبوقة        ،  على معدل الترشيح المطلوب    يحجم الوسط الترشيح  إختيار  يتوقف  
المرشـح ذو الطبقـة      إستخدام ويمكن   . خصائص المياه بعد الترشيح    خيراًأك نوع المرشح و   للمرشحات وكذل 

  .مرشح متعدد األحجام للوسط الترشيحي إستخدامذلك ك المرشحات ذات الطبقات المتعددة وأوالواحدة 

     مواصفات الوسط الترشيحي٧-٢-١٠-٥

 .لحبيبات مع حجم ا عمق للوسط الترشيحيأقل ييعط) ١٤-٥(الجدول رقم 
  

   العمق وحجم الحبيبات– يمواصفات الوسط الترشيح ) ١٤-٥(جدول رقم 
  

  يالوسط الترشيح  القطر الوسط والحجم الفعال/عمق الترشيح 
  متعدد الطبقات  طبقة واحدة

   سم٥٠  -  فحم انثراسيت
   مم٢ – ١

   سم٥٠
   مم٢ – ١

   سم٩٢  الرمل
   مم٤ – ١

   سم٣٠
   مم١ – ٠,٥

   سم٢٥
  م م٠,٨ – ٠,٦

 مواد أومسحوق الجرانيت المحبب 
   سم ٥  -  -  مشان

   مم٦ – ٣

  .  فأقل١,٥إلى  ١,٧ نتظام منمعامل اإل :مالحظة   

  المرشحأجهزة    ٨-٢-١٠-٥

  :التاليةجهزة يجب تزويد المرشح بالمعدات واأل  

 .هدارات لتجميع مياه الغسيل من على سطح المرشح •

 .ترشيحيلخلخلة الوسط الومعدات ضبط الهواء الالزم أجهزة تركب  •

 . كمية مياه الغسيل وكمية الهواءفيالتحكم أجهزة معدات و •

 .قياس الفاقد من الضغط داخل المرشحأجهزة  •

 لموقع مياه الغسيل أوب المياه ا لحس منتظماً توزيعاًي يعطأننظام التصرف بقاع المرشح يجب  •
 .وكذلك لموقع الهواء

  . فترات نمو البكتريا اللزجة على جدران المرشحيفالتجهيزات الالزمة لتعقيم المرشح  •

     الجدارة للمرشح وأجهزته ومعداته٩-٢-١٠-٥

 الوحـدات حتـى      من العمل دون تأثير ذلك على باقي        تخرج أوكل وحدة من المرشح مصممة بحيث تعمل        
قـف علـى     مبنى الوحدات المرشـح يتو     إلىحتياج  اإلو،   يمكن إجراء عمليات التنظيف والغسيل والصيانة     

 مكـان مغلـق ويجـب      فيومعدات الغسيل والصيانة تكون     أجهزة  جميع  . العوامل المناخية السائدة بالمنطقة   
  .متصاص الرطوبةإ وتجهيزه بمعدات تهويته جيداً
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 ١٠١-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

   مياه الغسيل للمرشحاتفي   التحكم ١٠-٢-١٠-٥

لمرشحات التصرف المتوسط الناتج من امن  ٪١٥زيد عن يمعدل مياه الغسيل للمرشحات ال  •
 .يومياً

زالته بمياه الغسيل يدخل ضمن كفاءة محطة إ تمت الذي وي والهيدروليكالعضويالحمل  •
 .المعالجة

 ويمكن زيادة هذه  ،سعة خزان المياه المطلوبة للغسيل ال تقل عن الكمية المطلوبة لغسيل وحدتين •
 .عمال التنظيف أفيالسعة لضمان المرونة 

  .ض محطة المعالجةيمكن سحب مياه الغسيل من فائ •

    تخزين مياه الغسيل١١-٢-١٠-٥

  .ال تقل سعة التخزين لمياه الغسيل عن الكمية المطلوبة لغسيل مرشحين  

   الدقيقةالمصافي  ٣-١٠-٥

 .ما تبقى من المواد العالقةإلزالة  الدقيقة بعد المعالجة البيولوجية تستخدم المصافي •

 متطلبات خصائص الفائض وكذلك عتبار اإلفيذ  يؤخأن يجب  ، الدقيقةيار المصافختيإعند  •
  .الصحيطريقة المعالجة البيولوجية المتبعة لمعالجة مياه الصرف 

  ات التصميم للمصافي الدقيقةإعتبار  ١-٣-١٠-٥

يجب عمل تجارب معملية على محطة تعمل بوحدات المعالجة البيولوجية وبكفاءة عالية حتى  •
 .قة الدقيالمصافي إستخداميمكن دراسة 

كسدة عندما يحتوى الفائض على  بحيرات األأو الدقيقة بعد المرشحات الزلطية يالمصافتستخدم  •
 .لتر/ مجم١٠ من أقل

 .ضافية مثل الترسيب بمساعدة المواد المجلطةل المعالجة اإل قبأو •

جنب تيتم  الدقيقة حتى المصافي الالزمة لغسيل المضخاتحتياط عند اختبار ضغط أخذ اإليجب  •
 .ر الندفتكسي

 ذات اتن دخول التصرفاضمل الدقيقة وجود خزان التعادل يلمصافا إستخداميجب عند  •
  . الكمية والنوعيةفيواحدة الخصائص ال

   الدقيقةي  المواد المصنعة للمصاف٢-٣-١٠-٥  

 .الصحي الدقيقة من مادة قوية ومتينة وتتحمل تأثير مياه الصرف المصافي تصنع أنيجب  •

 بأن التجارب المعملية على النموذج تحدد الحجم  ميكرون علما٣٥ً – ٢٠حجم الفتحات من  •
  .المناسب
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 ١٠٢-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

   الدقيقةالمصافي   معدل التصريف ٣-٣-١٠-٥

ال أ ويجب  ،ي الدقيقة يحدد من التجارب المعملية على النموذج المعملالمصافيمعدل تصريف  •
على المساحة )  الثانيةفيمربع  لتر لكل متر ٣,٤٠( الدقيقة لكل قدم مربع في جالون ٥يزيد عن 

  .الهيدروليكي معدل للحمل أقصى عند يالفعلية للمصاف

 . يتم السحب منهيذوال الجزء المغمور منها هي الدقيقة المساحة الفعالة للمصافي •

 . وقتأي في تكون جاهزة للعمل أن ويجب يحتياطإ الدقيقة كالمصافيوجود وحدة من  •

 من ٪١٥ وهذه المياه تعادل  ،عمال نظافتهاأ في الدقيقة افيالمصالفائض بعد  إستخداميمكن  •
 .التصرف المتوسط التصميمي

 عن طريق الصحي محطة مياه الصرف إلىها إستخدام تم التييجب إعادة مياه الغسيل  •
 .قصى كمية مطلوبة لمياه الغسيلأل  كافيةالمضخات تكون سعة أنيجب ، و المضخات

  الدقيقةللمصافيجهزة واألملحقات والمعدات   ال٤-٣-١٠-٥

 :التاليةجهزة  الدقيقة ومكان تركيبها بالمعدات واألالمصافييجب تزويد 

 . سرعة دورانهافيوتوماتيكية الحركة يمكن التحكم أسطوانة أ •

 .هدار للمرور الجانبي •

 . الضغطفي الدقيقة حتى نمنع حدوث فاقد كبير المصافينسداد إنذار عند إجهاز  •

 .لسحب المياه من الوحدة إلجراء عمليات التفتيش والصيانةمعدات وتجهيزات  •

  .هإستخدام حالة في الدقيقة المصافيعدم تأثير الكلور على مادة صنع  •

 .الكفاءة والتشغيل الجيد •

ستيعاب إ تكون كل منها قادرة على أن الدقيقة على المصافيثنين على األقل من إعدد  إستخدام •
 .الهيدروليكي تصرف للحمل أقصى

 .رتفاع درجات الحرارةإحماية جميع الوحدات وأجزائها من  •

 إلجراء اً يكون هذا المكان متسعأن ويجب  الدقيقة جيداًالمصافيتهوية المكان المركب فيه  •
  .عمليات الصيانة بسهولة
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 ١٠٣-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

   الصحيتصميم أعمال التعقيم لمياه الصرف أسس    ١١-٥

   أشكال التعقيم١-١١-٥

 يكون  أن والكلور يمكن    . بعدها أو سواء قبل المعالجة     الصحي تعقيم مياه الصرف     في ستخدامالكلور شائع اإل  
 هنـاك مـواد     أن كما    ،  هيبوكلوريت الكالسيوم  أو مسحوق مثل هيبوكلوريت الصوديوم      أوعلى شكل سائل    

حـدى المـواد   إإختيـار  عنـد    ويجب . البرمين أوزوزن   األ أوخرى تصلح للتعقيم مثل كلوريد ديوأوكسيد       أ
  :كيميائية المناسبة للتعقيم مراعاة ما يلىال

 .الصحيمعدالت تصريف مياه الصرف  •

 .غراض المختلفة األفي السيب إستخدامعادة مدى الحاجة إل •

 . السيبفييدروجين الحر تركيز األيون األدرجة  •

 .ومعدات التعقيم والمواد الكيميائيةأجهزة تكاليف  •

 .توفر المواد الكيميائية بصفة دائمة •

 .ل التشغيل والصيانةمشاك •

 من  أي السيب ال تضر     في  نسبة الكلور المتبقي   أن التعقيم يجب التأكد من      فيالكلور   إستخداموعند   ∗
 . وما تحتويه من ثروة سمكيةالبحار تأثير ضار على أي أو الحيوانية أوالكائنات الحية النباتية 

الـسيب   إسـتخدام روفة وخاصة عند     بالطرق المع  ي الكلور المتبق  إزالة يجبحوال   كثير من األ   وفي ∗
 . له تأثير ضار على المزروعاتين الكلور المتبقأل  نظراًالري أعمال فيالمعقم 

   الكلورإضافةأجهزة   ٢-١١-٥

 وإضـافته علـى هيئـة        ،  عمليات التعقيم الكبيرة   فيعلى هيئة محلول بنظام الخلخلة        الكلور إضافةيفضل  
  . لعمليات التعقيم المتوسطة الحجميجابية يعتبر مناسباًاإل الهيدروكلوريت بنظام اإلزاحة مسحوق

 خط التغذية بغاز محلول الكلورفين بنظام غاز الكلور فييتم حقن محلول كلوريد الصوديوم  •
 .أقل أو ٤ = pH يكون قيمة أن غرفة التفاعل يجب فيوعند حقن ديوكسي الكلوريد 

 . ناشرات الغازأجهزة يدية وب المذاب بالطريقة التقلوزون محلول األإضافةيتم  •

 يجب توفير المعدات الالزمة لذلك مثل المجففات  ، من الهواء مباشرةوزوناج غاز األ تم إنتإذا •
 .والمرشحات والضاغطات

 . لمثل هذه المعدات المذكورة سابقاًةجا ح فاليالنق كسجيناأل من وزونغاز األنتاج إ تم إذا •

  
  ر الكلوإضافةجهزة  السعة أل٣-١١-٥

 وتتوقف هذه الجرعة على عـدد البكتريـا الموجـودة           .)التغذية(ماكن الحقن   أختالف  تتغير جرعة التعقيم بإ   
يوضح القيم  ) ١٥-٥( والجدول رقم    . الجهات المسئولة   للمعايير المحددة لذلك من    بالسيب والمسموح به طبقاً   

الصرف الصحي لبعد المعالجة     مياهسترشادية للجرعات الالزمة من الكلور لتعقيم فائض محطات معالجة          اإل
  .نظمه المختلفةباأل
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 ١٠٤-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  

   بالكلورالصحيسترشادية لتعقيم فائض محطات معالجة مياه الصرف الجرعات اإل )١٥-٥(جدول رقم 

  

  )ل/مجم(الجرعة   نظم المعالجة  رقم

  ١٠  المرشحات الزلطية  ١

  ٨  الحمأة المنشطة  ٢

  ٦  )الترشيح(المعالجة الثالثية   ٣

  ٦  )النيترته(ة الثالثية المعالج  ٤

  

  حتياطية وقطع الغياراإلجهزة   األ٤-١١-٥

 م بنفس السعة وجاهزة للعمل الفوري الالزمة لعملية التعقيجهزة  لجميع األيحتياطإيجب توفر  •
 .الشغالةجهزة  األفي عطل أيلمجرد 

  .تآكل فوراًي أووالمعدات لتغيير ما يتعطل جهزة يجب توفر قطع الغيار لجميع األ •

 

   الكلورإضافةأجهزة   المياه النقية الالزمة لتشغيل ٥-١١-٥

 . الكلورإضافةأجهزة يجب توفر المياه النقية من الشبكة العمومية والالزمة لتشغيل  •

 .المضخاتضافة المياه يجب مضاعفة عدد إل مضخات إستخدام حالة في •

 .مياه اآلبار إستخداميمكن  •

 للمياه النقية يحتياطإه كمصدر ستخدامإل الصحيالصرف  موقع محطة مياه فييفضل دق البئر  •
 .من الشبكة العمومية

حتياجات  بجميع اإلي تكون سعته تفأن يجب  ، بمحطة المعالجةي حالة وجود خزان عالفي •
 .الفعلية من المياه النقية داخل محطات المعالجة

  .لنقية والسيب المطلوب تعقيمهياه االمباشر بين المتصال ات الالزمة لمنع اإلحتياطإتخاذ اإليجب  •

 

   الكلورإضافة  ٦-١١-٥

هتمام الكلور الالزمة لذلك بكل عناية وإعمليات التعقيم يجب تحديد كمية نشاء إلعند التخطيط  •
سطوانات بعد معرفة سعتها وكذلك توفر عربات النقل الالزمة لذلك ي تحديد عدد اإلوبالتال

العاملين بمواقع محطات معالجة مياه الصرف الكلور على  إستخدامومعرفة مدى خطورة 
 تسرب من أيمان لمنع حدوث ات األإعتبار ويجب مراعاة جميع .كن وما حولها من أماالصحي

  .غاز الكلور
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 ١٠٥-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  سطوانات  األ١-٦-١١-٥

    مـن  أقـل  لغاز الكلـور     يستهالك اليوم  حالة اإل  في  طن يعتبر مناسباً   ١سطوانات ذات الوزن    األ إستخدام
  ). كيلو٥٦( رطل ١٥٠

  

    العربات ذات الصهاريج٢-٦-١١-٥

 تكون العربة أن ويجب ةعربات ذات صهاريج مناسب إستخدام العمليات الكبيرة للتعقيم يمكن في •
 . البخارإلى السائلة ةتحويل الكلور من الصورل وهومجهزة لذلك الغرض ومزودة بجهاز التبخير 

رض المبنى وعمل أدق خاصة تحت مستوى  خنافيويجب وضع مواسير التغذية بغاز الكلور  •
 .الحماية الالزمة لذلك

  .قصر ما يمكنأوال مواسير التغذية بغاز الكلور طأ تكون أنيجب  •

 

    الموازين٣-٦-١١-٥

 الموازين الالزمة لتحديد وزن  يجب توفرالصحي جميع محطات معالجة مياه الصرف في •
 .سطوانات غاز الكلورأ

 أجهزة  يجب توفر الموازين األوتوماتيكية التسجيل مع تزويدها بجة الكبيرة محطات المعالفي •
 .وتوماتيكيةالنقل والحركة األ

  .لتآكل بفعل غاز الكلورلجميع معدات النقل والمناولة والوزن مصنعة من مواد مقاومة  •

 

   المبخرات٤-٦-١١-٥

سـطوانات ذات حجـم     أ تخدامإس أولتعقيم  لسطوانة  أ من   أكثر إستخدام حالة وجود المشتركات وذلك عند       في
التبخير لضمان وجـود    أجهزة   إستخدامكد من سالمة التوصيالت مع      أ عمليات التعقيم يجب الت    فيطن واحد   

  . الصورة الغازية وبالكمية المطلوبةفيالكلور 

  

  قياس التسرب والتحكم أجهزة  ٥-٦-١١-٥

 .ر المتسرب للكشف عن الكلوه تركيز٪٦٥مونيوم هيدروكسيد يجب توفر محلول األ •

 يجب توفر  ، عربات صهريج للكلورأو طن ١سطوانات الكلور ذات سعة أ إستخدام حالة في •
 .متصاص الكلور المتسربن لمحلول الكاستيك صودا إلخزا

 .نذاراإلأجهزة وتوماتيكية لكشف التسرب مع األجهزة  العمليات الكبيرة يجب توفر األفي •

 .جهزة  األاألوزون يجب توفر نفس إستخدام حالة في •
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 ١٠٦-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  وزون  األ٧-١١-٥

 . كسجيناأل من غاز أو ي من الهواء الجووزونيمكن إنتاج األ •

 .وتوماتيكية لضبط الجرعة الالزمة للتعقيمأ وزون تكون مولدات غاز األأنيجب  •
  

  وزون األأوضافه الكلور إجهزة ألتصال اإل   مواسير٨-١١-٥

 من وزونوالضبط لمواد الكلور واألإلضافة اأجهزة من تصال  تكون جميع مواسير اإلأنيجب  •
 .مكانالنوع المالئم والبسيط مع تقليل عدد الوصالت بقدر اإل

 . وأن تكون محمية من مصادر الحرارةيجب تثبيت المواسير جيداً •

 .غاز الكلور إستخدام حالة فيمواسير الصلب المتين  إستخداميمكن  •

 المواسير البالستيك أو) الجامد(شوك الصلب الكاوت إستخدام حالة الضغط المنخفض يمكن في •
pvc   لكلورل محاليل أي أوللكلور الرطب. 

  

  وزونسطوانات الكلور واألأومعدات و أجهزة  مبنى ٩-١١-٥

      العزل١-٩-١١-٥

 في وزون مولدات األأوسطوانات الكلور أ الكلور وكذلك مخزن وإضافةأجهزة يمكن تركيب  •
 .غراضي متعددة األالمبان

 تسرب الغاز وتكون من النوع المحكم الغلق وضدجهزة أغلب األ تكون أن عتبار اإلفيخذ  األمع •
 .جزاء المبنىأ معزولة عن باقي

نه غير متصل بتصريف أ ب علماً ،والمخزنجهزة أرضيات غرف األيجب تواجد نظام تصريف  •
 .خرىأرضيات الغرف األ يباق

 . الالزمة المتينة وتزود بالخردواتي الخارجتجاه اإلفيوالمخزن تفتح جهزة غرف األبواب أ •

رض المحيطة بالمبنى بغرض تسهيل النقل  مستوى األفي تكون أن يجب جهزة أرضية غرف األ •
 .لى الداخلإوالتفريغ من الخارج و

 . تكون مفصولة عن منطقة التغذية بالغازأنسطوانات الكلور يجب منطقة التخزين أل •

  . ما يكون من نقاط  الحقنقربأاإلضافة أجهزة يجب تركيب  •

 

     نوافذ التفتيش ٢-٩-١١-٥

 مزودة بنوافذ كـشف زجاجيـة       وزون الكلور وغرف مولدات غاز األ     إضافة أجهزة   تكون غرف    أنيجب  
 بأن هذه النوافذ محكمة وضد تسرب الغاز ويمكـن           هذه الغرف علماً   فيدون الدخول   جهزة  تسمح برؤية األ  

  . الحوائط الداخليةفي أو الخارجية لهذه الغرف بواب األفيهذه الفتحات إنشاء 

  

 



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ١٠٧-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

      الحرارة٣-٩-١١-٥

     يته درجة فهرن٦٠التعقيم عند أجهزة  ي تحتوالتييجب حفظ درجات الحرارة بالغرف  •
 .على األقل)  درجة مئوية١٦(

 . حرارة الغرفة العاديةدكما يجب حفظها عن •

 درجة ٣٥ أعلى من درجة وزون األ مولدات غازحفظ درجات حرارة الحجرات المحتويةت •
  . جميع األوقاتفي)  مئوية درجة٢(ت هيفهرن

 

   التهوية٤-٩-١١-٥

ير الهواء بالمكان كل يالتعقيم بالمعدات الالزمة للتهوية بحيث يتم تغأجهزة  تزود أماكن أنيجب  •
 .دقيقة

 . مرات كل ساعة٦ يتم تغيير الهواء أنيجب  •

خرى أرضية وخروج الهواء من فتحة من خندق بجانب األالالزم للتغيير يجب دخول الهواء  •
 . منطقة يتواجد بها العمالأي أو الهواء بالداخل نتمنع من سكو

الكلور أجهزة  تكون فتحات دخول الهواء بحيث تمنع درجات حرارته من التأثير على أنيجب  •
  .رضياتأعلى األ ويفتحات خروج الهواء للهواء الخارج ، كما يجب أن تكون وزون األأو

  

  ي  التحكم الكهربائ٥-٩-١١-٥

والمخازن ومفاتيح تشغيل جهزة نارة الداخلة والخارجة للمبنى وغرف األجميع مفاتيح تشغيل اإل •
 .مراوح التهوية تركب خارج المبنى وتفضل عند المدخل

مراوح  تزود مفاتيح المراوح بلمبة توضح حالة التشغيل حتى لو كان تشغيل هذه الأنكما يجب  •
  . من مكانأكثر في

 

  ي حماية الجهاز التنفس٦-٩-١١-٥

 أن ويجب  ،من النوع المالئم لمثل هذا التشغيل) الكمامات( تنفس أقنعةيجب تزويد المبنى ب •
 .سطوانات الكلور من قبل العاملينأير ي تغأو عند تداول قنعةتستخدم هذه األ

 . الدخول خارج المبنى حيث يلزم لبسها قبلقنعةتخزن هذه األ •

 . دقيقة٣٠ بالهواء لمدة ةكون مضغوطت أنيجب  •

 يستخدمها رجال المطافئ التي قنعة من وجود األينها ال تغنأ حيث قنعةويجب توفر هذه األ •

  . المحطةفيالموجودين 
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 ١٠٨-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

  وزون   تطبيقات على الكلور واأل١٠-١١-٥

    الخلط١-١٠-١١-٥

 ولتـأمين   . ثواني ٣ حدود   في يكون الخلط كامال     أنويجب  يجب خلط المادة المعقمة بسرعة كلما أمكن ذلك         
  . الحالة التربينيةفي المواسير الناقلة في جعل سريان السيب أوخالطات ميكانيكية سريعة  إستخدامذلك يمكن 

     فترة التالمس٢-١٠-١١-٥

 أقصى دقيقة عند ١٥ ي التعقيم حوالفيالكلور  إستخدام فترة تالمس عند أقل أنيجب التحقق من  •
 . معدل للضخ وذلك بعد عمليات الخلط السريع للكلورأقصى أوساعة ذروة للتصرف 

 .تمام فترة التالمسإالسيب قبل  إستخدامويجب عدم  •

 لفترة تالمس بعد عمليات خلط التام للمواد ي ال داعي الكلور المتبقإزالة إلىحتياج  حالة اإلفي •
 .زالةية المطلوبة لعملية اإلالكيميائ

 زمن إلى تحتاج والتيبة وللجرعات الكبيرة ذااإلأجهزة ختالف  تختلف بإوزونلتالمس لألفترة ا •
 . دقيقة١قل من الخلط أل

  . زمن للتالمس يعادل نفس زمن التالمس مع نظام الكلورإلى يحتاج وزوننظام األ •

     حوض التالمس٣-١٠-١١-٥

التالمس  أحواض داخل ي والرأس مسار السيب األفقيفييجب التأكد من عدم حدوث تقصير  •
الحوائل الرأسية والحواف الدائرية  إستخداموذلك  .وزون باألأوالكلور بسواء كان ذلك بالتعقيم 

 .للتأكد من عدم حدوث هذه الظاهرة

 أجهزة جراء عمليات الصيانة والتنظيف مع تزويدها ب بما يسمح بإحواضهذه األإنشاء يجب  •
ة في مواد طاأيمياه الغسيل والتأكد من عدم تراكم ومعدات التنظيف وعمل فتحات لتصريف 

 .زالتها والعمل على إ)الخبث(

 .خرا عند تنظيف اآلمحدهأ ستخدام من حوض للتالمس إلأكثر إستخداميجب  •

  .ال يعوق عمليات النظافة والصيانةأ بحيث حواض غطاء األ •

     العينات٤-١٠-١١-٥

 .ت من السيب قبل وبعد عمليات التعقيميجب عمل التسهيالت الالزمة للحصول على العينا •

  . الحدود المسموح بهافي  الكلور المتبقيأنيجب التأكد عند التخلص من السيب من  •

  اإلختبار والتحكمأجهزة   ٥-١٠-١١-٥

 .يوتوماتيكية الالزمة للكشف عن كمية الكلور المتبقاألجهزة يجب توفير األ •

 حتى يمكن التحكم يالكشف عن الكلور المتبقة أجهزبإتصال على اإلضافة أجهزة  تكون أنيجب  •
 . تغيير الجرعة المضافةفي األتوماتيكي

 للتجارب القياسية  طبقاE.COLIًوالمواد الكيميائية الالزمة لقياس البكتريا جهزة يجب توفر األ •
  ).لمياهالمديرية العامة ل(المستخدمة والمعتمدة من الجهات المسئولة 
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 ١٠٩-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

   المعالجةالصحيمن مياه الصرف  ليمات ألعمال التخلصالتنظيمات والتع  ١٢-٥
     عام١-١٢-٥

 من الصحيتختلف التنظيمات والتعليمات ألعمال التخلص من فائض محطات مياه الصرف  •
 . أخرىإلىمنطقة 

 صرف أو جميع األحوال يجب حماية المياه الجوفية والسطحية من التلوث نتيجة تسرب في •
 .الري يفالمستخدم ) السيب(الفائض 

 بالسيب بمرور  الريالتأكد من عدم تغيير خصائص ومعايير المياه السطحية المجاورة لمناطق •
 .الزمن

التأكد بصفة مستمرة من عدم تغيير خصائص ومعايير المياه الجوفية بالمناطق المروية بالسيب  •
 .هذه المياه الجوفية كمصدر لمياه الشرب إستخدامبمرور الزمن وخاصة عند 

حتياطات الالزمة بصفة مستمرة لضمان عدم التلوث من جراء التخلص من ميع اإلعمل ج •
 بالرئاسة العامة  للمعايير والشروط الخاصةالفائض والتشديد على خصائص السيب طبقاً

  .حماية البيئةو لألرصاد

 

  ات األوليةعتبار  اإل٢-١٢-٥ 

 عندما يحتـوى هـذا   كون ناجحاً على األرض ي  الصحيالتخلص من فائض محطات معالجة مياه الصرف        
 وهذه الملوثات يمكن     ، زالتها عند سريانها خالل التربة الزراعية      يمكن إ  التيالفائض على بعض الملوثات     

 أو بالعوامـل الطبيعيـة      أومتـصاص    باإل أوزالتها عند تحلل المواد العضوية بواسطة الجذور النباتيـة          إ
 : يجب دراسة العوامل التالية لذلك ، لمكونات التربة الزراعيةكيميائيةال

 .)معدل سعة التغيير لمسام التربة(تحديد مدى نفاذية التربة  •

 .نوعية التربة •

 .كمية المياه الجوفية •

 .تجاه حركة المياه الجوفيةإ •

 .سرعة حركة المياه الجوفية •

 . بالسيبالريالخصائص الطبيعية والكيميائية والبيولوجية للمياه الجوفية قبل وبعد  •

  ).ري  ، صناعة،شرب (المياه الجوفية  إستخدام نوعية •

  

     تقرير التصميم لإلعتماد٣-١٢-٥

 كافة المعلومات والدراسـات     يضاًأوأن يشمل   رائط والرسومات الهندسية     التصميم على الخ   ي يحتو أنيجب  
نـاطق   الجيولوجية والطبوغرافية ونوعية التربة للمنـاطق الحاليـة وم         يالالزمة لوصف الموقع من النواح    

  .التوسع المستقبلية
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 ١١٠-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

     الصفات الطبوغرافية للموقع١-٣-١٢-٥

 .طبوغرافية الموقع مع تحديد حدود المزرعةل الرفع المساحي •

خرى مع معرفة طبوغرافية هذه المناطق اطق العازلة بين المزرعة واألماكن األتحديد المن •
 .العازلة

 ، صناعة  ،شرب(مثل لمياهها  األستخدام وجدت وكذلك تحديد نوعية اإلإذاتحديد مواقع اآلبار  •
 ). شركات،فراد ، أعام (وملكيتها ) زراعة

   للمنطقةي   الوصف الجيولوج٢-٣-١٢-٥

 ). نوع الصخور،سم التكوين  إ( جيولوجية المنطقة تحديد •

 .ساس الصخري األطبقاتدرجة  تحديد •

 .الفوالق والفواصل بالتكوين الصخريماكن أ تحديد •

 .ك الطبقاتخصائص وسم تحديد •

 .توافر المزيد من المعلومات وسمك الطبقات الصخرية الجيرية •

 .مصادر جمع المعلومات السابق ذكرها تحديد •
   للمنطقةجيولوجي   الوصف ال٣-٣-١٢-٥

  .ختصةالجهات المبتحديد مصادر جمع المعلومات الهيدرولوجية للمنطقة والعالقة 

 ). المتوسط، أدنى ،أعلى  (يديد منسوب المياه الجوفية الموسمحت •

 . عمق الطبقة الحاملة للمياهقياس •

 .تجاه حركة المياه الجوفية إتحديد •

 . والبيولوجية للمياه الجوفيةكيميائية التجارب المعملية لمعرفة الخصائص الطبيعية والإجراء •

 : يجب معرفة البيانات التالية ، حالة تواجد آبار محفورة بالمنطقةفي •

 . تصنيف التربة– نشاء  مواد اإل– نشاء ل اإل تفاصي–تفاصيل البئر  -

 . مناسيب المياه الجوفية– ستاتيكي الرفع اإل– للمضخاتنتاجية الطاقة اإل -

 . مواد التغليف– مواد الحقن –تفاصيل القيسون  -
     خصائص المياه الجوفية٤-٣-١٢-٥

وجية لبيان خصائص  والبيولكيميائية يشمل التقرير معرفة كافة التحاليل الطبيعية والأنيجب  •
 – الكبريتات – الكلوريدات – ي النتروجين الكل–يترات نـال: المياه الجوفية للعناصر التالية

 . لبكتريا الكليفورميحتمال العدد اإل– ي العسر الكل– القلوية –يدروجين  لألييونالتركيب األ

 :تجاهات التالية اإلفيقل سترشادية واحدة على األإ حفر بئر يجب •

 .تجاه األعلى لسريان المياه الجوفيةإل افي -

 .سفل لسريان المياه الجوفية اإلتجاه األفي -
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 ١١١-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 .عةووسط المنطقة المزر -
سترشادية لمعرفة نوعية المياه الجوفية بصفة مـستمرة        اإلحد اآلبار المحفورة    أ إستخدامنه يمكن   أمع العلم ب  

 ). متر٢( قدم ٦فية بمسافة ال تقل عن سفل المياه الجوأ تكون الطبقة المستنزف منها المياه أنويجب 
     التربة٥-٣-١٢-٥

 خصائصها تحديديجب الحصول على خرائط تفصيلية لدراسة التربة لكامل المنطقة مع  •
 العناصر ي وتحديد ملوحة األرض وباق ، وكذلك تحديد مدى الخصوبة للتربة الزراعية،ونوعيتها
 .الكيميائية

 .ستزراع بكامل المنطقة إل لستخدامتحديد درجة الصالحية لإل •

 يزيد أنيمكن  مع العلم أنه ، ٪٥ال تزيد عن أتحديد الميل لسطح التربة لكامل المنطقة ويجب  •

 .الرينواع خاصة من نظم أ إستخدام حالة في ٪٥الميل عن 

 . سمك طبقات التربةتحديد •

م الصرف  وكذلك نظاالري للمياه الزائدة من يسطحتوافر المعلومات الخاصة بالصرف ال •
 .المغطى

 .تحديد معامل النفاذية لمسام التربة •

 .تحديد منسوب المياه الجوفية •
     الزراعة الفعلية٦-٣-١٢-٥

 .دارة السليمة مع تواجد العمالة المناسبة لحجم العملر اإل تتوافأنيجب  •

 .يجب توافر جميع المعلومات عن نظم معلومات الصرف للمياه الزائدة بالمنطقة •

 مع تحديد الدورات الزراعية المالئمة لنوع التربة وكمية المياه الريوبات لمياه تحديد المنا •
 .المتوفرة ونوعيتها

   المجاورةيراضات األإستخدام   ٧-٣-١٢-٥

نتورية وتحديد درجات ك المجاورة للمزرعة مع توفر الخرائط اليراضات األإستخداميجب تحديد  •
 .منطقةالطرق المرصوفة ووسائل النقل المتاحة بال

بالمنطقة مع وجود مصدات للرياح  يراض األيجد مساحة عازلة بين المزرعة وباقيفضل توا •
 .مكن ذلك أإذاشجار حجب الرؤيا وأ

  .يجب معرفة مناطق التوسع المستقبلية للمزرعة منذ بداية المشروع •

 

  ري المزروعاتل الصحيمياه الصرف ل   المعالجة المطلوبة ٤-١٢-٥

 حتى يمكن التخلص من الفائض على سطح  تكفيالصحيية لمياه الصرف المعالجة البيولوج •
 .األرض

 . يجب تعقيم الفائض قبل التخلص منه على سطح األرضالرينواع نظم ألكافة  •

 . الرشاشاتهةو ف منأكبر حالة وجود مواد عالقة ذات حجم في الدقيقة المصافي إستخداميجب  •
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 ١١٢-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطقي  أعمال الصرف الصح-

 ستخدام حالة مياه زائدة عن اإلفيحتياجات  اإلقصىأستيعاب الفائض عند  خزانات إلإنشاءيجب  •
  .وقات بعض األفي

 

     تطبيقات هندسية ألعمال الري٥-١٢-٥

   المواسير للرشاشات١-٥-١٢-٥     

 تكون المواسير كاملة بالقطع الخاصة وسهلة الفك أنيفضل نظام المواسير المتحركة ويجب  •
 .والتركيب

 .تزود المواسير بفتحات للتفريغ •

 .د خطوط المواسير بالمحابس الالزمة للتحكم في السريان والتوزيع والتفريغزوت •
  نظام الرش٢-٥-١٢-٥

 .نظام الرش يفضل عدم تواجد مناطق محرومة من المياهإختيار عند  •

 .تجاهات وسرعة الرياحإ عتبار اإلفيخذ د تحديد مواصفات الرشاشات يجب األعن •

 .ت ومراحل النمومعدل الرش للمياه يتناسب مع نوع النبا •

  .جراء التعديالت المالئمةإيجب متابعة كفاءة النظام و •

  السور وعالمات التحذير٣-٥-١٢-٥

 المزرعة المروية بمياه الفائض بسور مناسب لمنع مرور حيوانات المزارع أراضيحاطة يجب إ •
 .المجاورة

 .تزود المزرعة بطرقات مرصوفة مناسبة تسمح بمرور عربات المزرعة •

 .سور حول المزرعةإنشاء ميع مداخل المزرعة ببوابات يمكن التحكم فيها وكذلك تزود ج •

 .يزود سور المزرعة بعالمات التحذير المناسبة •
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 ١١٣-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةناطقمياه األمطار من المأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  
  
  
  
  
  
  
  
  )١(ملحق 
   

  خصائص مياه المصادر المتاحة والمعايير 
  الميكروبيولوجية للمياه الصالحة للشرب

  
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعودية الساحلية بالمملكةالمناطق
 

                                 
 

 ١١٤-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  بالمناطق الساحليةمياه الشرب ب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  المعايير الميكروبيولوجية للمياه الصالحة للشربخصائص مياه المصادر المتاحة و ) :١(ملحق 

  : مقدمة-١

.  اآلدمي وتحقيق األمان والسالمة الصحية للمستهلكينستخدامكون مياه المصادر المتاحة صالحة لإلتيجب أن 
  .الخواص الطبيعية للمياه الصالحة للشرب) ١-١(ويعرض الجدول رقم 

  
 استساغة مياه الـشرب،     علىمواد غير العضوية التي تؤثر      الحد األقصى لل  ) ٢-١(كما يعرض الجدول رقم     

  . الصحة العامةىذات التأثير عل) عضويةالالعضوية وغير (يبين المواد الكيميائية ) ٣-١(وكذلك الجدول رقم 
  

  الخواص الطبيعية للمياه الصالحة للشرب) ١-١( جدول رقم
  

  الحد األقصى المسموح به  الخاصية
  بالت بالتين بمقياس الكو٣٠  اللون
  مقبول  الطعم
  معدومة  الرائحة
   وحدات جاكسون أو ما يعادلها للمياه المرشحة٥  العكارة

   وحدات تكسون أو ما يعادلها للمياه الجوفية١٠
  ٩,٢-٦,٥  الرقم األيدروجيني

 منظمة الصحة العالمية:      المصدر 

  
   استساغة مياه الشربعلىثر الحد األقصى للمواد غير العضوية التي تؤ)  ٢-١(جدول رقم 

  لتر/الحد األقصى المسموح به ملليجرام  المادة
  ١٢٠٠  م١٢٠األمالح الذائبة عند 

  لمياه للمرشحةل ٠,٣ Feالحديد 
  لمياه الجوفية والخليطل ١,٠

  مياه المرشحةلل ٠,١  Mn المنجنيز 
  لمياه الجوفية والخليطل ٠,٥

  ١,٠ Cuالنحاس 
  ٥,٠  Zn الزنك

  ٥٠٠ As CaCO3كلي المعسر ال
  ٢٠٠  Ca الكالسيوم

  ١٥٠ Mgالماغنسيوم  
  ٤٠٠ SO4الكبريات 

  ٥٠٠  C1الكلورايدات 
  ٢٠٠ Naالصوديوم 
  ٠,٢ Alاأللمنيوم 

 منظمة الصحة العالمية:      المصدر 

  ).٠,١-(و) ٠,١(+ للمواد غير العضوية بين يويتراوح التوازن الكل 
  
  

  المواد غير العضوية: اوأل



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعودية الساحلية بالمملكةالمناطق
 

                                 
 

 ١١٥-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  بالمناطق الساحليةمياه الشرب ب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  
   الصحة العامةعلى اتالحد األقصى للمواد الكيميائية ذات التأثير) ٣-١(ول رقم جد

  الحد األقصى المسموح به  المادة
  )لتر/ملليجرام(

  ٠,٥٠٠  Pbالرصاص
  ٠,٠٥٠ Asالزرنيخ 
  ٠,٠٥ ٠ Cn السيانيد 
  ٠,٠٠٥   Cd   الكاديوم

   ٠,٠١٠  Seالسلينيوم 
   ٠,٠٠١ Hgالزئبق 

   ٠,٠٥٠ Cr مالكروم يو
  ١٠,٠٠٠  )تقاس كنسبة نيتروجين( النترات 
   ٠,٠٠٥  )تقاس كنسبة نيتروجين(النيتريت 
   ٠,٨٠٠  الفلوريدات

  
  المواد غير العضوية: ثانياً
  المبيدات  - أ
  

  الحد األقصى المسموح به  المادة
  )لتر/ميكرو جرام(

  ٢٠ Alchlorالكلور 
  ١٠ Aldicarbالديكارب 

  ٠,٠٣ Aldrin Dialdrinالدرين داي الدرين 
  ٢ Atrazineأترازين 
  ٣٠ Bentazoneبنتازون 

  ٥ Carbofuran كاربزفيوران
  ٠,٢ Chlorane كاوران 

  ٣٠ D. D. T    ت.د. د
  ٢ Dibromochloropane 1,2  داي بروموكلوروبربان٢و١
  ١ D.2,4.  داي د٤و٢و١
  ٢ Dichloropropane 1,3 داي كلوروبربان ٣و١

  ٢٠ Hexachlorobenzeneهكسا كلوروبنزين
  ١ Isoproturonأيزوبروفيرن 

  ٩ Lindame لندان 
  ٢ MCPA Chlorophenoxyأم س بي  ايه كلوروفينوكسي 

  الحد األقصى المسموح به  المادة
  )لتر/ميكرو جرام(

  ٢٠ Methoxychlorميثوكس كلور
  ١٠ Metolachlorميتوالكلور



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعودية الساحلية بالمملكةالمناطق
 

                                 
 

 ١١٦-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  بالمناطق الساحليةمياه الشرب ب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  ٦ Molinate مولينات 
  ٩ Pentachlorophenol بنتاكلوروفينول

  ٢٠ Permithrin بيرميثرين 
  ٢٠ Propanilبروبانيل   
  ٢ Simazineسيمازين 

  ٢٠ Trifluralinتراي فلورالين 
  

   دي و أم سي بي إيه٤و٢مبيدات الحشائش كلورو فينوكسيد غير 
Chlorophenoxy Herbicides OtherThan 2, 4 d and MCPA  
 .D. B 2,4. ب،  د ٤و٢  ٩٠
  Dichloropropلوز بروبداي ك  ١٠٠
  Fenopropفينوبروب  ٩
 Mecpropميكوبروب   ١٠
 T 2,4,5 تـ  ٥و٤و٢  ٩

  
  مواد عضوية أخرى

 Tributalyltinثالثي بيوتيل أكسيد القصدير  ٢
 Phenolفينول   ٢

  
  Disinfictants and Byproducts المطهرات ونواتجها

 Monochloramineأحادي كلورأمين  ٣
 Di and trichlormine كلوز أمينثنائي وثالثي  ٥
 Bromateبرومات   ٢٥
 Chloriteكلورايت  ٢٠٠
 Trichlorophenol2,4,5 تراي كلوروفينول ٥و ٤و٢  ٢٠٠
 Trihalomethanesتراي هالو ميثان   ١٠٠

  
  
  
  
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعودية الساحلية بالمملكةالمناطق
 

                                 
 

 ١١٧-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  بالمناطق الساحليةمياه الشرب ب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  Chlorinated Acetic Acids لخليلك المكلورةاأحماض 
  الحد األقصى المسموح به

  دةالما  )لتر/ميكرو جرام(

 Dichloro accite acide داي كلورواستيك اسيد   ٥٠
 Trichloro Accite acideتراي كلوز استك أسيد   ١٠٠
 Trichloro Acctaldhudeتراي كلوز اسيتتالدهيد   ١٠

  
 Halogenated acetonitriles األستوثيرالت المهلجة

 Dichloro acctonitrileثنائي كلوز اسبتو نيتريل   ٩٠
 Dibromoacctonitrileروموا اسبتو نيتريلثنائي ب  ١٠٠
 Trichloro acctonitelileثالثي كلوز اسيتو نيتريل   ١
 Cyanogen Chlorideكلوروالسانومين   ٧٠

  
  

 Chlorinated Alkanesالكانات المكلورة 
 Carbon tetrachlorideرابع كلوريد الكربون  ٢
 Dichloromethaneداي كلورو مثيان   ٢٠
 Dichloroethane 1,2كلورو ايثان داي ٢و١  ٣٠
  Tricloroethinane 1,1,1 تراي كلوز ايثان١و١و١  ٢٠٠

  
 Chlorinated Ethanesمركبات اإليثان المكلورة 

 Vinyl Chlorideكلوريد الفينيل   ٥
 Dichloroethane 1,1 داي كلورو ايثان ١و١  ٣٠
 Dichloroethane 1,2 داي كلورو ايثان ٢و١  ٥٠
  Trichloroethaneو ايثان تراي كلور  ٧٠
 Tetrachloroethaneرباعي كلورو ايثان  ٤٠
  الهيدروكربونات الكلية فيما عدا البنزين  ١٠٠
 (Total Hydrocarbone)في صورة تولوين   ١٠٠
  Benzeneبنزين  ١٠
 Benzo(a) pyrineبنزوبيرين   ٠,٧

  
 
 
 
 
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعودية الساحلية بالمملكةالمناطق
 

                                 
 

 ١١٨-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  بالمناطق الساحليةمياه الشرب ب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

 Chlorinated Benzenes ورةلالبنزينات المك
   المسموح بهالحد األقصى

  المادة  )لتر/ميكرو جرام(

 Monochirobenzeneأحادي كلورو بنزين   ٣٠٠
  Dichlorobenzene 1,2 داي كلورو البنزين٢و١  ١٠٠٠
 Dichlorobenzene 1,4 داي كلورو بنزين ٤و١  ٣٠٠
  Trichlorobenzenتراي كلوروبنزين   ٢٠
 Di (2-Ethiyl hexyl) adipatاديبات ) أيثيل هسكيل(ثنائي   ٨

  Acrylamideاكربالميد   ٠,٥
 Epichlorohydrinايبير كلورو هيدران   ٠,٤
 Hexachlorohybutadiene هكسا كلورو بيوتاديين  ٠,٦
 Edetic Acid (EDTA)اديتك اسيد  ٢٠٠
  Nitrilotriacctieنيترلو استيك اسيد  ٢٠٠

  
   المعايير الميكروبيولوجية للمياه الصالحة للشرب-٢
  كلي للبكتريا العدد ال٢-١

  :(Poured Plate Method)بطريقة الصب باألطباق 
  . ٢سم١/  خلية٥٠ ساعة ال يزيد عن ٢٤ م لمدة ٣٧عند درجة  -١
 .  ٢سم١/  خلية٥٠ ساعة ال يزيد عن ٤٨ م لمدة ٢٢عند درجة  -٢

  : أدلة التلوث٢-٢

لتي يتم فحـصها  من العينات ا% ٩٥يجب أن تكون  :  )(Total Colifromبكتريا القولون الكلية  -١
 كما يجب أال تحتوي أي عينـة         ،  من العينة  ٢سم١٠٠خالل العام خالية تماماً من بكتريا القولون في           

 أال يتكرر ذلك  في عينتين متتاليتين مـن نفـس            على ٣ سم ١٠٠/  خلية   ٣ أكثر من    علىمن العينات   
  .المصدر

أن تكون جميع العينات خالية من باسيل        يجب   :)باسيل القولون النموذجي  ( بكتريا القولون البرازية     -٢
  .القولون النموذجي

  .لبرازيايجب أن تكون جميع العينات خالية من الميكروب السبحي :  البكتريا السبحية البرازية-٣
  : الفحص البيولوجي٣-٢

 يجب أن تكون خالية تماماً من البروتوزوا وجميـع أطـوار الديـدان              عند فحص المياه ميكروسكوبياً   
  .(Blue Green Algae). بة لألمراض والطحالب الزرقاء المخضرةالمسب

    : المواد المشعة٤-٢
، وال تزيد المـشتقات مـن        لتر/  ميكروكيوري ٠,١ عن   (ά)يجب أال تزيد المشتقات من فصيلة ألفا        

  .لتر/ ميكروكيوري١,٠عن ) β(فصيلة بيتا 



                                     
 

                                 
 



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ١١٩-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  
  
  
  
  
  
  
  
  ) ٢(ملحق 
  

   خصائص مياه الصرف الصحي المعالجة
  ريلل ةستخدمالم

  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةية بالمملكةالمناطق الساحل
 

                                 
 

 ١٢٠-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
   الشرب بالمناطق الساحليةمياهب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

خصائص مياه الصرف الصحي المعالجة ) : ٢(ملحق 
  ريلل ةستخدمالم

  
   مقدمة-١

 وذلك من خالل ريالتي تستخدم كمياه و المعالجة ييتم في هذا الملحق عرض خصائص مياه الصرف الصح
  -:وهي كالتالي) ٩-٢(إلى ) ١-٢(الجدول من 

  
  

  ريها للإستخدام وصحيها عند معالجة مياه الصرف الالمكونات الواجب مراعات )١-٢(رقم جدول 
  

 دواعى القلق المعالم القياسية المكونات
المواد الصلبة 

 العالقة
مواد صلبة منها 

 المتطايرة ومنها الثابتة
 هذه المواد إلى ترسب الحمأة تؤدييمكن أن 

 حالة صرف مياه الصرف فيوعدم التهوية 
كما أن   ، بيئة مائيةفي غير المعالجة صحيال

 إلى انسداد تؤديكثرة المواد الصلبة العالقة 
 .ريشبكة ال

المواد العضوية 
القابلة للتحلل 

 البيولوجي

كمية األكسجين التى 
تستهلكها المواد 

العضوية عند التأكسد 
البيولوجي والتأكسد 

 يالكيماو

تتألف أساسا من البروتينيات والكربوهيدرات 
 في المواد والدهون ، وإذا تم تصريف هذه

 إلى تؤديالبيئة فإن تحللها الكيماوى يمكن أن 
 المياه فياستنزاف األكسجين المذاب 

 إلى ظاهرة تؤديالمستقبلة لها ، كما يمكن أن 
  .تعفن هذه المياه

 األمراض المعدية عن طريق إنتقال يمكن 
 مياه الصرف فيالكائنات الممرضة الموجودة 

 .لطفيلياتالبكتريا والفيروسات وا : يصحال
الكائنات 
 الممرضة

كائنات تستخدم 
كمؤشرات ومنها 
 البكتريا البرازية

 األمراض المعدية عن طريق إنتقال يمكن 
 مياه الصرف فيالكائنات الممرضة الموجودة 

 .البكتريا والفيروسات والطفيليات : صحيال
العناصر 
  الغذائية

 فسفور، نتروجين،
  بوتاسيوم

بوتاسيوم عناصر النتروجين والفسفور وال
غذائية ال غنى عنها لنمو النبات ، ووجودها 

وعند تصريف . ري الفييزيد من قيمة المياه 
 بيئة مائية يمكن أن فيالنيتروجين والفسفور 

يؤديا إلى نمو أحياء مائية غير مرغوبة أما 
ه بكميات زائدة فالنتروجين فعندما يتم تصري

ه  إلى تلوث المياي األرض ، فإنه  يؤدفي
  .الجوفية

  
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةية بالمملكةالمناطق الساحل
 

                                 
 

 ١٢١-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
   الشرب بالمناطق الساحليةمياهب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  ريها للإستخدام وصحيعاتها عند معالجة مياه الصرف الاالمكونات الواجب مر )١-٢ (رقم جدولتابع 
  

 دواعى القلق المعالم القياسية المكونات
المواد العضوية 

الثابتـــة 
  )مستعصية(

     مركبات معينة 
 مثل أنواع الفينول،(

والمبيدات، 
والهيدروكربونات 

  )الكلورالمعاملة ب

هذه المواد العضوية تميل  إلى مقاومة الطرق 
 ، صحيالتقليدية لمعالجة مياه الصرف ال

وبعض المركبات العضوية سامة للبيئة ، وقد 
لى إ صحي مياه الصرف الفي وجودها يؤدي

  .ريالحد من صالحيتها لل
نشاط أيونات 
  الهيدروجين

درجة حموضة أو قلوية 
 (pH) الماء

لوية مياه الصرف درجة حموضة أو ق
 تؤثر على قدرة المعادن على الذوبان صحيال

كما تؤثر على قلوية التربة ، وتتراوح هذه 
 الناتجة عن صحي مياه الصرف االفيالدرجة 

 ٨,٥ و  ٦,٥ المنزلي بين صحيالصرف ال
 مياه الصرف فيولكنها تختلف كثيراً 

  .يالصناع
     عناصر معينة   المعادن الثقيلة

ادميوم ، مثل الك(
والرصاص ، والنيكل ، 

  )والزئبق

 البيئة وقد فيبعض المعادن الثقيلة تتراكم 
تكون سامة للنبات والحيوان ، وقد يقلل 

 صحيوجودها من صالحية مياه الصرف ال
  .ريلل

المواد غير 
العضوية 
  المذابة

إجمالي المواد الصلبة 
الذائبة ، والتوصيل 

الكهربائي ، وعناصر 
صوديوم، مثل ال(معينة 

 والكالسيوم،
والماغنسيوم ، والكلور 

  )والبورون

. لزائدة ربما تتلف بعض المحاصيلالملوحة  ا
وبعض األيونات مثل الكلوريد والصوديوم 

 إلى تسمم بعض تؤديوالبورون قد 
أما الصوديوم فإنه ربما يسبب . المحاصيل

  .مشكالت تتعلق بنفاذية التربة

لور كلور منفرد وك  الكلور المتبقى
  متحد

  وجود كميات زائدة من الكلور المنفرد المتاح
(>5mg/lCL2) حتراق إ إلى يؤدي ربما

أطراف أوراق النبات وإلى أضرار على 
ولكن معظم الكلور . الحساسةالنباتات 
 المياه المعالجة يكون متحداً مع فيالموجودة 
 إلى إتالف ي ، ولهذا ال يؤدىرغازات أخ

أن تتسبب المواد المحصول ، وهناك احتمال 
  .العضوية المكلورة إلى تلوث المياه الجوفية
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 ١٢٢-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
   الشرب بالمناطق الساحليةمياهب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  Colorado , USA كلورادو في ري قنوات الفي صحيمعايير الصرف ال) : ٢-٢ (رقم جدول
 

 المعايير لتر/ ملليجرام (الحد األعلى 
  يوم٣٠متوسط  يوم٧متوسط 

  BOD5 الممتص  األكسجين الحيوي-
  معالجة ثانوية-
 هك أكسدة مهوا بر-
 ه برك أكسدة غير مهوا-
 ي الكلور المتبق-
   الزيوت والشحوم-

٤٥  
  
٤٥  
١١٠  
١٦٠  

  <٠,٥  
١٠ 

٣٠  
  
٣٠  
٧٥  
١٠٥  

  
 ال يوجد

  
  

  Utah  , USA الزراعة في المياه ستخداممعايير الحدود المسموح بها إل) ٣-٢ (رقمجدول 
  

ال توجد   المعايير
  مشاكل

بداية 
  المخاطر

مخاطر 
  شديدة

  لتر/ مالح الكلية الذائبة ملليجرام  األ-
  لتر/ األمالح الكلية الذائبة بعد الترسيب ملليجرام -
 SAR صوديوم المدمص -
   األس الهيدروجينى-

 >٤٨٠  
 >١٢٨  
  
> ٦   

   ٤٨٠  
< ١٩٠  
> ٣٢٠  

   ٩-٦  

< ١٩٢٠  
   ٣٢٠  
  
>  ٩  

  : سمية بعض العناصر -
  لتر/  البورون ملليجرام -
  لتر/ مليجرام )  سطحىري( الصوديوم -
  لتر/ ملليجرام ) رش( الصوديوم -
  لتر/ ملليجرام  ) سطحىري( الكلوريد -
  لتر/ ملليجرام  )رش( الكلوريد -
  

  
 >٠,٥  
> ٣  
> ٦٩  
> ١٤٢  
> ١٠٦  

  
٢,٠– ٠,٥  
   ٩-٣  
<  ٦٩  

٣٥٥ – ١٤٢  
< ١٠٦  

  
   ١٠-٢  
< ٩  
  
< ٣٥٥  

  :بعض العناصر تأثير  -
  لتر/  النتروجين ملليجرام -
  لتر/ بيكروبونات ملليجرام  ال-

  
> ٥  
> ٩٠  

  
  ٣٠ - ٥  
 ٢٥٠ -٩٠  

  
< ٣٠  
< ٢٥٠  
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 ١٢٣-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
   الشرب بالمناطق الساحليةمياهب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  Utah , USA المعالجة صحيالمعايير القياسية لمياه الصرف ال) ٤-٢ (رقم جدول
  

معالجة   المعايير
  ثانوية

معالجة ثانوية 
  ونهائية

 BOD5 الممتص ي األكسجين الحيو-
  )لتر/ملليجرام(
  المتوسط-
  يوم٧ متوسط -
  % التخلص -

  
  
٢٥  
٣٥  
٨٥  

  
  
٠  
٢٠  
-  

  ):لتر/ ملليجرام ( المواد الصلبة العالقة -
   يوم٣٠ متوسط -
  يوم٧ متوسط -
   التخلص-

  
٢٥  
٣٥  
٨٥  

  
١٠  
١٢  
-  

  ):مللى١٠٠/خلية ( بكتريا القولون -
   يوم٣٠ متوسط -
  يوم٧ متوسط -

  
٢٠٠٠  
٢٥٠٠٠  

  
٢٠٠  
٢٥٠  

  
  FAO 200 ريمن العناصر النادرة لمياه الالحدود القصوى المسموح بها ) ٥-٢ (رقم جدول

  
  العنصر  )لتر/ ملجم (الحدود المسموح بها 

  )٢(ستعمال قصير األجل اإل  )١(ستعمال طويل األجل اإل
  )(ALاأللومنيوم   

 (As)الزرنيخ  
  (B)والبورون 
  (Cd)الكادميوم  
 (Cr)الكروميوم 

 (Co)الكوبلت 
 (Be)البريليوم 
 (Cu)النحاس 
  )(Fالفلور 
  (Fe)الحديد 

  (Pb)الرصاص 
 (Li)الليثيوم 

  (Mn)المنجنيز 
  .(Mo)المولبدنيوم 

  (Ni)النيكل 
  (Se)السيلينيوم 
  (V)الفناديوم 

  (Zn)الزنك 

٥٫٠٠  
٠٫١٠  
٠٫٧٥  
٠٫٠١  
٠٫١٠  
٠٫٠٥  
٠٫١٠  
٠٫٢٠  
١٫٠٠  
٥٫٠٠  
٥٫٠٠  
٢٫٥٠  
٠٫٢٠  
٠٫٠١  
٠٫٢٠  
٠٫٠٢  
٠٫١٠  
٢٫٠٠  

٢٠٫٠٠  
٢٫٠٠  
٢٫٠٠  
٠٫٠٥  
١٫٠٠  
٥٫٠٠  
٠٫٥٠  
٥٫٠٠  
١٥٫٠٠  
٢٠٫٠٠  
١٠٫٠٠  
٢٫٥٠  
١٠٫٠٠  
٠٫٠٥  
٢٫٠٠  
٠٫٠٢  
١٫٠٠  
١٠٫٠٠  

  
  .يستعمال المياه في جميع أنواع األراضإيمكن  ) ١(
  . الرملية المتعادلةي سنة وفي األراض٢٠ستعمال المياه لمدة ال تزيد عن إيمكن  ) ٢(
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 ١٢٤-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
   الشرب بالمناطق الساحليةمياهب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  الحدود القصوى لتركيزات العناصر الثقيلة في مياه الري) ٦-٢ (رقم جدول
  (FAO) لمواصفات منظمة األغذية والزراعة طبقاً

  رـالعنص
التركيز األقصى 
الموصى به 

  )لتر/ ملجم (
  اتـــــــمالحظ

  ٥,٠  األلومنيوم
 إلى نقص اإلنتاجية عندما ينخفض الرقم يؤدييمكن أن 

 حالة الزيادة عن ذلك فإن هذا في أما pH ٥,٥الهيدروجينى عن 
  .فياألثر يخت

  ٠,١  خــالزرني
خر فيمكن لعشب السودان آاته السامة من نبات إلى تأثيرتختلف 

 ٠,٥تمل األرز أكثر من حبينما ال ي. لتر /  ملجم ١٢أن يحتمل 
  .لتر/ ملجم 

  ٠,٠١  ومــالبرلي

سام لكل من الفاصوليا والبنجر واللفت عند تركيزات تصل إلى 
 وضع الحد األقصى أقل من هذه في يوروع. لتر/  ملجم ٠,١

 النباتات فياً لقدرة العنصر العالية على التراكم القيمة نظر
  .والتربة إلى تركيزات خطيرة لإلنسان 

لتر ، ويمكن أن /  ملجم ٠,١ إلى تسمم الطماطم عند يؤدي  ٠,٠٥  وبلتـالك
  . التربة القاعدية والمتعادلةفي هتأثيرينخفض 

ت المتوافرة ة المعلومايوضعت هذه القيمة القصوى نظراً لمحدود  ٠,١  الكروميوم
  .هذا العنصرتأثير عن 

 ٠,١ المدن من في إلى تسمم العديد من النباتات ييمكن أن يؤد  ٠,٢  النحاس
  .لتر /  ملجم ١,٠٠لى إ

  .اته تأثيرتحبط التربة القلوية والقاعدية   ١,٠  الفلوريد

  ٥,٠  الحديد
 التربة المهواه ، ولكنه يمكن أن يسهم فيال يؤثر على النباتات 

ادة الحامضية وفقد بعض من الفسفور والمولدنيوم  زيفي
  . للتربةريالضرو

  ٢,٥  اللثيوم
/  ملجم ٥حتمال معظم المحاصيل لتركيزات تصل الى إيمكن 

أكبر (لتر، لكن الموالح تتأثر إلى حد كبير بتركيزاته المنخفضة 
  .)لتر/  ملجم ٠,٧٥من 

  ٠,٢  المنجنيز
 المدى في المحاصيل يمكن أن يؤثر بالضرر على عدد كبير من

لتر ، ولكن التربة  الفيمن عدة أعشار إلى عدة ملليجرامات 
  .هتأثير يالحامضية تالش

  ٠,٠١  المولدينيوم
 إلى أضرار للمحاصيل ، ولكنه يعند التركيزات العادية ال يؤد

 إستخدامثار ضارة على الثروة الحيوانية عند آ إلى ييؤد
  .عة للعنصر تركيزات مرتففياألعالف المزروعة 

  ٠,٢  النيكل
 ١,٠٠ الى ٠,٥ المدة من فييؤثر على العديد من المحاصيل 

 التربة القاعدية أو فيلتر ، لكن هذا األثر يتالشى / ملجم 
  .المتعادلة

  .يعوق نمو الخاليا النباتية بوجه عام عند التركيزات المرتفعة  ٠,٥  الرصاص
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 ١٢٥-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
   الشرب بالمناطق الساحليةمياهب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

                ق وفريزات العناصر الثقيلة في مياه الالحدود القصوى لتركي) ٦-٢ (رقم تابع جدول
  (FAO) مواصفات منظمة األغذية والزراعة

  العنصر
التركيز األقصى 
الموصى به 

  )لتر/ ملجم (
  اتـــــــمالحظ

  ٠,٠٢  السيلنيوم

 ٠,٠٢٥ إلى تسمم النباتات عند التركيزات التي تزيد عن ييؤد
 إستخدامية في حالة لتر ، ويؤثر على الثروة الحيوان/ملجم

كما أنه . األعالف المزروعة في ظروف التركيزات المرتفعة
  .عنصر ضروري للنباتات عند تركيزاته المخفضة

 .حتمال النباتات له غير معرفةإ  -  القصدير
 .حتمال النباتات له غير معرفةإ - التتانيوم
 .حتمال النباتات له غير معرفةإ - النجستين
 ؤثر على العديد من النباتات عند التركيزات المنخفضةي ٠,١ الفناديوم

 ٢,٠ الزنك
 ينخفض عندما يرتفع تأثير يؤثر على العديد من النباتات وهذا ال

 عندما تتميز التربة  وأيضا٦,٠٠ًالرقم الهيدروجيني عن 
 .رتفاع تركيزات المواد العضوية بهاإبالنعومة و

  
  

  العناصر الغذائية المحملة في مياه الصرف الصحي نمستويات مختلفة م) ٧-٢ (رقم الجدول
  وما يقابلها من كميات العناصر السمادية 

  
  مستويات تركيز العناصر المغذية في مياه الصرف الصحي المعالجة

  )لتر/مللجرام (
٥٠  ٤٠  ٣٥  ٣٠  ٢٥  ٢٠  ١٥  ١٠  ٥  

  رياه الـمي
 سنة/ هكتار/ ٣م

  )سنة/هكتار/مكج (ريكميات العناصر المغذية المضافة مع ال
٥٠  ٤٠  ٣٥  ٣٠  ٢٥  ٢٠  ١٥  ١٠  ٥  ١٠٠٠  
٩٠  ٨٠  ٧٠  ٦٠  ٥٠  ٤٠  ٣٠  ٢٠  ١٠  ٢٠٠٠  
١٥٠  ١٢٠  ١٠٥  ٩٠  ٧٥  ٦٠  ٤٥  ٣٠  ١٥  ٣٠٠٠  
٢٠٠  ١٦٠  ١٤٠  ١٢٠  ١٠٠  ٨٠  ٦٠  ٤٠  ٢٠  ٤٠٠٠  
٢٥٠  ٢٠٠  ١٧٥  ١٥٠  ١٢٥  ١٠٠  ٥  ٥٠  ٢٥  ٥٠٠٠  
٣٠٠  ٢٤٠  ٢١٠  ١٨٠  ١٥٠  ١٢٠  ٩٠  ٦٠  ٣٠  ٦٠٠٠  
٣٥٠  ٢٨٠  ٢٤٥  ٢١٠  ١٧٥  ١٤٠  ١٠٥  ٧٠  ٣٥  ٧٠٠٠  
٤٠٠  ٣٢٠  ٢٨٠  ٢٤٠  ٢٠٠  ١٦٠  ١٢٠  ٨٠  ٤٠  ٨٠٠٠  
٤٥٠  ٣٦٠  ٣١٥  ٢٧٠  ٢٢٥  ١٨٠  ١٣٥  ٩٠  ٤٥  ٩٠٠٠  
٥٠٠  ٤٠٠  ٣٥٠  ٣٠٠  ٢٥٠  ٢٠٠  ١٥٠  ١٠٠  ٥٠  ١٠٠٠٠  
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 ١٢٦-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
   الشرب بالمناطق الساحليةمياهب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  ري مياه الصرف الصحي المعالجة للإستخدامإمكانيات التسميد عن طريق ) ٨ -٢ (رقم جدول
  )١٩٩٢ المكتب اإلقليمي للشرق األوسط(

  
  )لتر/مللجم(ركيز العناصر الغذائية ت  البوتاسيوم  الفوسفور  النتروجين

) كجم (الغذائية التي تضاف سنوياًالعناصر 
 المضافة بمعدل ريمن خالل مياه ال

  )مم١٠٠٠(هكتار/ متر مكعب١٠,٠٠٠

٤٠  
٤٠٠  

١٠  
١٠٠  

٣٠  
٣٠٠  

  
  

  يرخطوط توجيهية لتحديد نوعية المياه المستخدمة في ال )٩-٢(  رقمجدول
  )١٩٨٥منظمة األغذية والزراعة ( 

  
  ستعماليد اإلقـدرجة ت

ال توجد   الوحدة  مشاكل الري المحتملة
  قيود

قيود خفيفة 
  إلى متوسطة

قيود 
  مشددة

  (EC) يالتوصيل الكهربائ : الملوحة
  (TDS)المواد الصلبة الذائبة 

(dS/m)  
  لتر/ملجم

> ٠,٧  
> ٤٥٠  

٠,٣ – ٠,٧  
٢٠٠٠- ٤٥٠  

< ٣,٠  
< ٢٠٠٠  

  معدل أدماص الصوديوم:  لتسرب ا
         (SAR).  

  (ESo) يوالتوصيل الكهرب
  

٦  -  ٠  
١٢  -  ٦  
١٥ - ١٢  
٢٠ - ١٢  
٤٠ - ٢٠  

  
  
  
  

dS /M  

  
  
  
  
> ٠,٧  
> ١,٢  
> ١,٩  

   ٢,٩  
   ٥,٠  

  
  
  

  
  ٢,٠ -٠,٧  
  ٠,٣ -١,٢  
  ٠,٥٠ -١,٩  
  ١,٣ -٢,٩  
  ٢,٩ -٥,٠  

  
  
  
  
< ٠,٢  
< ٠,٣  
< ٠,٥  
< ١,٣  

   ٢,٩  
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 ١٢٧-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
   الشرب بالمناطق الساحليةمياهب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  ريخطوط توجيهية لتحديد نوعية المياه المستخدمة في ال )٩-٢ ( رقمجدولتابع 
  )١٩٨٥منظمة األغذية والزراعة ( 

  
  ستعماليد اإلقـدرجة ت

ال توجد   الوحدة  مشاكل الري المحتملة
  قيود

قيود خفيفة 
  إلى متوسطة

قيود 
  مشددة

   :التسمم بأيونات الصوديوم
  ي السطحريال
  رش بالريال

  الكلوريد
  ي السطحريال
   بالرشريال

  البورون

  
(SAR) 

 
  
 

meq/1  
meq/1  

  
< ٣  
< ٣  
  
< ٤  
< ٣  
< ٠,٧  

  
   ٩ -٣  
> ٣  
  

   ١٠ -٤  
> ٣  
 ٣,٠ -٠,٧  

  
> ٩  
  
> ١٠  
  
  
> ٣,٠  

   :ات متنوعةتأثير
  (NO3-N)النترات 

  (HCO3)بيكربونات 

  
meq/1  

meq/1  

  
> ٥  
> ١,٥  

  
   ٣٠ -٥  

 ٨,٥ -١,٥  

  
> ٣٠  
> ٨,٥  

  ٨,٤ – ٦,٥                                   تتراوح النسبة المعتمدة بين يقم األيدروجينالر

  . مئوية٢٥ في درجة حرارة (dS/m)م / سايمنز ي بالديسييقاس التوصيل الكهربائ )١(
)٢( NO3-Nختيار إ أيضاً يوينبغ.  نترات ويعبر عنها بالنتروجين كعنصري تعنNH4-N 

  . الصرف الصحي المعالجة في مياهيوالنتروجين العضو



                                     
 

                                 
 



  
  راطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيلاإلشت

                                      العربية السعوديةالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ١٢٨-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  
  
  
  
  
  

  

  ) ٣(ملحق 

  

  نماذج جمع البيانات الفنية لألوضاع القائمة
  لنظم الصرف الصحي وتصريف مياه األمطار

  
  
  
  
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٢٩-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

                نماذج جمع البيانات الفنية لألوضاع القائمة لنظم الصرف الصحي: )٣(ملحق 
  وتصريف مياه األمطار

  
  مقـدمـة

 
ستالم األوضاع القائمة لنظم تجميع  تجميع البيانات الفنية لتقييم وإماذج المستخدمة فىفيما يلي الن

  : وتجميع مياه األمطار وهذه النماذج كما يليصحيمياه الصرف ال
  

  إسم النموذج  رقم النموذج

  أو تجميع مياه األمطار) عام(البيانات الخاصة بشبكة تجميع الصـرف الصحي   ١-٣نموذج رقم 

  ٢-٣ رقم نموذج
أو ) خطوط مواسير اإلنحدار(البيانات الخاصة بشبكة تجميع الصـرف الصحي 

  تجمـيع مياه األمطار
  )المطابق(فحص غرف التفتيش   ٣-٣نموذج رقم 

  البيانات الفنية ألعمدة التهوية لخطوط اإلنحدار للصرف الصحي  ٤- ٣نموذج رقم 

  صريف مياه األمطارالبيانات الفنية لبالوعات ت  ٥-٣نموذج رقم 

  البيانات الفنية للوصالت المنزلية للصرف الصحي  ٦-٣نموذج رقم 

  فحص المناطق غير المزودة بشبكات الصرف الصحي  ٧-٣نموذج رقم 

  فحص المناطق التي تعاني من مشاكل دائمة بشبكات الصرف الصحي  ٨-٣نموذج رقم 

  ي مرحلة التصميم أو الجاري تنفيذهافحص مناطق شبكات الصرف الصحي ف  ٩-٣نموذج رقم 

  فحص المناطق التى ال يوجد بها نظام تصريف مياه األمطار  ١٠-٣نموذج رقم 

  فحص المناطق التي تعاني من مشكلة تراكم مياه األمطار  ١١-٣نموذج رقم 

  ١٢-٣نموذج رقم 
البيانات الفنية والمعلومات للتفتيش على خطوط مواسير شبكة اإلنحدار 

  )لتصوير التلفزيونيا(

  استبيان تحديد معدل الصرف الصحي  ١٣-٣نموذج رقم 

  )الصرف الصناعي(البيانات الفنية للمصانع   ١٤-٣نموذج رقم 

  البيانات الفنية لموقع محطات الرفع لمياه الصرف الصحي أو لمياه األمطار  ١٥-٣نموذج رقم 

  لمياه الصرف الصحي أو لمياه األمطارالبيانات الفنية لمحطات الرفع   ١٦-٣نموذج رقم 

  )الماسورة الصاعدة(البيانات الخاصة بخط الطرد   ١٧-٣نموذج رقم 

  معاينة غرف المحابس على خطوط الطرد  ١٨-٣نموذج رقم 
 

  
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٣٠-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ......................: بلدية/ أمانة 

  

  أو تجميع مياه األمطار )تعريف عام(اصة بشبكة تجميع الصرف الصحي البيانات الخ:   )١-٣( نموذج رقم 

  
  :الموقع العام:  أوال

  :إسم المنطقة
    /    /   -هـ  ١٤:    /    /   تاريخ الفحص

  م٢٠٠
  :الساعة  ):رقم اللوحة(كود المنطقة 
  :القائم بالفحص  :إسم الشارع

  :التوقيع  :إسم ورقم محطة الرفع الرئيسية المتصلة بالشبكة
  F (   )   S (   )   C (   )   مراجعة:  

نوع الشبكة 
صرف   :بالمنطقة

  صحي 
  :التوقيع  مشترك  مطر

  
  بيانات الموقع:  ثانيا

    موقع الصيانة

    المنطقة

    الحي

    إسم الشارع

  من تقاطع شارع

  إلى تقاطع شارع
  

  :شبيانات خطوط مواسير شبكة اإلنحدار وغرف التفتي:  ثالثا
    عدد خطوط اإلنحدار بالشارع

  على الجانب األيمن(   )   على الجانب األيسر(   )   في المنتصف(   )   موقع الخط بالشارع

  )بالمتر(  طول الخط
عدد غرف التفـتيـش 

  )غرفة التفتيش(  بالشارع

  
  :مالحظات

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................   
  

  ........................... :التوقيع   ......................................: مسئول جهة اإلشراف 
   ........................... : التوقيع  ......................................: البلدية/ مسئول األمانة 

  هـ١٤    :    /    /التاريخ 



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٣١-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ......................: بلدية/ أمانة 

  
أو تجميع مياه  )خطوط مواسير اإلنحدار(البيانات الخاصة بشبكة تجميع الصرف الصحي  ): ٢-٣( نموذج رقم 

  األمطار
  

  الموقع العام:  أوال

  :إسم المنطقة
    /       /-هـ  ١٤:    /    /   تاريخ الفحص

  م٢٠٠
  :الساعة  ):رقم اللوحة(كود المنطقة 
  :القائم بالفحص  :إسم الشارع

  :التوقيع  :إسم ورقم محطة الرفع الرئيسية المتصلة بالشبكة
  F (   )   S (   ) C  (   ) مراجعة:  

نوع الشبكة 
صرف   :بالمنطقة

  :التوقيع  مشترك   مطر  صحي

  
  بيانات الخطوط:   ثانيا

    رمز الخط

  )متر(  طول الخط

  )مم(  قطر الخط

    تغير في قطر الخط

  بالستيك(   )   خرسانة مبطنة(   )   زهر مرن(   )   فخار(   )   نوع مادة المواسير

عمق الخط من سطح األرض في 
  )متر(  البداية

عمق الخط من سطح األرض في 
)متر(  النهاية

)متر(  بعد الخط عن الرصيف

تصلة بهذا عدد الخطوط الفرعية الم
  الخط

  )مم(  أقطار الخطوط الفرعية

  )مم(  قطر الخط الذي يصب فيه هذا الخط

    رمز الخط الذي يصب فيه هذا الخط

  
  حالة الخطوط:  ثالثا

  ال(   )   نعم(   )   هل توجد عوائق على مسار الخط؟

      أذكر أنواعها

  ال(   )   نعم(   )   هل يوجد أشجار كبيرة بجوار الخط؟

  ال(   )   نعم(   )   دث انسداد أو طفح في الخط؟هل ح
هل حدث إصالح أو استبدال ألي جزء 

  ال(   )   نعم(   )   من الخط؟

      وضح عدد مرات اإلصالح؟



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٣٢-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )٢-٣(تابع لنموذج 
  رسم كروكي للمسار: رابعاً

  
  
  
  
  
  

  :مالحظات
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
............................  

  
  ........................... :التوقيع   ......................................: مسئول جهة اإلشراف 

   ........................... : التوقيع  ......................................: البلدية/ مسئول األمانة 
  هـ١٤:    /    /    التاريخ 

 أرسم رسم آروآي لمسار خط المواسير باإلنحدار وإتجاه مسار المياه به وحدد خطوط المواسير الفرعية التي تصب بهذا الخط



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٣٣-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ......................: بلدية/ أمانة 

  

  )المطابق(فحص غرف التفتيش  ): ٣-٣( ذج رقم نمو
  

  الموقع العام:  أوال

  :إسم المنطقة
    /    /   -هـ  ١٤:    /    /   تاريخ الفحص

  م٢٠٠

  :الساعة  ):رقم اللوحة(كود المنطقة 

  :القائم بالفحص المهندس  :إسم الشارع

  :التوقيع  :إسم محطة الرفع ورقمها

F  (   )   S (   )   C (   ) نوع الشبكة   :مراجعة المهندس
صرف   :بالمنطقة

  مشترك   مطر  صحي

  :كود الغرقة تفتيش
  :التوقيع

  

  بيانات الغطاء:  ثانيا
  ال يوجد غطاء(   )   يوجد غطاء(   ) 

  مستطيل(   )   مربع(   )   دائري(   )   شكل الغطاء
  العرض  الطول  طول الضلع  القطر

  )سم(أبعاد الغطاء 
        

  (   )أوطى بمقدار   (    )أعلى بمقدار   في مستوى األرض  )سم(وب الغطاء منس
  )تذكر(أخرى (   )   خرسانة(   )   زهر(   )   نوع مادة الغطاء

  متآكل(   )   مكسور(   )   سليم(   )   حالة الغطاء
  

  بيانات اإلطار:  ثالثا
  ال يوجد إطار(   )   يوجد إطار(   ) 

  مستطيل(   )   مربع(   )   دائري(   )   شكل اإلطار
  العرض  الطول  طول الضلع  القطر

  )سم(أبعاد اإلطار 
        

  )تذكر(أخرى (   )   خرسانة(   )   زهر(   )   نوع مادة اإلطار
  مرحل(   )   متآكل(   )   مكسور(   )   سليم(   )   حالة اإلطار

  بدون(   )   آكلةمت(   )   مكسورة(   )   سليمة(   )   حالة الطبقة المحيطة باإلطار
  

  بيانات الغرفة: رابعا
  التعلية) ١(

  ال يوجد تعلية(   )   يوجد تعلية(   ) 
  مستطيل(   )   مربع(   )   دائري(   )   شكل التعلية

  العرض  الطول  طول الضلع  القطر  إرتفاع
  )سم(أبعاد التعلية 

          
  )تذكر(أخرى (   )   سابقة التجهيز(   )   خرسانة(   )   طوب(   )   زهر(   )   نوع مادة التعلية

  متآكلة(   )   مكسورة(   )   سليمة(   )   حالة التعلية



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٣٤-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )٣-٣(تابع نموذج 
  

  الرقبة) ٢(
  مستطيل(   )   مربع(   )   دائري(   )   شكل الرقبة

  العرض  الطول  طول الضلع  القطر  إرتفاع
  أبعاد الرقبة

                  
  )تذكر(أخرى (   )   سابقة التجهيز(   )   خرسانة(   )   طوب  ) (   نوع مادة الرقبة

  بدون(   )   متآكلة(   )   مكسورة(   )   سليمة(   )   حالة الرقبة
  
  الحوائط) ٣(

  )تذكر(أخرى (   )   سابقة التجهيز(   )   خرسانة(   )   طوب(   )   نوع مادة الحوائط
  بها شروخ(   )   متآكلة) (     مكسورة(   )   سليمة(   )   حالة الحوائط

  
  الساللم) ٤(

  ال يوجد ساللم(   )   يوجد ساللم(   ) 

  )تذكر(أخرى (   )   بحاري(   )   حديد(   )   زهر(   )   نوع مادة الساللم

  حالة الساللم
  سليمة(   ) 

  :عددها
  ناقصة(   ) 

  :عددها
  مكسورة(   ) 

  :عددها
  متآكلة(   ) 

  :عددها
  
  )األبعاد بالسنتيمتر(م األبعاد والبلش) ٥(

  إرتفاع الرواسب  إرتفاع المياه  عمق الغرفة  أبعاد القطاع
  ) سم(األبعاد

                   
  خرسانة  طوب  نوع البلشم
  بدون(   )   متآكلة(   )   مكسورة(   )   سليمة(   )   حالة البلشم

   بدون قاع(   )  متآكلة(   )   مكسورة(   )   سليمة(   )   حالة األرضية
  

  :مالحظات
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  
  

  ........................... :التوقيع   ......................................: مسئول جهة اإلشراف 
   ........................... : التوقيع  ......................................: البلدية/ مسئول األمانة 

  هـ١٤:    /    /    التاريخ 



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٣٥-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ......................: بلدية/ أمانة 

  

  البيانات الفنية ألعمدة التهوية لخطوط اإلنحدار للصرف الصحي ): ٤-٣( نموذج رقم 

  
  مالموقع العا: أوال

  :إسم المنطقة
    /    /   -هـ  ١٤:    /    /   تاريخ الفحص

  م٢٠٠

  :الساعة  ):رقم اللوحة(كود المنطقة 

  :القائم بالفحص  :إسم الشارع

  :التوقيع  :إسم ورقم محطة الرفع الرئيسية المتصلة بالشبكة

F (   ) S (   ) C  (   ) مراجعة:  
نوع الشبكة 
صرف   :بالمنطقة

  :التوقيع  رك مشت  مطر  صحي

  
  تصنيف العمود: ثانيا

  عمود مركب على خط مواسير(   )   عمود مركب على غرفة تفتيش(   ) 

  
  )األبعاد بالسنتيمتر(بيانات العمود : ثالثا

  )سم(  أبعاد الغطاء

  )سم(  قطر العمود

  )مم(  قطر خط المواسير المركب عليه العمود 

  )متر(  إرتفاع العمود

)متر(  ىالبعد عن أقرب مبن

)متر(  البعد عن أقرب غرفة تفتيش 

  حديد(   )   خرساني(   )   مادة العمود

  ال(   )   نعم(   )   هل العمود مزود بمرشح؟

  
  ملحقات العمود: رابعا

  )طنبوشة(غطاء هواية (   )   مرشح فحمي(   ) 

  
  المباني المجاورة: خامسا

  يسياح(   )   تجاري(   )   إداري(   )   سكني(   ) 
  

  التأثير البيئي على المباني المجاورة: سادسا
  سيئ جدا(   )   سيئ(   )   مقبول(   ) 

  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٣٦-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )٤-٣(تابع لنموذج 
  

  رسم كروكي: سابعاً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مالحظات
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  
  

  ........................... :التوقيع   ......................................: مسئول جهة اإلشراف 
   ........................... : التوقيع  ......................................: ديةالبل/ مسئول األمانة 

  هـ١٤:    /    /    التاريخ 

  أرسم كروكي توضيحي لعمود التهوية  -١
 رسم قطاع عرضي يوضح مسار خط الصرف الصحي وموقع عمود التهوية واتصاله إذا أمكن بخط الصرف الصحيأ -٢



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٣٧-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ......................: بلدية/ أمانة 

  

   األمطار مياهالبيانات الفنية لبالوعات تصريف ): ٥-٣( نموذج رقم 
  

  موقع العامال: أوال

  :إسم المنطقة
    /    /   -هـ  ١٤:    /    /   تاريخ الفحص

  م٢٠٠

  :الساعة  ):رقم اللوحة(كود المنطقة 

  :القائم بالفحص  :إسم الشارع

  :التوقيع  :إسم ورقم محطة الرفع الرئيسية المتصلة بالشبكة

F  (   ) S (   ) C (   ) مراجعة:  
نوع الشبكة 
صرف   :بالمنطقة

  يصح
  :التوقيع  مشترك   مطر

  

  بيانات البالوعة: ثانيا
  النموذج الثالث(   )   النموذج الثاني(   )   النموذج األول(   )   نموذج البالوعة

  العمق  العرض  الطول  العمق  العرض  الطول  العمق العرض    الطول
  )سم(أبعاد البالوعة 

                  
 قطر خط المواسير المتصلة به

  )مم(  البالوعة

  مملوءة باألحجار واألتربة(   )   نظيفة(   )   حالة البالوعة

  بدون(   )   مكسور(   )   سليم(   )   حالة الغطاء
  

  بيانات الطريق: ثالثا 
  ترابي(   )   مرصوف(   )   حالة الطريق الموجودة به البالوعة

  ضعيفة(   )   جيدة(   )   )الميول(حالة الطريق المرصوف 
  

  :مالحظات
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

......................................................................................................  
  

  وجمواسير الدخول والخر: رابعا
  نوع ماسورة الخروج  قطر ماسورة الخروج                         مم

  أقطار وأعماق المواسير الداخلة

  نوع  )سم(عمق   )مم(قطر   رقم
١        
٢        
٣        
٤        
٥          

 إتجاه الخروج



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٣٨-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )٥-٣(تابع نموذج 
  

  الخواص الطبيعية والكيميائية لمياه الصرف: خامسا

    )Conductivity(التوصيلة الكهربية 

                       )pH(األس الهيدروجيني 

    )°C(درجة حرارة المياه 

  كريهة(   )   نفاذة(   )   مقبولة(   )   الرائحة

  خليط(   )   )مواد عضوية(طينه سوداء (   )   )رمال(حبيبات (   )   شكل الحمأة

  ال(   )   نعم   ) (  هل يوجد مواد صلبة في قاع الغرفة؟

  
  :مالحظات

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  
  

  ........................... :التوقيع   ......................................: مسئول جهة اإلشراف 
   ........................... : التوقيع  ......................................: البلدية/ مسئول األمانة 

  هـ١٤:    /    /    التاريخ 



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٣٩-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ......................: بلدية/ أمانة 

  

   للصرف الصحيالبيانات الفنية للوصالت المنزلية ): ٦-٣( ذج رقم نمو
  

  الموقع العام: أوال

  :إسم المنطقة
    /    /   -هـ  ١٤:    /    /   تاريخ الفحص

  م٢٠٠

  :الساعة  ):رقم اللوحة(كود المنطقة 

  :القائم بالفحص  :إسم الشارع

  :لتوقيعا  :إسم ورقم محطة الرفع الرئيسية المتصلة بالشبكة

F  (   )   S (   )   C (   ) مراجعة:  
نوع الشبكة 
صرف   :بالمنطقة

  صحي
  :التوقيع  مشترك   مطر

  

  بيانات المبنى المخدوم بالوصلة المنزلية: ثانيا
  فيال بحديقة(   )   فيال بحوش(   )   عمارة(   )   )المبنى(وصف المنزل 

    إسم صاحب المنزل
    عدد أفراد األسرة

    رفعدد الغ
    عدد دورات المياه والمطبخ

  

  بيانات الوصلة المنزلية: ثالثا
  )غرفة(  عدد غرف التفتيش بالمبنى
)  مم(  )الوصلة المنزلية(قطر ماسورة المداد األفقي 

  )سم(  عمق غرفة التفتيش المنزلية األخيرة

  صلة بخط مواسيرمت(   )   متصلة بغرفة تفتيش بالشارع(   )   تصنيف الوصلة

  ال(   )   نعم(   )   هل غرفة التفتيش المنزلية متصلة مع الجار؟

  أوطى من منسوب األرض(   )   أعلى من منسوب األرض(   )   منسوب أعلى غرفة التفتيش

  ال(   )   نعم(   )   هل الوصلة لها ترخيص؟

  ريال سعودي  قيمة رسوم التراخيص

  

  

  
  وصف وصلة المبنى الحالية

  
  
  
    

  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٤٠-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )٦-٣(تابع نموذج 
  رسم كروكي: رابعاً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :مالحظات
.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  
............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  
  

  ........................... :التوقيع   ......................................: مسئول جهة اإلشراف 
   ........................... : التوقيع  ......................................: البلدية/ مسئول األمانة 

  هـ١٤:    /    /    اريخ الت

   أرسم كروكي توضيحي للوصلة المنزلية -١
  أرسم قطاع عرضي للشارع  يوضح موقع خط الصرف الصحي وطريقة اتصاله بالوصلة المنزلية-٢



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٤١-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ......................: بلدية/ أمانة 

  

  مزودة بشبكات الصرف الصحيالفحص المناطق غير  ): ٧-٣( نموذج رقم 

  
  الموقع العام: أوال

  م٢٠٠    /    /   -هـ  ١٤:    /    /   تاريخ الفحص  :إسم المنطقة

  :الساعة  ):رقم اللوحة(كود المنطقة 

  :القائم بالفحص  :إسم الشارع

  :التوقيع  :إسم ورقم محطة الرفع الرئيسية المتصلة بالشبكة

F  (   )   S (   )   C  ) (    N  ) (  نوع   :مراجعة
الشبكة 
  :بالمنطقة

صرف 
  مشترك   مطر  صحي

ال توجد 
  :التوقيع   شبكات

  
  إستفسارات: ثانيا
  ة من شبكات الصرف الصحيأسباب حرمان المنطق - ١
  )كيلو متر(  بعد عن شبكة الصرف الصحي القائمة ال-

  ال(   )   نعم(   )    عدم وجود طريق مرصوف-

  ال(   )   نعم(   )    المنطقة عشوائية بدون تخطيط-

  ال(   )   نعم(   )    الشوارع ضيقة بدرجة كبيرة-

  )تذكر( أسباب أخرى -
  

  وجود شبكات الصرف الصحيالمشكالت التي يسببها عدم  - ٢
  ال(   )   نعم(   )    طفح خزانات التحليل-

  ال(   )   نعم(   )    تآكل في جدران المنازل-

  ال(   )   نعم(   )    رشح في جدران المنازل-
  ال(   )   نعم(   )    تسرب مياه الصرف الصحي إلى التربة-

  )تذكر( أسباب أخرى -
  
  بيانات عامة: ثالثا
  )هكتار(  ة التقريبية للمنطقة الغير مخدومة المساح-١
 متوسط عروض الشوارع بالمنطقة الغير -٢

  )متر(  مخدومة

  )بالكيلومتر(   إجمالي أطوال الشوارع بالمنطقة الغير مخدومة-٣
 متوسط عدد أدوار المباني بالمنطقة الغير -٤

  دور  مخدومة

   غير مرصوف(   )  مرصوف(   )    النسبة المئوية لحالة الشوارع-٥

  خدمات(   )   أهالي(   )   حكومي(   )    النسبة المئوية لتوزيع المباني-٦
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٤٢-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )٧-٣(تابع نموذج 
  

  بيانات سكانية: رابعا
  فرد   عدد سكان بالمنطقة طبقا آلخرتعداد-١

  فرد   متوسط عدد األفراد بالمنزل الواحد-٢

  يوم/ فرد/ لتر   معدل إستهالك الفرد من المياه يوميا-٣

   وسيلة التغذية بالمياه-٤
شبكات    (   ) 

  عمومية
آبار أهلية (   ) 

  )مياه جوفية(
آبارعامة (   ) 

  مياه منقولة(   )   )مياه جوفية(

  ريال سعودي   تكلفة التغذية بالمياه شهريا-٥
  

 بيانات التخلص من الصرف الصحي: خامسا

  طرق التخلص من الصرف الصحي
سيارات الشفط       (   )

  بياره ذات قاع(   )   بياره بدون قاع(   )    - وايتات -

  في الطريق(   )   داخل الحوش(   )   داخل المنزل(   )   مكان إنشاء التسهيالت المحلية

  وسيلة خاصة(   )   وسيلة عامة(   )   وسيلة التخلص من الصرف

  محطة معالجة(   )   موقع التخلص من نواتج الكسح
ل أو مخر سي(   ) 

  ظهير صحراوي(   )   وادي

  عربة  عدد سيارات الكسح المخصصة للمنطقة

تكلفة التخلص من الصرف للمنزل الواحد 
  ريال سعودي  شهريا

المسافة بين موقع التخلص من نواتج 
  )كيلومتر(  الكسح ومنطقة التخلص

    إسم أقرب محطة رفع صرف صحي

المسافة بين المنطقة وأقرب محطة رفع 
  )كيلومتر(  صرف صحي

    إسم أقرب محطة معالجة صرف صحي

المسافة بين المنطقة وأقرب محطة  
  )كيلومتر(  معالجة صرف صحي

  )متر(  أبعاد ومقاسات التسهيالت المحلية
  

  :الخرائط والجداول المرفقة: سادسا
  . رفع ومحطة معالجة توضح الموقع العام للمنطقة غير المخدومة بالنسبة للمدينة وموقع أقرب محطةA3 خريطة -١

  .لمشروع صرف صحي للمنطقة) بديل( موضح على كل خريطة مقترح A3 مجموعة خرائط -٢
  ).مشروع( جدول حصر بكميات المواسير وغرف التفتيش والقطع الخاصة الالزمة لتنفيذ كل بديل -٣

  ).مشروع( بديل  جدول بأسعار المواسير وغرف التفتيش والقطع الخاصة والتكلفة اإلجمالية لكل-٤

  ).مشروع( برنامج زمني يوضح المراحل المختلفة لتنفيذ كل بديل -٥

  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٤٣-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )٧-٣(تابع نموذج 
  

  :مالحظات
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.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................  

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................    
  

  ........................... :التوقيع   ......................................: مسئول جهة اإلشراف 
   ........................... : التوقيع  ......................................: البلدية/ مسئول األمانة 

  هـ١٤:    /    /    التاريخ 



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٤٤-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  ة الشئون البلدية والقرويةوزار
  ......................: بلدية/ أمانة 

  

  شبكات الصرف الصحيبفحص المناطق التي تعاني من مشاكل دائمة  ): ٨-٣( نموذج رقم 
  

  الموقع العام: أوال

  :إسم المنطقة
    /    /   -هـ  ١٤:    /    /   تاريخ الفحص

  م٢٠٠

  :عةالسا  ):رقم اللوحة(كود المنطقة 

  :القائم بالفحص  :إسم الشارع

  :التوقيع  :إسم ورقم محطة الرفع الرئيسية المتصلة بالشبكة

F  (   )   S (   )   C (   ) مراجعة:  
نوع الشبكة 
صرف   :بالمنطقة

  صحي
  :التوقيع  مشترك   مطر

  

  إستفسارات: ثانيا
 أنواع المشاكل الشائعة والمتكررة في الشبكة - ١
  ال(   )   نعم(   )   فة مستمرة حدوث إنسدادات بص-

  ال(   )   نعم(   )    حدوث طفح بصفة مستمرة-
 روائح كريهة منتشرة بسبب سوء التصريف -

  ال(   )   نعم(   )   أو التهوية

  ال(   )   نعم(   )    حدوث هبوط في الطريق-

  )تذكر( أنواع أخرى -
  

  أسباب حدوث المشاكل الشائعة والمتكررة في الشبكة - ٢
  ال(   )   نعم(   )   دم وجود برنامج صيانة دورية للشبكة ع-

  ال(   )   نعم(   )    عدم توفر معدات صيانة حديثة-

  ال(   )   نعم(   )    عدم توفر عمالة مدربة-
  ال(   )   نعم(   )   )أذكر القطر( صغر أقطار المواسير بالشبكة -
  ال(   )   نعم(   )    عيوب في تصميم الشبكة-
  ال(   )   نعم(   )    توفر مواسير تهوية عدم-
    محطة الرفعمضخات ضعف تصرف -
  ال(   )   نعم(   )   )ث/لتر( )المضخةأذكر تصرف (

      محطة الرفعمضخات ضعف رفع -
  ال(   )   نعم(   )   )متر( )المضخةأذكر رفع (

  )تذكر( أسباب أخرى -
  

  ال(   )   نعم  ) (    هل يوجد موقع لحملة التنظيف والصيانة؟ -٣

  ال(   )   نعم(   )    هل توجد أشجار بالشوارع في المنطقة؟-٤

  مخطط(   )   عشوائي(   )    ما هي طبيعة التخطيط العمراني؟-٥
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٤٥-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )٨-٣(تابع نموذج 
  

   الطرق المقترحة لعالج المشاكل الشائعة والمتكررة في الشبكة- ٦
  ال(   )   عمن(   )    إعداد برنامج صيانة دورية للشبكة-

  ال(   )   نعم(   )    توفير معدات صيانة حديثة-

  ال(   )   نعم(   )    توفير عمالة مدربة-
 إحالل وتجديد الشبكات ذات األقطار -

  ال(   )   نعم(   )   )الصغيرة

  ال(   )   نعم(   )    التخلص من العيوب التصميمية في الشبكة-
 توفير مواسير تهوية على طول خطوط -

  ال(   )   نعم(   )   المواسير بالشبكة

  ال(   )   نعم(   )    محطة الرفعمضخات إصالح -

  )تذكر( طرق أخرى -
  
  بيانات عامة: ثالثا
  )هكتار(   المساحة التقريبية للمنطقة -١

  )متر(   متوسط عروض الشوارع بالمنطقة -٢

  )بالكيلومتر(   إجمالي أطوال الشوارع بالمنطقة -٣

  دور  عدد أدوار المباني بالمنطقة  متوسط -٤

  غير مرصوف(   )   مرصوف(   )    النسبة المئوية لنوعية الشوارع-٥

  خدمات(   )   أهالي(   )   حكومي(   )    النسبة المئوية ألنواع المباني-٦
  
  بيانات سكانية: رابعا
  فرد   عدد سكان المنطقة طبقا آلخرتعداد-١

  فرد  الواحد متوسط عدد األفراد بالمنزل -٢

  يوم/ فرد/ لتر   معدل إستهالك الفرد من المياه يوميا-٣
  
  الخرائط والجداول: خامسا

  . توضح الموقع العام للمنطقة بالنسبة للمدينة وموقع أقرب محطة رفع ومحطة معالجةA3 خريطة -١

  . توضح الوضع القائم لشبكة الصرف الصحي بالمنطقةA3 مجموعة خرائط -٢

   .حلول والبدائل الالزمة لحل مشاكل الشبكة القائمة وتكلفة تنفيذ كل بديل جدول بال-٣

  . جدول زمني يوضح المراحل المختلفة لتنفيذ كل بديل-٤

  
  
  
  
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٤٦-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )٨-٣(تابع نموذج 
  

  رسم كروكي: سادساً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مالحظات
.............................................................................................................................
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................  
  

  ........................... :التوقيع   ......................................: مسئول جهة اإلشراف 
   ........................... : التوقيع  ......................................: البلدية/ ئول األمانة مس

  هـ١٤:    /    /    التاريخ 
  

 أرسم رسم  كروكي يوضح المنطقة  التي تعاني من مشاكل دائمة لشبكات الصرف الصحي



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٤٧-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ......................: بلدية/ أمانة 

  

   التصميم أو الجاري تنفيذهافحص مناطق شبكات الصرف الصحي في مرحلة ): ٩-٣( نموذج رقم 
  

  الموقع العام: أوال

  :إسم المنطقة
    /    /   -هـ  ١٤:    /    /   تاريخ الفحص

  م٢٠٠

  :الساعة  ):رقم اللوحة(كود المنطقة 

  :القائم بالفحص  :إسم الشارع

  :التوقيع  :إسم ورقم محطة الرفع الرئيسية

F  (   )   S (   )   C (   ) مراجعة:  
نوع الشبكة 
صرف   :بالمنطقة

  صحي
  :التوقيع  مشترك   مطر

  

  بيانات عامة: ثانيا
  جاري التنفيذ(   )   في مرحلة التصميم(   )   صفات المنطقة

    الجهة القائمة بالتصميم

    الجهة القائمة بالتنفيذ

    الجهة القائمة باإلشراف على التنفيذ

    الجهة القائمة بالتمويل

  )ريال سعودي(  مشروعالميزانية المحددة لل

  )شهر(  المدة المحددة لإلنتهاء من أعمال التصميم

    تاريخ بدء العمل الفعلي لتنفيذ المشروع

  )شهر(  المدة المحددة لإلنتهاء من أعمال التنفيذ

  %  معدل اإلنجاز في أعمال التنفيذ
المساحة التقريبية للمنطقة في مرحلة تصميم شبكات 

  )هكتار(  الصرف الصحي

لمساحة التقريبية للمنطقة الجاري تنفيذ شبكات ا
  )هكتار(  الصرف الصحي بها

  )متر(  متوسط عروض الشوارع بمنطقة العمل

  )متر(  إجمالي أطوال الشوارع المخطط لخدمتها

  )دور(  متوسط أدوار المباني بالمنطقة 

  غير مرصوف(   )   مرصوف(   )   النسبة المئوية لتوزيع الشوارع

  خدمات(   )   أهالي(   )   حكومي(   )   مئوية لتوزيع المبانيالنسبة ال
  

  بيانات سكانية: ثالثا
  فرد   عدد سكان بالمنطقة طبقا آلخرتعداد-١

  فرد   متوسط عدد األفراد بالمنزل الواحد-٢

  يوم/ فرد/ لتر   معدل إستهالك الفرد من المياه يوميا-٣



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٤٨-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )٩-٣(تابع نموذج 
  

  لالخرائط والجداو: رابعا

  . توضح الموقع العام للمنطقة بالنسبة للمدينة وموقع أقرب محطة رفع ومحطة معالجةA4 خريطة -١

  . توضح الوضع السابق لشبكة الصرف الصحي بالمنطقة قبل تنفيذ المشروعA4 خريطة -٢

  . توضح الوضع القائم لشبكة الصرف الصحي بالمنطقة ونسبة ما تم تنفيذه من المشروعA4 خريطة -٣

  . جداول بالمراحل الماضية والحالية والمستقبلية المتوقعة للمشروع تحت التصميم أو التنفيذ-٤

  
  رسم كروكي: خامساً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مالحظات
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  
  

  ........................... :التوقيع   ...................................... : مسئول جهة اإلشراف
   ........................... : التوقيع  ......................................: البلدية/ مسئول األمانة 

  هـ١٤:    /    /    التاريخ 

 يم حاليًاأرسم رسم  آروآي يوضح موقع المنطقة ذات شبكات الصرف الصحي الجاري تنفيذها أو المناطق التي تحت التصم



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٤٩-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ......................: يةبلد/ أمانة 

  

  فحص المناطق التي ال يوجد بها نظام تصريف مياه أمطار ): ١٠-٣( نموذج رقم 

  
  

  الموقع العام:  أوال

  م٢٠٠    /    /   -هـ  ١٤:    /    /   تاريخ الفحص  :إسم المنطقة

  :الساعة  ):رقم اللوحة(كود المنطقة 

  :القائم بالفحص  :إسم الشارع

  :التوقيع  :م محطة الرفع الرئيسية المتصلة بالشبكةإسم ورق

F  (   )   S (   )   C  ) (    N  ) (  نوع   :مراجعة
الشبكة 
  :بالمنطقة

صرف 
  مشترك   مطر  صحي

ال توجد 
  :التوقيع   شبكات

  
  إستفسارات:  ثانيا
   أسباب عدم وجود نظام صرف أمطار- ١
  ال(   )   نعم) (      عدم إحتياج المنطقة لنظام صرف أمطار-

  ال(   )   نعم(   )    عدم إدراج المنطقة ضمن المناطق التي تحتاج لنظام صرف أمطار-

  ال(   )   نعم(   )    عدم وجود شبكة صرف صحي بالمنطقة-
  ال(   )   نعم(   )    صعوبة تنفيذ نظام صرف أمطار بسبب طبيعة المنطقة -

  )تذكر( أسباب أخرى -
  
  

  ال(   )   نعم(   )    صرف أمطار يمثل مشكلة بالمنطقة؟هل عدم وجود نظام
   ما هي مظاهر هذه المشكلة؟- ٢
  ال(   )   نعم(   )    تراكم مياه األمطار لفترات طويلة لحين تصريفها عن طريق الشبكة-

  ال(   )   نعم(   )    تراكم مياه األمطار لفترات طويلة لحين تصريفها بمعرفة المرفق-

  ال(   )   نعم(   )   األمطار لفترات طويلة لحين تصريفها بمعرفة األهالي تراكم مياه -
  ال(   )   نعم(   )    تراكم مياه األمطار لفترات طويلة لحين تصريفها عن طريق التبخر-

  )تذكر( مظاهر أخرى -
  

  ال(   )   نعم(   )   هل يحدث تجمع لمياه األمطار بالمنطقة؟ 
  :ر بالمنطقة أسباب تجمع مياه األمطا- ٣
  ال(   )   نعم(   )    إنخفاض منسوب المنطقة عن المناطق المجاورة-

  ال(   )   نعم(   )    زيادة مساحة المنطقة المتساقط عليها األمطار-

  ال(   )   نعم(   )    عدم وجود نظام صرف أمطار-

  )تذكر( أسباب أخرى -
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٥٠-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )١٠-٣(تابع نموذج 
  

  ة تجمع مياه األمطار الطرق المقترحة لعالج مشكل- ٤
  الرصف(   )   الردم(   )   الحفر(   )    التعديل في منسوب المنطقة-

  ال(   )   نعم(   )    إقامة نظام صرف أمطار جديد-

  )تذكر( طرق أخرى -
  

  ال(   )   نعم(   )    هل المنطقة تقع في منخفض طبيعي؟-٥
  

   ال(   )  نعم(   )    هل يوجد بالمنطقة شبكة صرف صحي؟-٦
  

  بيانات عامة: ثالثا
 المساحة التقريبية للمنطقة التي تتجمع فيها مياه -١

  )هكتار(  األمطار ويصعب صرفها

  )متر(   متوسط عروض الشوارع بالمنطقة -٢

  )كيلومتر(   إجمالي أطوال الشوارع بالمنطقة-٣

  )دور(   متوسط إرتفاعات المباني بالمنطقة-٤

  غير مرصوف(   )   مرصوف(   )   شوارع النسبة المئوية لتوزيع ال-٥

  خدمات(   )   أهالي(   )   حكومي(   )    النسبة المئوية لتوزيع المباني-٦
  

  الخرائط والجداول: رابعا

   توضح الموقع العام للمنطقة بالنسبة للمدينة وموقع أقرب محطة رفع ومحطة معالجةA3 خريطة -١

  شبكة الصرف الصحي بالمنطقة توضح الوضع القائم لA3 مجموعة خرائط -٢

   جدول بالحلول والبدائل الالزمة لحل مشكلة تجمع مياه األمطار وتكلفة تنفيذ كل بديل -٣

 جدول بالكميات المطلوبة من مواسير وغرف تفتيش وصفايات مطر وقطع خاصة وخالفه موضحا عليه األسعار -٤
  ية والزيادة المتوقعة في األسعارالحال

   يوضح المراحل المختلفة لتنفيذ كل بديل جدول زمني-٥
  

  رسم كروكي: خامساً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 أرسم رسم  كروكي يوضح المناطق الغير متمتعة بنظام لتجميع مياه األمطار



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٥١-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )١٠-٣(تابع لنموذج 
  

  :مالحظات
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..................................................................................................................................  
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.................................................................................................................................  
  

  ........................... :التوقيع   ......................................: مسئول جهة اإلشراف 
   ........................... : التوقيع  ......................................: البلدية/ مسئول األمانة 

  هـ١٤:    /    /    التاريخ 



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٥٢-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ......................: بلدية/ أمانة 

  

  ي تعاني من مشكلة تراكم مياه أمطارفحص المناطق الت ): ١١-٣( نموذج رقم 
  

  الموقع العام:  أوال

  م٢٠٠    /    /   -هـ  ١٤:    /    /   تاريخ الفحص  :إسم المنطقة

  :الساعة  ):رقم اللوحة(كود المنطقة 

  :القائم بالفحص  :إسم الشارع

  :التوقيع  :إسم ورقم محطة الرفع الرئيسية

F (   )   S (   )   C (   ) نوع الشبكة   :مراجعة
  :التوقيع  مشترك   مطر  صرف صحي  :بالمنطقة

  

  إستفسارات:  ثانيا
   الظاهرة الناتجة عن تجمع مياه األمطار- ١
  ال(   )   نعم(   )    تراكم مياه األمطار لفترات طويلة لحين تصريفها عن طريق الشبكة-

  ال(   )   نعم(   )    تراكم مياه األمطار لفترات طويلة لحين تصريفها بمعرفة المرفق-

  ال(   )   نعم(   )    تراكم مياه األمطار لفترات طويلة لحين تصريفها بمعرفة األهالي-
  ال(   )   نعم(   )    تراكم مياه األمطار لفترات طويلة لحين تصريفها عن طريق التبخير-

  )تذكر( مظاهر أخرى -
  

   أسباب تجمع مياه األمطار بالمنطقة- ٢
  ال(   )   نعم(   )   وب المنطقة عن المناطق المجاورة إنخفاض منس-

  ال(   )   نعم(   )    عدم وجود بالوعات صرف المطر بالشبكة-

  ال(   )   نعم(   )    قلة عدد البالوعات صرف المطر بالشبكة-
  ال(   )   نعم(   )    اإلنسداد المستمر في خطوط تصريف األمطار-
  ال(   )   نعم(   )   بكة األمطار عدم وجود خطة صيانة دورية لش-
  ال(   )   نعم(   )    عدم توفر معدات صيانة حديثة-
  ال(   )   نعم(   )    عدم توفر عمالة مدربة-
  ال(   )   نعم(   )   )مم)(أذكر القطر( صغر أقطار المواسير بشبكة تصريف األمطار -
  ال(   )   نعم(   )    عيوب في تصميم شبكة تصريف األمطار-

  )تذكر( أسباب أخرى -
  

   نظام الصرف الصحي بالمنطقة- ٣

  مشترك(   )   منفصل(   )    نوع النظام-
  

   نماذج بالوعات المطر بالمنطقة- ٤

 ٣نموذج (   )  ٢نموذج (   )   ١نموذج (   )    نوعية نموذج بالوعة المطر-

  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٥٣-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )١١-٣(تابع نموذج 
  

  مطار الطرق المقترحة لعالج مشكلة تجمع مياه األ- ٥
  رصف(   )   ردم(   )    التعديل في منسوب المنطقة بردم أو رصف أجزاء منها-

  ال(   )   نعم(   )    زيادة عدد بالوعات المطر بالشبكة-

  ال(   )   نعم(   )    إعداد خطة صيانة دورية لشبكة تصريف األمطار-
  ال(   )   نعم(   )    توفير معدات صيانة حديثة-
  ال(   )   نعم(   )   دربة توفير عمالة م-
  ال(   )   نعم(   )    إحالل وتجديد شبكات تصريف األمطار ذات األقطار الصغيرة-

    )تذكر( طرق أخرى -
  

  بيانات عامة : ثالثا
  )هكتار(   المساحة التقريبية للمنطقة -١

  )متر(   متوسط عروض الشوارع بالمنطقة -٢

  )ومتركيل(   إجمالي أطوال الشوارع بالمنطقة-٣

  )دور(   متوسط عدد أدوار المباني بالمنطقة-٤

  غير مرصوف(   )   مرصوف(   )    النسبة المئوية لتوزيع الشوارع-٥

  خدمات(   )   أهالي(   )   حكومي(   )    النسبة المئوية لتوزيع المباني-٦
  

  الخرائط والجداول: رابعا

  دينة وموقع أقرب محطة رفع ومحطة معالجة توضح الموقع العام للمنطقة بالنسبة للمA3 خريطة -١

   توضح الوضع القائم لشبكة الصرف الصحي وشبكة تصريف األمطار بالمنطقةA3 مجموعة خرائط -٢
  

  :مالحظات
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  ........................... :التوقيع   ......................................: مسئول جهة اإلشراف 
   ........................... : التوقيع  ......................................: البلدية/ مسئول األمانة 

  هـ١٤:    /    /    التاريخ 



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٥٤-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ......................: بلدية/ أمانة 

  

  )التصوير التلفزيوني(البيانات الفنية والمعلومات للتفتيش على خطوط مواسير شبكة اإلنحدار  ): ١٢-٣(نموذج رقم 
  

  الموقع العام: أوال

  :إسم المنطقة
    /    /   -هـ  ١٤:    /    /   تاريخ الفحص

  م٢٠٠

  :الساعة  ):رقم اللوحة(كود المنطقة 

  :صالقائم بالفح  :إسم الشارع

  :التوقيع  :إسم ورقم محطة الرفع الرئيسية

F (   )     S (   )  C (   ) مراجعة:  
نوع الشبكة 
صرف   :بالمنطقة

  :التوقيع  مشترك   مطر  صحي
  

  البيانات األساسية: ثانيا
     القياسات خذإتجاه أ

    )التيار(إتجاه التدفق 

    تجاه الشمالإ

  زهر مرن( )   خرسانه( )   بالستيك(  )   فخار(   )   نوع الماسورة

  ثابته(   )   مرنه(   )   نوع الوصلة بين الماسورتين

  مرفوضة(   )   مقبولة(   )   جيده(   )   درجة النظافة

  مرفوضة(   )   مقبولة(   )   جيده(   )   حالة غرفة التفتيش

  )متر(  طول القطاع

  )مم(  قطر الماسورة

  )متر(  مواقع العيوب اإلنشائية على بعد

  )متر(  مصدر التسرب للداخل على بعد

  ال(   )   نعم(   )   أذكر في حالة التسرب المسافة من الوصلة المنزلية

  )متر(  المسافة بين مصدر التسرب وغرفة تفتيش الدخول
  

  :مالحظات
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................  

  
  ........................... :التوقيع   ......................................: مسئول جهة اإلشراف 

   ........................... : التوقيع  ......................................: البلدية/ مسئول األمانة 
  هـ١٤:    /    /    التاريخ 



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٥٥-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  لبلدية والقرويةوزارة الشئون ا
  ......................: بلدية/ أمانة 

  

  إستبيان تحديد معدل الصرف الصحي ): ١٣-٣( نموذج رقم 
  

  الموقع العام: أوال

  :إسم المنطقة
    /    /   -هـ  ١٤:    /    /   تاريخ الفحص

  م٢٠٠

  :الساعة  ):رقم اللوحة(كود المنطقة 

  :القائم بالفحص  :إسم الشارع

  :التوقيع  :م ورقم محطة الرفع الرئيسيةإس

F (   )     S (   )  C (   ) مراجعة:  
نوع الشبكة 
صرف   :بالمنطقة

  صحي
  :التوقيع  مشترك   مطر

  

  بيانات المنزل: ثانيا
    )من الممكن عدم ذكر صاحب المنزل(إسم صاحب المنزل 

  )ريال سعودي(  الدخل الشهري لألسرة

  )فرد(  عدد أفراد األسرة

  )فرد(  عدد أفراد األسرة في التعليم
  ال يوجد(   )   يوجد(   )   حديقة
  ال توجد(   )   توجد(   )   سيارة

  )ريال سعودي(  قيمة فاتورة المياه
  )ريال سعودي(  قيمة فاتورة الكهرباء
    عدد أدوار المبنى
    عدد الشقق السكنية

    مساحة الشقة الواحدة
  أخرى(   )   ال(   )   نعم(   )   ميةيتم الصرف الصحي في شبكة عمو

    :ما هي) أذكر( حالة أخرى -

  )حمامات(  عدد الحمامات الموجودة بالمنزل

  ال(   )   نعم(   )   غسالة أوتوماتيكية

  نعم(   )   نعم(   )   غسالة أطباق

  مياه منقولة(   )   شبكة عمومية(   )   ستخدام مياه الشربإ

    سياراتطريقة غسيل السيارة وعدد ال

  )يوم/ لتر(  كمية المياه المستخدمة في غسيل السيارة

  )يوم / ٣م(   للمنزلكمية المياه المستخدمة يومياً

  )يوم/فرد/ لتر(  ستهالك الفرد الواحدإمتوسط معدل 
  
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٥٦-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )١٣-٣(تابع نموذج 
  

  :مالحظات
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.............................................................................................................................
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.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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  ........................... :التوقيع   ......................................: مسئول جهة اإلشراف 

   ........................... : التوقيع  ......................................: البلدية/ مسئول األمانة 
  هـ١٤:    /    /    التاريخ 



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٥٧-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ......................: بلدية/ أمانة 

  

  )الصرف الصناعي (البيانات الفنية للمصانع ): ١٤-٣( نموذج رقم 

  
  الموقع العام: أوال

  :إسم المنطقة
    /    /   -هـ  ١٤:    /    /   تاريخ الفحص

  م٢٠٠

  :الساعة  ):رقم اللوحة(كود المنطقة 

  :القائم بالفحص  :إسم الشارع

  :التوقيع  :إسم ورقم محطة الرفع الرئيسية

F (   )     S (   )  C (   ) مراجعة:  
نوع الشبكة 
صرف   :بالمنطقة

  :التوقيع  مشترك   مطر  صحي

موقع 
  مناطق أخرى ) (   داخل منطقة صناعية(  )   داخل منطقة سكنية(   )   المصنع

  
  البيانات الفنية للمصنع: ثانيا

    إسم المصنع 

    إسم صاحب المصنع

  عامل  عدد العمال بالمصنع

    نوعية اإلنتاج

  السنة/طن  كمية اإلنتاج

  غذائية(  )   نسخ أو طباعة(  )   هندسية(   ) 

  أسمدة(  )   زيوت وشحوم(  )   ورقية(   ) 

  كيماويات(  )   مزارع دواجن ) (   مسالخ(   ) 

  نوعية الصناعة

  أخرى(  )   تجفيف(  )   تعليب(   ) 

  )يوم/ ٣م(  كمية المياه المستهلكة

  إستخدام المياه في المصنع  غسيل(   )   تبريد(   )   نظافة(   )   إعاشة(   ) 

  ال تدخل المياه في المنتج(   )   تدخل المياه في المنتج(   ) 

خلفات السائلة لملهل توجد أعمال معالجة 
  ال(   )   نعم(   )   الصناعية داخل المصنع

  ال(   )   نعم(   )   لمخلفات السائلة الصناعيةلهل يوجد تحاليل 

  النموذجرفقها مع إ  في حالة نعم هل يمكن الحصول على نسخة؟

  البحر(   )   باطن األرض(   )   شبكة عمومية(   )   مكان صرف المخلفات السائلة

  بعد المعالجة(   )   قبل المعالجة(   )   مخلفات السائلةيتم صرف ال
  
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٥٨-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )١٤-٣(تابع نموذج 
  

  :مالحظات
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  ........................... :التوقيع   ......................................: مسئول جهة اإلشراف 

   ........................... : التوقيع  ......................................: البلدية/ مسئول األمانة 
  هـ١٤:    /    /    التاريخ 



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٥٩-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ......................: بلدية/ أمانة 

  البيانات الفنية لموقع محطات الرفع لمياه الصرف الصحي أو لمياه األمطار ): ١٥-٣( نموذج رقم 
  

  الموقع العام: أوال

  :إسم المنطقة
    /    /   -هـ  ١٤:    /    /   تاريخ الفحص

  م٢٠٠

  :الساعة  ):رقم اللوحة(كود المنطقة 

  :القائم بالفحص  :إسم الشارع

  :التوقيع  :قم محطة الرفعإسم ور

F (   )     S (   )  C (   ) نوع الشبكة   :مراجعة
  :التوقيع  مشترك   مطر  صحي صرف  :بالمنطقة

  

  بيانات عامة: ثانيا
  أخرى(   )   مستطيل(   )   مربع(   )   الشكل العام للمحطة

  )متر(أبعاد الموقع الكلية   األبعاد  العرض  الطول  الضلع

        

  ردئ(  )   ممهد(  )   مرصوف(  )   لمؤدي للمحطةالطريق ا

  ال(   )             نعم(   )   حماية الموقع من السيول
  ال(   )             نعم(   )   هل الموقع مزود بالبنية األساسية

  ال(   )             نعم(   )    مياه الشرب- أ
  ال(   )             نعم(   )    التيار الكهربائي-ب
  أكثر من مصدر(   )             مصدر واحد(   )             مصادر التغذية الكهربائيةعدد

  غير موجودة(   )          موجودة(   )       إنارة الموقع

  ال(   )             نعم(   )                الطرق المرصوفة داخل الموقع

  موجودةغير (   )         موجودة(   )       شبكة صرف األمطار

  غير موجودة(   )         موجودة(   )       بالوعات صرف األمطار

  ال تعمل(   )   ال تفي بالغرض(   )   بالغرض تفي(   )   قدرة بالوعات المطر

  تالفة(   )   بعضها صالح (   )      صالحة(   )   حالة بالوعات المطر

  سبب العطل ببالوعات المطر
   ال توجد  (   )
  مكسورة الوصالت(   )     توصال      

  تاج تح(   ) 
  صيانة      

  غير موجودة(   )   موجودة(   )   اإلتصاالت بالهاتف سلكيا

  )متر(  رتفاع البوابةإ

  أخرى(   )   خشب(   )   حديد مشغول(   )   نوع البوابة

  غير موجودة(   )   موجودة(   )   غرفة الحارس

  وحدات سابقة الصنع(   )   مباني(   )   نوع غرفة الحارس

  غير موجودة(   )   موجودة(   )   المحوالت

  )كيلو فولت(  قدرة المحوالت



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٦٠-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

 
  )١٥-٣(تابع نموذج 
  

  غير موجودة(   )   موجودة(   )   المولدات

  )كيلو فولت(  قدرة المولدات

  غير موجودة(   )   موجودة(   )   خزانات الوقود

  )جالون أو طن(  سعة الخزانات

  غير موجودة(   )   موجودة(   )    السحبومضخاتانات الوقود اليومية خز

  )جالون أو طن(  سعة الخزانات اليومية

  )ث/لتر(  المضخةتصرف 

  غير موجود(   )   موجود(   )   المخزن

  )متر(  أبعاد المخزن

  ال(   )   نعم(   )   هل يوجد معدات بالمخزن

  غير موجودة(   )   موجودة(   )   الورشة

  )متر(

  

  

  

  أبعاد الورشة

  

  ال(   )   نعم(   )   هل الورشة مزودة بالمعدات والمهمات

    أذكر المعدات

  ال(   )   نعم(   )   هل تم رفع مساحي للموقع؟

  غير موجودة(   )   موجودة(   )    ١٠٠٠ : ١لوحة الموقع العام 

  موجودةغير (   )   موجودة(   )    ٢٠٠ :  ١لوحة الموقع العام 

  )مم(  حدد خروج وقطر ماسورة الطرد

  )مم(  حدد دخول وقطر ماسورة الصرف الصحي

  )مم(  حدد خروج وقطر ماسورة الفائض

  ال(   )   نعم(   )   هل يوجد مبنى إداري

    وصف المبنى اإلداري

  ال(   )   نعم(   )   هل توجد دورة مياه منفصلة؟

    وصف دورة المياه

  

  

  

   واآلليات الموجودة بالموقعأذكر أسماء المعدات

  

     :أذكر عدد العمال بالموقع

    عامل فني -



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٦١-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

 
  )١٥-٣(تابع    نموذج 
  

    عامل عادي -

    )التخصص أذكر( مهندس -

    حارس -

  

  

  

  

  

  أذكر طريقة صرف الفائض للمحطة

  
  
  :ع استكمال البيانات التاليةيتم عمل كروكي الموقع العام والتأكد من مطابقته للواقع م* 
  

   أسماء الشوارع المحيطة-أ
   أسماء المعالم الرئيسية للمباني المجاورة-ب
   وضح المسافات بين موقع محطة الرفع والمباني المجاورة-ج
   وضح مواسير الدخول واألقطار-د

   وضح مواسير الخروج واألقطار-هـ
   وضح إتصال خط الفائض بمحطة الرفع-و
   الطرد على المخطط العامار خط وضح مس-ز
   وضح كافة المباني واألعمال بالموقع-ح

  
  :مالحظات

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  
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.............................................................................................................................
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.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................  

  
  ........................... :التوقيع   ......................................: مسئول جهة اإلشراف 

   ........................... : التوقيع  ......................................: البلدية/ مسئول األمانة 
  هـ١٤:    /    /    التاريخ 
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 ١٦٢-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ......................: بلدية/ أمانة 

  

  مياه األمطارلالبيانات الفنية لمحطات الرفع لمياه الصرف الصحي أو  ): ١٦-٣( نموذج رقم 
  
  الموقع العام: أوال

  :إسم المنطقة
    /    /   -هـ  ١٤:    /    /   تاريخ الفحص

  م٢٠٠

  :الساعة  ):قم اللوحةر(كود المنطقة 

  :القائم بالفحص  :إسم الشارع

  :التوقيع  :إسم ورقم محطة الرفع

F (   )     S (   )  C (   ) مراجعة:  
نوع الشبكة 
صرف   :بالمنطقة

  :التوقيع  مشترك   مطر  صحي

  
  البيانات األساسية لمحطة الرفع: ثانيا

أسماء مناطق خدمة محطة 
    :الرفع

  )هكتار(  ا المحطةالمساحة التي تخدمه

  أخرى(   )   مستطيل(   )   مربع(   )   شكل المحطة

  )متر(أبعاد المحطة الكلية   األبعاد  العرض  الطول  الضلع

        

  )متر(  عمق بيارة الدخول

حالة الرواسب في بيارة 
  الدخول

  غير موجودة(   )   موجودة(   ) 

  )متر(  عمق الرواسب

  عدد مواسير الدخول
  

  سير الدخولأقطار موا
  )مم(

  بالستيك(   )   خرسانه(   )   زهر(   )   نوعية مواسير الدخول

  ال(   )   نعم(   )   هل المدخل مزود بالمصافي؟

  رديئة(   )   مقبولة(   )   جيدة(   )   حالة المصافي

  ال(   )   نعم(   )   هل المدخل مزود بالبوابات؟

  رديئة  ) (   مقبولة(   )   جيدة(   )   حالة البوابات

  هل المدخل مزود بالساللم؟
  ال(   )   نعم(   ) 
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 ١٦٣-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

 
  )١٦-٣(تابع نموذج 
  

  رديئة(   )   مقبولة(   )   جيدة(   )   حالة الساللم

  ال(   )   نعم(   )   هل المدخل مزود بالهوايات؟

  رديئة(   )   مقبولة(   )   جيدة(   )   حالة الهوايات 

هل المدخل مزود بكشافات 
  ال(   )   نعم(   )   ؟اإلضاءة

  رديئة(   )   مقبولة(   )   جيدة(   )   حالة كشافات اإلضاءة

هل المدخل مزود بمعدات 
  ال(   )   نعم(   )   األمان؟

  رديئة(   )   مقبولة(   )   جيدة(   )   حالة معدات األمان

  إجمالي(   )   عاطلة(   )   إحتياطي(   )   عاملة(   )   مضخاتعدد ال

  )متر(  مضخةالرفع لل

  )ث/لتر(   الواحدةمضخةتصرف ال

  )ث/لتر(  التصرف اإلجمالي للمحطة

  )حصان(   الواحدةمضخةقدرة ال
  )كيلو وات(

  صلب(   )   زهر مرن(   )   النوعية  مم        الواحدة مضخةقطر ماسورة الدخول لل

  صلب) (     زهر مرن(   )   النوعية  مم       الواحدة مضخةقطر ماسورة الخروج لل

  صلب(   )   زهر مرن(   )   النوعية    مم     قطر ماسورة الخروج لخط الطرد     

  ال(   )   نعم(   )   هل توجد غرفة محابس عند الخروج؟

  : عدد غرفة المحابس
النموذج        لوصف غرفة المحابس أنظر  (

  )١٨-٣ رقم 

  

  

  أجهزة قياس السرعة

  استبدال(   )   مطلوب إصالح(   )   صالحة   ) (  غير موجودة(   )   موجودة(   ) 

   الضغطسأجهزة قيا

  استبدال(   )   مطلوب إصالح(   )   صالحة(   )   غير موجودة(   )   موجودة(   ) 

  أجهزة قياس التصرف

  استبدال(   )   مطلوب إصالح(   )   صالحة(   )   غير موجودة(   )   موجودة(   ) 
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 ١٦٤-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

 
  )١٦-٣(تابع نموذج 

  

  هزة التحكم الكهربائيأج

  استبدال(   )   مطلوب إصالح(   )   صالحة(   )   غير موجودة(   )   موجودة(   ) 

  أجهزة اإلضاءة

  استبدال(   )   مطلوب إصالح(   )   صالحة(   )   غير موجودة(   )   موجودة(   ) 

  أعمال الحماية من المطرقة المائية

  استبدال(   )   مطلوب إصالح(   )    صالحة(   )  غير موجودة(   )   موجودة(   ) 

  
  تقييم األعمال اإلنشائية والمعمارية للمحطة:  ثالثا

    تأثير اإلهتزاز

  )٣م(  أبعاد وحجم بيارة الدخول
    حماية الموقع من السيول

    تأثير المحطة على المباني المجاورة والبيئة
    كيفية صرف الفائض من المحطة

    سنة إنشاء المبنى
    الة المبانيح

    اللياسةحالة 
    األبواب والشبابيك

    الساللم
    الدرابزين

    حالة األرضيات
    حالة الدهانات

  ال توجد(   )   توجد(   )   الشروخ
    شكل الشروخ

  ال(   )   نعم(   )   وجود صدأ على الخرسانات

  نعم(   )   نعم(   )   هل تم عمل ترميمات بالمحطة

    اتسنة إجراء الترميم

  ال(   )   نعم(   )   هل يوجد هبوط بالمباني

  أذكر األسباب

  
...................................................................  
...................................................................  

...................................................................  
  

  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل
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 ١٦٥-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )١٦-٣(تابع نموذج 
  تقييم األعمال الميكانيكية للمحطة: رابعا

     مضخاتالعدد اإلجمالي لل

    مضخاتنوع ال

    جهة الصنع
    سنة الصنع

     العاملةمضخاتعدد ال
     اإلحتياطيمضخاتعدد ال
     العاطلةمضخاتعدد ال

    عدد المحركات
    جهة الصنع

  )مم(  القطر): السحب(مواسير المص 
  أخرى(   )   زهر مرن(   )   صلب(   )   النوع

  )مم(  القطر: مواسير الطرد 
  أخرى(   )   زهر مرن(   )   صلب(   )   النوع

  )مم(  القطر: مواسير الطرد المجمعة 
  أخرى(   )   زهر مرن(   )   صلب(   )   النوع

    محابس التحكم
  

  تقييم األعمال الكهربائية للمحطة: خامسا
    تاللوحا

    محوالت

    كوابل
أذكر النوعية والقدرة والنواقص والمشاكل لكل من 

    األعمال الكهربية

  فترة التوقف(   )   منقطع أحيانا(   )   مستمر(   )   إستمرارية التيار الكهربي
    مدى توفر مصدر الطاقة اإلحتياطية

  مطلوب(   )   غير موجود(   )   موجود(   )   نظام التأريض والحماية من الصواعق
  

  تقييم طقم التشغيل: سادسا
  )وردية(  أذكر عدد ورديات العمل يومياً

    أذكر عدد ساعات التشغيل اليومية

    أذكر كفاءة العمالة بالموقع
  

  تقييم قطع الغيار: سابعا
    )مضخاتبال خاصة(أذكر قطع الغيار الموجودة بالمخزن

  ال(   )   نعم(   )   هل يوجد سجل لقطع الغيار

  خارج الموقع(   )   بالموقع(   )   أين تتم عمليات اإلصالح
..........................................................  أذكر خطوات طلب إجراء عمليات الصيانة

..........................................................  
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 ١٦٦-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )١٦-٣(تابع نموذج 
  رسم كروكي: ثامناً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رسم كروكي لموقع محطة الرفعأ -١
  قطاع لبيان األعمال الميكانيكية بالمحطةرسمأ -٢
 رفقها بالنموذجإفي حالة تواجد مخططات حديثة للمحطة  -٣
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 ١٦٧-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )١٦-٣(تابع نموذج 
  :مالحظات
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  ........................... :التوقيع   ......................................: مسئول جهة اإلشراف 

   ........................... : التوقيع  ......................................: البلدية/ مسئول األمانة 
  هـ١٤:    /    /    التاريخ 



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٦٨-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ......................: بلدية/ أمانة 

  

  )الماسورة الصاعدة(البيانات الخاصة بخط الطرد  ): ١٧-٣( نموذج رقم 
  

  الموقع العام: أوال

  :إسم المنطقة
 /    /      -هـ  ١٤:    /    /   تاريخ الفحص

  م٢٠٠

  :الساعة  ):رقم اللوحة(كود المنطقة 

  :القائم بالفحص  :إسم الشارع

  :التوقيع  :إسم ورقم محطة الرفع والخارج منها

  :مراجعة  :إسم ورقم محطة الرفع أو المعالجة الداخل إليها

F (   )     S (   )  C (   )  نوع الشبكة
صرف   :بالمنطقة

   مشترك  مطر  صحي
  :التوقيع

  

  بيانات مسار الخط: ثانيا
  ترابي  مرصوف  )متر(الطول  إسم الشارع  مسار الخط

  (   )  (   )      عند بداية المسار
 (   ) (   )      شوارع يمر بها الخط
 (   ) (   )      شوارع يمر بها الخط
 (   ) (   )      شوارع يمر بها الخط
 (   ) (   )      شوارع يمر بها الخط

 (   ) (   )      )نقطة المصب(ار عند نهاية المس
  

  )الماسورة الصاعدة(بيانات فنية عن خط الطرد : ثالثا
    كود الخط

  )متر(  طول الخط

  )مم(  قطر الخط
  )مم(  التغير في قطر الخط إن وجد

  بالستيك(   )   حديد زهر(   )   حديد ممطول(   )   نوع مادة المواسير
  )ترم(  عمق الخط من سطح األرض في البداية
  )متر(  عمق الخط من سطح األرض في الوسط
  )متر(  عمق الخط من سطح األرض في النهاية

  )متر(  بعد الخط عن الرصيف أو المباني
  )مم(  قطر الخط الذي يصب فيه خط الطرد
  ال(   )   نعم(   )   هل يصب الخط في بيارة محطة رفع؟

................................................................................................  : حالة خط الطرد
................................................................................................
................................................................................................  

  ال(   )   نعم(   )   هل توجد عوائق على مسار خط الطرد؟
    أذكر أنواعها



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٦٩-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

 
  )١٧-٣(تابع نموذج 
  

هل حدث كسر أو إصالح أو استبدال 
  لجزء من الخط

  ال(   )   نعم(   ) 

  
  ......................:......................................................................................وضح المشاكل

............................................................................................................................  
............................................................................................................ ................

 ............................................................................................................................
.................................................................................................................. ..........

 ............................................................................................................................
........................................................................................................................ ....

 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

. ...........................................................................................................................
 ............................................................................................................................

....... .....................................................................................................................
 ............................................................................................................................

............. ...............................................................................................................
 ............................................................................................................................

................... .........................................................................................................
 ............................................................................................................................

......................... ...................................................................................................
 ............................................................................................................................

............................... .............................................................................................
 ............................................................................................................................ 

  

   المحابسبيانات المحابس المركبة بغرف: رابعا
  :أذكر عدد غرف المحابس على الخط كله

 )٤(غرفة  )٣(غرفة  )٢(غرفة   )١(غرفة   المحابس والمعدات
هل توجد أجهزة تحكم للمطرقة 

  المائية؟
  ال(   )   نعم(   )   ال(   )   نعم(   )   ال(   )   نعم(   )   ال(   )   نعم(   ) 

  ال(   )   نعم(   )   ال(   )   نعم(   )   ال(   )   نعم(   )   ال(   )   نعم(   )   هل يوجد محبس عدم ارتداد؟

  ال(   )   نعم(   )   ال(   )   نعم(   )   ال(   )   نعم(   )   ال(   )   نعم(   )   هل يوجد محبس قفل؟

  ال(   )   نعم(   )   ال(   )   نعم(   )   ال(   )   نعم(   )   ال(   )   نعم(   )   هل يوجد محبس تفريغ؟

  ال(   )   نعم(   )   ال(   )   نعم(   )   ال(   )   نعم(   )   ال(   )   نعم(   )   د محبس هواء؟هل يوج

  ال(   )   نعم(   )   ال(   )   نعم(   )   ال(   )   نعم(   )   ال(   )   نعم(   )   هل توجد وصالت تركيب؟
  

  غرفة التهدئة: خامسا
  ال(   )   نعم(   )   هل توجد غرفة تهدئة؟

  )٢(نموذج (   )   )١(نموذج (   )   وذج غرفة التهدئة؟أذكر نم

أذكر مكونات الغرفة النهائية  
  )غرفة التهدئة(

.....................................................................................
.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................  
  ).١٧-٣ ( رقم كرر نموذج٤ في حالة وجود غرف محابس أكثر من عدد -

  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٧٠-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )١٧-٣(تابع نموذج 
  كروكي لمسار الخط: سادسا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .وصف مهمات الحماية من المطرقة المائية مع رسم كروكي لها: سابعاً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أو غرفة المدخل ( أرسم كروكي لمسار الخط موضحا عليه نقطة البداية عند محطة الرفع ونقطة النهاية عند غرفة التهيئة 
 .ووضح أطوال الخط على طول المسار وكذلك مواقع غرف المحابس ونقاط تغيير إتجاه المسار) عند محطة المعالجة

 



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٧١-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )١٧-٣(تابع نموذج 
  

  :مالحظات
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................  
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................  

  
  ........................... :التوقيع   ......................................: مسئول جهة اإلشراف 

   ........................... : التوقيع  ......................................: البلدية/ مسئول األمانة 
  هـ١٤:    /    /    التاريخ 



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٧٢-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ......................: بلدية/ أمانة 

  

  معاينة غرف المحابس على خطوط الطرد ): ١٨-٣( نموذج رقم 

  
  الموقع العام: أوال

  :إسم المنطقة
    /    /   -هـ  ١٤:    /    /   تاريخ الفحص

  م٢٠٠

  :الساعة  ):م اللوحةرق(كود المنطقة 

  :القائم بالفحص  :إسم الشارع

  :التوقيع  :إسم ورقم محطة الرفع 

  :مراجعة  :رقم غرفة المحابس

F (   )     S (   )  C (   )  نوع الشبكة
صرف   :بالمنطقة

  مشترك   مطر  صحي
  :التوقيع

  
  البيانات األساسية للغرفة: ثانيا

  )مم(  قطر الخط داخل الغرفة

  غير موجود(   )   موجود(   )   غسيلمحبس ال
القطر                                   

  )مم(

  غير موجود(   )   موجود(   )   محبس الهواء
القطر                                   

  )مم(

  غير موجود(   )   موجود(   )   محبس القفل
القطر                                   

  )مم(

  غير موجود(   )   موجود(   )   التركيبوصالت 
القطر                                   

  )مم(
  أخرى(   )   غير موجودة(   )   موجودة(   )   كراسي تحت المحابس

  أخرى(   )   غير موجودة(   )   موجودة(   )   بيارة صغيرة لسحب المياه
  
  نتائج المعاينة للغرفة: ثالثا

  بدون(   )   مكسور(   )   متآكل (   )   سليم(   )   حالة الغطاء
  بدون(   )   مكسور(   )   متآكل (   )   سليم(   )  حالة اإلطار
  بدون(   )   مكسورة(   )   متآكلة (   )   سليمة(   )  حالة الرقبة

  مكسور(   )   متآكل (   )   سليم(   )  حالة جسم الغرفة
  مكسورة(   )   متآكلة  ) (    سليمة(   )   حالة المواسير والمحابس

  أفقي(   )   به ميول (   )   به أتربة(   )   حالة قاع الغرفة
  بدون(   )   مكسور(   )   متآكل (   )   سليم(   )   حالة السلم

  .بسا كرر النموذج لكل غرفة مح ،بس على خط الطردافي حالة وجود أكثر من غرفة مح:  ملحوظة-

  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                      العربية السعوديةملكةالمناطق الساحلية بالم
 

                                 
 

 ١٧٣-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )١٨-٣(تابع نموذج 
  

   كروكي لتفاصيل غرفة المحابس:رابعا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مالحظات
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  
............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  
  

  ........................... :التوقيع   ......................................: مسئول جهة اإلشراف 
   ........................... : التوقيع  ......................................: البلدية/ مسئول األمانة 
هـ١٤:    /    /    التاريخ 

 .مق الغرفةأرسم كروكي لغرفة المحابس موضحاً عليه األبعاد الداخلية للغرفة وعمق خط الطرد من سطح الطريق وع



                                   
 

                                 
 



  
  لفنية والبيئية إلدارة وتشغيلاإلشتراطـات ا

                                      العربية السعوديةالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ١٧٤-٢                               الثاني الجزء –تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) ٤(ملحق 
  

  نماذج تجميع البيانات الفنية 
  يالصرف الصحمياه لمحطات معالجة 

  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ١٧٥-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

   صحي نماذج تجميع البيانات الفنية لمحطات معالجة الصرف ال : )٤(ملحق  

 Waste Water Treatment Plant (WWTP)   
  

   مقدمة-١

         صحيمياه الصرف النعرض على الصفحات التالية نماذج تجميع البيانات الفنية لمحطات معالجة 
  :ي على النحو التالي وه،) ٢٢-٤(لى إ )١-٤ (النماذج من رقم وتشمل

  

   النموذجإسم  رقم النموذج

  صحيمعلومات عامة عن محطة معالجة مياه الصرف ال  )١-٤(نموذج رقم 

  صحيالبيانات الفنية لمحطة معالجة مياه الصرف ال  )٢-٤(نموذج رقم 

  التشغيل والصيانة بمحطة المعالجةدارة إ بالعاملينبيانات   )٣-٤(نموذج رقم 

   التصميمية لمحطة المعالجةالتصرفات  )٤-٤(نموذج رقم 

  مضخات محطة المعالجة  )٥-٤(نموذج رقم 

  )غرفة المدخل(لمعالجة التمهيدية وحدات ا  )٦-٤ (نموذج رقم

  )ميكانيكيةمصافي الال(وحدات المعالجة التمهيدية   )٧-٤ (نموذج رقم

  )وت والشحوم الزي وإزالةأحواض فصل الرمال(وحدات المعالجة التمهيدية   )٨-٤(نموذج رقم 

  )أحواض الترسيب اإلبتدائي(دائية المعالجة اإلبت  )٩-٤(نموذج رقم 

  )أحواض التهوية البيولوجية(المعالجة الثانوية   )١٠-٤(نموذج رقم 

  )يأحواض الترسيب النهائ(وية المعالجة الثان  )١١-٤(نموذج رقم 

  الحمأة المنشطة المعادة  )١٢-٤(نموذج رقم 

  )الحمأة المرفوضة(لحمأة الزائدة ا  )١٣-٤(نموذج رقم 

  أعمال التعقيم بالكلور  )١٤-٤(نموذج رقم 

  أحواض تركيز الحمأة  )١٥-٤(نموذج رقم 

  أحواض تجفيف الحمأة  )١٦-٤(نموذج رقم 

  في تشغيل محطة المعالجةبيانات أجهزة التحكم   )١٧-٤(نموذج رقم 

  والتجارب المعملية) لمختبرا(المعمل   )١٨-٤(نموذج رقم 

  لطاقة اإلحتياطية وأجهزة اإلنذارالمعلومات الفنية عن ا  )١٩-٤(نموذج رقم 

  يل األوتوماتيكية لمحطة المعالجةأجهزة التشغ  )٢٠-٤(نموذج رقم 

  ة ألعمال الصيانة بمحطة المعالجةانات الفنيالبي  )٢١-٤(نموذج رقم 

  )بالحصان ( للمحطةحركةالملخص لقدرة أجهزة   )٢٢-٤(نموذج رقم 

  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ١٧٦-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )١-٤(  رقمنموذج

WWTP 
  معلومات عامة عن محطة معالجة مياه الصرف الصحي 

  كود محطة المعالجة

  
  : اإلسم والموقع : أوالً  

  .......................................................................................   :المختصة الجهة إسم 

 .......................................................................................  : المالكة الجهةإسم 
 .......................................................................................   : إسم محطة المعالجة

 .......................................................................................  : العنوان 
 .......................................................................................  : رقم التليفون 

 .......................................................................................    :المكتب اإلدارى
 .......................................................................................  : العنوان البريدى 
 .......................................................................................  : مسئول االتصال 

 .......................................................................................  : العنوان 
 .......................................................................................  : رقم التليفون 

 .......................................................................................  : طريق إلى المحطة ال
  ....................................................................................... 
  ....................................................................................... 
   

  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ١٧٧-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  WWTP) ١-٤ ( رقمتابع نموذج
  

  :لمياه المعالجة وتصنيفهاأماكن استقبال : ثانياً 

  ……………………………………………………………………  : الواردة الملوثة نوعية المياه 

 ي المـسطح المـائى أو الـواد       إسم
   : للصرف عليه

………………………………………………………….............
..................................................................................  

 حالة استخدام ميـاه     في المنطقة   إسم
  ..................................................…………………………   : ي المعالجة للرصحيالصرف ال

  
   :  المعالجةصحيخصائص مياه الصرف ال

          ) يوم/٣م               (التصرف            

BOD5                            )لتر/مجم(          

          )لتر/مجم(المواد العالقة                       

          مم١٠٠/ عدد خاليا بكتريا الكوليفورم البرازية

          )لتر/مجم(الكلور المتبقى                      

         pH الرقم الهيدروجينى 

          )لتر/مجم                           (األمونيا 

          )لتر/مجم(الزيوت والشحوم                   

          أخرى 

          

          

          

          

  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ١٧٨-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  WWTP) ١-٤ ( رقمتابع نموذج
  

  : أنواع اإلجراءات الرئيسية  : ثالثاً

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  

  
   : يالتصرف التصميم : رابعاً

  ). يوم/٣م (…………………………………………………  :ي الحاليميمالتصرف التص

  
  ):اإلنشاءات األصلية، تاريخ استكمالها، تجديد المحطة، تاريخ اإلنتهاء(تاريخ التطوير أو التوسعة : خامساً 

………………………………………………………………………………………  

....……………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………  

  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ١٧٩-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  WWTP) ١-٤ ( رقمتابع نموذج
  : المقترحة المستقبلية التطويرات  : سادساً

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………  

…....…………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………  

  
  :  الخدمة مناطق: سابعاً

  ………………………………………………………………………………… المنزلية عدد الوصالت 
  
    :للمناطقالوصف العام  -

  ……………………………………………….…………………...……………………  مناطق سكنية

  ……………………………………………….…..……………………………………  مناطق تجارية

  ………………………………………………..………………………………………  مناطق صناعية

  ………………………………………….………………………………………  مناطق صناعية خدمية

  ……………………………………………………………………………  مناطق صناعية خارج المدينة

  ………………………………………………...………………………………………  مناطق ترفيهية

  …………………………………………………………………………………………  مناطق صحية

  ……………………………………………..…………………………………………  مناطق خضراء

  ……………………………………………………..…………………………………………  أخرى

……………………………………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………………………...  

  
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ١٨٠-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  WWTP) ١-٤ ( رقمتابع نموذج
  : تخطيط محطة المعالجة  : ثامناً

ة لذلك يتم    المختلف صحي وحدات المعالجة للصرف ال    فيمسار المياه الملوثة     ل  تخطيطياً  رسماً ١٨يوجد مع هذا الدليل       )  ١(
  . المطابق للمحطة المعالجة موضوع الدراسة إذا كانت هناك اختالفات وضحها على الرسمإختيار الرسم التخطيطي

  .د مطابق حالى رسم عدم وجوفي وحدات المعالجة فيأرسم رسماً تخطيطاً يوضح مسار المياه الملوثة   )  ٢(

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ١٨١-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

 
  )٢-٤(  رقمنموذج

WWTP 
         معالجـةةالبيانـات الفنيـــة لمحطـــ
  ميـاه الصـرف الصحي

  كود محطة المعالجة

  

  : اإلسم والموقع :  أوالً 

  /    /       :تاريخ الفحص  ………………..………………  : إسم محطة المعالجة 

      ……………..…………………  : إسم المنطقة 

  ………………  : الساعة   ………………..………………  ) : رقم اللوحة(كود المنطقة 

      …………..……………………  : إسم الطريق 

  ………………  :بالفحص القائم  ……………..…………………  : مدير المحطة 

  ………………  : التوقيع   ………………..………………  : نائب مدير المحطة 

      ………………..………………  : مهندس الصحي ال

  ………………  : مراجعة   ………………..………………  : هندس اإلنشائى الم

  ………………  : التوقيع   ………………..………………  : المهندس الميكانيكى 

      ………..………………………  : المهندس الكهربائى 

      ………………..………………  : مهندس التحاليل 

  ……………………………………………………………………  : مساحة الموقع 

  ……………………………………………………………………  : شكل الموقع 

  ……………………………………………………………………  :  الطول  -               :األبعاد

  ……………………………………………………………………  : العرض  -                      

  .........……………………………………………………………  :  بعد المحطة عن المناطق السكنية

  …………………………………………………………….........  :  لتخلص من الفائضلأقرب مكان 

  ........…………………………………………………………… : بالموقع  القيمة األساسية الموجودة

  ........……………………………………………………………  :   األساسية الموجودة بالموقعالبنية



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ١٨٢-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

   WWTP) ٢-٤ ( رقمتابع نموذج
  
   

  ........……………………………………………………………  : مياه 

    : كهرباء 

  ........……………………………………………………………  :   اتصاالت 

  ……………………………………………………………........  : مرصوفة   طرق 

  : مالحظات 

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ١٨٣-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  
  )٣-٤(  رقمنموذج

WWTP  
  ة المعالجةكود محطمحطة المعالجة التشغيل والصيانة بإدارة العاملين ببيانات 

   
  : الجهة القائمة بالتشغيل : أوالً 
  :    الجهة القائمة بالتشغيل إسم

……………………………………………………………………………………………………
……………………...............................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………
……………………...............................................................................................  

   :)جهاز المدينة(تصال بين جهة التشغيل والجهة المالكة جهاز اإل

……………………………………………………………………………………………………
……………………...............................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………
……………………...............................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………
……………………............................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………
……………………............................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………
……………………............................................................................................... 

  

  ) :  العمال– الفنيون – المهندسون –اإلداريون (فريق العمل بالمحطة : ثانياً 
  

  المرتب  يالمؤهل الدراس  اإلسم  الوظيفة  م
١          
٢          
٣          
٤          
٥          
٦          
٧          
٨          
٩          
١٠          

  .إستخدم نماذج أخرى في حالة اإلحتياج لذلك: مالحظة  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ١٨٤-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  WWTP) ٣-٤ ( رقمتابع نموذج
  : فترة تشغيل المحطة : ثالثاً 

  …………………………………………………………………………: عـدد أيـام العمل أسبوعيـا 

  …………………………………………………………………………………… : الدورياتعـدد 

  …………………………………………………………………………: جازات والعطالت الرسمية اإل

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  
  

   : )رفق نسخة من الميزانية الفعلية إن أمكن إ(ميزانية المحطة : رابعاً 

  ………………………………………………………………………………… لعام الميزانية السنوية 

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ١٨٥-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  WWTP) ٣-٤ ( رقمتابع نموذج
  

   : لموقع والنظافة بالمسطحات الخضراءاتنسيق : خامساً 

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

  
   : محطة المعالجة دخل يالإجم: ساً ساد

  عدد الواصالت  رسم الوصلة   نوع الوصالت 

      
      
      
      
      
      
      
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ١٨٦-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  WWTP) ٣-٤ ( رقمتابع نموذج
 

   : من بيع الحمأةمصادر الدخل 

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  
   : المعالج صحي مياه الصرف المصادر الدخل من بيع

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  
  :مالحظات 

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  
  

  : بحث أوجه اإلنفاق : سابعاً 
  

  النسبة المئوية للمجموع   )ريال سعودي(المبلغ السنوى   التمويل 

      المرتبات 
      الكهرباء 

      المواد الكيميائية 
      التدريب 
      أخرى 
  ١٠٠    يإجمال

  ٣م/ريال سعودي……………………………………………………………………   : ٣م/ تكاليف التشغيل

  للوصلة / ي   ريال سعود………………………………....……………: التكاليف السنوية التقريبية لكل وصلة 

  مالحظات 

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  
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                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ١٨٧-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

 WWTP) ٣-٤ ( رقمتابع نموذج
  

  : الطاقـــة : ثامناً 
  
  : لمأخوذة من الشبكة  الطاقة الكهربائية ا-١

  …………………………………………………………………………………: مصدر المعلومات 
  

  ) رفق كشف التعريفة إن أمكنإ(ات ساعة وريال أساس التكاليف 
  

  
  سنة/ شهر

عدد األيام في فترة 
  المحاسبة

استعمال الطاقة 
  )٣م(معدل التدفق   تكلفة طلب الطاقة  )س.و.ك(

  

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          
  

  المجموع
  

      )٣م( التدفق يإجمال
  
  ………………………………………..…………………………………………: يوم  /س.و.ك
  …………………………………………………………………….....…………… : ٣م/س.و.ك

  …………………………………………………….………………………… : ٢م /ريال سعودي
  
  : طاقة الكهربائية المنتجة بالموقع  ال-٢

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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 ١٨٨-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

 
  )٤-٤(  رقمنموذج

WWTP  
   التصرفات التصميمية لمحطة المعالجة

  كود محطة المعالجة

   
  

    يوم/٣ م……………………=   يالتصميم
  :  المتوسط يالتصرف اليوم

    يوم/٣ م……………………=   يالفعل
    يوم/٣ م……………………=   يالتصميم

  : تصرف أقصى شهر 
    يوم/٣ م……………………=   يالفعل

    يوم/٣ م……………………=   يالتصميم
  : تصرف أقصى ساعة 

    يوم/٣ م……………………=   يالفعل
     كجم………………………=   يالتصميم

   :  BDS   لليالمتوسط اليوم
     كجم………………………=   يالفعل

    جم ك………………………=   يالتصميم
   : TSS  للمواد العالقةيالمتوسط اليوم

     كجم………………………=   يالفعل
  يوم/٣م  .……………………………………..…   :% بالنسبة ) التسرب للداخل( كمية مياه الرشح

    …………………………………………  : التغيرات الموسمية 
    …………………………………………  : أهم المخلفات الصناعية 

    …………………………………………  : نظام التجميع 
  : مالحظات 

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  
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 ١٨٩-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  
  )٥-٤(  رقمنموذج

WWTP  
  كود محطة المعالجة   محطة المعالجةمضخات 

  ) الالزمةأكمل بقدر عدد النماذج(: مالحظة
  
 

ن التصرف المتدفق م
  مضخاتال

عدد   النوع
  مضخاتال

  الرفع  السعة  الحصان  الموديل  اإلسم

                
                
                
                

  : مالحظـــات 
  ) : التصرف ، كفاءة المعدات المركبة ، نتائج اختبارات األداء ، إلخفيأجهزة التحكم (

                
                
                
                
                

  : مالحظـــات 
                

                
                
                
                

  : مالحظـــات 
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 ١٩٠-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

 
  )٦-٤(  رقمنموذج

WWTP  
  كود محطة المعالجة  )غرفة المدخل (وحدات المعالجة التمهيدية

  
  
…………………………………………   :)التهدئة(غرفة المدخل  -أ

……............................................  
  

…………………………………………  : عرض غرفة المدخل 
  متر ............................................……

…………………………………………  : طول غرفة المدخل 
  متر  ............................................……

…………………………………………  :  غرفة المدخل عمق
  متر  ............................................……

…………………………………………  : حجم غرفة المدخل 
  متر مكعب  ............................................……

…………………………………………  : فترة التنظيف 
  ساعة  ............................................……

…………………………………………   بماسورة للفائض ؟هل الغرفة مزودة
……............................................   

…………………………………………  مزودة ببوابات دخول ؟  الغرفة هل
……............................................   

…………………………………………  عدد بوابات الدخول
……............................................   

مواسير الدخول لغرفة ل  خطوط الطردعدد
    ...........……………………..…………  : المدخل 

مواسير الدخول لغرفة ل خطوط الطردأقطار 
  مم  .............………………………………   :المدخل

  .…………………………………………………………………………: زالة مواد طافية إهل يمكن  

  ………………………………………………….……...……………… هل يوجد مشايات حول الغرفة

  ……………………………………………………….…….………………: هل يوجد ساللم للصعود 

  ………………………………………………………………….…………: هل يوجد درابزين حماية 

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ١٩١-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )٧- ٤( رقمنموذج

WWTP  
  كود محطة المعالجة  )المصافي الميكانيكية(وحدات المعالجة التمهيدية 

  
  

    ………………………………………………   :  مصافيعدد ال
  سم  ………………………………………………   : مصافيتساع قضبان الإ  
  سم  ………………………………………………  : المسافة بين القضبان   
   ………………………………………………  :ضبان قعدد ال

   ………………………………………………   :مصافيعرض مجرى الدخول لل
   ………………………………………………  :عمق المياه لمجرى الدخول 

 مـزود   مصافيهل مجرى الدخول لل   
   ............……………………………………  :ببوابات دخول 

   ………………………………………………  :زالة المواد المحجوزة إكيفية 
    ………………………………………………  : دورية التنظيف   
    ………………………………………………  : حجم المواد المحجوزة   
  يوم/٣م  …………………………………   : يادعال  
  يوم/٣م  …………………………………  : وقت الذروة في  

الـتخلص مـن المـواد       يـتم  أين
    ………………………………………………   :المحجوزة

  : مالحظات 

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ١٩٢-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )٨-٤(  رقمنموذج

WWTP  
                  هيدية موحدات المعالجة الت

  )أحواض فصل الرمال وإزالة الزيوت والشحوم(
  كود محطة المعالجة

  
  

  متر  …………………………………  : عرض الحوض   

  متر   …………………………………  : ول الحوض ـط  

  متر   …………………………………  : ق الحوض ـعم  

  متر مكعب   ……………………………………  هل الحوض مزود بهدار إزالة الزيوت والشحوم ؟   

  ساعة   ……………………………………  هل الحوض مزود ببوابات دخول ؟   

    ……………………………………  هل الحوض مزود ببوابات خروج ؟  

    ……………………………………  هل يوجد حوض لتجميع الزيوت والشحوم ؟   

  ٣م  ……………………………………  حجم الزيوت والشحوم يومياً ؟  

……………………………………  : طريقة التخلص من الزيوت والشحوم   
……………………………………
……………………………………  

  

  : مالحظات 

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ١٩٣-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

 
  )٩-٤(  رقمنموذج

WWTP  
  كود محطة المعالجة  )يبتدائأحواض الترسيب اإل(بتدائية المعالجة اإل

  
  

  : دد الع  متر   ………………………………  …………………..…
  

  :األبعاد السطحية 
  متر   ………………………………

  متر   …………………………………………………  :  خارج الحوض فيعمق المياه 
  متر   …………………………………………………  : عمق المواد المترسبة 

  متر   …………………………………………………  : موقع الهدار 
    …………………………………………………  : طول الهدار 

  ٢م  …………………………………………………  : المساحة السطحية 
  ٣م  …………………………………………………   : يالحجم الكل
  يوم/٣م  …………………………………………………  ) : يالتصميم(التصرف 

  يوم /٣م  …………………………………………………  ) : ليالتشغي          (
   :معدل التحميل للهدار    

  يوم/م/٣م…………………  ) : يالتشغيل(    يوم /م/٣م………………  ) :يالتصميم        (
   :معدل التحميل السطحى    

  يوم/م/٣م…………………  ) : يالتشغيل(    يوم /م/٣م………………  ) :يالتصميم        (
   :زمن المكث    

   ساعة …………………  ) : يالتشغيل(   ساعة  …………………  ) :يالتصميم        (
    ....………………………………………………  : )الزحافة( الميكانيكى للمجمع إسم

  ………………………  : القدرة بالحصان   ………………………   : الموديل
   :مجمع الخبث  

    :حجم الخبث               
   ساعة …………………  :  وقت الذروة في    يوم/٣ م………………   :ي               العاد

  : مالحظات 

............................................................................ ..............................................
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ١٩٤-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

 

  )١٠-٤(  رقمنموذج

WWTP  
  كود محطة المعالجة  )أحواض التهوية البيولوجية(المعالجة الثانوية 

  

     :أحواض التهوية
   ..................................................………………………  : عدد األحواض   
   متر……………………......................................................  :األبعاد السطحية       
   متر …………………………………………………………………  : عمق المياه   
  ٣ م…………………………………………………………………  : الحجم الكلى   

     :التصـــرف
  يوم /٣ م…………………………………………………………………  ) : يالتصميم(  
  يوم/٣ م…………………………………………………………………  ) : يالتشغيل(  
     :رة المكثفتـ

   ساعة…………………………………………………………………  ) : التصميمية(  
   ساعة…………………………………………………………………  ) : التشغيلية(  

     :5BODالحمل العضوى 
  يوم/٣م/ كجم…………………………………………………………………  ) : يالتصميم(  
  يوم/٣م/ كجم…………………………………………………………………  ) : يالتشغيل(  

  ………………………………………………………………………………    هل الحوض مغطى؟ 
  ………………………………………………………………………………  : نوع التهوية   

     :عــدد الهوايــات
  ………………………………………………………………………………   : اإلسم  
  ………………………………………………………………………………  : الموديل   

  ………………………………………………………………………...……  : القدرة بالحصان     
  ...……………………………………………………………………………  : نوع التهوية   

   
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ١٩٥-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

 
  )١١-٤(  رقمنموذج

WWTP  
  كود محطة المعالجة  )يالترسيب النهائأحواض (المعالجة الثانوية 

  

   متر……………………  :  األبعاد السطحية   …………………………  : عدد األحواض 

   متر ……………………………  : عمق الماء عند الحائط الخارجى 
   ……………………………  :  الماء عند المدخل عمق

   ……………………………  : موقع الهدار 
  : طريقة غسل الحوض

   متر ………………………………………  : طول الهدار 
  ٢ م………………………………………  : المساحة السطحية 

  يوم/ ٣ م………………………………………  : الحجم الكلى 
   :التصـــرف

  يوم /٣ م……………………………………………………………………......  ) : التصميمى(  
  يوم/٣ م……………………………………………………………………......  ) : التشغيلى(  

   :معدل التحميل للهدار
  يوم/م/٣ م…………………………………………………………………………  ) : التصميمى(  
  يوم/م/٣ م…………………………………………………………………………  ) : التشغيلى(  

   :يمعدل التحميل السطح
  يوم/٢م/٣ م………………………………………………………………………..  ) : التصميمى(  
  يوم/٢م/٣ م..………………………………………………………………………  ) : التشغيلى(  

   :فترة المكث
  يوم/٢م/٣ م………………………………………………………………………..  ) : التصميمية(  
  يوم/٢م/٣ م………………………………………………………………………..  ) : التشغيلية(  
  ………………………………………………………………………………… :  كاسح الشوائب إسم

  ………………………………… : القدرة بالحصان  …………………………  : الموديل 
  ......…………………………………………………………………………… : مجمع الحمأة المعادة 

  …………………………………………………………………………………  : جامع الخبث 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ١٩٦-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )١٢-٤(  رقمنموذج

WWTP  
  كود محطة المعالجة  الحمأة المنشطة المعادة

 
  ) : حوض الترسيب النهائى حتى ضخها إلى أحواض التهويةفيمنذ تجميعها (الحمأة المعادة وصف حركة 

……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  

...…………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  

 
 : لمعادة ا كمية الحمأة فيالتحكم 

    يوم/٣ م…………………………………  :أدنى تصرف   
    يوم/٣ م…………………………………  :أقصى تصرف   

  ………………………………………………………………………………………: طريقة التحكم 
  ………………………………………………………………………موقع أخذ العينة من الحمأة المعادة 

   : مالحظات
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………  

  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ١٩٧-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

 
  )١٣-٤(  رقمنموذج

WWTP  
  كود محطة المعالجة  )الحمأة المرفوضة(الحمأة الزائدة 

  
  

 حوض الترسيب النهائى حتى وصولها إلى محطـة رفـع           فيا  منذ تجميعه ) الحمأة المرفوضة (وصف حركة الحمأة الزائدة     
  : الحمأة المرفوضة 

……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  

  ……………………………………………………………………: طريقة قياس حجم الحمأة المرفوضة 
  .……………………………………………………………………: موقع أخذ عينات الحمأة المرفوضة 

  : مالحظات 
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

  
  
  
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ١٩٨-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

 
  )١٤-٤(  رقمنموذج

WWTP  
  كود محطة المعالجة  أعمال التعقيم بالكلور

  
  

  :أحواض التالمس 
  ………………………………………………………………………………………: عدد األحواض 
  متر  ……………………………………………………………………………………: أبعاد الحوض 

  ..................................:  عدد األكواع ……………………………: النسبة بين طول وعرض المجرى 
   متر …………………………………………: عمق المياه 

   ٣م ………………………………………: حجم الحوض 
     :زمن المكث

   دقيقة ……………………………  ) : يالتصميم(  
  دقيقة  ……………………………  ) : يالتشغيل(  

  ……………………………………………………………………………  :إمكانية التفريغ 
  ……………………………………………………………………………  :إمكانية إزالة الخبث 

  : مالحظات 
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  

……......…………………………………………………………………………………………  

 : أجهزة التعقيم بالكلور
  ……………………….… : عدد األجهزة  ………………………………   :اإلسم

    يوم/ كجم…………………………………  :السعة 
  ……………………………………………………………………………  :طريقة الحقن 

  ……………………………………………………………………………  هل يتم قياس التصرف؟
  يوم/ كجم…………………………………   :يمعدل التغذية التشغيل

  لتر/ مجم…………………………………  :الجرعة التشغيلية 
..……………………………………………………………………………  :ناشر الكلور 

.............................................................................................  
  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ١٩٩-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

 
  )١٥-٤(  رقمنموذج

WWTP  
  كود محطة المعالجة   أحواض تركيز الحمأة 

  
  

  ……………………………………………………………………   :التركيزعدد أحواض 
   متر ……………………………  :العمق الجانبى للحوض 

   متر……………………………  : المركز فيعمق الحوض 
   متر……………………………  : لحوضل القطر الداخلى

  ٣م ……………………………   : ليحجم الحوض الك
   :التصــــرف

  يوم/٣م …………………………… ) : التصميمى(  
  يوم/٣م ……………………………  ) : التشغيلى(  

  …………………………………………………………………………………  :شكل الهدار 
  مم………………………  :قطر ماسورة التغذية للحوض 

  مم………………………  :قطر ماسورة خروج الحمأة المركزية 
  مم………………………  :مرفوضة سورة خروج المياه الاقطر م
  ……………………………………………………………………..……………  :التقليب طريقة 
  …………………………………………………………………………………  أخذ العينات طريقة 

  …………………………………………………………………………………  : طريقة التشغيل 
  

  : مالحظات 
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

............................................................................................................. .............
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
............................................................................................................. .............

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

............................................................................................................. .............
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
............................................................................................................. .............

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

............................................................................................................. .............
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................  

 



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ٢٠٠-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )١٦-٤(  رقمنموذج

WWTP  
  كود محطة المعالجة  أحواض تجفيف الحمأة

 
  ………………………………………………………………………  :واض التجفيف عدد أح

 ………………………………………………………………………  :أبعاد الحوض 
  ………………………………………………………………………  هل األحواض مغطاة ؟

طريقة سحب المياه 
 ……......……………………………………………………………  :المرفوضة 

  ………………………………………………………………………  :سحب المياه من الحمأة 
 …………………………………………………  فيفجبقة الرمل أسفل حوض الت تكوين ط-
 …………………………………………………  فيف تكوين طبقة الزلط أسفل حوض التج-
 …………………………………………………   أقطار مواسير سحب المياه أسفل حوض التجفيف-
 …………………………………………………  ففةج طريقة إزالة الحمأة الم-

 …………………………………………………  مأة للتجفيفحفترة ترك ال
  ………………………………………………………………………  طريقة التشغيل 

  : مالحظات 
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ٢٠١-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )١٧-٤(  رقمنموذج

WWTP  
  كود محطة المعالجة  محطة المعالجة التحكم في تشغيل   أجهزةبيانات

   
  : التحكم في وحدات المعالجة : أوالً 

  

  ……………………………………………………….………: المسئول عن اتخاذ القرارات االستراتيجية 

  …………………………………………………:  حالة عدم تحقيق الكفاءة المطلوبة فيالمسئول عن المساعدة 
  

  : التحكم في العمليات النوعية : ثانياً 
  

   : يبتدائالترسيب اإلالمعالجة أحواض 
  ………………………………………………………………………………  :  إزالة الرواسب -١
  ………………………………………………………………………………  :  مؤشرات األداء -٢
  ………………………………………………………………………………  :  أخرى -٣

   :المعالجة البيولوجيةأحواض 
  …………………………………………………………  : الداخلة حجم الرواسب فيالتحكم  -١
  …………………………………………………………  : الداخلة الحمأة المعادة في التحكم -٢
  …………………………………………………………  :  األكسجين الذائب في التحكم -٣
  ……………………………………………………...… :  أحواض الترسيب في معدل تحميل الرواسب -٤
  …………………………………………………………  :  أخرى -٥

   :مناولة الحمأة
 الغرض مـن المناولـة بالنـسبة        -١

  ………………………………………………………………..…  : للوحدات األخرى 

  ……………………………………………………………..……  ): معالجة الحمأة( تثبيت الحمأة -٢
  ……………………………………………………………..……  :  التخلص من الحمأة -٣
.……………………………………………………………..……  :  أخرى -٤

……..…………………………………………………………….
……..…………………………………………………………….
……..…………………………………………………………….
……..…………………………………………………………….
……..…………………………………………………………….
……..…………………………………………………………….
……..…………………………………………………………….
……..…………………………………………………………….
……..…………………………………………………………….
……..…………………………………………………………….
……..…………………………………………………………….
……..…………………………………………………………….
……..…………………………………………………………….
……..…………………………………………………………….
……..…………………………………………………………….
……..…………………………………………………………….
……..…………………………………………………………….
……..…………………………………………………………….  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ٢٠٢-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  )١٨-٤(  رقمنموذج

WWTP  
  كود محطة المعالجة  والتجارب المعملية) المختبر (المعمل

  
      متر………………………… :األبعاد   ………………………   :  الموقع

  ………………… هل توجد مياه ساخنة ؟  ………………………  : الفراغ المتاح للعمل 
  ………………………هل يوجد مكتب ؟    ………………………  : هل يوجد دوالب لحفظ الملفات 

  …………………………………………………………………  : بعمل التجاربوالمؤهل للقائم  إسم

   ، بكتريا الكوليفورم ، أخرى pH ,BOD و) المواد العالقة(جراء التجارب إمتابعة 
  ……………………………………………………………………......…………… :طبقاً للمسموح 

  ...................………………………………………………………………… :تجارب تتكرر كثيراً 
  .................………………………………………………………………… :ر كثيراً رتجارب ال تتك
  …………………………………………………………………..… :د بها مشاكل تحليلية جتجارب قد تو

  …………………………………………………………………………  :هل توجد مواد كيميائية للتحاليل

  ……………………………………………………………………………….    :أسماء األجهزة العاملة
  )  األجهزة ، المواد الكيميائية(إمكانية إجراء التجارب 
  ……………………………………………………….….…  : جهاز األكسجين الذائب 

  ……………………………………………………….….…  :  الممتص يجهاز قياس األكسجين الحيو
  ……………………………………………………….….…  : كأس المواد المترسبة 

  ……………………………………………………………………………  : مخابير مدرجة
  ……………………………………………………………………………  : مخروط أمهوف 

  ……………………………………………………………………………  : جهاز قياس العكارة 
  ……………………………………………………………………………  : جهاز قياس األمونيا 
……………………………………………………………………………  :جهاز قياس النيتريت 

  ……………………………………………………………………………  :حضانات 
…………………………………………………………………………… :موازين حساسة 

……………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………

  :أجهزة أخرى 

……………………………………………………………………………
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ٢٠٣-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

 
  )١٩-٤(  رقمنموذج

WWTP  
  محطة المعالجةكود   المعلومات الفنية عن الطاقة اإلحتياطية وأجهزة اإلنذار

  

  ) : وصف الوحدات وسعتها وعدد مرات التشغيل(حتياطية الطاقة اإل
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  

…...………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  

…...………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  

…...………………………………………………………………………………………………  
  ) : لخإوصف النظام ، الوحدات المغطاة (أجهزة اإلنذار 

……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  

……...……………………………………………………………………………………………  
…...………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  

  : أخرى 
.……………………………………………………………………………………………………  
.……………………………………………………………………………………………………  

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ٢٠٤-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

 
  )٢٠-٤(  رقمنموذج

WWTP  
  كود محطة المعالجة  لتشغيل األوتوماتيكية لمحطة المعالجةأجهزة ا

  

  :  أجزاء منها فقط ، مع توضيحها بالتفصيل ياألتوماتيكية المحطة كلها أم تغط األجهزة ي تغطهل
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  

...…………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  

…...………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ٢٠٥-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

 
  )٢١-٤(  رقمنموذج

WWTP  
  كود محطة المعالجة  محطة المعالجة بصيانة ال  الفنية ألعمالبياناتال

   
  خارج الخدمة بسبب األعطالالمعدات : أوالً 

  

تخاذها ، والوقـت    إ العمل ، مع بيان سبب التعطل واإلجراءات المتخذة ، والمطلوب            ندد األجهزة والعمليات المتعطلة ع    ح
  : المتوقع مروره قبل اإلصالح ، وكيف يؤثر ذلك على األداء 

……………………………………………………………………………………………………  
……...……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  
………...…………………………………………………………………………………………  
………...…………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  

…...………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  

…...………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  

…...………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  

…...………………………………………………………………………………………………  
…...………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  
 

  :   شهراً الماضية ٢٤ التى تمت خالل الـ  المهمةبيان يوضح الصيانة
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  

…………......……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  

  
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ٢٠٦-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  WWTP) ٢١-٤ (قم رتابع نموذج
  
   برنامج الصيانة الوقائية : نياً ثا

  …………………………………………………………………………  : طريقة الجدولة 

  …………………………………………………………………...……  :طريقة تسجيل األعمال المنتهية

  ………………………………………………………………………  : كفاية الموارد المتاحة   

  ………………………………………………………………………  : الشحوم والزيوت   

  ………………………………………………………………………  : األدوات المستعملة   

  ………………………………………………………………………  : الموارد األخرى   

  
  برنامج صيانة الطوارئ : ثالثاً 

   ) :المصهرات ، السيور ، الحشوات ، الناشرات ، إلخ( قطع الغيار الصغيرة 

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

  ) لخإالمحركات الضخمة ، صناديق التروس ، ضواغط الهواء ، أجهزة قياس التصرف ، (ار العامة يقطع الغ

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

  : العمالـــة 

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

  : الخبـــرة 

……...……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

  : المراجـع 

  ………………………………………………………………….…: تعليمات كتيبات التشغيل والصيانة 

  ……………………………………………………………………………..………: مطابقة التنفيذ 

  …………………………………………………………………………..…: إرشادات جهة التصنيع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     ربية السعودية العالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ٢٠٧-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  اه الشرب بالمناطق الساحليةميب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

 
  )٢٢-٤(  رقمنموذج

WWTP  
  كود محطة المعالجة  )بالحصان(لمحطة الحركة ل  أجهزةملخص لقدرة

  
  

  مالحظات  القدرة بالحصان  ة المحركةي األجزاء الميكانيكأسماء  رقم مسلسل

١         
٢         
٣         
٤         
٥         
٦         
٧         
٨         
٩         
١٠         
١١         
١٢         
١٣         
١٤         
١٥         
١٦         
١٧         
١٨         
١٩         
٢٠         
٢١         
٢٢         
٢٣         
٢٤         

      :إجمالي القدرة المحركة
  
  ).٢٢ (ستخدم أكثر من نموذج رقم، إ ٢٤ عن رقم ةفي حالة زيادة األجزاء المحرك:  مالحظة-



                                   
 

                                 
 



  
  لبيئية إلدارة وتشغيلاإلشتراطـات الفنية وا

                                      العربية السعوديةالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ٢٠٨-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) ٥(ملحق 
  

  طات األهلية شتراطات العامة للمحاإل
  لمعالجة الصرف الصحي

  
  
  
  
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

                                     عودية العربية السالمناطق الساحلية بالمملكة
 

                                 
 

 ٢٠٩-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

 
 شتراطات العامة للمحطات األهلية لمعالجة الصرف الصحياإل) : ٥(ملحق 

  
   والمساحةشتراطات الموقع  إ-١
 
 :هي المنشآت التي يلزم إنشاء محطات معالجة صرف صحي لها ١-١

 . نية أو تجاريةوحدة سك) ٦٠( المشاريع السكنية والتجارية الكبيرة المكونة من -١
 
 . الفنادق والمستشفيات والمراكز التجارية السكنية -٢
 
أو أكثر، ويزيد   ) ٢م٤٠٠٠( المجمعات السكنية مثل مجمعات الفيالت التي تبلغ مسـاحة أرضها           -٣

 .وحدات سكنية) ٣٠(عدد وحداتها عن 
 
 . جميع المنشآت الواقعة على البحر-٤
 
 .أو أكثر) يوم / ٣ م١٢٠(يه  أي مشروع تبلغ مياه التصريف ف-٥

  
 . يجب أن يكون موقع محطة معالجة الصرف الصحي ضمن حدود أرض المنشأ المقامة لخدمته  ٢-١
  
   وفي عكس اتجاه   على المجاورينبيئيا يجب أن ال يؤثر موقع محطة معالجة الصرف الصحي   ٣-١

 .          الرياح
  
 إلمكانية الدخول والخـروج إليـه دون         ،  عن خصوصية المنشأ   يجب أن يكون الموقع مناسباً وبعيداً       ٤-١ 

 .التعرض للسكان
  
ة أو سـالمة  أ، وال تؤثر على سـالمة المنـش   يجب أن تكون المساحة الخاصة بمحطة المعالجة كافية    ٥-١

 .ت المجاورةآالمنش
 
  شتراطات الفنية  اإل-٢

 

 ، ويجب أن تكون قابلة للتوسعة عند زيـادة          ينيجب أن تناسب طاقة المحطة عدد السكان أو المستخدم          ١-٢
  :تقدر طاقة المحطة كالتالي، و ستيعابية للمجمعالطاقة اإل

  
  عدد السكان المتوقع× اليوم /  لتر٣٠٠ × ٠,٩٠= طاقة المحطة 

  
  .أو يوضع خزان موازنة يوازي ذلك) ٤(يجب أن تصمم المحطة بمعامل ذروة ال يقل عن   ٢-٢
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 ٢١٠-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -

م المحطة بنظم المعالجة الحيوية لمعالجة ثالثية باإلضافة إلى مرحلة التعقيم بأنظمتهـا             يجب أن تصم    ٣-٢
المختلفة والمعروفة مثل الكلور أو األوزون أو األشعة فوق البنفسجية أو غيرها بشرط أن تكـون                

  :المياه المعالجة الناتجة مطابقة للمواصفات التالية
  

  . لتر/ملجم  ١٠=  متطلبات األكسجين الكيموحيوي -١
  
  .لتر/  ملجم ١٠=  كمية المواد العالقة الكلية -٢
  
  . مل١٠٠ / ٢,٢ بكتيريا المجموعة القولونية يجب أن تكون أقل من -٣
  
  .وي المحطة على نظام لقياس كمية التدفق الداخل للمحطة والخارج منهات يجب أن تح-٤
  
لتشغيل والصيانة باللغة العربية  يجب أن يشتمل عقد إنشاء المحطة على تقديم كتيبات ا-٥

  .واإلنجليزية ومخطط التنفيذ
  
دة ال تقل لم يجب أن يشتمل عقد إنشاء المحطة على قيام المقاول بالتشغيل التجريبي األولي -٦

ويجب أن يحصل المقاول على إخالء . مواصفاتل، والتأكد من مطابقة المحطة ل عن ستة أشهر
  .وله على إخالء طرف من المالكطرف من اإلدارة المختصة قبل حص
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 ٢١١-٢                                الجزء الثاني–تقرير المرحلة الثانية 
  مياه الشرب بالمناطق الساحليةب اإلمداد أعمال -
  الساحليةمياه األمطار من المناطقأعمال تصريف  -
 ة الساحليللمناطق أعمال الصرف الصحي -
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  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  لوحدات السكنية المفروشةا ١-٦

  أوليةإشتراطات  ١-١-٦

 يكون على أن  أو من البلديةت األراضي في المخطط المعتمدستعماال إلاً يكون الموقع مالئمأنيجب  •
  .تجاريشارع 

يجب توفير مواقف سيارات كافية بمعدل ال يقل عن موقف لكل وحدة سكنية مع رصفها وإنارتها  •

  .من هذا الدليل)  ٣-٧  ( البندالفنية لمواقف السيارات الواردة في شتراطات اإلوتشجيرها وتطبيق 

ات رتفاعاإلالمنطقة من حيث ت األراضي لكل إستعماالبمخطط تطبيق تعليمات وأنظمة البناء يجب  •
  .ات ونسبة البناء المسموح بهارتدادواإل

يراعى عند دراسة المخططات السكنية للمباني الجديدة عزل المبنى ضد الحرارة والرطوبة والصوت  •
توفيراً للطاقة وتحقيقاً للخصوصية ومراعاة الحد األدنى لمساحات الوحدات السكنية والشروط 

  .هـ٢٧/٧/١٤١٩ في ٩٦٩قرار وزارة التجارة رقم والمواصفات الواجب توافرها الموضحة ب

ات السكان لمدة ال تقل إحتياج تكون سعة خزان مياه الشرب العلوي واألرضي للمبنى كافية لسد أن •
هـ الخاص بتطبيق ٣/٣/١٤١٩وف في /١٠٣٠٤/٦ ساعة مع التقيد بالتعميم الوزاري رقم ٢٤عن 

  .اديق الطرد من المياه المعالجة في تغذية صنستفادةنظام اإل

 مع ، الواردة أعاله شتراطات اإل أصحابها التقيد بىمرخص بتشغيلها فعلالفيما يتعلق بالمباني غير  •
ه للوحدات السكنية إستخدامإحضار تقرير من مكتب هندسي معتمد يؤكد سالمة المبني وصالحية 

  .المفروشة

البلدية  شتراطات اإلوشة الواردة في الخاصة بالوحدات السكنية المفرشتراطات اإليجب اإللتزام بكافة  •
 .للوحدات السكنية المفروشة

  السالمة والوقاية من الحريقإشتراطات  ٢-١-٦

،  السالمة والوقاية من الحريق الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدنيإشتراطات يجب اإللتزام ب •
  .وما يستجد عليها من تعديالت

  العامةشتراطات اإل ٣-١-٦

  .العامة من هذا الدليلشتراطات اإلالعامة المذكورة في ملحق  شتراطات إلايجب اإللتزام بكافة  •
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 ٣ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  المجمعات والمراكز التجارية ٢-٦

  الموقع والمساحةإشتراطات  ١-٢-٦

  التجاري وعلى شارع تجاري رئيسي أو ضمن مراكزستخدام لإل يكون الموقع مخصصاًأنيجب  •
  . لديات للبةيستثمارإلا الساحلية الحي الفرعية أو في المواقع

تنتج عنها خطورة بحيث   يكون الموقع بعيداً عن محطات الوقود وأماكن بيع الغاز أو أية منشآت قدأن •

 مترا أو قطعة أرض ٢٥عن  يفصل بين موقع المشروع وأي من هذه المنشآت شارع ال يقل عرضه

  . متر٢٥ال يقل عرضها عن 

يمكن فتحها على  مخارج الطوارئ( قط  تكون حركة الدخول والخروج من جهة الشارع التجاري فأن •
الشوارع وأال تقل المسافة بين   وال يسمح بعمل مداخل أو مخارج عند تقاطعات، )الشوارع الفرعية

 لمنع التسبب في ، اً متر)٣٥(المخرج عن  ركن الموقع عند التقاطع الرئيسي إلى محور المدخل أو

  .التقاطع إعاقة المرور عند

)  لخإ.....الداخلية   وزارة، وزارة الدفاع ،وزارة الزراعة  (حبة الصالحية أخذ موافقة الجهة صا •
كمراكز تجارية في المخططات الهيكلية للمدن  تستعماالمخصصة لإلالغير التابعة لها و المواقع على

  . لدى هذه الجهةلذلكة القرى وذلك حسب التعليمات المنظمو

  . )خمسين مترا(م ٥٠يقل عن طول واجهة األرض على الشوارع التجارية ال  •

  ).الف متر مربعآثالثة ( ٢ م٣٠٠٠الحد األدنى لمساحة الموقع ال يقل عن  •

  التخطيطية والمعماريةشتراطات اإل ٢-٢-٦

ع المجمع أو قا موهيقع في ات وفقاً لنظام البناء المعمول به في المنطقة التيرتفاعتكون نسب البناء واإل •
  .ت األراضي الساحلية المعتمدة لدى البلديةإستعماالمخططات  شتراطات إل وطبقاً ،المركز التجاري

البناء المعمول به في   الشوارع المحيطة طبقا للمسافات المسموح بها في نظامعلىات البناء إرتداد •

  .أدنى ثالثة أمتار كحد) م٣(المنطقة وعن المجاورين 

  .التجاري توفير موقف سيارة لكل محل بالمجمع أو المركزيجب  •

اإلجمالية   من المساحة٢م٥٠ير مواقف سيارات لمرتادي المركز بواقع موقف سيارة لكل توف •

  . التجاري بالمركزستعمالالمخصصة لإل

 تكون أنعلى  ٪ من المواقف العامة وبحد أدنى موقفين٥تخصيص مواقف لسيارات المعاقين بواقع  •
تقل المساحة المخصصة   بهم وأالقريبة من مداخل السوق مع تمييز مواقف المعاقين بالشعار الخاص
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 ٤ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

بالخدمات البلدية المتعلقة  الخاصة شتراطات اإلب  طبقا لألبعاد الموضحة٢م٢٥لسيارة المعاق عن 

  .للشئون الفنية بالمعاقين الصادرة عن وكالة الوزارة

في  لى المواقف بحيث ال تعيق حركة المرورإسهولة حركة دخول وخروج السيارات من ومراعاة  •

  . رع المحيطةالشوا

 الصافي من أوطى عنصر انشائي بالسقف عن رتفاعاإلال يقل  في حالة عمل مواقف سيارات بالقبو •

  .متر ٢,٢٠

السيارات الصادرة عن  الفنية لمواقف شتراطاتعند تصميم وتنفيذ مواقف السيارات تكون وفقا لإل •

  .  بوزارة الشئون البلدية والقرويةلشئون الفنيةاوكالة 

ومعلماً معمارياً  كون التصميم المعماري للمركز أو المجمع التجاري متميزاً ويشكل نموذجاً يأنيجب  •

  .للمنطقة والمعماري المميز وحضارياً يعكس التطور والطابع العمراني

  .المشروع لمستخدمي ات الوظيفية والجماليةحتياج يحقق التصميم المعماري للمشروع اإلأنيجب  •

إمكانية الدمج  معماري للمشروع أكبر قدر من المرونة التصميمية من خالل يحقق التصميم الأنيجب  •

  .والطلب ت للفراغات واألنشطة لمواجهة حركة العرضستعماالأو تعديل اإل

السائدة وتوفير   يراعي التصميم المعماري إضفاء أكبر قدر من التكيف مع الظروف المناخيةأنيجب  •

  .التجاري  المركز أو المجمععلىترددين الحماية لكل من السلع المعروضة وللم

والصيانة للمشروع   يحقق التصميم المعماري أكبر قدر من التكامل بين التصميم والتشغيلأنيجب  •

  .بعد تشغيله

منفصل   يخصص قسم ،تخصيص أماكن للصالة في المجمعات والمراكز التجارية تتناسب مع حجمها •

   .والنساء  للرجالة ومنفصلمنها للنساء مع توفير أماكن وضوء مناسبة

  . نومصاعد تحميل البضائع بعيدة عن المصاعد التي يستخدمها المتسوق تكون أنيجب  •

  . فصل مداخل تنزيل وتحميل البضائع عن مداخل المتسوقينيجب  •

دورة مياه  توفير عدد مناسب ومنفصل من دورات المياه داخل المركز للرجال والنساء بمعدليجب  •

  . دورة للنساء) ٢( وعدد  ، دورة للرجال)٢(وبحد أدنى ) ٢ م٥٠٠(لكل 

البعد  توفير عدد مناسب من مخارج الطوارئ بحد أدنى مخرجين في كل دور بحيث ال يزيديجب  •

  .  ط. م٣٠الطولي بينهما عن 

 لكود البناء ومقاومة للرطوبة طبقاً  الساحليةطقامنال مواد بناء مناسبة ومالئمة لمناخ إختياريجب  •

  . للواجهات والموقع العام  بالنواحي الجماليةهتمامواإلعودي الس
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 الشارع ىعل توفير غرفة مناسبة لمحوالت شركة الكهرباء وكذا العدادات بحيث تكون لها واجهةيجب  •

  .ات على الشارعرتداداإل  الشارع وال يسمح بها ضمنعلىوتكون فتحات التهوية ومداخل الغرفة 

 أن و، نزالقلإل نهاء األرضيات بالمحالت والممرات مانعةإخدمة في  تكون المواد المستأنيجب  •

  . تكون زوايا وحواف الحوائط واألعمدة غير حادة

 الصادرة عن ةعالنيإلوا اللوحات الدعائيةشتراطات  إل تكون اللوحات الدعائية للمحالت طبقاًأنيجب  •

  . الشئون البلدية والقرويةوزارة

  .المواقف المخصصة للسياراتيمنع وضع لوحات إعالنية في  •

  .ال يسمح بعمل سكن للعاملين داخل السوق •

الصحية لغرف شتراطات  لإلاًطبق (تأمين غرفة إسعافات أولية مجهزة بجميع ما يلزم من أدوات يجب  •

مدرب على إجراء  وتحت إشراف شخص)  اإلسعافات الصادرة من اإلدارة العامة لصحة البيئة

  .الطارئة حاالتاإلسعافات األولية في ال

اقف  أو كموكمستودعات  دور القبو ألغراض النشاطات التجارية أو الترفيهية أوإستخداميمكن  •

  . للسيارات

  . عدا مخارج الطوارئ، ال يسمح بوجود أية فتحات بالمركز تطل على المجاورين •

  التشغيل والصيانة للمجمعات والمراكز التجاريةإشتراطات  ٣-٢-٦

الصيانة  شركات المتخصصة في مجاالت النظافة والصيانة للقيام بأعمالالتعاقد مع إحدى اليجب  •
،  الساللم المتحركة ، لخ الموجودة بالمركز مثل المصاعدإ.. الدورية لألجهزة والمعدات والماكينات

 ودورات  ،وخزانات المياه  ، وأجهزة نظام إطفاء ومكافحة الحريق ،وماكينات ومراوح التكييف

وكالة الوزارة للشئون شتراطات وكذلك القيام بأعمال النظافة وتوزيع الحاويات وفقا إل .الخ....المياه
  .البلدية

الدفاع المدني بما   تخضع جميع أجزاء المشروع ألنظمة وتعليمات السالمة المعمول بها من قبلأن •

  .المراكز يكفل سالمة مرتادي هذه

 إستخدام علىوالقدرة   واجهة حاالت الطوارئ معلىضرورة تواجد عدد من األفراد المدربين بكفاءة  •
الطوارئ والقيام بعمل اإلسعافات   في حاالتىأجهزة ومعدات إطفاء الحريق وإخالء األفراد من المبن

  .األولية وحفظ األمن والتنسيق مع الجهات المختصة

 .تواجد عدد من األفراد يمثلون إدارة السوق طوال فترات الدوامضرورة  •
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  سالمة والوقاية من الحريقالإشتراطات  ٤-٢-٦

،  السالمة والوقاية من الحريق الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدنيإشتراطات  باإللتزاميجب  •
  .وما يستجد عليها من تعديالت

  العامةشتراطات اإل ٥-٢-٦

  .من هذا الدليلالعامة شتراطات اإلفي ملحق العامة المذكورة شتراطات اإليجب اإللتزام بكافة  •

  كز الترفيهيةلمراا ٣-٦

  والمساحـةالموقـع إشتراطات  ١-٣-٦

  . يقع المشروع على شارعين على األقل إحداهما رئيسي تجاريأنيجب  •

ويمكن إقامة . ( الترفيهي حسب المخططات المعتمدةستعماليكون الموقع مخصصاً لإل أنيجب  •
 التنسيق مع وزارة المراكز الترفيهية على الطرق العامة خارج المخططات الهيكلية للمدن والقرى بعد

  .)المواصالت

   . على الموقع من الناحية التنظيمية المختصةموافقة البلديةيجب  •

  .٢م٢٠٠٠ عن تقلمساحة الموقع ال  •

  المعماريةشتراطات اإل ٢-٣-٦

  .توفير الخصوصية للمجاورين وعدم التأثير عليهميجب  •

  .تسوير وإضاءة الموقع وتشجيرهيجب  •

  . من مساحة األرض٢م١٠٠ سيارة لكل توفير مواقف للسيارات بواقع يجب  •

حسبت على  (توفير دورات مياه كاملة التجهيز عدد تسعة على األقل ، وعدد سبعة مغاسل أيدي يجب  •
  ).  فرد زيادة١٥٠ فرد ، ودورة إضافية لكل ٤٠٠ – ٣٠١:  لكل ٦ لكل فرد ، وعدد ٢م٢,٧٨أساس 

  .ولية توضع في مكان واضحألتوفير غرفة لإلسعافات ايجب  •

  . للرجال وآخر للنساءتوفير غرف لإلدارة ومصلىيجب  •

  ). بيع تذاكر ومشروبات (توفير أكشاك للخدمات يجب  •

  .توفير مكان سيارة إسعاف على األقليجب  •
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داخل المركز الترفيهي )  ولي عربات الخ– جمال –خيول  (يمكن توفير ممرات لبعض الحيوانات  •

  .على أال يسمح بمبيتها داخل المركز

، وال يقام عليها أية  ٪ على األقل من مساحة األرض فضاء تخصص للسير أو الجلوس٢٥ترك ب يج •
  .منشآت

  .م من األجزاء المتحركة٢م وعلى بعد ١,٥ إرتفاع تحاط األلعاب واألجهزة المتحركة بسياج بأنيجب  •

 بحيث  يتم توفير مخرج على كل جانب من جوانب السورأن الدخول من الشارع الرئيسي على يجب •
  . أمتار يفتح للخارج٤ وعرض المخرج ال يقل عن ٢ال يقل عدد المخارج عن 

  .ات من مواد مقاومة للحريق ومطابقة للمواصفات القياسية السعوديةنشاء تكون جميع المباني واإلأن •

  .مخارج يمنع إقامة األبواب الدوارة كمداخل أو •

  .اترتدادات واإلتفاعراإلتطبيق تعليمات وأنظمة البناء بالمنطقة من حيث  •

، وأال تزيد نسبة   تراعى نواحي السالمة العامة والتهويةأنفي حالة تغطية المركز الترفيهي يجب  •
  .من مساحة األرض٪ ٦٠التغطية لكامل المساحة عن 

  . يكون مجال الرؤية في غرف تشغيل األلعاب مكشوفاً لمراقبة جميع أجزاء اللعبأنمراعاة  •

الفنية للوحات الدعائية شتراطات اإلادية داخل الموقع وفق ما ورد بتوفير لوحات إرشيجب  •
 .واإلعالنية

   الخاصة بالمراكز الترفيهيةالكهربائيةشتراطات اإل ٣-٣-٦

 تكـون جميع التوصيالت الكهربائية خاصة تلك المتعلقة باأللعاب الكهربائية مخفية وبعيدة أنيجب  •

  .نزه والتنتظار، وعن أماكن اإل عن متناول الجمهور

 تكون المصابيح من أن، كما يجب   تكون اإلضاءة كافية في جميع أنحاء مركز الترفيهأنيجب  •
  .نفجاراألنواع الثابتة وغير القابلة لإل

 تظل إشارات المخارج ومخارج الطوارئ مضاءة بصفة مستمرة طوال فترة وجود الجمهور أنيجب  •
  .داخل المركز الترفيهي

 تأكـد مـن سالمتها وإصالح أي ت واأللعاب الكهربائية دورياً لل تفحص جميع التوصيالأنيجب  •
  نه يجب عزل كامل الجهاز ووضع لوحة تشير إلى ذلك إ، وإذا تعذر إصالح الخلل أو العطل ف خلل

  ). خارج الخدمة (أو)  تحت اإلصالح (

مكان المخصص تزويد جميع األلعاب الكهربائية بمفاتيح لقطع التيار الكهربائي توضع في اليجب  •
  .ه في حاالت الطوارئستخدامعاملة التشغيل بحيث يكون في متناول يده إل/لعامل
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 تكون غرف المولدات مطابقة أن، كما يجب  عزل مولدات الكهرباء عن أماكن وجود الجمهوريجب  •

 ). قترابخطر ممنوع اإل (كما يجب اإلشارة إليها بلوحة كبيرة  للمواصفات القياسية السعودية ،

   في المراكز الترفيهيةالسالمةإشتراطات  •

   إشتراطات مراعاة توفير متطلبات السالمة الصادرة من الدفاع المدنـي والخاصة بالئحة يجب  •
 بالحدائـق العامـة وفي مـدن المالهي طفال، وسبل الحماية الواجب توافرها في مالعب األ السالمة

 الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع  الصادرة بقـرار صاحـب السمـوطفالوألعاب األ

  .هـ وما يستجد عليها من تعديالت٢٤/٤/١٤١٠دف في /٢/و/ك/١٠المدنـي رقـم 

السالمة والوقاية من الحريق الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني إشتراطات يجب اإللتزام بكافة  •
  .والحريق

ات الشهرية والدورية وصيانة ختبارصات اليومية واإلزم المسئول عن المركز الترفيهي بعمل الفحوتيل •
ات الميكانيكية والكهربائية ووسائل ومعدات السالمة والمراقبة واإلنذار نشاءجميع المنشآت واإل

  .، وإصالح أي خلل أو عطل فوراً  واإلطفاء بالمركز

ال الصيانة ات الشهرية والدورية وأعمختباريخصص سجل تدون فيه نتائج جميع الفحوصات واإل •

، ووسائل  ات والمعدات واألدوات الخاصة بالمركز الترفيهـينشاءالمتخذة لجميع المنشـآت واإل

السالمة والمراقبة واإلنذار واإلطفاء التابعة لها ، مع ضرورة تواجد نسخة كاملة من المخططات 

  . إدارة المركزوذلك بصفة دائمة في) CD(وكتالوجات األلعاب مطبوعة أو على هيئة أقراص ليزر 

ات الميكانيكية نشاءالسالمة واألمان في جميـع األلعـاب واإلإشتراطات  التأكد من توفر يجب •
، وذلك بأن تكون جميعها مطابقة للمواصفات القياسية العربية السعودية  والكهربائية بالمركز الترفيهي

  . وجدت أو المواصفات العالميةنإ

  يةخاصة بالمراكز الترفيهإشتراطات  ٤-٣-٦

 يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسـة فنيـة معـدة من أحـد المكاتب الهندسية المعتمدة أو أن يجب •
  .الجهات الفنية المتخصصـة

من المكاتب المعتمدة لدى البلديات لمثل هذه  يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعاله أنيجب  •
ية الدراسة ودقتها ومراقبـة تنفيذها ، كمـا مسئوالً أمام الجهات المختصة عن جداألعمال ويكون 

يلتـزم بتقديم شهادة تؤكد مطابقة المركز الترفيهـي والمنشـآت واألجهـزة الميكانيكية والكهربائية 

داخله للمواصفات العربية السعودية ، كما يكون مسئوالً بالتضامن مع المالك والمقاول عن أي خطـأ 

  .أو خلل أو تهاون في هذا الصدد
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 طبقاً للمواصفـات  تكونأن يجب  ،األلعاب وتنفيذها وتشغيلهاإختبار متطلبات يجب اإللتزام ب •

 يتم تنفيذها من قبـل شركـات متخصصة في هذا أن، على  القياسيـة السعودية أو العالمية المعتمدة

  .المجال

عى تحقيق  يراأنفي حالة كون المركز الترفيهي عبارة عن جزء من المجمعات التجارية يجب  •

  .طفال األألعابمتطلبات السالمة الواجب توافرهـا في 

 تكون كل آلة أو لعبـة مصحوبة بمخططـات وكتالوجات تفصيليـة باللغتين العربية أنيجب  •
واإلنجليزية على األقل توضح أجزاءها ودقائق مكوناتها وطرق تركيبها وتشغيلها وصيانتها 

  .وإصالحها وغير ذلك

 تليفونية وعمل لوحة بأرقام هواتف الدفاع المدني والشرطة وخدمات إتصاللة يجهز الموقع بوسي •
  .الطوارئ لإلبالغ عن أي حادث فوراً

 تلك الخزانات وفقاً إنشاء يتم أن، كما يجب  عزل خزانات الوقود عن أماكن وجود الجمهوريجب  •
سافة من موقعها تحمل للمواصفات القياسية السعودية ، وأن توضـع لوحات تحذيرية عليها وعلى م

عزل خزانات الوقود عن أماكن وجود  يجب ). خطـر ممنـوع االقتراب أو التدخين (عبـارة 

 تلك الخزانات وفقاً للمواصفات القياسية السعودية ، وأن توضـع إنشاء يتم أن، كما يجب  الجمهور

 االقتراب أو خطـر ممنـوع (لوحات تحذيرية عليها وعلى مسافة من موقعها تحمل عبـارة 

  ). التدخين

، وإذا دعت الضـرورة  يزيد المخزون من الوقود عن الحاجة الفعليـة ليوم تشغيل واحـدال أيجب  •
سبوع تشغيل وفي ألإلى تخزين كميـات من الوقـود فيجب أال يـزيد المخزون عن الحاجة الفعلية 

طراف الخارجية وبعـيداً عن هذه الحالـة يجب إقامة خزانـات الوقود في مبان مستقلـة على األ

، وبحيث ال تقل المسافة اآلمنة التي تفصل بين الخزان وأقرب مكان لوجود  مخارج الطوارئ

  .م ١٠م وعن مباني المـركز الترفيهـي المجاورة عن ٥٠الجمهور عن 

  إداريةإشتراطات  ٥-٣-٦

فاع المدني والرئاسة العامة يتم منح رخصة التشغيل وتجديدها كل سنتين بالتنسيق بين كل من البلدية والد
  -:لرعاية الشباب بالمنطقة كالتالي

 :الترخيص بفترة كافية مشفوعاً بالمرفقات اآلتيةإنتهاء  قبل المختصةديم طلب التجديد إلى البلدية تق •

  .الرخصة السابقة الصادرة من البلدية -

 ). سارية المفعول ( الدفاع المدني منموافقة  -

 ). سارية المفعول (ة لرعاية الشباب موافقة من الرئاسة العام -

 .صورة السجل التجاري -
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تشغيل المشروع إستمرار  المختصـة للتأكد مـن  أو اإلدارةيتم الوقوف على الموقع من قبل البلديـة •

، وإشعار الدفاع المدني  ، ومن ثم إصـدار أو تجديد رخصة التشغيل المطلوبةشتراطات اإلطبقاً لهذه 

  .عاية الشباب بالمنطقة بصورة منهاوالرئاسة العامة لر

ضرورة حصول جميع العاملين بالمراكز الترفيهية والنشاطات القائمة بها والتي لها عالقة بالصحة  •

العامة على الشهادات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحالت الوجبات 

 .هـ١١/١٠/١٤١٣وف في /٥٤٧١/٥السريعة وما في حكمها الصادر بالقرار الوزاري رقم 

  العامةشتراطات اإل ٦-٣-٦

  .العامة من هذا الدليلشتراطات العامة المذكورة في ملحق اإلشتراطات اإليجب اإللتزام بكافة 

  الفنادق  ٤-٦

  أوليةإشتراطات  ١-٤-٦

  . يكون على شارع تجاريأنت األراضي في المخطط المعتمد أو ستعماال يكون الموقع مالئم إلأنيجب  •

ير مواقف سيارات كافية بمعدل ال يقل عن موقف واحد لكل وحدتين سكنيتين مع رصفها يجب توف •

  .الفنية الخاصة بمواقف السيارات الواردة في هذا الدليلشتراطات اإل، وتطبيق  وإنارتها وتشجيرها

  .جارةالخاصة بالفنادق والواردة في التعميم الخاص بذلك من وزارة التشتراطات اإليجب اإللتزام بكافة  •

 والجهات  ،يجب الحصول على موافقة الجهات المعنية ذات العالقة قبل الحصول على تصريح األمانة •

  :المعنية هي

  .الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة -

  .الهيئة العليا للسياحة -

  .وزارة الزراعة -

 . حرس الحدود -

 . الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية -

 .الدفاع المدني -

  التخطيطية والمعماريةطات شترااإل ٢-٤-٦

 تتكون أن، على   يكون التصميم المعماري للفندق من خالل مسابقة معمارية محلية أو عالميةأنيجب  •
، وعضو   أربعة أعضاء منهم من قبل األمانةإختيار، يتم  لجنة الحكم من سبعة أعضاء على األقل
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العضو السابع فيكون ممثالً للمالك أو أما . ي معماريإستشار، و من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
  .   يكون قرار لجنة الحكم باإلجماعأن ويجب ،المستثمر

ال يجب اإلعالن عن المسابقة المعمارية إال بعد موافقة كتابية من اإلدارة المختصة باألمانة على  •
  .الشروط النظامية والفنية لهذه المسابقة

، أو أي  أحد شركات الفنادق العالمية شتراطات  يكون التصميم المعماري مطابقاً إلأنيجب  •

  .أخرىعالمية إشتراطات 

  السالمة والوقاية من الحريقإشتراطات  ٣-٤-٦

،  السالمة والوقاية من الحريق الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدنيإشتراطات يجب اإللتزام ب •
  .وما يستجد عليها من تعديالت

  العامةشتراطات اإل ٤-٤-٦

  .العامة من هذا الدليلشتراطات العامة المذكورة في ملحق اإلشتراطات اإلافة يجب اإللتزام بك •

  المطاعم  ٥-٦

  والمساحةالموقع إشتراطات  ١-٥-٦

 شارع تجاري أو في المراكز التجارية أو في األماكن المخصصة لذلك على يقع المطعم أنيجب  •
  .في المخططات المعتمدة

  .مترا ٢٥فة ال تقل عن  يبعد الموقع عن محالت بيع الغاز مساأنيجب  •

 مقاسة من الحدود متراً ٣٠ عن محطات الوقود مسافة ال تقل عن  يبعد موقع المطعمأنيجب  •
  .الخارجية لألرض

  .٢م ٦٥لمساحة عن  ال تقل اأنيجب  •

  .٢م١٠٠عن   ال تقل مساحة المطاعم التي تقدم اللحم المنديأنيجب  •

   المطعمأقسام وعناصر ٢-٥-٦

 :غرفة التحضير والغسيل •

  .٢م٩احتها ال تقل عن مس -

 .يجب الفصل بينهما وبين المطبخ -

  :المطبخ •

  .٢م١٥مساحته ال تقل عن  -
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 .فصل عن صالة الطعامُي أنيجب  -

 ٢م١وجود فتحة تهوية ال تقل مساحتها عن يشترط و جيد التهويةالمطبخ يكون  أنيجب  -
 . المدني يتم اعتماده من هيئة الدفاع لصرف أبخرة الطبخ آلينظامعمل استبدالها بوأ

 

 ): في حالة تقديم الطعام للزبائن داخل المطعم (صالة الطعام  •

  .٢م٣٠مساحتها ال تقل عن  -

 تكون الصالة أنمتر كما يمكن  ١,٥ ال يزيد عن إرتفاع صالة الطعام بحواجز بتقسم أنيمكن  -
 .مقسمة إلى جلسات عربية

  :دورات المياه ومغاسل األيدي •

 أشخاص وفي حالة ١٠ – ١خاص وكذلك مغسلة لكل  أش١٠ – ١يلزم توفير مرحاض لكل  -

 .أشخاص يزداد العدد بنفس النسبة) ١٠(زيادة العدد عن 

 .٢م١,٢٠الحد األدنى لمساحة الدورة ال تقل عن  -

مرحاض ) ١( يكون هناك عدد أنيلزم ) ١(ذا زاد العدد عن إيكون المرحاض عربيا و أنيجب  -

 .فرنجيإ

 .رتياد العائالت لهذه المطاعم بنفس النسبة السابقةإ حالة توفير دورات مياه للسيدات فييجب  -

   .متر مربع) ٩ (المساحة ال تقل عن: المستودع •

  مطاعم المندي ٣-٥-٦

 ٢م٣٥ + ٢م٦٥ ( ٢م١٠٠ عن هعم الذي يقدم المندي بجميع مرافقال تقل مساحة المط أنيجب  •
 .)عداد وتجهيز المنديإل

  م المطعالفنية الواجب توافرها فيشتراطات اإل ٤-٥-٦

  .توفير اإلضاءة الجيدة لجميع مرافق المطعميجب  •

  . طبقا للمواصفات واألصول الفنيةة تكون جميع التوصيالت الكهربائية منفذأنيجب  •

 مواقد الفحم أو الحطب يجب توفير مستودع منفصل لتخزين الفحم والحطب وعدم إستخدامفي حالة  •
  .اإلضرار باآلخرين 

األنظمة البلدية المعمول بها وفي حالة المطاعم المستقلة يلزم يلزم توفير مواقف للسيارات وفق  •

ني لعدد المواقف المطلوب دأمترا مربعا من مساحة األرض كحد  ٥٠توفير موقف سيارة لكل 

  .تأمينها
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 مطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو إحدى نشاء تكون مواد البناء المستعملة في اإلأنيجب  •

  .لمعتمدة ومقاومة للحرائقالمواصفات العالمية ا

  .مراعاة عدم حدوث أضرار أو إزعاج للمجاورينيجب  •

  المطابخ ٦-٦ 

   والمساحةالموقعإشتراطات  ١-٦-٦

  . شارع تجاريعلى يقع المطبخ أنيجب  •

  . مترا١٢ يقل طول الواجهة عن الأيجب  •

  . )خر للخروجآ باب للدخول و ( يكون بالواجهة المطلة على الشارع الرئيسي بابانأنيجب  •

  .ل في المناطق المبنية على الصامتق سيارة على األينيتم توفير موقف أنيجب  •

  .متر ٢٠٠ عن هع مرافقيال تقل مساحة المطبخ بجمأيجب  •

مترا مقاسة من الحدود  ٣٠يبعد الموقع عن محطات المحروقات مسافة ال تقل عن  أنيجب  •
  .رضالخارجية لأل

لخارجية مترا مقاسة من الحدود ا ٢٥ مسافة ال تقل عن  يبعد الموقع عن محالت بيع الغازأنيجب  •
  .رضلأل

 والواجهة ال تقل عن ٢م٣٢٠عن  المساحة تقل الأفي حالة دمج المطعم والمطبخ يجب مراعاة  •
   .٢م٢٠

  قسام المطبخأ ٢-٦-٦

 المنطقة الثانية ، ستقبالات ومكتب اإلالمنطقة األولى وتشتمل المستودع: يقسم المطبخ إلى ثالثة أقسام 
  . والمنطقة الثالثة تشتمل مستودع الوقود ومواد التنظيف، تشتمل منطقة تجهيز وطبخ الطعام

 - : ثالثة أجزاءلى إوتنقسم :المنطقة األولى •

  . مستودع األواني النظيفة–أ 

  . به دورة مياهستقبال المرتادين وملحقاً بشكل مناسب إلستقبال ويكون مؤثثاً مكتب اإل–ب 

  . الغذائية مستودع المواد-جـ 

 :المنطقة الثانية •

  :صالة الطبخ ويلزم فيها اآلتي -          أ 
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  .٢م٦٤ تقل مساحة صالة الطبخ عن الأيجب  .١

 ).في حالة وجود مسلخ (  تتصل بالمسلخ بباب متحرك أنيجب  .٢

 .مونة أرضية لتزويد الموقد بالغازأمواسير مال شبكة  تكونأنيجب  .٣

  :تي اآلفيها  ويلزم ، جرة التحضيرح -ب

  . تتصل بباب متحرك بصالة الطبخأنيجب  .١

 .توفير عدد كاف من صنابير المياهيجب  .٢

 .رفف مناسبة وذلك لتقطيع الخضروات عليهاأوجود ضرورة  .٣

  :ويلزم فيها اآلتي ، حجرة غسيل األواني -ج

  .٢م١٦مساحة حجرة الغسيل ال تقل عن  .١

  . صالة الطبخعلى تتصل بباب أنيجب  .٢

  . واألحواض بشكل كافتتوافر فيها الصنابير .٣

  :المنطقة الثالثة •

  :دواتهأ مستودع الوقود ومواد التنظيف و–أ 

  .يكون منفصال عن صالة الطبخ ومستودع المواد الغذائية  أنيجب  .١

  .مونة لمواسير الغاز حتى صالة الطبخأ منه توصيالت مأتبد أنيجب  .٢

  .رفف لوضع المنظفاتأتوفير يجب  .٣

  )ة وحجرة تجميع الجلود الحظير(  المسلخ وملحقاته –ب 

، تغطي الطاقة  في أحياء المدن والقرى) مسلخ ( ويسمح به في المناطق التي ليس بها نقاط ذبيح 

  .ستهالك السكاني حسب األنظمة والتعليمات المنظمة لذلكلإلستيعابية اإل

 : في المطابخعامةإشتراطات  •

  .توفير اإلضاءة الجيدة لجميع مرافق المطبخ يجب  .١

 مطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو إحدى نشاءكون مواد البناء المستعملة في اإل تأنيجب  .٢
 .المواصفات القياسية العالمية المعتمدة

 . البيئةعلىمراعاة عدم حدوث أضرار أو إزعاج للمجاورين والمحافظة  .٣
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         م٦  للفراغ الداخلي عنإرتفاعال يتجاوز أقصى أيزيد المبني عن دور واحد وال أيجب  .٤

 ). ستة أمتار طولية (

 تكون جدرانه من بالط ناعم الملمس كالقيشاني حتى السقف أن يلزم ، في حالة وجود مسلخ .٥
 .وكذلك األرضيات

 .مم٣× مم ٣ فتحاته عن إتساع، ال يزيد   تزود بسلك معدنيأنالشبابيك يجب  .٦

 .توفير متطلبات السالمة حسب تعليمات الدفاع المدنييجب  .٧

   : في المطاعم والمطابخالتهويةطات إشترا ٣-٦-٦

عداد ودورات المياه بمعدل ال يقل عن تغيير هوائها خمس  يتم تهوية غرف التحضير واإلأنيجب  •
  .عشرة مره في الساعة

ن يركب فوق أ عن خمس وثالثين مرة في الساعة و يتم تهوية غرف الطبخ بمعدل ال يقلأن يجب •
  .قها مباشرةأجهزة الطبخ هواية لسحب الهواء من فو

 . يتم تهوية المستودعات بمعدل ال يقل عن تغيير هوائها ست مرات في الساعةأنيجب  •

   :الصحية في المطاعم والمطابخشتراطات اإل ٤-٦-٦

الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف شتراطات اإليجب التقيد بالئحة  •
إلدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الوزارة ومحالت الوجبات السريعة وما في حكمها الصادرة من ا

  .ستجد عليها من تعديالتيوما  ، هـ١٤١٣للشئون الفنية عام 

  السالمة والوقاية من الحريقإشتراطات  ٥-٦-٦

السالمة والوقاية من الحريق الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني ، إشتراطات يجب اإللتزام ب •
 .وما يستجد عليها من تعديالت

  العامةشتراطات اإل ٦-٦-٦

  .العامة من هذا الدليلشتراطات العامة المذكورة في ملحق اإلشتراطات اإليجب اإللتزام بكافة  •

  اتستراحاإل  ٧-٦

  ات التجارية داخل المخططات المعتمدةستراحاإلإشتراطات  ١-٧-٦

٪ دور أرضي فقط من المباني الخرسانية يضاف ٢٠ة عن ستراحال تزيد نسبة البناء في اإلأيجب  •
  .٪ مساحات يمكن تغطيتها فقط مثل الخيام ومظالت مواقف السيارات١٠ا له

  .ات حسب التنظيم المعتمد في المخطط المحلي وفي هذا الدليلرتفاعات واإلرتداد تكون اإلأن •
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 مداخل الخدمات والطوارئ ويكون الدخول والخروج عداعدم فتح مداخل جهة الشوارع الفرعية ما •
  .جهة الشارع الرئيسي فقط

ية ألخذ موافقة الجهة المختصة في البلدية على التصميم وفكرة بتدائيجب تقديم المخططات اإل •
المشروع مع مراعاة تنسيق موقع المشروع من رصف وممرات وإضاءة وتشجير وخالف ذلك مما 

 فصل مكان الرجال عن النساء وأن يكون عتبارمع األخذ بعين اإل. يعطي المشروع قيمة جمالية
  .ساء مستقالًمدخل الن

  .ات مقاومة للحريق لمدة ال تقل عن ساعتيننشاء تكون مواد البناء المستعملة في اإلأنيجب  •

، والواردة في المخطط  يتم توفير مواقف كافية للسيارات حسب المعايير الفنية لمواف السيارات •
  .المحلي وفي هذا الدليل

ة والفنية للمحالت المتعلقة بالصحة العامة الصحي شتراطات اإلاألخذ بمتطلبات الصحة العامة وفق  •
  .والمعمول بها في البلديات

 المسابح إنشاءضرورة التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق بمتطلبات السالمة عند  •
  .اتستراحوالخيام داخل هذه اإل

سم إترخيص وة ورقم الستراح اإلإسم ة تتضمن ستراحيجب وضع لوحة مضاءة على مداخل اإل •
  ). مع مراعاة تسديد الرسوم الخاصة باللوحة للبلدية (المالك ورقم الهاتف 

ات التجارية في المخططات المعتمدة كورش أو معارض سيارات أو ستراحال يسمح بإقامة اإل •
  .مستودعات

 .ةومستوى النظافشتراطات اإلعلى األمانات والبلديات والمجمعات القروية التأكد من تطبيق هذه  •

  ات التجارية داخل المخططات السكنيةاإلستراحإشتراطات  ٢-٧-٦

ات داخل المدن فقط وال ُيسمح إستراحات التجارية في المخططات المعتمدة كستراحيقتصر إقامة اإل •
ات فُيسمح إستراحبإقامتها في مواقع غير ذلك بالمدينة أما في المدن التي ال تتوفر فيها مخططات 

، وذلك وفق الشروط  ية المعتمدة بأطراف المدينة التي لم يصلها العمرانبإقامتها بالمخططات السكن
  ).١-٣-١٢(الواردة في 

  . يكون الموقع على شارعين زاوية أحدهما تجاريأنيجب  •

  ) .٢م٣٠٠٠(ال تقل مساحة الموقع على  •

  .من حدود الملكية) م٥٠٠(ال تقل المسافة بين الموقع وأقرب مستشفى عن أيجب  •

  .من حدود الملكية) م٢٠( المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود عن ال تقلأيجب  •

 ١ .عرض الشارع بالنسبة للشوارع)        (جهة المجاورين و ) م٣( عن رتدادال يقل اإلأيجب  •
  

٥
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  ات الخاصةستراحاإلإشتراطات  ٣-٧-٦

التي المواقع الموجودة داخل المخططات العمرانية السكنية المعتمدة ضمن النطاق العمراني للمدن  •
 ستخدام، وفي حال اإل )٢-٣-١٢(و ) ١-٣-١٢(المواقع المذكورة في إشتراطات ال تتوفر فيها 

ة وإنما يعطى رخصة تسوير ومالحق وأال تزيد نسبة البناء في إستراحالشخصي فقط ال يتم بناء 
  .٪ ١٥هذه الحالة عن 

  . الشخصي والعائلي فقطستعمال تكون لإلأنيجب  •

  .ية أو سكن عمال أو مستودعاتإستثمارض تجارية أو ال تستعمل ألية أغراأ •

  ات األسماكإستراحإشتراطات  ٤-٧-٦

 شارع علىدارية للمدينة أو يقع لى الطرق السريعة داخل الحدود اإل يكون الموقع مطل عأنيجب  •
  . مترا٣٠ًتجاري ال يقل عرضة عن 

،  شوارع التجاريةعلى ال)  عشرة آالف متر مربع  (٢ م٠٠٠,١٠ال تقل مساحة األرض عن أيجب  •
  .إذا كان الموقع على إحدى الطرق اإلقليمية)  عشرون ألف متر مربع  (٢ م٠٠٠,٢٠وال تقل عن 

  . يكون الموقع خارج المرحلة األولى من النطاق العمرانيأنيجب  •

  .مترا٦٠ًا عنها بمسافة ال تقل عن  يكون الموقع منفصل تمامأنفي حالة وجود محطة بنزين يجب  •

، بحيث تكون المداخل والمخارج من الشارع الرئيسي أو الطريق   كامل الموقعيجب تسوير •
  .السريع

، وبحيث ال تزيد نسبتها  ، مع مراعاة الخصوصية يسمح بإقامة مظالت مفتوحة أو مغلقة و مكيفة •
  .٪ من مساحة األرض٣٠عن 

  .طفالاصة بألعاب األالسالمة الخإشتراطات ، مع مراعاة   خفيفة وسريعةأطفال ألعابيسمح بإقامة  •

 حتى  ،ة األسماك يجب تشجير حدود الموقع بأشجار عالية وكثيفةستراحفي حالة وجود جوار إل •
  .تحافظ على خصوصية الجوار

  السالمة والوقاية من الحريقإشتراطات  ٥-٧-٦

السالمة والوقاية من الحريق الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني إشتراطات يجب اإللتزام ب •
 .ما يستجد عليها من تعديالتو

  العامةشتراطات اإل ٦-٧-٦

 .العامة من هذا الدليلشتراطات العامة المذكورة في ملحق اإلشتراطات اإليجب اإللتزام بكافة  •



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ١٨ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  المراكز الرياضية ٨-٦

  الموقع والمساحةإشتراطات  ١-٨-٦

  .متر ) ٢٠(  تجاري ال يقل عرضه عن ي يكون الموقع على شارع رئيسأنيجب  •

، وال تقل عن  متر مربع للمراكز) ٤٥٠(ل المساحة المخصصة لممارسة النشاط عن يجب أال تق •
 أكثر من إستخدام، وفي حالة  ، وذلك عدا المساحة المعدة كمواقف متر مربع للصاالت) ٢٥٠(

  .ال تقل مساحته عن المساحة المذكورة سابقا للمراكز وللصاالتأدور فيجب 

  .متر ) ٣٠(  التجاري عن يجب أال يقل عرض الموقع على الشارع •

ستغالل المواقف  وذلك تالفياً إل، متر ) ١٠٠(  يبعد عن أقرب مستشفى مسافة ال تقل عن أنيجب  •
  .المخصصة لهذا المرفق بسيارات رواد المركز

يمكن إقامة الصاالت الرياضية في األسواق التجارية ضمن المجمعات التجارية أو المحالت  •
   ).معرض أو مكاتب (المخصصة للنشاط التجاري 

 الدور مخصص بالكامل للنشاطات إستخدام يكون أن، يشترط   األدوار العلياإستخدامفي حالة  •
  .التجارية وبمداخل مستقلة

  التخطيط والبناءإشتراطات  ٢-٨-٦

  . مداخل ومخارج للمركز على الشوارع الخلفية الموازية للشارع التجاريإستخداميمنع  •

  .من مساحة المركز) ٢م٢٥(بالمركز وذلك بمعدل موقف لكل خاصة يلزم توفير مواقف للسيارات  •

  . األقبية كمراكز رياضيةإستخداميمنع  •

  .ات النظامية بالمنطقةرتداديجب اإللتزام باإل •

  . بالنواحي الجمالية لواجهات المركز وإبراز المشروع بصورة مميزةهتماميجب اإل •

  .يجب عدم فتح أي شبابيك بالمركز على المجاورين •

  .يجب تجهيز المركز بعوازل صوتية تمنع الضجيج واإلزعاج عن المجاورين •

  .يجب توفير التهوية الطبيعية واإلضاءة الكافية •

فرد من السعة ) ٢٠(يجب توفير عدد من دورات المياه بمعدل دورة مياه واحدة و مغسلة لكل  •
  .القصوى للمركز

زاً بكافة األدوات والمواد الطبية ، ويكون مجه يجب توفير مكان مخصص لإلسعافات األولية •
  .، مع وجود فرد متخصص للقيام بذلك الالزمة
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 الخاصة بالمسابح شتراطات اإل، يجب اإللتزام ب في المراكز الرياضية التي تشتمل على مسابح •
  ).١٢-٦(، البند رقم  والواردة في الفصل الثاني من هذا الدليل

ضية التي تبعد عن أقرب مسجد بمسافة تزيد عن يجب توفير مكان للصالة في المراكز الريا •
  .متر) ١٥٠(

  . تكون مداخل ومخارج المركز الرياضي على الشارع الرئيسي فقطأنيجب  •

  . تكون مواد البناء مقاومة للحريق لفترة ال تقل عن ساعتينأنيجب  •

  إداريةإشتراطات  ٣-٨-٦

  .يجب موافقة الدفاع المدني لتوفير عوامل السالمة •

  .ئاسة العامة لرعاية الشباب على مزاولة النشاطيجب موافقة الر •

  .لكترونيةإ ألعابيمنع منعاً باتاً وضع  •

  .يمنع منعاً باتاً دخول النساء •

  .يجب المحافظة على النظافة العامة •

  .يجب المحافظة على األمن والنظام ويعتبر ذلك من أولويات مهام اإلدارة •

  .لخاصة بالمخالفات البلديةتطبق بحق أي مخالف نظام الجزاءات والغرامات ا •

وأن يتواجد طوال فترة دوام )  عاما٣٠ً( يدير المركز شخص سعودي ال يقل عمره عن أنيجب  •
  .المركز

عدم السماح بتقديم خدمة العالج الطبيعي في المراكز الرياضية إال بعد أخذ موافقة الجهات  •
  .المختصة

  .سة وضعها تفادياً لإلضرار بهم، فيجب درا في حالة وجود شبابيك تطل على المجاورين •

 .، والمسافات بينها مطابقة للمواصفات القياسية العالمية  تكون أجهزة األلعاب الرياضيةأنيجب  •

  السالمة والوقاية من الحريقإشتراطات  ٤-٨-٦

،  السالمة والوقاية من الحريق الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدنيإشتراطات يجب اإللتزام ب •
  .د عليها من تعديالتوما يستج

  العامةشتراطات اإل ٥-٨-٦

  .العامة من هذا الدليلشتراطات العامة المذكورة في ملحق اإلشتراطات اإل بكافةيجب اإللتزام  •
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  محطات تحلية مياه البحر ٩-٦

  :والمعايير التخطيطية اآلتية في محطات تحلية مياه البحرشتراطات اإل تتوفر أنيجب 

   ).٢م١٠٠٠٠( رح عن ال تقل مساحة الموقع المقتأيجب  •

  ).٪ ٣٠( ال تزيد نسبة المباني داخل الموقع عن أيجب  •

  .ختصاص باألمانة ، و تعتمد من جهة اإليجب تقديم دراسة للحركة المرورية •

،  ي متخصص ومعتمد من قبل األمانةإستشاريجب تقديم دراسة تحليلية فنية للتربة من قبل مكتب  •
سترجاع الفائض عن طريق اآلبار على ة اآلبار وإواسط تأثير عملية سحب المياه بىتوضح مد

المنطقة المحيطة إذا كان التزويد بالمياه عن طريق اآلبار وتعرض هذه الدراسة على الجهة 
  .المختصة باألمانة

 . فالتر تنقية تناسب المناطق السكنيةإستخداميجب  •

وناتج (الح ومواد معدنية ضارة تقديم دراسة لتقييم األثر البيئي نتيجة صرف نفاياتالمحطة من أم •
  .وكذلك لنظام الصرف الصحي للمحطة) غسل معدات المحطة

يجب عمل حوائط عازلة للصوت للغرف الموجود بها ماكينات منعا لإلزعاج والضوضاء وتركيب  •
  . ديسيل٤٠، بحيث ال تزيد الضوضاء عن  مخفضات صوتية

  : فيجب تقديم اآلتي، في حالة قطع الشوارع لتنفيذ خطوط مواسير أسفلها •

، ومعتمدة من  ، مع بيان الحلول البديلة للشوارع المعطلة دراسة مرورية لبيان تأثير ذلك القطع -
  .إدارة المرور

  .برنامج زمني يوضح تاريخ بداية القطع وتاريخ نهايته -

 .دراسة عن تأثير أعمال الحفر على المنشآت المجاورة للشارع الذي يتم فيه القطع -

  .ام نظام تمرير المواسير تحت األرض بدون حفر في حالة تضرر الحفريتم استخد -

 على ما سبق من اإلدارة المختصة باألمانة والجهات األخرى ذات العالقة حسب ةيجب الموافق -
 .المتبع

يجب الحصول على التصاريح الالزمة من الجهات األخرى ذات العالقة بالموضوع ووزارة  •
  .منيةالزراعة والمياه والجهات األ

يجب اإللتزام بما ورد من توصيات رئيس اللجنة الفنية وكيل الوزارة لشئون المياه بالخطاب رقم  •
هـ وكذلك ما تضمنه خطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم ٢٥/٦/١٤٢٠أ في /٦/٣/١٠٣

ي والنهائي بتدائهـ من توصيات بخصوص إصدار الترخيص اإل١٥/١٠/١٤٢٠ في ٧٠٣١٠
 الوزارة قد شكلت لجنة لوضع األسس العامة التي تضبط عملية مشاركة أنمتضمنة للمستثمرين وال

القطاع الخاص سواء من داخل المملكة أو من خارجها ولم تنتهي هذه اللجنة من أعمالها حتى 
 .تاريخه 
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  قصور األفـراح ١٠-٦

  الموقع والمساحةإشتراطات  ١-١٠-٦

ع نشاط المشروع ، وعلى شارعين  التجاري ويتناسب مستعمال يكون الموقع مخصصاً لإلأنيجب  •
  .ستخدام، أو المواقع المخصصة لهذا اإل ) تجاري (متقاطعين أحدهما رئيسي 

  . متر٥٠ بحيث ال يقل طول الضلع المطل على الشارع الرئيسي عن ٢م٤٠٠٠المساحة ال تقل عن  •

  .   متر من جميع الجهات٥٠٠ال تقل المسافة بين موقع المشروع وأقرب مستشفى عن أيجب  •

يراعى إقامة قصور األفراح بعيداً عن أماكن بيع الغاز وما شابهها من أماكن قد تنشأ عنها خطورة  •
، أو   متر٢٥بحيث يفصل موقع المشروع عن هذه المنشآت شارع فرعي ال يقل عرضه عن 

  . متر ٢٥قطعة أرض من مخطط معتمد ال يقل عرضها عن 

  . مترمن جميـع الجهات ٢٥٠ع وأقرب مسجد عن  ال تقل المسافـة بين موقع المشـروأنيجب  •

،  مقاسة من   متر من جميع الجهات٥٠٠ ال تقل المسافة بين موقع قصر أفراح وآخر عن أنيجب  •
  .الحدود الخارجية لألرض

ت التجارية وذلك ستعمااليلزم أخذ موافقة صاحب الصالحية على المواقع غير المخصصة لإل •
  .مة لذلكحسب األنظمة والتعليمات المنظ

  المعماريةشتراطات اإل ٢-١٠-٦

ات البناء على الشوارع المحيطة والمجاورين عن المسافات المسموح بها في إرتدادال تقل أيجب  •
  . متر٣نظام البناء في المنطقة ، وبحيث ال يقل عن 

  .مراعاة سالمة التصميم في دراسة حركة الدخول والخروج للقصر •

  . أمتار٦  للفراغ الداخـلي عـنإرتفاعأال يتجاوز أقصى ، و ال يزيد المبنى عن دور واحدأيجب  •

 المسموح به في الفقرة السابقة لتوفير عناصر ثانوية تخدم المشروع ، رتفاع من اإلستفادةيمكن اإل •
 مستوى تحت سطح األرض لنفس الغرض ، على أال يكون ذلك أعلى أو أسفل إستخدامكما يمكن 

  ). صاالت الطعام – صالة النساء –لرجال صالة ا( العناصر الرئيسية للمشروع 

  ).١-٦(يتم تصميم عناصر المشـروع حسب المعايير التصميميه الموضحة بالجدول رقم  •

  .ال تزيد نسبة البناء عن النسبة المسموح بها في المنطقةأيجب  •

  .ات المشروعإحتياجستحداث عناصر ثانوية تكون مكملة للعناصر الرئيسية وتخدم يمكن إ •

اعاة عالقة عناصر المشروع ببعضها وسهولة الحركة داخلها بما يخدم الهدف ويتناسب مع يجب مر •
  .عدد المدعوين
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من أماكن غسيل ودورات مياه )   نساء–رجال  ( بتصميم أماكن خدمة الصاالت ضرورة اإلهتمام •
  .بما يسهل الخدمة ويتناسب مع عدد المدعوين ويحقق الخصوصية

، وأال يقل عدد المداخل الرئيسية للمبنى عن ثالثة  ن مداخل الرجاليراعى فصل مداخل النساء ع •
  :هي كالتالي و)عدا مخارج الطوارئ ( مداخل 

  .مدخل خاص بالرجال -١
 .مدخل خاص بالنساء -٢
 .مدخل خاص بالخدمة -٣

  معايير تصميم العناصر الرئيسية لقصور األفراح )١-٦(جدول رقم 
 المعيار العنصر

 لرج / ٢م١,٦٥ صالة الرجال
 مرأةإ / ٢ م١,٨ )بما فيها المنصة ( صالة النساء 
 )مرأة أو رجل إ( وجبة  / ٢م٠,٨٠ صالة الطعام

 )رجل + مرأة إ / ( ٢م.٠,٢ المطبخ
 مرأةإ رجل و٤٠لكل  عين ٢ دورات المياه

تحدد مواقع المداخل األساسية في المشروع ومخارج الطوارئ بحيث تكون بعيدة عن مصادر  •
  .بخ وغرف ولوحات الكهرباءالخطر كالمط

ها في حاالت إستعمال، وال تسبب أية إعاقة لدى  تصمم أبواب المداخل الرئيسية بحيث تفتح للخارج •
  .الطوارئ

  شخص ٣٠٠ستيعابية عن  ، وفي حالة زيادة الطاقة اإل متر٢يجب أال يقل عرض أي مدخل عن  •
  . عشرة أشخاص زيادة متر لكل٠,٠٥يزاد عرض المدخل بمقدار ) ثالثمائة شخص  (

ضرورة مراعاة الخصوصية عند تصميم عناصر المشروع الداخلية ، وكذلك بالنسبة للمشروع  •
  .والمباني المجاورة 

  . بالنواحي الجمالية للمشروع وإبراز الطابع العمراني المحلي للمنطقةهتماميجب اإل •

يصدر عنها من أصوات تبرز أهمية عزل الصوت بتلك المشاريع لما : عزل الصوت إشتراطات  •
، وكذلك  ات التصميمية والتنفيذية لهاحتياط ، وأخذ اإلعالية تستلزم حماية المجاورين من آثارها

عزل الصوت داخل فراغات المشروع والتي يصدر عنها أصوات عالية كصالة النساء والمكان 
  : يراعى ما يليأنالمخصص للفنون الشعبية على 

  . تحقق الوقاية المناسبة من الضوضاءتصمم مباني المشروع بطريقة .١

 .تصمم صاالت األفراح بحيث ال تنتقل الضوضاء للمجاورين .٢

  .حتفال في الساحات الخارجية المخصصة لإل مكبرات الصوتإستخدامال يسمح ب .٣
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 بتنسيق الموقع العام الخارجي للمشروع من رصف وطرق داخلية وممرات مشاة هتماميجب اإل •
ر ومجسمات جمالية وخالف ذلك مما يعطي المشروع قيمة جمالية على وإضاءة وتشجير و نوافي

  .أال يكون ذلك عائقاً لحركة اإلنقاذ في حالة الطوارئ

 المواد إختياريراعى مالئمة دراسات تنسيق الموقع مع متطلبات البيئة المحيطة من حيث  •
  . من المسطحات الخارجيةستفادةالمستخدمة وطرق اإل

ات إحتياط عتبار عند توفر المساحة الكافية مع األخذ في اإلطفالخصصة لأليجب توفير مساحات م •
  .طفالاألمن والسالمة لهم عند تصميم مالعب األ

  :يجب مراعاة اآلتي في مواقف السيارات •

  .مراعاة سهولة حركة الدخول والخروج من وإلى المواقف .١

 للرجال ٢م٣٥ سيارة لكل  للنساء وموقف٢م٥٠يجب توفير مواقف للسيارات بواقع سيارة لكل  .٢
 .من مسطحات المباني على األقل

 مواقف تحت األرض أو ستخدام، وعند الحاجة إل  مواقف تحت المبنىإستخدامال يسمح ب .٣
وأال )   متر٥ (متعددة األدوار داخل حدود الموقع فال يقل البعد بينه وبين مبنى المشروع عن 

 سطح األرض مع ضرورة اإللتزام  أدوار الموقف عن دورين فقط فوقإرتفاعيزيد 
 .مواقف السياراتإشتراطات الواردة في دليل شتراطات اإلب

  السالمة الخاصة بقصور األفراحإشتراطات  ٣-١٠-٦

وكذلك األثاث ومحتويات المبنى من )  التكسيات الداخلية ( تكون المواد المستخدمة داخلياً أنيجب  •
  . بالنسبة للمطابخ ودورات المياهستخداماإل منخفضة ومناسبة لنوعية إشتعالمواد ذات قابلية 

  . متر١٥ إلى منطقة آمنة عن نتقالر مخارج طوارئ إذا زادت مسافة اإليجب توفي •

تؤدي إلى مناطق )  الطعام – النساء –الرجال ( متداد حوائط الصاالت يجب توفير مخارج على إ •
  ).إنزالقبحيث يتم تكسية أرضيات المخارج بمواد مناسبة ال تسبب ( آمنة 

 وكذلك شبكات ٢م٢٠٠٠يجب تركيب نظام اإلنذار التلقائي للحريق إذا زادت مسطحات المبنى عن  •
  .٢م٥٠٠٠الرش التلقائي إذا زادت المسطحات عن 

الفنية لذلك بحيث تكون في أماكن شتراطات اإلضرورة توفر أجهزة إطفاء الحريق المناسبة حسب  •
  .يسهل الوصول إليها ورؤيتها

 أخرىعن غرف التخزين وأية فراغات )   الطعام– النساء –الرجال  (فصل الصاالت  تأنيجب  •
، وأن تشكل   دقيقة٦٠بواسطة حوائط وأرضيات وأبواب ذات مقاومة للحريق لمدة ال تقل عن 

  .قطاعات حريق مستقلة

  . وملحقاته عن بقية الفراغات بحواجز مقاومة للحريق  يفصل المطبخأنيجب  •
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ق النجاة قصيرة وواضحة ، وأن تشكل الممرات ومناطق التوزيع قطاعات  تكون طرأنيجب  •
  .حريق مستقلة ، وتكون جزءاً من طريق النجاة

 يتم تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكانيكية وغيرها من أنيجب  •
  .أخرىة إلى نتشاره من منطقإحتماالت حدوث الحريق وإالتجهيزات والخدمات بحيث تقلل من 

 يوضع مخطط لإلخالء في حالة الحريق في أماكن بارزة وواضحة لمرتادي مبنى أنيجب  •
  .المشروع

    السالمة والوقاية من الحريق الصادرة عن المديرية العامة للدفاع إشتراطات جب اإللتزام ب •
  .، وما يستجد عليها من تعديالت المدني

  احتركيبات الغاز في قصور األفرإشتراطات  ٤-١٠-٦

 الغاز في هذه المشاريع سواء للطهي أو خالفه فيجب اإللتزام بكل دقة بالشروط ستعمالفي حالة الحاجة إل
  :ات السالمة عند تركيب خزانات الغاز مع مراعاة ما يليإحتياطالصادرة عن هذه الوزارة وأخذ كافة 

  .متر٣ة عن يجب أال تقل المسافة الفاصلة بين خزان الغاز وأي مبنى أو منشأة مجاور •

  :التالية شتراطات اإلفي حالة تركيب الخزان في باطن األرض تتبع  •

تتم عملية الدفن في غرفة من الخرسانة المسلحة طبقاً لشروط ومخططات شركة الغاز : أوال 
  .والتصنيع األهلية

ان  يكون الخزان بعيداً عن مسار حركة السيارات ، وأال تقل المسافة بين سطح الخزأن: ثانياً 
  .سم١٥وسطح األرض عن 

 .  سم من جميع الجهات٣٠ يترك فراغ حول الخزان ال يقل عن أن .١

 .  سم١٠تقام حوائط خرسانية حول الخزان بسمك ال يقل عن  .٢

 .سم١٥أال يقـل سمك القاعدة الخرسانية التي يركب فوقها الخزان عن  .٣

 . إلى مناطق الخزانتعزل الحوائط واألرضية بمادة عازلة مناسبة لمنع تسرب الرطوبة  .٤

يمأل الفراغ حول الخزان برمل ناعم جاف حتى أعلى سطح الخزان وبشرط عدم طمر فتحة  .٥
 . التفتيش والتعبئة

سم وبأحجام ١٠ يكون سقف غرفة الخزان من الخرسانة المسلحة ، وأال يقل سمكه عن أن .٦
  .يمكن رفعها بسهولة

يارات فيتم التركيب كما هو وارد بالبند السابق مع إذا كان الخزان مركباً في مسار حركة الس : ثالثاً
 : مراعاة مايلي

 .  سم٦٠أال تقل المسافة بين سطح األرض وسطح الخزان عن  .١
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 . سم ١٥ يكون سقف الخزان من الخرسانة المسلحة وبسمك ال يقل عن أن .٢

سس أ ( تكون مواسير التهوية طبقاً لما هو وارد بالمواصفات القياسية السعودية أنيجب  •
  ). تخزين الغازات البترولية المسالة في خزانات التركيب والتجهيز للتشغيلإشتراطات و

  المجهزة للمناسبات واألفراح) الصيوان(الخيام  ١١-٦

 امع ١-١١-٦

يمنع منعاً باتاً نصب الخيام التي تقام بصفة دائمة بغرض تأجيرها على المواطنين إلقامة المناسبات  •
 .واألفراح

  الموقعإشتراطات  ٢-١١-٦

 .لحصول على موافقة الدفاع المدني والبلدية أو اإلدارة المختصة قبل إقامة الصيوانيلزم ا •

 . تنظيم مواقف السيارات بالمواقع بحيث تسهل حركة الدخول والخروج من وإلى الموقع •

ات الخيام على الشوارع المحيطة عن المسافات المسموح بها في نظام البناء إرتداد ال تقل أنيجب  •
 .بالمنطقة

اعى إقامة الخيام بعيداً عن محطات الوقود وأماكن بيع الغاز وما شابهها من أماكن قد تنشأ عنها ير •
 .ثالثين متراً) م٣٠(خطورة بحيث يفصل موقع الصيوان عن هذه المنشآت مسافة ال تقل عن 

يمنع نصب الخيام بالقرب من خطوط كهرباء الضغط العالي بحيث ال يقل البعد األفقي لحدود  •
نطقة قع عن خط الضغط العالي عن عشرين متراً ويجب أخذ موافقة مرفق الكهرباء في المالمو

 .ختصاصهاالتي يكون الموقع في دائرة إ

ات والمنازل ستراحداخل أسوار اإل)  ٢م٤٠الخيام التي تزيد مساحتها عن  (يمنع إقامة الصيوان  •
 .والفنادق وقصور األفراح وفوق األسطح

 . أو القرب من السدود واآلبارةيدطون األويمنع نصب الصيوان بب •

 الخيام المؤقتة نصبإشتراطات  ٣-١١-٦

ينصب الصيوان بحيث يكون مفتوح بشكل كامل من الجهة األمامية والخلفية حسب تعليمات الدفاع  •
ومراعاة أال تسبب أبواب المخارج أية إعاقة لدى " مخرج طوارئ " المدني وتمييز المخارج بعبارة 

 .االت الطوارئها في حإستعمال

ال أ الصيوان للنساء يوضع ساتر عالي من الجهة المقابلة للواجهة المفتوحة على إستخدامفي حالة  •
مع مراعاة الخصوصية بفضل الخيام المخصصة )  م٢٠ (تقل المسافة بين الساتر والصيوان عن 

 .للنساء عن خيام الرجال وأن يكون مدخل مخيم النساء في موقع غير مكشوف للغير
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التأكد من سالمة األعمدة الرئيسية للصيوان وتثبيتها بشكل جيد بحيث تكون من الحديد وتكون  •
 األطناب في إستخداممقاومة للحريق لمدة ال تقل عن ساعة ويعمل على تثبيتها جيداً وتجنب 

 .الممرات والمخارج

  .متر)  ٤ (ال تقل عن أ، يجب  ، أو أي مبنى مجاور خرىات بين الخيمة واألرتداداإل •

 . تكون صلبة وراسخة وال تنهار بفعل الحرارة أو الرياح الشديدةأنهياكل الخيام يجب  •

 التشغيل والسالمة والوقاية من الحريقإشتراطات  ٤-١١-٦

 الشيش داخل إستخداميتم أخذ التعهد الالزم على صاحب الترخيص بعدم إشعال الحطب أو  •
 .لعاب النارية داخل أو بالقرب من الصيوان األإستخدام، وكذلك عدم  الصيوان أو بالقرب منه

 .يلتزم صاحب الترخيص بإيجاد حراسة للصيوان طيلة فترة إقامته •

) ٢م١٠٠/ كجم ٦طفاية ثاني اكسيد الكربون  (يتم تأمين طفايات حريق مناسبة مع مساحة الصيوان  •
 .حارس مباشرةمن بجوار البوابة الرئيسية تحت إشراف الحيث تكون جميع الطفايات في مكان آب

 الكراسي للجلوس بحيث ال تعيق إستخداميراعى التنظيم الجيد وإيجاد ممرات فسيحة خاصة عند  •
 .عداد مناسبة وغير زائدة عن العدد المحددأالخروج والدخول وأن تكون ب

 . تكون جميع الخيام مقاومة للحريق أو معالجةأنيفضل  •

عد تنفيذ أية تعديالت أو إضافات خالف ما هو يلزم أخذ تصريح تشغيل من قبل الدفاع المدني ب •
 .مصرح به وأن ذلك سوف يكون على مسئوليته الكاملة

 . الخيام كمجمعات تجاريةإستخداميمنع  •

 .، وتكون مكاناً آمناً لشاغليها  والعرض والطولتساع تتوفر في الخيام مرونة اإلأنيجب  •

متر من جهاز )  ١,٥ (طول ال يقل عن  يزود التكييف الداخلي بقناة لهواء التكييف بأنيجب  •
 .التكييف إلى الخيمة

 . سم٤٠ تبعد جميع المصابيح الكهربائية عن قماش الخيمة ما ال يقل عن أنيجب  •

 تكون التمديدات الكهربائية داخل مواسير من البالستيك المقوى مع توفير قاطع كهربائي أنيجب  •
، فتزود كل وحدة تكييف  أما أنظمة التكييف. واطع، ومراعاة األحمال الكهربائية على الق تلقائي

 .بقاطع كهربائي تلقائي خاص

 .اللهب نتشارخاصة أقمشة الزينة بمادة مانعة إل ترش الديكورات الداخلية وأنيجب  •

)  مخرج طوارئ ( يكتب عليه باللون الفوسفوري الذي يرى في الظالم أنمخارج الطوارئ يجب  •
 .يةباللغتين العربية واإلنجليز
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يجب وجود شخص واحد على األقل ومدرب تدريباً جيداً من قبل متعهد تركيب الخيام ويحسن  •
 . مباشرة بالدفاع المدنيإتصال، ولديه وسيلة  التصرف في المواقف الطارئة

 .نتشار اللهب تكون مقاومة للنيران ومانعة إلأنقمشة والمواد المصنعة منها الخيام يجب األ •

   السالمة والوقاية من الحريق الصادرة عن المديرية العامة للدفاعاطات إشتريجب اإللتزام ب •
  .، وما يستجد عليها من تعديالت المدني

  المسابح ١٢-٦

  الموقع والمساحةإشتراطات  ١-١٢-٦

 التجاري والعام بالفنادق أو ستخدام تكون لإلأن، ومن الممكن   تكون المسابح خاصةأنيمكن  •
  .، وغيرها ية أو النواديات أو المراكز الترفيهستراحاإل

  . يكون المسبح في الدور األرضي أو في أي دور متكرر أو أعلى السطحأنيمكن  •

  .متر مربع)  ٢٥ ( تقل مساحة المسبح الخاص عن الأيجب  •

  .متر مربع)  ٨٠ ( العام والتجاري عن ستخدام تقل مساحة المسبح المخصص لإلالأيجب  •

  تخطيط وبناء المسابحإشتراطات  ٢-١٢-٦

  . يكون مستطيالًأن، و يفضل  ناك شكل محدد للمسقط األفقي للمسبحليس ه •

  .يجب تصميم وتنفيذ المسابح بحيث تكون غير منفذة للمياه •

 تصميماتها  يتم مراجعةأن، يجب  المسابح الموجودة في أي دور فوق األرضي أو على السطح •
  .ي معتمد غير المكتب المصممإستشاربالكامل بواسطة مكتب 

  :ومواطيء األقدام الداخلة في تجاويف الدرجاتالساللم  •

  .سم)  ٦٠ (يجب توفير درجات وساللم إذا زاد العمق على  .١

  .متر طولي من محيط الحوض)  ٣٠ (يجب توفير سلم واحد على األقل لكل  .٢

، يجب  نزالق ومزودة بمواطيء أقدام مقاومة لإل تكون ساللم الحوض مقاومة للتآكلأنيجب  .٣
 . سم بعيداً عن الجدار) ٩  (مسافةوجود 

 تكون ذات سطوح غير زلقة وذات أن يجب  ،إذا تم توفير الدرجات الداخلة في تجاويف .٤
 . سم١٥ للدرجة إرتفاع سم وأقل ٣٠ يكون أقل عرض لموطئ القدم أنتصريف ذاتي وعلى 

يجب تزويد المسبح بدرابزين جانبية تمتد فوق سطح الحوض وتعود للسطح األفقي للحوض  .٥
 .انبي الساللم أو درجات مثبتة في تجاويفعلى ج
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 .متر)  ١ (يمكن السماح بأحواض ذات درجات فقط إذا كان الحوض ضحالً ال يتجاوز عمقه  .٦

  :الدشات ومغاسل األرجل •

، يجب تركيب لوحات تطلب  م من محيط الحوض٢٥يجب توفير دشات ومغاسل أرجل لكل  .١
  . المسبحإستخداممن مستخدمي الحوض أخذ دش قبل 

  :مرافق المراحيض وغرف تغيير الثياب •

  :اآلتي، كما هو مبين بالجدول   بمرافق المراحيض وغرف تغيير الثيابالسباحةيجب تزويد أحواض 

  رجـــــــال  نســــــــــاء
  مساحة المسبح

حمام مع   مغسلة  مرحاض
  دش

مقعد وعالقة 
حمام مع   مبولة  مغسلة  مرحاض  مم) ٦٠٠( ثياب

  دش
ب مقعد وعالقة ثيا

  مم) ٦٠٠(

  ٢  ٢  ١  ١  ١  ٢  ٢  ١  ٢  ٢م١٥٠أقل من 

  ٣  ٣  ٢  ٢  ٢  ٣  ٣  ٢  ٢  ٢م٣٠٠-٢م١٥١

  ٥  ٥  ٤  ٣  ٣  ٤  ٤  ٣  ٣  ٢م٩٠٠-٢م٣٠١

  ١٠  ٨  ٥  ٤  ٤  ٦  ٥  ٤  ٣   فأكثر٢م٩٠١
  

  :أبراج ومنصات وألواح الغطس •

أمتار على األقل لحركة )  ٥ (يجب توفير مساحة خالية فوق لوح أو برج الغطس تصل لـ  .١
  .الرأس

 . تغطى ألواح أو منصات الغطس بالكامل بمواد غير زلقةنأيجب  .٢

واحد متر إذا كان عمق الماء )  ١ ( لوح الغطس عن سطح الماء عن إرتفاعال يزيد أيجب  .٣
 لوح الغطس عن سطح الماء إرتفاع، فيمكن زيادة  و إذا زاد عمق الماء عن ذلك. متر) ٢,٥(

 .مق الماءمتر زيادة في ع)  ٠,٣٠ (متر لكل )  ١ (بمعدل 

متر بين ألواح الغطس المحاذية وبين أي لوح غطس )  ٣ (يجب توفير فصل أفقي بمقدار  .٤
  .والجدار الجانبي

  :اإلضاءة •

، سواء بإضاءة تحت الماء أو فوق الماء أو   ليالًستخداميجب إضاءة المسابح المخصصة لإل .١
سبح وكل المسبح بدون  وذلك للتأكد من اإلضاءة الجيدة لكل مناطق قاع الم ،كال النوعين
ات أو وهج أو حروق أو صدمات كهربائية أو إصابات جسدية للسابحين إنعكاسإحداث أية 
 وتطبيق اشتراطات السالمة من كهرباء اضاءة المسبح طبقا الشتراطات الدفاع والمنقذين
  .المدني

 . لكس٥٠الحد األقصى لشدة اإلنارة العامة هو .٢
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 توضح على أنية قاطع لدائرة التسرب األرضي ويجب  توجد في كل دائرة كهربائأنيجب  .٣
 .الرسومات

  :عالمات العمق •

 توضع عالمات توضح عمق الماء سواء على حافة السطح أو على جدار المسبح عند أنيجب  .١
  .نكسار الميل وأن تكون واضحة وسهلة القراءةإأقل وأكبر عمق وعند نقاط 

  :السطح •

 يكون السطح أن، و يجب  يد على مساحة الحوض تكون مساحة السطح تعادل أو تزأنيجب  .١
  .، وأن يكون مائالً بحيث ال يسمح بدخول مياه السطح للحوض وتلويث مياهه غير زلق

، يجب توفير   كحد أدنى بعيداً عن جانب المسبح٤٠:١ يكون السطح مائالً بنسبة أنيجب  .٢
  .تصريف كاف على السطح لمنع حدوث الوحل

  ة مياه المسبحالخاصة بتصفيشتراطات اإل ٣-١٢-٦

  .الغرض من تصفية مياه المسبح هو إزالة القاذورات والحطام من سطح المسبح وجدرانه وأرضيته •

 يركب مصرف الخروج عند قاعدة قاع المسبح لتصريف القاذورات أنيجب : مصرف الخروج •
  .المتراكمة ولتسهيل التفريغ الكامل للمسبح ألغراض الصيانة

زالة الغبار والحطام وأوراق األشجار الطافية وطبقات الزيت يجب تركيب مكاشط إل: المكاشط •
  .الرقيقة

  : مصافي الشعر والقاذورات الرقيقة •

 تتراكم داخل النظام فتسد أنيجب تركيب مصافي لإلمساك بالشعر والدقائق الكبيرة التي يمكن  .١
  .المضخة أو األنابيب أو جهاز الترشيح

 . التشغيل الفعال لنظام إعادة التدوير تنظف مصافي الشعر يومياً لضمانأنيجب  .٢

  :التصفية/أجهزة الترشيح •

  .قابلة للذوبان والمعلقة من مياه إعادة التدويراليجب تركيب جهاز الترشيح ليقوم بإزالة المواد غير  .١

بعد التدوير المتكرر لمياه المسبح من خالل جهاز الترشيح تمتليء فراغاته بالقاذورات مما  .٢
  .، عند ذلك يحتاج جهاز الترشيح لغسيل عكسي  متزايدة لجريان المياهيؤدي لحدوث مقاومة

  :توجد ثالثة أنواع رئيسية من أجهزة الترشيح ألحواض السباحة .٣

  .جهاز ترشيح بالتراب الدياتومي  -أ

 .جهاز ترشيح بالرمل السريع -ب
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 .جهاز ترشيح بالرمل العالي السرعة -ج

 ألجهزة الترشيح شاملة موقع الصمامات المختلفة  يوضح التصميم التفاصيل الكاملةأنيجب  .٤
وفتحات الدخول وصمام إطالق الهواء ومقياس الضغط وزجاج الرؤيا وحنفيات أخذ العينات 

  .عند المدخل وأنابيب الخروج من جهاز الترشيح وخزان المواد الكيميائية

  :معدات التطهير •

  .إضافة مواد التطهير والكيماويات تزود أحواض السباحة بمعدات مناسبة قادرة على أنيجب  .١

  الكهربائية الخاصة بالمسابحشتراطات اإل ٤-١٢-٦

 العالمية للتمديدات والتركيبات الكهربائية الخاصة بالمسابح والواردة في بالمواصفاتيجب اإللتزام  •
  .لحين صدور كود البناء السعودي،  ( IBC )كود البناء العالمي 

  سابحالميكانيكية الخاصة بالمشتراطات اإل ٥-١٢-٦

 بالمواصفات العالمية للتمديدات والتركيبات الميكانيكية الخاصة بالمسابح والواردة في اإللتزاميجب  •
  .، لحين صدور كود البناء السعودي ( IBC )كود البناء العالمي 

  محطات الوقود ١٣-٦

   لمحطات الوقوداألحكام العامة ١-١٣-٦

 المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى ستقبال طلبات إقامة محطات الوقود داخلإتقوم البلدية ب •
  .هذا الدليلوعلى الطرق اإلقليمية، ومن ثم دراستها والتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً ألحكام 

 يتم التنسيق مع وكالة الوزارة أن كمحطات وقود ستثمارعلى البلدية في حالة تخصيص مواقع لإل •
 بالمخططات المعتمدة من وكالة الوزارة لتخطيط  الواردةشتراطات اإل لتخطيط المدن ومراعاة

، وأن يتم تزويد المستثمرين بصورة من الالئحة ضمن إجراءات المزايدة للتقيد بما ورد بها  المدن
  . في مزايدات عامةستثمارعتمادها لإلإمن أحكام ويتم طرح هذه المواقع بعد 

 اإلقليمية دراسـة عن الجدوى ق تقدم ضمن متطلبات إقامة محطات الوقود على الطرأنيجب  •
وتقوم البلدية عند . ية المتخصصةستشارقتصادية إلقامة المشروع معدة من قبل أحد المكاتب اإلاإل

قتصادية قبل طرحه في  بالتأكد من جدوى المشروع اإلستثمارتهيئة المواقع الحكومية المعدة لإل
  .مزايدة عامة

  شتراطات اإل بها وفقاً للمعايير التصميمية الواردة بهذه يتم تصميم محطات الوقود والخدمات المرفقة •
ية ستشاروتقدم جميع المخططات الهندسـية المطلوبة معتمدة من قبل المكاتب الهندسية أو اإل

  .المؤهلة لدى البلدية 

ية بحيث ال تقل عن ثالثة مكاتب وذلك ستشارتقوم البلدية بتأهيل مجموعة من المكاتب الهندسية اإل •
جال التصميم واإلشراف على إقامة محطات الوقود وذلك من خالل سابق الخبرة في هذا في م
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ويؤكد عليها بأنها ستتحمل مسئولية أي إخالل بما شتراطات اإل، ويسلم لها نسخة من هذه  المجال
عند التصميم أو اإلشراف على التنفيذ وأن عليها مراجعة البلدية في حالة إشتراطات ورد بها من 

ستبعاد تلك التي ال إكاتب بصفة مسـتمرة و، كما تقوم البلدية بتقييم هذه الم  أية تجاوزاتوجود
  .تلتزم باألنظمة 

ية المؤهلة لدى البلدية لإلشراف على تنفيذ ستشارقديم عقد إشراف موقع مع أحد المكاتب اإلت •
 بها المقاول المنفذ  على المكتب المشرف متابعة جميع األعمال التي يقومأن، وينص فيه  المشروع

ات الالزمة بعد التنفيذ للتأكد ختبار وإجراء الفحوصات واإل شتراطات اإلوالتأكد من مطابقتها لهذه 
،  ، وتزويد البلدية بتقارير دورية عن تنفيذ المشروع من الوصول إلى مستوى الجودة المطلوب

ناء التنفيذ أوعدم وصولها وأن المكتب المشرف سيقوم بتحمل تبعية أية مخالفات قد تحدث أث
  .للمستوى المطلوب وأن عليه إبـالغ البلدية عن أية مخالفات قد تحدث في حينه بإشــعار كتابي

  . يكون تنفيذ منشآت المحطة من قبل أحد مؤسسات المقاوالت المتخصصةأنالتأكيد على  •

البناء وإال يعتبر شهر من تاريخ صدور ترخيص ألتزام بالبدء في تنفيذ المشروع خالل ستة اإل •
، وتكون فترة سـريان الترخيص ثالث سنوات  الترخيص الغياً ، وينص على ذلك في فسح البناء

  .وال يتم تجديده إال بعد تقديم صاحب المشروع مبررات مقنعة توضح أسباب التأخير

  .من تنفيذ منشآتهانتهاء ضرورة الحصول على رخصة تشغيل المحطة بعد اإل •

  .عودية عدم تزويد المحطة بالوقود إال بوجود رخصة تشـغيل سارية المفعوللى أرامكو السع •

، لتقوم   تقديم عقد مع أحد مؤسسات الصيانة لمحطات الوقود الواقعة على الطـرق اإلقليميةيجب •
عتماد ذلك من إ، وشتراطات اإلبوضع برنامج لصيانة جميع مرافق المحطة وفقاً لمتطلبات هذه 

  . خصة التشغيل البلدية قبل منح ر

في كل محطة بناء على ) على مدار الساعة ( يتم تحديد مدير مناوب لكل فترة من فترات العمل  •
خطاب رسمي من صاحب المحطة ، يكون مسئوالً عن تنفيذ أية مالحظات تطلب من لجان المتابعة 

  .لتحسين وضع المحطة

  :التأكيد على أصحاب المحطات بالتقيد بما يلييجب  •

 مصائد الشحوم والزيوت لمعالجة المياه المحتوية على المواد البترولية مسبقاً قبل إستخدام .١
أو الصرف المحلي وتجميع مخلفات )   وجدتن إ(تصريفها للشبكات العامة للصرف الصحي 

 هذه المواد إستخدامالزيوت والشحوم في خزانات خاصة ثم تسلم للشركات المتخصصة إلعادة 
البيئية والصحية شتراطات اإل خاصة بذلك تحدد مواقعها البلدية وفق أو تنقل وتدفن في حفر

  . شتراطات اإلالواردة بهذه 

ات الالزمة لخزانات ومضخات الوقود واألنابيب والصمامات للتأكد من عدم ختبارعمل اإل .٢
  . الميكانيكية شتراطات اإلوجود تسرب منها وفق ما سيرد ب

ويات للنفايات موزعة بشكل جيد في مواقع مناسبة داخل العناية بالنظافة العامة وتأمين حا .٣
  . المحطة لجمع النفايات والمخلفات والتخلص منها أوالً بأول بطريقة صحية وسليمة
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ينص ضمن شروط رخصة محطات الوقود والغسيل والتشحيم أو مراكز خدمة السيارات على  .٤
 ليتم قفلها وقت الصالة أو عند وضع حواجز يسهل رؤيتها مثل المتاريس العاكسة أمام المداخل

  . تعبئة خزانات الوقود 

يسمح لشاحنات الوقود بالمرور داخل المدن وتفريغ شحنتها في محطات الوقود ما بين الساعة  .٥
، وال يسمح لها بالبقاء أو المبيت داخل المناطق المزدحمة  العاشرة مساء والسادسة صباحا فقط

  . قودفي المدن حتى في حالة خلوها من الو

تخاذ إ، و لتزام بالسعر الرسمي المحدد من قبل شركة أرامكو السعودية للبنـزين والديزلاإل .٦
اإلجراءات النظامية بحق محطات الوقود التي تخالف التسعيرة وعدم تجديد تراخيص التشغيل 

  .لها إال بعد اإللتزام بالتسعيرة المحددة

مهله شتراطات اإلإلقليمية قبل صدور هذه ات القائمة على الطرق استراحتعطى المحطات واإل •
وفقاً لحجم  ( شتراطاتاإلهذه خمس سنوات لتصحيح وضعها وفقاً ل)  ٥ ( عن مدتهازمنية ال تزيد 

، ويتم إشعار أصحابها بذلك وفقاً لما سيرد بمتطلبات )  ة لتصحيح األوضاع المطلوباألعمال
 .تحسين وضع المحطات القائمة

   على الطرق اإلقليمية الواقعة الوقودمحطات ٢-١٣-٦

  الموقع إشتراطات  ١-٢-١٣-٦

  )بدون طرق خدمة ( المحطات على الطرق السريعة  •

 يتم التنسـيق بين ، طرق خدمةال يحتوي على  محطة جديدة على طريق سريع إنشاءفي حالة طلب 
 المحطات على تلك نشاءوزارة المواصالت ووزارة الشئون البلدية والقروية بحيث ال يتم الترخيص إل

الطرق السريعة إال على الطرق المتفرعة من التقاطعات العلوية ليسهل الوصول إليها من كال جانبي 
 من الطريق السريع على التقاطع وأال يقل البعد إتجاهالطريق وبحيث يسمح بإقامة محطة واحدة لكل 

   .ثالثمائة متر)  م٣٠٠ (بين مدخل المحطة والتقاطع عن مسافة 

  )المزودة بطرق خدمة ( السريعة المحطات على الطرق  •

  :يسمح بإقامة محطات الوقود على طرق الخدمة وفقاً للضوابط التالية

خمسة كيلومترات فيسمح بإقامة )  كم ٥ (عندما تكون المسافة بين تقاطعين علويين أقل من  .١
  . بين هذين التقاطعينإتجاهمحطة وقود واحدة فقط لكل 

ال تقل أخمسة كيلومترات فيجب )  كم ٥ (عين المعنيين أكثر من أما إذا كانت المسافة بين التقاط .٢
  .تجاهاثنان كيلومتر في نفس اإل)  كم ٢ (المسافة بين محطة وقود وأخرى عن 

)  م٣٠٠ (ال يقل البعد بين مدخل أو مخرج المحطة عن موقع التقاطع العلوي عن مسافة أيجب  .٣
  .ثالثمائة متر

ستحداث أية مداخل أو مخارج بين إمحطة بعدم المطالبة بلب إقامة اليؤخذ تعهد على مقدم ط .٤
  .الطريق الرئيسي وطريق الخدمة بغرض خدمة المحطة خالف ما هو منفذ على الطبيعة
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وعلى الطرق المفردة التي تمر على المدن )  غير السريعة (المحطات على الطرق المزدوجة  •
الت ووزارة الشئون البلدية والقروية وفقاً يتم التنسيق بين وزارة المواص ، ووالقرى وتربط بينها

  :للحاالت التالية

 أنغير منظور له ) ، ثانوي ، فرعي ي رئيس( ريق القائم مزدوج أو مفرد في حالة كون الط .١
قامه المحطة وربطها مباشرة بالطريق وعلى مسافة إيحول إلى طريق سريع في المستقبل فيمكن 

 عن نهاية حـرم الطريق رتداد، وال تقل مسافة اإل طريقمائة متر من نهاية حـرم ال)  م١٠٠ (
  .لثالثين متراً في المناطق الجبلية وتحدد هذه المناطق من قبل إدارة الطرق والنق)  م٣٠ (عن 

 يحول أنمنظور له ) رئيسي ، ثانوي ، فرعي ( في حالة كون الطريق القائم مزدوج أو مفرد  .٢
ى الطرق المتفرعة من التقاطعات العلوية المقترحة إلى طريق سريع فيمكن إقامة المحطة عل

، وفي حالة عدم توفر  ثالثمائة متر من نهاية التقاطع)  م٣٠٠ (وعلى مسـافة ال تقل عن 
ثمانمائة متر من )  م٨٠٠ (تصميم للتقاطع المقترح فيحدد موقع المحطة على مسافة ال تقل عن 

مع محور الطريق القائم ، وفي حالة )  ستقبليالتقاطع الم (طريق الفرعي المحور  نقطة تقاطع
عدم وجود طريق فرعي يلزم صاحب المحطة بتنفيذ هذا الطريق على حسابه الخاص وفقاً 

  .لمواصفـات وزارة المواصـالت

ال تقل المسـافة بين محطة الوقود والتي تليها على الطرق المزدوجة والمفردة المشار إليها أيجب  .٣
 تجاه أو في اإلتجاهعشرين كيلو متر في نفس اإل)  كم٢٠ (ن مسافة أعاله ع)  أ ، ب (في 

  .المقابـل

 الواقعة على الطرق ستثمارتحدد مواقع محطات الوقود على األراضي الحكومية المخصصة لإل •
اإلقليمية من قبل البلدية بالتنسيق مع إدارة الطرق والنقل ومن ثم تستكمل اإلجراءات النظامية 

  .الالزمة

م السماح بإقامة محطات وقود على األراضي الزراعية المملوكة لألفراد سواًء كانت داخل عديجب  •
وت /٣٠١٦٣أو خارج المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقـرى المحددة بالتعميم الوزاري رقم 

  :هـ وهي ١٠/٧/١٤٢٠في 

ن وزارة الشئون ات المعتمدة سواًء كانت من وزارة الزراعة والمياه أو مستراحمخططات اإل .١
  . البلدية والقروية

  .األراضي البور الموزعة بمخططات من وزارة الزراعة والمياه أو اإلقرارات الزراعية المنفردة .٢

  . مصادر المائيةالخاصة بمشاريع ال عدم السماح بإقامة محطات وقود على المواقع القريبة من يجب •

ى الطرق قبل موقعها حسب المواصفات توضع لوحات إرشادية للداللة على محطات الوقود عل •
  .المعتمدة لدى وزارة المواصالت

يسمح بإقامة محطات الوقود على الطرق الترابية التي تصل بين القرى والهجر المختلفة والغير  •
 يتم التنسيق مع إدارة الطرق والنقل في أنمقترح مرور طرق مواصالت بها حاليا وذلك بعد 

 يؤخذ تعهد على المتقدم بطلب أنعلية لمسار وعرض وحرم الطريق على المنطقة لتحديد الحاجة الف
 محطة وقود بعدم مطالبته بالتعويض في حالة تعارض موقع المحطة مع التعديالت إنشاءالتصريح ب

  .ارات الطرق وفق المصلحة العامةالتي تتم على مس
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   الواقعة على الطرق اإلقليميةتصنيف محطات الوقود ٢-٢-١٣-٦

ود على الطرق اإلقليمية طبقاً لمساحة الموقع والخدمات التي يمكن توفيرها تصنف محطات الوق •
 وذلك وفقاً ، إلى فئتين ات التي تفصل أجزاء الموقع عن بعضهارتدادإلكحد أدنى في الموقع وا

  ). ٢-٦ (للجدول رقم 

  تصنيف محطات الوقود على الطرق اإلقليمية )٢-٦(جدول رقم 

 لفئةا
 للمتطلبات الحد األدنى م 

 ب أ

 أربعة آالف )٤٠٠٠( ثمانية آالف) ٢ م٨٠٠٠(  مساحة الموقع٢م ١

 خمسون متراً )٥٠( ثمانون متراً )٨٠( طول الواجهة على الطريق ٢

العنصر الرئيسي لنوع  ٣
 ديزل+ بنـزين  ديزل+ بنـزين  الوقود

 لتر بنزين ٦٠٠٠٠ الطاقة التخزينية للوقود ٤
 ديزل تر ل٦٠٠٠٠

 ر بنزينلت ٦٠٠٠٠
 ديزل لتر ٦٠٠٠٠

مواقف السيارات الخاصة  ٥
 موقف ١٥ موقف ٢٠ بالمحطة

٦ 
الخدمات األساسية المطلوب 

بالمحطة على مدار  توفيرها
 الساعة

 بيـع + إطـارات   إصـالح ،  ) كهرباء+ ميكانيكا  ( ورشة صيانة،  مصلى
تسياراآليات نقل ال  ،   تقطع غيار سيارا  ، بيع    زيوت وتشحيم ،   غيار إطارات

 دورات ميــاه،  مــاء+ هــواء )  خدمــة مجانيــة (  أجهــزة، المعطلــة
 .تموينات، و  مطعم، عامة

 )  فقطأ  في محطات الوقود من الفئة( ة المسافرينإستراح ٧

   لمحطات الوقود والتقنيةالتصميميةشتراطات اإل ٣-١٣-٦

  المداخل والمخارج ١-٣-١٣-٦

متدادها داخل حدود إطرق اإلقليمية أو تصمم المداخل والمخارج لمحطات الوقود الواقعة على ال •
  .المدن والقرى وفقاً للنماذج المعتمدة لذلك من قبل وزارة المواصالت 

تنظيم المدخل والمخرج لمحطة الوقود والخدمات المرفقة بها بطريقة تحد من التعارض في حركة  •
  .السير بين مواقع خط تموين الوقود والخدمات األخرى المتوفرة بالموقع

 بإظهار مداخل ومخارج المحطات بوضع اللوحات العاكسة التي تحدد الدخول هتمامعتناء واإلاإل •
  . بالمظهر الجمالي العام للمحطةهتماموالخروج واإل

  .ال يسمح بأكثر من مدخل ومخرج على الطريق •
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 األسهم سـواء إستخدامتوضيح حركة الدخول والخروج بالعالمات المرورية األرضية بيجب  •
  . العواكس التي تحدد شـكل األسهمإستخدام أو ببالدهان

توزيع األرصفة التي تحدد المواقف وحركة السير بطريقة فنية مناسبة مع دهان البردورات باأللوان  •
  .المناسبة

إضاءة المداخل والمخارج بأعمدة اإلنارة المخروطية بذراع واحد وفقاً للمواصفات الفنية يجب  •
ن الفنية وأن ارع والطرق والميادين الصادرة عن وكالة الوزارة للشئووالشروط العامة إلنارة الشو

  . حرم الطرقتكون مواقعها خارج 

عدم سفلتة المنطقة الواقعة بين مدخل ومخرج محطات الوقود الواقعة على الطرق اإلقليمية داخل  •
طريق  وغيرها في حرم الةنارإ ةات أو أرصفة أو أعمدإنشاءافة أي حرم الطريق ، وعدم إض

متداد السياج أمام إلية صاحب المحطة عن تنفيذ وبالنسبة للطرق السريعة يتضمن التصميم مسئو
 .المحطة مع تزويد المدخل والمخرج بمصائد حيوانات وفقاً لمواصفات وزارة المواصالت

  الشكل العام للمحطة ٢-٣-١٣-٦

 بحيث يكون هناك توحيد الشكل والطراز المعماري العام في المحطة والخدمات المرفقة بهايجب  •
  .تناسق بين المباني سواء في مواد النهو الخارجي أو في العناصر المعمارية الخارجية

  .توحيد نسق األلوان المستخدمة في مواد النهو الخارجي لجميع مباني المحطة وملحقاتهايجب  •

دفاع المدني الشتراطات  ومقاومة للحريق وفقاً إلشتعال غير قابلة لإلنشاء تكون مواد اإلأنيجب  •
  . عوازل الرطوبة والحرارةإستخدامومطابقة للمواصفات القياسية السعودية مع 

متصاص الزيوت والشحوم وسهلة  تكسية الواجهات بمواد ذات ملمس ناعم غير قابلة إليجب •
  .شابهها من مواد جيدة التنظيف مثل الرخام أو النوعيات الممتازة من السيراميك وما

  .ةستراح الواجهات للنشاطات الموجودة بالمحطة عدا مبنى اإل مراعاة شفافيةيجب •

 ٣٥/يتم التقيد بقواعد تنظيم لوحات الدعاية واإلعالن الصادرة باألمر السامي الكريم رقم م أنيجب  •
التعميم و ، هـ٤/١١/١٤١٠ في ١٧٧وقرار مجلس الوزراء رقم هـ ، ٢٨/١٢/١٤١٢في 

وف في /٣٩٢٩٠/٦تعميم رقم  وال،ـ ه٢٥/١/١٤١٨وف في /٤٢٥٦/٤الوزاري رقم 
 والمواصفات الفنية الخاصة باللوحات على الطرق اإلقليمية لدى وزارة هـ١٥/٨/١٤١٧

 الفنية للوحات الدعائية واإلعالنية الصادرة عن  شتراطات اإلالمواصالت ، والمواصفات الواردة ب
ية واإلعالنية على الطرق وداخل وكالة الوزارة للشئون الفنية ، عند تصميم وتنفيذ اللوحات الدعائ

  :، كما يتم مراعاة ما يلي المحطة وملحقاتها

توحيد األلوان والشكل الجمالي للوحات الدعائية الموجودة على الخدمات داخل المحطة  .١
 واحد كشريط متكامل ومستمر على إرتفاع الخدمة وتكون بإسم ويكتب في وسط اللوحة 

   .مات األخرى بالمحطةمظالت المضخات وواجهة مباني الخد

 إختيار مناسبين مع إرتفاعسم وشعار المحطة تكون مضاءة وبحجم وإوضع لوحة منفصلة ب .٢
  .الموقع المناسب لها
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توضع لوحات إرشادية واضحة في مكان بارز للداللة على األماكن والخدمات المختلفة في  .٣
  .ك بأبعاد ورموز مناسبةة ، دورات المياه ، وذلستراحالموقع مثل المسجد ، المطعم ، اإل

 تنسيق الموقع العام بحيث يشتمل على مناطق خضراء وأحواض زهور بشكل جميل مع تهيئة يجب •
، ومراعاة ترابط  ة تكون مظللة ومزروعةستراحة خارجية لمرتادي المحطة أو اإلإستراحأماكن 

  .عناصر المشروع والحركة داخله للمشاة والمركبات

  .ة ضمن مباني المحطةتخصيص غرفة للمراقبيجب  •

مراعاة عدم التداخل في الحركة داخل المحطة بين مواقع الخزانات وخط تموين الوقود وخط  •
  .الغسيل والتشحيم والخدمات المتوفرة بالمحطة

أو أي مواد " االستيل كريت" تغطى األرضيات الخاصة بالمحطة بالبالط الصلب مثل أنيجب  •
ا األفنية في منطقة الخدمة وأماكن ورش السيارات فتغطى بمواد  مماثلة تعتمدها البلدية ، أمأخرى

          مثل بالطات من الخرسانة المسلحة بتسليح خفيف بحيث ال تزيد أبعاد البالطة الواحدة عن
مع عمل فواصل بين هذه البالطات ويعمل لها مصارف لتصريف المياه وما قد يتساقط ) م٢× م ٢ (

  . المصارف العلوية المكشوفة بغطاء من الحديد من وقود على األرض وتغطى

سفلت في األرضيات عدا ممرات السيارات ، أما أرضيات الخدمات الملحقة أل اإستخدامال يسمح ب •
والسيراميك وما شابههما أفتكون من الرخام )  ة ، النشاطات التجاريةستراحالمطعم ، اإل (بالمحطة 

نحناء وخالي من  مقاومة عالية للبري والتآكل واإلوتكون ذات لون واحد متجانس ومصقول وذو
  .الخدوش والفراغات والعيوب

يتم تكسية الحوائط في منطقة خدمات السيارات ودورات المياه والمطابخ بالسيراميك ناعم الملمس  •
ة ستراح دهان بالستيك ثالثة أوجه مع األساس في أماكن اإلإستخدام، ويمكن  وسهل التنظيف
  .وينات والمكاتب والمسجدوالمطعم والتم

يتم تخطيط أرضية المحطة بالعالمات المرورية األرضية التي تشير إلى الدخول والخروج وبيان  •
  .مسار الحركة بالمحطة والمواقف

) م٢( مناسب ال يقل عن إرتفاعإحاطة المواقع على الطرق السريعة بسياج من مواد مناسبة وبيجب  •
  . من الدخول للطريق والمحافظة على صيانتها بصورة مستمرةمتران ، لمنع الحيوانات السائبة

  .ثالثة أمتار) م٣( مباني المحطة عن حدود الجار عن رتدادال يقل الحد األدنى إلأيجب  •
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  خزانات الوقود  ٣-٣-١٣-٦

يتم وضع خـزان الوقود تحت مسـتوى سـطح األرض بحيث تكون المسافة بين ظهر الخزان  •
تر ، وتؤخذ موافقة الدفاع المدني على أي تصميم خالف م)  م١ (وسـطح األرض ال تقل عن 

  .ذلك

 ، أخرىتوضع الخزانات داخل حـدود المحطة في موقع جيد التهوية وال تقام عليها أية منشـآت  •
 وفي حالة وجود أكثر من خزان بالمحطة فيجب أال تقل المسافة الفاصلة بين كل خزان وآخر عن 

   .إتجاه الخارجي للخزان في كل متر واحد مقاسة من الجدار)  م١ (

حماية الخزانات من مرور ووقوف السيارات عليها وذلك بتغطية المنطقة الواقعة فوقها بالخرسانة  •
وفق مسطح المسقط األفقي  ( خمسة عشر سنتيمتر)  سم١٥ (المسلحة بسماكة ال تقل عن 

ن وتكو ، تيمتر من جميع الجهات ثالثين سن) سم٣٠ (وتمتد التقوية أفقياً بما ال يقل عن ) للخـزان
يتم عمل بمكان آمن ومحكمة اإلغالق بأقفال خاصة ، كما حسب التصميم اإلنشائي الخزانات غرفة 

  .ها في عمليات الصيانةستخدام على فتحة الخزان إلغرفة تفتيش

  : التالي ات البيئية والفنية الالزمة لمنع تسرب الوقود من الخزانات وذلك على النحوحتياطتخاذ اإلإ •

 يتم تركيب خزان  شتراطات اإلبالنسبة للمنشآت الجديدة التي يتم الترخيص لها بعد صدور هذه  .١
الوقود تحت مستوى سطح األرض داخل غرفة من الخرسانة المسلحة معزولة جيداً مع وجود 
فراغات كافية حول جسم الخزان لسهولة الوصول إليه والكشف عليه من جميع الجهات 

أي تسرب قد يحدث للوقود في حينه ويجب تثبيت الخزانات جيداً في القاعدة مع ومعالجة 
متر )  م١ ( تكون المسافة التي تفصل الخزان عن الجدران الساندة ال تقل عن أنمراعاة 

  . تحدث للخزانأنوتزويد الغرفة بفتحة وسلم إلجراء عمليات الكشف عن أي تسربات يمكن 

ائمة المدفونة تحت سطح األرض والمحاطة بالرمل أو الخرسانة بالنسبة لخزانات الوقود الق .٢
 وسائل إلكترونية حديثة متصلة بغرفة المراقبة إستخدامزم صاحب المحطة بيل ، الناعمة

  .كتشاف أي تسرب قد يحدث للوقود ومعالجته إبالمحطة لقياس كمية الوقود في الخزان و

ل الخزانات الغير مصنوعة من الصلب الخاصة بتركيب وتثبيت وعزشتراطات اإلمراعاة  .٣
  .ات الصنع أو متى دعت الحاجة لذلكوصيانتها بصفة دورية وفقاً للتعليمات المعدة من جه

يطلى جسـم الخزان الداخلي والخارجي بطالء مانع للتآكل والصدأ والتسرب مع مراعاة عـزل  •
طالء الداخلي يتناسب مع نوع المادة بئر الخزان لمنع تسرب المياه أو الوقود منه أو إليه ، ويكون ال

البترولية المخـزنة ويفضل طالء الخزانات المصنوعة من الصلب من الداخل بمادة األلياف 
  .متر واحد من القاع كحد أدنى)  م١  (إرتفاع تؤدي نفس الغرض على أخرىالزجاجية أو أي مادة 

أغطية الخزانات باللون المميز يكتب على كل فتحة خزان نوع الوقود المخـزن به ، كما تطلى  •
  ) . أزرق للبنـزين ، أحمر غامق للديزل ، أخضر للكيروسين (للوقـود المنتج 

 يكون لكل خزان ماسورة تهوية بمقاس مناسب لسعة الخزان ويجب أال يقل القطر الداخلي أن يجب •
رين على األقل  أعلى مبنى في المحطة بمتإرتفاع يزيد عن إرتفاع مم و٤٠لماسورة التهوية عن 

وتنتهي فوهتها العليا دون أي عائق في الهواء الطلق بكوع قصير مناسب مزود بشبكة من سلك 
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رفيع من مادة مناسبة مقاومة للصدأ أو التآكل مثل النحاس األحمر أو األصفر أو البالستيك المقوى 
 الداخل بماسورة تهوية  مم ، وتزود الخزانات المقسمة إلى أجزاء من٦، وال تقل أبعاد فتحتها عن 

  .بنفس المواصفات السابقة لكل جزء منها في حالة تعبئة كل جزء منها بشكل منفصل عن اآلخر

يزود الخزان بفتحة دخول بمقاس كاف لفحصه من الداخل ولغرض إجراء اإلصالحات عند  •
  . يكون بكل قسم فتحة للدخولأنالضرورة ، وفي حالة وجود أكثر من قسم بالخزان فيجب 

  . يكون لكل خزان أنابيب للملء والتهوية والتغذيةأن يجب •

أربعين مليمتر فوق قاع الخزان ونهاية )  مم٤٠ (تكون نهاية أنبوبة الملء في حدود  أن يجب •
أربعين مليمتر وأن تزود )  مم٤٠ (أنبوبة التغذية فوق نهاية أنبوبة الملء بمسـافة ال تقل عن 

  .أنبوبة الملء بغطاء محكم

ال يقل الحد األدنى ألقرب نقطة بين خزانات الوقود وبين مضخات البنـزين أو الديزل  أنيجب  •
  .متارعشـرة أ)  م١٠ (عن 

  مضخات الوقود األرضية ٤-٣-١٣-٦

ستة أمتار ويجب )  م٦ ( يبعد أول رصيف للمضخات عن حدود الموقع بمسافة ال تقل عن أنيجب  •
أثناء تموينها بالوقود ، وال يقل الحد األدنى  تكون السيارة واقعة بالكامل داخل حدود المحطة أن

ستة )  م٦ (للبعد الصافي بين أرصفة المضخات والمباني الخاصة بالمحطة أو المجاورين عن 
  .أمتار

عن منسوب أرضية )  سم٢٥  (إرتفاع يكون رصيف المضخات من الخرسانة المسلحة وبأن يجب •
حسب عدد )  م١٠,٥ (طول الرصيف عن ، وأال يزيد  ) م١,٢٥ (المحطة وبعرض ال يقل عن 

  الطولي للرصيف عن تجاهالمضخات ، وأال يقل البعد بين نهاية الرصيف ومركز المضخة في اإل
  .) م١,٥ (

  . تثبت المضخات في الرصيف بواسطة البراغي الخاصة بهاأنيجب  •

)  سم٥  ( توصل أنبوبة التغذية بالمضخة عند القاعدة بحيث تكون مرتفعة عن الرصيفأنيجب  •
  .على األقل)  سم١٠ (على األقل ، وأن تكون بعيدة عن ماسورة التمديدات الكهربائية بمسافة 

ثمانية أمتار على )  م٨ ( تكون صافي المسافة بين أرصفة المضخات المتوازية ال تقل عن أن يجب •
  .مضخات)  ٤ ( يشتمل الرصيف بحد أقصى على أن

       المضخة ومحور المضخة المجاورة لها ال تقل عن  تكون صافي المسافة بين محورأن يجب •
  .في الرصيف الواحد)  م٢,٥ (

  .عشرة أمتار)  م١٠ (ال يقل الحد األدنى للبعد بين مضخات البنـزين ومضخات الديزل عن أيجب  •

أربعة )  م٤ (ستقامة ال تقل عن  تكون صافي المسافة بين أرصفة المضخات على نفس اإلأن يجب •
  . يمنع مرور السيارات خاللها وذلك بوضع حواجز مرورية مالئمةأنلى أمتار ، ع
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صمام )  ٢ (تغذى المضخة الواحدة بخط مستقل ومباشر من الخزان ويركب على كل خط عدد  •
 األنابيب إتصال األنابيب بالخزان واآلخر عند إتصال أحدهما عند ، أمان يعمالن بصورة آلية

  .دبمضخة الوقو

أربعة أمتار لمضخات البنزين )  م٤ ( ال يقل عن إرتفاعت المضخات على  تكون مظالأنيجب  •
        ستة أمتار لمضخات الديزل ، وأال تقل أبعاد هذه المظالت عن )  م٦ ( ال يقل عن إرتفاعو
  .من كل جانب من جوانب رصيف المضخات)  م١,٥ (

  :تطلى مضخات الوقود وفقاً لأللوان الموضحة أدناه أنيجب  •

 لـون المضخـة الوقـودنـوع 
 أزرق بنـزين
 أحمر ديـزل
 غامق أخضـر كيروسين

حتكاك إطارات وصدامات السيارات بأية مواد أو أجهزة مناسبة إحماية أرصفة المضخات من يجب  •
  .تستخدم لحماية أرصفة المضخات

زيرة حماية أرصـفة المضخات من تجمع المياه عليها بعمل ميل مناسب يبدأ من وسط الجيجب  •
  .وينتهي عند أطرافها وحوافها

تركب صفاية تنقية الوقود قبل المضخة وذلك لحماية المضخات والسيارات التي يتم  أنيجب  •
  .تزويدها بالوقود من األوساخ التي قد تعلق بالوقود

  .تأمين وسيلة مناسبة لمعايرة مضخات الوقود وفقاً لمتطلبات وزارة التجارةيجب  •

  ةمضخات الوقود المعلق ٥-٣-١٣-٦

، ويسحب الوقود من المضخات  تصمم جميع المضخات في غرفة منفصلة بعيداً عن منطقة التعبئة •
، أما  بواسطة المواسير لمنطقة الخدمة بحيث تكون التمديدات والوصالت مخفية داخل السقف

  .فوهات التعبئة فتكون على مستوى مرتفع وفي متناول أيدي العاملين بالمحطة

على أبعد مسافة ممكنة من منطقة التعبئة ، وتكون معـزولة عن بقية  تقع المضخات أن يجب •
المحطة بفاصل مقاوم للحريق لمدة ساعتين على األقل ويجب حماية جميع الفتحات في هذا الفاصل 

ات الخاصة رتدادات الخاصة بالمضخات المعلقة هي نفس اإلرتداد، وتكون جميع اإل بنفس الطريقة
  .بالمضخات األرضية

توفير وسائل ميكانيكية مناسبة للتهوية في غرفة المضخات للتخلص من األبخرة السريعة  يجب •
 تكون مروحة التهوية وملحقاتها وجميع التجهيزات الكهربائية ولوازمها من أن ، ويجب شتعالاإل

 في ستعمالتسليك ومفاتيح ولوازم إضاءة المستعملة في غرفة المضخات من النوع المناسب لإل
  .شتعال المحتوية على أبخرة سريعة اإلاألجواء
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يصمم نظام سحب العادم من غرفة المضخات بحيث يضمن التخلص الكامل من جميع أبخرة  •
 موقع مروحة التهوية بحيث ال تتعرض أي منطقة من محطة إختيارالبنزين إلى خارج الغرفة ويتم 

  .الوقود لهواء العادم واألبخرة التي تطردها هذه المروحة

غرفة المضخات بفتحة إلدخال الهواء الطلق بحيث يكون كافياً لتعويض هواء العادم تزود  •
المسحوب إلى الخارج ، وال يسمح بأي تفريغ جزئي في الغرفة ، وتكون هذه الفتحة بعيدة قدر 

  .اإلمكان عن منطقة التعبئة ومنطقة الشحن والتفريغ ، وكذلك بعيدة عن موقع مروحة الشفط

ة إلقفال المضخة أو المضخات عند الطوارئ وتكون في مكان بارز يسهل تركب مفاتيح آلي •
الوصول إليه بسرعة ، ويراعى إمكانية رؤية مضخات الوقود ومناطق التوزيع المقابلة لها بوضوح 

  . من غرفة التحكم

  .تأمين وسيلة مناسبة لمعايرة مضخات الوقود وفقاً لمتطلبات وزارة التجارةيجب  •

قع عدادات قراءة التعبئة في مواقع بارزة يسهل رؤيتها وتمييزها من قبل  تكون مواأن يجب •
  .أصحاب السيارات

   الخاصة بمحطات الوقودالكهربائيةشتراطات اإل ٦-٣-١٣-٦

، شتعالمنطقة خطرة وهي منطقة تخزين وتداول المواد سريعة اإل: تنقسم محطة الوقود إلى منطقتين •
  .ةوأخرى آمنة تشمل بقية األماكن األخرى بالمحط

ات من األنواع المعالجة نشاء تكون جميع المواد الكهربائية التي تستخدم في التركيبات واإلأنيجب  •
خصيصاً ضد الحرائق وتكون مصنعة طبقاً للمواصفات القياسية السعودية أو أحد المواصفات 

  .العالمية الخاصة بمقاومة الحريق

  .مقاومة الحرائق ومقاومة الصدماتات خاصة لحتياط تخضع التمديدات الكهربائية إلأنيجب  •

ات األمن الالزمة لمنع حدوث الحرائق نتيجة أي شرارة كهربائية قد إحتياط عتبار األخذ في اإليجب •
  .نصهار سلك المصهراتإ، وكذلك  تحدث من حركة القواطع أثناء الوصل أو الفصل

مة ضد تسرب المياه أو  تكون الوصالت الموجودة في مواسير التمديدات الكهربائية محكأنيجب  •
  .أخرىأي سوائل 

 تجهز المواسير التي تمر من منطقة األمان إلى منطقة الخطر بصندوق مانع للتسرب أنيجب  •
دها المواسير إلى ومقاوم للحريق أو أي صندوق آخر يعطي حماية مكافئة عند النقطة التي تدخل عن

  .المنطقة الخطرة

  .نة في نفس مواسير الدوائر األخرىال يسمح بتمديد موصالت الدوائر المؤم •

 تكون المعدات واألجهزة والتمديدات الكهربائية الثابتة في المناطق الخطرة من األنواع أن يجب •
المقاومة للحريق والتفاعالت الكيميائية والمواد الكبريتية ، وأن تكون في المناطق اآلمنة من األنواع 

  .ادية المستخدمة لألغراض الصناعيةالع
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بخالف المصابيح اليدوية  ( تغذى األجهزة التي يمكن حملها أو نقلها إلى أي مكان أن يجب •
  .من مصدر كهربائي محمي ضد تيار التسرب األرضي)  والمزودة بكابل مرن

عدم توصيل المعدات الكهربائية من النوع غير المؤمن على نفس الدائرة الكهربائية للمعدات يجب  •
  .من النوع المؤمن

  . تركيب مصهرات على الموصل المحايديجب عدم •

  .ال يسمح بتركيب قواطع أو مصهرات داخل هيكل مضخات الوقود •

 ترقيم أي معدة بذات الرقم هي والقاطع الموصل للتيار الكهربائي بلوحة التوزيع الكهربائية يجب •
  .ليسهل التحكم فيها وبسرعة مناسبة عند حدوث أي ظرف غير عادي

لتوصيالت والمقابس والقواطع والمفاتيح الفرعية بأرقام مناظرة ألرقام  ترقيم األسالك وايجب •
ية تسلسل األرقام في حالة وجود أكثر من لوحة إستمرارالقواطع بلوحات التوزيع الكهربائية مع 

  .فرعية ، وكتابة البيانات الوظيفية على اللوحة

 واألجهزة الكهربائية األخرى توصل األجهزة الكهربائية مثل اآلالت الحاسبة والكاتبة أن يجب •
  .بالدائرة توصيالً مستديماً بمفاتيح ذات قطبين

على الرصيف المحاذي لمحطة الوقود فإنه يجب )  ف. ك١٣,٨ (عند تمديد أي خط ضغط متوسط  •
  . تحت سطح األرضواحد متر يكون الخط من الكابالت األرضية وعلى عمق أن

  :ةسس والمواصفات الفنية الكهربائية التالي تشتمل التصاميم المقدمة على األأنيجب  •

  .ى تكون شبكات تغذية اإلنارة مستقلة عن شبكات تغذية القوأن .١

 تكون شـبكات وتمديدات التغذية لمنطقة المضخات منفصلة عن شـبكات تغذية باقي أقسام أن .٢
   .، وأن يكون لكل شبكة قاطع تيار عمومي خاص بها لسهولة التحكم محطة الوقود

   .) الفازات ( نظام التغذية بالتيار الكهربائي والجهد والذبذبة وعدد األطوار إيضاح .٣

مع درجة مئوية )  ٥٠ ( تكون درجة الحرارة المحيطة التصميمية لألدوات الكهربائية أنيجب  .٤
توضيح نظام التأريض لألجزاء الكهربائية ومقاطع أسالك التأريض ونوع العزل وطريقة عمل 

،  ، وحدات اإلنارة موتورات مضخات الوقود (دائرة سريان األرضي ار إختباألرضي ونظام 
  .على المخططات الكهربائية)  وخالفه… ، المفاتيح والقواطع  المقابس

  ). الفازات (مراعاة توزيع األحمال بالتساوي على األطوار  .٥

 مع مراعاة ،  تكون مقاطع الكابالت أو الموصالت مناسبة لشدة التيار المار بالدائرةأنيجب  .٦
 في درجة حرارة الكابل أو الموصل لضمان إرتفاعي لمواجهة أي أحمال بدون إحتياطنسبة 

  .سـالمة العزل
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إيضاح التفاصيل الفنية الكافية عن نوعية وحدات اإلنارة والمفاتيح والقواطع والمقابس  .٧
   .د التنفيذوالمصهرات ولوحات التوزيع والكابالت واألسالك وكل ما يلزم لاللتزام بها عن

تدون على المخططات مستويات شدة اإلضاءة المقترحة لكل قسم من أقسام المحطة  أنيجب  .٨
  .لمستويات المبينة فيما بعدوطبقاً ل

  :لمواصفات الفنية التاليةل تكون المواد الالزمة لألعمال الكهربائية لمحطات الوقود وفقاً أن يجب •

   ت من النحاس األحمر المجدول المعزولالكابالت واألسالك المستخدمة في التمديدا .١
Stranded Wire.  

الكابالت من النوع المسلح والمغلفة من الداخل بغالف من الرصاص أو بغالف من عديد  .٢
  .شتعال المقاوم لألحماض واإلPVCكلوريد الفينيل 

  .فولت)  ٦٠٠ (فولت ولألسالك )  ١٠٠٠ (الجهد المقنن للكابالت  .٣

، وتكون مغلفة بغالف من النايلون ومالئمة  زول بالثرمو بالستيكاألسالك من النوع المع .٤
 في أماكن تداول الوقود السائل واألماكن الرطبة والمعرضة للزيوت الطبيعية وأبخرة ستخداملإل

  .المواد الملتهبة في درجة الحرارة العادية

البالستيك المقاوم المواسير التي تمدد داخل األسقف والجدران من النوع المعدني المجلفن أو  .٥
  .شتعالللهب أو اإل

 تكون محمية جيداً وال تتأثر باألحماض أنالمواسير التي تمدد تحت سطح األرض يجب  .٦
   .والمواد الكبريتية في باطن األرض ومن النوع المقاوم للصدمات وضد التآكل

   . القواطع يكون بسعة قطع مناسبة لحمل الدائرةإختيار .٧

اطع الحاكمة لدوائر المضخات من النوع المزود بالحماية ضد التسرب القواطع الرئيسية والقو .٨
  .Earth Leakage Circuit Breakerاألرضي 

   .مصهرات الحماية تكون بالسعة المناسبة لحمل الدائرة .٩

لوحات التوزيع الفرعية المقترحة لمحطات الوقود تكون من النوع المقفل تماماً ومحكمة الغلق  .١٠
قاوم للصدمات ومدهونة بدهان مقاوم لألحماض والمواد الكبريتية ومصنعة من الصاج الم

 تكون من األنواع الغاطسة أن، ويفضل  ةوتركب في منطقة األمان بغرفة التوزيع الكهربائي
 يكون لها أن لوحات من النوع الذي يركب خارج الجدار فيلزم إختيار، وفي حالة  بالجدار

وباب خارجي إلحكام الغلق ومزود بإطار من باب للقواطع مباشرة  (أبواب مزدوجة 
   .) الكاوتشوك لهذا الغرض

، كما يوضح على   المنطقة التي تغذيها لوحة التوزيع في حالة وجود أكثر من لوحةإسم كتابة  .١١
وذلك بلون )  فولت… خطر مميت ، كهرباء ، الجهد  (باب اللوحة التحذيرات الهامة مثل 

   .أحمر
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ها تكون من النوع المحكم المغلق والمقاوم للحريق لمنع إستخدام بوحدات اإلنارة المسموح .١٢
 وتركب في Resistance Fire Class 1-IP-555تسرب الغبار واألتربة واألبخرة والسوائل 

منطقة مضخات الوقود ومناطق تغيير الزيوت والشحوم ، أما وحدات اإلنارة في منطقة األمان 
   .ة في األغراض الصناعيةفتكون من األنواع العادية المستخدم

المقابس في المناطق الخطرة ومناطق تغيير الزيوت والشحوم تكون من األنواع المعدنية  .١٣
 ، وأن تكون من النوع شتعالالمقاومة لألحماض والتفاعالت الكيميائية ومقاومة للحريق واإل
نة تكون من ، وفي المنطقة اآلم التشابكي أو بغطاء محكم وذات قطب أرضي وبمفتاح تأمين

  . األنواع العادية المستخدمة في األغراض الصناعية

دراسة تصميم اإلضاءة طبقاً للمواصفات السعودية أو أحد األنظمة العالمية المعترف بها في يجب  •
، وتكون شدة  ، ويلزم اإلشارة إلى النظام المختار في مستندات المشروع حسابات شدة اإلضاءة

 ، ويوضح الجدول التالي شدة اإلضاءة  الحد األدنى المطلوب تحقيقههي اإلضاءة الموضحة أدناه
 :لكل عنصر مراد إضائته

 إضاءتها  العناصر المراد ) شمعة( شدة اإلضاءة 
 والشحوم غرفة تخزين الزيوت ٥٤
 )المضخات (منطقة تداول الوقود ١٠٠
 ةستراحاإل غرفة ١٦٠
  والشحوم منطقة تغيير الزيوت ٣٢٠
 التجارية محالت البيعمنطقة  ٥٤٠
السيارات منطقة محالت عرض وبيع قطع الغيار وخدمات ١١٠٠

 تزود الدائرة أو الدوائر الكهربائية المغذية للمضخات بمفتاح أو قاطع مستقل للطوارئ أن يجب •
باإلضافة إلى المفتاح العمومي وذلك لفصل التغذية الكهربائية عن جميع مضخات الوقود ومعدات 

عشرة أمتار من )  م١٠ ( الملحقة بها ويركب في مكان قريب وعلى مسافة أمان ال تقل عن اإلنارة
  .أي فتحة في خزان تعبئة الوقود أو مضخة الوقود أو ماسورة التهوية

  :تبعاً لنوعها إلى،  تنقسم الدوائر الكهربائية لمضخات الوقود •

 كل من محرك المضخة ومعدات وتزود بدائرة كهربائية واحدة للتحكم في: المضخة المنفردة .١
،  اإلنارة الملحقة بها وتتم حمايتها بواسطة قاطع دائرة أو مصهر ذي سعة مناسبة لحمل الدائرة

للتمكن من فصل المضخة )  قاطع الدائرة ثنائي (كما تزود المضخة بمفتاح كهربائي ذي قطبين 
   . األخرى للتركيبات الكهربائيةكلياً عن األجزاء

وتزود بثالث دوائر كهربائية منفصلة ، واحدة لكل مضخة على حدة ، : دوجةالمضخة المز .٢
وواحدة لإلنارة ، وتتم حماية كل دائرة فرعية بقاطع دائرة مناسب أو بمصهر ذي سعة مناسبة 

في الدائرة )  قاطع ثنائي (لحمل الدائرة ، كما تزود المضخات بمفتاح كهربائي ذي قطبين 
تمكن من فصل جميع الدوائر الفرعية للمضخة كلياً عن بقية أجزاء الرئيسية للمضخة وذلك لل

الشبكة الكهربائية ، وتستخدم المفاتيح الزئبقية داخل الزجاج أو المفاتيح الدقيقة المغلقة للتوصيل 
  .والفصل داخل المضخات
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 من الواردة بكتيب حماية التركيبات الكهربائية شتراطات  نظام للتأريض وفقاً لإلإنشاءيجب  .٣
 شتراطات  وطبقاً لإل، تيار التسرب األرضي الصادر عن وكالة الوزارة للشئون الفنية

إلضافة إلى ما ا، ب ) ١١-٢ ( بند –الكهربائية العامة الواردة في الفصل الثاني من هذا الدليل 
  :يلي

 أرضي عام لمحطة الوقود بجوار غرفة توزيع الكهرباء الفرعية أو في مكان إنشاءيجب  -
 سب بعيداً عن منطقة تخزين وتداول الوقود ويجب أال تزيد مقاومة قطب التأريض عن منا
  .أوم)  ٢٥ (

 يؤرض الغالف المعدني لجميع المعدات والمضخات الكهربائية والمواسير أنيجب  -
وصناديق التوصيل والغالف المعدني للكابالت المسلحة وجميع األجزاء المعدنية لخزانات 

   .الوقود

ؤرض مضخات الوقود بموصل أرضي إلى األرضي العام ويكون من النوع  تأنيجب  -
   .المعزول المقاوم للتفاعالت الكيميائية والمواد الكبريتية

 والمعزول Stranded Wireتجهيز موصل أرضي من النحاس األحمر المجدول يجب  -
يض ، ويوصل أحد طرفيه بشبكة التأر ٢مم)  ٥٠ ( بمقطع ال يقل عن PVCبالبالستيك 

 لسهولة تثبيته بجسم عربة نقل Clampالعمومية، والطرف اآلخر يكون مزود بماسك 
  .الوقود أثناء عملية تفريغ الوقود بالخزانات لتسريب أي شحنات كهربائية ساكنة

 ، وأن PVC تكون خراطيم ملء الوقود من النوع المعدني المغلف بالبالستيك أنيجب  -
غ أي شحنات كهربائية ساكنة من السيارات أثناء تعبئتها تكون موصله جيداً للكهرباء لتفري

  .بالوقود في األرض مباشرة

 ، PVC يكون خرطوم تفريغ الوقود من النوع المعدني المغلف بالبالستيك أنيجب  -
لتسريب أي شحنات كهربائية ساكنة أثناء عملية التفريغ من سيارات نقل الوقود إلى 

  .الخزانات األرضية بالمحطة

  .صالحية شبكة التأريض كل خمس سنوات على األكثرإختبار جراء إيجب  -

 ألوان الموصالت الكهربائية الموضحة طبقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية إتباع ضرورة  •
  :، كالتالي للمواصفات والمقاييس

 اللون الموصل
 بني أحمر أو أسود أو أبيض أو الكهرباء
 أزرق فاتح التعادل
  أو أخضر مختلط باألصفرأخضر األرضي

 تكون التمديدات التي تتم في األسقف والجدران داخل مواسير محمية ومقاومة للحرائق أو أنيجب  •
  . وتكون مدفونة جيداً ومغطاة من جميع الجوانب باألسمنتشتعالاإل

ت  تكون التمديدات األرضية سواء الكابالت أو األسالك داخل مواسير معالجة ضد التفاعالأنيجب  •
  :التاليةشتراطات اإل، وتتبع  الكيميائية والمواد الكبريتية وضد التآكل ومقاومة للحريق
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المارة بالقرب من المنطقة ) ف. ك١٣,٨( يقل عمق كابالت الضغط المتوسـط الأيجب  -
  .متر من سطح اإلسفلت) م١(الخطرة عن 

سم من )  ٧٠ (عن )  فولت٣٨٠/٢٢٠/١٢٧(يقل عمق كابالت الضغط المنخفض ال أيجب  -
  .سطح اإلسفلت

 أخرى، وطبقة  وضع طبقة من الرمل الجاف تحت الكابالت التي تمدد في باطن األرضيجب  •
  .، كما يتم وضع بالطات خرسانية وشريط تحذيري بطول مسار الكابالت سم)  ١٠ (فوقها بسمك 

  و المنطقة ال يسمح بعمل أي وصالت في األسالك داخل المواسير سواء في المنطقة الخطرة أ •
، مع عدم  ، كما ال يسمح بعمل أي وصالت في الكابالت في تمديدات المنطقة الخطرة أيضاً اآلمنة

  .السماح بعمل أي تركيبات كهربائية مؤقتة في أي جزء من أجزاء المحطة

التي تركب خارج )  الخ… المقابس والمفاتيح  ( تكون جميع األدوات الكهربائية مثل أن يجب •
أو على الجدران الخارجية من النوع المحمي ضد المياه واألتربة واألبخرة واألحماض المباني 

Outdoor, Weather Proof Type.  

المختلفة  غرفة كهرباء داخلية مستقلة لتوزيع الطاقة الكهربائية على أقسام المحطة إنشاء يجب •
من )  مسافة أمان (ر عشرة أمتا)  م١٠ (، وعلى بعد ال يقل عن  ) ٢م٦ (بمساحة ال تقل عن 

ي سم مع عدم عمل فتحات تهوية ف)  ٢٠ (المنطقة الخطرة وتكون سماكة الجدران ال تقل عن 
  .الجدار المواجه للمنطقة الخطرة

، يراعى ضرورة الحصول  هرباء لتركيب محول شركة الكهرباء لتخصيص غرفة كالحاجةعند  •
لكهرباء المحلية وتنشأ الغرفة في موقع ال على مخطط وتصميم غرفة المحول الكهربائي من شركة ا

خمسة عشر متر من المنطقة الخطرة ولها واجهة واحدة على األقل على )  م١٥ (يقل بعده عن 
 أن تكون فتحة التهوية ومدخل الغرفة جهة الشارع مع مالحظة أن عتبارالشارع مع األخذ في اإل

  .مم ٥ ×مم  ٥بعد الفتحات عن ، بحيث ال يزيد  تغطى هذه الفتحة بشبك ضيق الفتحات

 تكون جميع القواطع الحاكمة لدوائر المنطقة الخطرة من النوع المؤمن وتعمل بنظام أنيجب  •
  .التسريب األرضي سواء للتيار أو الجهد

عمل دائرة حماية كهربائية للتحكم في فصل التيار الكهربائي عن جميع شبكات الكهرباء يجب  •
، كما يتم عمل دائرة  د حدوث أي شيء غير عادي لمضخات الوقودالخاصة بالمنطقة الخطرة عن

  . للتحكم في فصل التيار عن جميع شبكات كهرباء المحطة بالكاملأخرىحماية كهربائية 

، وفي حالة الضرورة يتم عمل غرفة  ال يسمح بعمل غرف تفتيش كهربائية في المنطقة الخطرة •
 محكمة غ صناديق تفريإستخدام ويمكن . اآلمنة فقطكم الغلق وفي المنطقةتفتيش من النوع المح

 تكون معزولة جيداً بمادة تمنع تآكلها أو تفاعلها مع المواد أنالغلق عند الحاجة إليها ويجب 
  .الكبريتية واألحماض

فولت وتكون مزودة بكابل )  ٥٠ (، يجب أال تعمل على جهد أكبر من   مصابيح يدويةإستخدامعند  •
 تكون من النوع الذي يعمل بالبطاريات الجافة ومؤمنة ضد حدوث أنكما يفضل ،  مرن جيد العزل
  .الشرارة منها

 تنتج من المعدات أنوضع أدوات إطفاء الحريق المالئمة للشرارة الكهربائية التي يمكن يجب  •
  .والقواطع
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در  وجود مص عدمية عندإحتياطفي حالة تغذية المحطة بمولد كهربائي بصفة أساسية أو بصفة  •
  :تغذية خارجي يراعى التالي 

 يتم وضع المولد في غرفة مستقلة بعيداً عن منطقة تداول وحفظ المواد البترولية أنيجب  .١
       مضاد للمحطة وبمسافة أمان ال تقل عن إتجاهوتكون أبواب الخدمة وفتحات التهوية على 

  .خمسة عشر متر)  م ١٥ (

كبة على المولد الكهربائي أعلى ما يمكن فوق سطح  تكون ماسورة عادم الماكينة المرأنيجب  .٢
  .) م٢,٥ (ها عن إرتفاعوبحيث ال يقل الغرفة رأسياً 

يجب تأمين خزان الوقود اليومي الخاص بتموين الماكينة الخاصة بالمولد الكهربائي ضد  .٣
   .الحريق

  .وخالفهعدم ترك أو وضع أي مواد ملتهبة داخل غرفة المولد كتخزين الشحوم والزيوت يجب  .٤

  . تقوم بجميع أعمال التمديدات والتركيبات الكهربائية شركة متخصصة ومعتمدة من األمانةأنيجب  •

   الخاصة بمحطات الوقودالميكانيكيةشتراطات اإل ٧-٣-١٣-٦

 بالمواد البترولية التي سيتم وال تتأثرمة ئ خزان الوقود مالإنشاء تكون المواد الداخلة في أنيجب  •
  . مناسبةأخرى فيها الصلب أو أي مادة  يستخدمأنتخزينها ويمكن 

  ).  مم٦ (ال يقل سمك ألواح الصلب في أي مقطع عن أيجب  •

 يكون لكل قسم من الخزان وسيلة مستقلة لقياس كمية الوقود به في حالة وجود أكثر من أن يجب •
شاف أي كتإلقياس كمية الوقود في الخزانات و وسائل إلكترونية حديثة إستخدام ويتم ، قسم بالخزان

  .تسرب قد يحدث للوقود من الخزانات أو األنابيب

 تستخدم هذه األنبوبة في إدخال مقياس كمية أن، فيجب  في حالة ملء الخزان بأنبوبة ملء رأسية •
 يلحم في قاع الخزان مباشرة تحت أنبوبة الملء لوح من الصلب بسمك أن، ويجب  الوقود بالخزان

  .قياس العمق مصنوعاً من مادة غير حديديةال يقل عن سمك الخزان وأن يكون م

، فيجب أال يستخدم مقياس العمق في قياس كمية الوقود  إذا كان الخزان مزوداً بأنبوبة ملء مائلة •
  . تستخدم وسيلة مناسبة للقياسأنبالخزان ويجب 

  تدخل خطوط أنابيب الملء والتهوية والتغذية إلى الخزان من القمة فقط عند المستوىأن يجب •
  .الرأسي المار بالمحور الطولي للخزان

كيلو باسكال عندما تكون )  ٧٠ (ستاتيكي الناشئ عند قاع الخزان على ال يزيد الضغط اإلأيجب  •
  .أنبوبة الملء مملوءة بالوقود

كيلو باسكال لمدة )  ١٣٥ ( يتم ملء الخزان بالماء وتعريضه لضغط هيدروستاتيكي مقداره أن يجب •
يقة للتحقق من عدم وجود تسرب من الخزان أو يتم تعريض الخزان لضغط دق) ١٥(ال تقل عن 

  :للتالي طبقاً ،  محددةكيلو باسكال لفترة زمنية)  ١٢٥ (هوائي مقداره 
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التخزينية الحد األعلى للطاقة

 )لتر(
 ختبار اإل فترة
 )ساعة(

٢٤ ١٥٠٠٠ 
٤٨ ٢٠٠٠٠ 
٧٢  ٤٥٠٠٠ 
٩٦ ٦٠٠٠٠ 

ت الدخول والملء والتغذية والتهوية بغرفة تفتيش من الطوب أو  تحاط توصيالت فتحاأن يجب •
        الخرسانة مع تزويدها بغطاء له قفل وكذلك بمانع تسرب مزدوج أو يكون مرتفعاً إلى مسافة

  .حاطته بمنحدر خرسانيإسم فوق مستوى أرضية منطقة الخدمة مع )  ٥ (

  ة لتحديد كمية الوقود بحيث تمنع تدفق أكثر من  تزود المضخة اآللية للوقود بوسيلة تلقائيأن يجب •
  .لتر من الوقود في كل مرة تشغل فيها المضخة)  ٩٠ (

اصل  تكون المضخة اآللية للوقود مجهزة بوسيلة تبريد ميكانيكية تمكنها من العمل المتوأنيجب  •
  . درجة الحرارة بهاإرتفاعدون 

لعمل إال عند رفع الفوهة من مكانها المعتاد  تزود المضخة بوسيلة تحكم ال تسمح لها باأنيجب  •
، كما تعمل هذه الوسيلة على إيقاف المضخة عند  وتشغيل المفتاح اليدوي الموجود على المضخة

  .إعادة الفوهة إلى وضعها المعتاد

 تركب أنبوبة الرجوع الجانبية بحيث تعمل على إعادة الوقود الزائد إلى الخزان وأال يزيد أن يجب •
  .كيلو باسكال)  ٢٠ (قصى للضغط الذي يبدأ عنده الرجوع عند الحد األ

)  ٥٠ ( يتحمل الزجاج ضغطاً هيدروستاتيكياً مقداره أن، فيجب  إذا زودت المضخة بمبين زجاجي •
  .كيلو باسكال

 يتوفر تيار هواء مناسب للتهوية حول المضخة وأال تقل المساحة الكلية الفعالة لفتحات أن يجب •
   .٢سم)  ٧٥ (التهوية عن 

 يكون خرطوم التوزيع من النوع الموصل للكهرباء وذو سطح خارجي أملس ومقاوم أن يجب •
، وأن يكون  أربعة أمتار)  م٤ (للعوامل الجوية والتآكل والمواد البترولية وأال يزيد طوله عن 

  .مم)  ٣٠ – ٢٠ (مقاس قطر الخرطوم الداخلي من 

وقود في الفراغ الموجود تحت غالف المضخة فيلزم  في حالة إمكانية حدوث أي تسرب لليجب •
  .متصاص هذا التسربإبة مثل ملء الفراغ بالرمل ليمكن  وسائل مناسإستخدام

ات الالزمة لمنع تسرب حتياط يتم عمل مجاري مناسبة ألرضية منطقة العمل وتتخذ اإلأن يجب •
  .زين إلى مواسير الصرف أو المجاريالبن

 أو نتيجة زيادة رتدادلوقود بقاطع تلقائي يمنع تناثر الوقود نتيجة اإل تزود فوهة تصريف اأن يجب •
الملء وأال يزيد معدل التصريف الالزم لتشغيل القاطع عن نصف معدل التصريف المضبوط عليه 

  .ذراع فتح الفوهة
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  إال إذا توافرت جميع ، تزود المضخات التي يتم تشغيلها بواسطة عامل بذراع لفتح الصمامالأيجب  •
  :الشروط التالية

ات الالزمة لضمان عدم إزاحة الفوهة من أنبوبة الملء للسيارة أثناء عمليات حتياطتخاذ اإلإ .١
   .الملء العادية

شغيل صمام الفوهة ت ذراع  تحرير يتمأنفي حالة سقوط الفوهة من أنبوبة الملء للسيارة فيجب  .٢
   .قف تدفق الوقود في الحالصطدام الفوهة بالسيارة أو باألرض وأن يتوإتلقائياً عند 

 وتحرير يتم تركيب الفوهة في خرطوم التصريف بطريقة تضمن توقف تدفق الوقود أنيجب  .٣
الفوهة من مجموعة التصريف في حالة تحرك السيارة أثناء تواجد الفوهة في أنبوبة الملء 

  . يحدث تلف في صمام التحكم أو الخرطوم أو المضخةأنوذلك قبل 

ي فوهة مضخة الوقود في محطات الخدمة الذاتية باإلضافة إلى ما سبق المتطلبات  تتوفر فأنيجب  •
  :التالية

  .دقيقة/لتر)  ٩ ( يكون الحد األدنى لمعدل التصريف الالزم لتشغيل قاطع التصريف أنيجب  .١

يجب بعد تشغيل القاطع أال يكون من الممكن إعادة التصريف بدون إعادة ذراع التحكم في  .٢
  . إلى وضع القفلالفوهة أوالً

 تزود الفوهة بأداة تمنع التصريف إال إذا وضعت الفوهة في وضعها الصحيح أو تم توجيهها أن .٣
   .إلى أسفل

ات الالزمة إلعادة الخرطوم تلقائياً إلى وضعه الطبيعي اآلمن بجوار المضخة حتياط تتخذ اإلأن .٤
  .ستخدامبعد اإل

ب والصمامات وملحقاتها وكذلك على أي حلقات  تؤثر المنتجات البترولية على األنابيالأيجب  •
  .وصل

جهادات الناشئة عن التمدد الحراري إل يحدث تلف أو تسرب لألنابيب وتوصيالتها بتأثير االأيجب  •
 تتحمل أنكما يجب )  مثل مرور السيارات (أو القوى األخرى التي تحدث أثناء الخدمة العادية 

 يتم حمايتها أن تؤثر عليها عند تعرضها للحريق أو  درجات الحرارة التيإرتفاعاإلجهادات و
  .بطريقة مناسبة ضد تلك الظروف

 يزود خط األنابيب بعدد كاف من الصمامات لتحقيق التشغيل بكفاءة وأمان أثناء التشغيل أنيجب  •
، ويجب أال يقل عددها عن  العادي وكذلك في حالة حدوث أي تلف أو في حاالت الطوارئ

  . األنابيب بمضخة الوقودإتصال األنابيب بالخزان واآلخر عند إتصال عند  أحدهما ،صمامين

  . يتم حماية األنابيب من التآكل ودهانها بدهان مقاوم لذلكأن يجب •

 توضع خطوط األنابيب بحيث ال تتلف تحت ظروف التشغيل العادية ويفضل أال يقل أن يجب •
  .  الخزانإتجاهفي )  ٤٠ : ١ (ائلة عن انحدار أنابيب التهوية والتغذية وأنابيب الملء الم

 تقل المسافة األفقية بين موضع مخرج أنبوبة التهوية وأي حد من حدود المحطة أو أية الأيجب  •
  .فتحة في أي مبنى عن مترين

كيلو باسكال )  ١٣٥ (األنابيب وتوصيالتها بضغط داخلي هيدروستاتيكي قدره إختبار  يتم أن يجب •
  .دقائق للتأكد من عدم وجود تسرب فيها قبل تغطيتها بالخرسانة أو الرمل) ١٠(لمدة ال تقل عن 
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  . تدهن األنابيب وترقم بطريقة مناسبة تسمح بالتعرف السهل على محتوياتهاأن يجب •

 تدعم خطوط األنابيب المدفونة تحت األرض وتغطى بطبقة من الخرسانة الناعمة ال يقل أنيجب  •
، وفي حالة وجود حركة للسيارات فوق  يتها ببالط من الحجرسم أو يتم حما)  ١٥ (سـمكها عن 

  .خطوط األنابيب فيجب تغطية المنطقة بالخرسانة المسلحة

 تمأل المجاري التي توضع بداخلها األنابيب بالرمل الجاف أو ما يماثله وأن تكون بأبعاد أنيجب  •
  .مناسبة لتسهيل أعمال الصيانة للصمامات والملحقات

 الوصالت بين الخزان واألنابيب وبين األنابيب والمضخة مجهزة بطريقة تسمح لها  تكونأنيراعى  •
 .بالحركة لتالفي تسرب الوقود منها أثناء حركة السيارات فوقها

   الخاصة بمحطات الوقودالبيئية والصحيةشتراطات اإل   ٨-٣-١٣-٦

ا تم تصريفها مباشرة تعتبر المواد المتطايرة وغير المتطايرة من منتجات البترول مصدراً للخطورة إذ
،  حالة عدم وجود شبكة صرف صحي عامةللشبكات العامة للصرف الصحي أو الصرف الداخلي في 

، بينما  نفجارات وتدميراً للممتلكاتإفالبترول مادة سريعة التطاير وإذا تم تصريفها للشبكات قد تسبب 
عالجة يصعب معالجتها في محطات المالمنتجات غير المتطايرة مثل الزيوت الثقيلة والشحوم الصناعية 

، لذلك يلزم معالجة المياه المحتوية على الزيوت والشحوم والمواد البترولية  نسداد المواسيرإوتتسبب في 
مسبقاً قبل السماح بتصريفها للشبكات العامة للصرف الصحي أو الصرف المحلي للموقع وتراعى في ذلك 

  :الضوابط التالية

حي قبل تصريفها إلى الشبكة المطلوبة للمعالجة المسبقة لمياه الصرف الص تطبق النسب أن يجب •
وفقاً )  هـ١٤٠٢،  ٠١-١٤٠١الوثيقة  (، الصادرة من مصلحة األرصاد وحماية البيئة ة العام

   :لإلرشادات التالية

  .لتر/ملجم)  ١٢٠  (شحوم وزيوت -

  .لتر/ملجم)  ١٥٠  (فينول -

  .لتر/ملجم)  ٠,٥  (إجمالي هيدروكربونات مكلورة -

، فإنه يلزم معالجتها مسبقاً قبل صرفها إلى  وعند تجاوز المواد المذكورة للحدود المشار إليها بأعاله •
 ويتم تحديد أساليب قياس التصرف وجمع العينات وطرق التحليل ، شبكة الصرف الصحي العامة

ت دة بواسطة الهيئاالمياه ومياه الصرف الصحي المعختبار بالمعمل وفقاً للطرق القياسية إل
  ). ، اتحاد مراقبة تلوث المياه ، رابطة أعمال المياه رابطة الصحة العامة (األمريكية 

  :ال يسمح بتصريف أي من السوائل التالي ذكرها إلى شبكة الصرف الصحي •

 ،  أو لالنفجارشتعال، أو أي سائل قابل لإل ، زيت البترول ، النفتالين ن، البنـزي الكيروسين .١
   ً. كان أو غازياصلباً

لتر من زيت البترول /جزء في المليون ملجم)  ٢٥ (مياه الصرف التي تحتوي على أكثر من  .٢
   .أو زيوت ال تتحلل بيولوجياً أو أي منتج من أصل زيت معدني

   .مياه الصرف التي تحتوي على زيوت عامة أو دهون أو شحوم .٣
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 المواد المشار إليها بأعاله إلى الشبكات العامة وإذا تم تصريف المياه أو المخلفات التي تحتوي على •
فيكون للجهة المختصة رفض تصريفها أو إلزام صاحب المحطة بعمل معالجة )  للصرف الصحي (

مسبقة لدرجة مقبولة كما هو وارد في الفقرة أعاله للسماح بتصريفها أو التحكم في الكميات ومعدل 
  . تكاليف نقل ومعالجة هذه المخلفاتتحصيلوح بها أو  بحدود النسب المسماإللتزامالصرف لضمان 

 الحق في مراجعة التصميم والتركيب ألجهزة ومعدات وحدات المعالجة  أو اإلدارة المختصةللبلدية •
، وتوضع هذه الوحدات في مواقع مناسبة يسهل تنظيفها والكشف عليها  الالزمة قبل الموافقة عليها

  .بسرعة

م المتخلفة عن السيارات في أماكن خاصة ثم تنقل وتدفن خارج البلدة في ع الزيوت والشحويتجميتم  •
، وسيكون المالك مسئوالً عن إزالة المواد المراد التخلص منها  حفر خاصة بذلك تحددها البلدية

، ويجب عليه تسجيل تاريخ ووسائل اإلزالة في بيان قد يطلب منه من قبل لجان المتابعة  بشكل سليم
  .في أي وقت

، كما يتم  ، تتم المعالجة في غرفة الترسيب والتصفية من الزيوت وخالفه ي حالة الصرف المحليف •
  .التأكد من سالمة وكفاءة التربة وسعة ودقة الوحدات الخاصة بذلك

يجب عمل ميول في أرضية المحطة تؤدي إلى قنوات خاصة بالصرف داخل الموقع تؤدي إلى  •
 معالجتها قبل صرفها على شبكات الصرف الصحي العامة أو مصايد الشحوم أو البنزين حيث تتم

  .، وال يسمح بتسرب أي سوائل خارج الموقع الصرف المحلي الخاص بالموقع

  : مراعاة المتطلبات التالية عند تصميم المصايد للشحوم والزيوت •

  . تكون سعة مصيدة الشحوم والزيوت مناسبة لكميات الماء المستعملأنيجب  .١

  .مخلفات عبر المصيدة عدا الشحوم والزيوت المختلطة بالماءعدم صرف أي  .٢

 درجة حرارة المياه إرتفاع تكون المساحة السطحية للمصيدة كبيرة قدر اإلمكان لتجنب أنيجب  .٣
   .المراد معالجتها ولتوفير التهوية المناسبة لها

   .عمل عوارض لتقليل سرعة الدخوليجب  .٤

   .حوم والزيوت منهخفض منسوب المخرج لمنع مرور الشيجب  .٥

 يكون قاعها مخروطياً ويوصل المخرج أن، ويفضل   تكون جوانب المصيدة منحدرةأنيجب  .٦
  .في أسفل قاع المخروط

  .تنظيم وسائل كشط وإزالة الشحوم والزيوت العائمة .٧

  . يتم صيانة المصايد بعناية وبصفة مستمرةأنيجب  .٨

، وهو من الغازات التي تكون   وسامشتعال لإل، حيث أنه قابل  يزال غاز البنزين بالتهويةأن يجب •
  .، وهو أقرب للتجمع في األماكن المنخفضة مثل مواسير وغرف التفتيش العميقة أثقل من الهواء

، وهي عبارة عن غرفة مصمتة ومعزولة ذات قواطع متعددة وتوضع  عمل مصيدة للبتروليجب  •
، وتجهز الغرفة بأغطية غير  حجز البنزينالقواطع متتالية ومخارجها تحت مستوى الماء حتى يتم 

، ويجب  ، ويتم تأمين التهوية الالزمة للتخلص من غاز البترول شتعالمنفذة للهواء لمنع أخطار اإل
 ونهاياتها السفلية تدلى أقرب ما شتعال أنابيب التهوية كافياً لتالفي كافة أخطار اإلإرتفاع يكون أن

  .لبترولستخالص غاز االماء إليكون من سطح 
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 بمقاييس حماية البيئة الصادرة عن مصلحة األرصاد وحماية البيئة وما يصدر عنها يجب اإللتزام •
 .الحقاً من تعليمات حول الموضوع

   في محطات الوقودالسالمة والوقاية ومكافحة الحريقإشتراطات   ٤-١٣-٦

  عام ١-٤-١٣-٦

 يقوم أنئم منها قبل ال يجوز الترخيص بإقامة أي محطة أو ترميم أو توسعة أو تجديد ترخيص للقا •
طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السالمة 

  شتراطات اإل بالمواصفات واإللتزاموالمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى 
ات مراعاة التقيد بأن يكون منح وعلى الجهات المختصة بالبلديشتراطات اإلهذه والقواعد الواردة ب

عد أويكون المكتب الذي إشتراطات من قواعد وشتراطات اإلهذه الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد ب
الدراسة المذكورة أعاله مسئوالً أمام الدفاع المدني والجهات المختصة األخرى ذات العالقة عن 

م بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشاة جدية الدراسة ودقتها واإلشراف على تنفيذها كما يلتز
كما يكون مسئوالً بالتضامن مع مالك المنشاة شتراطات اإلهذه الواردة بشتراطات اإلللتعليمات و

  .والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد

ا تضمنه نظام الدفاع المدني يتم ضبط مخالفات السالمة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبات عليها وفقاً لم •
  . وما يصدر عن الدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه األمور

  :ات التاليةاإللتزام ويتولى المهام و،  مسئوالً عن السالمةلمحطةيعين با •

الخاصة   شتراطات اإلمتابعة تنفيذ  يعتبر المسئول عن السالمة في المحطة مسئوالً مباشراً عن .١
 كما يلتزم بالتنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص .وقود عند التنفيذ وعند التشغيلبمحطات ال

لوضع خطة للتدخل واإلخالء واإلنقاذ واإلطفاء في أوقات الطوارئ واإلجراءات والخطوات التي 
تخاذها في حالة وقوع حريق أو خطر لحين وصول فرق الدفاع إيجب على العاملين بالمحطة 

  .المدني

 المسئول عن السالمة بالمحطة بإخالئها وإيقاف المضخات وعدم السماح ألي سيارة بدخولها يلتزم .٢
 وفي هذه الحالة يجب إغالق جميع مداخل ، خالل عملية تعبئة الخزانات الرئيسية للمحطة بالوقود

 المحطة مغلقة أنالمحطة ومخارجها بمتاريس عاكسة أو وسيلة مناسبة وواضحة الرؤية تدل على 
 المحطة مغلقة بصفة مؤقتة للتزود أنيس هناك ما يمنع من وضع لوحة توضح للجمهور ول

  .بالوقود

يجب تدريب جميع العاملين بالمحطة على أعمال السالمة واإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف في مدارس  •
 ومعاهد التدريب السعودية المتخصصة المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بأحد

 تتحمل أنمعاهد أو مراكز الدفاع المدني وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني على 
  .التدريب على أساس تكلفة المتدرب الواحد)  أو حصتها من تكاليف (الجهة طالبة التدريب تكاليف 

  الموقع ٢-٤-١٣-٦

ة بها كمراكز تتولى البلديات إصدار تراخيص محطات بيع وتوزيع المحروقات واألنشطة الملحق •
 والتشحيممحطات الوقود والغسيل  إشتراطات الغسيل والتشحيم وخدمة السيارات وفقاً لما تضمنته 

ستيفاء متطلبات السالمة وأمن الحريق الصادرة من الدفاع المدني إ وبعد ، الواردة في هذا الدليل
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لمديرية العامة للدفاع وأن ترسل المخططات الخاصة بالسالمة والحماية ل شتراطاتاإلهذه بموجب 
  . المدني لمراجعتها

  .البناءإشتراطات طبقاً لما ذكر سابقاً في هذا الفصل من دليل أنظمة و ختياراإل يتم أنيجب  •

، ويحظر   ومقاومة للحريقشتعال تشيد كافة مباني ومنشآت المحطة من مواد غير قابلة لإلأنيجب  •
 . غير مرخص بها داخل المحطةىأخرسكن العمال أو غيرهم أو مزاولة أي أنشطة 

  خزانات ومضخات الوقود ٣-٤-١٣-٦

حيث تم وضعها بالتنسيق مع الدفاع   ،طبقاً للشروط المذكورة سابقاً في هذا الفصلتنفذ  أنيجب   •
  .المدني والجهات األخرى ذات العالقة

  أنظمة اإلنذار والوقاية من الحريق ومكافحته ٤-٤-١٣-٦

ستدعاء فرق اإلطفاء ويتم إ باإلضافة إلى وسائل ، ريقتزود المحطة بنظام اإلنذار المناسب ضد الح  •
  .رة الدفاع المدني المختصةالتنسيق في ذلك مع إدا

  : ات الوقائية ضد الحريقحتياطاإل •

  . وضع الفتات تحذيرية بمنع التدخين داخل المحطة ومراقبة تنفيذ ذلك بحزم .١

  . ال يستخدم الوقود بتاتاً في التنظيفأيجب  .٢

  .  المتناثر في الحاليجب إزالة الوقود .٣

تخاذ العناية الفائقة إبالوقود يجب )  سيارة بيت متنقل (ستجمام عند تعبئة خزان سيارة اإل .٤
)  الثالجات (كإغالق مواقد الغاز وفصل التيار الكهربائي مؤقتاً عن األجهزة كالمبردات 

  . والسخانات عند التعبئة

 بالمحطة كما يحظر بتاتاً القيام بأعمال تعالشيمنع وجود مسببات الحريق والمواد القابلة لإل .٥
القطع أو اللحام وغيرها من األعمال التي قد يترتب عليها حدوث شرر أو قوس كهربائي مع 

  . الذاتيشتعالتفادي أي ظروف تؤدي إلى اإل

  : معدات إطفاء الحريق •

وعاً طبقاً لما  تزود مباني ومنشآت المحطة بطفايات الحريق اليدوية المناسبة كماً ونأنيجب  .١
  .  المختصةتحدده سلطة الدفاع المدني

 درجة الحرارة إلى حد معين وتركب إرتفاع يتم توفير طفايات آلية تعمل تلقائياً عند أنيجب  .٢
  ).  طفاية واحدة لكل مظلة (فوق منطقة مضخات الوقود في سقف المظلة بواقع 

افة أرجاء المحطة وتوضع في يجب تأمين عدد كاف من جرادل الرمل الناعم النظيف في ك .٣
اثنتين عند كل من )  ٢ (أماكن مناسبة وسهلة المنال للعاملين بالمحطة بحيث ال يقل عددها عن 

  . منطقة مضخات الوقود وبالقرب من خزان الوقود وبأماكن تزويد السيارات بالزيوت والتشحيم

ن فتحة الخزان وأخرى بالقرب م)   كجم١٢ (توضع طفاية حريق بودرة كيميائية جافة سعة  .٤
  . قرب مولد الكهرباء
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 ). ٣-٦ (رقم يكون الحد األدنى لطفايات الحريق المطلوبة لتأمين مضخات الوقود طبقاً للجدول  .٥

  الحد األدنى لطفايات الحريق المطلوبة لتأمين مضخات الوقود )٣-٦(جدول 
  

عدد مضخات 
 الوقود

طفايات حريق بودرة كيميائية 
 كجم) ١٢ (جافة سعة

جهاز إطفاء رغوي 
جالون )١٠(سعة 

جهاز إطفاء رغوي 
جالون) ٣٤(سعة 

٢ ٣ ٣-١ - 
١ ٢ ٩ ٧-٤ 
٢ ٣ ١٣ ١١-٨ 
٣ ٥ ١٧ ١٥-١٢ 
٤ ٧ ٢٠ ٢٠-١٦ 

  :ملحوظه  •

طفاية حريق )  ٢ (مضخة فيضاف إلى الجدول السابق )  عشرين (إذا زاد عدد مضخات الوقود عن 
)  خمس (جالون لكل )  ١٠ (از إطفاء رغوي سعة جه)  ١ (كجم و )  ١٢ (بودرة جافة سعة 
  . مضخات وقود فأقل

  ):  محابس اإلطفاء (مصادر مياه اإلطفاء وحنفيات الحريق  •

ات الالزمة لتأمين مياه اإلطفاء بالضغط المناسب من شبكة اإلطفاء بالمدينة أو حتياطيجب أخذ اإل .١
ذا الغرض بالمحطة ويزود له يقام متر مكعب)  ١٣٦,٤ (من خزان خاص ال تقل سعته عن 

 ٣,١٨ ( في الدقيقة وضغط ال يقل عن متر مكعب)  ٢,٢٨ (فاء ذاتية التحضير بطاقة بمضخة إط
على البوصة المربعة عند مخارج محابس اإلطفاء وتركب هذه المضخة في غرفة منعزلة )  رطل

يغ مع عمل التهوية فرعشرين متراً من منطقة مضخات الوقود أو الت)  ٢٠ (على بعد ال يقل عن 
  . الالزمة لها

يقدر عددها بمعرفة الدفاع المدني طبقاً لحجم )  محابس إطفاء (يلزم تركيب حنفيات حريق  .٢
المحطة وتعدد أنشطتها وتكون من النوع والقطر المستخدم بمراكز الدفاع المدني بالمملكة مع 

ن يفصل بينها وبين أ المحطة وللمطافئ على األقل في جهتين مختلفتين داخل)  محبسين (توفير 
خمسة عشر متراً وال تزيد عن )  ١٥ (منطقة مضخات الوقود ومنطقة التفريغ مسافة ال تقل عن 

  . ثالثين متراً بأي حال من األحوال)  ٣٠ (

  .  يكون حجم خزان الماء كافياً ومناسباً مع حجم المحطةأنيجب  .٣

ف والمفاتيح والمجمعات والموزعات الالزمة على  يتم تأمين خراطيم للمياه وتزود بالقواذأنيجب  .٤
  :التالي يتم وضعها في صناديق تعد لهذا الغرض عند كل محبس إطفاء حسب أن
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 العدد المطلوب النـــــوع

 )٤( بوصة ) ١,٥ (متراً وقطر )  ٣٠ (خراطيم بطول 
  )٤( بمقبض على شكل مسدس بوصة ومزودة)  ١,٥ (فوهة رش ماء حريق قطر 

)  ١,٥ (بوصة ومخرجين بصمامات قطر  )٢,٥ (زعات خراطيم ذات مدخل مو
ة

)٢( 
 )٢(بوصة)  ٢,٥ (بوصة ومخرج قطر )  ١,٥ (مجمعات خراطيم ذات مدخلين قطر 

 )٢( بوصة)  ٢,٥ (مفتاح خراطيم قطر 
 )٢( بوصة  )١,٥(مفتاح خراطيم قطر 

وم واحد على األقل من خراطيم المياه ر صندوق إطفاء رغوة بحيث يزود خرطيمع ضرورة توف .٥
  ). ٪٣ (جالون بتركيز )  ١٨ (الموضحة بالجدول بوحدة رغوة تتكون من خالط وخزان بسعة 

  حماية العاملين   ٥-٤-١٣-٦

 السليم لوسائل السالمة والحماية المتوافرة بالمحطة ستخدام يتم تدريب العاملين على اإلأنيجب  •
  . أو المدينةبالتنسيق مع الدفاع المدني بالمنطقة 

كالقفازات ونظارات الوقاية  ( يرتدي العاملون بالمحطة الزي والمعدات المناسبة للحماية أنيجب  •
  ).  متصاص الكهرباء الساكنةوأحذية أمان إل

  .  يتم خلع المالبس الملوثة بالوقود في الحال وغسل أي منطقة متأثرة بالوقود بعنايةأنيجب  •

  . ضفاضة أو الممزقة ألي عامل أثناء عملهرتداء المالبس الفإال يسمح ب •

  . يتم تامين صندوق لإلسعافات األولية بالمحطة يزود بالمواد الطبية الالزمةأنيجب  •

  تخاذها في حالة حدوث حريق أو خطر إالخطوات واإلجراءات الواجب  ٦-٤-١٣-٦

 ، إصالح ، تغيير زيوت ، تشحيم ، تموين تفريغ وقود (يجب إيقاف جميع األعمال بالمحطة فوراً  •
  . وإخراج السيارات الموجودة بالمحطة ومنع الدخول إليها)  لخإ،  ، صيانة

  .يجب إشعار الدفاع المدني فوراً وخدمات الطوارئ األخرى •

 تتم مواجهة الحريق أو الحادث من قبل العاملين المدربين بواسطة وسائل ومعدات السالمة أنيجب  •
  . ول فرق الدفاع المدنيومكافحة الحريق األولية المتاحة لحين وص

  . عند وصول الدفاع المدني يتم تزويده بكافة المعلومات عن الحادث •

 . تعلن هذه التعليمات للعاملين بالمحطة ويتم تدريبهم على كيفية تنفيذهاأنيجب  •
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  اللوحات اإلرشادية   ٧-٤-١٣-٦

بينة بتعليمات تعد لوحات إرشادية وتحذيرية باللغتين العربية واإلنجليزية وفقاً للتصميمات الم •
  : الترخيص وتعلق في أماكن بارزة بالمحطة تتضمن العبارات التالية

   .شتعال مواد بترولية سريعة اإل"خطر" -

   .ممنوع التدخين قطعياً -

   .أوقف محرك سيارتك -

   ."الوقود جاري تفريغه"ممنوع دخول المحطة  -

  . المخزن بهيزود كل خزان وقود بلوحة معلومات يوضح عليها السعة ونوع الوقود  •

وكذا "  ممنوع الدخول لغير المختصين–خطـر "توضع الفتة على غرفة الكهرباء يكتب عليها  •
 ممنوع – خطر –ي حتياطغرفة مولد الكهرباء اإل"الفتة على غرفة مولد الكهرباء مكتوب عليها 

  ". الدخول لغير المختصين

  . تغذية عن محطات الوقودتوضع بجوار مفتاح الطوارئ لوحة تدل على أنه مخصص لفصل ال •

  . ها في حالة حدوث حريق أو خطرإتباع لوحات تدون عليها التعليمات الواجب توضع  •

توضع لوحات واضحة وفي أماكن بارزة تدون فيها أرقام هواتف الدفاع المدني وخدمات الطوارئ  •
  . األخرى

  . ة لوحات تكتب عليها تعليمات التشغيل والصيانة لألعمال الكهربائيتوضع •

،  ، مركز تشحيم ودقمحطة و (لوحات تدل على األقسام والخدمات المختلفة بالمحطة مثل توضع  •
  .) لخإ ، صيانة ، تغيير زيوت ،غسيل 

  .لوحات للمداخل وأخرى للمخارجتوضع  •

  محطات الخدمة الذاتية ومضخات الوقود المعلقة    ٨-٤-١٣-٦

    ا الفصل التاسع من دليل أنظمة المذكورة في هذشتراطات اإلتطبق بشأنها جميع المواصفات و •
مع مراعاة إحكام عملية المراقبة واإلشراف على هذه ،  البناء ألمانة محافظة جدةإشتراطات و

  .يحدثر قد  أي خطتداركالمحطات من قبل أشخاص مؤهلين ومدربين ل

  "الموتيالت " الملحقة بمحطات الوقوداتستراحاإل ١٤-٦

   عامةإشتراطات  ١-١٤-٦

ة إما من غرف مستقلة بمنافعها أو شقق مفروشة أو فندق ويطبق عليها ستراحيتكون مبنى اإل •
، أو نظام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة  "الموتيالت"ات ستراحشروط ومواصفات اإل

البلدية شتراطات اإل، والواردة ضمن  الصادرة عن وزارة التجارة من حيث مكوناتها وتأثيثها
  . ادرة عن وكالة الوزارة للشئون الفنيةللوحدات السكنية المفروشة الص
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  . ات المسموح بها في المنطقةرتفاع أو حسب نظام اإل، يسمح بإقامة المبنى بحد أقصى دورين •

ثالثين متراً )  م٣٠ ( يبعد المبنى عن المضخات وخزانات الوقود بمسافة ال تقل عن أن يجب •
   إشتراطات وفق ما يحكم هذه العالقة من ومنفصل عن المحطة مع مراعاة العالقة مع مباني المحطة 

  . خاصة بالسالمة ودراسة الموقع العام

  .ة بحد أدنى موقف لكل غرفة أو وحدة سكنيةستراح توفير مواقف سيارات خاصة باإليجب •

  ات الدرجة األولى إستراحشروط ومواصفات   ٢-١٤-٦

، وأن يكون المدخل  قةات بالمنطرتفاع المبنى عن دورين أو حسب نظام اإلإرتفاع يزيد الأيجب  •
  . بعيداً عن الطريق الرئيسي وعن ضوضاء المرور

ات األمن والسالمة بما إحتياط جميع عتبار األخذ في اإليلزم ،  مواد سابقة الصنعإستخدامفي حالة  •
في ذلك طفايات الحريق وتغطية التوصيالت الكهربائية وتوفير أجهزة مكافحة الحريق من صنابير 

  . ر وساللم الحريقالمياه واإلنذا

، أثاث جيد  ، بكل منها حمام خاص ال يقل عدد الغرف عن المتطلبات الخاصة بوزارة التجارةأيجب  •
  . ، مطبخ صغير وثالجة ، تلفزيون وراديو وهاتف ، أرض مفروشة بالسجاد ، ديكور ممتاز ومريح

 لألشغال المشترك بخالف الحمام لنصف عدد الغرف) ٢ م١٩,٥  (ال تقل مساحة الغرف عنأيجب  •
   لألشغال الفردي ) ٢م١٢  (، والنصف اآلخر)  شخص واثنين (مواصفات الدرجة الثانية للفنادق 

  ).  شخص وشخصين وسرير مزدوج (

تجهيزاً ممتازاً وديكور جيد وإضاءة جيدة ي معتمد إستشارمن خالل مكتب يتم تجهيز المطعم  •
  . عة السادسة صباحاً حتى منتصف الليلواألرضية من الرخام وتستمر الخدمة من السا

  . ة للزوار أو لرواد المطعمستراحتوفير مواقف سيارات لكل غرفة ، مع توفير مواقف في واجهة اإليجب  •

  . ة والهدايانأدوات الزي،  التجالم،  الصحف:  محالت لبيع األشياء الضرورية للنزالءيجب توفير •

  ).  خطوط محلية وخارجية ( عملة وهاتف الإستبدخدمات بريد وبرق وفاكس ويجب توفير  •

  . مغسلة لخدمة غسيل وكي المالبسيجب توفير  •

  .  ثالجات وغرف تبريد لحفظ المأكوالت والمشروباتيجب توفير •

  .  للحمامات ومياه صالحة للشرب مثلجةوساخنة مياه باردة يجب توفير •

  .  توفير نشاطات ترفيهية حسب ما تسمح به مساحة الموقع يجب •

  .  تكييف هواء بارد وحارجب تركيبي •

  ات الدرجة الثانية إستراحشروط ومواصفات  ٣-١٤-٦

ات بالمنطقة وأن يكون المدخل رتفاع المبنى عن دورين أو حسب نظام اإلإرتفاعال يزيد أيجب  •
  . الطريق الرئيسي وعن ضوضاء المروربعيداً عن 



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٥٧ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

ات األمن والسالمة بما إحتياط جميع عتبار األخذ في اإليلزم مواد سابقة الصنع ، إستخدامفي حالة  •
في ذلك طفايات الحريق وتغطية التوصيالت الكهربائية وتوفير أجهزة مكافحة الحريق من صنابير 

  . المياه واإلنذار وساللم الحريق

ال يقل عدد الغرف عن متطلبات وزارة التجارة بكل منها حمام خاص ، أثـاث جيد ومريح ، أيجب  •
  .ديكور جديد

بخالف الحمام لنصف عدد الغرف لألشغال المشترك ) ٢م١٩,٥ ( تقل مساحة الغرف عنالأيجب  •
     لألشغال الفردي )٢م١٢ (، والنصف اآلخر)  شخص واثنين (مواصفات الدرجة الثانية للفنادق 

  ).  شخص وشخصين وسرير مزدوج (

  . مشروباتيم المأكوالت الخفيفة والمطعم في مستوى الكافتيريا لتقد يكون الأنيجب  •

  . ة للزوار أو لرواد المطعمستراحتوفير مواقف سيارات لكل غرفة ، مع توفير مواقف في واجهة اإليجب  •

الصحف والمجالت وأدوات الزينة : محالت لبيع األشياء الضرورية للنزالء  يكون هناك أنيجب  •
  . والهدايا

  .  عملة وهاتفإستبدال خدمات بريد وبرق وفاكس ويجب توفير •

  . مياه باردة وحارة للحمامات ومياه صالحة للشرب مثلجةتوفير يجب  •

  . مغسلة لخدمة غسيل وكي المالبسيجب توفير  •

  . توفير نشاطات ترفيهية حسب ما تسمح به مساحة الموقعيجب  •

  . تكييف هواء بارد وحاريجب تركيب •

  .تقبالس ملحق باإلإنتظار  صالونيجب توفير •

   الساحليةالطرق اإلقليميةطات الوقود على الملحقة بمح) المصليات(لمساجد ا ١٥-٦

   الموقعإشتراطات  ١-١٥-٦

، وتكون  يختار للمسجد موقع مميز ليكون معلماً يسهل الوصول إليه من قبل المسافرين أنيجب  •
  . يسمح برؤيته من بعدإرتفاعمنارته ب

ن عشري)  م٢٠ ( يبعد مبنى المسجد عن المضخات وخزانات الوقود بمسافة ال تقل عن أنيجب  •
 إشتراطات ة وفق ما يحكم هذه العالقة من ستراحمتراً مع مراعاة العالقة مع مباني المحطة واإل

  .خاصة بالسالمة ودراسة الموقع العام

  . من مساحة المسجد عشرين متر مربع) ٢٠ ( توفير مواقف للسيارات بواقع موقف لكل يجب •

  المعمارية والهندسيةشتراطات اإل ٢-١٥-٦

ات ستراحعايير التخطيطية والتصميمية للمساجد التي تقام بمحطات الوقود واإليصمم المسجد وفقاً للم •
  .على الطرق الصادرة عن وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
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  :ات على الطرق السريعة بسعات وفق اآلتيستراح المساجد في مواقع المحطات واإلإنشاءيتم  •

  : موزعة كالتالي)  ٢م ٢١٨ (ينشأ بها مسجد بمساحة )  فئة أ ()  ٢م ٨٠٠٠ (المحطات ذات المساحة  .١

  . ٢ م١٢٦مصلى للرجال بمساحة  -

  . ٢ م٤٢مصلى للنساء بمساحة  -

 يكون أحدها لخدمة المعوقين والباقي أن حمامات ، على ٦دورات مياه للرجال عددها  -
      عددهاضئموا متعامد مع القبلة وإتجاه تكون جميع الكراسي في أنكراسي عربية على 

  . ير مياهصناب)  ٧ (

 يكون أحدها لخدمة المعوقين والباقي أنحمامات ، على )  ٤  (دورات مياه للنساء عددها -
      عددهامواضئ متعامد مع القبلة وإتجاه تكون جميع الكراسي في أنكراسي عربية على 

  .صنابير مياه)  ٣ (

  : موزعة كالتالي) ٢م١٦٠ (شأ بها مسجد بمساحة ين)  فئة ب ) ( ٢م ٤٠٠٠ (المحطات ذات المساحة  .٢

  . ٢ م٩٦مصلى للرجال بمساحة  -

  . ٢ م٣٢مصلى للنساء بمساحة  -

 يكون أحدها لخدمة المعوقين والباقي أنحمامات ، على )  ٤  (دورات مياه للرجال عددها -
      عددهامواضئ متعامد مع القبلة وإتجاه تكون جميع الكراسي في أنكراسي عربية على 

  . صنابير مياه)  ٦ (

 يكون أحدها لخدمة المعوقين والباقي كراسي أن، على  حمام)  ٢  (دورات مياه للنساء عددها -
  .صنبور)  ٢  ( عددهامواضئ  متعامد مع القبلة وإتجاه تكون جميع الكراسي في أنلى ععربية 

، مع  نى لسعتها بالمصلينفي المحطات التي تزيد مساحتها عن المساحات أعاله يتم تحديد الحد األد .٣
  :  النسب التصميمية التاليةعتباراألخذ في اإل

×  م ٠,٧٠  (بأبعاد)  ٢ م٠,٨٤ (يخصص لكل مصلى مساحة تقدر   ، لتقدير المساحات -
  .  وال يشمل ذلك المساحة المخصصة لخدمات المسجد ) م١,٢٠

 كمصلى ) ٪٢٥ ( ، ونسبة من المساحة اإلجمالية مصلى للرجال)  ٪٧٥  (يخصص مساحة -
    .للنساء

 يكون أن، على ى مصل)  ٢٠  ( وصنبور واحد لكلىمصل)  ٢٢  (عدد حمام واحد لكل -
، وأن تكون كراسي الحمامات األخرى بكراسي  أحدها بمرحاض إفرنجي لخدمة المعوقين

  . عربية

  : هي مصلى النساءمتطلبات -

  . عمل مدخل خاص للنساء بعيداً عن الرجال 

  . كاملاء في الجزء الخلفي من المسجد بفاصليكون مصلى النس 

  .يراعى في المخططات بساطة الفكرة المعمارية وتالؤمها مع بقية عناصر المشروع •

 يكون شكله مستطيالً ، وضلعه األكبر أن يكون المسجد من دور أرضي فقط ويفضل أن يجب •
  . القبلةجاهإت، وكذلك وضع محراب بأبعاد مناسبة لتحديد   القبلةإتجاهعمودي على 
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  . تجهيز المسجد بالفرش المناسب ووحدات تكييف تتناسب مع مساحته وموقعهيجب •

  .ية تدفق المياه على مدار الساعةإستمرار توفير خزانات أرضية وعلوية لضمان يجب •

ساعة سواء عن طريق الكهرباء العمومية أو )  ٢٤  (تغذية المسجد بالكهرباء على مداريجب  •
  .المولدات

 صافي وذلك لتحسين التهوية والمحافظة  ) م٤  ( سقف المسجد بحد ادنىإرتفاععاة زيادة يجب مرا •
  .على برودة الهواء بالداخل

 ستخداميجب مراعاة تشطيب دورات المياه من السيراميك للحوائط واألرضيات كي يتالءم مع اإل •
  .وسهولة التنظيف

  . ستخدام لطبيعة اإلتهمئضد الصدأ لمال تكون األبواب من الحديد ومطلية بمادة أنيجب مراعاة  •

 بالتشطيب الخارجي للموقع العام حول المسجد من تنفيذ أرصفة لحماية هتمامعتناء واإليجب اإل •
ءم المسجد ومرافقه ، مع تنفيذ أحواض زهور ومناطق خضراء للعناية بتهيئة موقع المسجد كي يتال

  .مع مكانته ومنع العبث بجدرانه

مراعاة العزل الحراري للحوائط   معالعزل الحراري طبقا لالئحة العزل الحرارييجب تنفيذ أعمال  •
  .-راجع ملحق اإلشتراطات العامة من هذا الدليل – والسقف توفيراً للطاقة

يراعى بالتصميم الكهربائي وضع وحدات إضاءة فلورسنت وعدم وضع وحدات إضاءة ذات لمبات  •
  . الشباك أو الوحدات المنفصلة لسهولة الصيانة، وكذلك وحدات التكييف من النوع عادية

، يمكن تركيب مولد كهربائي بحيث يكون له  في حالة عدم توفر مصدر كهربائي رئيسي دائم •
  .غرفة منفصلة بعيدة عن أماكن مستودعات الوقود

ال بد من تركيب صافرة إنذار ضد الحريق بالمسجد في الداخل وتكون متصلة بنظام اإلنذار ضد  •
  .يق بالمحطةالحر

،  ضرورة وجود مانعة صواعق أعلى المنارة متصلة بأرضي منفصل وبهالل المنارة النحاسي •
  .وكذلك تركيب أرضي عام

   الصيانةإشتراطات  ٣-١٥-٦

    :عتيادية والمعماريةعمال اإلصيانة األ •

النظافة المستمرة للمسجد ومحتوياته واألرفف والنوافذ واألبواب والستائر واألسقف والحوائط  .١
والمنبر واألرصفة والممرات المحيطة بالمسجد واألسطح والمظالت ، ونظافة السجاد والموكيت 

  . مع غسلها دورياً وكلما لزم األمرإستمرار ب

صيانة وإصالح األبواب والنوافذ والدواليب والدرابزينات وتغيير ما يتلف بها من أجزاء  .٢
ح وبالط السيراميك والساللم وعالج وتشحيمها دورياً وإصالح بالط األرضيات وبالط األسط

التالف من اللياسات والدهانات وعالج تهريب المياه من األسقف ومن الخزانات العلوية والسفلية 
  .حسب تعليمات جهة اإلشراف

  األعمال الصحيةصيانة  •
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النظافة المستمرة لدورات المياه بكافة محتوياتها ، ومجرى الوضوء ، وخزانات المياه األرضية  .١
لعلوية والمزاريب ، وتوريد ورش المطهرات والمعطرات والمبيدات حسب الحاجة ، وتنظيف وا

  .الفتحات بغرف التفتيش وتطهيرها وشفط البيارات عند اللزوم

صيانة وإصالح وتغيير التالف من الصنابير والخالطات والمحابس والليات وصناديق الطرد  .٢
امات الرئيسية والفرعية للشبكة ومواسير ومصارف مياه األمطار وخراطيم التشطيف والصم

ات رفع المياه ، وعمل التغذية والصرف وسخانات المياه والنظافة والصيانة المستمرة لمضخ
الحات وتوريد قطع الغيار الالزمة لها بصفة عاجلة ، وتجربة شبكة مياه الحريق دورياً حسب اإلص

  . تعليمات الدفاع المدني

    األعمال الكهربائيةصيانة •

صيانة ونظافة وتشغيل جميع وحدات اإلضاءة بالمسجد وملحقاته من الداخل والخارج وتغيير التالف  .١
منها بصفة عاجلة والمتابعة الدورية لصيانة لوحات التوزيع والكابالت والمفاتيح بالمسجد وملحقاته 

ذار واألمن وتأمين قطع الغيار الالزمة لها كلما تطلب األمر ذلك وصيانة ونظافة أجهزة اإلن
وطفايات الحريق والخراطيم الخاصة بشبكة إطفاء الحريق دورياً حسب "  وجدتأن"والسالمة 

تعليمات الدفاع المدني ، وكذلك صيانة ونظافة وتشغيل المولدات الكهربائية بصفة دورية لضمان 
 نفس ه عيب أو تلف بغيره منب أي جزء يظهر إستبدالصالحيتها وجاهزيتها المستمرة للعمل و

  .النوعية

  أعمال الصوت صيانة  •

تخاذ جميع الوسائل لضمان وضوح الصوت إنظافة وصيانة وتشغيل النظام الصوتي بكافة مكوناته و .١
وقوته ومنع التشويش والتداخالت غير المرغوبة والفحص الدوري لمكونات النظام مع تأمين 

  .وتركيب كافة قطع الغيار الالزمة لجميع األجهزة بنفس النوعية

  أعمال التكييف والتهوية صيانة  •

الصيانة الدورية والنظافة المستمرة والتشغيل لوحدات التكييف بجميع أنواعها وأحجامها ومراوح  .١
التهوية بأنواعها ومراوح الشفط وبرادات المياه وإصالح األعطال بدون تأخير ، مع معالجة أي 

 المكونات التالفة إستبدالها عند اللزوم والإستبدتسرب في شحنة الفريون ونظافة الصفايات دورياً و
  .بأخرى جديدة من نفس النوعية مع تأمين وتركيب كافة قطع الغيار الالزمة

   الطرق  علىاتستراح مساجد المحطات واإل وتجهيزتشغيل ٤-١٥-٦

ة بتعيين إمام سعودي لمسجد المحطة أو إستراح ُيلزم صاحب كل محطة أو ، بالنسبة للتشغيل •
ي حالة تعذر ذلك يمكن تعيين غير السعودي بعد الموافقة عليه من الجهات المختصة ة ، وفستراحاإل

  .شريطة توافر شروط التعيين النظامية فيه

) أي تقام صالة الجمعة فيه(ة جامعاً ستراح يكون مسجد المحطة أو اإلأنذا اقتضت المصلحة إ •
ق وزارة الشئون اإلسالمية ة استكمال اإلجراءات عن طريستراحفيجب على صاحب المحطة أو اإل

واألوقاف والدعوة واإلرشاد وبعد صدور الفتوى الشرعية ُيلزم بتعيين خطيب سعودي ، وفي حالة 
  .تعذر ذلك يكون الخطيب مكلفاً من قبل فرع الوزارة أما اإلمامة فوفق ما ورد في الفقرة السابقة
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معالجة وضعها وفق ما ورد في ات القائمة يلزم ستراحبالنسبة لمساجد وجوامع المحطات واإل •
  .الفقرتين أعاله وتصحيح أوضاعها بموجبها

 ، ُيخصص صاحب المحطة أحد عماله أو ُيكلف اإلمام باألذان وعليه التقيد بالمواقيت المحددة شرعاً •
  . يستعين بما لدى فرع الوزارة القريب منه في ذلكأنوله 

  .نظافته وملحقاته لخدمة المسجد و السعوديينيلزم تخصيص أحد العمال •

ة بتجهيز المسجد تجهيزاً كامالً بفرشه سواء كان مصلى الرجال ستراحيقوم صاحب المحطة أو اإل •
، وأما المصاحف  أو مصلى النساء وتكييفه ووضع مكبرات الصوت وجهازها ودواليب المصاحف

  .ات المتاحةيانفستكون من طباعة مجمع الملك فهد مساعدة من الوزارة بقدر المستطاع ووفق اإلمك

  الحدائق والمنتزهات العامة ١٦-٦

   الحدائق والمنتزهات العامة نشاءالمعايير التخطيطية إل ١-١٦-٦

تتوقف المعدالت التخطيطية للحدائق والمنتزهات بصفة عامة على الظروف المحلية لكل مدينة  •
  .ويخصص لكل فرد من سكان المدينة مساحة محددة من المساحات الخضراءساحلية 

 مواقع ومساحات الحدائق والمنتزهات المعايير إختيار يراعي المخطط في أنماً يجب وعمو •
  :التخطيطية التالية

            تتناسب المساحات المخصصة للحدائق والمنتزهات مع كثافة السكان الذين تخدمهم هذه أن .١
 المساحة نسمة وأن تكون)  ٥٠٠٠ - ٢٥٠٠  (المرافق بحيث يجب توفير حديقة لكل من

  . لكل نسمة)  ٢م١٠ - ٢  (المطلوبة للحديقة تتراوح بين

 يكون خارج أن ويفضل ستخدام يكون موقع الحديقة أو المنتزه مناسباً حسب الغرض من اإلأن .٢
زدحام المدينة وفي مكان آمن إنطاق توسع مباني المدينة في المستقبل ليبقى مكانها بعيداً عن 

  . سريعةبعيداً عن حركة السيارات ال

وذلك بإقامة على السواحل  من طبوغرافية األرض من شعاب وأودية وجبال ستفادةمراعاة اإل .٣
مناطق ترفيهية ومنتزهات عليها والمحافظة على طبوغرافية المواقع الطبيعية وتنسيقها كتميز 

  . للسواحلبيئي 

مؤدية إلى المداخل يعمل على تحديد الشوارع المحيطة بالحديقة أو المنتزه وكذلك الشوارع ال .٤
من )  ٢ م٣٠٠  (الرئيسية لها مع مراعاة توفر مواقف للسيارات قريبة منها وبواقع موقف لكل

  .مساحة األرض

عزل الحديقة العامة عن الشوارع المحيطة بها بأسوار مرتفعة أو أسيجة كثيفة من األشجار  .٥
إال أنها ال تعزل في حالة . نهاومصدات الرياح وذلك في حالة إنشائها داخل المدينة أو بالقرب م

  . حدائق ومنتزهات المرافق العامة في المناطق التي تحيط بها المناظر الطبيعيةإنشاء

يعمل على تصميم الطرق في داخل الحديقة العامة لتكون في شكل دائري غير منتظم ويراعى  .٦
دي كل طريق إلى عدم اإلكثار منها حتى ال تكون على حساب المساحات المزروعة فيها وأن يؤ

  .  عنصر معين أو مفاجأة للزائر الذي يسير في الحديقة
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مراعاة توفير جميع العناصر الترفيهية في الحدائق والمنتزهات بشكل يحقق اإلكتفاء الترويحي  .٧
  : لسكان المخطط والتي تشمل

ك من تنوع المناظر التي يراها الزائر في الحديقة العامة باإلضافة للمناظر الطبيعية وذل -
خالل زراعة أنواع مختلفة من األشجار والشجيرات والنباتات العشبية المزهرة على جانبي 

  .الطريق

مساحات واسعة ومكشوفة من المسطحات الخضراء وسط الحديقة وفي األماكن المخصصة  -
ات والعمل على صيانتها بصورة مستمرة وحمايتها من المشي أو ستراحللجلوس واإل

  بتحديد طرق ومشايات للزوار للمشي عليها وأماكن للجلوس الجلوس عليها وذلك
  .اتستراحواإل

  . تحت سن عشر سنوات ومالعب رياضية للكبار فوق سن عشر سنواتأطفالمالعب  -

ات مجهزة بالخدمات المساندة والمرافق الضرورية مثل ستراحأماكن خاصة للجلوس واإل -
المشروبات ، مياه الشرب ، مسجد ، المقاعد  أماكن الشواء ، أماكن بيع المأكوالت و

  . ودورات مياه

وجود بعض عناصر التنسيق التي تجذب النظر إليها في تنسيق الحدائق والمنتزهات مثل وجود  .٨
الكباري المعلقة أو الحدائق الصخرية أو الشالالت والبحيرات الصناعية أو المجسمات البنائية 

  .أو زراعة بعض النباتات النادرة

ن الترابط بين أجزاء وأقسام الحديقة المتباعدة عن بعضها إلظهارها بصورة وجود نوع م .٩
  .منفصلة تربطها ببعضها عناصر التنسيق المستخدمة في الحديقة

  .تخصيص غرفة حارس للحدائق العامة .١٠

  المتطلبات العامة للسالمة والحماية من الحريق للمنتزهات ٢-١٦-٦

المكائن التي تعرقل الهرب من المخارج عند ال تكون مخارج المنتزه مزدحمة بالمعدات وأيجب  .١
  .الطوارئ

ال يسمح بالدخول أ يكون عدد األشخاص الذين يأتون إلى المنتزه محدود لذلك يجب أنيجب  .٢
 .ألكثر من العدد المحدد

  )سم ٩٠  ( يكون الحد األدنى لعرض المخرجأنيجب تزويد كل منتزه بمخرج رئيسي على  .٣
لكل )  متر مربع ١,٤(  ضرورة تخصيص عتبارذ في اإل يؤخأن شخص، كما يجب ١٠٠لكل 

 .شخص من األشخاص المتواجدين بالمنتزه

تسمح ( وكذلك عدم وجود بوابة دوارة رباعية )  محورية (يجب عدم وجود أبواب دواره  .٤
 ).بالدخول أو بالخروج واحداً واحداً 

 . حالة الطوارئ فيستخدام يكون هناك مخرجين آخرين أو أكثر لكل منتزه لإلأنيجب  .٥

 . ) م٢٥  ( تكون المخارج متباعدة عن بعضها بمسافة ال تقل عنأنيجب  .٦

 . تكون إشارات المخارج واضحةأنيجب  .٧

 .يجب تزويد المخارج باألنوار في حالة إنعدام الرؤية .٨
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 .يجب تزويد المخارج بأنوار طوارئ في حالة إنقطاع الكهرباء .٩

ائي حسب المواصفات العالمية      يجب تركيب وصيانة وتشغيل النظام الكهرب .١٠
(International Standards) آمنة ( بطرق سليمة .( 

 .يجب عزل األجهزة والنظام الكهربائي من العامة وذلك عن طريق الحماية السليمة .١١

 .يجب وضع مفاتيح القطع الكهربائية والفيوزات بمعزل مناسب .١٢

ابالت حديدية ال تحتاج إلى خندق  أو  كإستخداميجب وضع الكابالت الكهربائية في خندق أو  .١٣
 .يغطى تغطية سليمة على عمق

 .سالك الكهربائية والربط والقواطع الكهربائية قادرة على تحمل التيار الخارجياألتكون جميع  .١٤

 .يجب التزويد بجهاز الحماية من تجاوز التيار .١٥

خارج الطوارئ في ي يكفي لتشغيل اإلضاءة الرئيسية ومإحتياطيجب التزويد بمولد كهربائي  .١٦
 .حالة إنقطاع الكهرباء العامة

يجب تزويد الموقع بطفايات حريق مطابقة لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات  .١٧
 .والمقاييس وتكون هذه الطفايات في متناول أيدي العاملين بالمنتزه

 .دنييجب صيانة وفحص هذه الطفايات طبقا لمواصفات المديرية العامة للدفاع الم .١٨

 . طفايات الحريقإستعماليجب تدريب العاملين بالمنتزه على  .١٩

المصدقة من قبل )  كأجهزة كشف الدخان والحرارة (يجب تزويد المنتزه بأجهزة اإلنذار المبكر .٢٠
 .الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس

 .فونييجب التزويد بأرقام هاتف الطوارئ وهاتف اإلسعاف وتكون األرقام بجانب التل .٢١

 .،  فقد يكون تجميعها مصدراً للخطورة خاصة الحريق عدم تجميع القمامة حول منطقة المنتزه .٢٢

 .التزويد بصندوق اإلسعافات األولية .٢٣

العاملة في ) مثل التروس المتحركة ( يجب تغطية جميع اآلالت والمحركات التي تدير األلعاب  .٢٤
دقة عليها من قبل الشركة التي شهراً والمصا)  ١٢  (المنتزهات وفحصها فحصاً دقيقاً كل

 .صنعتها وفقاً للمواصفات المطلوبة

وذلك للتأكد )  Protective Devices (يجب تزويد جميع اآلالت والمحركات بأجهزة وقاية  .٢٥
من التحكم بالسرعة ومن جميع القواطع والفاصل التي يتم تشغيل وتوقيف هذه اآلالت 

 .بواسطتها

ركوب إحدى الوسائل ( البقاء مع الراكبين ) داخل المنتزه ( ت على جميع المرافقين في الرحال .٢٦
 ). المنتزهات والمالهي ألعابالميكانيكية في 

 :على جميع المرافقين التدريب على ما يلي .٢٧

  .تشغيل هذه اآلالت بكفاءة وبطرق سليمة -

  ).وقوف المحركات ( العمل على إجراءات الوقوف  -

  .لمتعلقة بالسالمةصيانة جميع األجهزة خصوصاً األشياء ا -
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  العيادات الطبية الخاصة  ١٧-٦

  .مناسب يكون الموقع على شارع تجاري أنيجب  •

 دائري متر)  ٥٠٠ ( تقل عن عيادة وأخرى لنفس التخصص ال تكون المسافة الفاصلة بين أنيجب  •
ت ، وذلك بعد أخذ موافقة الجها ختالف فيما بين التخصصات المقدمة بكل منهاإما لم يكن هناك 

  .المختصة بوزارة الصحة على ذلك

 للحصول على رخصة أعمال  على الموقعو البلدية أو اإلدارة المختصة موافقة وزارة الصحة يجب •
  .البناء أو الديكور والتقسيم الداخلي

  .متر مربع)  ١٢٠ (ال تقل مساحة العيادة عن أيجب  •

  . للنساءأخرى تشتمل على دورة مياه و مغسلة للرجال و أنيجب  •

  .ة للرجال وأخرى للنساءإستراح تكون هناك أنيجب  •

  . تشتمل العيادة على غرفة للتنويم المؤقتأنيجب  •

  .، إذا كانت العيادة في دور فوق األرضي  تكون العيادة في مبنى له مصعدأنيجب  •

  . تكون أرضية العيادة ملساء سهلة التنظيفأنيجب  •

  .متر مربع)  ٢٠ (ال تقل مساحة غرفة الطبيب والكشف عن أيجب  •

  الصيدليات ١٨-٦

  . متر مربع)  ٣٠ (ال تقل مساحة الصيدلية عن أيجب  •

  . يكون موقع الصيدلية على شارع تجاريأنيجب  •

  .متر) ٣( سقف الصيدلية عن إرتفاعال يقل أيجب  •

  . تشتمل الصيدلية على حمام و مغسلةأنيجب  •

  . تشتمل الصيدلية على مختبر صغيرأنيجب  •

 .متر)  ٢٠٠ (ن صيدليتين عن ال يقل البعد بيأيجب  •

يجب اعداد دراسة لتقييم األثر البيئي لصرف المخلفات واعتمادها من البلدية ويكون صرف المخلفات  •
 .مباشر على غرفة تفتيش مستقلة

 ٢م١,٢ ويشترط وجود فتحة تهوية ال تقل مساحتها عن  التهويةةجيدالصيدلية  تكون أنيجب  •
 ية ويتم اعتماده من هيئة الدفاع المدنيأواستبدالها بشفاط مروحة للتهو

 . ومقاومة لألحماض تكون أرضية الصيدلية من مواد ملساء سهلة التنظيفأنيجب  •
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  المشاتل ١٩-٦

 الموقع والمساحةإشتراطات    ١-١٩-٦

 ).  ألف ومائتان متر مربع ()  ٢م١٢٠٠  (ال تقل مساحة الموقع المراد إقامة مشتل علية عنأيجب  •

، واآلخر فرعي بعرض  ) م٢٠  (، إحداهما رئيسي بعرض ال يقل عن  شارعين يكون علىأنيجب  •
 .  يكون الشارع الرئيسي تجاريأن، وال يشترط  ) م١٢  (ال يقل عن

 تكون ذات خطوط خدمة لتسهيل الدخول أنفي حالة إقامة مشتل على شوارع محورية يفضل  •
 . والخروج للموقع من خاللها

 . في إحالة إقامة المشتل داخل حي سكنىالحصول على موافقة الجوار  •

 التخطيط والبناء إشتراطات  ٢-١٩-٦

وأما )  جهتين ( من جهة الجوار  ) م٣  ( ال يقل عنإرتفاع بسور ب يكون الموقع محاطاًأنيجب  •
فتعمل لهما )  الرئيسي والفرعي حسب شروط الموقع (الجهتين اآلخرين المطلتين على الشارعين 

 . ، يجب الموافقة عليه من اإلدارة المختصة بتصميم خاص)  الكرنيال (سور من الحديد المشغول 

 . خمسة أمتار على األقل من ناحية الشارع الرئيسي تستغل كمواقف للسياراتإرتداديجب ترك  •

ثالثة ونصف متر من الشارع الفرعي مخصص كمواقف للسيارات طولية ) م ٣,٥  (يجب ترك •
   الوايتات التي تجلب المزروعات من المشتل بمساحة ال تقل عن ، أو لوايتات المياه الخاصة بالري

 .  لعرض الشتالت ونباتات الظل المختلفة)  ٢ م٤٠( 

لعرض الشتالت )  ٢ م٤٠  (يجب توفير صالة عرض مغطاة داخل المشتل بمساحة ال تقل عن •
 .ونباتات الظل المختلفة

 ينفذ ناحية الفرعي أنهوية مناسبة ويشترط يجب توفير مخزن مغلق لألسمدة والمواد الزراعية ذي ت •
 . ) م٣  ( المطلوبرتدادبعيدا عن الجوار مع ترك اإل

 . )٢ م٣٠  (يجب توفير مكتب إدارة وغرفة حارس ودورة مياه بمساحة ال تزيد عن •

،  ستخراج تصريح بإنشائه من قبل البلدية المختصةد مكتب إدارة بالمنشآت السابقة وإيجب إعدا •
 . مع مراعاة النسب والنسق الجمالي ) م٤ ،٥  (ور أرضي فقط ال يزيد عن دإرتفاعب

 السالمة والوقاية من الحريقإشتراطات  ٣-١٩-٦

،  السالمة والوقاية من الحريق الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدنيإشتراطات يجب اإللتزام ب •
 .وما يستجد عليها من تعديالت

 العامةشتراطات اإل ٤-١٩-٦

.العامة من هذا الدليلشتراطات العامة المذكورة في ملحق اإلشتراطات اإلافة يجب اإللتزام بك •
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  النباتات واألشجار والمسطحات الخضراء ١-٧

  :الشروط الواجب توفرها في النباتات المختارة للزراعة  •

  أشجار النخيل: أوال 

  .الزراعة المستديمة بعد تنظيفه وإجراء عملية التكريب يورد النخيل إلى مواقع أنيجب  .١

 طقا تكون أشجار النخيل من األصناف الجيدة والمالئمة للظروف البيئية السائدة في المنأن .٢
  .، وخالية من أي إصابات مرضيه أو حشرية الساحلية

  .أمتار بين كل نخلتين عند الزراعة)  ٨-٥  ( تترك مسافةأن .٣

 بعد تجاه الشمالي للنخلة قبل عملية النقل للمحافظة على نفس اإلتجاهوضع إشارة لتحديد اإل .٤
  . الغرس

قلع النخلة مع الكتلة الترابية ونقلها بواسطة رافعة مناسبة الحجم ، ثم وضعها في الشاحنة التي  .٥
 مؤخرة الشاحنة لكي ال يؤثر الهواء الشديد في إتجاهستنقلها لمكان الزراعة مع توجيه السعف ب

  .ألوراقجفاف ا

حفر الحفرة وفقاً للمواصفات الخاصة بذلك والعمق المحدد لذلك ، وتهيئة الخلطة الترابية  .٦
 تكون الحفرة بحجم أكبر من حجم الكتلة الترابية أنالمناسبة لزراعة النخيل المنقول على 

  . المحيطة بجذع النخلة

  .ها البعض والنوع والحجم مع بعضرتفاع تكون أشجار النخيل مماثلة في اإلأن .٧

  سائل نخيل البلح ف: ثانياً 

 يفها وإجراء عملية التكريب عليها تورد فسائل النخيل إلى مواقع زراعتها بعد تنظأنيجب  .١
  .وتكون ملفوفة بالخيش لحماية القلب الداخلي من الجفاف أو التعفن

ذري وأن يكون لها مجموع ج. سنوات وأن تكون ثقيلة)  ٤ - ٣  (ال يقل عمر الفسيلة عنأ .٢
 الفسيلة ووزنها وسمك إرتفاعوأن يكون . سنوات)  ٦  (ومن أم مثمرة يزيد عمرها عن. جيد

  .الجذع مناسبا للصنف المزروع وحسب المواصفات المحددة

 تكون كل فسيلة مرصصة ومختومة بختم وزارة الزراعة والمياه طبقاً للقواعد المنظمة أنيجب  .٣
  .  لذلك

  .ع عدم وجود تجويف أسفل الفسيلة تكون الجذور سليمة وقوية مأن .٤

  .٪٩٠ال تقل نسبة اإلناث في الفسائل المزروعة عن أيفضل  .٥

 وطول الجذع رتفاع تكون متماثلة مع بعضها من حيث اإلأنعند زراعة فسائل النخيل يشترط  .٦
  والحجم

أمتار بين كل فسيلة واألخرى التي تليها وذلك إلعطائها مساحة )  ٨ - ٥  ( تترك مسافةأن .٧
  .كبر حجمها وزيادة نموها مستقبالًفية تتناسب مع كا

 المواعيد المناسبة لزراعة النخيل ووفقاً للظروف المناخية السائدة في المنطقة في فصل إختيار .٨
  ). سبتمبر وأكتوبر(  وفي فصل الخريف)  فبراير ومارس (الربيع 
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  األشجـار : ثالثاً 

 والتفرع وحجمها مالئم للمكان رتفاعاإل تكون متماثلة مع بعضها من حيث الشكل وأنيجب  .١
  .الذي تزرع فيه

  . تكون من األنواع المعمرة والتي تحتاج إلى أقل عناية وتكاليف صيانة ممكنةأنيجب  .٢

  . تكون سريعة النمو ، ذات تفريع غزير ولها جذور عميقة غير سطحيةأنيجب  .٣

المنطقة وأن تختار األنواع التي  تكون من األنواع المالئمة للظروف البيئية السائدة في أنيجب  .٤
  .لم يصدر أي تعميم من الوزارة حيالها

  .جات واألمراض والحشرات وغيرها من اآلفاتجا تكون خالية من الكسور واألعوأنيجب  .٥

وقطر ) م١,٥-١( تكون الساق الرئيسية مستقيمة ويتراوح طولها قبل زراعتها من أنيجب  .٦
  .سم) ٥-٣ (من جذعها

  .وفقاً لحجم الشجرة )م٦-٤ (ات كافية بين كل شجرة واألخرى تتراوح بين تترك مسافأنيجب  .٧

وأن تكون .  تكون شتالت األشجار الموردة سبق زراعتها في أوعية بالستيكية خاصةأنيفضل  .٨
  .بحجم وعمر مناسبين وبحالة جيدة من حيث نموها الخضري والجذري عند الزراعة

  الشجيرات : رابعاً 

  .واع مستديمة الخضرة أو المتساقطة جزئياً وذات موسم أزهار طويل تكون من األنأنيجب  .١

الئمة  يتناسب حجم الشجيرة مع حجم المكان المخصص لزراعتها وأن تكون مأنيجب  .٢
  .للظروف البيئية في المنطقة

 تكون ذات نمو غزير ، كثيرة التفرع ، وأن تكون الشجيرات المزروعة في مجاميع أنيفضل  .٣
  .اتها البيئيةإحتياج من حيث اللون والشكل والحجم ومتشابهة في متماثلة مع بعضها

 تكون الشتالت خالية من الكسور واألمراض والحشرات وغيرها من اآلفات ومقاومة أنيجب  .٤
  .لإلصابة بها

  . تتفق طبيعة نموها مع الغرض من زراعتها ومع الموقع الذي تشغلهأنيجب  .٥

  . وعمرها من سنة إلى سنتين )سم ٧٥  ( إلى )سم ٥٠  ( يكون طول الشتلة منأنيراعى  .٦

  .ب حجم الشجيرة والهدف من زراعتها بين كل شتلتين حس )م١ - ٠,٥  (تترك مسافة .٧

  األسيجة النباتية: خامساً 

 معظم أنتصلح النباتات الشوكية لعمل أسيجة مانعه سواء كانت أشجار أو شجيرات أو متسلقات كما 
وأهم ما ينبغي مراعاته . تستخدم كسياج زينة)  Ficus Nitida (ثلأنواع الشجيرات وبعض األشجار م

  :  النباتات المستخدمة كأسيجة ما يليإختيارعند 

  .   يكون لها مقدرة عالية على تحمل القص والتشكيلأن .١

 تكون قوية وسريعة النمو حتى يمكن تعويض ما يقص من أجزائها الخضرية في أقصر أن .٢
  .وقت ممكن
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  . الخضرة ما أمكن وال تتساقط أوراقها لتؤدي وظيفتها على مدار السنة تكون مستديمةأن .٣

 تكون جذورها وتدية ومتعمقة في التربة حتى ال تزاحم وتؤثر على نمو ما يجاورها أنيفضل  .٤
  .   أخرىمن نباتات 

  .  تكون النباتات كثيفة النمو كثيرة التفريع حتى تكون سياجاً متشابكاًأنيفضل  .٥

لإلصابة باآلفات الحشرية والمرضية وحتى ال تكون مصدراً لعدوى نباتات  تكون مقاومة أن .٦
 .الحديقة

         يراعى زراعة النباتات التي توافق أرض الحديقة ففي األراضي الرملية يجود مثالً الفلفل  .٧
 شجيرات إستخداموفي األراضي المالحة يمكن  ، ) ( Schinus Molle رفيع األوراق

  .  كسياج( Atriplex spp )األتربلكس 

 القليل أنيالحظ موقع السياج من حيث الشمس والظل وأغلب النباتات تجود في الشمس غير  .٨
             والبتسبورم  ( Buddleia Asiatica )منها يجود في الظل مثل البدليا الرفيعة

( Pittosporum Tobira ) .  

 Buddelia)لمرتفعة نباتات قوية النمو مثل  السياج فينتخب لألسيجة اإرتفاعيراعى الحجم و .٩
spp.)للنمو المطلوب ولألسيجة القصيرة تستخدم نباتات بطيئة النمو رتفاع وحتى تستطيع اإل 

  .( Thuja Orientalis )  والثويا( Pittosporum Tobiro )مثل البتسبورم 

 رتفاع حيث اإل تكون أنواع نباتات األسيجة مناسبة للموقع المطلوب زراعتها فيه منأن .١٠
  .هاإستخدامات البيئية وتؤدي الغرض من حتياجوالحجم واإل

  . بين كل شتلتين )سم ٥٠  ( تترك مسافةأن .١١

  .تاءمتر في نهاية الش)  ٠,٥  ( أقل منإرتفاعتجديد األسيجة القديمة فقط على  .١٢

  : المتسلقات والمدادات: سادساً 

  :  نباتات المتسلقات ما يليإختياريراعى عند 

 تكون مستديمة الخضرة ذات موسم إزهار طويل جميلة األوراق مثل نباتات أنل يفض .١
  . الجهنمية وطربوش الملك

 يكون هناك تباين في ألوان األزهار ومواعيد األزهار حتى تتوفر األزهار للحديقة طوال أن .٢
  .العام تقريباً

ظليلة مثال يصلح نبات ، ففي األماكن ال  ينتخب لكل موقع النباتات المتسلقة المالئمة لهأن .٣
الفيلدوندرن بينما في األماكن النصف ظليلة يزرع نبات طربوش الملك وفي األماكن المشمسة 

  . يصلح نبات الجهنمية

تختار النباتات القوية وسريعة النمو وذات التفرعات الجانبية الكثيفة مثل مخلب القط أو  .٤
الكبيرة بينما تختار النباتات المتسلقة الياسمين الزفر أو الجهنمية وذلك لتغطية المساحات 

متوسطة الحجم مثل ست الحسن والشبرفايد أو طربوش الملك وذلك لتغطية المساحات 
  . الصغيرة
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تزرع المتسلقات ذات األزهار العطرية الرائحة كالياسمين أو الشبرفايد في الجهة  التي تأتي  .٥
  .منها الرياح وكذلك بجوار النوافذ والشرفات

بعض أنواع المتسلقات لتغطية الجدران غير المطلية مثل المتسلقات ذات المحاليق تستخدم  .٦
  ). مخلب القط (على شكل مخالب مثل البجنونيا 

يفضل عند تغطية البرجوالت زراعة نباتات متسلقة متساقطة األوراق وذلك إلتاحة الفرصة  .٧
ات السوق المتخشبة حتى  النباتات ذإختيارللتمتع بشمس الشتاء على المداخل والبوابات و

  .يمكن تشكيلها لعمل العقود

  .نتظام على الدعامات أو الجدران أو األسقف المستعارةإ تكون لها مقدرة على التسلق بأن .٨

  . تكون أنواعها متالئمة مع الظروف البيئية للموقع الذي تزرع فيه والغرض منهاأن .٩

  . تكون مقاومة لإلصابة باألمراض واآلفات الحشريةأن .١٠

  .ها كسياجستخداممتر وتقل المسافة في حالة زراعتها إل)  ٣ - ٢  (زرع على مسافات منت .١١

  ):الصباريات( النباتات الشوكية والعصارية :سابعاً 

ف في و تكون متالئمة مع الظروف البيئية المحلية وتالئم معيشتها تحت هـذه الظرأن .١
  .الصحاري القاحلة أو المناطق الباردة

ة عالية على تخزين الماء واالحتفاظ به والتقليل من فقده بواسطة التنفس  تكون لها مقدرأن .٢
  .والنتح

  . تكون مقاومة لآلفات المرضية والحشرية المنتشرة في المنطقةأن .٣

  .  تكون لجذورها مقدرة عالية على امتصاص الماء والمحلول األرضي من باطن التربةأن .٤

  . أشواك أو تكوين األوراق الحرشفية يكون لها القدرة على التحور إما على شكل أن .٥

  : األبصال المزهرة:ثامناً 

  : األبصال المزهرة المستخدمة في التنسيق النواحي التاليةإختياريراعى عند 

  . أنواع األبصال المالئمة للظروف البيئية في المنطقة التي تزرع بهاإختيار .١

الية من اإلصابة باألمراض وأن  تكون األبصال أو األجزاء النباتية األرضية المتحورة خأن .٢
  .تكون األبصال المزروعة على درجة عالية من المقاومة لألمراض واآلفات الزراعية

 تكون األبصال أو األجزاء النباتية األرضية المتحورة جاهزة للزراعة وقد سبق إجراء أن .٣

  .ترة تخزينهاالمعامالت من حيث البرودة والرطوبة والالزمة لكسر طور السكون فيها أثناء ف

 تمتاز بجمال أزهارها وتعدد ألوانها ومالءمتها للزراعة في مجاميع في أحواض أو مفردة أن .٤
  .في األصص

 األبصال حسب طبيعة نموها وأزهارها ومالءمتها للغرض الذي تزرع من أجله على إستخدام .٥

  .المسطحات الخضراء وفي الحدائق الهندسية والطبيعية والصخرية
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  تات العشبية المزهرةالنبا: تاسعاً

  : النباتات العشبية المزهرة المستخدمة في التنسيق ما يليإختياريراعى عند 

  . تكون النباتات ذات نمو خضري وزهري قوي وغزيرأن .١

  .يفضل النباتات وفيرة األزهار المتعددة األلوان وذات األزهار كبيرة الحجم .٢

  .لرائحة لتحمل الرياح شذاها تكون النباتات العشبية ذات أزهار عطرية اأنيفضل  .٣

 أن النبات عن عرض الحوض ويفضل إرتفاعال يزيد أعند زراعة النباتات في أحواض يراعى  .٤
  .يكون قصيراً

  . يتنافر لون أزهار الحوليات مع لون المسطح األخضر لتبدو سائدة عليهأنيالحظ  .٥

  )  النجيل األخضر (المسطحات الخضراء :عاشراً 

النجيل األخضر من األنواع المعمرة أو األصناف التي لها قدرة عالية  تكون نباتات أنيجب  .١
نخفاضها إلى درجة إ درجات الحرارة أو إرتفاععلى تحمل الظروف البيئية المحلية مثل 

  . يشوبها اإلصفرار خالل فصل الشتاءأنالبرودة ودون 

  . افة إلى البذور تكون من األنواع التي يمكن إكثارها بواسطة األجزاء الخضرية باإلضأن .٢

 تكون سريعة النمو ولها مقدرة على التجديد واإلنتاج والتعويض لألجزاء التالفة منها نتيجة أن .٣
  .ت المستمرة للمسطحستعماالالقص أو الدهس أو اإل

 تكون ذو درجة عالية من التماثل والتجانس وخالية من الحشائش الغريبة أو األنواع أن .٤

  .األخرى التي ال تنتمي إليها

  . المستمرستعمال تكون لديها قدرة عالية على تحمل المشي واللعب واإلأن .٥

  .  تكون ذات نمو قوي وكثافة خضرية عالية وقوام متوسطأن .٦

 يكون النجيل المستخدم ذو طبيعة نمو مفترش وزاحف وله القدرة على تكوين أنيفضل  .٧
  .السيقان األرضية والجارية وأن تكون درجة لونه أخضر داكن

  . يكون النجيل األخضر مقاوماً لألمراض واآلفات الزراعيةأنيجب  .٨

  . تكون له درجة تحمل عالية للملوحة في التربة أوفي مياه الريأن .٩

  . يختار النجيل األخضر وفقاً للغرض من زراعته سواء للمشي أو للعب عليه أو للزينةأن .١٠

  :  بذور المسطح األخضرإختيارالشروط الواجب مراعاتها عند  •

  .كون البذور سليمة ومحتفظة بمميزاتها الطبيعية تأن .١

  . تكون خالية من الشوائب وبذور األصناف األخرىأن .٢



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث-ة الثانية المرحل 

 ٧٢ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  . تكون البذور معالجة بمادة تمنع إصابتها بالحشرات واألمراضأن .٣

  . تكون خالية من اإلصابات الفطرية والحشرية والبكتيريةأن .٤

  . تكون نسبة إنبات البذور وحيويتها عاليةأن .٥

  . البذور الرطبة والمتعفنة أو التي لحق بها ضرر أثناء التخزين أو النقلخدامإستعدم  .٦

  . تكون البذور منتجة من مصدر معتمد وحديثة اإلنتاجأن .٧

 المنتج وتاريخ اإلنتاج وتاريخ إسم  تكون البذور داخل عبوات مغلقة ومحكمة وموضح عليها أن .٨

  .الصالحية

  : عملية تجهيز موقع المسطح األخضر •

 أن الشرائح إختياريراعى عند  )  Sodding( الشرائح في زراعة المسطح األخضر إستعمالالة في ح

تؤخذ موافقة  (تكون من نوع المسطح األخضر المطلوب ، والمحدد مسبقاً في الشروط والمواصفات 

وأن يتم تقطيع الشرائح )  المهندس المشرف أو البلدية في حالة عدم وجود مواصفات بهذا الخصوص

مع أهمية تخزينها وترطيبها بالماء في مكان بارد . وتجهيزها ونقلها وتوريدها بالطريقة الفنية الصحيحة

 تكون األرض التي ستزرع بها أنويراعى قبل الزراعة . مظلل حتى يتم زراعتها في المواقع المستديمة
  .رطبه

 لم ن إ(ل والصيانة الزراعية يقوم المقاول بتقديم برنامج زمني مفصل ومتكامل لجميع أعمال التشغي

يوضح فيه المواعيد والكميات الخاصة بذلك وتؤخذ موافقة البلدية )  تحدد المواصفات الخاصة بذلك

وللبلدية الحق في مناقشة وطلب إضافة أو تبديل أو إلغاء أي عنصر في هذا البرنامج . مسبقاً على ذلك

   .قبل إعطاء الموافقة للمقاول على ذلك

  ممرات المشاةاألرصفة و ٢-٧

تعد شواطئ البحار والبحيرات من أهم أماكن النزهة وقضاء األوقات الممتعة لما تتصف به هذه األماكن 

وتسعى إدارات المدن . من نقاء الهواء ومتعة المنظر وحركة القوارب والسفن واألمواج وأسراب الطيور

ات ترك مسافة كافية عتبارإن من أهم اإلستغالل هذه األماكن وجعلها مقصدا للسكان والزوار لذلك فإإلى 

، مع توفير األثاث الالزم  من حافة المسطح المائي لممارسة مختلف األنشطة من مشي وجري وجلوس

وليس هناك مقاييس محددة . من المقاعد والنوافير والنبات وأوعية النفايات والحواجز واألسيجة للحماية

     رقمتصين في مجال التخطيط والتصميم البيئي كما في الشكللهذه المواقع بل يتم تصميمها من قبل مخ

) ١-٧ .(  

 بتصميم الحواجز المطلة على البحر حيث أنها من عناصر الجذب في أرصفة الشواطئ هتمامويجب اإل
  .  وجزءا من المنظر الطبيعي له



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث-ة الثانية المرحل 

 ٧٣ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  
  نماذج من أرصفة الشواطئ وممرات المشاة ):  ١-٧ (الشكل 

  

  لمستخدمة في األرصفة وممرات المشاةالمواد واألنماط ا ١-٢-٧

هناك العديد من المواد التي تستخدم في تشييد األرصفة وممرات المشاة والتي تضيف عليها شيئا من 

 المواد ما إختيارات التي يجب مراعاتها عند عتبارومن أهم اإل).  ٢-٧  ( رقمالجاذبية كما في الشكل

  :يلي

  .تجانس المواد المستخدمة في الرصف -

  . وبالقدر الذي يسهل تنظيفهانزالق تكون األسطح خشنة بحيث ال تتسبب في اإلنأ -

  . المكثفستخداممتانة المواد ومقاومتها لإل -

رصف المسارات المخصصة للمعوقين أو لراكبي الدراجات العادية بمواد تخلو من الفواصل  -
  .هتزازالواضحة أو الحزوز  التي تسبب اإل

  .تي ال تسبب عكس أشعة الشمس والوهج األلوان والمواد الإختيار -

  :ومن أهم المواد المستخدمة في األرصفة وممرات المشاة ما يلي

  .الطوب الفخاري األحمر -

  .وحدات اإلنترلوك -

  .الجرانيت -

  .البحص الظاهر -

  .وحدات خرسانية مصبوبة في الموقع -

   ).Stamped Concrete( الخرسانة المشكلة  -

  .الحجر الطبيعي والصناعي -

  .ت الخرسانية مسبقة الصنعالوحدا -

 .البالط اإلسمنتي -
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  نماذج من المواد المستخدمة في األرصفة وممرات المشاة):  ٢-٧ (الشكل رقم 
  

فنجد .  المواد ومهارة المصممإختياروتشكيل األرضيات بناء على  ) Patterns( تتباين أنماط الرصف 

ويكون الجمع بين . و الخرسانة أو الطوب الفخاري الحجر يعطي أنماطا تختلف عن البالط أإستخدام أن

 حركة سير المشاة إتجاهمراعاة  وال بد من.   فيها الكثير من اإلبداعأكثر من مادة بشكل متزن أنماطاً

وبإضافة أثاث . في عمليات الرصف ودراسة زوايا الرؤية المختلفة لألنماط التي تكون تحت الدراسة

مدة إنارة يتشكل الفراغ ويتكامل مع وحدات البالط المستخدم كما في األرصفة من مقاعد وأشجار وأع

  ). ٤-٧ (و )  ٣- ٧ (الشكل رقم  

  

  

  

  بعض األنماط الجمالية في األرصفة وممرات المشاة):  أ-٣-٧ (الشكل رقم 
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  بعض األنماط الجمالية في ممرات المشاة):  ب-٣-٧ (الشكل رقم 
  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   لممرات المشاةأخرىأنماط ): ٤-٧(رقم الشكل 
  
  

    صيانة األرصفة وممرات المشاة ٢-٢-٧

، فإنها تتعرض للتخريب والتلف وذلك بسبب   األرصفة وممرات المشاةإستخدامحالما يتم البدء ب
  .الظروف الجوية أو البيئة المحيطة أو حركة المرور المجاورة

 ألمور المهمة والضرورية للحفاظ على المشاة ويعتبر اإلبقاء والمحافظة عليها بحالة جيدة من ا

فتدهور حالتها أو تهدم جزء منها سيجبر . ، والمحافظة على الممتلكات العامة بحالة جيدة وسالمتهم

، وتعتبر العناصر أو العيوب التالية في األرصفة من المهام   حارة المرور المجاورةإستخدامالمشاة على 

  :التي يجب تقييمها وصيانتها

  .فقدان جزء من الرصيف خاصة في الطرق والمحاور األساسية .١

ختراق جذور األشجار لسطحه وتكسر حواف إستواء سطح الرصيف وتكسر وهبوط بالطه وعدم إ .٢
  .وجوانب البردورات

  .مدى العناية باألشجار والعناصر الموجودة على الرصيف أو ممر المشاة .٣
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 يكون أن صيانة األرصفة وممرات المشاة سنويا على وعلى البلديات وضع نظام مراقبة شهرية وإدارة

  .قابال للتنفيذ وبشكل مبرمج يضمن صيانتها بشكل سريع

  : وهناك عدة طرق للعناية باألرصفة وممرات المشاة مثل

  .مسح وصيانة األرصفة وممرات المشاة بشكل دوري على فترات زمنية محددة .١

  .من السكانإجراء الصيانة في حالة تقديم شكوى أو تبليغ  .٢

  .إجراء الفحص والمسح لألرصفة وممرات المشاة ضمن برنامج إلدارة صيانة األرصفة .٣

 أنواع الصيانة الالزمة إقتراحتقوم البلدية بوضع منهجية للفحص الدوري لألرصفة وممرات المشاة و

ب ويقوم الفنيون بفحص حالة الرصيف لتحديد العيو. وذلك حسب برنامج المسح المحدد للصيانة

  . ية أداء الرصيف لوظيفته أو التي قد تسبب أذى للمشاةإستمراروالمشاكل التي تحد من 

وفيما يلي بعض المشاكل والعيوب التي يجب رصدها في األرصفة وممرات المشاة أثناء المسح 
  :والتقييم

 يعتبر الفرق الرئيسي الذي : الفرق والتغير في المناسيب الطولية لألرصفة وممرات المشاة .١

في مسار األرصفة وممرات المشاة من العيوب التي يجب إصالحها إذ أنها )   مم١٣ (يتعدى 

تتسبب في وقوع المشاة وكذلك تتسبب في إعاقة حركة المعوقين من المستخدمين للكراسي 

 .المتحركة

وتتدرج من الشروخ البسيطة إلى الشديدة  :الشروخ في بالط وخرسانة األرصفة وممرات المشاة .٢
 )   مم٢٥ (ض بعر

تكسر الخرسانة أو تفكك المواد األخرى المكونة لبنية الرصيف مثل تفتت الحصى  :الكسر والتهالك .٣

 .)  مم٥٠×  مم ٥٠ (واإلسمنت من الخرسانة مشكلة الحفر أو حدوث هبوط بمساحة أكبر من 

غ تحته مما حدوث هبوط تحت البالط وتشكل فرا : المناطق الهابطة المحتضنة للمياه تحت البالط .٤
  .يتسبب في عدم ثباته

 األفقي في ظهور تشققات وعيوب تجاهيتسبب نمو جذور األشجار باإل :عيوب جذور األشجار .٥

 .في سطح األرصفة وممرات المشاة

 األرصفة إتجاهالنمو الزائد لألعشاب والشجيرات واألغطية النباتية ب : النمو الزائد لألعشاب .٦
 . الرصيفإستخدامقليمها يجعلها عائقا يمنع المشاة من وممرات المشاة وعدم تشذيبها وت

 ستخدام ضعيفة ال تقاوم اإلإنشاء مواد إستخدام :  مواد رصف غير مطابقة للمواصفاتإستخدام .٧

 أو الغير نزالقوغير مطابقة للمواصفات الفنية المتعارف عليها مثل المواد التي تسبب اإل

  .متوافقة مع البيئة العامة للطريق

 الطرق نشاءنفيذ األرصفة وممرات المشاة حسب القسم الخامس عشر من المواصفات العامة إليجب ت
  . هـ١٤٢٦الحضرية الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية عام 
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    وممرات المشاةات سالمة حركة المشاة على األرصفةإعتبار ٣-٢-٧

 عند تصميم األرصفة وممرات ات التي يجب مراعاتهاعتبارتعتبر سالمة حركة المشاة من أهم اإل

  .، حيث تعتمد على ظروف الرصيف وعالقة الرصيف بالطريق المشاة

 وتصميم األرصفة وممرات المشاة إلى حماية المشاة وتأمين مسار آمن يفصل حركة المشاة إنشاءيهدف 

أمين حركة ، وهناك العديد من وسائل السالمة المرورية التي تساعد في ت عن حركة المركبات المجاورة

  .المشاة وذلك عن طريق إرشاد السائقين والمشاة وأساليب التحكم المروري لذلك

  التصميمإشتراطات : أوالً 

 تمنع أي إشغاالت بالرصيف تحتوي على مواد ذات خطورة على المشاة بأي شكل من أنيجب 

ة ألعمدة الخدمات واإلنارة  يتم التأكد من العزل التام لكافة التوصيالت الكهربائيأنكما يجب . األشكال

 تثبت الوصالت واألبواب بشكل أن، كما يجب  أو المحوالت الكهربائية أو غيرها والتأكد من تأريضها

ويجب أيضا وضع لوحات تحذيرية مناسبة في حالة . ال يسمح بفتحها إال بواسطة الجهات المسئولة

  .  ةاإلضطرار لوضع هذه الوحدات بالقرب من أماكن تواجد المشا

  مطبات تخفيف السرعة: ثانياً 

 المطب وفقا لمتطلبات السالمة المرورية حسب الضرورة وفي مواقع يتم دراستها هندسيا إنشاءيمكن 

ويمكن .  لتوفير سالمة المشاة على المعابر السطحيةأخرىبعناية بعد التأكد من عدم وجود بدائل 

 الطرق نشاءمن المواصفات العامة إل" لسرعةمطبات تهدئة ا"الرجوع في ذلك إلى الملحق الخامس 

  .  هـ١٤٢٦الحضرية الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية 

  : ويجب مراعاة العوامل التالية عند تصميم المطبات الصناعية

    المطبات على الطرق التي تكون السرعة القصوى المسموح بها أقل من أو تساوي إنشاءيمكن  .١
  ). ةالساع/  كلم ٥٠ (

ين التي يكون عرض الطريق فيها أكبر من أو تجاه المطبات على الطرق ذات اإلإنشاءيقتصر  .٢

  ).  م١٢ (يساوي 

  ). ٪٨ (يجب أال يزيد ميل الطريق الذي ينشأ عليه المطب عن  .٣

  التي يقل نصف قطرها عن و المطبات على المنعطفات األفقية والرأسية الحادة إنشاءيجب عدم  .٤

  ).  م١٠٠( 

 أن حيث  ) م١٠٠  ( المطبات بعد المنعطفات التي يقل نصف قطرها عنإنشاءب عدم يج .٥
  .المنعطف الحاد يجبر المركبة على تقليل سرعتها تلقائيا

،   المطبات بالطرق التي تمر بها سيارات اإلسعاف وسيارات الطوارئ بكثرةإنشاءيجب عدم  .٦

  . ذلك عند تصميم الطريقإعتبارمن وإذا كان الطريق تمر به حافالت النقل العام فال بد 

  ).  م٦٠ (يجب أال تقل المسافة بين أي مطبين متتاليين عن  .٧
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 المطب بحيث ال يعيق المطب تصريف المياه كما يجب إنشاءيجب مراعاة تصريف المياه عند  .٨

  .  المطب على فتحات التصريف أو قريبا من فوهات إطفاء الحريقإنشاءتفادي 

والعالمات األرضية واإلشارات الوامضة التحذيرية التي تنبه السائق بوجود  اللوحات إستخداميجب 

 بلون ( Thermoplastic )المطب كما يمكن إضافة خط من الدهان األرضي البالستيكي الحراري 
 عمل صف من العواكس ، يمكن أيضاً قبل المطب)  م١,٢ (ويبعد مسافة )   سم٣٠ (أصفر بعرض 

قبل )   م١,٢ (على مسافة )  اكسة والحرارية أو المنشورية أو السيراميكيةعين القط الع (األرضية 

  .المطب لزيادة التنبيه بوجود المطب

  اللوحات المرورية: ثالثاً 

،  عند تركيب اللوحات المرورية فإنه يتوجب على المهندس التركيز على أبعاد اللوحة ومكان التركيب

، وفيما يلي المعايير   ( MUTCD )كم المروري الموحدويمكن هنا اإلسترشاد بدليل وسائل التح
  :األساسية لتركيب اللوحات المرورية والتي تشمل ما يلي

        تكون أنويمكن )   سم٦٠ (يجب أال يقل بعد حافة صحيفة اللوحة عن حافة الطريق عن  .١

 . جانبيفي حال عدم إمكانية تحقيق المسافة األولى خصوصا في وجود ممر مشاة)   سم٣٠ (

)  حد طبقة الرصف ( تبتعد اللوحة عن حافة الطريق أنفي حال عدم وجود رصيف ينبغي  .٢

 أو مؤمنة بحاجز جانبي أو مخفف ( Breakaway )وتكون قابلة لإلنفصال )  م١,٨ (بمسافة 

  .للصدم

قة  تكون كافة اإلشارات والعالمات المرورية المستخدمة على األرصفة وممرات المشاة مطابأنيجب 

لدليل وسائل التحكم المروري الموحد والذي حدد فيه أبعاد اللوحات وحجم كتابة األحرف ونسبة أبعاد 

  .الكلمات وما إلى ذلك

  :ويجب مراعاة النقاط التالية أثناء وضع وتركيب العالمات أو اللوحات على األرصفة وممرات المشاة

قلل من العرض األدنى للرصيف أو تمتد عدم وضع اللوحات في المكان الذي تشكل فيه عائق أو ت .١
  .إلى داخل المكان المخصص للمشاة

 أغلب العالمات توضع على األرصفة وممرات المشاة وتكون موجهة لسائقي المركبات وقد أن .٢

، لذلك يجب وضع العالمات بحيث تكون موجهة  تكون مفيدة بأن تعطي المعلومات للمشاة أيضاً

  .س الوقتلسائقي المركبات والمشاة بنف

 كافة التعليمات الواردة في هذا الدليل حول تركيب العالمات المرورية وأماكن إتباع يجب  .٣
 .وضعها على الرصيف
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   الدهانات األرضية باألرصفة وممرات المشاة والمعابر إستعمال :رابعاً 

رات وتوجيه تستعمل الدهانات األرضية باألرصفة وممرات المشاة وخطوط عبور المشاة لتحديد المسا

 تتم هذه الدهانات وفقا لما ورد في القسم السادس أن، ويجب  الحركة أو لمنع الحركة بأماكن معينة

 الطرق الحضرية الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية نشاءعشر من المواصفات العامة إل

  . هـ١٤٢٦

  دهانات األرصفة وممرات المشاة •

رموز المدهونة على األرض لتنظيم حركة المشاة والدراجات تستخدم خطوط تحديد المسارات وال

            ، وغالبا تستخدم خطوط وأشكال ذات لون أبيض من الدهان البالستيكي الحراري الهوائية

( Thermoplastic )العاكس أو العادي مع إضافة الصبغة الملونة المطلوبة .  

  دهانات خطوط عبور المشاة •

بيض لدهان خطوط عبور المشاة بحيث يكون الدهان المستخدم حراري بالستيكي  اللون األإستخداميتم 

( Thermoplastic )من النوع العاكس أو العادي .  

 الفنية لمواقف السياراتشتراطات اإل ٣-٧

  عام ١-٣-٧

  أو اإلدارةيحدد عدد مواقف السيارات لكل نشاط وفقاً للمعايير التخطيطية المعتمدة من قبل البلدية

 الفنية لمواقف السيارات الصادرة عن  شتراطات اإل ويتم الرجوع إلى  الفعليحتياجب اإلالمختصة وحس

  .  المواقفنشاء الطرق الحضرية إلنشاءوزارة الشئون البلدية والقروية والمواصفات العامة إل

  تخطيط وتصميم المواقف بجوار األرصفة  ٢-٣-٧

المواقف الموازية ، : ع انوثالثة أع إلى يمكن تقسيم المواقف التي توجد إلى جانب األرصفة بالشوار

  : ويشترط لكل نوع ما يلي. والمواقف العمودية ، والمواقف المائلة
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  تخطيط وتصميم المواقف الموازية  •

تعتبر المواقف الموازية من أكثر التصميمات المستخدمة في المواقف التي توجد إلى جانب األرصفة ، 

  ):  ٦-٧ (وشكل رقم )  ٥-٧ (، شكل رقم  ويشترط فيها اآلتي

      ، وال تقل عن  متر في الطرق الثانوية ) ٦,٠٠  (المسافة من تقاطع الطرق وأول سيارة ال تقل عن .١

  . متر في الشوارع الرئيسية)  ١٥ (

  . متر) ٦,٥  (المسافة المخصصة لوقوف السيارة الواحدة في المواقف الموازية هي .٢

 واحد الذي يسمح فيه بالمواقف الموازية التي توجد إلى جانب إتجاهالحد األدنى لعرض المسار في  .٣

  . حركة المركبات) م ٣ ( و  للمواقف )م٢,٥  (يشمل على أن إتجاه في كل  )م٥,٥  (األرصفة

  تخطيط وتصميم المواقف المائلة •

ذه  بجانب األرصفة ، وعادة ما تستخدم همفضلةتعتبر المواقف المائلة بشكل عام من المواقف الغير 

ستخدمت في الشوارع فإنه يتعين أ، وإذا ما  المواقف في قطع األراضي التي تخصص مواقف للسيارات

ة ، ويشترط فيها اآلتي شكل رقم ـ تكون الشوارع عريضة وال تحمل سوى أحجام بسيطة من الحركأن

) ٧-٧ :(   

        ، بداية الطريق في أمتار ) ٩ (الحد األدنى لبعد المواقف المائلة عن تقاطعات الطريق هي  .١

  .  في نهاية الطريقمتراً)  ١٢ (و

  .  )م٥,٥  (المسافة المخصصة لوقوف السيارة الواحدة في المواقف المائلة هي .٢

   العموديةتخطيط وتصميم المواقف  •

 بجانب األرصفة ، وعادة ما تستخدم هذه مفضلة بشكل عام من المواقف الغير العموديةتعتبر المواقف 

ال التي عريضة وال الشوارع وتستخدم في،  ي قطع األراضي التي تخصص مواقف للسياراتالمواقف ف

المتبعة في المواقف المائلة حيث شتراطات اإلنفس تحمل سوى أحجام بسيطة من الحركة ، ويشترط فيها 

   .) ١-٧ (كما هو موضح بالجدول رقم )  ٩٠º  (أنها تميل بزاوية

  تخطيط وتصميم المواقف السطحية ٣-٣-٧

  المداخل والمخارج  •

  . تكون المداخل والمخارج بعيدة عن تقاطعات الشوارع حتى ال تؤثر على حركة المرورأنيجب  .١

  .  تحقق المداخل والمخارج تجنب التعارض مع حركة المرور العادية في الشوارعأنيجب  .٢

 ).  ٨-٧ (يجب وضع المداخل والمخارج في الجانب األيمن وسط المباني بالشوارع شكل رقم  .٣
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 يكون المدخل والمخرج يسار الشارع ، ألن أن واحد فإنه يقترح إتجاهفي حالة كون الشارع  .٤

 مسافة الرؤية بالنسبة أنحركة الدوران لليسار أسهل من حركة الدوران لليمين ، فضالً عن 

  .للدوران لليسار أفضل منها في الدوران لليمين

  . ترم ) ٣,٥ (قل عرض المدخل أو المخرج عن يجب أال ي .٥

)  ٧,٥ (في حالة ما إذا كان المدخل والمخرج معاً من فتحة واحدة فال يقل عرض الفتحة عن  .٦

  . سم)  ٥٠ (ويوضع فاصل لحركة المرور ال يقل عن متر 

  معايير هامة لتخطيط وتصميم المواقف ٤-٣-٧

  األبعاد  •

 PASSENGERسيارة الركاب العادية  ( تؤمن المساحة المخصصة للسيارة الواحدة أنيجب  .١
CAR  (بحيث تضمن سهولة حركة السيارة عند دخولها للموقف وخروجها منه.  

األبعاد التالية توضح الحد األدنى لألبعاد المناسبة لوقوف أي نوع من أنواع سيارات الركاب  .٢
  ).  ٩-٧ (العادية وكما هو موضح بالشكل رقم 

    .متر)  ٢,٦  = ( والعرض، متر)  ٥,٥٠ (= ، يكون الطول  في حالة الوقوف المائل .٣

    .متر)  ٢,٥  = ( والعرض، متر)  ٦,٥٠ (  =في حالة الوقوف الموازي يكون الطول .٤

ستنتاج إوهي األبعاد التي تساعد المصمم على : عن الرصيف) ن(أبعاد الموقف بزاوية انحراف  .٥

ا هو  وكم، المسافات والمساحات التي تشغلها السيارات بعد تحديد زاوية االنحراف المطلوبة

 ). ١-٧ ( جدول رقم و) ١٠-٧ (موضح بالشكل رقم 

  المسارات •

وتضمن األبعاد المناسبة لحركة السيارات بالمواقف ودخولها للمساحات المخصصة للوقوف والخروج 

  : منها دون حدوث أي معوقات مرورية ، ويراعى عند تنفيذها الضوابط التالية 

  ).  ٢-٧ ( كما هو موضح بالجدول رقم عالقة زاوية انحراف المواقف بعرض المسارات .١

 . متر) ٤,٥ ( واحد عن إتجاهيجب أال يقل عرض المسارات األخرى بالمواقف في  .٢
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  )األبعاد بالمتر الطولي( )ن(أبعاد المواقف بزاوية انحراف   )١-٧(جدول رقم 
  
  

زاوية انحراف  ٣٠ْ ٤٥ْ ٦٠ْ ٧٥ْ ٩٠ْ
)ن(الموقف   

 أ ٢,٢٥ ١,٨٤ ١,٣٠ ٠,٦٧ ٠
 ب ٢,٧٥ ٣,٨٩ ٤,٧٦ ٥,٣١ ٥,٥٠
 ج ٥,٢٠ ٣,٦٨ ٣,٠٠ ٢,٦٩ ٢,٦٠
 د ٣,٩٠ ١,٨٤ ٠,٧٥ ٠,١٨ ٠

 هـ ١,٣٠ ١,٨٤ ٢,٢٥ ٢,٥١ ٢,٦٠
 و ٤,٧٦ ٣,٨٩ ٢,٧٥ ١,٤٢ ٠
 ز ٤,٧٦ ٣,٨٩ ٢,٧٥ ١,٤٢ ٠
 ح ٦,٣٥ ٧,٧٨ ١١,٠٠ ٢١,٢٥ -

 ط ٢,٧٥ ٣,٨٩ ٤,٧٦ ٥,٣١ ٥,٥٠
 ي ٩,٩٦ ٧,٥٧ ٥,٧٥ ٤,١١ ٢,٦٠
 ك ٦,٠٦ ٥,٧٣ ٥,٠٠ ٣,٩٣ ٢,٦٠

 ل ١,٥٩ ٣,٨٩ ٨,٢٥ ١٩,٨٣ -
 م ٥,٠٠ ٥,٧٣ ٦,٠٦ ٥,٩٨ ٥,٥٠

 س ٤,٥٠ ٢,٦٠ ١,٥٠ ٠,٧٠ -
 ع ٣,١٨ ٥,٥٠ ٩,٥٣ ٢٠,٥٣ -
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 أبعاد املواقف املتوازية يف الشوارع)٥-٧( رقمشكل

 احلد األدىن لعرض الشارع يف حالة عمل املواقف املتوازية)٦-٧(شكل رقم 
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 لبعد املواقف املائلة عن تقاطعات الطرقاحلد األدىن)٧-٧(شكل رقم

أمثلة لبعض املخططات املمكنة ملداخل وخمارج قطع ) ٨-٧(شكل رقم 
 ضي املخصصة للمواقفاألرا
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  )٩-٧(شكل رقم 
للمساحة املخصصة  احلد األدىن 

 .لوقوف سيارة ركاب عادية

 )ن(موقف سيارة واحدة بزوايا احنراف خمتلفة )١٠-٧(شكل رقم
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 )٢-٧(جدول رقم 
 السيارات انحراف الموقف بعرض الممرات بين زاوية عالقة 

الحد األدنى لعرض ممر 
)م (ينإتجاهذي   

الحد األدنى لعرض ممر 
)م ( واحدإتجاهذي   

زاويـة انحراف 
 الموقف

  الموازي  ٥,٥ ٦,٧١
 ْ ٠ للرصيف

٣٠ْ  ٤,٥٧ ٦,٧١ 
٤٥ْ  ٤,٥٧ ٦,٧١ 
٦٠ْ  ٥,٥٠ ٧,٩٢ 
٧٥ْ  ٦,٧١ ٧,٩٢ 
٩٠ْ  ٧,٣٣ ٧,٩٢ 

  زاوية االنحراف  •

  ها هيإستخدامراف التي يغلب وزوايا االنح)  ْ ٩٠ و ْ ٠ (قف السيارة بين تتراوح زاويـة انحراف مو

  . الموقف الموازي للرصيف)  ْ ٠ (ويقصد بزاوية )  ٩٠ ، ٧٥ ، ٦٠ ، ٤٥ ، ٣٠،  ْ 0 (

  المنحنيات  •

نعطافها بأمان داخل الموقف وعند الدخول له إ تكون أبعادها مناسبة لدوران السيارات وأنويجب 

  : ه وهي كما يليوالخروج من

   ) ٣-٧ ( تكون أبعاده كما هو موضح بالجدول رقم أنويراعى :  مروري واحدإتجاهمنحنى ذو  .١
  ). ١١-٧ (وشكل رقم 

)  ١٢-٧ (والشكل رقم )  ٤-٧ (وتكون أبعاده كما هو موضح بالجدول رقم : ينإتجاهمنحنى ذو  .٢

  .) م١,٠٠  (ث ال يزيد الفاصل عنوفي هذا النوع يلزم الفصل بين حركة المرور في المنحنى بحي

  
  )٣-٧(جدول رقم 

   واحدإتجاه أبعاد منحنى ذي 
  

)م (الحد األدنى لعرض المنحنى)م (الحد األدنى لنصف القطر الداخلي)م ( نصف القطر الخارجي  

٣,٥٠ ٢,٦٠  ٦,١٠ 
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  )١١-٧(شكل رقم 

  واحدإتجاهمسقط أفقي يوضح منحنى ذي 

  ) ١٢-٧(شكل رقم 

  مسقط أفقي يوضح منحنى 

 لحركة المرورين إتجاهذي 
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مثال يبين كيف يمكن تقصير حركة السيارات       ) ١٣-٧(شكل رقم              

ولذلك ) ب(يتطلب التصميم البحث في مساحة أكثر طوالً من الشكل ) أ(وفي الشكل 

 .أكثر مالئمةً لقطع األراضي المخصصة للمواقف) ب(فإن الشكل 

 حركة السيارات للمسافة الطويلة يوفر مواقف أنمثال يبين ) ١٤-٧(شكل رقم 

 .لبحث عن أماكنأكبر وأنماط أفضل ل

  قصر في ممرات قطعة األرض المخصصة
للمواقف حتى في ممرات العبور ذات اإلتجاه 

ونمط ،  موقف الغير٩١الواحد والسعة هي 
 .البحث غاية في السوء

طول في ممرات قطعة األرض المخصصة 
 موقف الغير داخل ١١٠للمواقف والسعة 

 .نفس قطعة األرض ونمط البحث ممتاز
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  )٤-٧(جدول رقم 
   يناهإتج أبعاد منحنى ذي 

  
)م (الحد األدنى لعرض المنحنى)م (الحد األدنى لنصف القطر الداخلي)م (نصف القطر الخارجي  

٧,٥٠ ٢,٦٠ ٩,٦٠ 

  حركة السيارات داخل الموقف •

 تجعل جميع أماكن الوقوف أن، كما يتعين   تكون حركة دوران السيارات قصيرة وآمنةأنيجب 

  ). ١٤-٧ (ل رقم وشك)  ١٣-٧ (، شكل رقم  المتوفرة ملحوظة

  ) مواقف بالقبو(تخطيط وتصميم المواقف أسفل المباني  ٥-٣-٧

  .  )م٣,٥٠  ( عرض المدخل أو المخرج عنال يقلأيجب  •

)  م٧,٥  (حدة فال يقل عرض الفتحة عنفي حالة ما إذا كان المدخل والمخرج معاً من فتحة وا •
  . )سم ٥٠  (ويوضع فاصل لحركة المرور ال يقل عرضه عن

 مواقع المداخل والمخارج لمواقف السيارات بحيث تضمن سالمة المرور في إختيارعاة  مرا يتم •

 –، وذلك بوضعها بعيدة قدر اإلمكان عن التقاطعات والطرق السريعة  الشوارع المحيطة بالمواقف
  ).  ١٥-٧ (انظر الشكل رقم 

  .) ١٦-٧ ( انظر الشكل رقم – يراعى وضوح الرؤية عند الخروج من الموقف أنيجب  •

 الصافي الذي يسمح بمرور السيارات سواء بالقبو أو الدور األرضي أو أي من رتفاعيجب أال يقل اإل •
  .  )م٢,٥٠  (وار المتكررة بالمواقف عناألد

  .  ) م٢,٥٠  ( فتحة الخروج أو الدخول من وإلى المواقف عنإرتفاعيجب أال يقل  •

  تخطيط وتصميم المواقف المتعـددة األدوار  ٦-٣-٧

    متعددة األدوارلمواقفموقع ا •

  . يكون بين المباني لمنع الزحام في الشوارعأن، ويفضل   يكون الموقع بعيداً عن التقاطعاتأنيجب 

  مداخل ومخارج المواقف المتعددة األدوار •

 يعتمد تصميم المدخل على ما إذا كانت المواقف ستكون ذات خدمة ذاتية أو بمساعدة :المداخل •

 تتدفق أنا تستخدم المواقف ذات الخدمة الذاتية فإنه يمكن للمركبات ، وعندم أحد العاملين
 سيارة في ٥٠٠ إلى ٣٠٠وهذه األنواع من المواقف تقدم معدل تدفق يتراوح بين . بسهولة

 . الساعة
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          )١٥-٧(شكل رقم 
منوذج ختطيطي يوضح أماكن مداخل 

 وخمارج مواقف السيارات

مسقط أفقي يوضح عبور املشاة ووضوح الرؤية للخارج من ) ١٦-٧(شكل رقم 
 املوقف سواء لسائقي السيارات أو املشاة
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،   تكون هناك مساحة تخزينأنوعندما تستخدم المواقف بمساعدة أحد العاملين فإنه يتعين 

تعتمد على نسبة متوسط وصول الزبون إلى )  يةإحتياطمساحة  (التخزين المطلوبة ومساحة 

ية المطلوبة لمعدل حتياطالمساحة اإل)  ١٧-٧ (ويبين الشكل رقم . معدل خدمة عامل المواقف

،  ثانية)  ٥٠ ( فمثال لنفترض أنه في فترة الذروة تصل سيارة كل. وصول السيارات المتعددة

، فإن نسبة الوصول  انية حتى يتمكن عمال المواقف من توقيفها في الموقفث)  ٤٥  (وتستغرق

 ٤٥ ÷ ٣٦٠٠  (و)  ٧٢ = ٥٠ ÷ ٣٦٠٠  (:ونسبة التخزين في هذه الحالة تكون على التوالي 

 مرة من نسبة ١,١١ = ٧٢ ÷ ٨٠= ، فإن نسبة التخزين تكون  وهكذا. ساعة/ سيارة )  ٨٠= 

  . سيارة)  ١٤  (ي سعةحتياطتتطلب مساحة اإل)  ١٧-٧ (، ومن الشكل رقم  الوصول

  بينة يقوم بمعالجة البطاقة وتحصيلا في ك سعودييكون لمخارج المواقف عامل: المخارج •
سيارة في  ٢٥٠، وعلى هذا األساس تتحدد معدالت خروج السيارات بواقع أقل من  األجرة

، هذه  متعددة لتحصيل األجرة، وللعمل على زيادة هذا المعدل فإنه تم تطوير طرق  الساعة

 . سيارة في الساعة٥٠٠ إلى ٣٠٠الطرق تؤدي إلى زيادة معدالت خروج السيارات من 

  تخطيط و تصميم المنحدرات في المواقف متعددة األدوار  •

، وتضمن   من مستوى إلى آخرنتقالالمنحدرات هي المسطحات المائلة التي تمكن السيارات من اإل

ناسبة لذلك ، ويوضح الجدول ت عليها بطريقة سليمة وآمنة بحيث توفر الميول المنزول وصعود السيارا

  :، وهي أنواع المنحدرات المختلفة بالمواقف)  ٥-٧ (رقم 

  )٥-٧(جدول رقم 
  أنواع وأبعاد المنحدرات بالموقف

نصف القطر 
 الخارجي للمنحدر

نصف القطر 
 الداخلي للمنحدر

الحد األدنى لعرض منحدر في 
ن منفصلينيإتجاه   

الحد األدنى لعرض منحدر 
 نوع المنحدر  واحدإتجاهفي 

 مستقيم  م٣,٦٦  م٧,٣٢ ـ ـ

م٥,٥٠ واحد إتجاهم١٠,٤٠ واحد إتجاه  
م١٥,٣٠ان إتجاه م٥,٥٠ان إتجاه* * 

 منحنى  م٤,٩٠  م٩,٨٠

م١١,٢٨ واحد إتجاه
م١٧,٣٨ان إتجاه  

 إتجاهحلزوني ب  م٦,١٠  م١٢,٢٠  م٥,١٨
 عقارب الساعة

م٩,٥٧ واحد إتجاه

انإتجاه  م١٤,٣٢
 م  وال يقل عن ٤,٥٧  م٩,١٤  م٥,١٨

  م  لحركة الصعود٣,٩٦

 إتجاهحلزوني ب
معاكس لحركة 
 الساعة عقارب

  .ينتجاهيتم الفصل في حركة المرور في المنحنيات ذات اإل   * 
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 وعادة ما يستخدم للمداخل والمخارج بالموقف لتسهيل عملية الدخول والخروج :المنحدر المستقيم. ١

  : تتوفر في المنحدر المستقيم الشروط اآلتيةأنويجب . ووضوح الرؤية

 ية المطلوبة لنسب وصول السيارات المتعددةحتياطالمساحة اإل)١٧-٧(شكل رقم

 متوسط عدد السيارات التي تعمل خالل ساعة الذروة
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  . ) ٪ ١٥  (نحدر عنأال يزيد ميول الم -

 في بداية إنتقال تكون هناك مرحلتا أنفيجب )  ٪١٥ ( في حالة زيادة ميل االنحدار عن -
     يزيد طول أي منها عن وال)  ٪١٥  (، واليزيد ميل أي منها عن ونهاية المنحدر

    بينهما ال يزيد ميلها عن ) رابطة (ية وسيطة واصلة إنتقال مع وجود مرحلة  )م ٥,٠٠(

  ) . ١٨-٧ ( وكما هو موضح بالشكل رقم)  ٪١٨( 

   إلى١٠(  المنحدرات للوصل بين أدوار الموقف فقط يكون ميل المنحدر بها بينإستخدامعند  -

١٣٪ (.  

  . )  ٪٨ و ٥ (يل بها يكون بين  المنحدرات كمواقف للسيارات فإن المإستخدامفي حالة  -

  :آلتية تتوفر فيه الشروط اأنويجب : المنحدر الحلزوني .٢

         واحد سواء للصعود أو النزول عن إتجاهال يزيد ميل المنحدر الحلزوني في أيجب  -
  ).  ١٩-٧ (وكما هو موضح بالشكل رقم )  ٪١٢ (

وكما هو موضح )  م ٥,١٨ (ال يقل نصف القطر الداخلي للمنحدر الحلزوني عن أيجب  -

  ).  ١٩-٧ (بالشكل رقم 

، عندما تكون حركة المرور به ) م ٦,١٠ (وني عن ال يقل عرض المنحدر الحلزأيجب  -
  :  عقارب الساعةإتجاهب

  . متر)  ٦,١٠  ( عقارب الساعةإتجاهعرض المنحدر الحلزوني في   ) أ

           متر وال )  ٤,٥٧ ( عكس عقارب الساعة إتجاهعرض المنحدر الحلزوني في   ) ب
  . متر لحركة الصعود)  ٣,٩٦  (يقل عن

  يط وتصميم األدوار في المواقف متعددة األدوار تخط •

             الدور األرضيإرتفاع و )م ٢,٥٠  ( الصافي ال يقل عنرتفاع، واإل  تكون الطوابق أفقيةأنيفضل 

 ٢م ٢٧,٥  (، وأن تكون المساحة التي تشغلها السيارة من  لكي يسمح بإستيعاب المركبات المرتفعة )م ٣,٧٥ (

   .) ٢ م٣٧,٢ –

  اإلشارات الداخلية في المواقف متعددة األدوار •

، فإن هناك حاجة لوجود لوحات إرشادية  متداداً لنظام الشوارعإلما كانت مواقف السيارات تعتبر  .١
 .  تكون متناسقة مع اللوحات القياسية بالشوارعأن، ويتعين  وتوجيهية

يوصى بها هي القيادة داخل الموقف والدراسة التي . ستكمال الموقفإ تصمم اإلشارات بعد أنويجب  .٢

، ومواقع السيارات  ، وتحدد مواقع اإلشارات على ضوء مشاهدة الخطوط  يستكملأنبسيارة بعد 
 .، وعوائق الرؤية مثل األشعة العاكسة واألعمدة الواقفة
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 ية والوسطيةنتقاليوضح قطاع رأسي لمنحدر مستقيم ومراحله اإل)١٨-٧(شكل رقم 
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 املنحدر احللزوين)١٩-٧(شكل رقم

  منحدر حلزوين ذو اجتاهني-أ

  منحدر حلزوين ذو اجتاه واحد-ب

مسقط أفقي أ-قطاع رأسي أ

مسقط أفقي  ب-قطاع رأسي ب 
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  المصاعد في المواقف متعددة األدوار •

عد مجهزة لخدمة المعاقين والعامة من مستخدمي المواقف على حد سواء  تكون جميع المصاأن يجب  .١
  . بحيث تصل جميع أدوار الموقف ببعضها بما في ذلك القبو

  . يراعى تزويد المصعد بجرس إنذار وهاتف لمخاطبة مكتب خدمات الموقف في حالة تعطل المصعد .٢

  ) . ٦-٧ (تحدد عدد مصاعد الموقف كما هو موضح بالجدول رقم  .٣

  )٦-٧(جدول رقم 

  عدد لمواقف السيارات متعددة األدوار

 عدد المصاعد
 عدد مواقف السيارات  أفراد٥والسعة لكل مصعد 

٢٠٠حتى  مصعد واحد  
٥٠٠حتى  مصعدان  

١٠٠٠حتى  ثالثة مصاعد  

  ساللم الطوارئ  •

  ). تعدد األدوار (يتم تأمين ساللم للطوارئ لجميع أدوار المواقف  .١

  .نجاة بواسطة أبواب مقاومة للحريقيجب فصل ساللم ال .٢

  . تكون ساللم النجاة في أطراف المبنى في مكان مفتوحأنيجب  .٣

 يوصل المخرج النهائي للساللم في الطابق األرضي إلى الشارع أو إلى منطقة مكشوفة متصلة أنيجب  .٤

  .متر)  ١  (هإرتفاعبشارع أو طريق ، ويزود بدرابزين 

  ). م ٣٠ ( بين أي نقطة بالموقف وأقرب سلم طوارئ عن يجب أال تزيد المسافة الفاصلة .٥

  أبواب الطوارئ  •

  .  مخارج الطوارئ في جميع األدوار بحيث تؤدي إلى ساللم الطوارئإنشاءيتم  .١

  .  تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى الخارجأنيجب  .٢

لتمكنها من الغلق )  يةرافعة هيدروليك  –دفاشات ( تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات أنيجب  .٣
  . بعد فتحها)  تلقائياً (آلياً 

  .  تكون مقاومة للحريقأنيجب  .٤

 .  لمخرج الطوارئتجاه يكون هناك عالمات إرشادية واضحة تحدد اإلأنيجب  .٥
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  مواقف المعوقين •

  :زام باآلتي، مع اإللت ) ٢-٢ (، بند   الخاصة بالمعوقين الواردة في الفصل الثاني شتراطات اإليجب اإللتزام ب

من مساحة الموقف للمعوقين على أال يقل عدد المواقف المخصصة للمعوقين )  ٪٥ (يتم تخصيص نسبة  .١

  . عن موقفين 

  :  تخصص مواقف المعوقين وفقاً للضوابط التاليةأن .٢

   .  )م٥,٥٠  (أال يقل طول الموقف عن -

   .  )م٣,٦٠  ( يكون عرض الموقفأنيجب  -

اقف المعوقين في أماكن يسهل الحركة فيها  وأن تكون قريبة من  يتم تخصيص أماكن موأنيجب  -

  . المداخل الرئيسية في المباني بحيث تكون على أقصر مسافة تصل بين سيارة المعوق وجهة مقصده

  .  تكون أقرب ما يكون من المصاعد أنيجب  -

ساحة لوقوف يجب وضع العالمة المميزة للموقف الخاص بالمعوقين للداللة على تخصيص تلك الم -

  ).  ٢٠-٧ (سيارات المعوقين فقط وكما هـو موضح بالشكل رقم 

يجب تزويد األرصفة المالصقة للمواقف المخصصة للمعوقين بمنحدرات تسهل عملية حركة المعوق  -
  ) .  ٢١-٧ (من وإلى سيارته وكما هو موضح بالشكل رقم 

  التمديدات والصرف الصحي  •

  : بأرضية الموقف كالتاليلضمان تصريف أي مياه يكون الميل .١

  . ٪ لطبقة األسفلت٢ ٪ إلى ١من  -

  .  ٪ بالنسبة لطبقات األسمنت البورتالندى١تكون  -

، وتستخدم مصافي من  يجب أال يسمح بصرف المياه المتجمعة بأحد أدوار الموقف على الدور الذي يليه .١

ون هذه المصفاة في نهاية ميول  تكأن، على   مناسبةأخرىالحديد المطلي بدهان لمنع الصدأ أو أي مادة 

  ).  سم٢٠ (وبعرض ال يقل عن )  م١,٥٠ (، وتكون مجزأة إلى أطوال ال تتعدى  التصريف بكل دور

 تنتهي مصارف المياه بأرضية القبو بخزان ، وأن يزود بالعدد الكافي من المضخات لصرف تلك أنيجب  .٢
  . المياه لخارج الموقف إلى المصارف العمومية

 تكون أن، ويفضل  ، واحدة للرجال وأخرى للنساء تم توفير عدد كافي من دورات مياه عامة يأنيجب  .٣

  .قريبة من غرفة المراقبة الخاصة بالموقف متعدد األدوار
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 بمواقف المعوقينيوضح العالمة الخاصة )٢٠-٧(شكل رقم

 مسقط أفقي يوضح موقف المعوقين والمنحدر بالرصيف المالصق له)٢١-٧(شكل رقم 
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  اإلنشائية الخاصة بالمواقفشتراطات اإل ٧-٣-٧

  أرضية المواقف  •

،  ف منشأ على سطح األرض أو موقف بالقبوقطاع رأسي بأرضية موق)  أ-٢٢-٧ (يوضح الشكل رقم  .١

  :وتتكون أرضية الموقف من المواد التالية

  ). سم ١٥ (طبقة بلوكات سماكة  -

  . مرشوش ومدموك جيداً)  سم ٣٠ (طبقات ردم رمل نظيف كل طبقة  -

  ). سم  ٥ (طبقة نظافة من الخرسانة بسماكة  -

  ).  مم ٨ (طبقة عزل رطوبة للقبو ال تقل عن  -

  ). سم  ٥ (نية حماية بسماكة طبقة خرسا -

  .سم١٥ سم إلى ١٠بسماكة ) م ٢,٠٠ × م٢,٠٠( ترابيع خرسانية مسلحة  -

  :وكالتالي)  ب-٢٢-٧ (، وكما هو موضح بالشكل رقم   تتكون أرض المواقف من األسفلتأنكما يمكن  .٢

  .  بعد الرص )سم٢٠  (طبقة من األساس الحجري سماكة -

  ). MCI ()  ٢م/كجم١,٥٠  (ل بمعدلطبقة تأسيس أولى باألسفلت السائ -

  . بعد الرص ) سم٧  ( إلى )سم ٥  (طبقة أساس من خرسانة األسفلت الساخن بسمك من -

  الجدران الجانبية  •

من )  PANELS ( تكون الجدران الجانبية باألدوار المتكررة أو األرضية مـن وحدات منفصلة أنيجب 
، وال يزيد طول أي منها عن   من أرضية الموقف )سم١٢٠  ( ال يقل عنإرتفاع، وب الخرسانة المسلحة

         بين كل وحدة واألخرى وكما هو موضح بالشكل رقم  ) سم٣  ( مع وجود فواصل بمقدار )م ٥,٠٠(

) ٢٣-٧ .(  

  المصدات الخرسانية بأرضية الموقف •

عن جدار أو رصيف تنفذ في أرضية المواقف أمام اإلطارات األمامية للسيارات ، وأن يبعد مركزها و

  ). ٢٤-٧ (وتنفذ وفقاً لما يتضح من شكل رقم )  سم ٧٦( الموقف بمقدار 
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 ) أ-٢٢-٧(شكل رقم 

  قطاع رأسي ألرضية موقف بالقبو أو بالدور األرضي

   متر٢,٠٠ x ٢,٠٠) ترابيع(خرسانة مسلحة 

  للحمايـة) مس٥(طبقة خرسانية بسماكة 

  )مم ٨( طبقة عزل للرطوبة ال تقل عن 

   سم٥طبقة خرسانة نظافة بسماكة 

   سم مرشوش ومدموك جيدا٣٠رمل نظيف بسماكة ) ردم(

  سم١٥طبقة بلوكاج بسماكة 
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 ) ب-٢٢-٧(شكل رقم

األسفلت الـساخنة بـسماكة     طبقة أساس من خرسانة

  سم بعد الرص٧

طبقــة تأســيس أولــى باألســفلت الــسائل بمعــدل 

  )MC1 (٢م/كجم١,٥

  سم بعد الرص٢٠طبقة أساس حجري بسماكة 

  قطاع رأسي في أرضية موقف أسفلت
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 اجلدران اجلانبية ومتطلباا )٢٣-٧(شكل رقم

  ن-قطاع رأسي ن

 انبية للمواقفمسقط أفقي يوضح اجلدران اجل
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   طرق تثبيت املصدات اخلرسانية بأرضية املواقف)٢٤-٧(شكل رقم

مصدة مثبتة باألرضية مبادة
 االيبوكسي الالصقة

قضيبان من حديد تسليح مغروسان عموديا 
 )١,٢٢البعد(لتثبيت املصدة األرضية

قضيبان من حديد تسليح مغروسان عموديا 
 )١,٢٢البعد(لتثبيت املصدة األرضية
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 الميكانيكية الخاصة بالمواقف شتراطات اإل ٨-٣-٧

  التهوية بالمواقف إشتراطات  •

  : تنقسم مواقف السيارات من حيث نظام التهوية إلى

، أو  هي المواقف المفتوحة التي تنشأ على سطح األرض: قف التي تتم تهويتها طبيعياًالموا  -أ 
المواقف متعددة األدوار والتي تسمح بمرور التيار الهوائي الخارجي خاللها عبر الجدران المتقابلة 

 ، وبذلك يتجدد الهواء تلقائياً بمرور تيار الهواء الطبيعي دون الحاجة إلى التهوية بالموقف

  .  اإلصطناعية

، أو التي ال  وهي المواقف المغلقة التي تنفذ عادة في األقبية: المواقف التي تتم تهويتها ميكانيكياً -ب 

. توجد بها فتحات تسمح بالتهوية الطبيعية خالف الفتحات المخصصة لدخول وخروج السيارات

  :التالية شتراطات وتتم التهوية المكانيكية طبقاً لإل

أو أكثر )  ٢م٢٥٠٠  (ة األرض الخاصة بمواقف السيارات بالقبو في حدودإذا كانت مساح .١
على المنور  )HEAVY DUTY خدمة شاقة  (فيركب مروحة شفط وطرد وتحريك هواء 

  .المصمم لهذا الغرض بالمواقف لتحريك الهواء الموجود بالقبو

الموجود في أي تصمم المناور ويحدد مكانها بالموقف بحيث يمكن من خاللها سحب الهواء  .٢

  . مكان بالموقف

 قدرة أجهزة سحب الهواء الموجودة في أي مكان بالموقف بحيث يتم سحب إختياريتم  .٣
 تكون سرعة الهواء أن، مع مراعاة  )  ثانية١٢٠  (الهواء بالموقف في مدة ال تزيد عن

  . في الحدود المسموح بها داخل المواقف نتيجة قوة المراوح

ف يحتاج إلى جهاز لتبديل الهواء الداخلي بهواء خارجي نقي ، ويمكن هذا النوع من المواق .٤
، ويستمر السحب إلى أعلى المبنى أو إلى مكان  يتم ذلك عبر الحوائط وزواياها بتساٍوأن

و يتم دخول الهواء النقي من بوابات المواقف بطريقة اإلحالل بعد . مفتوح للهواء الخارجي

  . المراوحسحب الهواء إلى الخارج عن طريق

            من داخل المواقف إلى أعلى المبنى)  DUCT ( مجري الهواء إستخداميمكـن  .٥

  ).  فوق السطح( 

  تعليمات وإرشادات ميكانيكية  •

  . ، ويركب جهاز لكل منور بالموقف  يركب جهاز سحب الهواء على المنورأنيجب  .١

تثبيت بحيث ال تصدر عنها أصوات  تكون األجهزة المستخدمة في سحب الهواء محكمة الأنيجب  .٢

  . هاإهتزازمزعجة أثناء التشغيل بسبب 
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 تكون أجهزة سحب وتجديد الهواء الداخلي بالموقف من نوع يتحمل الظروف المناخية أنيجب  .٣

  . المحلية مثل الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة واألمطار والغبار والصدأ

وفة وعبر وكيل معتمد بالمملكة يمثل الشركة  تكون أجهزة سحب الهواء من نوعية معرأنيجب  .٤
  . ، وأن يضمن توفير قطع الغيار الالزمة لهذه األجهزة لمدة خمس سنوات على األقل المصنعة

 أو حسب  ) هيرتز٦٠ فولت ٢٢٠/١٢٧ ( تكون األجهزة المستخدمة صالحة للعمل على جهد أن .٥

 .الجهد المتوفر بالمنطقة

   بالمواقفالكهربائية الخاصةشتراطات اإل ٩-٣-٧

  . يكون التصميم والتنفيذ متمشياً مع أحد النظم المحلية أو العالميةأنيجب  .١

  .قتصادية وأدنى تكلفة للصيانةإ يراعى توفير خدمة مستمرة وطويلة بصورة أنيجب  .٢

  . تكون المعدات واألجهزة الكهربائية من النوع المغلق لحمايتها من الغبارأنيجب  .٣

  ). ٧-٧ (نارة طبقاً للقيم القياسية الموضحة بجدول يتم تصميم اإل: شدة اإلنارة .٤

  ) ٧-٧(جدول رقم 
  الحد األدنى لشدة اإلنارة بالمواقف

  

 الحد األدنى لشدة اإلنارة المـــكان مسلسل
 لوكس ٢٠٠مواقف السيارات الداخلية ١
 لوكس ١٠٠الممرات الحلزونية المنحدرة ٢
 لوكس ٥٠٠ممرات الخروج وطرق الوصول ٣
 لوكس ٣٢٠غرف المفاتيح الكهربائية والمحركات ٤
 لوكس ٣٠٠غرف المحوالت ٥
 لوكس ٤٠٠أكشاك المراقبين وماكينات التذاكر ٦

  

  األمان والسالمة الخاصة بمواقف السيارات إشتراطات  ١٠-٣-٧

  المداخل والمخارج  •

،   يزود كل مدخل وكل مخرج بعالمة مضيئة توضح المدخل أو المخرج كتابةأنيجب  .١

  .  باللغتين العربية واإلنجليزيةو

 المسموح به للدخول ، وتوضع هذه اللوحة بحيث رتفاع يزود كل مدخل بلوحة تحدد اإلأنيجب  .٢
  .  المسموح بهرتفاعيسمح لها بالحركة عند مالمستها لسطح السيارة التي تتجاوز اإل

 وكذلك  توضع حواجز متحركة على المداخل والمخارج في المواقف الخاصة ،أنيجب  .٣

  . المواقف العامة التي يقوم عليها مستثمرون
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 يتم التأكد من نظامية ميول األرضية أو األرصفة المؤدية لمداخل المواقف أو مخارجها أنيجب  .٤

 منسوب الرصيف أو هبوطه أمام المداخل أو إرتفاع، بحيث تكون الميول بطريقة تضمن عدم 

ن ، كما يتم تخطيط الرصيف المؤدي للمداخل المخارج بشكل يعـوق حركة المشاة أو المعوقي

  . أو المخارج بلون واضح لتأمين سالمة عبور المشاة

  المنحدرات  •

 إنزالقبأرضية منحدرات المداخل والمخارج لمنع )  النتوءات  (نزالق تستخدم موانع اإلأنيجب 

  .السيارات عند الصعود والحد من سرعتها عند النزول

  األرصفة  •

خرسانية مسلحة بأرضية الموقف تساعد على وقوف السيارة بالحيز المحدد لها ، عمل مصدات يجب 
  . وتحول دون إعاقة السيارات لحركة المشاة عند وقوفها

  أجهزة اإلطفاء  •

، وتتبع تعليمات السالمة التي يطلبها الدفاع   يزود كل طابق بأجهزة اإلطفاء الالزمةأنيجب  .١
  . المدني في هذا الصدد

  .  المواقف متعددة األدوار بنظام إطفاء مناسب يعمل آلياً عند الحاجة تزودأنيجب  .٢

  حماية الجدران واألعمدة  •

 توضع المصدات الخرسانية المسلحة أمام اإلطارات األمامية للسيارات بأرضية الموقف أنيجب  .١
  .  عن حائط الموقف إلى منتصف المصدة ) سم٧٦  (لكل سيارة وبمسافة ال تقل عن

 مقاومة للصدمات والصدأ وبأبعاد مناسبة على أخرىع زوايا معدنية أو أي مادة  توضأنيجب  .٢
 .زوايا األعمدة بالموقف لتأمين سالمتها ولحمايتها من الصدمات

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث-ة الثانية المرحل 

 ١٠٧ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  المجسمات الجماليةإختيارمعايير  ٤-٧

  :تندرج تحت اآلتي

  التراث  ١-٤-٧

يمكن من خاللها إحياء المعالم التاريخية تعتبر المجسمات الجمالية أحد الوسائل واألدوات المهمة التي 
   . تعبر عن هذاأن، وبالتالي ال بد  زدهار الحاضرإوربط أصالة الماضي بتقدم و

  التعاليم الدينية ٢-٤-٧

، وعدم تضمين المجسم  يراعى عند تصميم المجسم الجمالي اإللتزام الكامل بتعاليم الدين اإلسالمي

   . أو يمثل المجسم الجمالي أو يجسم أي من الكائنات الحية، الجمالي آيات قرآنية أو أحاديث نبوية

    العمراني وتنسيق الموقعتخطيطال ٣-٤-٧

   :وهما  عتبارأساسيتين يجب أخذهما في اإليشمل تخطيط وتنسيق الموقع ناحيتين 

 يكون الموقع المختار إلقامة المجسم الجمالي واضح وواسع بحيث يمكن أن يجب :الناحية التخطيطية •

   .ات وأن تتناسب مساحته مع مساحة وحجم المجسم الجماليإتجاهن مسافات بعيدة ومن عدة رؤيته م

  :لتحقيق اإلرتياح البصري يجب مراعاة اآلتي: الناحية البصرية •

  .عدم حجب الرؤية أو طمس المعالم المحيطة بالمجسم الجمالي .١

  .تحقيق الشفافية للمجسمات .٢

  .نات المحيطة بهتوافق المجسم الجمالي وتناسبه مع التكوي .٣

  ات التصميميةعتباراإل ٤-٤-٧

  .تناسب أبعاد وأحجام المجسمات الجمالية مع المباني المحيطة •

  .التناسق والتناغم بين المجسم الجمالي والعناصر المحيطة به •

  الفن التشكيلي ٥-٤-٧

، وهو فن واسع المجال ومتجدد  الفن التشكيلي هو اللمسة التي تعطي هذه المجسمات الجمال المطلوب

  .  قادر على إبداع وإخراج مجسمات جمالية غير محدودةو

  عامةإشتراطات  ٦-٤-٧

  .عن المجسمات النظاميةالبعد  •

  .تحقيق عنصر المفاجأة •
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  .تحقيق النسب الذهبية لهذه المجسمات •

  . تكون المواد المستخدمة في تنفيذ المجسم الجمالي من البيئة المحلية وأال تتأثر بالعوامل الجويةأن •

  .ن األلوان المستخدمة للمجسم الجمالي وأن تتناسق ألوانه مع البيئة المحيطة بهعدم اإلكثار م •

، بحيث ال يحجب الرؤية   يتناسب حجم المجسم الجمالي مع المنشآت والعناصر المحيطةأنيجب  •
العامة وأن يكون في موقع صريح وواضح للعيان بحيث يمكن رؤيته من مسافات بعيدة ومن عدة 

  .اتإتجاه

 النوافير ذات األشكال الجميلة وباألحجام المناسبة لتجميل الميادين الصغيرة بالطرق الساحلية إستخدام •

  . وعلى الكورنيش

  .   وإبراز المجسم الجمالي في المواقع العامة على الشواطئ ، وفي الطرق الساحليةإختيارُيراعى أهمية  •

  .جودة اإلخراج النهائي •

  ة واإلعالنيةوحات الدعائيللّالفنية شتراطات اإل ٥-٧

   تعريف ١-٥-٧

، أو وسيلة إعالن لمباشرة اإلعالن  ، أو مكان يقصد بالالفتة أو اإلعالن أية لوحة أو تركيبة أو سياج

 من منشأة اًأو تكون جزء،  ، أو بالرسم متى كانت قائمة بذاتها عليها سواء بالكتابة أو بالنقش أو باألحرف

قصد و من صور العرض على المباني والمنشآت أخرىة أو في أي صور،  أو متصلة به أو منقوشة عليه

  .  بها اإلعالن أو لفت االنتباه

  أنواع اللوحات الدعائية واإلعالنية  ٢-٥-٧

  اللوحات اإلعالنية أعلى المباني •

  : ويشترط فيها اآلتي

  .  تجاريي يقع المبنى المطلوب وضع اإلعالن عليه على شارع رئيسأن .١

ويؤخذ ، دة حزاد عن ذلك تدرس كل حالة على  وما، اني يسمح بوضع لوحتين فقط أعلى المب  .٢

  .   حجم المبنى وعرض الشارع وتناسق شكل وحجم اللوحات مع المبنىعتبارفي اإل

  . ال يسمح بوضع لوحات أعلى المباني األثرية التاريخية  .٣

لة وفي حا،  أعلى جزء من اللوحات المصمتة المعدة لإلعالن عن خمسة أمتار إرتفاعأال يزيد  .٤

بحيث ال تكون في مجموعها أو في جزء منها لوحة  ( مباشرة اإلعالن على تركيبات مفرغة
وطول اللوحة ال يتجاوز ، متراً  ٢٠ها بما في ذلك الحوامل على إرتفاعفيجب أال يزيد ) مصمتة 

  . هاإرتفاعثالثة أضعاف 

حد الطريق أو عن خط  البناء الواقعة على ة تكون الحوامل ومشتمالتها مرتدة عن حد واجهأن .٥

      .البناء بما ال يقل عن متر واحد
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وال يترتب ،  يكون تصميم وتركيب وتثبيت اإلعالن طبقاً لألصول الفنية ومتطلبات السالمة أن .٦

  .عليه أي ضرر

  اللوحات اإلعالنية القائمة بذاتها  •

       :يرهااللوحات المنفصلة والمثبتة على أعمدة أمام المراكز التجارية والصناعية وغ .١

  :ويشترط فيها اآلتي

يسمح بعمل لوحة إعالنية على عمود لكل من مراكز األسواق التجارية والبنوك والشركات  •
  .  والمطاعم الكبيرة والمؤسسات الكبيرة وما في حكمها إذا كانت تشغل كامل العقار

مساحة اللوحة   يتناسب شكل وحجم اللوحة مع المبنى والفراغ المحيط بها على أال تزيد أن •
  ).  م ٦ × ٢,٥ ( ٢م١٥عن 

  . متر)  ٦  ( العمود الحامل للوحة ال يقل عنإرتفاع •

  .  متر٦ أيه لوحة إعالنية قائمة بذاتها رتفاعيكون الحد األقصى إل •

  .ال يسمح بعمل لوحة على عمود للعمائر السكنية التجارية بصفة عامة •

 عن حد الرصيف ال يقل إرتدادظيم مع  يكون كامل حجم اللوحة داخل الموقع بعد التنأن •
  .  متر٢عن 

 تتضمن اللوحة أنيسمح بلوحة إعالنية قائمة بذاتها واحدة فقط لمحطات الوقود على  •
  .  سم المحطة والخدمات المقدمة فقطإالتعريف ب

يسمح بعمل لوحة جامعة للمراكز التجارية وللعمائر اإلدارية تشمل أسماء شاغلي المبنى  •

 موقع مناسب يراعى إختيارويتم  ، ) م ١٠  ( أمامي للمبنى اليقل عنإرتدادشريطة توفر 
  . فيه بعده عن حركة المشاة ومواقف السيارات

                           :اللوحات المنفصلة والمثبتة على األرصفة وفي الميادين العامة .٢

 اللوحات التي يتم إنشاؤها ويقصد بها اللوحات المثبتة في األرض أو على جسم على األرض ، أو

    بأي جزء من مبنى أو منشأة أو لوحةعلى األرض بشرط أال يكون أي جزء منها متصالً

  : ويمكن تقسيمها إلى اآلتي،  أخرى

ويسمح بهذه ). ٢( شكل رقم  :اللوحات اإلعالنية والدعائية المثبتة على األرصفة الوسطية •
  :  فقط ويشترط فيها اآلتياللوحات قرب اإلشارات المرورية الضوئية

 . متر ) ٩  ( عن اإلشارة الضوئية ال يقل عنرتداداإل -

  .  )سم ٦٠  ( عن حافتي الرصيف ال يقل عنرتداداإل -

 . اللوحات مباشرة على الطريقيءأال تض -
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ويسمح . )٣( شكل رقم  :اللوحات اإلعالنية والدعائية المثبتة على األرصفة الجانبية •

   : ويشترط فيها اآلتي ، لتجارية فقطبوضعها على األرصفة ا

  ) .  المبنى إرتداد( متر  ) ٦  (أال يقل عرض الرصيف عن -

  . متر  ) ١,٢٠  ( الكلي للوحة عنرتفاعأال يزيد اإل -

  . متر  ) ١,٥٠  ( عن حدود الشارع ال يقل عنرتدادإلا -

  . متر  ) ٢٠  (المسافة الفاصلة بين اللوحة اإلعالنية واألخرى ال تقل عن -

  . أال تعوق اللوحات اإلعالنية حركة المشاة على األرصفة -

  .  اللوحات مباشرة على الطريقيءأال تض -

                              : ) األنشطة التجارية (اللوحات اإلعالنية على واجهات المباني  .٣
  :  ويشترط فيها اآلتي

من مساحة ) ٪ ٢٠ ( نة عنأال تزيد المساحة الكلية لإلعالنات الموضوعة على واجهة معي •
  . هذه الواجهة

، له على قوائم ياً  يكون اإلعالن مسطحاً وموضوعاً على المبنى الرئيسي أو موازأن •

  .   للطريق العام يكون مواجهاًأنويشترط 

  . يسمح بأن يكون اإلعالن مضيئاً بشرط أال يؤثر على سالمة وحركة المرور •

  .  المبنى المعلقة عليهفاعإرتأال تبرز اللوحة فوق مستوى نهاية  •

  . عدد اللوحات ال يزيد عن لوحة واحدة لكل واجهة محل على الشارع •

مهني ، أعمال حرة ،  ( تجاري إستعمال يكون الحد األقصى للوحات اإلعالنية لكل أن •

 لكل مؤسسة ، وفي حالة وجود أكثر ٢م٤,٥)  صناعي إستعمالخدمات ، فندق ، مستودع و

كمساحة لإلعالن لكل )  ٢م٠,٢٥ ( المبنى يسمح كحد أقصى بـمن مؤسسة ضمن نفس 

  .  المبنى أو جزء منهةمتر طولي من واجه

واللوحات )  Cantilevers (أال يتجاوز بروز اإلعالن بما في ذلك الحوامل والكوابيل  •
  من عرض الطريق  )٪٥  (المباشر عليها اإلعالن خارج حد الطريق أو خط البناء عن

  . متر)  ٣  ( أدنى نقطة فيها عنإرتفاعوأال يقل ، متر  ) ٠,٦٠  (بحد أقصى

وجب أال يزيد بروزه مع )  Bays (في حالة إذا كان اإلعالن مثبتاً على واجهات البواكي  •

الخاصة به من سطح الحائط على ربع الرصيف )  Cantilevers (الحوامل والكوابيل 

سم، وال )  ٥٠  ( يتجاوز هذا البروزبشرط أال)  Bays (الواقع خارج واجهات البواكي 
، ويحظر مباشرة اإلعالن   أدنى جزء فيه عن ثالثة أمتار من سطح الرصيفإرتفاعيقل 
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)  Bays (، وال يصرح باإلعالن على واجهات البواكي  ) Bays ( على فتحات البواكي

  .التي ال توجد أرصفة أمامها

  ءاللوحات اإلعالنية المثبتة على أعمدة الكهربا .٤

يسمح بعد موافقة الجهة التخطيطية بالبلدية الترخيص بإقامة إعالنات مثبتة على أعمدة اإلنارة في 

  :الشوارع التجارية ، أو في شوارع معينة من المناطق التجارية والصناعية ويشترط فيها اآلتي

  .  من سطح الرصيف )م ٤,٥٠  ( أدنى نقطة فيها عنإرتفاعأال يقل  •

  . ) ٢م١,٢٥  (نأال يزيد مسطحها ع •

  . أال يتجاوز بروز اللوحة حافة الرصيف •

 . أال يسمح بوضع أكثر من لوحتين إعالنيتين فقط على عمود إنارة واحد •

  البالونات اإلعالنية والدعائية الهوائية  .٥

 ه يكون البالون مصمماً لنفخأن، ويجب  هي وسيلة مؤقتة تستخدم للدعاية أو لترويج مناسبة خاصة

  :ويشترط فيها اآلتي،  ائل ميكانيكية فقطبالهواء بوس

 إستخدامويمكن   أو تجارةإفتتاحيستخدم بالون واحد في الموقع الواحد لإلعالن عن مناسبة  •
  . يستخدم لنفس اإلعالنأنبالون آخر متحرك على 

  . التنسيق مع الجهة المختصة بالطيران المدني ألخذ موافقتها قبل الترخيص بإقامة اإلعالن •

  ) السيارات(نات على المركبات اإلعال .٦

 ويشترط فيها أال يغير اإلعالن أو الدعاية من شكل المركبة أو يخفي معالمها أو يؤثر على السالمة 

  .المرورية

   اللوحات اإلعالنية على المظالت  .٧

  :وهي اللوحات المصورة أو المرسومة أو الملحقة أو المثبتة على مظلة ويشترط فيها اآلتي 

  . متر ) ٠,٦٠  (رض اللوحة عنأال يزيد ع •

  . متر ) ٢,٥  ( اللوحة عنإرتفاعأال يزيد  •

  . عدم بروز أي جزء من اللوحة عن المظلة •

 . أال تعيق الرؤية •
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  اللوحات المؤقتة  .٨

،  اللوحات المؤقتة وتشمل اللوحات القماشية أو الكرتون أو ألواح خشبية أو أي مادة خفيفة مؤقتة 

 كبير أو بيع أو خدمة جديدة تقدم إفتتاحوتستخدم لغرض اإلعالن عن حدث تجاري خاص مثل 

  :ويشترط فيها اآلتي

  . للوحة الواحدة)  ٢ م٤  (المساحة يجب أال تزيد عن •

 اللوحة كما يجب أال يتجاوز ه عن أعلى سطح المبنى الموضوعة عليرتفاعأال يزيد اإل •
  . المحلطول اللوحة طول واجهة المبنى أو 

  . وأال يتجاوز لوحتين للمبنى، أال يزيد عدد اللوحات عن لوحة لكل واجهة  •

يوماً في السنة للنشاط الواحد لكل  ٦٠ يوماً منفصلة أو لمدة ٣٠تركيبها لمدة ال تتجاوز  •

  . نوع من أنواع التجارة

  . الحدث المؤقتإنتهاء زالتها عند إ •

  اللوحات اإلعالنية على الطرق السريعة  .٩

ي اللوحات اإلعالنية التي تقام على جوانب الطرق السريعة سواء داخل أو خارج النطاق العمراني وه

  :ويشترط فيها اآلتي

حرام الطرق أيتم تحديد مواقع اللوحات اإلعالنية بالتنسيق مع وزارة المواصالت في نطاق  •

  .)١(في األراضي الحكومية المجاورة 

ية على الطرق السريعة المعتمدة لدى وزارة  اللوحات الدعائ إشتراطات التقيد ب •
  . المواصالت

  .  يكون موقع اللوحة في وضع يسمح بقراءة الرسالة المكتوبة عليها بزاوية ومسافة مناسبةأن •

  .  تكون اللوحات اإلعالنية في غير مواقع المنحنياتأن •

  . أال يؤثر موقع اللوحات اإلعالنية على سالمة الطريق ومستخدميه •

ارض مواقع لوحات الدعاية واإلعالن مع الخدمات التي سبق تمديدها ضمن حرم أال تتع •

  . الطريق أو مع التوسعة المستقبلية

  اللوحات التذكيرية على الطرق  .١٠

، وهذه اللوحات تحتوي على   ويسمح بها على الطرق السريعة الواصلة بين المدن والمناطق المختلفة

   :السنة ويشترط فيها اآلتيالكلمة الطيبة المستمدة من الكتاب و

  . )م ٥  ( اللوحة عن حرم الطريق ال يقل عنإرتداد •

                                                 
  . هـ ٢٥/١/١٤١٨وف في /٤٢٥٦/٤ التعميم الوزاري رقم )١(



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث-ة الثانية المرحل 

 ١١٣ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  .  )م ٥  ( اللوحة ال يزيد عنإرتفاع •

  .  )٢ م٠,٦٠  (مساحة اللوحة ال تقل عن •

يتم تحديد أماكن اللوحات التذكيرية على الطرق التي ترغب وزارة الشئون اإلسالمية  •

  .)١(ت عليها من قبل لجنة تشكل لهذا الغرضواألوقاف والدعوة واإلرشاد وضع لوحا

  سم لوحة العنوان واإل .١١

  :هي أية لوحة صممت لتحديد موقع أو قطعة أرض محددة ويشترط فيها اآلتي

 تحتوي على أنكما يمكن (  العقار إسم المالك أو إسم الشارع أو إسم  تحتوي فقط على أن •
  ). مواعيد العمل 

  . ضمن المناطق السكنية)  ٢م٠,٢٠  (أال تزيد مساحتها عن •

  ). ٢م٠,٥٠  (في حالة وضعها خارج المناطق السكنية فالمساحة يجب أال تزيد عن •

  . أال تكون مضاءة •

  لوحة مؤقتة لإلعالن عن بيع عقار وخالفه  .١٢

  -:ويشترط فيها اآلتي 

  . ) ٢م٠,٦٠  (أال تزيد مساحة الالفتة عن •

  . أال تكون مضاءة •

كانية البيع أو التأجير لقطعة أرض محددة أو مبنى أو جزء  تكون اللوحة مؤقتة وتبين إمأن •

  . من المبنى الذي وضعت اللوحة عليه

  . تقع ضمن حد الملكية المراد بيعها وفي حدود لوحة واحدة لكل واجهة على الطريقأن •

أال تبقى هذه اللوحات في أماكنها لمدة تزيد عن أسبوع من تاريخ بيع أو تأجير العقار  •
  .المعني

  تابة على الزجاج للمحالت التجارية الك .١٣

ويجب أال ،  وهي اللوحات القائمة ضمن منشأة أو ملصقة على الزجاج الداخلي لواجهة هذه المنشأة
  .   من مساحة الزجاج)٪ ٢٠  (تزيد عن

   نشاء لوحات اإل .١٤

جهة التي وهي لوحات مؤقتة لإلعالن عن تطوير أو بناء أو أية تحسينات للعقار من قبل المقاول أو ال

  -:اآلتيفيها تقوم بتقديم الخدمات ويشترط 
                                                 

  .هـ ١٥/٨/١٤١٧وف في /٣٩٢٩٠/٦ تعميم رقم )١(
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ي ستشارالمشروع ، الجهة التي تقوم بالتطوير ، المكتب المصمم أو اإلإسم  تحتوي على أن •

  .…، الجهة المالكة للمشروع و نشاء، شركة اإل

  .  )٢م٣  ( تكون لوحة مؤقتة وال تتجاوز مساحتهاأن •

  .  المقترح في موقع معيننشاءشير إلى اإليسمح بتركيب الفتة واحدة لكل واجهة ت •

 . نشاءمن اإلنتهاء إزالة اللوحات عند اإل •

  لوحات تحذيرية  .١٥

 للتحذير من نشاءوهي اللوحات المؤقتة أو الدائمة والتي تقيمها إدارات المرافق العامة أو شركات اإل
رض أو خطوط الغاز أو األخطار أو حاالت الخطر بما في ذلك اللوحات الدالة على الكابالت تحت األ

  .ماشابه ذلك

   لوحات المعلومات واإلرشاد  .١٦

  لوحات معلومات وإرشاد داخل حد الملكية  •

 المسموح به داخل الموقع ستعمالوهي اللوحات المتعلقة بالمعلومات واإلرشادات الخاصة باإل

  -:اآلتي فيها ويشترط 

  . )٢م٠,٢٠  (أال تزيد المساحة لكل لوحة عن -

ممنوع التدخين ، حمامات ، خدمة ذاتية ، " نها تشتمل على اآلتي أحات على  تفهم اللوأن -

    ". …شاغر ، 

  لوحات معلومات وإرشاد خارج حد الملكية •

وهي اللوحات ذات الوجه الواحد أو الوجهين وقد صممت لإلرشاد إلى المسجد أو المدرسة أو 

  :ويشترط فيها اآلتي .مؤسسة خيرية أو غيرها من مؤسسات ليست ذات أهداف تجارية

  . تجاهالموقع أو اإلإسم  تحتوي اللوحة على أن -

  .  )٢م٠,٢٠  (زيد مساحتها عنتأال  -

  .  عن سطح األرض )م٢,٢٠  ( حافة اللوحة السفلية عنإرتفاعأال يقل  -

  الشروط الفنية واإلنشائية للوحات اإلعالنية  ٣-٥-٧

  العامة شتراطات اإل •

والموافقة على ،  إلعالنية بأنواعها المختلفةالحصول على رخصة من البلدية للوحات ا .١

  . تصاميم اللوحات المبدئية واأللوان والمواد المستخدمة
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عطال والتلف الناتج من الحوادث يلتزم صاحب اإلعالن بالصيانة الدورية وإصالح األ .٢

المرورية والعوامل الطبيعية ورفع المخلفات الناتجة عن ذلك والتأكد من سالمة التركيبات 

  . لكهربائيةا

أال تعيق لوحات اإلعالنات حركة المرور أو حجب الرؤية في الطرق العامة وأرصفة  .٣
  .المشاة

وأن  حتراق وحات اإلعالنية من مواد قابلة لإلأال تكون المواد التي تدخل في صناعة الل .٤

     تكون اللوحات اإلعالنية المثبتة على األسطح مرتفعة عن السطح بما ال يقل عن

  . )م١,٢٠(

 الموقع المناسب للوحات اإلعالنات بحيث تكون بعيدة عن أماكن الخطر كقربها من إختيار .٥
وأال توثر على ،  طفالوأال تشكل نقاط جذب لأل  أو مناطق التخزينشتعالالمواد القابلة لإل

  . نتباه السائقينإدرجة 

 صدر صوتاًوإذا كانت ت،  أال تكون اللوحات اإلعالنية مصدر إزعاج صوتي أو ضوئي .٦

  .  يراعى بعدها عن المساجد والمستشفياتأنيجب 

  .  تكون اللوحات اإلعالنية ال تؤثر على البصر من جراء تركيبات األلوان وتناسقهاأن .٧

مراعاة تركيب اللوحات وإبرازها بشكل فني يضمن تناسقها مع غيرها من اللوحات  .٨

  . لشارعوأال تؤثر على الواجهة الحضارية للمبنى أو ا،  األخرى

 إيجاد مساحة كافية للوحات اإلعالنات عند تصميم مبنى جديد يحتوي عتباراألخذ في اإل .٩

  . على محالت تجارية

 تكون أنكما يجب .  تقوم البلدية بمراقبة اللوحات اإلعالنية فيما يتعلق بالصيانة والنظافةأن .١٠
   .جميع اللوحات سليمة مع وجوب صيانتها والحفاظ عليها في حالة جيدة

  :  يحظر في أي منطقة وضع اإلعالنات على اآلتي .١١

  . المباني األثرية ، المساجد ، واألسوار المخصصة لها -

،  ، أو اإلعالمية المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة النصب التذكارية -

  . وقواعدها والمنتزهات واألرصفة واألسوار المحيطة بها

  .  وغيرها من مظاهر البيئة الطبيعيةاألشجار أو الكتابة والنقش على الصخور  -

  :يحظر في أي منطقة وضع اإلعالنات إذا كانت  .١٢

  .رديئة الشكل -

  . تتعارض مع األنظمة واللوائح المطبقة ، أو مع اآلداب والنظام العام -

  . غير نظيفة أو ليست بحالة سليمة وجيدة -

  . غير مثبتة بمتانة وبطريقة مأمونة في المبنى أو المنشأ أو األرض -
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 مع عالمات ، أو تسبب لبساً ، أو تتداخل إذا كان لها تأثير على حركة المرور -

  . وإشارات وأجهزة المرور

وأيضاً ال يتوافق مع العادات ،  محتواها اإلعالني وشكلها ال يتوافق مع ديننا الحنيف -
   .    من الدينةوالتقاليد النابع

وتكون  ت اللوحات من الحديد المجلفن دوات التي تستخدم لتثبيأل تكون القطع واأنمراعاة  .١٣

  . جميع أعمال الجلفنة طبقاً للمواصفات القياسية السعودية

         ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العالقة كالدفاع المدني وإدارة الطرق  .١٤
  .قبل إصدار تراخيص اإلعالن)  الطرق التابعة لها (

عمل خرائط عامة تشمل جميع الشوارع الرئيسية على البلديات واألمانات وإدارة الطرق  .١٥

وذلك لسهولة إطالع ،   من الجهات المعلنةإهتماموالتقاطعات الهامة والتي تكون موضع 

  .  المعلنيين عليها وتحديد مواقع اإلعالنات بسهولة

،   يكون اإلعالن وحوامله في موقع ال يعرض المنتفعين بالمبنى أو غيرهم ألي ضررأن .١٦
  . ض مع التركيبات الخاصة بالمرافق العامة أو وسائل اإلنقاذ أو يؤثر عليهاوال يتعار

  اإلنشائية شتراطات اإل •

 تكون األسطح أو الجدران أو الدروات المراد تعليق أو تحميل لوحات اإلعالنات عليها أن .١

أو مقاومة القوى ،  قادرة على تحمل وزن اللوحة أو تحويل أوزان الرياح إلى القواعد

  . نبية التي قد تنشأ من الزالزل األرضيةالجا

 يتم تثبيت اللوحات على الجدران أو العناصر اإلنشائية الكاملة بنظام ربط مناسب يسمح أن .٢
وذلك مثل ،  بحمل وزنها وتصريف قوى الرياح إلى الحائط أو العنصر اإلنشائي الحامل

  . الخوازيق والسالسل والشدات واألسياخ الفوالذية وغيرها

تكون األدوات التي تستعمل في ربط اللوحة على الجدران أو العناصر اإلنشائية مقاومة  أن .٣

  .للصدأ

  . معالجة اإلعالنات أو إطاراتها المصنعة من الخشب بمواد عازلة للرطوبة والحرارة .٤

يمنع تثبيت اللوحات على جدران البلك أو الطوب أو على الجدران الخرسانية بواسطة  .٥

  . براغيأخشاب أو مسامير و

 يتم تصميم اللوحات اإلعالنية المنفصلة على الطرق العامة بحيث تكون مناسبة للمحيط أن .٦
 عند تصميم الهيكل اإلنشائي عتباروأخذ األحمال الميتة وأحمال الرياح بعين اإل،  العمراني

  . لها وطريقة التأسيس

ال يقل طول الجزء  كانات من الحديد إستعمالتثبيت اللوحات أو الحوامل في الحوائط ب .٧

 الخوابير أو القطع الخشبية إستعمالوال يجوز ،  ) سم ١٠  (المثبت فيها داخل الحوائط عن
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 يكون تصميم وتركيب وتثبيت اإلعالن طبقاً لألصول الفنية أنويجب ،  في هذا الغرض

نقاذ ويشترط أال يتعارض مع فتحات األبواب والنوافذ ووسائل اإل،  والقواعد الهندسية

  . أعمدة الصرف ومواسير المياه وأجهزة التكييفو

  : بالنسبة للوحات المنفصلة والمثبتة على أعمدة يجب مراعاة اآلتي .٨

وكذلك األحمال وأحمال الرياح ،   بها األلوانتقديم مخططات اللوحات موضحاً -
  . واألعاصير وحسابات القواعد والهيكل الحامل للبلدية للموافقة قبل تنفيذه

  .  جهد التربة عند منسوب التأسيس للقواعدالتأكد من -

 يتم دمك كل طبقة حسب األصول أنيتم ردم قواعد أعمدة اللوحات على طبقات على  -
 مواد الحفر في إعادة الردم في حالة كون هذه المواد نظيفة إستخدامويمكن ،  الفنية

  .وخالية من الشوائب

   عمال أكان عليه قبل القيام ب يتم إعادة الوضع بالنسبة لسطح األرضية إلى ما أن -

   .ويشمل ذلك تركيب البالط لألرصفة أو إعادة السفلتة وخالفه،  الحفر

 بإدارات البلدية تصال يتم اإلأنعمال الحفر لقواعد أعمدة اللوحات قبل أعدم القيام ب -
كابالت أو مواسير أو ( وإدارات المرافق العامة المعنية للتأكد من عدم وجود عوائق 

وأخذ الموافقات الالزمة بعملية الحفر مع تأمين وسائل ،  في موقع الحفر) فه خال

  . السالمة أثناء العمل

 يستخدم أنلقواعد واألجزاء المدفونة في األرض يجب ل ةزماللاجميع أعمال الخرسانة  -
  . بها أسمنت من النوع المقاوم للكبريتات

  .طوبة واألمالح الضارةحماية القواعد واألجزاء المدفونة بالتربة من الر -

 ٢٨ للمكعبات بعد ٣سم/ كجم٣٠٠مقاومة الخرسانة في القواعد واألعمدة ال تقل عن  -
  . ات الالزمة لذلكختباريوم مع ضرورة إجراء اإل

جميع أعمال ومكونات نسب الخلطة الخرسانية والماء المستخدم في القواعد الخرسانية  -

  . لقياسية السعودية تكون طبقاً للمواصفات اأنواألعمدة يجب 

  .  للمواصفاتاًحديد التسليح في القواعد واألعمدة يكون مطابق -

 المسامير وألواح التثبيت مثبتة جيداً في األماكن أنالتأكد قبل صب الخرسانة من  -

  .   والمسافات المضبوطة

  الكهربائية شتراطات اإل •

ر الكهرباء حتى موقع لوحة تمديد الكابالت المغذية للوحات اإلعالنات وما شابهها من مصد .١

  .  جيداًاإلعالنات بطريقة مخفية ضمن مواسير مثبتة تثبيتاً

 الكهربائية تصالب نقطة للوحة اإلعالنات ونقطة اإلتمديد الكابالت الكهربائية بين أقر .٢

  ). Flexible Conduit (باللوحة في مواسير مرنة 
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 ونقطة التالمس في لوحة اإلعالنات تأمين وسيلة تالمس قابلة للحركة بين أطراف الكابالت .٣

  . اتهتزازتمنع من إتالف الكابل نتيجة اإل

ه باللوحة يسمح له بالحركة نتيجة تعرضه إتصاليترك طول كاٍف في نهاية الكابل عند  .٤
  . للرياح

ذات مواصفات فنية مناسبة لظروف المنطقة من )  ةمرن ( كابالت نحاسية معزولة إستخدام .٥

  . لمحيطةحيث درجة الحرارة ا

    كابالت األلمنيوم في تغذية لوحات اإلعالنات لعدم مالءمتها لهذا الغرضإستخداميحظر  .٦
  . )نخفاض حد الليونةنتيجة إل( 

  .  نوعيات وحدات اإلضاءة من األنواع المحمية ضد األتربة واألمطار إختيار .٧

  . تأريض حامل لوحة اإلعالنات لحماية المارة  .٨

وذلك حسب موقعها فيلزم وضع لمبة )  قياسيإرتفاعب(ات المرتفعة بالنسبة للوحات اإلعالن .٩

  . وكذلك تثبيت مانعة صواعق،  تحذير للطيران

 تكون الالفتات الخارجية الدائمة مضاءة من الخارج بطريقة غير مباشرة أو أنيمكن  .١٠
  تكون اإلضاءةأنمباشرة من داخلها بمصابيح كهربائية متوهجة أو مصابيح النيون شريطة 

  . بيضاء أو مقاربة من اللون األبيض

وأال تكون متوهجة وأال يشكل ،   تكون جميع مصادر اإلضاءة غير المباشرة غير مرئيةأن .١١

  .  على السالمة العامةمصدر الضوء خطراً

للمحالت التجارية بطريقة غير مباشرة أو من الداخل  إضاءة الفتات الواجهات الزجاجية .١٢
يتداخل لون أو موقع أو  الأويسمح باإلضاءة الملونة على . حسب الشروط المذكورة أعاله

 بها ختالطاًإشكل أو حجم هذه األضواء مع إشارات المرور الضوئية الرسمية بما يسبب 

  .  للسالمة المروريةوإرباكاً

  ) أمبيريمل ٣٠  ( للتيار بسعة مناسبة وبحساسيةيتركيب قاطع آلي ضد التسرب األرض .١٣
ب تجهيز اللوحة بوسيلة حماية أتوماتيكية مركبة خارج اللوحة تالشياً أو يج. داخل اللوحة

 .  لحدوث حريق كهربائي
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 اء المتعلقة بالمعاقينالبنإشتراطات  ٦-٧

 عام ١-٦-٧
خر وأسلوب تأدية مهام عمله والتي تعتمد في معظم تتمثل مشكلة المعاق في الحركة والتنقل من مكان آل

سي المتحرك أوالعكازات والسنادات وفـق األبعاد الموضـحة الحاالت على األجهزة المساعدة كالكر
ولكي يتمكن المعاق من الحركة بسهولة في مساحات ).  ٢٦-٧ (والشكل رقم )  ٢٥-٧ (بالشكل رقم 

مناسبة باألماكن والمباني العامة والخاصة كالدوائر الحكومية واألسواق والمساجد والحدائق العامة 

والمعايير الفنية المتعلقة شتراطات اإل، فيلزم تحقيق  فيهية ومباني الخدمات وغيرهاوالمباني التعليمية والتر

، من حيث أوضاعها وأبعادها والفراغات المطلوبة فيها ووفقا لما  بالخدمات المتواجدة في تلك األماكن

 : يلي

 الفنية شتراطات اإل ٢-٦-٧
تها في مساعدة المعاق على الحركة  ألهمي، في مشاريعهشتراطات اإليجب على المصمم اإللتزام بتلك 

، وهي تنحصر بصورة عامة في الخدمات المتواجدة خارج المباني كالشوارع واألرصفة  والتنقل بسهولة

ات عتبار لإلتبعاً، و وممرات المشاة ومداخل المباني واألماكن ومواقف السيارات ودورات المياه العامة

 : التالية

 المنحـدرات  •

 . سم)  ١٨٥  (ينإتجاهمنحدر ذو الحد األدنى لعرض  .١

)  إفريز (يثبت درابزين على جانبي المنحدر مع رفع حافتيه من الجانبين لتشكل حاجزاً بسيطا  .٢
 . سم من سطح المنحدر للحماية والتقليل من المخاطر)  ٨  ( ال يقل عنإرتفاعب

 ويشار إليه ال يتجاوز المنحدر حدود الرصيف أو ممر المشاة ويكون غاطسا فيه غير بارز .٣

 . ، ويكون ضمن منطقة عبور المشاة بلوحات إرشادية مميزة

  مارتفاعتسعة أمتار وفي حالة عمل منحدرين للوصول إل)  ٩ (الحد األقصى لطول المنحدر  .٤
 .متر)  ١,٨  (ال يقل عرضها ) بسطة (يلزم الفصل بينهما بسطح مستو 

 مواقــف الســيارات •

، وفي  اقين في جميع مواقف السيارات العامة والخاصةيجب تخصيص مواقف لسيارات المع .١

، وأقرب ما يكون من مداخل ومخارج األماكن التي  أماكن مناسبة يسهل الوصول منها وإليها

 . يرتادها المعاقون

، و يجب أال تقل   الشعار الخاص بهمإستخدام توضح المواقف الخاصة بالمعاقين وذلك بأنيجب  .٢
 . من المواقف العامة وبحد أدنى موقفين)  ٪ ٥  (اقين عننسبة مواقف سيارات المع
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، وتكون أبعاد الموقف  متر مربع)  ١٧  (ال تقل المساحة المخصصة لسيارة المعاق عنأيجب  .٣

 ).  ٢٨-٧ (وفق ما هو موضح بالشـكل رقم 

ب ، وتنفذ أقر  تضاء هذه المنحدرات جيداًأن، ويجب  يجب تجهيز المواقف بالمنحدرات الالزمة .٤
 . ما يكون من مواقف سيارات المعاقين

 ممـرات المشـاة   •

، ويجب  نزالقنة لمنع اإل، وأرضيتها من مواد خش  تكون خالية من العوائق والبروزاتأنيجب  .١
 .   تزود بالمنحدرات الالزمة واللوحات اإلرشادية المميزةأن

، وإذا كان من  يجب عدم وضع أغطية الصرف والتمديدات في أرضيات الممرات واألرصفة .٢

، فتكون فتحاتها عرضية أو تصمم بشكل مالئم ال يعوق مستخدمي الكراسي  الضروري وضعها
 . المتحركة

ال تكون ممرات المشاة باألرصفة قريبة من الحوائط الخارجية للمباني واألسوار أيجب مراعاة  .٣

 أخرىق بأي عوائإشـغالها ، وعدم  لمنع اصطدام المعاق بأي بروزات حادة أو أجهزة بارزة

 . تؤدي إلى عرقلة المعاق وإصابته

ات واألماكن المظللة والدرابزينات والخدمات ستراحرات المشاة واألرصفة باإليجب تزويد مم .٤
 . وذلك تبعا لمساحتها ومسافتها. لخإ.. الالزمـة من مصادر مياه الشرب والهاتف 

ات العادية وذلك لتنبيه المعاق بكف ، إضافة لإلشار يجب تزويد األرصفة بإشارات مرور صوتية .٥

 . البصر سمعيا عند عبور الشوارع

 ات  ة والحمامدورات المياه العام •

، يراعى تخصيص جزء منها لخدمة المعاقين  عند تصميم دورات المياه في األماكن والمباني العامة

 : بواقع دورة واحدة للرجال وأخرى للنساء وفقا لما يلي

هولة داخل وخارج ة بسواإلمكانيات الكافية لمساعدة المعاق على الحركيجب توفير الفراغات  .١
 . الدورة

سم )  ٨٢ ( تفتح أبواب الدورة الخاصة بالمعاق للخارج وال يقل عرض الباب عن أنيجب  .٢

 . سم)  ٢٠ (ويرتفع عن سطح األرض مسافة 

وحامل الورق يجب تثبيت األحواض وأدوات التحكم والملحقات الخاصة بالدورة كالفواطات  .٣
 . سم)  ٧٦ ( ال يقل عن إرتفاع على هوخالف

 .سم)  ٣٦ (ه عن إرتفاع مرحاض إفرنجي ال يقل إستخداميجب  .٤

  .) ٢٩-٧  ( رقم المباول القائمة باألبعاد الموضحة في شكلإستعماليجب  .٥
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  يراعى تزويد المبنى المتعدد األدوار بدورة مياه خاصة بالمعاقين بكل دور يوجد بهأنيجب  .٦

 . دورات مياه مجمعة

 الخاصةشتراطات اإل ٣-٦-٧
الخاصة الضرورية بالتعاون مع الجهات شتراطات اإلعلى األمانة أو البلدية أو اإلدارة المختصة توفير 

الحكومية التي تتعلق خدماتها ومشاريعها بالمعاقين لتهيئة المناخ المناسب للمعاق وتحقيق أكبر قدر من 

 :ليالمساعدة له وذلك تبعاً لما ي

 الدرابزينات والحواجز  •

، ويستخدم  تستخدم الدرابزينات لمساعدة المعاق على تحديد الحركة والتنقل والتعرف إلى المكان .١
 لذا يجب تثبيته بإحكام سواء في الدرج أو في المباني والمنحدرات لكي يتحمل  ،الدرابزين كساند

 .أي ثقل

،  سم عن سطح األرض)  ١٠٠ ( يزيد عن سم وال)  ٨٥ ( الدرابزين عن إرتفاعال يقل أيجب  .٢
   مقبض ( تكاء عليه ويكون مقطع الكوبسته في تصميمه سهولة اإلمساك به واإلويراعى

سم ومن مادة مناسبة وُيميز عن الحائط )  ٤ (ذو شكل دائري أو بيضاوي بقطر )  الدرابزين

 ).  ٣١-٧ (شكل رقم ال  كما فيبلون مختلف ليسهل التعرف عليه

 ات اإلرشادية والالفتات اللوح •

 أماكنها البساطة والوضوح سواء داخل أو خارج المباني إختيار يراعى في تصميمها وأنيجب  .١

 .وأن تكون في مستوى النظر ليسهل قراءتها ورؤيتها

وفي حالة )  ألوان متباينة ( تكون الكتابة بلون مميز ومغاير للون أرضية اللوحة أنيجب  .٢
ات ضوئية من شأنها إعاقة الرؤية إنعكاسد وأال تسبب أسطحها أي إضاءتها فتكون بشكل جي

 .والقراءة

يجب وضع العالمة الخاصة بالمعاقين في أماكن وجود الخدمات الخاصة بهم في المباني العامة  .٣

 .والخاصة والمرافق العامة

وسائل للمعاقين بصرياً بجانب ال)  برايل ( وسائل إيضاح بحروف وكتابات بارزة إستخداميجب  .٤
 . العادية وذلك في األماكن التي يترددون عليها

 الساللم •

 :التالية شتراطات  تكون الساللم في المباني التي يرتادها المعاقون أو التي يعملون بها وفقاً لإلأنيجب 

 بحيث ال تزيد أبعاد درجات السلم عن ،  تصمم الساللم بشكل مالئم ال يعوق الحركةأنيجب  .١
وتغطي الدرجات . سم)  ٣٠  (سم والنائمة بعرض)  ١٥  (إرتفاع القائمة تكون ب:األبعاد التالية

 أو نزالقا أو شرائح مطاطية طولية لمنع اإل، مع تزويد أنف الدرجة بزواي بمواد خشنة غير زلقة

 . تؤدي نفس الغرضأخرىأية مواد 
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لتسهيل حركة المعاق يجب إضافة منحدر بميل مناسب بجانب الدرج سواء كان داخلياً أو خارجياً  .٢

 ). ٣١-٧ (كل حسب حالته كما في الشكل رقم 

     سم وال يزيد عن)  ٨٥  ( ال يقـل عنإرتفاع يزود الدرج بدرابزين على الجانبين بأنيجب  .٣
 .سم وممتد في النهاية والبداية بمسافة ال تقل عن عرض النائمة ويثبت جيداً)  ١٠٠ (

ر بساللم ووسائل الهروب الالزمة ومخارج الطوارئ مع  تزود المباني متعددة األدواأنيجب  .٤

 . مراعاة المساحات واألبعاد الخاصة بتلك العناصر

 األبواب  •

سم ويزود الباب من أسفل بشريحة من الخشب أو )  ٨٢  ( يكون الحد األدنى لفتحة البابأنيجب  .١
    شكل رقم ما في ال كسم لدفعها باألرجل أو بواسطة الكرسي المتحرك)  ٣٠  (إرتفاعالمطاط ب

) ٣٢-٧ .( 

ي مستوى  تزود األبواب ذات المسطحات الزجاجية بالكامل بعالمات واضحة ملونة فأنيجب  .٢

 .صطدام بهاالنظر لتمييزها وتجنب اإل

زجاجية وبمساحات مناسبة تمكن من الرؤية )  نظارات ( تزود األبواب المصمتة بفتحات أنيجب  .٣
 .الواضحة

      سم وال يزيد عن)  ٧٦  ( ال يقل عنإرتفاع والكوالين وخالفه على  تثبت المقابضأنيجب  .٤

 . والشكل المناسبستعمالسم من سطح األرض ويراعى فيها البساطة وسهولة اإل)  ١٣٧ (

 . تفتح أبواب الطوارئ للخارج مع عمل المنحدرات الالزمةأنيجب  .٥

 . اكن العامة التي يتردد عليها المعاقين األبواب اإللكترونية كلما أمكن وذلك في األمإستخداميجب  .٦

 النوافذ  •

 يراعى في تصميم النوافذ يجب تجنب الضوء الساطع وسهولة فتحها والرؤية الواضحة أنيجب  .١
 .مع توفير اإلضاءة الصناعية الكافية)  ٣٣-٧ (شكل 

 .رتطام بهاة بعالمات واضحة ملونة لتفادي اإل تميز المسطحات الزجاجية الكبيرأنيجب  .٢

سم فوق )  ١٣٧  (سم وال يزيد عن)  ٧٦  ( ال يقل عنإرتفاع تثبت مقابض النوافذ على أنيجب  .٣
 .مستوى سطح األرض

 .سم فوق سطح األرض)  ٨٠  ( جلسة الشباك عنإرتفاعال يزيد أيجب  .٤

 . يجب تزويد الشبابيك بكاسرات الشمس والمظالت إذا دعت الضرورة لذلك .٥

 الطرقات والممرات داخل المباني  •

 تزود الطرقات بكافة الخدمات الالزمة من درابزينات ومقابض وأدوات تحكم ووسائل أنيجب  .١

 .سمعية وبصرية وغيرها كما تزود باإلضاءة الصحية الكافية ووسائل اإلعالم الواضحة
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يجب مراعاة عدم وجود عوائق بالطرقات والممرات كاألعمدة والعتبات وأجهزة التكييف وبرادات  .٢

 .لخإ... ض الزهور المياه وأحوا

 .يجب تكسية األرضيات بمواد خشنة غير زلقة .٣

 ). ٣٤-٧ (شكل  كما في السم)  ١٣٧  (ال يقل عرض الممر عنأيجب  .٤

بالدور األرضي )  صاالت المداخل وموزعات الطرقات ( تزود مداخل المباني العامة أنيجب  .٥
 . بمكاتب خاصة للتعامل مع فئات المعاقين من الجمهور

 المصاعد  •

 ). أول+ أرضي  (ها عن دورين إرتفاع تستخدم المصاعد في المباني التي يزيد أنيجب  .١

ات مستعمليها حتياج المصاعد مناسبة حجمها وحمولتها ونوعيتها ومالءمتها إلإختياريراعى عند  .٢
 .من المعاقين وتزويدها باإلضاءة والتهوية الكافية

سم بكل دور )  ١٥٠ × ١٥٠  ( أبعادها عنيجب توفير مساحة كافية أمام باب المصعد ال تقل .٣

 .ويكون موقع المصعد قريباً من المداخل الرئيسية للمباني وسهل الوصول إليه

  بأبعاد)  ٢م ١,٨٨  (التي تستوعب الكراسي المتحركة)  الكابينة (الحد األدنى لمساحة الصاعدة  .٤
     رقم  كما في الشكلسم)  ٨٢  ( فتحة باب المصعدتساعسم والحد األدنى إل) ١٣٧ × ١٣٧ (

) ٣٥-٧ .( 

 تكون أرضية المصعد من مواد خشنة وتزود الكابينة بالقوائم والدرابزينات والحواجز أنيجب  .٥

 .والمقابض واإلشارات الضوئية والصوتية الالزمة

     سم وال يزيد عن)  ٧٦  ( ال يقل عنإرتفاععلى )  طلب المصعد (تثبت لوحة أزرار النداء  .٦
سم وتضاء )  ٤٠  (سم فوق مستوى أرضية المصعد وتبعد عن الحائط الجانبي مسافة)  ١٣٧ (

 ). ٣٥-٧ (شكل رقم  كما في الاللوحة إضاءة جيدة

سم وال )  ٧٦  ( ال يقل عنإرتفاعيراعى وجود أزرار للطوارئ أو هاتف داخلي بالكابينة على  .٧

 . سم)  ١٣٧  (يزيد عن

 . بطريقة بارزة لمساعدة المعاق بصرياًيجب وضع أرقام األدوار بلوحة النداء .٨

 أدوات التحكم •

تتمثل هذه األدوات في مفاتيح اإلنارة واألزرار الكهربائية ومقابض األبواب والنوافذ وغيرها وتكون 

 :وفقاً للضوابط التالية

سم فوق سطح )  ١٣٧  (سم وال يزيد عن)  ٧٦  ( ال يقل عنإرتفاع تثبت األدوات على أنيجب  .١
 .األرض
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سم وتكون )  ٤٠  ( تبتعد مفاتيح اإلنارة والمآخذ عن ركن الحجرة مسافة ال تقل عنأنجب ي .٢

 .واضحة ومميزة

 .  ومصممة بشكل مناسبستعمالالمقابض بأنواعها تكون سهلة اإل .٣

 أخرىتجهيزات  •

 تراعى فيها األبعاد والفراغات الالزمة لمساعدة أنتوجد بعض التجهيزات الضرورية التي يجب  .١

ويجب توفيرها باألماكن العامة والشوارع ).  ٣٦-٧  ( رقمشكلال كما فيها إستخدام على المعاق

 :وممرات المشاة والحدائق وغيرها وتوزيعها بشكل مناسب ليسهل الوصول إليها مثل

 .كبائن الهاتف ويلزم تجهيزها بإشارات صوتية وضوئية لتنبيه المعاق -

 .صناديق البريد -

 .مصادر مياه الشرب -

 . النفاياتصناديق -

سم وال )  ٧٦  (ها عنإرتفاع تكون صناديق النفايات في متناول يد المعاق بحيث ال يقل أنعلى 

، ويجب إضاءة  سم وتجهز باإلمكانيات الالزمة من مقابض ودرابزينات)  ١٣٧  (يزيد عن

 .المناطق التي تتواجد به تلك الخدمات بصورة كافية وتمييزها بلوحات إرشادية واضحة

 وفق  ،) ٣٧-٧  ( رقمشكلال  كما في مراعاة تجهيز صاالت االحتفاالت والقاعات العامةيجب .٢
 -:المتطلبات التالية

 .توفير المساحات والفراغات الالزمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح -

بحيث تكون على أطراف الممرات )  حسب اإلعاقة (األماكن المناسبة للمعاق  إختيار -
 .لى األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ والصفوف وع

  . توفير الوسائل السمعية والبصرية المالئمة -

 ات خاصة بالمعاقين تؤخذ عند تصميم المساجدإعتبار •

تعد مسألة إعداد وتهيئة المسجد كموقع ومبنى من أهم الخدمات التي تقدم للمعاقين نظراً لما للمسجد من 

 والمعايير الفنية السابق ذكرها  شتراطات اإل، األمر الذي يحتم توفير كافة  سلمدور أساسي في حياة الم

وإلى جانب ذلك فإنه من المناسب مراعاة . ضمن محتويات هذه الدراسة عند تصميم المساجد

 : التالية عند تصميم وترميم المساجد شتراطات اإل

 . ؤيته بوضوح الموقع المناسب من حيث سهولة الوصول إليه ورإختياريجب  .١

 . يجب توفير مواقف سيارات خاصة بالمعاقين أقرب ما يكون من المدخل الرئيسي للمسجد .٢

 الخاصة بها وفق ما  شتراطات اإليجب عمل المنحدرات الالزمة في األماكن المطلوبة حسب  .٣
 .ورد بفقرة المنحدرات
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ماكنها ووضعها مع  مناسب ودراسة أإتساعمراعاة حركة فتح األبواب بحيث تكون للخارج وب .٤

 . ها عند حدوث أي طارئإستخدامإمكانية 

 الخاصة بها والمذكورة في بند  شتراطات اإلة حسب أيجب توفير دورات مياه للمعاقين بالميض .٥
 .  مباشر بالمسجد لتيسير حركة المعاقإتصال يكون لها أن، ويفضل  ) ٢-٢-٢ (

 . دراسة نظام اإلضاءة والصوت داخل وخارج المسجد .٦

 . بخصوص التجهيزات األخرىأخرىراعاة ما ورد بالفقرة تجهيزات م .٧

 األشكال واألبعاد القياسية لحركة المعاق ٤-٦-٧

 ). ٢٥-٧ (، شكل رقم  األجهزة المساعدة للمعاق .١

 ). ٢٦-٧ (، شكل رقم  مجاالت الحركة للكرسي المتحرك .٢

 ). ٢٧-٧ (شكل رقم ال  كما في، نماذج للمنحدرات في الشوارع واألرصفة .٣

 ). ٢٨-٧ (شكل رقم كما في ال،  واقف السيارات للمعاقينم .٤

     والشكل ) ٢٩-٧ (، شكل رقم  األبعاد القياسية لدورات المياه العامة المستعملة من قبل المعاق .٥

 .) ٣٠-٧( رقم 

 ). ٣١-٧ ( شكل رقمكما في ال،  األبعاد القياسية للساللم والمنحدرات المستخدمة من قبل المعاق .٦

 ). ٣٢-٧ (، شكل رقم  لقياسية لحركة المعاق أمام المداخل والمخارجاألبعاد ا .٧

 ). ٣٣-٧ (، شكل رقم  األبعاد القياسية للنوافذ والبلكونات المستخدمة من قبل المعاق .٨

 ). ٣٤-٧ (، شكل رقم  مجاالت الحركة بالكرسي المتحرك والفراغات المطلوبة .٩

 ). ٣٥-٧ (، شكل رقم  معاقاألبعاد القياسية للمصاعد المستخدمة من قبل ال .١٠

 .) ٣٦-٧ (  شكل رقم ،األبعاد القياسية لبعض الخدمات العامة المستخدمة من قبل المعاق .١١

 .) ٣٧-٧ ( شكل رقم  ،الوضع األمثل لمستعملي الكرسي المتحرك في صفوف القاعات .١٢

  :     المتعلقة بالمعاقينتوضيحية اإلرشادية لتحقيق األبعاد الخاصة بالخدمات البلدية وفيما يلي األشكال ال
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  األجهزة المساعدة للمعاق

  )٢٥-٧(شكل رقم 

 معاق بكف البصر
  معاق بسنادات
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)٢٦-٧(شكل رقم

 المتحركمجاالت الحركة للكرسي
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)٢٧-٧(شكل رقم   

 رصفةنماذج للمنحدرات في الشوارع واأل



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث-ة الثانية المرحل 

 ١٢٩ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  
  
  
  
  

)٢٨-٧(شكل رقم

 مواقف السيارات للمعاقين
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 )٢٩-٧(شكل رقم 

 األبعاد القياسية لدورات المياه العامة المستعملة من قبل المعاق
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 األبعاد القياسية لدورات المياه العامة المستعملة من قبل المعاقين

 )٣٠-٧(شكل رقم
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)٣١-٧(شكل رقم 

 عاد القياسية للساللم والمنحدرات المستخدمة من قبل المعاقاألب
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)٣٢-٧(شكل رقم

األبعاد القياسية لحركة المعاق أمام المداخل والمخارج
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)٣٣-٧(شكل رقم  

 ات المستخدمة من قبل المعاقاألبعاد القياسية للنوافذ والبلكون

 إتاحة الفرصة للمعاق لرؤية مجال أكبر بواسطة النوافذ البارزة
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 )٣٤-٧(شكل رقم

 مجاالت الحركة بالكرسي المتحرك والفراغات المطلوبة
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)٣٥-٧(شكل رقم

 األبعاد القياسية للمصاعد المستخدمة من قبل المعاق
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 )٣٦-٧(شكل رقم

 األبعاد القياسية لبعض الخدمات العامة المستخدمة من قبل المعاق

 كبائن التليفونصناديق النفايات

 نوافير مياه الشرب صناديق البريد
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 )٣٧-٧(شكل رقم 

 الوضع األمثل لمستعملي الكرسي المتحرك في صفوف القاعات

 مراعاة وضع الكراسي المتحركة على المسطحات المستوية وليست المائلة

 قاعات االحتفاالت واالجتماعاتوضع المعاق في
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  الطفلمالعب األشتراطات اإل ٧-٧

  الموقع والمساحةإشتراطات  ١-٧-٧

، إال أنه   جزء من حديقة عامة أو منتزه عامطفال تكون مالعب األأنعتقاد خاطئ أنه يجب هناك إ •
وتعتبر . أخرى وحده مستقلة منفصلة عن أي خدمة ترفيهية طفال تكون مالعب األأنباإلمكان 

رة لمدرسة حكومية أو خاصة أو  تكون مجاوأن، كما أنه باإلمكان طفال بمثابة حديقة خاصة باأل

 تكون بأحجام أن، كما يمكن  داخل مجمع سكني كبير أو داخل مستشفى أو مجمع تجاري وخالفه

 المرتادين لها وحجم األرض المخصصة لذلك والموارد طفالمختلفة وفقاً لعدد وجنس وعمر األ

   .المالية المتاحة وخالفه

   .هاستخدامإل أطفالناك  أينما كان هطفال تتوفر مالعب األأنيجب  •

، وأال يكون طفال ه خطراً على األإستخدام وأال يمثل ،  يكون الموقع مناسباً لهذا الغرضأنيجب  •

    .) م١٠ (الموقع وأي مباني سكنية عن ، وال تقل المسافة بين سور  مالصقاً للمباني السكنية

الماء ـ الصرف تليفونات ـ الالكهرباء ـ (  أمكن أنتوفر الخدمات األساسية بالموقع يجب  •
    ).لخ إ... الصحي ـ دورات المياه 

 . ولزراعة النباتات بمختلف أنواعها،  تكون التربة مناسبة لتركيب األلعاب والمعداتأنيجب  •

  .) ٢م١٢٠٠  ( ممكنة هي مساحة أقل •

  التخطيطية شتراطات اإل ٢-٧-٧

    . سنة١٢ - ٤ من سن طفال لألطفال تكون مالعب األأنيجب  •

    :تي اآلعتباردمة يجب األخذ في اإلتوفير هذه الخعند  •

 إستخدام إلى الموقع سواء مشياً أو بطفال لسالمة وصول األآمنةإيجاد طرق ومعابر يجب  .١
مة الكبرى أو أي مواقع ا المواقع القريبة من األحياء السكنية أو الحدائق العإختيارو. الدراجات

  .  مناسبةأخرى

   .الحركة المرورية ومسببات الحوادثبعيداً عن  يكون موقع الملعب أنيجب  .٢

 داخل األحياء السكنية ، كأن يكون داخل حديقة عامة أو بجوار طفال يكون ملعب األأنيفضل  .٣

ه من قبل أكثر عدد ممكن من إستخداميمكن  حتى  ،)طفال حديقة لأل (مدرسة أو وحدة مستقلة 

   .طفالاأل

    : على أربع مناطق رئيسية هيطفال تحتوي المواقع المخصصة للعب األأنيجب  •

    .عاب مختلفة وتكون مجهزة بأل،  متر مربع) ٤٠٠ (المنطقة األولى  .١
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، وتكون مساحة مكشوفة للعب أو الجري التي يشترك  متر مربع)  ٤٨٠٠ (المنطقة الثانية  .٢

    .فيها أكثر من طفل

)  ١٥ (عب الهادئ وتخدم  والل وتخصص للجلوس والنزهة،  متر مربع) ٥٠ (المنطقة الثالثة  .٣
    .طفالً

 وتحتوي على طرق مرصوفة لسير الدراجات ،  متر مربع) ٢٥٠ (المنطقة الرابعة  .٤

    . العجالت المنزلقة باإلضافة إلى طرق للمشاةإستخدامو

    : وهي،طفال  توفر في ملعب األأن يجب أخرىهناك مساحة إضافية  •

    .وذلك بغرض المراقبة والمالحظة طفاللمرافقي األ  ٢م)  ١٠٠  (مساحة تقارب .١

    .مخصصة للنساء واألمهات ويراعى فيها عامل الخصوصية  ٢م)  ٤٠  (مساحة تقارب .٢

 . إلضفاء الجمال على الموقع ،أو أكثر وذلك لألعمال التنسيقية  ٢م ) ١٠٠  (مساحة تقارب .٣

   .٢م)  ٢٠ ( هي طفال أقل مساحة ممكنة لخدمة طفل واحد في مالعب األ تكونأنيجب  •

 على طفال مالعب األنشاءحددت الهيئة األمريكية الوطنية لخدمات الترفيه المعايير التخطيطية إل •
  :النحو التالي

تكون في العادة في و ٢م ) ١٠٠٠  ( دون سن السادسة ال تقل عنطفالمنطقة لعب لأل .١

  ). ز الترفيه في األحياء السكنية مراك(المجتمعات السكنية الكبيرة 

 المساحة  ،طفل)  ١٠٠  ( لكل٢م ) ٢٠٠٠  ( المساحة المقترحة الصغارطفاللعب لألمنطقة  .٢
الحدائق العامة (  . العامةطفالتكون في العادة في مالعب األوكثر أ ف٢م ) ٤٠٤٧  (المثالية

  .) مالعب المدارس -الكبيرة 

 طفالمالعب األ (طفل )  ١٠٠  ( لكل٢م ) ٦٠٠٠  ( الصغار المساحة المقترحةطفالمنطقة لعب لأل .٣

  ).  حدائق ومنتزهات األحياء السكنية والحدائق والمنتزهات العامة-

   لكل ٢م ) ٦٠٠٠  (سنة المساحة المقترحة)  ١٢  ( الكبار فوق سنطفالمالعب رياضية لأل .٤

 ). الحدائق المنتزهات التي تخدم سكان المدن والمنتزهات الكبيرة (طفل )  ١٠٠( 

   التصميميةشتراطات اإل ٣-٧-٧

    .ناثاًإ وللجنسيين ذكوراً وطفالالتصميم لخدمة األ يكون أنيجب  •

، سواء مشياً على  طفال تكون هناك طرق ومعابر آمنة للوصول إلى المالعب من قبل األأنيجب  •
 المواقع القريبة من األحياء السكنية أو الحدائق العامة إختيار، و  الدراجاتإستخداماألقدام أو ب

    . مناسبةأخرىع الكبرى أو أي مواق

لمالعب بمستوى الشارع أو الطريق الرئيسي المؤدي إليها لتسهل عليه دخول ا مداخل تكون أن •
    . الصغيرة وأن تكون الطرق بها مستقيمة ومرصوفةطفالعربات األ
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ختالف إ المتوقع تواجدهم في وقت واحد وطفال الحد األقصى لعدد األعتباريجب األخذ في اإل •

وذلك لتوفير العدد الكافي من األلعاب .  هذه األلعابإستخدام تؤثر على أخرىوامل أعمارهم وأي ع

    .والتصميم للمساحات المناسبة للعدد المتوقع

 وحمايتهم طفالعزل المالعب أو الحديقة بأسوار بنائية أو نباتية أو سور من الحديد لحجز األيجب  •

    .اإلشراف عليهممن التعرض ألخطار الشوارع والتمكن من مراقبتهم و

 ألعاب إختيار عند تصميم طفالالتركيز على عامل السالمة واألمان والتعامل السلوكي بين األيجب  •
    .طفالاأل

    . ووفقاً لقدراتهم الجسدية والذهنيةطفال األإستخدام ومن أجل طفالات األحتياجيجب التصميم إل •

    .ذمراعاة عامل السالمة أثناء التصميم وعند التنفييجب  •

    . جماعية مختلفة ولمختلف األعمارألعاب يتم التصميم لتوفير أنيجب  •

 تقوية روح العمل ، ، ذهنية جسدية(  هذه المالعب قبل تصميمها إنشاءيجب تحديد األهداف من  •
  .  األلعاب المحققة لهذه األهدافإختيار ومن ثم ، )لخ إ... الجماعي 

 الترفيهية على مختلف المستويات والقدرات طفالأل تحقق األلعاب المتوفرة رغبات اأنيجب  •
    .الجسدية والذهنية

  .  الصغارطفال الكبار عن األطفالتوزيع األلعاب في المواقع بحيث يفصل األيجب  •

    .يجب ترك فراغ دائري بين محيط الملعب ووحدة اللعبة •

    . المالعب الكبيرة ودورات مياه ومقاعد جلوس ومظالت في باردأهمية توفير صنابير شرب ماء •

هم لتلك األلعاب من إستخدام المتوقع طفال توفر للمصمم معلومات كاملة وحديثة عن األأنيجب  •
 في هذا أخرىحيث العمر والقدرات الجسدية والحالة االجتماعية والرغبات الترفيهية وأي معلومات 

    .ختلفة األلعاب المإختيار عند تصميم الموقع وعتبارالمجال ألخذها في اإل

 األجهزة المصنعة من مواد تتحمل إختيار عامل التشغيل والصيانة وعتباراألخذ في اإليجب  •
    . الدائم لهاستخدامالعوامل المناخية القاسية واإل

    . بالرمل الناعم الخالي من الشوائبطفال األألعابتهيئة أرضيات مواقع يجب  •

ات وتكون ستراحرية مثل مقاعد للجلوس واإلتجهيز المالعب أو الحديقة ببعض المرافق الضرو •
   . والمشرفين عليهم كما تزود بدورات مياه ومياه للشرب طفال أولياء أمور األنتظارمظللة إل

   . والحدائق على خزانين واحد لمياه الشرب واآلخر لري النباتاتطفال تشمل مالعب األأنيجب  •

    :التالية النقاط عتباربالنسبة للمعاقين يجب األخذ في اإل •

    . يكون مدخل الحديقة مهيأ لدخول عربات المعاقينأنيجب  .١
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 عن األرضيات الحجرية بتعاد تكون أرضية الحديقة من النوع األملس أو المسفلت واإلأنيجب  .٢

    . المعاقينطفالوالرملية لسهولة حركة األ

    .ين لصعود ونزول المعاقاتفي حالة وجود مناسيب في الحديقة يجب تخصيص منحدر .٣

    .يجب تخصيص دورات مياه للمعاقين .٤

    .خاصة بالمعاقين بحيث يسهل وصولهم إليها)  برادات (يجب تخصيص مصادر لمياه الشرب  .٥

  طفالأللعاب األشتراطات اإل ٤-٧-٧

 تكون األلعاب مصنعة من مواد متينة ومقاومة للصدأ والتآكل ومطابقة للمواصفات القياسية أنيجب  •
    : وهي، لمواصفات العربية السعودية بهذا الخصوص، ولقد حددت ا السعودية

م ٧٦٥/١٩٩٤ ـ الجزء األول ـ المواصفات القياسية السعودية ـ رقم طفالمعدات مالعب األ .١

    ).المتطلبات العامة للسالمة ( بعنوان 

م ٧٦٦/١٩٩٤سعودية ـ رقم  ـ المواصفات القياسية الالثاني ـ الجزء طفالمعدات مالعب األ .٢
     ).تطلبات المواقع والتركيبم(بعنوان 

م ٧٦٧/١٩٩٤سعودية ـ رقم  ـ الجزء الثالث ـ المواصفات القياسية الطفالمعدات مالعب األ .٣

    ).متطلبات الفحص والصيانة(بعنوان 

 تكون األخشاب الداخلة في تركيب األلعاب خالية من التصدعات والشقوق والتعفن والنخر أنيجب  •
    .أخرىأو أي مشاكل 

م وجود مواد سامة مستخدمة في صناعة هذه األلعاب أو وجود أشياء خشنة أو حادة تؤذي عديجب  •
    .طفالاأل

    .طفالال تكون األلعاب أو أجزاء منها ذات أجزاء متحركة وذلك حفاظاً على سالمة األأيجب  •

    . تتحمل األلعاب المصنوعة من البالستيك أو اللدائن درجات الحرارة العاليةأنيجب  •

 على طفال، لكي تساعد على إقبال األ  تكون األلعاب ذات أشكال وألوان ومساحات متعددةأن يجب •
    .اللعب

 يكون للخشب صفات المتانة والقدرة على تحمل أن مصنعة من الخشب يجب ألعابفي حالة وجود  •
     .العوامل المناخية

    .معالجة بواسطة األفران ال يوجد عليها أثر اللحام ومدهونة و،  تكون األلعاب ملساءأنيجب  •

نسيابية وتتوفر فيها إ وتعمل بحركة طفال تكون األلعاب مصنوعة من مواد تتحمل حركة األأنيجب  •

    .شروط األمن والسالمة
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 مع طالء األجزاء الخطرة منها ، يتم طالء األلعاب بألوان زاهية تتناسب مع نفسية الطفل أنيجب  •

    .فتراضي طويلإلعاب ذات عمر ن تكون األأ، و ) سودأ (بلون داكن 

، وتغطي بمادة بالستيكية وأن تطلى بالزنك حتى  ال تكون البراغي والصواميل بارزة أو حادةأيجب  •
    .تقاوم الصدأ

    . حديد صلب مفرغ ألعمدة المراجيح األفقية والعموديةإستعماليجب  •

صدأ وله قدرة على تحمل  سالسل مصنوعة من الحديد الصلب المجلفن المقاوم للإستعماليجب  •
 الحديد المجلفن العاكس ألشعة الشمس في صناعة إستعمال و، لحرارة الشديدة والرطوبة العاليةا

    .المراجيح وأن تكون السالسل مغطاة بمادة حامية

  .، واألطراف غير حادة فن أبيض اللون يكون الصاج المستخدم في األلعاب مجلأنيجب  •

 وتكون قوية وقابلة لتحمل عدد كبير نزالقلصاج المضلع المانع لإل تكون المنصات من اأنيجب  •

    .طفالمن األ

    .مرنة الحركة)  مان بليولر  (تصال تكون جميع مناطق اإلأنيجب  •

 يكون السور المحاط بالمالعب من مواد خشبية ذات حواف مستديرة أو سياج نباتي أنيجب  •
    .م زراعة النباتات السامة أو التي يوجد بها أشواك، مع أهمية عد سم)  ٥٠  ( ال يتجاوزإرتفاعب

   عنفوقها  تكون القاعدة الخرسانية للعبة داخل األرض بالكامل وأال تقل سماكة الرمل أنيجب  •
    .سم)  ٤٠(

،  ، خاصة المراجيح  بينها وبين األرضرتفاع، يجب مراعاة اإل عند تثبيت األلعاب باألرض •

    .ات المصنعويجب تثبيتها وفقاً إلرشاد

 تكون أرضية الموقع والمساحات المحيطة بها من الرمل الناعم الخالي من الشوائب أو من أنيجب  •
، مع  خاص بأرضية المالعب إذا توفر ذلكالمسطح األخضر أو بأرضية مصنوعة من المطاط ال

قع  متالصقة وذلك لتحديد موأخرىإحاطة موقع الملعب بحواجز من قطع الخشب أو أي مواد 

    .م ) ٣ (الملعب وتترك مسافة بين السور واأللعاب بحد أدنى

    . يتم تثبيت األلعاب وترتيبها في األماكن المخصصة لها وفقاً للتصميمات األولية للموقعأنيجب  •

 يتم فحص األلعاب والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية للمشروع ومواصفات المصنع أنيجب  •
    .ها بأخرى مطابقة للمواصفاتإستبدالي حالة مخالفتها أو عدم مطابقتها يتم  وف.قبل عملية التركيب

 تعليمات الشركة الصانعة في تركيب وتجميع األلعاب طبقاً لما هو إتباع  باإللتزامعلى المقاول  •
    .موضح في الرسومات مع توفير عوامل السالمة للعمال أثناء العمل

لى المشروع بنسخة كاملة وواضحة من الرسومات  يتم تزويد المهندس المشرف عأنيجب  •

    .وتعليمات التركيب التجميع والتثبيت لكل لعبة حتى يتمكن من متابعة عملية التركيب
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 تكون الدعامات الرئيسية لأللعاب عمودية على سطح الصبة الخرسانية وفي وضعها أنيجب  •

العيوب وفي حالة وجود خدش أو ، مع فحص كل لعبة بعد تركيبها للتأكد من خلوها من  الصحيح

    .قشط فيجب إعادة دهان كامل اللعبة بنفس اللون

 سوست من الحديد الصلب في األلعاب الهزازة والتأكد من قوة عمل المسامير مع إستعماليجب  •

    . سالسل مصنوعة من الحديد الصلبإستعمال

ة مصنوعة من مواد خشنة لمنع  تكون الساللم والدرج المستخدمة للصعود لأللعاب المرتفعأنيجب  •
ن تكون السالسل الحديدية للمراجيح مغلقة وقوية ومغلفة بليات بالستيكية وتتحمل أ ونزالقاإل

  . طفالالحرارة وعاكسة لها وغير قابلة للتشقق حفاظاً على أيدي األ

 طفال األ لمنع سقوط ،توفير أحزمة أمان لمقاعد المراجيح واأللعاب األخرى عند الحاجة لذلكيجب  •
    . فوقهامن

    .من فوقها طفال سقوط األلمنع  ،وضع حواجز مناسبة على األلعاب المرتفعةيجب  •

    .در الكهرباءا تكون األلعاب بعيدة عن مصأنيجب  •

أهمية أخذ ضمان خطي من الوكيل أو الشركة المصنعة لأللعاب بضمان جودة وعدم تغير لون  •
رها أو أجزاء منها أو بروز أجزاء حادة منها وكذلك كسأو ت أو تفككها تعرضها للصدأاأللعاب أو 

    . أو تفككههكلآعدم تغير شكل وصالبة الخشب أو ت

 قدر اإلمكان عن وحدات األلعاب التي تحتاج إلى طاقة كهربائية أو قوة بدنية أو بتعاداإليجب  •
    .ات عالية مع توفير وسائل السالمة في عناصر األلعابإرتفاعالصعود إلى 

، مع مراجعة األخطاء   تناسب وحدات األلعاب مع عمر وقدرات الطفل الذي يستخدمهاأنيجب  •
نقالب األرجوحات لعدم إالتصميمية في الوحدات مثل تقارب المسافات في الساللم الخشبية أو 

     .تزانهاإ

ها في مستخداإلت لوحة بجانب كل لعبة إليضاح السن المناسب لكل لعبة والعدد المحدد يتثبيجب  •
    .أخرى أمكن وأي معلومات ضرورية نإوقت واحد وطريقة اللعب 

 بعض العناصر التي قد تتعرض من قبل المرتادين مثل أعمدة الكهرباء إستخدام عن بتعاديجب اإل •

    .التي ال تتعرض للكسر)  اللمبات (ها بأعمدة طويلة مع وضع القلوبات إستبدالالقصيرة و

   طفالتات في مالعب األلزراعة النباشتراطات اإل ٥-٧-٧

 وعدم ،  النباتات ذات النمو المندمج القصيرإختيارزراعة المسطحات الخضراء وضرورة يجب  •
    . عند الجري أو المشيطفال حتى ال تسبب تعثر األ، زراعة النباتات الجارية المدادة مثل الليبيا

 ألن  ،لعضوية الحيوانيةمالحظة عدم التسميد أو تغطية المسطحات المزروعة باألسمدة ايجب  •

    .طفال ال تتسبب في نقل األمراض لأل، و حتى بعض هذه األسمدة يكون مصدراً للعدوى



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث-ة الثانية المرحل 

 ١٤٥ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

تجنب وضع بردورات من الخرسانة المسلحة أو غيرها عند حواف المسطحات حتى ال تؤذي يجب  •

 إتجاهخفيف ب تكون حواف المسطحات بميل أن كما ينبغي . عند سقوطهم عليها أثناء اللعبطفالاأل

    .المشايات

وألن الطفل بعادته .  من أشعة الشمسستفادةتزرع بعض األشجار المتساقطة األوراق لإل أنيجب  •

 يكون أن، ويفضل   لذا ال تزرع بعض األشجار الكبيرة وسط المسطحات، يفضل األماكن المفتوحة

    . المزهرةفي نهاية الحديقة دوائر يزرع بها بعض الشجيرات والنباتات العشبية

تجنب زراعة النباتات السامة أو العصارية التي تفرز مادة لبنية أو سامة أو مهيجة مثل الدفلة يجب  •
    .والداتورا

    .، مثل الصباريات  األشواكتجنب زراعة النباتات ذاتيجب  •

يزرع في بعض األماكن أشجار كبيرة وذات ظل وافر ليجلس تحت ظلها المرافقين  أنيجب  •
    .طفاللأل

تجنب زراعة الزهور ذات القيمة الفردية العالية في أماكن اللعب حتى ال تتعرض للعبث من يجب  •

    .طفالقبل األ

 ،  لحمايتهم من التعرض لإلصابةطفالتجنب إقامة البروز العميقة في مالعب وحدائق األيجب  •
 طفالع رغبة األتحيط بها مقاعد الجلوس وذلك إلشبا)  سم ١٥ ( حاجز غير عميق إنشاءويمكن 

   .باللهو واللعب

  للسقائل المنشـأة على البحــر       شتراطات اإل ٨-٧

 عامـةإشتراطات  ١-٨-٧

 . طول السقالة حسب ما يحدده سالح الحدود •

بحيث تكون السقالة مرفوعة على أعمدة  (يمنع منعا باتا أي ردم تحت وخارج حدود األرض  •
 .وتكون عائمة)  مسلحة

      ، وبحيث ال يزيد عرضها عن ات عليهاإستراح، بحيث يمنع إقامه  السقالة تستعمل فقط كممر •
 . م فقط)  ٤,٠٠( 

 .  يكون موقع السقالة في محور متوسط من الموقعأنيجب  •

 . م)  ٣,٠٠  (زيد عني منسوب أرض السقالة عن سطح البحر ال إرتفاع •

 فنيـةإشتراطات  ٢-٨-٧

لمقاومة للرطوبة واألمالح ويراعى فيها  تكون قواعد السقالة من الخرسانة المسلحة اأنيجب  •

 . مقاومتها للرياح واألمواج
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 تكون من الخشب أو الحديد المعالج ضد الرطوبة أن تغطى السقالة لمرور المشاة فيمكن أنيجب  •

 .واألمالح

 على جانبي السقالة لحماية أخرى، أو ما شابهه من مواد   حاجز خشبي أو حديديإنشاءيجب  •
 . ، ويكون مدعم لضمان عدم السقوط في البحر ، وبطول السقالة  في البحرالمشاة من السقوط

 .  يكون الشكل الخارجي للسقالة مناسب من حيث النواحي الجماليه والمعماريةأنيجب  •

     م )  ٨,٠٠  ( يكون في نهاية السقالة مرسى لدخول المراكب واألبوات بمسافة ال تزيد عنأنيجب  •
 . رتطام من المراكبإ األمواج وم ومدعمة لصد) ٤ × ٢( 

ي إستشاريتم تقديم دراسة كاملة عن النواحي اإلنشائية والتفصيلية للسقالة تكون معتمدة من مكتب  •

 .معتمد من األمانة

جراءات الترخيص من قبل البلدية ، ومن ثم تستكمل إ فقة سالح الحدود ألخذ موايتقدم المواطن أوالً •

  .المختصة

  ة العامدورات المياه ٩-٧

  :  وفقاً لما يلياألماكن والمباني العامة على السواحلتخصيص دورات مياه عامة في  ١-٩-٧

دورة مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء ال يقل عددها عن دورتين لكل منهما وذلك في  .١

  . يسهل الوصول اليهموقع مناسب 

ليمية ال يقل عددها عما دورات مياه للرجال والنساء الواقعة ضمن مبنى المسجد على الطرق اإلق .٢
هو وارد بالمعايير التخطيطية والتصميمية للمساجد التي تقام بمحطات الوقود على الطرق اإلقليمية 

  . مع تخصيص منطقة للوضوء شتراطات اإلالموضحة بهذه 

 ال يقل عددها عما هو وارد بشروط ومواصفات ات العامةستراحدورات المياه الخاصة باإل .٣

  . أو نظام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة" موتيالتال"ات ستراحاإل

  . أو كافيتريا على الساحلمطعم كل دورة مياه واحدة على األقل في .٤

ها إستخدام، ومراعاة )  نساء- رجال( الفصل والخصوصية في الدخول إلى دورات المياه يجب ٢-٩-٧

ط واإلضاءة والتهوية ومروحة شف" سيفون"من قبل المعوقين ، وتزويد كل دورة بصندوق طرد 

  .المناسبة

تغذية دورات المياه من الخزان الرئيسي للمياه لضمان توفر المياه بها بشكل دائم ، ويتم يجب  ٣-٩-٧

تكون " البيارة"تصريف الفضالت والمياه إلى شبكة الصرف الصحي أو إلى الصرف الداخلي 

عشرة أمتار وفي )  م١٠ (بعيدة عن الخزانات األرضية لمياه الشرب بمسافة ال تقل عن 

  .نصف متر على األقل )  م٠,٥ (مستوى أقل منه بـ 
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،  )  مم٨ (  في األرضيات ال تقل سماكته عننزالق السيراميك من النوع المانع لإلإستخدام يجب ٤-٩-٧

 الحائط ويفضل األلوان إرتفاعوب)   مم٦ (والسيراميك الناعم الملمس في الحوائط بسماكة ال تقل عن 

  .الفاتحة

  . تكون األبواب مدهونة بطالء عازل للرطوبة ومحكمة اإلغالق من الداخلأن يجب ٥-٩-٧

توفير العدد المناسب من مغاسل األيدي وتزويدها بالمياه الحارة والباردة ومصدر لمياه يجب  ٦-٩-٧
  .الشرب وسالل المخلفات

  شـاك ـاألك  ١٠- ٧

 ، ولرجال شرطة المرورتستخدم األكشاك ككبائن للهواتف وبيع التذاكر والجرائد والهدايا والزهور  •
وتساهم في مجملها في تحسين مظهر الطريق وإبرازها كعناصر للجذب إذا أحسن تصميمها 

  .إستمرار وإصالحها وصيانتها ب

  ). ٣٨-٧ ( األمثل للكتل والمواد واأللوان كما في الشكل ختيارويدخل في تحسين مظهر الكشك اإل •

  

  
  
  

   على األرصفة األكشاك وكابينات الهواتف: )٣٨-٧شكل (

  :الفنية التاليةشتراطات اإل ويراعى •

  . مواقع األكشاك على ممرات المشاة وفي أماكن واضحة وظاهرة للماريين من المشاةإختياريتم  .١
أكشاك المرور توضع عند التقاطعات للطريق الساحلي ويتوفر لها الرؤية الواضحة لمراقبة حركة  .٢

  .المرور

  .صوفة بالتبليطات المناسبة للمشاة ومرتادي الشواطئأكشاك البيع توضع على ممرات مر .٣

  .م)  ٢,٢٥  ( ال يزيد عنإرتفاع وب )م٢,٥٠ xم ٢,٥٠  (أبعاد أكشاك البيع ال تزيد عن .٤
  . مواد وخامات بناء األكشاك من مواد مقاومة للرطوبة والظروف المناخية بالمناطق الساحليةإختيار .٥

كشاك للتناسب مع الطابع المعماري لتعبر عن شخصية  األمثل لكتل ومواد وألوان األختياراإل .٦
  .وطابع المناطق الساحلية المختلفة بالمملكة
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  الدراسات الزلزالية ١-٨

  مقدمة ١-١-٨

إعداد خارطة للتقسيم الزلزالي بالمملكة العربية السعودية والتي تقسم قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية ب

أراضي المملكة إلى نطاقات متدرجة في القوة الزلزالية تبعاً لقيمة العجلة األرضية والتي تقدر كنسبة من قيمة 

  .عجلة الجاذبية األرضية

ة والذي يوضح وقوع أراضي المملكة خارطة التقسيم الزلزالي للمملكة العربية السعودي) ١-٨(ويبين الشكل 

  :ضمن أربعة نطاقات قوه زلزالية وهي مرتبة ترتيبا تصاعديا

ويشمل هذا النطاق . ويظهر باللون األصفر) 0(ويرمز له بالرمز ) غير نشط(النطاق الخامل زلزالياً  .١

 .معظم أراضي المملكة

 .رويظهر باللون األخض) 1(النطاق منخفض النشاط ويرمز له بالرمز  .٢

وتظهر باللونين البني واألحمر ) 2B(و ) 2A(النطاقات متوسطة النشاط الزلزالي ويرمز لها بالرموز  .٣

 .على الترتيب

أما المناطق الساحلية للمملكة فتقع ضمن جميع النطاقات المذكورة ، حيث تقع سواحل المملكة الشرقية على 

 حين يقع ساحل المملكة الغربي والمطل على ، في) غير النشط(الخامل ) 0(الخليج العربي ضمن النطاق 
منخفض النشاط الزلزالي فيماعدا بعض المناطق التي تقع ضمن النطاقين ) ١(البحر األحمر ضمن النطاق 

)2A(،)2B (ًالنشطة نسبيا.  

أسماء المدن الساحلية بمناطق المملكة المختلفة مصنفة حسب وقوعها ضمن النطاقات ) ١-٨(ويوضح الجدول 
  .الية وطبقاً لخارطة التقسيم الزلزالي للمملكةالزلز

  النطاقات الزلزالية بالمناطق الساحلية للمملكة) ١-٨(جدول 

  المدن والقرى  المنطقة  النطاق الزلزالي

الــدمام، الخبــر، الجبيــل، رأس تنــورة،   الشرقية  0
  السفانية، الخفجي، العقير، سلوى 

  ثول، رابغ، القنفذه، الليث  مكة المكرمة
 1  ينبع، الرايس، مستوره  المدينة المنورة

  أملج، ضبا، الوجه  تبوك
  الشقيق، الحريضه، القحمة  عسير  2A  جدة، ذهبان  مكة المكرمة

  جيزان، القوز، بيش، الموسم، جزر فرسان  جازان  2B  ، شرما ، الخريبه ، مقناحقل   تبوك
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  تقسيم الزلزالي للمملكة العربية السعوديةخارطة ال) ١-٨(الشكل 
  )وزارة الشؤون البلدية والقروية: المصدر(

  
ما سبق يتضح تأثر المناطق الساحلية الغربية بالمملكة بنطاقات زلزالية نشطة نسبياً مما يستدعي ضرورة م

  .من اآلثار المحتملة للزالزلتحقيق المتطلبات الخاصة بالدراسات الزلزالية إلقامة المشاريع الساحلية ولحمايتها 

وتشمل متطلبات الدراسات الزلزالية الخاصة بالمشاريع الساحلية جميع المراحل التي يمر بها المشروع وهي 

  :كما يلي

 .مرحلة التصميم •
 .مرحلة اإلنشاء والتنفيذ •
 .مرحلة الصيانة والتشغيل •

  متطلبات الدراسات الزلزالية لمرحلة التصميم ٢-١-٨

 :ة الرئيسية التي يبنى عليها جميع المراحل الالحقة ويجب من خاللها تنفيذ ما يلي وهي المرحل
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بتعريف ) 2A( ،)2B(، )1(البلديات الساحلية الواقعة ضمن النطاقات الزلزالية النشطة /تقوم األمانات )١

 .النطاق الزلزالي الواقعة به حسب خارطة التقسيم الزلزالي للمملكة

بنشر ) 2A( ،)2B(، )1(الساحلية الواقعة ضمن النطاقات الزلزالية النشطة البلديات /تقوم األمانات )٢
وتوزيع أدلة التصميم اإلنشائي لحساب األحمال الزلزالية ، واعتماد المكاتب اإلستشارية الهندسية 

 .المؤهلة إلعداد التصميم اإلنشائي الالزم للمنشآت الساحلية

باعتماد ) 2A( ،)2B(، )1(ضمن النطاقات الزلزالية النشطة البلديات الساحلية الواقعة /تقوم األمانات )٣

 . الجيوتقنية الالزمة ألعمال تصميم المنشآتمكاتب الدراسات

 الجيوتقنية مكاتب الدراساتيتم عمل الجسات واالختبارات الجيوتقنية الالزمة عن طريق أحد  )٤
ة حسب متطلبات الكود األمريكي البلدية والتي يتم على أساسها تصنيف الترب/المعتمدين لدى األمانة

)UBC 97(و (ASTM)   وحساب الجهد التصميمي للتربة لتصنيف واختبارات التربة. 

تتم أعمال الجسات واالختبارات الجيوتقنية للمنشآت العامة والمباني الهامة تحت اإلشراف المباشر  )٥
 .البلدية/لألمانة

 حسب  لدى الوزارةلمكاتب االستشارية المعتمدةيتم إعداد التصميم اإلنشائي للمنشأ عن طريق أحد ا )٦

 وزارة –الدليل اإلنشائي لحساب األحمال الزلزالية واشتراطات تصميم األنظمة اإلنشائية للمباني "

 :، على أن يتم من خالله" الشئون البلدية والقروية

ع ضرورة حساب األحمال الزلزالية المتوقعة للمنشآت وأخذها في االعتبار عند التصميم ، م •

 ضمن المستندات المقدمة للحصول (Calculation Sheet)تقديم مسودات حساب األحمال 
 .على الترخيص بإقامة المنشأ

مراعاة االعتبارات التخطيطية والمعمارية لتصميم المباني في المناطق الزلزالية والمبينة في  •

 .يل المذكورمن الدل)  أ (الملحق و

 .من الدليل المذكور) ب(ح المبينة بالملحق التقيد بتفاصيل حديد التسلي •

البلدية المختصة بمراجعة خطوات وحسابات التصميم واعتماد المخططات النهائية /تقوم األمانة )٧
  .للمشروع قبل الشروع في التنفيذ

 نشاء والتنفيذ متطلبات الدراسات الزلزالية لمرحلة اإل ٣-١-٨

باإلشراف المباشر ) 2A(،)2B(واقعة ضمن النطاق الزلزالي البلديات الساحلية بالمدن ال/تقوم األمانات )١

 .على تنفيذ المنشآت الساحلية
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وفي . البلدية/يتم اإلشراف على تنفيذ المنشآت الساحلية من خالل المهندسين المختصين في األمانة )٢

لى التنفيذ حالة عدم توفر الكوادر المطلوبة ، يتم تعميد أحد المكاتب اإلستشارية المعتمدة باإلشراف ع

 .حسب المخططات النهائية المعتمدة في مرحلة التصميم

تبعاً ألهمية المنشأ وحجمه يتم إجراء اإلختبارات التشغيلية للمنشأ من تحميل وقياس إجهادات وخالفه،  )٣
 .بما يضمن سالمة المنشأ بعد التشغيل

م واشتراطات التنفيذ والذي يتم البلدية بمنح خطاب للمنشآت المتوافقة مع متطلبات التصمي/تقوم األمانة )٤

بموجبه توصيل الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي وهاتف إلى المنشأة ، على أن يعمم ذلك 

البلدية /على الجهات المسئولة عن تلك الخدمات بعدم التوصيل دون الحصول على خطاب األمانة

 .بالموافقة

 التشغيلمتطلبات الدراسات الزلزالية لمرحلة الصيانة و ٤-١-٨

البلدية بالمتابعة الدائمة للصيانة الدورية للمنشآت الساحلية وخاصة أعمال صيانة العناصر /تقوم األمانة )١

ويتم تدوين متابعة أعمال الصيانة ضمن سجالت . اإلنشائية وضرورة معاينة وتقييم الشروخ وعالجها

ات العامة ألسباب الشروخ في العناصر اإلرشاد) ١-١ (البندويبين . البلدية المعنية/معتمدة لدى األمانة

 .اإلنشائية وطرق عالجها

 .وضع أجهزة قياس تأثر المنشآت بالزالزل ومتابعتها خاصة للمنشآت الهامة والمباني الكبرى )٢

البلدية أو المكاتب /، يقوم المهندسون المختصون باألمانة) ال قدر اهللا(في حالة وقوع زلزال  )٣

ث الزلزال بتقييم الحالة اإلنشائية للمنشآت وتسجيلها ضمن السجالت االستشارية المعتمدة بعد حدو

 .الرسمية

المنشأ سواءاً كان /تبعاً لتقييم الحالة اإلنشائية للمنشآت ، يتم تحديد اإلجراء المطلوب إتخاذه للمبنى )٤
 .اإلخالء والهدم أو صالحية المنشأ لالستخدام بعد ترميمه

زام الجهات المالكة للمنشآت بأعمال التقييم والترميم الالزم تنفيذها بعد البلدية بمتابعة الت/تقوم األمانة )٥

 .وقوع الزلزال

  نشائية وطرق عالجها اإلرشادات العامة ألسباب الشروخ الخرسانية في العناصر اإل ٥-١-٨

خ تحدث الشروو .الخرسانية تحكم في الشروخالسبل للأفضل هي التصميم الجيد والتنفيذ الجيد إن أعمال 

  وسالمةوقد تكون هذه الشروخ على درجة من الخطورة قد تؤثر في عمر. الخرسانية ألسباب عديدة ومختلفة
وفيما يلي تصنيف الشروخ حسب مسبباتها تصنيفاً يسري على كل المنشآت التي تصب في المواقع أو . المبنى

  .مسبقة الصب
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   تصنيف الشروخ ١-٥-١-٨

 :يهثالثة أنواع  ى يمكن تصنيف الشروخ الخرسانية إل

  شروخ غير إنشائية •

 شروخ نتيجة التآكل •
 شروخ إنشائية •

  شروخ غير إنشائية   ٢-٥-١-٨

  :مثل غير إنشائية تابسبموتنتج عن 

  شروخ االنكماش الحراري •

  أثناء عملية التصلب المبكيتولد

ا تعالج وغالباً م. )Cement Hydration( األسمنترة حرارة ناتجة من التفاعل الكيميائي بين الماء و

 وهذه المعالجة الحرارية تولد كمية كبيرة من )Steam Curing(ة الصنع بالبخار قالعناصر المسب

جهادات الحرارية في الظهور إلوعند ما تبرد الخرسانة وتنكمش تبدأ ا. الحرارة خالل الخرسانة 

حراري شروخاً وقد يحدث إجهاد الشد ال. والنمو خاصة إذا كان التبريد غير منتظم خالل العنصر 

 يوجد أسطحاً ضعيفة داخل الخرسانة ، كما أن انكماش مما أن يكون لها أهمية إنشائياً يمكندقيقة جداً 

  .الجفاف العادي يؤدي إلى توسيع هذه الشروخ بعد ربط العناصر مسبقة الصنع

  شروخ االنكماش اللدن •

وهذا التبخر السريع . اء تصلدها  الخرسانة وهي لدنه أثنسطحتحدث نتيجة التبخر السريع للماء من 

 معدل التبخر مما يزيد الشمس التعرض المباشر ألشعةعوامل أهمها درجة الحرارة وعدة يتوقف على 

وتكون شروخ االنكماش اللدن عادة قصيرة وسطحية  .ن معدل طفو الماء على سطح الخرسانةعأعلى 

لمنشآت مسبقة الصب التي تصنع في أماكن وفي حالة عناصر ا .وتظهر في اتجاهين عكسيين في آن واحد

  .مغلقة وتعالج جيداً فال يخشى من خطورة شروخ االنكماش اللدن لصغرها

  شروخ انكماش الجفاف  •

وينتج هذا النوع من الشروخ عن تباين جفاف الخرسانة حديثة الصب بين األسطح الكبيرة والمحدودة 

كما تحدث .  والرياح ودرجات الحرارة العاليةعند تعرضها مباشرة للظروف الجوية من أشعة الشمس

خرسانية ي مجاري من وصالت التي تصب فالكمرات عند تصلد خرسانة مسبقة الصنع في الخرسانة 
  .تحدث في الفواصل الرأسية غالباً شروخ دقيقة نتيجة االنكماشكما ، ) كقالب(متصلدة مسبقة الصنع 

  ) Differential Thermal Strains (فروق الحرارية ال اتإجهادشروخ  •

يولد االرتفاع المفاجئ في درجة الحرارة سلسلة من الشروخ إذا حدث اختالف كبير في درجة 

 في المنشآت السكنية ولكن  هذا النوع من الشروخ حدوثويندر . الحرارة بين وجهي بالطة أو كمرة 
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ا يكون السائل المخزون قد يحدث في منشآت معينة ، مثل حوائط الخزانات وفي حاالت خاصة عندم

كما تحدث إجهادات بالمنشأ نتيجة اختالف درجة الحرارة بين . داخل الخزان ساخناً أو بارداً جداً 

أجزائه المختلفة ، فأطراف الواجهة مثالً تتعرض ألشعة الشمس المباشرة فتتمدد ، بينما تظل درجة 

ية من الزوايا في أرضيات المنشآت حرارة باقي المنشأ منخفضة ، فينتج عن ذلك ظهور شروخ قطر

وهناك أنواع أخرى من الشروخ قد تحدث تحت هذا التأثير وبخاصة مع . الطويلة جداً أو المتينة جداً 

 . حدوث الضوضاء واالهتزازات

   .مع مرور الزمن وتقلل الشروخ الناتجة من االنكماش وفروق درجات الحرارة من متانة المنشأ

  لتآكلشروخ نتيجة ا ٣-٥-١-٨
ان من العيوب يساعدان على تزايد تأثير عوامل التعرية على المنشأ الخرساني ، ينوعان رئيسويسببها 

  :وهما

  تآكل حديد التسليح •

وقد يؤدي ذلك إلى سقوط . ينمو الصدأ ويتزايد حول حديد التسليح منتجاً شروخاً بامتداد طولها

لكالسيوم الموجدة في الخرسانة على ظهور هذا  وتساعد كلوريدات ا،الخرسانة كاشفة حديد التسليح

 تحمل كلوريد  والتيالعيب ، كما تساعد على ذلك الرطوبة المشبعة باألمالح في المناطق الساحلية

إن شروخ تآكل الحديد  .الكالسيوم ، وبالتالي فإن خطورة تآكل الحديد تصبح كبيرة في هذه الحالة

 مما يضعف تحمل  مساحة الحديد في القطاع الخرساني،خطيرة على عمر المنشأ وتحمله حيث تقلل
  .العنصر لألحمال اإلنشائية المصمم من أجلها

  ر الخرسانةحن •

تجة انكيماويات الهناك تفاعالت كيميائية تؤدي إلى تهتك الخرسانة والحالة األكثر شيوعاً هي تكوين ال

 ويؤدي كبر حجم حبيبات الملح . في وجود الماء والملحاألسمنتاتحاد الكبريت مع ألومينات عن 

  .المتكون إلى توسيع الشروخ وتفتيت الخرسانة وسقوطها

  

  الشروخ اإلنشائية  ٤-٥-١-٨

. تظهر الشروخ اإلنشائية في المنشآت نتيجة خلل في األحمال الواقعة على العناصر اإلنشائية للمبنى

أو  ،  عن األحمال التصميميةأسبب زيادة أحمال المنشبكون تقد وتتعدد األسباب المؤدية لهذا الخلل ، ف

المستخدمة وإجراءات ضبط نوعية الخرسانة أو ، عدم كفاية مساحات مقاطع حديد التسليح وكيفية توزيعه 

الجودة أثناء التنفيذ ، سالمة الدراسات الجيوتقنية وتحديدها الصحيح للجهد التصميمي للتربة وغيرها من 

  .األسباب األخرى

مما يسبب ، جهادات الشد عند تحميل المنشأ تعرض الخرسانة المسلحة إل إثر وتظهر الشروخ اإلنشائية

توزيع الإضافة إلى الخرسانة جيدة النوعية  وتساهم .شروخ في جانب الكمرات المعرض للشدال روظه
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 لتجنب تآكل حديد)  مم٠,٢التزيد عن (في الحد المقبول الشروخ في إبقاء  التسليح المستخدم حديدالمنتظم ل

  .مم ٠,٤ندما يزيد سمك الشرخ عن ع التآكل والصدأ يتزايدو. لتسليحا

في مناطق   اإلنشائية في بعض الحاالت القليلة عند في مقطع الخرسانة المسلحة تظهر الشروخكما

وتحدث هذه الشروخ إما لنقص مساحة مقطع حديد التسليح أو عدم ترابط الخرسانة مع  .هادات القصجإ

  . والغطاء الخرساني غير كافيأسياخ الحديد ذات القطر الكبير حديد التسليح وخاصة

 حيث يعبر عدد التسليح ،حديد أسياخ تكسيح في اتجاه ) قطرية(مائلة شروخاً عن هذه اإلجهادات  وينتج

  .ودرجة اتساع هذه الشروخ عن درجة خطورة زيادة إجهادات القص بالمنشأ

  :التاليةالحاالت مثل في لخطر وتعتبر الشروخ اإلنشائية مؤشراً حقيقياً ل

  .تسع بصفة مستمرةوالتي ت ةدايتزمشروخ عزوم االنحناء أو القص ال •

  .سلوك المنشأمما يشير إلى خلل في المعرضة للضغط اإلنشائية في القطاعات شروخ  •

  . أقصى درجات الخطورة على المنشأيلضغط وهالقطاعات المعرضة لتفتت الخرسانة في  •

المنشأ  ةسادرثم ، إزالة األحمال وتدعيم المنشأت  ةمن الشروخ ضرورالحاالت ه  هذروظهعند ويلزم 

  .تقوية المنشأ ومعالجة الشروخ، والتي يتم على أساسها تحديد كيفية  ومراجعة وتحليل أحماله وقطاعاته

  مراقبة الشروخ  ٥-٥-١-٨

ا يستوجب ضرورة تحديد الخرسانية للتأكد من عدم زيادتها أو اتساعها ، مم الشروخ  ومراقبةمالحظةتتم 

  .بمرور الوقتالشرخ زيادة اتساع مالحظة  مع ضرورة سمك الشرخ وطوله وعمقه

لمتابعة اتساع الشروخ الخرسانية حيث يتم طرق وتعتبر طريقة استخدام األربطة الجبسية هي أبسط ال

تساع الشروخ كما يتم قياس ا. ومتابعة حدوث الشرخ في الجبسوضع أربطة جبسية عمودية على الشرخ 

  .باستخدام جهاز يقيس العرض بين كرتين من الحديد مثبتتين على جانبي الشرخالخرسانية 

التي تحدث فيها الشروخ اإلنشائية باستخدام نقط اإلنشائية عناصر ال ات وتشوهات قياس انحناءتميكما 

  .ع الشروخانووذلك للتعرف على أسباب وأالمناسيب المعروفة كمرجع للقياس 

 ج الشروخ الخرسانيةعال  ٦-٥-١-٨

  الشروخ الشعرية الغير إنشائية •

تعالج الشروخ الشعرية غير اإلنشائية بتنظيف السطح بالفرشاة المعدنية ، ثم تدهن الشروخ على طبقات 

وعندما تكون الشروخ الشعرية عميقة وعمودية على اتجاه قوى الضغط في . روبة حقن إسمنتية الصقةب

 ة ضرورعم، هذه الشروخ بعناية باستخدام المنتجات التي تتصلب حرارياً فمن الضروري حقن ، المنشأ 

  .اختيار منتج منخفض اللزوجة
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  الشروخ العريضة •

أما إذا حدث . بسرعة قبل وصولها إلى حديد التسليح وتآكلها ةعميقال وةكبيريتم معالجة الشروخ الخرسانية ال
يستبدل الغطاء كما  يفها ،تنظسياخ ولخرساني المغلف لأل فعالً فيجب إزالة الغطاء ا التسليحالتآكل في حديد

  .استخدام الراتنجات الغروية الالصقةوبالمزال بخرسانة جيدة الخرساني 

التسليح أو استخدام خرسانة حديد ناتجة عن أسباب ميكانيكية مثل زيادة األحمال أو نقص الالشروخ أما 
ة على هذه األسباب قبل البدء في ترميم المبنى خاصة إذا تأكد من السيطرال فيجب ،رديئة أو هبوط التربة 

  .كانت هذه الشروخ مستمرة في الزيادة

 ستخدم وفقاً لترتيب الشروخ وتوزيعها ووفقاًم الغروياختيار المنتج ال، ويجب عناية ب حقن الشروخ يتم
 الحرارية فالبد من أن إذا كانت الشروخ نشطة ويتغير عرضها نتيجة التأثيراتأما . لنتائج عملية الحقن

  . القديمةنتأكد من عدم ظهور تأثير إجهادات الشد وشروخ جديدة بعد ملء الشروخ

 على نسبة كبريتات ويحتوالتي تالشروخ الناتجة عن تمدد الخرسانة وتستدعي بعض الحاالت وخاصة 
في مثل هذه الحاالت ويلزم . ة وإضافة طبقة من الخرسانة الجديدةلفات إزالة الخرسانة الةعالية ضرور

ووفقاً . الجديدةوالخرسانة القديمة بين ربط لل (Epoxy Glue)مادة غروية أو إيبوكسي الصق  استخدام
يثبت بمونة إيبوكسية  تسليح إضافي إضافة قد يكون من الضروري لحجم الخرسانة التي يجب تغييرها فإنه

والكثافة الترميم بخرسانة عالية المقاومة يتم و. ةفي مجاري أو ثقوب محفورة لها في الخرسانة القديمالصقة 
  .فع بالهواء للد(Cement Gun) مدفع األسمنتاستخدام بوذلك 

  عالج الشروخ باستخدام المواد المرنة  ٦-١-٨

وأكثر البوليمرات  . واألسمنت في عالج الشروخ)ر إليها بالروابطاشي التي(تستخدم البوليمرات العضوية 

وهي عبارة عن ،  )Binders Epoxy (رميمات اإلنشائية هي الروابط اإليبوكسيةالعضوية استخدما في الت

.  واستخدامها مباشرة خلطها بنسب محددةتممركب أساسي راتنجي أو مصلد أو معجل للتصلب ، حيث ي

 االلتصاق بالخامات بعدد من الخواص الضرورية ألعمال الترميم مثل خاصيةلروابط اإليبوكسية تتميز او

البوليمرات  عيبإال أن   ،وقلة االنكماش ، كما أنها ذات قوة شد وضغط عاليتين، انة والحديد كالخرس

  .ضعف مقاومتها للحريق ودرجات الحرارة المرتفعةهو  الرئيسيالعضوية 

ي تشمل ضمن تركيبها البوليرثان التة البوليمرات حرارية التصلد وتحت مجموع الروابط اإليبوكسية درجتنو

 يتكون الذيالبوليستر وكما تشمل المجموعة .  مباشرةاالستخدامقبل ى هيئة مركبين يتم خلطهما مجهزاً عل

  ).أساس راتنجي ، وسيط مساعد ، ومعجل تصلب(عادة من ثالث مركبات 

   خاصةخامات  ٧-١-٨

 Thermoplastic) أخرى من الروابط العضوية تتكون من البوليمرات البالستيكيةمجموعةهناك 

Polymers)لروابط االكريليكية  أو اAcrylamid Binder) (  وهي سريعة التصلب وال تلتصق

 استخدامها الرئيسي في ملء الشروخ تحت يتركزلذا ، بالخرسانة ، وذات انكماش عال في الظروف الجافة 
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كن موي. سد الشروخ في حاالت الرطوبة والتشبع لمقاومة تسرب الماء، وضغط الماء إليقاف نفاذ الماء 

البوليمرات مع واألسمنت سريع التصلب ، نكماش األسمنت قليل اإلوم األسمنت البورتالندي العادي ، استخدا

  .العضوية

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت          الجزء الثالث - المرحلة الثانية 

 ١٥٨ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

 إحتياطات المنشآت الخرسانية ومتطلبات الصيانة في المناطق الساحلية ٢-٨
  
  مقدمة ١-٢-٨

بة عناية خاصة في تصميم صة بالمناطق الساحلية وكذلك خصائص الترتتطلب الظروف المناخية الخا

وتحتوى الكودات . وتنفيذ النظم والعناصر اإلنشائية لألساسات والهياكل اإلنشائية ومواد التشطيب للواجهات

والمواصفات المحلية والعالمية على اشتراطات خاصة يجب أن يراعيها االستشاري والمنفـذ في مراحل 

ئية ومكونات المبنى وزيادة مقاومتها للظروف المميزة التصميم والتنفيذ لضمان ديمومة العناصر اإلنشا

  .للمناطق الساحلية من رطوبة وحرارة وتركيزات مختلفة للمواد الكيميائية فى التربة

ويحتوى هذا الملحق على مقدمة مختصرة عن االحتياطات اإلنشائية الواجب مراعاتها عند تصميم وتنفيذ 

  . الملحق متطلبات الصيانة الدورية للمنشآت فى البيئة الساحليةكما يقدم. المنشآت فى البيئة الساحلية
  

 المحتويات
  مشاكل المنشآت الخرسانية بالمناطق الساحلية .١

  العوامل البشرية المؤثرة في تدهور العناصر الخراسانية بالمناطق الساحلية .٢

  تصنيف منشآت البيئة الساحلية طبقا للمؤثرات المسببة لصدأ صلب التسليح .٣

  اطات الالزمة لمنع تدهور العناصر الخرسانية بالبيئة الساحليةاالحتي .٤

  بيئة الساحليةالالصيانة الدورية للمنشآت في  .٥

   الخرسانية بالمناطق الساحلية المنشآتمشاكل  ٢-٢-٨
ت في المناطق الساحلية إلى مجموعة من المؤثرات  التي تتطلب من المهندس اهتمام خاص آتتعرض المنش

  :واهم هذه المؤثرات هي. م او التنفيذ او الصيانة خالل عمر المنشأء في مراحل التصمياسو

ثر التربة المتاخمة للبحر من تغير منسوب المياه الجوفية تبعا للمد والجزر أ تت: الطبيعة الميكانيكية للتربة-أ

ساسات وقد ينتج عن ذلك هبوط كلي او نسبي للتربة أسفل أ. األمطارطبقا لكميات و العام مع تغير فصول 

. المبنى وقد ينتج عنه أيضاً حدوث نحر في تربة التأسيس بما يترتب عليه انهيار جزئي لتربة التأسيس

مراحل دراسات للوقاية من تبعات هذا المؤثر يجب إدراج التأثير السلبي للبيئة الساحلية على المنشآت في و

ربط بين العناصر اإلنشائية للمبنى بما فيها  اختيار نوع األساسات المناسبة وتقوية البهدفالتربة والتصميم 

االساسات وعمل االحتيطات الالزمة لحماية األساسات من النحر باستخدام وسط حماية حجري أو زلطي أو 

  .إلى غير ذلك من الوسائل ) Gabions (      خرساني أو من  الـ
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من أحمال الرياح، سواء في جهة للسواحل إلى درجات أعلى ات الموآتتعرض المنش:  أحمال الرياح-ب

المدى الزمني والتكراري لهذه االحمال أو في درجة حدتها، وهذا الموضوع له وجه إنشائي يجب أن 

يراعيه مصمم المشروع في إدخال أحمال الرياح على المسطحات المواجهة لها وحساب قطاعات العناصر 

وهذا الموضوع عولج بإستفاضة في األكواد . أاإلنشائية تبعا لذلك عند إجراء الحسابات اإلنشائية للمنش

  .المختلفة للخرسانة المسلحة والهندسة الجيوتقنية

وهو الطبيعة العدوانية للبيئة الكيميائية في المناطق الساحلية وأثرها  : التاثير الكيميائي للبيئة الساحلية-جـ

لج هذا الجزء فيما يلي بشيء من وسوف نعا. ياض الخارجيو البنشائي هيكل اإلال وعلى أساسات المبنى 

التفصيل نظراً لخصوصيته النسبية بالبيئة الساحلية وال سيما في مناطق الخليج العربي والبحر االحمر 

هتمام به إلى كل من المهندس وايضاً ألن معالجته ال تقتصر فقط على المهندس المصمم بل تمتد تبعات اإل

 مع الزمن تحمله، بل ان العمر االفتراضي للمنشأ والمنفذ ومهندس الصيانة خالل عمر المنشأ

)Durability (تعتمد على األهتمام بتجنب تبعات هذا المؤثر خالل مراحل التنفيذ والصيانة الدورية للمنشأ .

 الجدير بالذكر أن تبعات هذا المؤثر ال تقتصر على المنشآت الخرسانية المسلحة بل تمتد أيضاً إلىومن 

  .أعمدة الكهرباءوالجسور المعدنية والطرق مثل مدنية ت الآالمنشجميع 

  

إلى عناية خاصة سواء في مراحل التصميم أو التنفيذ أو الساحلية ت الخرسانية بالمناطق آتحتاج المنش

ت بالمناطق ذات آوتزداد األهمية بوجه خاص عند دراسة هذه المنش. أعمال الصيانة على مدى عمر المنشأ

في معظم شهور السنة ومنها سواحل منطقة الخليج العربي والبحر األحمر، حيث يبلغ المناخ الحار الرطب 

 جم كما تزداد درجة ملوحة مياه البحر االحمر والخلي٤٠º ودرجة الحرارة ٪١٠٠متوسط درجة الرطوبة 

 . جزء في المليون٣٤٠٠٠في مياه الخليج العربي إلى  ) NaCl(  نسبة كلوريد الصوديوم فتبلغالعربي، 

ونظراً ألن التربة بهذه المناطق هي نتاج عوامل التعرية لتكاوين صخرية ذات ترسيبات عضوية بحرية 

 زيادة نسبة تؤدىفضالً عن الكلوريدات، و  )CaSO4( دة ما ترتفع فيها نسبة كبريتات الكالسيوم افع

 بعملية صدا صلب عجيلإلى الترتفاع درجات الحرارة كل االكبريتات والكلوريدات مع الرطوبة العالية و

  .ةيالخرسانالعناصر التسليح وتلف 
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   العوامل البشرية المؤثرة في تدهور العناصر الخرسانية بالمناطق الساحلية ٣-٢-٨

 Environmental( ال تقتصر مسببات تدهور العناصر الخرسانية في البيئة الساحلية على العوامل البيئية

 Factors (بشريةسباب لعوامل التي ترجع ألولكن هناك العديد من ا  )Human Factors ( سواء خالل

تالقيها مع  تأثيرها السلبي عند يزدادمراحل التصميم أو التنفيذ أو خالل عمر المنشأ وهذه العوامل 

  :وتشملالعوامل البيئية 

التحليـل الكيميـائي    ب) قبـل تـصميم المـشروع       ( بحاث التربـة    أ العناية أثناء إجراء  عدم   -١

ــا ــةللمي ــة وللترب ــدف ه الجوفي ــسب به ــد ن ــات ةتحدي ــدات واألو الكبريت س  الكلوري

 .الهيدروجيني للتربة

عناصـر  للالغطـاء الخرسـاني     تحديـد متطلبـات      مواصفاته   وم المشروع   يصمأن يهمل ت   -٢

 المالمـسة للتربـة     وذلـك بالنـسبة للعناصـر       التعرض  لظروف طبقاالخرسانية المختلفة   

ة ورقاب األعمدة او تلك المكونـة للمنـشأ فـوق سـطح             مثل االساسات والحوائط الساند   

ــة ) Super Structure(األرض  ــشكل حماي حيــث أن ســمك الغطــاء الخرســاني ي

ويجـدر بالـذكر أن      األكـسجين   ات و  الكلوريـد  ولرطوبـة   الصلب التسلح من التـأثر ب     

ت آسـمكا أكبـر للغطـاء الخرسـاني للمنـش         تطلب  األكواد المختلفة للخرسانة المسلحة ت    

رسانية في البيئة الـساحلية وخاصـة مـع وجـود نـسب عاليـة مـن الكبريتـات                   الخ

 .والكولوريدات

نـة  ئت الكاآفـي المنـش    ) Crack Limits(أال يراعي التصميم متطلبـات حـد التـشرخ     -٣

 مثـل المنـاطق     الـصعبة في المنـاطق ذات الرطوبـة العاليـة أو الظـروف البيئيـة              

لــشد             تجنــب حــدوث شــروخ االــساحلية، حيــث يــتحكم التــصميم اإلنــشائي فــي

)Tension Cracks  ( يــؤمن عــدم تــسرب ممــاالــشعرية بالعناصــر الخرســانية 

 . الشروخهح من خالل هذي لصلب التسلهاالكلوريدات ووصول

 للحـدود افتراضـات التـصميم اإلنـشائي للعناصـر الخرسـانية بالمنـشأ             عدم تطـرق     -٤

لعناصـر اإلنحنـاء    ) Deflection(خيم  او التـر   ) Bending( نحنـاء   لإل المسموح بها 

لعناصـر  ) Buckling(التقـوس  حـدود   وكـذلك ،  )  Bending Members(بالمنشأ 

ويـؤدى هـذا اإلغفـال إلـى إمكانيـة      ) Compression Members(الضغط بالمنشأ 
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ـ    بالعناصر الخرسانية     غير محسوبة  حدوث تشرخات  ؤدي إلـى تـسرب الرطوبـة       مـا ي

 هذه التشرخات ووصولها لـصلب التـسلح وإحـداث الـصدأ            المحملة بالكلوريدات خالل  

بـسبب عـدم إعطـاء العنايـة الكافيـة لحـساب الـسلوك              بما يعجل من انهيار المنشأ      

 .اإلنشائى للعناصر المختلفة فى المنشًأ

سوء تخزين صلب التسليح بـالمواقع مـن ناحيـة وضـعه مالمـساً للتربـة أو تخزينـه                    -٥

التخـزين فـي ظـروف البيئـة البحريـة بمـا يـسمح              مكشوفاً في العراء أو إطالة مدة       

 .بترسب االمالح الضارة على سطحه

زيادة نـسبة أمـالح الكلوريـدات أو الكبريتـات فـي الركـام المـستخدم فـي الخلطـة                     -٦

مثل حالة استخدام كـسر الحجـر الجيـري كركـام           ( الخرسانية سواء في مكون الركام      

أو ) كالـسيوم كمكـون رئيـسي       في الخلطة الخرسانية بمـا يحويـه مـن كبريتـات ال           

دخالـه فـي الخلطـة الخرسـانية،        إكأمالح محيطة بالركام حيث يلزم غسله جيـداً قبـل           

مالح في ميـاه خلـط الخرسـانة، حيـث يلـزم تحليـل              او وجود نسبة عالية من هذه األ      

راجـع أكـواد    ( مياه خلط الخرسانة قبـل اسـتخدامها خاصـة فـي البيئـة الـساحلية                

ي هـذا الـشأن للتعـرف علـى النـسب العظمـى المـسموح بهـا                 الخرسانة المسلحة ف  

 ). والحمضيات في كل من الركام وماء الخلط -الكلوريدات –إلمالح الكبريتات 

عدم اإلهتمامك بالدمك الجيد للخرسانة خالل مراحـل الـصب بمـا ينـتج عنـه خرسـانة                   -٧

 .غير كثيفة وغير سدودة لتسرب الرطوبة واألمالح الضارة

بالمعالجة الجيدة للخرسـانة عقـب صـبها وخـالل مراحـل زمـن الـشك                عدم اإلهتمام    -٨

اإلبتدائي حيث أن ذلك يؤدي إلى حدوث تشققات فـي سـطح الخرسـانة تتـسرب منهـا                  

ويجدر بالذكر أنـه فـي المنـاطق الـساحلية الحـارة            . المواد الضارة إلى صلب التسليح    

 .يوماً ١٤يجب أن تستمر معالجة الخرسانة المصبوبة لمدة ال تقل عن 

عدم حماية سطح الخرسـانة المـسلحة المالمـسة للتربـة مـن تـأثير الرطوبـة العاليـة                 -٩

 .باستخدام شرائح العزل أو بدهانها بطبقات عازلة للرطوبة مثل البيتومين المؤكسد
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بمـا ال يمنـع      ) Roofing( عدم كفاءة عزل الرطوبـة بالـسطح العلـوي للمبنـى             -١٠

ـ         لـدورات  عاف الغطـاء الخرسـاني نتيجـة        تسرب مياه اإلمطار إلـى الخرسـانة وإض

 .المتكرروالجفاف لبلل ا

عدم االهتمام بالصيانة الدوريـة للمنـشأ ويـشمل ذلـك معالجـة وغلـق أي شـروخ                   -١١

ومـن  . ع تحديد أسـباب حـدوثها ومعالجـة هـذا األسـباب           متظهر في عناصر المنشأ     

تـسبب  عدم االهتمام بصيانة تمديدات الميـاه والـصرف الـصحي بالمنـشأ بمـا ي               ذلك

عنه البلل المستمر للخرسانة بالمياه ذات المحتوى العـالي مـن األمـالح بمـا يتـسبب                 

 بالـذكر   والجـدير . في إضعاف وتحلل الغطاء الخرساني ومن ثم صـدأ صـلب التـسلح            

في هذا الصدد انه من خالل الخبرة العمليـة الطويلـة فـي هـذا المجـال قـد تالحـظ                     

لسبب الرئيسي في تـدهور حالـة مـا ال يقـل             يعد ا   حيث همية القصوى لهذا العنصر   األ

 .فتراضيت والنقص الحاد في عمرها االآنشم من ال٪٧٥عن 

التراكم المستمر للمياه الجوفيـة أو ميـاه الـصرف الـصحي أو ميـاه ري الحـدائق                   -١٢

كـل غطاءهـا الخرسـاني وصـدأ        آ بما يؤدي بالـضرورة إلـى ت       المنشأحول أساسات   

 .صلب التسليح

  البيئة الساحلية طبقا للمؤثرات المسببة لصدأ صلب التسليح تصنيف منشآت  ٤-٢-٨

ت الخرسانية في البيئة الساحلية إلى نوعين حسب طبيعة تعرضها للمؤثرات سالفة آويمكن تقسيم المنش

  :الذكر

 ) Direct Exposure Structures(ت ذات تعرض مباشر آمنش  ) أ(

معها مع تعرضها للتيارات البحرية مس مباشر ت المغمورة في مياه البحر وذات تالآالمنشوهى 

 .والمد والجزر وما ينتج عن ذلك من تعاقب للغمر ثم اإلنحسار في بعض أجزاء المنشأ

 ) Indirect Exposure Structures (ت ذات تعرض غير مباشر آ منش ) ب(

تتفاوت في  والى ت الموجودة في المدينة الساحليةآمالمسة لمياه البحر ومنها كل المنشالغير وهى المنشآت 

 .اقترابها من الشاطئ بدرجات مختلفة

فصدأ صلب التسليح ألجزاء . وكل نوع من النوعين السابقين يتعرض لصدأ يتسم بخصائص مختلفة نسبياً

في حين يكون نقص . المنشأ المغمورة في مياه البحر يقلله نسبياً نقص األكسجين الحر أسفل منسوب المياه
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ت ذات آ منسوب المد عامالً في النقص النسبي لدرجة الصدأ في المنشتركيز الكوريدات والبلل فوق

بينما تكون أجزاء المنشأ الموجودة في نطاق المد والجزر والتي تتعرض للبلل . التعرض الغير مباشر

  ). االكسجين – الرطوبة –الكلوريدات ( والجفاف المتعاقبان هي األكثر تعرضاً لعوامل الصدأ الثالثة معاً 

مباشر والموجودة بالبيئة الساحلية تتعرض للصدأ بسبب الغير ذات التعرض ت آة عامة فالمنشوبصف

  :ويتحكم في ذلك العوامل اآلتية ). Airborne Salts( مالح التي يحملها الرطوبة المشبع بها الهواء واأل

 ليح والعناصر الحديدية من المنشأمالح المترسبة على سطح صلب التس درجة تركيز األ -١

 مطار معدل وكمية األ -٢

  معدل ودرجة الرطوبة النسبية -٣

  )Damping Duration(  البلل ة مد -٤

 معدل ودرجة الحرارة -٥

 سرعة واتجاه الرياح -٦

 المسافة التي يبعدها المبنى عن ساحل البحر -٧

 ارتفاع العنصر الخرساني عن سطح البحر -٨

ال تقل أهميتة عما ورد أعاله بما ) غير البيئي ( ي نسانهذا وتوجد عوامل أخرى يدخل فيها العنصر اإل

 التنفيذ – التصميم –الدراسات األولية للمشروع : يلفت االنتباه إلى أهمية االهتمام بها من خالل مراحل

  . ونذكر هذه العوامل في الفقرة التالية–والصيانة 

  

   االحتياطات الالزمة لمنع تدهور العناصر الخرسانية بالبيئة الساحلية٥-٢-٨

 الرئيسي من اإلجراء المطلوب هو منع تسرب أيونات الكلوريد إلى التسليح ويمكن تحقيق ذلك عن الغرض

  :تي طريق اآل

االهتمام بدراسـات أبحـاث التربـة للمـشروعات بالمـدن الـساحلية وخاصـة التحليـل                  .١

ــة    ــاه الجوفي ــة والمي ــدقيق للترب ــائي ال ــة  ،الكيم ــصنيف للترب ــداد ت ــتم إع  Soil( وي

Classification(          وإصـدار التوصـيات الالزمـة       ، للموقع على أسـاس مـستوى الكبريتـات

 – نفاذيـة التربـة      – هـل هـي ميـاة جوفيـة سـاكنة            –على أن تشمل الدراسة نوع التعرض       

 . الضعط الهيدروستاتيكي للمياه



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت          الجزء الثالث - المرحلة الثانية 

 ١٦٤ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

يجب أن يقوم االستشاري باختيار أفضل أنواع االسمنت التي تناسب ظروف التعرض  .٢

وبصفة عامة .  المحيطة بالمنشأ طبقا للدراسات الجيوتقنية للمشروعةلبيئالموجودة في التربة وا

 C3A"  )Tricalcium" مركبالتي يتراوح فيها معدل استخدام أنواع من األسمنت يفضل 

Aluminate(  هذا المركب الموجود في األسمنت هو المسئول عن حيث أن ٪٩  و٪٣بين 

جهة أخرى فإن ومن .  كبير تؤدي إلى تفتت الخرسانةالتفاعل مع الكبريتات مكونا مواد ذات حجم

والجدير بالذكر أن األسمنت المقاوم  . الالحمة لألسمنتالتفاعالت هذا المركب له دور أساسي في 

 " C3A " من مركب ٪٣,٥يحتوي على نسبة  ) Sulfate Resistive Cements(للكبريتات 

ريتات إلى أقل قدر ممكن ولكن نقص كمية هذا وهي النسبة الكافية لتقليص ضرر التفاعل مع الكب

 إلى حد ما من معدل تنامي فاعليته الالحمة خالل مرحلة يقللالمركب في هذا النوع من األسمنت 

ستخدام ااألكواد العالمية يكون  لذا ففي بعض الحاالت التي حددتها). Hydration( اإلماهة

 أفضل من ٪٨ و٪٥تتراوح بين " C3A "الذي يحوى نسبة من(البورتالندى العادي األسمنت 

 أوصتد تجدر اإلشارة إلى أن بعض الدراسات قكما . المقاوم للكبريتاتاستخدام األسمنت 

 Ground Granulated ( سمنت ذو المحتوى ألركامي من نتاج خبث أفران الصلباألستخدام با

Blastfurnace Slag, GGBS( ات الكالسيوم مركب ثالثى الومين ألنه يعالج مشكلة نقص"C3A". 

 . استخدام ركام الحجر الجيري في الخلطة الخرسانيةتجنبيجب  .٣

يجب التأكد من عدم أحتواء الركام المورد للموقع على أمالح الكبريتات أو الكلوريدات أو  .٤

 ال يستعمل لهذا الغرض ماء البحر(  كما يجب غسل ركام الخرسانة جيدا بماء عذب –الكربونات 

 .قبل الصب) ار بمياه اآلأو 

 . مياه البحر أو مياه اآلبار الغير معالجة في خلطة الخرسانة المسلحةتجنب استخداميجب  .٥

 ه ءاكفذات كافية و ) Method Of Curing( ر طريقة معالجة ي بتوفأن يقوم المقاوليجب  .٦

 ألن للخرسانة المصبوبة حيث أن ذلك يساهم بدرجة كبيرة في الحصول على خرسانة سدودة للمياه

      شأنه زيادة معدل تكوين الجالتينيات األسمنت من ) Hydration( أنتظام معدل عملية إماهة 

 )Gels ( ًوبصفة عامة  .التي تغلق الممرات الشعرية والفراغات داخل الخرسانة المصبوبة حديثا

 .ايوم ١٤يجب أال تقل مدة معالجة الخرسانة المصبوبة حديثاً في البيئة البحرية الحارة عن 
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تأخير فك القوالب الخشبية للخرسانة المصبوبة حديثاً في البيئة أن يقوم المقاول بيجب  .٧

 من نة إلى مرة ونصف إلى مرتيننتظار حتى تصل مقاومة الخرساوبصفة عامة يجب اال البحرية،

 .مقاومتها المفترض الوصول إليها لفك القوارب في الحاالت العادية

 بشرائح عزل الرطوبة والحرارة لمصمم والمنفذ بعزل أسطح المبانيأن يهتم المهندس ايجب  .٨

مع عمل الميول الالزمة لصرف مياه األمطار وتجنب حدوث أي تراكمات للمياه في أي جزء من 

 .المنشأ ألن ذلك يترتب علية بلل مستمر للعناصر اإلنشائية وضعف الغطاء الخرساني

مواد تشطيب الواجهات ذات تأثر على مبنى التصميم المعماري للاختيار يجب أن يشمل  .٩

بحيث تشكل تشطيبات الواجهات خط  تفاعل محدود مع ثاني أكسيد الكربون،ومحدود للرطوبة 

 كما أنة يمكن أستخدم أنواع الدهانات من مواد اكليريك –كل الخرسانة آدفاعي أول ضد عوامل ت

يات وهذه المواد متوافرة بأنواع ووالكيمامن التأثر بالرطوبة  نشائيةإلامن شأنها حماية العناصر 

 .مختلفة

االهتمام بوضع نظام الصيانة الدورية للمبني وتساهم الصيانة الجيدة للمباني في زيادة يجب  .١٠

يحتوى البند التالي و .على أقل تقدير ) Twice Building Life( عمره األفتراضي إلى الضعف 

 . على إرشادات لتنفيذ برامج الصيانة الدورية

   الصيانة الدورية للمنشآت في البيئة الساحلية٦-٢-٨

تعد إدارة عمليات الصيانة الدورية والوقائية للمنشآت من أهم الوسائل الالزمة على الحفاظ على الثروة 

وتكتسب برامج الصيانة في المناطق الساحلية . العقارية وتحقيق الراحة واألمان لمستخدمي هذه المنشآت

 على مدار العام كما ٪١٠٠ نسبة الرطوبة تقاربا للمناخ المميز لهذه المناطق حيث أهمية خاصة نظر

وباإلضافة للعوامل المناخية تؤثر أيضا األمالح المتواجدة .  درجة مئوية٤٠تتراوح درجات الحرارة حول 

 ريةالدو  الصيانةنظرا ألهمية عنصر و.في التربة والجو على سرعة تدهور المنشآت في هذه المناطق

 أن توضع منظومة متكاملة ألعمال صيانة فيجبللمنشآت بصفة عامة وفي البيئة الساحلية بصفة خاصة 

كما يجب أن تقوم البلديات بالتفتيش . وقيام البلديات بتفعيل هذه البرامج المملوكة للجهات الحكوميةت آالمنش

تحقيق األمان لمستخدمي فراد بهدف والمراجعة على برامج الصيانة للمنشآت المملوكة للقطاع الخاص واأل

ويقترح أن تقوم . الحفاظ على الشكل الجمالي المميز للمنشآت في المناطق الساحليةهذه المنشآت بجانب 

األمانات والبلديات المشرفة على هذه المناطق بوضع برنامج للصيانة يحتوى على الحد األدنى من 

  -:المتطلبات اآلتية
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 لجان فرعية لصيانة المنشآت على مستوى األمانة ويتبعها يةلجنة مركزاألمانة شكل ت -١

ويرأس اللجنة . وتقوم البلديات الساحلية بتشكيل لجان الصيانة التابعة لها. للصيانة بالبلديات

 . المركزية مدير قسم التشغيل والصيانة باألمانة يعمل على متابعة اللجان الفرعية بالبلديات

عضاء تنفيذيين من إدارة التشغيل والصيانة باإلضافة إلى ضم لجان صيانة المنشآت أت  -٢

استشاريين في مجال الهندسة اإلنشائية وهندسة التربة وترميم المنشآت باإلضافة إلى استشاري 

 :كحد أدنىتية التخصصات اآلويشمل تكوين اللجنة . متخصص في الهندسة المعمارية

 سة التربةس استشاري فى مجال الهندسة االنشائية وهندمهند –

 مهندس إستشارى فى مجال الهندسة المعمارية –

  مهندس تنفيذ تخصص مدني أوعمارة٢ –

 مهندس هندسة صحية –

 ) قوى كهربائية –نارة وأجهزة إ( مهندس هندسة كهربائية  –

 ) أجهزة تكييف –مصاعد ( مهندس هندسة ميكانيكية  –

 عالية في مجال اإلنشاءاتالفنية الخبرة الذوي من  مالحظ فني ٢ –

  .وتستعين اللجنة بمن تراه من تخصصات أخرى

المناطق الساحلية على بتقسيم المركزية بالتنسيق مع اللجان الفرعية بالبلديات تقوم اللجنة  -٣

بحيث يتم تغطية كامل ) Control Zones ( للمتابعة قطاعاتامتداد النطاق الجغرافي لألمانة إلى 

فى هذه " حالة الصيانة"ويتم توزيع مسئولية متابعة . طول الساحل وبعمق النطاق الجغرافى للبلديات

 . القطاعات على االمانة والبلديات

تقوم اللجنة المركزية بالتنسيق مع اللجان الفرعية بإعداد خطة سنوية للفحص والتفتيش على  -٤

يتم مرور اللجنة على القطاعات حيث . للمنشآت الواقعة فى نطاق عمل كل لجنة" حالة الصيانة"

 .وتقديم تقرير عن حالة الصيانة بهاتقوم بفحص المنشآت الموجودة وار إليها بصفة دورية المش

وبحيث يتكرر مرور اللجنة على ذات المبنى كل خمسة سنوات على األكثر أو عند حدوث ظواهر 

 .طبيعية حادة مثل الزالزل أو السيول الشديدة

وجود شروخ : المنشآت التي تعاينها مثلتقوم اللجنة المقترحة بتسجيل مالحظاتها الفنية على  -٥

 –واتجاهات الشروخ رأسية أم أفقية أم مائلة ) متزايدة أو ثابتة ( انشائية في الهيكل الخرساني 
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 وجود شروخ في الحوائط رأسية أم –ظهور صلب التسليح في بعض العناصر اإلنشائية بالمبنى 

 – شروخ في دورة السلم أو دورة السطح  وجود– وجود انفصال لطبقة البياض –مائلة أم أفقية 

 وجود –  وجود تجمع مياه بسطح المبنى أو في القبو - وجود نشع مياه في أماكن معينة بالمبنى

 وجود تسرب من مواسير المياه أو الصرف الصحي أو –هبوط في أرضيات الدور األرضي 

وجود نظام صرف لمياه ري   – وجود تمديدات كهرباء غير مؤمنة –ماكينات التكييف المركزي 

ويدعم تقرير اللجنة بالصور . الحدائق غير جيد يؤدي إلى تراكم المياه حول أساسات المبنى

 .ومقترحات المعالجة

 خالل –فورا (يتم إخطار مالك المنشأة بنتيجة معاينة اللجنة ليتخذ إجراء المعالجة المطلوبة  -٦

 ).ظة حسب درجة خطورة المالح–ن ي خالل شهر– يوما ١٥

بتمام : يتم مرور اللجنة بعد انقضاء المدة المحددة لمعاينة ما تم من معالجة وتدوين تقرير -٧

وبناء عليه تتخذ اإلجراءات القانونية التي تتحدد .  لم تنفذ المعالجة– المعالجة ناقصة –المعالجة 

 .وفق المنظومة المقترحة

والمراكز التجارية بإجراء صيانة يلزم أصحاب المنشآت الكبرى مثل الفنادق والمستشفيات  -٨

 ماكينات التكييف –المصاعد (دورية لألجهزة الميكانيكية والكهربائية ذات االرتباط بسالمة المبنى 

 طلمبات رفع المياه وخزانات المياه – مراوح التهوية – األفران – محارق المستشفيات –المركزي 

ويحتفظ بشهادة ) تجهيزات إطفاء الحريق – ممرات التخلص من القمامة –اآلرضية والعلوية 

 وبالمواظبة على الصيانة بأسس .راجعها اللجنة عند مرورهاالصيانة ضمن مستندات المبنى كي ت

 .سليمة تزداد المنشآت عمراً وجماالً وبما ينعكس على جمال المدن ورونقها

  

  المراجع
قرير عن مشاكل المباني الخرسانية بالمناطق أسامة على الجعلى ، وزارة الشئون البلدية والقروية ، ت. د.أ

  .الساحلية وكيفية صيانتها
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   المحددات والمعايير التصميمية ألعمال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المناطق الساحلية ٣-٨

   عام١- ٣- ٨

والتهوية وتكييف هذا الجزء يعنى بالمباادئ األساسية التي يجب أن تتبع في حسابات وتصميم أنظمة التدفئة 

 واختيار المعدات الخاصة بهذه األنظمة، مع التركيز على الحفاظ على الطاقة، والمتانة،  HVACالهواء 

  .والصيانة

  .ويجب أن تؤخذ هذه المحددات والمعايير في االعتبار خالل جميع مراحل التصميم والتنفيذ

نظمة الحالية المتعارف عليها في التصميم وقد تم تحديد أسس التصميم التي سوف يتم عرضها من خالل األ

  .والتوصيات التي تتضمنها المراجع والمواصفات
  

    المراجع والكودات والمعايير التصميمية٢- ٣-٨ 

 مع أصول الصناعة المتبعة  HVACيجب أن يتوافق تصميم وتنفيذ أنظمة تدفئة وتهوية وتكييف الهواء 

  :ت اآلتيةبما يتفق مع أحدث ما توصلت إليه الكودا

Air Moving and Conditioning Association AMCA 

American Refrigeration Institute ARI 

American Society of Heating, Refrigerating And Air-Conditioning 
Engineers, Inc. 

ASHRAE 

American Society for Testing And Materials ASTM 

Institute of Electrical And Electronic Engineers IEEE 

National Electrical Manufacturers Association NEMA 

National Fire Protection Association NFPA 

Sheet Metal and Air-conditioning Contractors Association, Inc. National SMACNA 

Saudi Arabian Standards Organization SASO 

Saudi Building Code SBC 

Uniform Building Code UBC 

Uniform Mechanical Code  UMC  

Underwriters’ Laboratories, Inc.    UL  
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 ).الزال في عملية التطوير وسوف يتم اتباعه فور اإلصدار ( 

 المستخدمة في إعداد التصميمات ألنظمة التدفئة والتهوية هذا الجزء سوف يغطي التعليمات األساسية

  HVAC ، وسيتم تقييم المقومات المختلفة لنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء  HVACوتكييف الهواء 

  .المصمم مع األخذ في االعتبار المتطلبات واالستخدامات للمساحة التي يتم تصميم النظام لها

 المناسب  HVACا في االعتبار عند اختيار نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والعوامل التي تم أخذه

  .هي مرونة التصميم، واالقتصاد في استهالك الطاقة وسهولة عملية الصيانة

  Outdoor Design Conditions شروط التصميم الخارجية  ٣-٣-٨  

حلية على أساس درجة حرارة خارجية لفصل الصيف، سيتم تصميم نظام تكييف الهواء في المناطق السا
  .C  ١٢,٢ ومدى يومي C ° ٢٨,٢   ورطبة C°45جافة 

   . ASHRAE كما تنص الـ C °١٤,٨شتاء، سيتم الحساب على أساس وفي فصل ال
  

  Inside Design Conditions  شروط التصميم الداخلية ٤- ٣- ٨

في C ° ٢٢ في فصل الصيف و C ° ٢٤ سيتم التصميم في األماكن المغلقة على أساس درجة حرارة جافة

   .ASHRAEفصل الشتاء ، ويجب أن أن يتم التصميم طبقا لما وردفي دليل التصميم الخاص بــ  

   HVAC حسابات األحمال ألعمال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ٥- ٣- ٨

  : عام ١-٥-٣-٨

 باستخدام برامج كمبيوتر معروفة،  HVACسيتم حساب األحمال ألنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء 

  .ويجب أن يشار إلى مصدر كل معلومة ، كما يجب تحديد االفتراضات التي بني عليها التصميم مسبقا

 Room Sensible And Iatent( ل اكتساب الغرفة للحرارة من معد٪ ١٠يجب استخدام معامل أمان 

Heat Gain (  ملخص نظام التهواء "في حسابAir  System Summary " ملخص نظام تقسيم "و

   "Zone System Summaryالمناطق 

 من معدل ٪١١٠ يجب أن يتم حسابها على أساس  Supply Air Quantitiesكميات الهواء المتدفقة 

لتغطية اكتساب قنوات  ) Room Sensible And Iatent Heat Gain(اكتساب الغرفة للحرارة 

 Balancing ، وأخطاء التوازن  Ieakage وتسرب الهواء  ،Duct Heat Gainsالتكييف للحرارة 

Errors واالختالف بين معدل اكتساب الحرارة الفعلي والمصمم ، .  
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  Air Distribution System حسابات نظام توزيع الهواء ٢-٥- ٣- ٨

 Air وتكييف الهواء  Air Balancing يجب أن يتم عمل ملخص لكل نظام من نظامي توازن الهواء 

Conditioning  العناصر اآلتية لكل نظام) وال يقتصر على( والذي سوف يتضمن:  

    Supply Air Quantityكمية الهواء الممدة 

    Return Air Quantityكمية الهواء المرتجعة 

    Outside Air Quantityكمية الهواء الخارجية 

    Exhaust Air Quantityكمية عادم الهواء 

    Pressurization Air Quantityكمية الهواء المضغوط 

    Static Pressure Dropsهبوط الضغط االستاتيكي 

    Latent Cooling Loadحمل التبريد المستتر 

    Sensible Cooling Loadحمل التبريد المحسوس 

    Total Cooling load And Heating Loadالحمل الكلي للتبريد والتسخين 

 Psychometric Charts  Showing Airضح عملية تكييف الهواء الخرائط السيكومترية التي تو
Conditioning Process     

  هبوط الضغط في نظام توزيع الهواءيجب حساب 

  .يجب أن توضع مخططات نظم توزيع الهواء معدالت تدفق الهواء 
  

    Ductwork Distribution System نظام توزيع أنابيب التكييف ٣-٥- ٣- ٨

 لألنظمة ذات  SMACNAفير أنابيب التكييف عند الحاجة بناء على معايير الــ يجب أن يتم تو

 Equal Frictionلتكييف بطريقة االحتكاك المتساويالسرعات المنخفضة ، ويتم حساب مقاسات أنابيب ا

Method   ٠,٨ثانية أو /  متر١٠وبسرعة إبتدائية في األنبوب الرئيسي ال تتعدى Pa/m  ،أيهما أقل  

  . مم١٠٠× مم ١٥٠ أبعاد ينصح بها ألنبوب التكييف المستطيل هي وأقل

يجب أن يتم عزل أنابيب إمداد الهواء وانابيب الهواء المرتجع المعرضة للجو عزال داخليا بدال من عزلها 

من الخارج، كما يجب أن تكون هذه األنابيب محمية حماية كافية ضد العوامل الجوية الخارجية وضد 

  .التآكل
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   اختيار المعدات ٦- ٣- ٨

يجب أن يتم اختيار معدات التبريد الخارجية التي تعمل في درجات حرارة أعلى بما يتفق مع سعات 
، أعلى بثالث درجات من درجة الحرارة C ° ٤٥التصميم، فمثال لمدينة جدة يجب أن تؤخذ درجة الحرارة 

  . التصميمية الخارجية الجافة لفصل الصيف

 Equipment Cooling Coil ، ويجب أن يسمح مقاس ملف التبريد للمعدة C ° ٢ ±وتكون دقة التحكم 
   . RH ٪١٠ + ٪٥٠ بمستوى رطوبة في المدى 

    Sound Level مستوى الصوت ١-٦-٣-٨

 Noise Controlيجب أن يتم اختيار أنظمة تكييف الهواء التي تحتوى على جهاز تحكم بالضوضاء 
Deviceاء داخلية بما يتوافق مع ما هو منصوص عليه في مواصفات الـ  للوصول إلى مستويات ضوض

ASHREA.   
 Wall أو أنواع تكييف الشباك Mini Split Unitsفي حالة استخدام اجهزة تكييف من نوع المنفصل 

Through Unitsفسيتم التغاضي عن شرط مستوى الضوضاء  .  

    U-Value معامل نقل الحرارة التصميمي ٢-٦-٣-٨

مال زجاج مزدوج ومظلل للنوافذ للتقليل من متطلبات التبريد والتدفئة ، كما يجب عزل األسطح يجب استع
 وتكون القيم المطلوبة  U-Valueالخارجية عزال كافيا للحصول على أقصى قيمة لمعامل نقل الحرارة 

  :كالآلتي
    Roof   U = 0.4 W/m2 oC              :األسطح

   W/m2 oC  Walls  U = 0.5             :الحوائط

      Glass  U = 2.5 W/m2 oC              :الزجاج

   Shading Coefficient = 0.5       :معامل التظليل

  

    HVAC وصف معدات نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ٧- ٣- ٨

  :سيتم استخدام أنظمة تكييف الهواء كما يلي
  

 Wallسوف تستخدم أجهزة تكييف الشباك )  طن٢,٠ ( كيلووات٧المساحات ذات حمل التبريد حتى 
Through A/C Units.  

 Miniسوف تستخدم وحدات التكييف المنفصلة )  طن٧,٠( كيلووات ٢٥المساحات ذات حمل التبريد حتى 
Split Unitsبشرط وجود مأخذ هواء خارجي للتهوية  .  

سوف تستخدم )  طن٢٥ حتى ٧,١( كيلووات ٩٠ كيلووات حتى ٢٦المساحات ذات حمل التبريد من 

Packaged Units  أو Direct Expansion Coil System مع أنابيب توزيع هواء مدفوع  

Ducted Forced Air Distribution .   
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  ةـويـالته ٨-٣-٨

     Wall Through A/C Units (PAC) أجهزة تكييف الشباك  ١-٨-٣-٨ 

ط الغرف المنفصلة، ويجب أن تحتوي هذه هي وحدات منفصلة يتم تركيبها في فتحات في حوائ

 بما يكفي للتخلص من الملوثات والروائح ٪١٠الوحدات على مأخذ هواء يسمح بدخول هواء خارجي بنسبة 

  .من الغرفة

     Mini Split Type A/C Units (FCU/ACCU) وحدات التكييف المنفصلة ٢-٨-٣-٨

، ويصاحبها  Fan Coil Units (FCUs)هي وحدات منفصلة لكل غرفة من المبنى مزودة بـ 

 والتي يتم وضعها في  Air Cooled Condensing Units (ACCUs)وحدات تكثيف الهواء البارد 

  .منطقة خارجية معزولة عادة ما تكون فوق األسطح

 معلقة في األسقف أو على الحوائط ، ويجب أن ال تزيد المسافة بين  FCUsعادة ما تكون وحدات الـ 

 متر، وتتصل ١٥ الداخلية عن  FCUs الخارجية ووحدات الـ  ACCUsيف الهواء البارد وحدات تكث

 وسلك كهربائي ،  Insulated Refrigerant Pipeworkالوحدتان بواسطة أنبوب تبريد معزول 

   . PVCويجب أن يوضع أنبوب التبريد والسلك الكهربائي داخل أنبوب 

 الخارجية المقابلة للبحر في المناطق الساحلية بتوفير  ACCUsويجب حماية وحدات تكثيف الهواء البارد 

  .حاجز للهواء ، كما يجب عزل غطاء الوحدة بعازل مناسب للرطوبة لمنع التآكل

    Package (PAC) وحدات التكييف من نوع الـ ٣-٨-٣-٨

في حاالت  Minimum Cyclingفي حالة اختيار هذا النوع يجب أن يتم تحديد الحد األدنى للتدوير 

  Part Ioad Operationsالتشغيل بحمل جزئي  

 Exhaust Fans   ومراوح للعادمOutdoor Air Dampersكما يجب توفير مخمدات هوائية خارجية 

تضاف للوحدة األصلية، ويتم عمل تنسيق لعمل مخمدات الهواء ومراوح العادم مع عمل الوحدة األصلية 

  .لضمان تغيير الهواء

  . مم مع عازل لالهتزازات١٠٠ على قواعد خرسانية بارتفاع  Packageع وحدات الـ يجب أن يتم وض

ويجب أن يتم تغطية هذه الوحدات بغطاء عازل للعوامل الجوية الخارجية باإلضافة لدهان غطاء الوحدات 

 مم ١٥٠٠بعازل مضاد للتآكل، باإلضافة إلى ذلك يجب حماية الوحدات المقابلة للساحل ببناء حائط بارتفاع 
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 متر من الوحدة لحمايتها من هواء البحر المباشر، ويكون طول هذه الحائط أطول من طول ١,٠وعلى بعد 

  . مم من الجهتين٦٠٠الوحدة بمقار 

  تهوية الغرف المغلقة ٤-٨-٣-٨

 لغرف الحمامات ، وغرف الغسيل ،  Mechanical Ventilationيجب توفير نظام تهوية ميكانيكي 

 ،  وغرف تخزين األطعمة والمؤن والمطابخ وغرف الحراس عن طريق السقف أو وغرف التخزين

 ، والحد األدنى للهواء المسحوب  ASHRAEالحائط بواسطة مراوح شفط بما يتفق مع توصيات الـ

  :كاآلتي

    Air Change / Hour 12ساعة /  تغيير للهواء١٢  )عامة(الحمامات 

    Air Change / Hour  8 – 6 ساعة /  تغيير للهواء٨- ٦  )خاصة(الحمامات 

    Air Change / Hour  8 – 6ساعة /   تغيير للهواء٨- ٦  غرف تخزين األطعمة

    Air Change / Hour  2ساعة /   تغيير للهواء٢  غرف التخزين

  

   المحددات والمعايير التصميمية لألعمال الكهربائية في المناطق الساحلية ٤-٨

  اجع والكودات والمعايير التصميمية  المر١-٤-٨           

يجب اتباع الكودات والمعايير التصميمية التي سيرد ذكرها الحقا في تنفيذ جميع أنواع المنشآت على 

  :سواحل المملكة العربية السعودية، وخاصة في المنشآت اآلتية

  الحدائق والمسطحات الخضراء •

  المناطق المرصوفة وممرات المشاة •

  الحمامات العامة •

  ألكشاكا •

  لوحات اإلعالنات •

  المباني السكنية والتجارية •

  إنارة الشوارع •
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 فيجب SASO Saudi Arabian Standard Organization وطبقا لهيئة المواصفات السعودية

  :اتباع المواصفات اآلتية عند تصميم وتنفيذ واختيار المواد لألعمال الكهربائية

   SASOمواصفات هيئة المواصفات السعودية  •

• International Electrical Commission (IEC) 

 ، ومن  IEC و  SASOوتستخدم بعض المواصفات األخرى في األعمال التي لم تغطيها كل من 

  :المواصفات هذه

    British Standard (BS)المواصفات البريطانية  •

   وغيرها NFPA و  NECالمواصفات األمريكية مثل  •

  ن الدفاع المدني السعوديكما يجب اتباع التعليمات الصادرة ع •

  سيتم اتباع الكود السعودي فور اعتماده وصدوره •

  مواصفات الشركة السعودية للكهرباء •

  المواصفات الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية الخاصة بإنارة المباني والشوارع •

  :بقا للمواصفات اآلتيةيجب اختبار واعتماد جميع المواد المستخدمة في األعمال الكهربية في المباني ط

SASO, IEC, BS, ASTM, NEMA, UL   

  IES – Illuminating Engineering Societyفي أنظمة اإلنارة ، يجب استخدام مواصفات الـ 

 م ، كما يجب أن اتباع التوصيات الواردة في الفصل الخاص بأعمدة ٢٠٠٠النسخة التاسعة الصادرة عام 

  اإلنارة الخاصة بالشوارع واألماكن المفتوحةاإلنارة في الشوارع في أعمال 

  نظام اإلنذار للحرائق
 التعاون          يجب االلتزام بالمتطلبات الخاصة بحماية المباني من الحريق والتي تم اعتمادها من مجلس •

  . مع بعض التعديالت NFPA 101لخليجي ، هذه المتطلبات تم اعتمادها بناء على الـ  ا ا

  BS 5839افق التصميمات التفصيلية ألنظمة إنذار الحريق مع المواصفات البريطانية كما يجب أن تتو •

  .)أحدث نسخة (NFPA 72أو الـ /و) أحدث نسخة (  

  .كما يجب أن يتوافق نظام اإلنذار للحريق مع تعليمات ومتطلبات إدارة الدفاع المدني السعودي •
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  الشروط البيئية ٢-٤-٨
   الحرارة المحيطة التي ينصح باستخدامها في الحسابات التصميميةالجدول التالي يوضح درجة

  

  وصف  مسلسل
  درجة الحرارة المحيطة

ºC 

    :الكابالت

  ٣٥  ) مم على األقل٦٠٠على عمق (المدفونة في التربة 

  ٣٥   تحت سطح األرضConduitsداخل مواسير 

  ٤٥   معرضة للهواء الخارجيConduitsداخل مواسير 

١.  

  ٥٠ Conditioned Space في أماكن محددة conduitsواسير داخل م

    :المعدات

  ٥٠  )ال يوجد تكييف للهواء(مباني جيدة التهوية 

  ٣٠  يوجد تكييف للهواء للمعدات

  ٥٠  المعدات موضوعة خارج المباني

٢.  

  ٣٠  يوجد تكييف هواء في المبنى
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  Utilization Voltageهربائي  استغالل واستثمار الجهد الك ٣- ٤- ٨

يوضح الجدول التالي النظام االعتباري ومعيار استغالل الجهد الكهربائي لعناصر محددة من عناصر 

ولتحديد الجهد الخاص ألي مشروع، يجب استشارة شركة الكهرباء السعودية في المنطقة  الشبكة الكهربائية

  الخاصة بالمشروع

 
  مالحظات  الجهد الكهربائي  الخدمة  مسلسل

  Phases 3 أطوار ٣  ١٣٨٠٠  جهد كهربائي متوسط  ١

  Phases 3   أطوار٣  ٢٢٠/١٢٧ أو ٣٨٠/٢٢٠  جهد كهربائي منخفض  2

  Phases 3   أطوار٣  ٢٢٠/١٢٧ أو ٣٨٠/٢٢٠  A/C Systemنظام التكييف   ٣

4  
الموتورات ذات الطور الواحد 

Single Phase Motors 
 Single Phaseطور واحد  ١٢٧ أو ٢٢٠

  Single Phaseطور واحد  ١٢٧ أو ٢٢٠  اإلنارة الداخلية  5

  Single Phaseطور واحد  ١٢٧ أو ٢٢٠  اإلنارة الخارجية  ٦

٧  
مخارج كهربائية لألغراض 

  العامة
  Single Phaseطور واحد  ١٢٧ أو ٢٢٠

  Single Phaseطور واحد  ١٢٧ أو ٢٢٠ Power Outletsمخارج قوى   ٨

  

   Voltage Dropهبوط الجهد  ٤- ٤- ٨

  :يجب اتباع القواعد التالية عند حساب هبوط الجهد الكهربائي

   ٪٢وحتى لوحة التوزيع الرئيسية عن ) المحول(ال يزيد هبوط الجهد الكهربائي من المصدر الرئيسي 

  ٪٣ال يزيد هبوط الجهد الكهربائي من لوحة التوزيع الرئيسية أبعد نقطة في الشبكة عن 

  ٪٢وحتى أبعد نقطة في الشبكة عن ) المحول(هربائي من المصدر الرئيسي ال يزيد هبوط الجهد الك
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  الدوائر الفرعية ٥- ٤- ٨

  ٢ مم٤لى أساس استخدام موصالت من النحاس بقطر ال يقل عن يتم التصميم يجب أن 

 أمبير في أسالك الدوائر ٢٠ أمبير و ١٦  Circuit Breakers يجب استخدام قواطع دوائر كهربية 

 ، في معظم الدوائر سيتم استخدام  Lighting Circuits واإلنارة Power Circuitsقوى الفرعية لل

  . أمبير١٦ أمبير ، ولكن في الدوائر ذات األحمال المنخفضة فمن الممكن استخدام قواطع ٢٠قواطع 

    Socket Outletsمخارج المقابس  ٦- ٤- ٨

توفيرها حسب الطلب على أال يزيد عددها  لألغراض العامة سيتم Receptacle Outletsمخارج التلقي 

 مخارج للدائرة الفرعية الواحدة ، وهذه المخارج يجب أن تكون متوافقة مع المواصفات ٨عن 

SASO/IEC ) وباإلضافة لمخارج األغراض العامة يتم توفير مخارج خاصة )  أمبير١٦ ، ١٣ ، ١٥ ،

  .بأجهزة الكمبيوتر ومعدات المكاتب واألغراض األخرى

 فولت أمبير لكل مخرج ، ما لم توجد ١٨٠يجب أن يتم تقدير الحمل على الدائرة الكهربية على أساس و

  .شروط خاصة تستدعي أحمال أخرى

  .يجب توفير دوائر كهربية مستقلة ألجهزة الفاكس وتصوير المستندات وطابعات الكمبيوتر

  )منع التآكل(أعمدة إنارة الشوارع  ٧- ٤- ٨

 م من البحر ، للرطوية والرياح المحملة باألمالح ٥٠٠ الساحلية ، خاصة فى مدى نظرا لتعرض المناطق

 Galvanized Steelستخدام الحديد والحديد المجلفن إوالتي تتسبب في تآكل خطير للحديد ، فيجب تجنب 

 إنارة في أعمدة إنارة الشوارع في هذه المناطق ولذلك فإن المواد التي ينصح باستخدامها في صناعة أعمدة

  :الشوارع في المناطق الساحلية يجب أن تكون من إحدى المواد التالية

    Fiberglassاأللياف الزجاجية  •

أعمدة اإلنارة من األلياف الزجاجية معتمدة في المناطق الساحلية ، ويتم تجنب وجود أجزاء معدنية في 

  .م والتي يتم ربطها بالعمود من الخارجقواعد األعمدة ، و من الممكن استخدام قواعد مصبوبة من األلومنيو

    Cast Ironالحديد المسبوك  •

من الممكن استخدام الحديد المسبوك في أعمدة اإلنارة في المناطق الساحلية وخاصة عند الحاجة لعمل 

  أشكال ديكورية
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  أعمدة األلومينيوم •

طق الساحلية ، حيث أن األلومينيوم يسمح فقط باستخدام األلومينيو عالي النقاء في أعمدة اإلنارة في المنا

  منخفض النقاء عادة ما يكون عرضة للتآكل

    Composite Polesاألعمدة من مواد مركبة  •

  Filament Winding Processيتم صناعة األعمدة من المواد المركبة باستخدام عملية الرياح الخيطية 

 ٪ ٦٥ والتي تحتوي على  Thermosetting Polyester Resin من مواد عضوية مصلدة بالحرارة 

من الوزن على األقل ، ويتم استخدام قواعد مصبوبة من األلومنيوم والتي يتم ربطها بالعمود من الخارج ، 

  . حتي يتماشى لون القاعدة مع لون العمود Polyurethaneكما يتم دهان القواعد بمادة البوليريثان 

    Stainless Steelأعمدة من الحديد غير القابل للصدأ  •

  هذا النوع من األعمدة هو األغلى ولكن يمكن اعتماده للمناطق الساحلية

 سنة ٢٠الموردة ألعمدة اإلنارة في المناطق الساحلية هذه األعمدة لمدة /يجب أن تضمن الشركة المصنعة

دة باستبدال المور/ضد التآكل، وقي حالة حدوث تآكل لألعمدة خالل هذه المدة فيتم إلزام الشركة المصنعة

 مصنوعة خصيصا للمناطق  Lighting Fixturesاألعمدة المتآكلة كما يجب أن تكون مكونات اإلنارة 

  الحارة الرطبة

    العناصر الكهربائية المعدنية األخرى٨- ٤-٨        

ة التي في توصيف العناصر المعدني) عدم القابلية للتآكل مثل أعمدة اإلنارة(يجب أن يتم تطبيق نفس المبدأ 

  :تستخدم في أعمال التركيبات الكهربائية ، فمثال

  . يجب أن تكون حاوية المحوالت من األلياف الزجاجية أو األلومينيوم الزنكي •

  .وحدات التوزيع للتليفونات والقوى يجب أن تكون من األلياف الزجاجية أو األلومينيوم الزنكي •

 .كون من األلياف الزجاجية أو األلومينيوم الزنكيوحدات التوزيع والتحكم إلنارة الشوارع يجب أن ت •
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    قواعد تنظيم لوحات الدعاية واإلعالن ٥-٨

  :المادة األولى 

  -:يقصد باللوحات واإلعالنات في تطبيق أحكام هذه القواعد جميع وسائل اإلعالن التالية 

الواقعة على األرصفة  ياًلوحات الدعاية وتشمل كافة أنواع اللوحات المضاءة والعادية والمتغيرة ذات .١

  . وأعمدة اإلنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المدن

  .اللوحات اإلرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحالت التجارية .٢

لوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة وتشمل كافة اللوحات الواقعة في األراضي وعلى أسطح  .٣

  .  المنازل والعمائر

  . وحات الدعاية على الحافالت داخل حدود المدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقلل .٤

  .لوحات الدعاية الواقعة على الطرق التي تنفذ من قبل وزارة المواصالت خارج النطاق العمراني .٥

  . لوحات الدعاية الواقعة بالمدن والمالعب الرياضية الخاضعة إلشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب .٦

  . لدعاية على مالبس الالعبين أثناء نقل المباريات الرياضيةا .٧

  . وحات الدعاية داخل ساحات الموانئل .٨

  . لوحات الدعاية داخل المطارات .٩

  . لوحات الدعاية داخل منشآت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية .١٠

  :المادة الثانية 

  -:راف عليها وفقا للتفصيل التالي تكون مسئولية تنظيم اإلعالنات الواردة في المادة األولى واإلش

وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في األمانات والبلديات والمجمعات القروية لإلعالنات  .١

   ). ٤ ، ٣، ٢، ١(الموضحة في الفقرات 

  ).٥(وزارة المواصالت لإلعالنات الموضحة في الفقرة  .٢

  .)٦،٧(فقرتين الرئاسة العامة لرعاية الشباب لإلعالنات الموضحة في ال .٣

  ).٨(المؤسسة العامة للموانئ لإلعالنات الموضحة في الفقرة  .٤

  ).٩(رئاسة الطيران المدني لإلعالنات الموضحة في الفقرة  .٥

 ).١٠( المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لإلعالنات الموضحة في الفقرة  .٦

  :المادة الثالثة 

  -:ي المادة األولى وفق الترتيب التالي يحدد رسم سنوي عن لوحات الدعاية واإلعالن الواردة ف
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                   زاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقراتأجمائتي ريال عن كل متر مربع أو  .١

)١٠ ، ٩ ، ٨ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣، ١.(   

  ).٢(مائة ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرة  .٢

  :رابعة المادة ال

  -:يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية 

  . من المادة األولى) ٦(الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع اإلعالنات الموضحة في الفقرة  .١

وزارة المواصالت لجميع اإلعالنات الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج النطاق  .٢
  .عمرانيال

وزارة الشئون البلدية والقروية لجميع اللوحات واإلعالنات الواقعة داخل المدن بما فيها اإلعالنات  .٣

عدا تلك التي في األماكن المغلقة مثل صاالت المطارات وسكك الحديد ) ٤(الموضحة في الفقرة 

  . والموانئ والمالعب الرياضية

  :المادة الخامسة

  -: وفق األسس التاليةيتم تأجير مواقع اإلعالنات

  . التحديد الدقيق لمواقع وأعداد ومساحات لوحات الدعاية المسموح بها .١

  . مراعاة أال تؤثر اللوحات الدعائية من حيث الموقع واإلضاءة على حركة المرور والمشاة .٢

الف عقد التأجير ما لم تطلب الجهة المؤجرة خإنتهاء ضرورة إزالة اللوحات اإلعالنية ومنشآتها عند  .٣
  . ذلك

  . يتم التأجير للشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط الدعاية واإلعالن .٤

من المادة األولى تتم عملية التأجير وفق األنظمة  ) ٤ ، ٣ ، ٢  (ستثناء ما ورد في الفقرات إب .٥
  . والتعليمات الخاصة بتأجير األماكن المملوكة للدولة

  :المادة السادسة

من المادة األولى ، يتم تأجير مواقع لوحات الدعاية واإلعالن  ) ٤،  ٣ ، ٢ (ي الفقرات ستثناء ما ورد فإب

  -:من قبل الجهات التالية 

) ١(وزارة الشئون البلدية والقروية بالنسبة لجميع مواقع لوحات الدعاية واإلعالن الواردة في الفقرة  .١
نفذ وتصان من قبل وزارة المواصالت ـومواقع لوحات الدعاية واإلعالن الواقعة على الطرق التي ت

  . داخل حدود النطاق العمراني

وزارة المواصالت بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية واإلعالن الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من  .٢

  . قبلها خارج حدود النطاق العمراني



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت          الجزء الثالث - المرحلة الثانية 

 ١٨١ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

) ٦(موضحة في الفقرة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية واإلعالن ال .٣

  ).٧(وبالنسبة لإلعالنات الموضحة في الفقرة 

  ).٨(المؤسسة العامة للموانئ بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية واإلعالن الموضحة في الفقرة  .٤

   .)٩(الرئاسة العامة للطيران المدني بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية واإلعالن الموضحة في الفقرة  .٥

  .)١٠(طوط الحديدية بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية واإلعالن الموضحة في الفقرة المؤسسة العامة للخ .٦

  :المادة السابعة

تعتبر الرسوم واألجور المحصلة من قبل األمانات والبلديات والمجمعات القروية من اإليرادات الذاتية لها 

 عامة وتودع في مؤسسة النقد أما الرسوم واألجور التي تحصلها الجهات الحكومة األخرى فتعتبر إيرادات

  .  قتصاد الوطنيالعربي السعودي لحساب وزارة المالية واإل

  :المادة الثامنة 

تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها باإلعالن بتنفيذ نسبة معينة من اإلعالنات ذات الهدف الخيري 

    .ت العالقةتفاق مع الجهة ذا اإلعالم باإلتحدده وزارةوفقاً لما دون مقابل وذلك 

  :المادة التاسعة 

ستهالك التيار الكهربائي وأية تكاليف إفذة لإلعالن بدفع تكاليف إيصال وتلتزم الشركة أو المؤسسة المن

  .أخرى ذات عالقة حسب األنظمة والتعليمات

  :المادة العاشرة 

من منشآت مع صيانتها يلزم لها  تكون مسئولية الشركة أو المؤسسة المنفذة لإلعالن تجهيز المواقع وما

  .  ونظافتها

  :المادة الحادية عشرة 

إذا تعرضت لوحات الدعاية واإلعالن لحوادث مرورية أو عوامل طبيعية فعلى الشركة أو المؤسسة 
 وعشرين وخالل مدة ال تتعدى أربعاً المنفذة لإلعالن إصالحها ورفع المخلفات الناتجة عن الحوادث فوراً

  .ساعة

  :ة عشرة  المادة الثاني

ستئجارها عن ثالث إة يجب أال تزيد مدة التعاقد على بالنسبة للمواقع المؤجرة من قبل الجهات الحكومي

  . سنوات



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت          الجزء الثالث - المرحلة الثانية 

 ١٨٢ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  :المادة الثالثة عشرة 

 التنازل عن العقد أو أي جزء منه ألي طرف  ،ال يجوز للشركة أو المؤسسة المتعاقد معها على اإلعالن

 . ختصاص إنهاء العقد وفي حالة المخالفة يحق لجهة اإلصاص كتابياًختال بعد موافقة جهة اإلإآخر  

  :المادة الرابعة عشرة 

للجهة المختصة بالتأجير الحق في إلغاء العقد المبرم مع الشركة أو المؤسسة المنفذة لإلعالن إذا خالفت 

  .   لتزام مالي قد يترتب على عملية اإللغاءإبند من بنود العقد دون تحمل أي 

  :مادة الخامسة عشرة ال

م مادة اإلعالن مع الذوق السليم مع ئ، وأن تتال  مع عادات وتقاليد البالد يكون اإلعالن منسجماًأنيجب 

 قواعد اللغة العربية الفصحى يراعت، وأن   تكون الصور والكتابات في إطار اآلداب اإلسالميةأنمراعاة 

  .في نص اإلعالن

  :المادة السادسة عشرة 

 مقتضيات األمن والسالمة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع ي كل مرخص له أن يراعيجب على
  . اإلعالن

  :المادة السابعة عشرة 

 يراعي في تطبيق هذه القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المنتجات أنيجب على كل مرخص له باإلعالن 
  . ، واإلعالن عنها والخدمات المحلية

   :المادة الثامنة عشرة

  . ، وال تسري أحكامها على اللوحات واإلعالنات الحكومية  هذه القواعد جميع ما يتعارض معهايتلغ

  :المادة التاسعة عشرة 

  . يجوز تعديل هذه القواعد بقرار من مجلس الوزراء

  :المادة العشرون 

  .تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها

 



 

                         
 



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ١٨٣ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

 
 
 
 

 النماذج
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ١٨٤ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  وزارة الشئون البلدية والقروية  
  : .........................بلدية / أمانة     

  
   المراكز الترفيهية ومدن األلعاب-١

   للمراكز الترفيهية ومدن األلعاب في المناطق الساحليةنشاءستخراج رخصة لبدء اإلإ) ١-١(نموذج رقم 
  والفنية للمراكز الترفيهية ومدن األلعاب البلدية  شتراطات اإلدليل وفق (

  ))اإلدارة الهندسية (الصادر عن وكالة الوزارة للشئون الفنية 
  

  :جهة اإلشراف
…………………………………………  

  : المالكة للمشروعجهةال
………………………………………………  

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ..…………………………………………: الجهة 

  ...........................................:  المشروعإسم   ................... مدينة ................... حي ..............خطط رقم  م...............قطعة رقم  

                                             ....... ......................... :بداية المشروعتاريخ 
  ......................................... :رقم  المشروع   ........................ :لمشروعلالنهاية المتوقع تاريخ 

  ريال   ......................................:قيمة العقد   يوم   ...............................: مدة المشروع 
  

  مالحظات غير مطابق  مطابق  لمتطلبات البيئية والفنيةالمحددات وا  م

  

  
الفنية إلقامة المراكز التجارية شتراطات اإل باإللتزام

  .ومدن األلعاب
  .اإلنشائيةشتراطات اإل

 
  
  
  

  

      .دراسات التربة واألساسات  
  

      .تقرير فحص التربة  ١
  

،  ، وسمك كل طبقة نوعية طبقات التربة وخصائصها  ١-١
      .وعمقها

  

        .قوة تحمل التربة والهبوط المتوقع  ٢-١

منسوب المياه الجوفية وخصائص ومحتويات المياه   ٣-١
        .الجوفية

        .تأثير التربة والمياه الجوفية على حديد التسليح  ٤-١

        .هاإتزانتأثير المد والجزر على سالمة األساسات و  ٥-١

        .متطلبات سند جوانب الحفر  ٦-١

٧-١    
        .تحديد نوعية األساسات المطلوبة

        .عمق طبقة التأسيس  ٨-١



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ١٨٥ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  مالحظات غير مطابق  مطابق  لمتطلبات البيئية والفنيةالمحددات وا  م

على خريطة الموقع وتحديد ختبار عدد حفر اإل  ٩-١
        .اإلحداثيات حسب خرائط المساحة

،  مواصفات الخرسانة واألسمنت المناسبة لتربة الموقع  ١٠-١
        .مع تحديد المواصفات القياسية المرجعية لذلك

        .رضأماكن األساسات بالنسبة لحدود األ  ٢

٣  
  

        .عمق التأسيس

      .نظام تصريف وتجفيف المياه الجوفية  ٤
  

        .سند جوانب الحفر  ٥

        .طريقة تنفيذ األساسات الخازوقية  ٦

      .حسابات الزالزل  

  
دراسات وحسابات الزالزل طبقاً للدليل اإلنشائي لحساب   ١

تصميم األنظمة اإلنشائية إشتراطات حمال الزلزالية واأل

  .للمباني بالمملكة العربية السعودية
      

      .عامةإشتراطات   

١  
  

إعداد التصميم اإلنشائي للمباني والمنشآت بواسطة 
ألمانة أو البلدية مهندس إنشائي مؤهل ومعتمد من ا

  .المختصة
    

      .يقالعناصر اإلنشائية ومقاومتها للحر  ٢

وين مالحظات المهندس المصمم على المخططات تد  ٣
      .اإلنشائية

        .أنشائية للمنشالمذكرة اإل  ٤



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ١٨٦ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  مالحظات غير مطابق  مطابق  لمتطلبات البيئية والفنيةالمحددات وا  م

٥  

  

تقديم نسخة كاملة من الكتالوجات والمخططات 

 إستخدامالمعتمدة من الشركة المصنعة لهذا النظام عند 

  .Steelإنشائي من المباني الحديدية  نظام

      

سانات المعرضة للمياه العادية أو الجوفية عزل الخر  ٦
        .كالخرسانات المدفونة بالتربة

صوات في صاالت ات الالزمة لعزل األحتياطتخاذ اإلإ  ٧
        .االلعاب عن باقي المبنى

٨  

 وربط إتصالإعداد مخططات إنشائية توضح طريقة 

  العناصر اإلنشائية بالعناصر الميكانيكية في حالة وجود

  .ات ميكانيكيةتركيب

      

  
  :مالحظات

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  
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  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ١٨٧ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  وزارة الشئون البلدية والقروية   
  : .........................بلدية /     أمانة 

   المراكز الترفيهية ومدن األلعاب-١

  حليةفحص الهيكل اإلنشائي للمراكز الترفيهية ومدن األلعاب في المناطق السا )٢-١(نموذج رقم 
   البلدية والفنية للمراكز الترفيهية ومدن األلعاب شتراطات اإلدليل وفق (

  ))اإلدارة الهندسية (الصادر عن وكالة الوزارة للشئون الفنية 
  

  :جهة اإلشراف
…………………………………………  

  : المالكة للمشروعجهةال
………………………………………………  

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ………………………………: الجهة 

  : ........................ المشروعإسم   .................مدينة ................ حي ........... مخطط رقم ............ قطعة رقم  

                                            ..........................   :بداية المشروعتاريخ 
   ......................:رقم  المشروع   .................... ....:لمشروعلالنهاية المتوقع تاريخ 

  ريال .  ...........................:قيمة العقد   يوم .......  ................: مدة المشروع 
  

  حظاتمال غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

  
الفنية إلقامة المراكز التجارية شتراطات اإل باإللتزام

   .ومدن األلعاب
  
  
  

  

      .اإلنشائيةشتراطات اإل  
  

الخاصة بالزالزل تبعا للمنطقة التي شتراطات اإلاإللتزام ب  ١
     .يقع بها المشروع

  

٢  

 Steel نظام إنشائي من المباني الحديدية إستخدامعند 
كاملة من الكتالوجات والمخططات ، يجب تقديم نسخة 

، وكذا  المعتمدة من الشركة المصنعة لهذا النظام
التفاصيل والتعليمات الالزمة لحمايتها من التآكل والصدأ 

 .والحريق

      

٣  
  

عزل الخرسانات المعرضة للمياه العادية أو الجوفية او 
  .الرطوبة

      

٤  
  

لعنصر سمنت تبعا ل النوع المناسب من األإستخدام
 .المستخدم فيه ، وكذلك المنطقة التي يقع بها المشروع

      

٥  
  
  
  

 وربط العناصر اإلنشائية بالعناصر إتصالطريقة 

        .)  وجدتن إ(الميكانيكية 

 الكودات المعتمدة لدى الوزارة في عناصر إتباع   ٦
       .التصميم والتنفيذ الخاصة بالهيكل اإلنشائي

ت وأنظمة البناء بالمنطقة من حيث اإللتزام بتعليما  ٧
       .اترتدادات واإلرتفاعاإل



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ١٨٨ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  
  :مالحظات
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.........................................................................................................  

.........................................................................................................  
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.........................................................................................................  
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  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ١٨٩ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  وزارة الشئون البلدية والقروية   
   .........................:بلدية / أمانة     

   المراكز الترفيهية ومدن األلعاب-١
  ي للمراكز الترفيهية ومدن األلعاب في المناطق الساحليةبتدائالتسليم اإل) ٣-١(نموذج رقم 

   البلدية والفنية للمراكز الترفيهية ومدن األلعاب شتراطات اإلدليل وفق (
  ))اإلدارة الهندسية (زارة للشئون الفنية الصادر عن وكالة الو

  

  :جهة اإلشراف
…………………………………………  

  : المالكة للمشروعجهةال
………………………………………………  

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ………………………………: الجهة 

  : ........................ المشروع إسم  .................مدينة ................ حي ........... مخطط رقم ............ قطعة رقم  

                                            ..........................   :بداية المشروعتاريخ 
  .......... ............:رقم  المشروع   .................... ....:لمشروعلالنهاية المتوقع تاريخ 

  ريال .  ...........................:قيمة العقد   يوم .......  ................: مدة المشروع 
  

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

  
  

الفنية إلقامة المراكز التجارية شتراطات اإل باإللتزام
  .ومدن األلعاب

 
  
  
  

  

      .وقعالمإشتراطات   
  

      .الموقع  ١
  

        .مساحة الموقع  ٢

        .توفير الخصوصية للمجاورين  ٣

        .المرافق  

        .تسوير وإضاءة الموقع وتشجيره  ١

        .مواقف السيارات  ٢

٣    
        .مياهالدورات 

        .كافتيريا للوجبات والمشروبات الخفيفةتوافر   ٤

        .وليةغرفة لإلسعافات األ  ٥

        .توفير غرف لإلدارة  ٦

        .مصلى  ٧

        .كشاك للخدماتأتوفير   ٨



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ١٩٠ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

      .توفير مكان سيارة إسعاف  ٩
  

        .توفير ممرات لبعض الحيوانات  ١٠

          .المتطلبات الفنية  

  
١  

  

        .نسب المساحات الفضاء المخصصة للسير أو الجلوس

        .زة المتحركةالسياج المحيط باأللعاب واألجه  ٢

        .المداخل والمخارج وأبعادها  ٣

مقاومة المواد المستخدمة في المباني للحريق   ٤
        .ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية

٥  
  

اإللتزام بتعليمات وأنظمة البناء بالمنطقة من حيث 
  .ات رتدادات واإلرتفاعاإل

      

 في حالة تغطية نواحي السالمة العامة والتهوية  ٦
        .المركز

        .نسبة تغطية المركز لمساحة األرض الكلية  ٧

        .مجال الرؤية في غرف تشغيل األلعاب  ٨

        . مواد العزل الحراري المناسبة في المشروعإستخدام  ٩

        .مواقف السيارت  ١٠

        .توافر اللوحات الرشادية داخل الموقع  ١١

        .الخاصة بالمعوقينشتراطات اإلالتقيد ب  ١٢

      .الكهربائيةشتراطات اإل  

       .األسالك الكهربائيةنوعية الكابالت و  ١

٢  
  
حتواء كل منطقة على عدد مناسب من قواطع التيار إ

 .الكهربائي
      

       .توفير الحماية ضد األحمال الزائدة  ٣

       .تأريض جميع التوصيالت الكهربائية  ٤



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ١٩١ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

إخفاء جميع التوصيالت الكهربائية عن متناول   ٥
       .الجمهور

        .كفاية اإلضاءة في جميع أنحاء المركز  ٦

       .نوعية المصابيح المستخدمة  ٧

       .عالمات المخارج ومخارج الطوارئ  ٨
  
تزويد جميع األلعاب الكهربائية بمفاتيح لقطع التيار   ٩

عاملة /خصص لعامل الكهربائي توضع في المكان الم
ه في ستخدامبحيث يكون في متناول يده إل التشغيل

  .حاالت الطوارئ

      

        .غرف مولدات الكهرباء  ١٠

        .الخاصة بمتطلبات السالمةشتراطات اإل  

١  
  

متطلبات السالمة الصادرة من الدفاع المدني والخاصة 
 .السالمةإشتراطات بالئحة 

      

  
سالمة واألمان في جميع األلعاب الإشتراطات توفر   ٢

 ات الميكانيكية والكهربائية بالمركز الترفيهي ،نشاءواإل
 نإلمواصفات القياسية العربية السعودية وتطابقها مع ا

  .وجدت أو المواصفات العالمية

      

        .خزانات الوقود  ٣

       .موقع المولد  ٤

  
  :مالحظات

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

  .. .............:التوقيع : ................................ مسئول جهة اإلشراف 
    ...............: التوقيع   .............................. : البلدية/ مسئول األمانة 

   هـ١٤:    /    /    التاريخ 
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ١٩٢ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  وزارة الشئون البلدية والقروية   
   : .........................بلدية/ أمانة      

  
  ات التجارية داخل المخططات المعتمدةستراح اإل-٢

                   ات التجارية      ستراحإلل نشاءرخصة لبدء اإلإستخراج ) ١-٢( رقم نموذج   
  داخل المخططات المعتمدة في المناطق الساحلية

  
  :جهة اإلشراف

…………………………………………  
  : المالكة للمشروعجهةال

………………………………………………  
  وزارة الشئون البلدية والقروية

  ....................…………………………: الجهة 

  ........………………………………: المشروعإسم   ………………… مدينة ……………حي………………مخطط رقم  ……………قطعة رقم  

  ............................................................ :بداية المشروعتاريخ 
  ...……………………………… :رقم المشروع   ………………………… :لمشروعلالنهاية المتوقع تاريخ 

  ريال ………………………………:قيمة العقد   يوم ………………………………: مدة المشروع 
  

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

  

  .اإلنشائيةشتراطات اإل
العامة ألعمال التنفيذ شتراطات اإليرجع إلى دليل 

اإلدارة (الصادر عن وكالة الوزارة للشئون الفنية 
      .)الهندسية

الخاصة بالزالزل تبعا للمنطقة التي شتراطات اإلاإللتزام ب  ١
      .يقع بها المشروع

  
  
٢  
  

 Steel نظام إنشائي من المباني الحديدية إستخدامعند 

، يجب تقديم نسخة كاملة من الكتالوجات والمخططات 

، وكذا  المعتمدة من الشركة المصنعة لهذا النظام

الزمة لحمايتها من التآكل والصدأ التفاصيل والتعليمات ال

  .والحريق

 
  

 
  

  

عزل الخرسانات المعرضة للمياه العادية أو الجوفية او   ٣
        .الرطوبة

سمنت تبعا للعنصر  النوع المناسب من األإستخدام  ٤
 .المستخدم فيه ، وكذلك المنطقة التي يقع بها المشروع

 
  

 
  

  

وزارة في عناصر  الكودات المعتمدة لدى الإتباع   ٥
       .التصميم والتنفيذ الخاصة بالهيكل اإلنشائي

اإللتزام بتعليمات وأنظمة البناء بالمنطقة من حيث   ٦
       .اترتدادات واإلرتفاعاإل



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ١٩٣ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

  

ات التجارية داخل المخططات ستراحاإلإشتراطات 
  .المعتمدة

 المرحلة –نظمة البناء أوإشتراطات يرجع إلى دليل 
 .)اتستراح اإل٣-١٠(فصل السادس  ال–الثانية 

      

        .التصميم وفكرة المشروع  ١

 .نسب البناء  ٢
  
   

  
  
  

  

       .اترتدادات واإلرتفاعاإل  ٣

       .المداخل والمخارج  ٤

       .اتنشاءالمواد المستعملة في اإل  ٥

       .مواقف السيارات  ٦

       .الصحية المعمول بها في البلدياتشتراطات اإل  ٧

٨  

  
التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق 

 المسابح والخيام داخل هذه إنشاءبمتطلبات السالمة عند 
 .اتستراحاإل

      

  
  :مالحظات

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

  ..... ............:التوقيع : ................................ مسئول جهة اإلشراف 
    ...............:التوقيع    .............................. : البلدية/ مسئول األمانة 

   هـ١٤:    /    /    التاريخ 
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ١٩٤ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  وزارة الشئون البلدية والقروية   
   : .........................بلدية/ أمانة      

   
  ات التجارية داخل المخططات المعتمدةستراح اإل-٢

  ات التجارية داخل المخططات المعتمدة في المناطق الساحليةستراحإللفحص الهيكل الخرساني ) ٢-٢(نموذج رقم 
  
  

  :جهة اإلشراف
…………………………………………  

  : المالكة للمشروعجهةال
………………………………………………  

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ………………………………: الجهة 

  : ........................ المشروعإسم   .................مدينة ................ حي ........... مخطط رقم ............ قطعة رقم  

                                           .................    .........:بداية المشروعتاريخ 
   ......................:رقم  المشروع   .................... ....:لمشروعلالنهاية المتوقع تاريخ 

  ريال .  ...........................:قيمة العقد   يوم .......  ................: مدة المشروع 
  
  

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

  

  
  .اإلنشائية شتراطات اإل

عمال التنفيذ  ألالعامةشتراطات اإليرجع إلى دليل 
اإلدارة (الصادر عن وكالة الوزارة للشئون الفنية 

  .)الهندسية

    

الخاصة بالزالزل تبعا للمنطقة التي طات شترااإلاإللتزام ب  ١
      .يقع بها المشروع

  
  
٢  
  

  

،  Steel نظام إنشائي من المباني الحديدية إستخدامعند 

يجب تقديم نسخة كاملة من الكتالوجات والمخططات 

المعتمدة من الشركة المصنعة لهذا النظام، وكذا التفاصيل 

  .والصدأ والحريقوالتعليمات الالزمة لحمايتها من التآكل 

   

  

عزل الخرسانات المعرضة للمياه العادية أو الجوفية او   ٣
      .الرطوبة

  

سمنت تبعا للعنصر  النوع المناسب من األإستخدام  ٤
 .المستخدم فيه ، وكذلك المنطقة التي يقع بها المشروع

 
  

 
  

  

 وربط العناصر اإلنشائية بالعناصر إتصالطريقة   ٥
       .)  وجدتن إ(الميكانيكية 

 الكودات المعتمدة لدى الوزارة في عناصر إتباع   ٦
       .التصميم والتنفيذ الخاصة بالهيكل اإلنشائي

اإللتزام بتعليمات وأنظمة البناء بالمنطقة من حيث   ٧
        .اترتدادات واإلرتفاعاإل

  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ١٩٥ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  
  :مالحظات

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

  
  

   ...............:التوقيع : ................................ مسئول جهة اإلشراف 
  

    ...............: التوقيع   .............................. : البلدية/ مسئول األمانة 
  

  هـ١٤:    /    /    التاريخ 
  
  
  
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ١٩٦ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  ة الشئون البلدية والقرويةوزار   
   : ...................بلدية/   أمانة 

  
  ات التجارية داخل المخططات المعتمدةستراح اإل-٢

  ات التجارية داخل المخططات المعتمدة في المناطق الساحليةستراحإللي بتدائ اإلستالماإل) ٣-٢(نموذج رقم 
  ) الفصل السادس–نية  المرحلة الثا–نظمة البناء أوإشتراطات دليل وفق (

  
  

  :جهة اإلشراف
…………………………………………  

  : المالكة للمشروعجهةال
………………………………………………  

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ………………………………: الجهة 

  ................: ........ المشروعإسم   .................مدينة ................ حي ........... مخطط رقم ............ قطعة رقم  

                                            ..........................   :بداية المشروعتاريخ 
   ......................:رقم  المشروع   .................... ....:لمشروعلالنهاية المتوقع تاريخ 

  ريال .  ...........................:قيمة العقد   يوم .......  ................: شروع مدة الم
  

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

  
  

ات التجارية داخل المخططات ستراحاإلإشتراطات 
  .المعتمدة

    

      .التصميم وفكرة المشروع  ١

٢  
 .نسب البناء  

  
 

 
  
 

  

اإللتزام بتعليمات وأنظمة البناء بالمنطقة من حيث   ٣
     .اترتدادات واإلرتفاعاإل

  

       .المداخل والمخارج  ٤

       .اتنشاءالمواد المستعملة في اإل  ٥

       .المواد المستعملة في تشطيب الواجهات  ٦

       .مواقف السيارات  ٧

       .البلدياتالصحية المعمول بها في شتراطات اإل  ٨

٩  

  

التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق 
 المسابح والخيام داخل هذه إنشاءبمتطلبات السالمة عند 

 .اتستراحاإل
      

  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ١٩٧ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  :مالحظات

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

  
   ...............:التوقيع : ................................ جهة اإلشراف مسئول 

  
   .. .............: التوقيع   .............................. : البلدية/ مسئول األمانة 

  
   هـ١٤:    /    /    التاريخ 

  
  
  
  
  
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ١٩٨ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  وزارة الشئون البلدية والقروية   
  ..................... : ....بلدية/ أمانة      

  
  ات األسماكإستراح -٣

  ات األسماك في المناطق الساحليةستراحإل نشاءرخصة لبدء اإلإستخراج ) ١-٣(نموذج رقم 
  

  :جهة اإلشراف
…………………………………………  

  : المالكة للمشروعجهةال
………………………………………………  

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  …………………………….............…: الجهة 

  ...............: .................. المشروعإسم   .................مدينة ................ حي ........... مخطط رقم ............ قطعة رقم  

                                    ....   ....... ......................:بداية المشروعتاريخ 
  ........ ......................:رقم  المشروع   .................... ....:لمشروعلالنهاية المتوقع تاريخ 

  ريال .  ...............................:قيمة العقد   يوم ..  ............................: مدة المشروع 
  
  

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  بات البيئية والفنيةالمحددات والمتطل  م

  

  
  .اإلنشائيةشتراطات اإل

العامة ألعمال التنفيذ شتراطات اإليرجع إلى دليل 
اإلدارة (الصادر عن وكالة الوزارة للشئون الفنية 

  .)الهندسية

    

الخاصة بالزالزل تبعا للمنطقة التي شتراطات اإلاإللتزام ب  ١
      .يقع بها المشروع

  
  
٢  
  

  

 Steel نظام إنشائي من المباني الحديدية إستخدامعند 

، يجب تقديم نسخة كاملة من الكتالوجات والمخططات 

، وكذا  المعتمدة من الشركة المصنعة لهذا النظام

التفاصيل والتعليمات الالزمة لحمايتها من التآكل والصدأ 

  .والحريق

   

  

ية أو الجوفية او عزل الخرسانات المعرضة للمياه العاد  ٣
      .الرطوبة

  

سمنت تبعا للعنصر  النوع المناسب من األإستخدام  ٤
 .المستخدم فيه ، وكذلك المنطقة التي يقع بها المشروع

 
  

 
  

  

الكودات المعتمدة لدى الوزارة في عناصر إتباع   ٥
       .التصميم والتنفيذ الخاصة بالهيكل اإلنشائي

ظمة البناء بالمنطقة من حيث اإللتزام بتعليمات وأن  ٦
       .اترتدادات واإلرتفاعاإل



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ١٩٩ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  بات البيئية والفنيةالمحددات والمتطل  م

  

  

  .ات األسماكإستراحإشتراطات 
 المرحلة –نظمة البناء أوإشتراطات يرجع إلى دليل 

  .)اتستراح اإل٣-١٠( الفصل السادس –الثانية 
      

        .التصميم وفكرة المشروع  ١

       .مساحة و موقع المشروع  ٢

 .نسب البناء  ٣
  
   

  
  
  

  

       .اترتدادات واإلرتفاعاإل  ٤

       .المداخل والمخارج  ٥

       .اتنشاءالمواد المستعملة في اإل  ٦

 في حالة طفالالسالمة الخاصة بألعاب األإشتراطات   ٧
       .وجودها

       .مواقف السيارات  ٨

       .الصحية المعمول بها في البلدياتشتراطات اإل  ٩

١٠  

  
ق مع المديرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق التنسي

 المسابح والخيام داخل هذه إنشاءبمتطلبات السالمة عند 
 .اتستراحاإل

      

  
  :مالحظات

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

   ...............:التوقيع : ................................ مسئول جهة اإلشراف 
   ......... ......:التوقيع  ............................... : البلدية/ مسئول األمانة 

  هـ١٤   /    /    : التاريخ 
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢٠٠ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  وزارة الشئون البلدية والقروية   
   : ......................... بلدية/ أمانة      

  
  ات األسماكإستراح -٣

  ات األسماك في المناطق الساحليةستراحإلفحص الهيكل الخرساني ) ٢-٣(نموذج رقم 
  

  

  :جهة اإلشراف
…………………………………………  

  : المالكة للمشروعجهةال
………………………………………………  

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ………………………………: الجهة 

  : ........................ المشروعإسم   .................مدينة ................ حي ........... مخطط رقم ............ قطعة رقم  

                                            ..........................   :بداية المشروعتاريخ 
   ......................:رقم  المشروع   .................... ....:تاريخ النهاية المتوقع للمشروع

  يال ر.  ...........................:قيمة العقد   يوم .......  ................: مدة المشروع 
  

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

  

  
   .اإلنشائيةشتراطات اإل

العامة ألعمال التنفيذ شتراطات اإليرجع إلى دليل 
اإلدارة (الصادر عن وكالة الوزارة للشئون الفنية 

  .)الهندسية

    

التي الخاصة بالزالزل تبعا للمنطقة شتراطات اإلاإللتزام ب  ١
      .يقع بها المشروع

  
  
٢  
  

  

  نظام إنشائي من المباني الحديدية إستخدامعند 

Steel يجب تقديم نسخة كاملة من الكتالوجات ،

،  والمخططات المعتمدة من الشركة المصنعة لهذا النظام

وكذا التفاصيل والتعليمات الالزمة لحمايتها من التآكل 

  .والصدأ والحريق

   

  

سانات المعرضة للمياه العادية أو الجوفية او عزل الخر  ٣
      .الرطوبة

  

سمنت تبعا للعنصر  النوع المناسب من األإستخدام  ٤
 .المستخدم فيه ، وكذلك المنطقة التي يقع بها المشروع

 
  

 
  

  

 وربط العناصر اإلنشائية بالعناصر إتصالطريقة   ٥
       .)  وجدتن إ(الميكانيكية 

ت المعتمدة لدى الوزارة في عناصر الكوداإتباع   ٦
       .التصميم والتنفيذ الخاصة بالهيكل اإلنشائي

اإللتزام بتعليمات وأنظمة البناء بالمنطقة من حيث   ٧
        .اترتدادات واإلرتفاعاإل



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢٠١ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  
  :مالحظات

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  
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.........................................................................................................  

  
  ... ............:التوقيع : ................................ مسئول جهة اإلشراف 

    ...............: التوقيع   .............................. : البلدية/ مسئول األمانة 
  هـ١٤:    /    /    التاريخ 

  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢٠٢ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  وزارة الشئون البلدية والقروية  
   : ...................بلدية/ أمانة   

  
  ات األسماكإستراح -٣

   األسماك في المناطق الساحليةاتستراحإلي بتدائ اإلستالماإل) ٣-٣(نموذج رقم 
  ) )اتستراح اإل٣-١٠( الفصل السادس – المرحلة الثانية –نظمة البناء أوإشتراطات دليل وفق  (

  
  

  :جهة اإلشراف
…………………………………………  

  : المالكة للمشروعجهةال
………………………………………………  

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ………………………………: الجهة 

  : ........................ المشروعإسم   .................مدينة ................ حي ........... مخطط رقم ........ ....قطعة رقم  

                                            ..........................   :بداية المشروعتاريخ 
   ......................:رقم  المشروع   .................... ....:النهاية المتوقع للمشروعتاريخ 

  ريال .  ...........................:قيمة العقد   يوم .......  ................: مدة المشروع 
  

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

  .ات األسماكإستراحإشتراطات   
      

      .التصميم وفكرة المشروع  ١

٢  
 .نسب البناء  

  
 

 
  
 

  

اإللتزام بتعليمات وأنظمة البناء بالمنطقة من حيث   ٣
     .اترتدادات واإلرتفاعاإل

  

       .المداخل والمخارج  ٤

       .اتنشاءالمواد المستعملة في اإل  ٥

       .هاتالمواد المستعملة في تشطيب الواج  ٦

       .مواقف السيارات  ٧

       .الصحية المعمول بها في البلدياتشتراطات اإل  ٨

٩  

  
التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق 

 المسابح والخيام داخل هذه إنشاءبمتطلبات السالمة عند 
 .اتستراحاإل

      

  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢٠٣ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  
  :مالحظات

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  
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.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

  
   ...............:التوقيع : ................................ مسئول جهة اإلشراف 

   ... ..............: التوقيع   .............................. : البلدية/ مسئول األمانة 
  هـ١٤:    /    /    التاريخ 

  
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢٠٤ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  وزارة الشئون البلدية والقروية   
   : .........................بلدية/ أمانة     

  
   المباني السكنية-٤

  فحص الهيكل الخرساني للمباني السكنية في المناطق الساحلية) ١-٤(نموذج رقم 
  )هـ١٤٢٥) اإلدارة الهندسية (الفنية  المباني السكنية الخاصة الصادر عن وكالة الوزارة للشئون إنشاءات وفق دليل متطلب(

  
  

  :جهة اإلشراف
...................................  

  : المالكة للمشروعجهةال
.....................................  

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ...................................: الجهة 

  : ............................. المشروعإسم   .............مدينة ........... حي ........ مخطط رقم ........ قطعة رقم  

 ..................................                                      :بداية المشروعتاريخ 
   ..........................:رقم  المشروع    ........................:تاريخ النهاية المتوقع للمشروع

  ريال ..........................  :قيمة العقد   يوم ........................... : مدة المشروع 

  

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  ة والفنيةالمحددات والمتطلبات البيئي  م

       .إنشائية خاصة بالمناطق الساحليةإشتراطات   ١

      .سمنت المستخدم في الخرسانة المسلحةنوعية األ  ١-١
  

      .عزل العناصر اإلنشائية  ٢-١
  

        .معمارية وتنظيميةإشتراطات   ٢

        .ات المبانيإرتداد  ١- ٢

١-١-٢  
  

) ٥/١(لمباني عن الشارع يساوي  ارتدادالحد األدنى إل
خمس عرض الشارع وال يقل عن ستة أمتار في 

  .الشوارع التي يزيد عرضها عن ثالثون متراً
      

 المباني عن سور الجار ال يقل عن رتدادالحد األدنى إل  ٢-١-٢
        .مترين)  م ٢,٠٠(

 نفس على بين فيلتين متجاورتين رتداددنى لإلالحد األ  ٣-١-٢
        .أربعة أمتار)  م٤,٠٠(  األرض قطعة

        .نسب البناء  ٢- ٢

مجموع مساحة البناء في الدور األرضي ال تزيد عن   ١-٢-٢
        .من مساحة األرض )٪ ٦٠( 



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢٠٥ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  ة والفنيةالمحددات والمتطلبات البيئي  م

مجموع مساحة البناء في الدور األول ال تزيد عن   ٢-٢-٢
       .من مساحة األرض) ٪ ٦٥( 

       .المالحق اإلضافية األرضية  ٣- ٢

 يكون دور أرضي أنيسمح بإقامة ملحق أو أكثر بشرط   ١-٣-٢
       .فقط

) م  ٣ ( أال يزيد عن على السور إرتفاعيكون الملحق ب  ٢-٣-٢
       . الشارع أو المجاورينعلىثالثة أمتار وبدون نوافذ 

مساحة الملحق مع مساحة الفيال ال تزيد نسبتهما عن   ٣-٣-٢
       .األرضمن مساحة ) ٪ ٦٠( 

       .مترين) م ٢(  الملحق عن الفيال ال يقل عن إرتداد  ٤-٣-٢

       .المالحق اإلضافية العلوية  ٤- ٢

١-٤-٢  
  

يسمح بإقامة ملحق علوي واحد بمساحة ال تزيد عن 
من مساحة الدور العلوي أو طبقا لنظام البناء ) ٪ ١٠( 

  .المعمول به في المنطقة
     

٢-٤-٢  

  
عمل فتحات أو شبابيك بالملحق العلوي من جهة يسمح ب

المجاورين وفي حالة ضرورة عمل فتحات أو شبابيك 
)  م ٢(  يرتد الملحق عن حافة البناء بمقدار أنفيجب 
  .مترين

     

       .) القبو (البدروم   ٥- ٢

يسمح بإقامة البدروم بمساحة تساوي كامل مساحة   ١-٥-٢
       .الدور األرضي

٢-٥-٢  

  
 البدروم للسكن وإنما يستخدم إستخداميسمح ب ال

كمواقف سيارات أو ملحقات تخديمية بشرط توافر 
التهوية واإلنارة الطبيعية مع مراعاة تصريف مياه 

  .الخدمات

     

وال )  متر٢,٥( البدروم إرتفاعيكون الحد األدنى لصافي   ٣-٥-٢
       .ه عن منسوب الشارع عن متر واحدإرتفاعيزيد 

٤-٥-٢  
  

ات الالزمة لمنع تسرب المياه حتياطيجب أخذ كافة اإل
للبدروم سواء من الجدران أو األرضيات مع تزويده 

  .بالوسائل الالزمة لصرف المياه
     

       .البيارات  ٦- ٢

١-٦-٢  
  

يجب أال يقل البعد بين البيارة وحدود المبني الرئيسي 
ثالثة أمتار وعن سور الجار )  م ٣,٠٠ (عن 
  .واحد متر ونصف)  م ١,٥ (   حقات والمل

     



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢٠٦ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  ة والفنيةالمحددات والمتطلبات البيئي  م

 تكون البيارة في موقع يسهل الوصول إليه وال أنيجب   ٢-٦-٢
       .يعيق تنظيفها وتفريغها وصيانتها

٣-٦-٢  
  

ستة عشر متراً )  ٣م١٦ (يجب أال تقل سعة البيارة عن 
 علىمكعباً وأن تستوعب ناتج دورات المياه لمدة يومين 

  .األقل
     

       .توزيع المساحات  ٧- ٢

١-٧-٢  
  

 فالحد األدنى لصافي مساحة غرف الجلوس أو غر
عشرون متراً مربعاً )  ٢ م٢٠,٠٠ (الطعام ال تقل عن 

  .أربعة أمتار)   م٤ (وال يقل عرض أي منهما عن 
     

٢-٧-٢  
 ةاثنتي عشر)  ٢م١٢ (الحد األدنى لمساحة غرف النوم 

ثالثة )  م ٣ (عن متراً مربعاً على أال يقل عرضها 
  .أمتار

     

تسعة أمتار مربعة )  ٢م٩ (الحد األدنى لمساحة المطبخ   ٣-٧-٢
       .ثالثة أمتار) م٣( أال يقل عرضه عن على

٤-٧-٢  
  

أربعة أمتار مربعة )  ٢م٤( الحد األدنى لمساحة الحمام 
واحد متر وثمانون )  م١,٨٠ (على أال يقل عرضه عن 

  .سنتيمتر
     

واحد متر )  ٢م١,٥ (الحد األدنى لمساحة المرحاض   ٥-٧-٢
       .واحد متر)  م١ (ونصف على أال يقل عرضه عن 

الحد األدنى لصافي عرض الممرات داخل الوحدة   ٦-٧-٢
       .متر واحد وعشرون سنتيمتر)  ٢م١,٢٠ (السكنية 

       .األدراج  ٨- ٢

ت يسمح بعمل أكثر من درج للبناء حسب متطلبا  ١-٨-٢
       . يكون أحدهم شرفي واآلخر تخديميأنالتصميم على 

٢-٨-٢  
  

الحد األدنى لصافي عرض الدرج الرئيسي وبسطته 
 يكون عرض البسطة أنواحد متر ويجب )  م١,٠٠ (

  .مساوياً لعرض الدرج أو أكبر
     

والحد األدنى )   سم١٦ ( الدرجة رتفاعالحد األقصى إل  ٣-٨-٢
       .)  سم٢٨ (لعرض الدرجة 

الحد األدنى لصافي الفراغ بين نائمة الدرج أو أرضية   ٤-٨-٢
       .) م٢,٢٥ (بسطة الدرج والسقف 

٥-٨-٢  
  واحد ألكثر منإتجاهال يجوز إقامة األدراج في 

 يكون المبني من طابق أنإال في حالة )   درجة١٤ (
  .واحد فقط

     

٦-٨-٢  

  
هوية واإلنارة الطبيعية الكافية  يكون للدرج التأنيجب 

سواء عن طريق اإلنارة الخارجية أو بتأمين مناور 
وبمساحة ال تقل )  م٢,٠٠ (نظامية بعرض ال يقل عن 

  .) ٢م٦,٠٠ (عن 

     



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢٠٧ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  ة والفنيةالمحددات والمتطلبات البيئي  م

٧-٨-٢  
  

 )٠٠.١٥ ( الدرج لتخديم أكثر من إستخدامال يسمح ب
طول الممرات يجب  وفي حالة زيادة إتجاه في كل متر

  .ج أخرىتأمين أدرا
     

       .المناور  ٩- ٢

١-٩-٢  

  
الحد األدنى لعرض مناور الغرف المعدة للسكن يساوي 

 المسموح به للبناء بشرط أال يقل عرض رتفاع اإل٥/١
 ٢م٦,٠٠ (وال تقل مساحته عن )  م٢,٠٠(المنور عن 

(.  

     

وال تقل )  م٢,٠٠ (الحد األدنى لعرض مناور المطابخ   ٢-٩-٢
       .) ٢م٤,٠٠ ( عن مساحة المنور

وال تقل )  م١,٠٠ (الحد األدنى لعرض مناور الحمامات   ٣-٩-٢
       .) ٢م٢,٠٠ (مساحة المنور عن 

٤-٩-٢  

  
الحد األدنى لعرض المناور المشتركة للمطابخ 

 مساحة لوال تق)   م٢,٠٠(  عن لوالحمامات ال تق
 . )٢ م٦,٠٠ (المنور عن 

  

     

       .البروزات  ١٠- ٢

١-١٠-٢  
  

عرض )  ١٠/١  (يسمح ببروز من جهة الشارع بمقدار
ضمن )  م١,٠٠ ( البروز عن د أال يزيعلىالشارع 

  .اترتداداإل
     

٢-١٠-٢  
ال يسمح بعمل فراندات جهة الجار إال إذا كان سورها 

 ي النظامرتدادوبعد تحقيق اإل)  م١,٨٠  (إرتفاعب
  .جهتها

     

       .) م٢,٢٥ ( ال يقل عن اعإرتف علىيبدأ البروز   ٣-١٠-٢

  
  :مالحظات

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

   ...............:التوقيع : ................................ مسئول جهة اإلشراف 
   ......... ......: التوقيع   .............................. : البلدية/ مسئول األمانة 

  هـ١٤:    /    /    التاريخ 
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢٠٨ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  وزارة الشئون البلدية والقروية  
   : .........................بلدية/ أمانة    

  

   المباني السكنية -٤

   ي للمباني السكنية في المناطق الساحليةبتدائ اإلستالماإل) ٢-٤(نموذج رقم 
  ) هـ١٤٢٥) اإلدارة الهندسية (ة الصادر عن وكالة الوزارة للشئون الفنية  المباني السكنية الخاصإنشاءوفق دليل متطلبات (

  
  :جهة اإلشراف

……………………………  
  : المالكة للمشروعجهةال

………………………………  
  وزارة الشئون البلدية والقروية

  ……………………………: الجهة 

  : ........................ المشروعم إس  .........مدينة .............. حي ......... مخطط رقم ........ قطعة رقم  

 ..................................                                      :بداية المشروعتاريخ 
  ................... ...:رقم  المشروع    ........................:تاريخ النهاية المتوقع للمشروع

  ريال ..........................  :قيمة العقد   يوم .....................: مدة المشروع 

  

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

        .معمارية وتنظيميةإشتراطات   ٢

        .ات المبانيإرتداد  ١- ٢

١-١-٢  
  

) ٥/١( المباني عن الشارع يساوي درتداالحد األدنى إل
خمس عرض الشارع وال يقل عن ستة أمتار في 

  .الشوارع التي يزيد عرضها عن ثالثون متراً
      

 المباني عن سور الجار ال يقل عن رتدادالحد األدنى إل  ٢-١-٢
        .مترين)  م ٠٠.٢(

 نفس على بين فيلتين متجاورتين رتدادالحد األدنى لإل  ٣-١-٢
        .أربعة أمتار)  م٤ر٠٠( طعة األرض ق

        .نسب البناء  ٢- ٢

مجموع مساحة البناء في الدور األرضي ال تزيد عن   ١-٢-٢
        من مساحة األرض )٪  ٦٠( 

مجموع مساحة البناء في الدور األول ال تزيد عن   ٢-٢-٢
       .من مساحة األرض) ٪ ٦٥( 

       .ضيةالمالحق اإلضافية األر  ٣- ٢

 يكون دور أرضي أنيسمح بإقامة ملحق أو أكثر بشرط   ١-٣-٢
       .فقط



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢٠٩ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

)  م ٣ ( أال يزيد عن على السور إرتفاعيكون الملحق ب  ٢-٣-٢
       . الشارع أو المجاورينعلىثالثة أمتار وبدون نوافذ 

مساحة الملحق مع مساحة الفيال ال تزيد نسبتهما عن   ٣-٣-٢
       .حة األرضمن مسا) ٪ ٦٠( 

       .مترين)  م ٢(  الملحق عن الفيال ال يقل عن إرتداد  ٤-٣-٢

       .المالحق اإلضافية العلوية  ٤- ٢

١-٤-٢  
  

 يسمح بإقامة ملحق علوي واحد بمساحة ال تزيد عن
من مساحة الدور العلوي أو طبقا لنظام )  ٪ ١٠( 

  .البناء المعمول به في المنطقة
     

٢-٤-٢  

  
سمح بعمل فتحات أو شبابيك بالملحق العلوي من جهة ي

المجاورين وفي حالة ضرورة عمل فتحات أو شبابيك 
)  م ٢(  يرتد الملحق عن حافة البناء بمقدار أنفيجب 
  .مترين

     

       .) القبو (البدروم   ٥- ٢

يسمح بإقامة البدروم بمساحة تساوي كامل مساحة   ١-٥-٢
       .الدور األرضي

٢-٥-٢  

  
 البدروم للسكن وإنما يستخدم إستخداميسمح بال 

كمواقف سيارات أو ملحقات تخديمية بشرط توافر 
التهوية واإلنارة الطبيعية مع مراعاة تصريف مياه 

  .الخدمات

     

)  متر٥.٢ ( البدروم إرتفاعيكون الحد األدنى لصافي   ٣-٥-٢
       .ه عن منسوب الشارع عن متر واحدإرتفاعوال يزيد 

٤-٥-٢  
  

ات الالزمة لمنع تسرب المياه حتياطيجب أخذ كافة اإل
للبدروم سواء من الجدران أو األرضيات مع تزويده 

  .بالوسائل الالزمة لصرف المياه
     

       .البيارات  ٦- ٢

١-٦-٢  

  
يجب أال يقل البعد بين البيارة وحدود المبني الرئيسي 

والملحقات ثالثة أمتار وعن سور الجار )  م٠٠.٣ (عن 
  .واحد متر ونصف)  م٥.١ (

     

 تكون البيارة في موقع يسهل الوصول إليه وال أنيجب   ٢-٦-٢
       .يعيق تنظيفها وتفريغها وصيانته



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢١٠ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

٣-٦-٢  
  

ستة عشر متراً ) ٣م١٦(يجب أال تقل سعة البيارة عن 
 علىمكعباً وأن تستوعب ناتج دورات المياه لمدة يومين 

  .األقل
     

       .توزيع المساحات  ٧- ٢

١-٧-٢  
  

 فالحد األدنى لصافي مساحة غرف الجلوس أو غر
عشرون متراً مربعاً وال )  ٢ م٢٠ (الطعام ال تقل عن 

  .أربعة أمتار)   م٤ (يقل عرض أي منهما عن 
     

٢-٧-٢  
 ةثنتي عشرإ)  ٢م١٢ (الحد األدنى لمساحة غرف النوم 

ثالثة )  م ٣ (ن متراً مربعاً على أال يقل عرضها ع
  .أمتار

     

تسعة أمتار )  ٢م ٩ (الحد األدنى لمساحة المطبخ   ٣-٧-٢
       .ثالثة أمتار)  م ٣ ( أال يقل عرضه عن علىمربعة 

٤-٧-٢  
  

أربعة أمتار مربعة ) ٢م ٤( الحد األدنى لمساحة الحمام 
واحد متر وثمانون )  م٨٠.١ (على أال يقل عرضه عن 

  .سنتيمتر
     

واحد متر ) ٢م٥٠.١(الحد األدنى لمساحة المرحاض   ٥-٧-٢
       .واحد متر)  م ١ (ونصف على أال يقل عرضه عن 

الحد األدنى لصافي عرض الممرات داخل الوحدة   ٦-٧-٢
       .متر واحد وعشرون سنتيمتر) ٢م٢٠.١(السكنية 

       .األدراج  ٨- ٢

ات يسمح بعمل أكثر من درج للبناء حسب متطلب  ١-٨-٢
       . يكون أحدهم شرفي واآلخر تخديميأنالتصميم على 

٢-٨-٢  
  

الحد األدنى لصافي عرض الدرج الرئيسي وبسطته 
 يكون عرض البسطة أنواحد متر ويجب ) م٠٠.١(

  .مساوياً لعرض الدرج أو أكبر
     

والحد األدنى )   سم١٦ ( الدرجة رتفاعالحد األقصى إل  ٣-٨-٢
       .)  سم٢٨ (لعرض الدرجة 

الحد األدنى لصافي الفراغ بين نائمة الدرج أو أرضية   ٤-٨-٢
       .) م٢٥.٢ (بسطة الدرج والسقف 

٥-٨-٢  
 ١٤( واحد ألكثر من إتجاهال يجوز إقامة األدراج في 

 يكون المبني من طابق واحد أنإال في حالة ) درجة
  .فقط

     



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢١١ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

٦-٨-٢  

  
طبيعية الكافية  يكون للدرج التهوية واإلنارة الأنيجب 

سواء عن طريق اإلنارة الخارجية أو بتأمين مناور 
وبمساحة ال تقل عن )  م٢ (نظامية بعرض ال يقل عن 

  .) ٢م٦ (

     

٧-٨-٢  
  

في كل )  ١ ( الدرج لتخديم أكثر من إستخدامال يسمح ب
طول الممرات يجب تأمين أدراج  وفي حالة زيادة إتجاه
  .أخرى

     

       .المناور  ٩- ٢

١-٩-٢  
  

الحد األدنى لعرض مناور الغرف المعدة للسكن يساوي 
 المسموح به للبناء بشرط أال يقل رتفاعاإل)  ٥/١( 

 .)٢م٦ (وال تقل مساحته عن )  م٢ (عرض المنور عن 
     

وال تقل )  م٢ (الحد األدنى لعرض مناور المطابخ   ٢-٩-٢
       .) ٢م٤ (مساحة المنور عن 

وال تقل )  م١ (ألدنى لعرض مناور الحمامات الحد ا  ٣-٩-٢
       .) ٢م٢ (مساحة المنور عن 

٤-٩-٢  

  
الحد األدنى لعرض المناور المشتركة للمطابخ 

 مساحة المنور لوال تق)   م٢ ( عن لوالحمامات ال تق
 . )٢ م٦ (عن 

  

     

       .البروزات  ١٠- ٢

١-١٠-٢  
  

عرض )  ١٠/١  (يسمح ببروز من جهة الشارع بمقدار
ضمن )  م١ ( أال يزيد البروز عن علىالشارع 

  .اترتداداإل
     

ال يسمح بعمل فراندات جهة الجار إال إذا كان سورها   ٢-١٠-٢
       . النظامي جهتهارتدادوبعد تحقيق اإل) م٨٠.١ (إرتفاعب

       .) م٢٥.٢ ( ال يقل عن إرتفاع علىبروز ال يبدأ  ٣-١٠-٢

 تكون مالئمة للمناطق أنجهات يجب نوعية تشطيب الوا  ١١- ٢
       . ومقاومة للرطوبةالساحلية

  
  
  
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢١٢ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  :مالحظات
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  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢١٣ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  وزارة الشئون البلدية والقروية   
   : .........................بلدية/ أمانة      

  
   المراكز التجارية-٥

   للمجمعات والمراكز التجارية في المناطق الساحليةنشاءرخصة لبدء اإلاج إستخر) ١-٥(نموذج رقم 
   البلدية والفنية للمجمعات والمراكز التجارية شتراطات اإلدليل وفق (

  )  هـ١٤٢٥ )اإلدارة الهندسية(الصادر عن وكالة الوزارة للشئون الفنية 
  

  

  :جهة اإلشراف
…………………………………………  

  : المالكة للمشروعجهةال
………………………………………………  

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ………………………………: الجهة 

  : ........................ المشروعإسم   .................مدينة ................ حي ........... مخطط رقم ............ قطعة رقم  

                                            ..........................   :بداية المشروعتاريخ 
   ......................:رقم  المشروع   .................... ....:تاريخ النهاية المتوقع للمشروع

  ريال .  ...........................:قيمة العقد   يوم .......  ................: مدة المشروع 
  

غير   مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م
  مالحظات  مطابق

  

  
  الفنية إلقامة المجمعات والمراكز التجاريةشتراطات اإل
  اإلنشائيةشتراطات اإل
  

    

       .دراسات التربة واألساسات  

      .تقرير فحص التربة  ١

١-١  
  

  
،  ة، وسمك كل طبق نوعية طبقات التربة وخصائصها

 .وعمقها

  
 

 
  
 

  

     .قوة تحمل التربة والهبوط المتوقع  ٢-١
  

منسوب المياه الجوفية وخصائص ومحتويات المياه   ٣-١
 .الجوفية

 
  

 
  

  

       .بيان تأثير التربة والمياه الجوفية على حديد التسليح  ٤-١

       .هاإتزانتأثير المد والجزر على سالمة األساسات و  ٥-١

       .بات سند جوانب الحفرمتطل  ٦-١

       .تحديد نوعية األساسات المطلوبة  ٧-١



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢١٤ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

غير   مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م
  مطابق

  مالحظات

       .عمق طبقة التأسيس  ٨-١

على خريطة الموقع وتحديد ختبار بيان عدد حفر اإل  ٩-١
 .اإلحداثيات حسب خرائط المساحة

  
   

  
  
  

  

توصية بمواصفات الخرسانة واألسمنت المناسبة لتربة   ١٠-١
       .يد المواصفات القياسية المرجعية لذلكالموقع، مع تحد

       .أماكن األساسات بالنسبة لحدود األرض  ٢

       .عمق التأسيس  ٣

       .نظام تصريف وتجفيف المياه الجوفية  ٤

       .سند جوانب الحفر  ٥

       .طريقة تنفيذ األساسات الخازوقية  ٦

       .حسابات الزالزل  

١  
  

زالزل طبقاً للدليل اإلنشائي لحساب دراسات وحسابات ال
 اإلنشائية  تصميم األنظمةإشتراطات األحمال الزلزالية و

  .للمباني بالمملكة العربية السعودية
    

  
  
  
  

  
  

  .عامةإشتراطات 
  

    

١  

  
إعداد التصميم اإلنشائي للمباني والمنشآت بواسطة 
مهندس إنشائي مؤهل ومعتمد من األمانة أو البلدية 

 .ةالمختص

      

       .العناصر اإلنشائية ومقاومتها للحريق  ٢

تدوين مالحظات المهندس المصمم على المخططات   ٣
       .اإلنشائية

       .المذكرة األنشائية للمنشأ  ٤



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢١٥ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

غير   مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م
  مطابق

  مالحظات

٥  

  
تقديم نسخة كاملة من الكتالوجات والمخططات 

 إستخدامالمعتمدة من الشركة المصنعة لهذا النظام عند 
  .Steel من المباني الحديدية نظام  إنشائي

      

لخرسانات المعرضة للمياه العادية أو الجوفية لعزل ال  ٦
       .كالخرسانات المدفونة بالتربة

لالزمة لعزل األصوات في صاالت ات احتياطتخاذ اإلإ  ٧
       .لعاب عن باقي المبنىاأل

٨  

  

 وربط إتصالتوضح طريقة التي نشائية اإلمخططات ال

 اإلنشائية بالعناصر الميكانيكية في حالة وجود العناصر

  .تركيبات ميكانيكية

      

  
  :مالحظات
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  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢١٦ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  وزارة الشئون البلدية والقروية  
   : .........................بلدية/ نة أما    

  
   المراكز التجارية-٥

  فحص الهيكل الخرساني للمجمعات والمراكز التجارية في المناطق الساحلية) ٢-٥(نموذج رقم 
   البلدية والفنية للمجمعات والمراكز التجارية شتراطات اإلدليل وفق (

  ) هـ١٤٢٥) الهندسية اإلدارة (الصادر عن وكالة الوزارة للشئون الفنية 
  

  
  :جهة اإلشراف

…………………………………………  
  : المالكة للمشروعجهةال

………………………………………………  
  وزارة الشئون البلدية والقروية

  ………………………………: الجهة 

  ................: ........ المشروعإسم   .................مدينة ................ حي ........... مخطط رقم ............ قطعة رقم  

                                            ..........................   :بداية المشروعتاريخ 
   ......................:رقم  المشروع   .................... ....:تاريخ النهاية المتوقع للمشروع

  ريال .  ...........................:قيمة العقد   يوم .......  ................: شروع مدة الم

  
  

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

  
  
  .الفنية إلقامة المجمعات والمراكز التجاريةشتراطات اإل
  

    

  .اإلنشائيةشتراطات اإل  
      

الخاصة بالزالزل تبعا للمنطقة التي راطات شتاإلاإللتزام ب  ١
      .يقع بها المشروع

  
  
٢  
  

  

 Steel نظام إنشائي من المباني الحديدية إستخدامعند 

، يجب تقديم نسخة كاملة من الكتالوجات والمخططات 

، وكذا  المعتمدة من الشركة المصنعة لهذا النظام

كل والصدأ التفاصيل والتعليمات الالزمة لحمايتها من التآ

  .والحريق

   

  

عزل الخرسانات المعرضة للمياه العادية أو الجوفية او   ٣
     .الرطوبة

  

٤  
  

سمنت تبعا للعنصر  النوع المناسب من األإستخدام
 .المستخدم فيه ، وكذلك المنطقة التي يقع بها المشروع

 
  

 
  

  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢١٧ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

 وربط العناصر اإلنشائية بالعناصر إتصالطريقة   ٥
       .)  وجدتن إ(ة الميكانيكي

 الكودات المعتمدة لدى الوزارة في عناصر إتباع  ٦
       .التصميم والتنفيذ الخاصة بالهيكل اإلنشائي

نظمة البناء بالمنطقة من حيث أاإللتزام بتعليمات و  ٧
        .اترتدادات واإلرتفاعاإل

  
  :مالحظات
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.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

   ...............:التوقيع : ................................ مسئول جهة اإلشراف 
    ...............: التوقيع   ..............................:  البلدية/ مسئول األمانة 

   هـ١٤:    /    /    التاريخ 



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢١٨ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  وزارة الشئون البلدية والقروية  
   : .........................بلدية/ أمانة     

  
   المراكز التجارية-٥

  لمناطق الساحليةي للمجمعات والمراكز التجارية في ابتدائالتسليم اإل) ٣-٥(نموذج رقم 
   البلدية والفنية للمجمعات والمراكز التجارية شتراطات اإلدليل وفق (

  ) هـ١٤٢٥ )اإلدارة الهندسية(الصادر عن وكالة الوزارة للشئون الفنية 
  

  :جهة اإلشراف
…………………………………………  

  : المالكة للمشروعجهةال
………………………………………………  

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ……………………………… : الجهة

  : ........................ المشروعإسم   .................مدينة ................ حي ........... مخطط رقم ............ قطعة رقم  

                                            ..........................   :بداية المشروعتاريخ 
   ......................:رقم  المشروع   .................... ....:تاريخ النهاية المتوقع للمشروع

  ريال .  ...........................:قيمة العقد   يوم .......  ................: مدة المشروع 

  

  مالحظات  غير مطابق  قمطاب  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

  
  
  .الفنية إلقامة المجمعات والمراكز التجاريةشتراطات اإل
  

    

      .الموقعإشتراطات   

        .الموقع  ١

٢  
       .اترتدادالمساحات واإل  

       .مواقف السيارات  ٣

  
  .العامةشتراطات اإل

 .المعماريةشتراطات اإل
    

  

       .التصميم المعماري  ١

       .ر المجمععدد أدوا  ٢

       .أماكن الصالة  ٣

       . ومخارج المجمع ومخارج الطوارئمداخل  ٤

       .المصاعد  ٥



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢١٩ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  مالحظات  غير مطابق  قمطاب  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

 .اللوحات الدعائية  ٦
  
   

  
  
  

  

       .تجهيزات المعاقين  ٧

        .تنسيق الموقعإشتراطات   

       .مواقف السياراتإشتراطات   

       .الكهربائيةشتراطات اإل  

       .األعمال الكهربائيةتصميم   ١

       .المواد والتركيبات الكهربائية  ٢

       .فصل اإلنارة الخارجية للمبنى عن اإلنارة الداخلية  ٣

       .فصل دوائر اإلنارة عن دوائر القوى  ٤

       .القواطع الكهربائية لمخارج القوى  ٥

       .المواد والتركيبات الكهربائية الخارجية  ٦

       .ات إنارة الطوارئوحد  ٧

       .عالمات توضح مخارج الطوارئ  ٨

       .شبكة إنذار الحريق  ٩

       .غرفة محوالت شركة الكهرباء  ١٠

       .ية للطاقةحتياطالمصادر اإل  ١١

       .نظام التأريض  ١٢

       .موانع الصواعق  ١٣

       .موضع لوحة التوزيع الرئيسية  ١٤

١٥  
  

قة إلضاءة الطوارئ واللوحات اإلرشادية مصادر الطا
 .المضيئة

      



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢٢٠ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  مالحظات  غير مطابق  قمطاب  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

  
  
      .الميكانيكيةشتراطات اإل

       .أنظمة التبريد والتدفئة والتهوية  ١

       .أعمال المصاعد والساللم المتحركة  ٢

       .يحتياطالمولد الكهربائي اإل  ٣

       .موقع المولد وخزان الوقود  ٤

      .الصحيةشتراطات اإل  

       .التركيبات والمواد المستخدمة  ١

       .خزانات المياه األرضية والعلوية  ٢

      .السالمة والوقاية من الحريقإشتراطات   

       . والتشطيبنشاءالمواد المستخدمة في اإل  ١

       .مخارج الطوارئ  ٢

       .نظام اإلنذار عن الحريق وانظمة كشف الدخان  ٣

       .جهزة اإلطفاء اليدويةأريق ونظام إطفاء للح  ٤

       .مخطط اإلخالء ومكانه  ٥

       .موافقة الدفاع المدني  ٦

  :مالحظات

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  
  .... .............:التوقيع : ............................... مسئول جهة اإلشراف 

    ...............:التوقيع   .............................. : البلدية/ مسئول األمانة 
   هـ١٤:    /    /    التاريخ 



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢٢١ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  زارة الشئون البلدية والقرويةو  
   : .........................بلدية/ أمانة    

  
   المطاعم-٦

   للمطاعم في المناطق الساحليةنشاءرخصة لبدء اإلإستخراج ) ١-٦(نموذج رقم 
  ) الفنية للمطاعم والمطابخ الصادر عن وكالة الوزارة للشئون الفنية شتراطاتاإلدليل وفق (

  
  

  :جهة اإلشراف
…………………………………………  

  : المالكة للمشروعجهةال
………………………………………………  

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ………………………………: الجهة 

  : ........................ المشروعإسم   .................مدينة ................ حي ........... مخطط رقم ............ قطعة رقم  

                                            ..........................   :وعبداية المشرتاريخ 
   ......................:رقم  المشروع   .................... ....:تاريخ النهاية المتوقع للمشروع

  ريال .  ...........................:قيمة العقد    يوم.......  ................: مدة المشروع 
  

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

      .الفنية للمطاعمشتراطات اإل  

       .متطلبات الموقع والمساحة  ١

       .عناصر المطعم  ٢

       .غرفة التحضير والغسيل  ١-٢

       .المطبخ  ٢-٢

       .لة الطعامصا  ٣-٢

       .دورات المياه ومغاسل األيدي  ٤-٢

       .المستودع  ٥-٢

       .مطاعم المندي  ٣

     .شروط عامة  ٤

       .اإلضاءة  ١-٤



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢٢٢ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

       .توفير مستودع منفصل لتخزين الفحم والحطب  ٢-٤

توفير مواقف للسيارات وفق األنظمة البلدية المعمول   ٣-٤
       .ابه

       .نشاءالبناء المستعملة في اإلمواد   ٤-٤

       .متطلبات السالمة حسب تعليمات الدفاع المدني  ٥-٤

٦-٤  
الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة شتراطات اإلالتقيـد ب

اإلدارة العامة للشئون  والصادرة من، بالمعوقين 
  .الهندسية بوكالة الوزارة للشئون الفنية

      

  
  :مالحظات

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

  

   ...............:التوقيع ................. : ...............مسئول جهة اإلشراف 
    ...............:التوقيع   .............................. : البلدية/ مسئول األمانة 

   هـ١٤:    /    /    التاريخ 
  
  
  
  
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢٢٣ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  وزارة الشئون البلدية والقروية  
   : .........................بلدية/ أمانة     

  
   المطاعم-٦

  رخصة لبدء التشغيل للمطاعم في المناطق الساحليةإستخراج ) ٢-٦(وذج رقم نم
  ) الفنية للمطاعم والمطابخ الصادر عن وكالة الوزارة للشئون الفنيةشتراطاتاإلدليل وفق (

  
  

  :جهة اإلشراف
…………………………………………  

  : المالكة للمشروعجهةال
………………………………………………  

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ………………………………: الجهة 

  : ........................ المشروعإسم   .................مدينة ................ حي ........... مخطط رقم ............ قطعة رقم  

                                            ..........................   :بداية المشروعتاريخ 
   ......................:رقم  المشروع   .................... ....:تاريخ النهاية المتوقع للمشروع

  ريال .  ...........................:قيمة العقد   يوم .......  ................: مدة المشروع 

  

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

      .الفنية للمطاعمشتراطات اإل  

       .متطلبات الموقع والمساحة  ١

       .عناصر المطعم  ٢

       .غرفة التحضير والغسيل  ١-٢

       .المطبخ  ٢-٢

       .صالة الطعام  ٣-٢

       .دورات المياه ومغاسل األيدي  ٤-٢

       .المستودع  ٥-٢

       .مطاعم المندي  ٣

     .شروط عامة  ٤



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢٢٤ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  مالحظات  غير مطابق  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

       .اإلضاءة  ١-٤

       .التوصيالت الكهربائية  ٢-٤

       .ن الفحم والحطبـتوفير مستودع منفصل لتخزي  ٣-٤

توفير مواقف للسيارات وفق األنظمة البلدية المعمول   ٤-٤
 .ابه

      

       .نشاءمواد البناء المستعملة في اإل  ٥-٤

       .ورينالتأثير على المجا  ٦-٤

       .متطلبات السالمة حسب تعليمات الدفاع المدني  ٧-٤

٨-٤  
الخاصة بالخدمات البلدية شتراطات اإلالتقيـد ب

 اإلدارة العامة  والصادرة من، المتعلقة بالمعوقين 
  .للشئون الهندسية بوآالة الوزارة للشئون الفنية

      

  
  :مالحظات

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

  
   ...............:التوقيع : ................................ شراف مسئول جهة اإل
    ...............:التوقيع      .............................. : البلدية/ مسئول األمانة 

   هـ١٤:    /    /    التاريخ 
  



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢٢٥ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  وزارة الشئون البلدية والقروية   
  ........ .................:بلدية / أمانة      

  
  طفال مالعب األ-٧

  طفالمالعب األلترخيص بإقامة ا )١-٧(نموذج رقم 
  )الفصل السادس - وأنظمة البناء المرحلة الثانيةإشتراطات دليل وفق (

  

  :جهة اإلشراف
…………………………………………  

  : المالكة للمشروعجهةال
………………………………………………  

  وزارة الشئون البلدية والقروية
  ………………………………: الجهة 

  : ........................ المشروعإسم   .................مدينة ................ حي ........... مخطط رقم ............ قطعة رقم  

                                            ..........................   :بداية المشروعتاريخ 
   ......................:رقم  المشروع   .................... ....:تاريخ النهاية المتوقع للمشروع

  ريال .  ...........................:قيمة العقد   يوم .......  ................: مدة المشروع 

  
  

  مالحظات  قغير مطاب  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

       .الموقع والمساحةإشتراطات   ١

ال يمثل أ، و  يكون الموقع مناسباً لهذا الغرضأنيجب   ١- ١
        .طفاله خطراً على األإستخدام

، وال تقل  ال يكون الموقع مالصقاً للمباني السكنيةأيجب   ٢- ١
       .)م١٠(المسافة بين سور الموقع وأي مباني سكنية عن 

٣- ١  
الكهرباء ـ (  أمكن أندمات األساسية بالموقع توفر الخ

التليفونات ـ الماء ـ الصرف الصحي ـ دورات المياه 
  .)لخ إ... 

      

،   تكون التربة مناسبة لتركيب األلعاب والمعداتأنيجب   ٤- ١
        .ولزراعة النباتات بمختلف أنواعها

)  ٦٠  (لخدمة)  ٢م١٢٠٠  (أقل مساحة  ممكنة هي  ٥- ١
        . من األعمار المختلفةطفالً

        .التخطيطيةشتراطات اإل  ٢

 إلى طفالمنه لسالمة وصول األآوجود طرق ومعابر   ١- ٢
        . الدراجاتإستخدامالموقع سواء مشياً أو ب

موقع الملعب بعيداً عن الحركة المرورية ومسببات   ٢- ٢
        .الحوادث

 كما ساسيةأربع مناطق أ يحتوي الموقع على نأيجب   ٣- ٢
        :يلي

، وتكون مجهزة  متر مربع) ٤٠٠(المنطقة األولى   ١-٣- ٢
        .طفالً)  ٧٠  (بألعاب مختلفة وتخدم حوالي



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢٢٦ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  مالحظات  قغير مطاب  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

، وتكون مساحة  متر مربع)  ٤٨٠٠ (المنطقة الثانية   ٢-٣- ٢
       .مكشوفة للعب أو الجري التي يشترك فيها أكثر من طفل

، وتخصـص للجـلوس  مربعمتر ) ٥٠(المنطقة الثالثة   ٣-٣- ٢
        .طفالً)  ١٥ (والنزهة واللعب الهادئ وتخدم 

٤-٣- ٢  
  

، وتحتوي على  متر مربع)  ٢٥٠ (المنطقة الرابعة 
 العجالت إستخدامطرق مرصوفة لسير الدراجات و
  .المنزلقة باإلضافة إلى طرق للمشاة

      

      :يجب توافر مساحات إضافية لآلتي   ٤- ٢

        .طفاللمرافقي األ)  ٢ م١٠٠  ( تقاربمساحة  ١-٤- ٢

مخصصة للنساء واألمهات )  ٢ م٤٠  (مساحة تقارب  ٢-٤- ٢
        .ويراعى فيها عامل الخصوصية

أو أكثر وذلك لألعمال )  ٢م١٠٠  (مساحة تقارب  ٣-٤- ٢
        . إلضفاء الجمال على الموقع ،التنسيقية

      .التصميميةشتراطات اإل  ٣

  من عمرطفاليكون التصميم لخدمة األ أنيجب   ١- ٣
        .سنة وللجنسيين ذكوراً وإناثاً)  ١٢-٤ (

٢- ٣  

  
 تنفذ مداخل المالعب بمستوى الشارع أو أنيجب 

الطريق الرئيسي المؤدي إليها لتسهل عمليه دخول 
 الصغيرة وأن تكون الطرق بها مستقيمة طفالعربات األ
  .ومرصوفة

      

المالعب أو الحديقة بأسوار بنائية أو نباتية يجب عزل   ٣- ٣
        . وحمايتهمطفالأو سور من الحديد لحجز األ

        .يجب مراعاة عامل السالمة أثناء التصميم وعند التنفيذ  ٤- ٣

 طفاليجب توزيع األلعاب في المواقع بحيث يفصل األ  ٥- ٣
        . الصغارطفالالكبار عن األ

        . بين محيط الملعب ووحدة اللعبةيجب ترك فراغ دائري  ٦- ٣

يجب توفير صنابير شرب ماء بارد ودورات مياه ومقاعد   ٧- ٣
        .جلوس ومظالت في المالعب الكبيرة

٨- ٣  
  

 إختيار عامل التشغيل والصيانة وعتباريجب األخذ في اإل
األجهزة المصنعة من مواد تتحمل العوامل المناخية 

  .م لها الدائستخدامالقاسية واإل
      



  
  اإلشتراطـات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل

  المملكة العربية السعوديةالمناطق الساحلية ب
 

                         
أعمال المباني والمنشآت           الجزء الثالث- المرحلة الثانية 

 ٢٢٧ -٣ والمشاريع اإلستثماريـة

  مالحظات  قغير مطاب  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

 بالرمل الناعم طفال األألعابيجب تهيئة أرضيات مواقع   ٩- ٣
        .الخالي من الشوائب

١٠- ٣  

  
يجب تجهيز المالعب أو الحديقة بالمرافق الضرورية 

 نتظارات وتكون مظللة إلستراحمثل مقاعد للجلوس واإل
 والمشرفين عليهم كما تزود بدورات طفالأولياء أمور األ

  .ه للشربمياه وميا

      

 والحدائق على خزانين طفال تشمل مالعب األأنيجب   ١١- ٣
        .واحد لمياه الشرب واآلخر لري النباتات

        .شتراطات العامة للمعاقينإليجب اإللتزام با  ١٢- ٣

      .طفال األلعابأإشتراطات   ٤

 تكون األلعاب مصنعة من مواد متينة ومقاومة أنيجب   ١- ٤
        .كل ومطابقة للمواصفات القياسية السعوديةللصدأ والتآ

٢- ٤  
  

 تكون األخشاب الداخلة في تركيب األلعاب خالية أنيجب 
من التصدعات والشقوق والتعفن والنخر أو أي مشاكل 

  .أخرى
      

يجب عدم وجود مواد سامة مستخدمة في صناعة هذه   ٣- ٤
        .طفالاأللعاب أو وجود أشياء خشنة أو حادة تؤذي األ

ال تكون األلعاب أو أجزاء منها ذات أجزاء أيجب   ٤- ٤
        .طفالمتحركة وذلك حفاظاً على سالمة األ

 تتحمل األلعاب المصنوعة من البالستيك أو أنيجب   ٥- ٤
        .اللدائن درجات الحرارة العالية

٦- ٤  
  

 يكون أن مصنعة من الخشب يجب لعابأفي حالة وجود 
ة والقدرة على تحمل العوامل للخشب صفات المتان

  .المناخية
      

، ال يوجد عليها أثر اللحام   تكون األلعاب ملساءأنيجب   ٧- ٤
        .ومدهونة ومعالجة بواسطة األفران

٨- ٤  
  

 تكون األلعاب مصنوعة من مواد تتحمل حركة أنيجب 
نسيابية وتتوفر فيها شروط األمن إ وتعمل بحركة طفالاأل

  .والسالمة
      

٩- ٤  
  

،  ال تكون البراغي والصواميل بارزة أو حادةأيجب 
وتغطي بمادة بالستيكية وأن تطلى بالزنك حتى تقاوم 

  .الصدأ
      

 حديد صلب مفرغ ألعمدة المراجيح األفقية إستعماليجب   ١٠- ٤
        .والعمودية
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  مالحظات  قغير مطاب  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

١١- ٤  

  
 سالسل مصنوعة من الحديد الصلب إستعماليجب 

له قدرة على تحمل الحرارة المجلفن المقاوم للصدأ و
 الحديد المجلفن إستعمال، و الشديدة والرطوبة العالية

العاكس ألشعة الشمس في صناعة المراجيح وأن تكون 
  .السالسل مغطاة بمادة حامية

      

 يكون الصاج المستخدم في األلعاب مجلفن أنيجب   ١٢- ٤
        .، واألطراف غير حادة أبيض اللون

١٣- ٤  
ون المنصات من الصاج المضلع المانع  تكأنيجب 

 وتكون قوية وقابلة لتحمل عدد كبير من نزالقلإل
  .طفالاأل

      

) رولمان بلي ( تصال تكون جميع مناطق اإلأنيجب   ١٤- ٤
        .مرنة الحركة

١٥- ٤  
  

 يكون السور المحاط بالمالعب من مواد خشبية أنيجب 
ال يتجاوز  إرتفاعذات حواف مستديرة أو سياج نباتي ب

  .سم) ٥٠(
      

 تكون القاعدة الخرسانية للعبة داخل األرض أنيجب   ١٦- ٤
        .سم)  ٤٠  (بالكامل وأال تقل سماكة الرمل فوقها عن

١٧- ٤  
  

 بينها رتفاع، يجب مراعاة اإل عند تثبيت األلعاب باألرض
، ويجب تثبيتها وفقاً  ، خاصة المراجيح وبين األرض

  .إلرشادات المصنع
      

١٨- ٤  

  
 تكون أرضية الموقع والمساحات المحيطة بها أنيجب 

من الرمل الناعم الخالي من الشوائب أو من المسطح 
األخضر أو بأرضية مصنوعة من المطاط الخاص 

، مع إحاطة موقع الملعب  بأرضية المالعب إذا توفر ذلك
 متالصقة أخرىبحواجز من قطع الخشب أو أي مواد 

ع الملعب وتترك مسافة بين السور وذلك لتحديد موق
   ).م ٣ ( واأللعاب بحد أدنى

      

١٩- ٤  

  
 تكون الدعامات الرئيسية لأللعاب عمودية على أنيجب 

، مع  سطح الصبة الخرسانية وفي وضعها الصحيح
فحص كل لعبة بعد تركيبها للتأكد من خلوها من العيوب 
 وفي حالة وجود خدش أو قشط فيجب إعادة دهان كامل

  .اللعبة بنفس اللون

      

٢٠- ٤  
  

 سوست من الحديد الصلب في األلعاب إستعماليجب 
 إستعمالالهزازة والتأكد من قوة عمل المسامير مع 

  .سالسل مصنوعة من الحديد الصلب
      

٢١- ٤  

  
 تكون الساللم والدرج المستخدمة للصعود أنيجب 

 القنزلأللعاب المرتفعة مصنوعة من مواد خشنة لمنع اإل
ن تكون السالسل الحديدية للمراجيح مغلقة وقوية أو

ومغلفة بليات بالستيكية وتتحمل الحرارة وعاكسة لها 
  .وغير قابلة للتشقق
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  مالحظات  قغير مطاب  مطابق  المحددات والمتطلبات البيئية والفنية  م

٢٢- ٤  
يجب توفير أحزمة أمان لمقاعد المراجيح واأللعاب 

 من طفال لمنع سقوط األ ،األخرى عند الحاجة لذلك
  .فوقها

      

 لمنع  ،اسبة على األلعاب المرتفعةيجب وضع حواجز من  ٢٣- ٤
        . من فوقهاطفالسقوط األ

        . تكون األلعاب بعيدة عن مصادر الكهرباءأنيجب   ٢٤- ٤

٢٥- ٤  
  

يجب تثبيت لوحة بجانب كل لعبة إليضاح السن المناسب 
ها في وقت واحد ستخداملكل لعبة والعدد المحدد إل

  .أخرىية  أمكن وأي معلومات ضرورأنوطريقة اللعب 
      

      .طفالزراعة النباتات في مالعب األإشتراطات   ٥

١- ٥  

  
 إختياريجب زراعة المسطحات الخضراء وضرورة 

، وعدم زراعة  النباتات ذات النمو المندمج القصير
 حتى ال تسبب تعثر  ،النباتات الجارية المدادة مثل الليبيا

  . عند الجري أو المشيطفالاأل

      

٢- ٥  

  
الحظة عدم التسميد أو تغطية المسطحات يجب م

 ألن بعض هذه  ،المزروعة باألسمدة العضوية الحيوانية
، و حتى ال تتسبب في  األسمدة يكون مصدراً للعدوى

  .طفالنقل األمراض لأل

      

٣- ٥  

  
يجب تجنب وضع بردورات من الخرسانة المسلحة أو 

  عندطفالغيرها عند حواف المسطحات حتى ال تؤذي األ
 تكون حواف أنكما ينبغي . سقوطهم عليها أثناء اللعب
  . المشاياتإتجاهالمسطحات بميل خفيف ب

      

٤- ٥  

  
 تزرع بعض األشجار المتساقطة األوراق أنيجب 

وألن الطفل بعادته يفضل .  من أشعة الشمسستفادةلإل
، لذا ال تزرع بعض األشجار الكبيرة  األماكن المفتوحة
 يكون في نهاية الحديقة أنضل ، ويف وسط المسطحات

دوائر يزرع بها بعض الشجيرات والنباتات العشبية 
  .المزهرة

      

٥- ٥  
يجب تجنب زراعة النباتات السامة أو العصارية التي 
تفرز مادة لبنية أو سامة أو مهيجة مثل الدفلة 

  .والداتورا
      

، مثل  يجب تجنب زراعة النباتات ذات األشواك  ٦- ٥
        .تالصباريا

  
  ........................................................................................................................ :مالحظات

   ...............:التوقيع : ................................ مسئول جهة اإلشراف 
    ...............: التوقيع   .............................. : البلدية/ مسئول األمانة 

  هـ١٤:    /    /    التاريخ 
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إلدارة وتشغيل المناطق الساحلية
بالمملكة العربية السعودية
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  أعمال التخلص من النفايات ٢ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

   ها والتخلص منالنفايات الصلبة  جمع١-٩
 

  :مقدمة 
   :عند إعداد هذا الجزء من الدراسة فإنه قم تم الرجوع إلى اآلتي

في الحاالت الطارئة األخرى ت والمواد الضارة الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البيئة البحرية بالزي -١
  هـ ٢٠/١١/١٤١١بتاريخ  ١٥٧الموافق عليها بموجب قرارمجلس الوزراء رقم 

هـ القاضي بتشكيل لجنة من وزارة الشئون البلدية ١٥/٩/١٤١٩م تاريخ /٩٨٢األمر السامي رقم  -٢
رة الزراعة والمياه للنظر والقروية وحرس الحدود والرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة ووزا

 مع الحاالت القائمة إلزالة الضرر التعاملفي جواز أي أعمال ردم ألصحاب الواجهات البحرية و
  .والنظر في منح ماتم ردمه 

توجيهات صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرالدفاع والطيران  -٣
هـ  بأن تتولى ١١/١٠/١٤٢٠ في ١/١/٤/٤٥٤٥رقم والمفتش العام والمشار إليها في البرقية 

 . إضافية لحماية المنطقة الساحليةالمشكلة مهاماللجنة 
رجت تحت عنوان اإلجرءات المتخذه من قبل أدالوثيقة الصادرة عن اللجنة المشار إليها والتي  -٤

مناطق الساحلية الجهات ذا العالقة للطلبات المقدمة لإلنتفاع أو التملك أو الردم أوالتجريف في ال
 .في المملكة

 
    التعاريف ونطاق العمل١-١-٩

 وتنشرها حركات المد والجزر البحر النفايات الصلبة والفضالت التجارية والسكنية في أصنافتلقى 
 كما . إلى تشويه المناظر الجمالية في المناطق الترفيهيةمما يؤديواألمواج على طول السواحل البحرية 

 واألخشاب الواسعة اإلنتشار في الخليج أن تعمل كحواجز تعوق حركة النفاياته يمكن لتراكمات هذ
 ثم النفاياتعمليات جمع هذه ل ا تظهر األهمية البالغة لذ ،الكائنات الحية عند صعودها إلى الشاطئ الرملي

  .ا إلى مكان التخلص منههانقل
  
  الصلبه تصنيف النفايات ١-١-١-٩

لساحلية لجمع أنواع مختلفة من النفايات والتي يجب أن يتم التعامل معها يتعرض نظام إدارة المناطق ا
  .بالشكل الصحيح

  : وسيتم من خالل هذا الفصل التعامل مع التصنيف التالي للنفايات
  :النفايات البلدية المنزلية وهي كل ما ينتج عن اإلستخدامات الشخصية لألفراد مثـل  .١

 ).النهائية(مواد التغليف والتعبئة  •
 .بقايا الطعام والشراب •
 .نفايات الرحالت، وحفالت الشواء، واألنشطة الترفيهية الساحلية األخرى •
  ).اللبان(بقايا السجائر والعلكة  •

النفايات التجارية وهي الناتجة عن أنشطة المطاعم والمحالت قبل وصول المنتجات  .٢
  :للمستهلكين مثـل

 .عبوات النقل والتخزين •
 .بقايا ونفايات المطابخ •

  :نفايات األسواق وتشمل .٣
 .مواد التغليف •
  .وغيرها.... بقايا الخضروات، والفواكه، واللحوم   •

  :النفايات العضوية وتشمل .٤
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  أعمال التخلص من النفايات ٣ -٤
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  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

 .روث الحيوانات ، وأجساد الحيوانات والطيور النافقه •
 .النفايات الناتجة عن تقليم الحشائش واألشجار •

  .رافق والطرقمخلفات المباني وتشمل نفايات البناء والهدم وإنشاء الم .٥
 .النفايات الطبية الناتجة عن المصحات والمستشفيات .٦
 :مخلفات تشغيل الموانئ وتشمل .٧

 .نفايات بلدية من بقايا الطعام ، والخضروات ، واللحوم ، إلخ  ••
 .نفايات خطرة من مواد كيميائية للتنظيف وأعمال الصيانة  ••

  سة العامة لآلرصاد والبيئةويمكن الرجوع لمواصفات التخلص من النفايات حسب إصدار الرئا
  :النفايات الخطرة والتي تنتج عن ثالثة مصادر رئيسية هي .٨

  ...).تلوث بإنسكاب زيت البترول(من البحر  •
  ).وتشمل تسرب مواد كيماوية من الشاحنات(من حوادث المرور على طول الواجهة البحرية  •
 .ريةمن األنشطة اإلستثمارية وأعمال الصيانة على طول الواجهة البح •
  

  .التصنيفات المختلفة للنفايات بالمناطق الساحلية ) ١-١-٩(ويوضح الشكل 

  
   الصلبه بالمناطق الساحلية التصنيفات المختلفة للنفايات: )١-١-٩(الشكل 

  

، يتم  ولذا.  تشكلهاوتتغير طريقة التعامل مع النفايات تبعاً لتغير طبيعة تكوين النفايات ومدى الحظورة التي
  : ستعراض التعريفات التالية والتي سيتم التعامل معها من خالل هذا الفصلإ

  

   النفايات الخطرة -أ
، أو خليط مما سبق يمكن أن  ، أو غازية ، أو سائلة ، أو لدنة ، أو شبه صلبة هي النفايات على هيئة صلبة

 تركيزها ، أو صفاتها الكيميائية إذا لم يتم التعامل ، أو تشكل خطراً على صحة اإلنسان والبيئة بكميتها
  .معها أو تخزينها أو نقلها بالشكل الصحيح

  :وتشمل هذه النفايات الخطرة التعريفات التالية أيضاً

 البلدية النفايات

  النقلعبوات
والتخزين

 النفايات
 والفضالت
المنزلية

  المطاعمنفايات
والمحالت

 فضالت
  الشواءحفالت

والرحالت

 الطعامبقايا

 عبوات
التغليف

 العضويةالنفايات

  الحشائشقطع
واألشجار

 الحيواناتجثث

 أعقاب
 السجائر
والعلكة

 مخلفات
الحيوانات

 مخلفات
المطابخ

غيرها

هدم البناء والمخلفات

المباني
المستشفيات
المحالت
الموانئ

 البترولتسرب
)من البحر(

  والشحوم منالزيوت

 البحريةالمعدات

 مخلفات

البواخر

 الناتجة عنالنفايات
 تصادمال حوادث

 الخطرةالنفايات
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  أعمال التخلص من النفايات ٤ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

من التنظيمات البيئية  ) ١-٥-٧-١( جميع النفايات ذات المواصفات المنصوص عليها في الفقرة  .١
 وتشمل النفايات (Al Khafji Joint Operation KJO)لخفجي لمواصفات العمليات المشتركة با

، أو  ، أو غير المطابقة للمواصفات سم المنتجات الكيميائية التجارية المرفوضةأالكيميائية المعروفة ب
  . ، أو بقايا التسربات بقايا الحاويات

 حسب المواصفات ١١٣أي نفايات تتبقى بعد إجراء إختبار إجراءات منع تسرب المواد السامة رقم  .٢
في  (A-5) وهي نفسها المنصوص عليها في الجدول،  (US Title 40261 App II) األمريكية

  . من التنظيمات البيئية للهيئة الملكية لمدينتي الجبيل وينبع٧١ الصفحة رقم
  .أي نفايات تعرف على أنها نفايات خطرة حسب تعريفات الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة .٣
فايات الناتجة عن عمليات البترول أو أي مواد كيميائية أخرى والتي يظهر إجراء اإلختبار الن .٤

(1131 TCLP, US Title 40 261 Appendix II ) عليها تجاور المواد الملوثة للكميات 
 للتنظيمات البيئية للهيئة الملكية لمدينتي ٧١ بالصفحة رقم (SA)المنصوص عليها في الجدول 

  .عالجبيل وينب
  ).١(ُيرجى الرجوع للملحق 

ويمكن إعادة تصنيف النفايات الخطرة على أنها نفايات غير خطرة إذا لم تعد تحمل الصفات التي 
  .ُصنّـفت على أساسها أنها خطرة أوأنها قابلة للتدوير

  
 النفايات الصناعية غير الخطرة -ب

، ناتجة عن األنشطة  أو خليط مما سبقوهي النفايات على هيئة صلبة أو شبه صلبة أو سائلة أو غازية 
،  كما تشمل الخبث الناتج عن األنشطة الصناعية والتعدينية والزراعية. الصناعية والزراعية والتعدينية

، والنفايات الناتجة عن مرافق تنقية الهواء من  وعمليات اإلمداد بالمياه وعمليات معالجة الصرف الصحي
  .التلوث

  
 :النفايات البلدية  -ج
، نفايات الحدائق والتنسيق العام أو أية نفايات  ، النفايات المكتبية ، بقايا الطعام ، المخلفات تشمل القمامةو

، المؤسسات التجارية  ، المرافق البلدية ، التجارية أخرى قابلة للتحلل وتكون ناتجة عن المباني السكنية
  ). إلخ ...، النوادي البحرية مراكز التسوق(، ومن أنشطة المجتمع المختلفة  والصناعية

  
 ):خاملة(نفايات غير متفاعلة   ••

، مواد  ، الخرسانة ، اإلسمنت وهي نفايات غير متفاعلة كيميائياً أو حيوياً في وضعها الطبيعي مثل الزجاج
  .، منتجات المطاط الُمّصنع مثل اإلطارات ، البالط بلوك البناء
            

 : النفايات الطبية-هـ
لنفايات الناتجة عن المرافق الطبية في المصحات والمستشفيات والمراكز والمستوصفات الطبية وهي كل ا

  :ويمكن تصنيفها كما يلي ، معدية أو غير معدية وسواًء كانت ومراكز األبحاث والتشخيص الطبي
  

 أو مشعة النفايات الطبية اإلعتيادية وهي الناتجة عن المرافق الطبية والتي قد تكون معدية أو سامة  - د
أو قد تشكل خطراً على صحة اإلنسان أو البيئة إذا لم يتم التعامل معها بالطريقة الصحيحة في جمعها 

  .ونقلها والتخلص منها
نفايات الناتجة عن المرافق الطبية والتي يجب لالنفايات الطبية غير اإلعتيادية وهي غير ذلك من ا  - ذ

  .التعامل معها
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  أعمال التخلص من النفايات ٥ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

ويجب أن . بر واآلالت الحادة لتجنب الجروح أثناء التعامل معهايجب إعطاء اإلهتمام الخاص باإل  - ر
  .تجمع في أوعية خاصة ويتم التعامل معها بشكل منفصل

 . يتم التعامل مع جثث وأشالء الحيوانات على أنها نفايات طبية ملوثة وتعامل تباعاً لذلك  - ز
  
   عمليات جمع ونقل والتخلص من النفايات الصلبة٢-١-١-٩

  :خطوات إدارة المخلفات الصلبة والتي سيتم توضيحها في هذا الفصل وتشمل) ٢-١-٩(يوضح الشكل 
  .تولد وتخزين النفايات  ••
  .نظافة الشوارع  ••
  .نقل النفايات  ••
  .التخلص من النفايات  ••
  ...)الحرق، التدوير(بدائل التخلص من النفايات   ••
  :إدارة التشغيل  ••

  . إدارة الجمع والتخلص من النفايات-
  .المعدات والشاحنات صيانة وإصالح -
  . رصد وإحصاء بيانات التعامل مع النفايات-
  . المشتريات-
  . تركيب المنشآت-

  . اإلجتماعي–، واإلقتصادي   اإلجتماعي–األثر التقني   ••
  عمليات متابعة إدارة البيئة  ••
  .حمالت التواصل والتوعية  ••

التخزين الجمع النقـل مرمى النفايات

بديل آخر

التدريب

الرصد

المتابعة

المساندة الفنية 
والهندسية

الصيانة

التكاليف

التواصل

المشتريات

إدارة التشـغيل

نظافة الشوارع

  
  

  المخلفات الصلبه موضوع الدراسةخطوات إدارة ): ٢-١-٩(الشكل 
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  أعمال التخلص من النفايات ٦ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

   اإلطار القانوني والمراجع الفنية اإلضافية٢-١-٩
وفيما يلي . إن وزارة الشئون البلدية والقروية هي المعني الرئيسي في المملكة للتعامل مع النفايات الصلبة

  :بعض المراجع األساسية التي يجب التوافق معها
إدارة  " الفصل الخامس – )١٩٩٨سبتمبر (التنظيمات البيئية للهيئة الملكية لمدينتي الجبيل وينبع   ••

  ." النفايات
 الفصل الخامس –) ٢٠٠٣أبريل ( إدارة البيئة – (KJO)مواصفات العمليات المشتركة بالخفجي   ••

  ."إدارة النفايات"
الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت أو المواد الضارة في الحاالت الطارئة الصادرة   ••

  .م٣/٦/١٩٩١في 
  .ة الصحة السعودية إلدارة وجمع ونقل النفايات الطبيةإرشادات وزار  ••
 حسب مواصفات الرئاسة I ،II ،IIIتنظيمات إنشاء وإدارة مرامي النفايات وتصنيفها للدرجات   ••

  .العامة لألرصاد وحماية البـيئة
ويكمل هذا الفصل ما تم ذكره أعاله من مراجع فنية حيث يزيد عليها القيود الالزم التقيد بها   ••

ويمكن الحصول على مزيد من . توصيات والتطبيق الجيد لها وخاصة على المناطق الساحليةوال
  : التوصيات والتعليمات من المصادر التالية

  .على شبكة اإلنترنت (US-EPA)موقع وكالة حماية البيئة األمريكية   ••
  .(www.europa.eu.int)موقع اإلتحاد األوروبي على شبكة اإلنترنت   ••
                                                                 .املة للنفايات الصلبةاإلدارة المتك  ••

(Integrated Solid Waste Management, G Tchobanglous, H. 
Theissen) 

 (John T. Pfeiffer)هندسة إدارة النفايات الصلبة   ••
 (H.S. Peavy, D.R. Rowe , G Tchobanglous)الهندسة البيئية   ••
  

   قوائم التعامل مع النفايات ٣-١-٩
إن نظام وقوائم التعامل مع النفايات هو مجموعة من النماذج صممت لتعقب المخلفات من لحظة تولدها 

ويمكن من خالل هذا النظام أن . حتى تنتهي في مرمى النفايات سواًء بالتخزين أو المعالجة أو حتى الدفن
عنه من نفايات قد تم نقله والتعامل معه في النهاية على الشكل يتحقق مصدر تولد النفايات أن ما تولد 

  .الصحيح
  ، وتشير كل من الفقرة وتتولى األمانات والبلديات مسئولية نقل ومعالجة النفايات البلدية داخل نطاقاتها

ئية من التنظيمات البي) ٢-٥( والفقرة (KJO)من التنظيمات البيئية للعمليات المشتركة بالخفجي ) ٢-٥(
ويتم . للهيئة الملكية لمدينتي الجبيل وينبع على ضرورة تطبيق نظام التعامل مع النفايات بالمناطق الساحلية

  :تحديداً تطبيق القواعد التالية على المناطق الساحلية
البلدية الساحلية بإعداد نظام قوائم التعامل مع النفايات قبل السماح بنقل أي من / تقوم األمانة   ••

  .، وتقوم الجهة المستقبلة للنفايات بتوضيح إستقبالها للنفايات على القوائم المعدة ت في نطاقهاالنفايا
، حيث تحتفظ  البلدية الساحلية بإعداد العدد الكافي من نسخ قوائم التعامل مع النفايات/ تقوم األمانة   ••

سخة للرئاسة العامة لألرصاد بنسخة في ملفاتها وتسلّم نسخة إضافية لكل من الجهة الناقلة للنفايات ون
  .ستكمالها وتوقيع جميع األطراف عليهاإوحماية البيئة وذلك بعد أن يتم 

  تحتفظ الجهة الناقلة للنفايات بنسخ من قوائم التعامل مع النفايات ما دامت مستمرة في مباشرة   ••
ل التاريخ والوقت فإنه يسج) شركة أو مقاول آخر(نتقال عمل النقل لجهة أخرى إ، وفي حالة  العمل
نتقل فيه العمل على القوائم وتباعاً تنتقل مسئولية ايصال النفايات إلى المرمى على الجهة إالذي 

  . الناقلة الجديدة



  
  اإلشـتراطات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل
  المناطق الساحلية بالمملكة العربية السعودية

 

                          
 

  أعمال التخلص من النفايات ٧ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

تقوم الجهة الناقلة بالحصول على توقيع مؤرخ من جهة التعامل مع النفايات بمجرد وصول النفايات   ••
  .لمكان المعالجة أو الدفن

.  مع النفايات بتوثيق مكونات النفايات كما ذكرت على قوائم التعامل مع النفاياتتقوم جهة التعامل  ••
وفي حالة وجود أي إختالف عن المكونات المدونة بالقوائم فإنه يجب الرفع بذلك رسمياً للجهة 

  .المسئولة
 ٣٠ أقصاه يتم إعادة قوائم التعامل مع النفايات إلى الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة في موعد  ••

 .يوماً من تاريخ إستقبالها في جهة التعامل مع النفايات
  
   اإلجراءات واإلرشادات الفنية٤-١-٩
   أماكن إلقاء النفايات١-٤-١-٩

  إن تولد النفايات بإستمرار يقتضي اإلهتمام بأماكن إلقائها والمحافظة عليها لحين جمعها ونقلها للتعامل
ي أماكن إلقائها فإنه يتم تصميم صناديق جمع النفايات بما يساعد على ، ولتجنب تراكم النفايات ف معها

  .تجنب تساقط النفايات منها أو رشح السوائل أو حتى تعرض النفايات للحريق
الحشرات والقوارض جذب  أو ، ات بأغطية لمنع الروائح الكريهةويجب أن تكون صناديق جمع النفاي

ولعل هذه  .ت داخل الصناديق والتأكد من ذلكري إلقاء النفاياويجب على األشخاص تح. والقطط والكالب
  .   بتنفيذها البلدية / إحدى مهام خطة التوعية والتي يجب أن تقوم األمانة

    النفايات الخطرة١-١-٤-١-٩
أشخاص مؤهلين ة بالحذر التام لمنع انسكابها ويتم التعامل معها بواسطة يتم التعامل مع النفايات الخطر

، يجب أن يتم التعامل مع النفايات الخطرة عن طريق جهات  وعليه. مل مع النفايات الخطرةللتعا
متخصصة ومعتمدة للتعامل مع النفايات الخطرة وبما يتوافق مع اإلشتراطات الالزمة إلدارة المواد 

  : الخطرة وهي
 أن تكون أماكن ويجب. خطر الدخول إلى أماكن تخزين النفايات الخطرة إال لألشخاص المصرح لهم  ••

منطقة "تخزين النفايات الخطرة داخل مناطق ُمسّورة ومزّودة بلوحات تحذيرية مكتوب عليها 
  ". نفايات خطرة–محظورة 

تقوم الجهات المتخصصة بالتعامل مع النفايات الخطرة بتزويد العاملين بها بالمالبس والقفازات   ••
  .املون معها وعلى حسب كل حالةواألقنعة المناسبة لنوع النفايات الخطرة التي يتع

 مواد بناء الخزانات والمباني ومناطق تخزين النفايات الخطرة بحيث ال تتفاعل مع إختيار يتم   ••
  .النفايات الخطرة التي تحتويها

  .تبقى حاويات النفايات الخطرة محكمة الغلق دائماً، وتفتح فقط عند التعبئة أو التعامل مع النفايات  ••
ويتم . ات الخطرة حسب أنواعها وال يجب أن تُـخّزن األنواع المختلفة مع بعضهايتم تخزين النفاي  ••

    -:إتباع  القواعد التالية للفصل في تخزين النفايات الخطرة
o  يتم تخزين المذيبات القابلة لإلشتعال في غرف خاصة ومعبأة في حاويات ذات قاع غير قابل

  .للتسريب أو اإلحتراق
o لإلشتعال بعيداً عن المذيبات القابلة لإلشتعاليتم حفظ المواد القابلة .  
o  يتم تخزين األحماض في غرف خاصة ومعبأة في حاويات ذات قاع غير قابل للتسريب أو

  .الصدأ
o يجب حفظ المواد القلوية بعيداً عن األحماض.  
o يجب حفظ المواد المؤكسدة بعيداً عن المواد العضوية.  
o يداً عن األحماضيجب حفظ مركبات السيانيد والكبريت بع.  

  :يتم تسهيل الوصول لكل من   ••
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  أعمال التخلص من النفايات ٨ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

o  كجم والتي تخزن بما ال يزيد عن مستوى كتف ٣٥الحاويات والصناديق التي يزيد وزنها عن 
  .الشخص العادي

o  ال يتم تخزين أكثر من حاويتان أو صندوقان فوق بعضها بحيث يتم التخزين على هياكل تسمح
  .بحركتها بحرية

o ة حول الحاويات للسماح بمعاينتها والتعامل معهااإلحتفاظ بمسافات كافي.  
  .تنقل الحاويات الزجاجية والقابلة للكسر في حاويات أخرى مزدوجة  ••
، ويجب أن تكون الحاويات  يتم توفير حاويات احتياطية للصناديق المحتوية على النفايات الخطرة  ••

  :اإلحتياطية بالمواصفات التالية
o كبر من حجم أي صندوق من صناديق النفايات الخطرةيكون حجم الحاوية اإلحتياطية أ.  
o  مضافاً إليه حجم  من حجم أكبر حاوية مخزنة بها% ١١٠أن تكون مسافة التخزين مساوية لـ ،

  .  مم١١٠كمية األمطار الذي يمكن تجمعه في المساحة بمعدل تساقط أمطار 
  :ة باللغتين العربية واإلنجليزيةيتم تمييز الحاويات ببطاقات تعريف يوضح فيها المعلومات التالي  ••

o شعارالنفايات الخطرة.  
o إسم المادة الكيميائية.  
o شعار يوضح درجة خطورة النفايات.  
o تاريخ انتاج النفايات.  
o المدة القصوى للحفظ وخاصة في الكيماويات غير المستقرة.  
o تحذيرات التعامل مع نوع النفايات.  
o تعليمات التنظيف والصيانة.  
o طبقاً لتوصيات الجهات المتخصصة( في حاالت الحريق أو اإلنسكاب تعليمات الطوارئ.(  
o عنوان وأرقام هاتف جهات المختصة في التعامل مع النفايات .  

  :إسطوانات الغاز  ••
o يجب تخزينها في أماكن جيدة التهوية وفوهاتها مغطاة.  
o يتم تأمينها عن طريق ربطها بالسالسل.  
o لحركة النشطةال تخزن قريباً من الحرارة أو أماكن ا .  
o  يتم فصل تخزين اإلسطوانات الفارغة عن المملوءة         .  

يتم تزويد أماكن التخزين بالمعدات واألدوات الالزمة للسيطرة على التلوث وأن تكون دائماً في حالة   ••
  .تشغيلية جيدة

رصاد يمكن أن تتعرض أماكن التخزين للتفتيش في أي وقت عن طريق مندوبي الرئاسة العامة لأل  ••
 .والبيئة للتأكد من عوامل السالمة ومعدات الطوارئ

  
   النفايات الطبية٢-١-٤-١-٩

  :يتم جمع النفايات الطبية بالطرق التالية  ••
o توفير الحماية الالزمة للنفايات الطبية من تعرضها للحيوانات أو الرياح واألمطار.  
o ضيجب أال تشكل مكاناً مناسباً لتكاثر وتغذية الحشرات والقوار.  
o اال تكون عرضة للعامة أو األشخاص غير المؤهلين للتعامل معها  
o  يتم تمييز حاويات النفايات الطبية بعالمات تحذيرية واضحة يكتب عليها باللغتين العربية

  ".نفايات طبية"واإلنجليزية 
  .يتم جمعها بشكل منفصل عن باقي النفايات األخرى من المنبع  ••
  : الطبية بما يليويجب أن تتميز حاويات النفايات  ••

o  نفايات طبية"توضع عليها عالمات تحذيرية يكتب عليها باللغتين العربية واإلنجليزية."  
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  أعمال التخلص من النفايات ٩ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

o  يتم تمييزها بألوانها الواضحة حسب المواصفات للتأكد من التعامل معها بالشكل الصحيح حسب
  .األنظمة المعمول بها بالمملكة

دا النفايات الحادة أو المدببة والتي يمكن أن تتسبب وتوضع النفايات الطبية العادية في أكياس، ما ع  ••
  :ويجب أن تتميز هذه األكياس بما يلي. في قطع األكياس

o أكياس غيرمنفذة للسوائل.  
o أكياس متينة تقاوم القطع والتمزيق في الظروف العادية.  
o بإحكام لتجنب خروج النفايات منها أثناء النقل والتخزين يتم ربطها.  

  :الحادة في حاويات صلبة غير منفذة وال تتعرض للثقب، على أن تتميز بما يليوتوضع النفايات   ••
o توضع بالقرب من أماكن تولد هذا النوع من النفايات.  
o تغطى بإحكام لمنع تساقط أو فقدان النفايات.  
o  آالت حادة ملوثة"توضع عليها العبارة." 
  

فيجب أال تخزن لمدة تزيد ) مؤمنة في حاويات معتمدة بإستثناء اآلالت الحادة ال( أما النفايات الطبية المعدية 

  . درجة مئوية٦عن سبعة أيام، أو درجة حرارة أعلى من 
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  أعمال التخلص من النفايات ١٠ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

  )الناتجه من النشاط السكاني( النفايات البلدية٣-١-٤-١-٩
 كماً ونوعاً وقد تتغير مكوناتها من مكان آلخر أو من موسم) المواطنين(تتنوع مكونات النفايات البلدية

  .المكونات الرئيسية للنفايات البلدية) ٣-١-٩(ويوضح الشكل . آلخر

معادن أخرى 
معادن غير حديدية    

الحديد والصلب 
الزجاج
البالستيك
الورق
الحيوانات
الخضار

أخرىالمشروباتالمأآوالتالتغليف

والكبريت والفسفور ونسبة يتم تحديد نسب الكربون والهيدروجين والنيتروجين واألكسجين     
(LHV)الرطوبة والرماد بدرج التسخين المنخفضة 

  
  )النشاط السكاني (المكونات الرئيسية للنفايات البلدية) ٣-١-٩(الشكل 

 
،  نسب المكونات من كربون(ويجب تحديد المكونات األولية الداخلة في تركيب كل حالة على حدة 

 الطريقة المثلى في التخلص إختيار حتى يمكن ) بريت وغيرها، والك ، وهيدروجين ، ونيتروجين وأكسجين
  .منها

ويتم جمع وتخزين ونقل النفايات البلدية تبعاً لحجم النفايات المتولدة ومدى كثافة أماكن تولد النفايات 
  .بالمناطق الساحلية

  :يةوفي حالة قلة النفايات البلدية المتولدة، فإنه يمكن التعامل معها بالمقومات التال
  .توضع حاويات محلية ضخمة  ••
  .تتحرك على عجل ٣م١تزود األماكن بحاويات سعة   ••
  . لتر على جوانب الطرق٥٠نشر حاويات سعة   ••
 .البلدية/ ، يوضع عليها شعار األمانة  لتر٥٠تزود الحاويات بأكياس بالستيكية سعة   ••

ير مكلفة ويسهل جمعها عن وتعتبر األكياس البالستيكية هي أفضل الحلول في هذه الحالة، حيث أنها غ
  .طريق سيارات نقل النفايات ذات المكبس وال تحتاج لرفعها برافعة خاصة

  

.  ٣ م٣٠-٢٠، فإنه يفضل إستخدام  حاويات مغطاة بحجم  أما إذا كان حجم النفايات البلدية المتولدة مرتفعاً
رفع الحاويات الممتلئة ووضع وفي هذه الحالة يتم تزويد سيارات نقل النفايات برافعات هيدروليكية ل

ويتم التعامل مع . كما يجب أن تجهز لها الطرق اإلسفلتية للوصول للحاويات. حاويات أخرى فارغة
  .والقديمه والغير سليمه) مثل الموبيليات واألجهزة المنزلية(النفايات البلدية ذات الحجم الضخم 

، أو   صندوق نفايات مغطى خاص بكل محلأما نفايات المحالت فيتم التعامل معها من خالل تأمين
، وتكون مسئولية المالك في التعامل مع كل ما ينتج عن نشاط محله من  صناديق نفايات مشتركة إن أمكن

  .نفايات الصلبه
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  أعمال التخلص من النفايات ١١ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

  :ويتم تطبيق التعليمات التالية إجبارياً للحفاظ على النظافة العامة المحيطه بالمحالت
  .لقمامة لتنظيف المنطقة حوول المحالتتوفير العدد الكافي من صناديق ا  ••
  .تحمل مسئولية التنظيف حول صناديق القمامة  ••
  . القيام بتفريغ صناديق القمامة يوميا في الحاويات  ••
  .تنظيف وتعقيم صناديق القمامة  ••
...) ، وأخرى لبقايا المطابخ ، والمواد العضوية لمواد التغليف(تأجير عدد من حاويات النفايات   ••

  . فريغها أسبوعياًوالتأكد من ت
نفس قواعد النفايات البلدية ونفايات ) أرصفة اليخوت والمراكب(وينطبق على النفايات المتولدة من المارينا 

، حيث تكون مسئولية مدير المارينا في التخلص من النفايات المتولدة بالشكل الصحيح وطبقاً  المحالت
 مسئوال عن توعية مرتادي المكان حول كيفية التعامل مع ويكون مدير المارينا أيضاً. لألنظمة والتعليمات

  .النفايات
  

، وتكون  ويجب توزيع صناديق القمامة بإنتظام على طول الواجهة البحرية وفي أماكن ارتياد الشواطئ
صناديق القمامة بأعداد وأحجام مناسبة تسمح لها بإستيعاب جميع النفايات المتوقعة بين فترتي تفريغ 

، وتكون مسئولية عمال   ويتم إجراء الصيانة الوقائية للصناديق مع تبديل التالف منها دورياً.الصناديق
 ٤٨البلدية بإتخاذ الالزم في خالل / ، حيث تقوم األمانة  النظافة في اإلبالغ عن أي تلف لهذه الصناديق

  .ساعة
، ويتم تفريغها  كية شفافة لتر ، تزود بأكياس بالستي٥٠ويكون الحجم المناسب لصناديق القمامة هو 

  ويتم توزيعها على مسافات تقارب. متالئهاإوتنظيفها وتعقيمها مرة واحدة أسبوعياً على األقل أو عند 
 م في حين يتم زيادة أعدادها بالقرب من المساجد ومواقف السيارات والحدائق العامة وغيرها من ١٠٠

  .األماكن األخرى
، كما يجب أن توضع صناديق القمامة  غطاة لتجنب الحشرات والقوارضويجب أن تكون صناديق القمامة م

  . م من أماكن الراحة والشواء لتجنب تجمع الحشرات ومضايقة المستخدمين٥على بعد ال يقل عن 
  .البلدية التعاقد مع شركات جمع القمامة المتخصصة والمعتمدة لجمع ونقل النفايات البلدية/ ويمكن لألمانة 

  

  :مخلفات العضوية أساسياً من نوعينوتتكون ال
  .من الخاليا الحيوانية جثث الحيوانات الميتة -
 . من الخاليا النباتية نفايات األشجار وقطع الحشائش -
  

  :ويتم التعامل مع جثث ومخلفات الحيوانات بالطريقة التالية
تنظيف وضع التنظيمات الصارمة المنظمة لدخول الشاطئ ومناطق أشجار المانجروف لغسيل و  ••

  .الحيوانات ، على أن تحدد أماكن معينة ومعروفة لهذا الغرض
جمع مخلفات وجثث الحيوانات النافقة فور التعرف على أماكنها مع متابعة التفتيش اليومي لعدة   ••

  . مرات
  .تنظيف وتعقيم األماكن التي تم إخالؤها من مخلفات وجثث الحيوانات النافقة  ••
  . القوارض ولعدة مرات سنوياً أو مرات إضافية إذا لزم األمرتنظيم الحمالت الدورية لمكافحة  ••
  :، فيتم إتخاذ التالي أما مخلفات الحدائق من حشائش وأشجار  ••
  .جمع مخلفات الحدائق يومياً وفي نفس اليوم الذي نتجت به  ••
  .تشجيع إستخدامها للتسميد  ••
لمبيدات الحشرية والمعادن تركيزات ا( السماد الناتج حسب مواصفات الجودة العالمية نوعيةتقييم   ••

  ).الثقيلة
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  أعمال التخلص من النفايات ١٢ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

، المنتزهات واألشجار وذلك لتجنب أي  يستخدم السماد الناتج في تسميد المناطق العامة الخضراء  ••
  .مشكلة تسويقية

ويقوم منسوبي األمانات والبلديات المعنيين بإعداد وإستخدام مؤشرات لقياس كفاءة وكفاية اإلستجابة 
  .لنتائج بشكل منتظمللتنظيمات مع تسجيل وحفظ ا

  

وتشكل نظافة الشوارع عامالً مهماً في إظهار صورة المدينة بالشكل الالئق، خاصة عند تنميتها سياحياً 
  .حيث يتأثر السائح بنظافة الشوارع

ويتم إستخدام المعدات الالزمة لتنظيف الشوارع والتي تتنوع من األنواع العادية حتى المعدات المتخصصة 
، فإنه يلزم توفير عامل نظافة واحد على األقل لكل كيلو متر طولي  وبشكل نظري. ة الطرقجداً في نظاف

  ويجب أن تهتم .  كجم نفايات يوميا١٠٠ً-٥٠من الواجهة البحرية حيث سيقوم بجمع ما يتراوح بين 
إلنطباع الجيد عن البلدية بصيانة المعدات المستخدمة ونظافة العاملين عليها مما يساهم في تكامل ا/ األمانة 
  .البلدية/ األمانة 

  

 يوماً من ١٤، وذلك بعد مدة  يجب إزالة السيارات والمعدات المهملة في الشوارع والساحات العامةو
  .إخطار مالك السيارة أو المعدة بإزالتها

  
   تعليمات جمع ونقل النفايات٢-٤-١-٩
    عام١-٢-٤-١-٩

وتتأثر طريقة جمع النفايات بالفترات الزمنية . اصة بكل منطقةتتغير طرق جمع النفايات بتغير الظروف الخ
عدد مرات الجمع، عدد العمال المتاح، نوع (الالزمة للجمع والنقل والعديد من العوامل األخرى مثل 

  ...).، تعامل سائق الشاحنة مع الحاويات شاحنات النقل
  .نفايات يومياً كجم ١٠٠ويفضل أال يزيد جهد العامل الواحد عن جمع أكثر من 

  :ويمكن اإلعتماد على األسس التالية في عملية جمع النفايات
  .يتم جمع النفايات الضخمة مرة واحدة شهرياً على األقل  ••
  .يتم جمع النفايات الطبية والخطرة مرة واحدة أسبوعياً  ••
  .يتم جمع المواد المتعفنة من النفايات البلدية يومياً  ••
  .رى مرتين أسبوعياًيتم جمع النفايات البلدية األخ  ••
  .يتم جمع بقايا ومخلفات الصرف الصحي يومياً  ••
  .يتم جمع الناتج اليومي من النفايات الخطرة والطبية حسب الحاجة  ••

، إال في بعض الحاالت الخاصة  وبشكل عام ، ال يجب نقل نفايات األمانات والبلديات خارج حدود نطاقها
، أو تدويرها وإعادة إستخدامها أو أن تقتضي الدراسات  التي يلزمها إجراءات خاصة في التعامل معها

ويلزم في هذه الحالة إتباع  األنظمة . اإلقتصادية ضرورة تجميع النفايات على مستوى محلي أو وطني
والتعليمات الخاصة بنقل وتخزين النفايات حسب أنواعها والصادرة من الرئاسة العامة لألرصاد وحماية 

  .البيئة
  
  النفايات الخطرة  ٢-٢-٤-١-٩

يتم تطبيق اإلجراءات التالية للنفايات الخطرة والتي يتم التخلص منها في المدافن الصحية من الدرجة 
  ):Class I – Land Fill(األولى 

  ) :من المصدر الى المقر النهائي(تتبع النفايات  -
  .يتم نقل النفايات الخطرة عن طريق متخصصين في هذا المجال  ••
  .شحنة من النفايات بقائمة بيانات متكاملة عن الشحنةيتم تزويد كل   ••
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  أعمال التخلص من النفايات ١٣ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

يتم تثبيت عالمات مميزة على الصناديق والحاويات موضحاً عليها كود األمم المتحدة المتفق عليه   ••
  .للنفايات الخطرة

  .توضيح المصدر والمقر النهائي للنفايات الخطرة على الحاويات  ••
  .يتم أرشفة المعلومات التفصيلية عن كل شحنة  ••
  .إتباع التعليمات الخاصة بالتعامل مع كل نوعية من النفايات  ••
تفاقية إوذلك حسب ) حروف سوداء على خلفية برتقالية(يجب تمييز الشاحنات الناقلة بعالمات مميزة   ••

  ".لنقل المواد الخطرة " ويكتب عليها باللغتين العربية واإلنجليزية ) بازل(
  .ويزود السائق بهاتف محمول) GPS(قع العالمية يتم تزويد الشاحنات بأجهزة تحديد الموا  ••

  :أما الجوانب الفنية للتعامل مع النفايات الخطرة فتشمل ما يلي -
  .إجراءات التشغيل  ••
  ).إلخ...تحلل المطاط، صدأ الحديد (تفاعالت مواد النفايات مع بعضها   ••
  .تجنب مخاطر السالمة والصحة بإستخدام وسائل السالمة  ••
  .لتزام بالتعليماتمراقبة الجودة واإل  ••
  :إدارة حاالت الطوارئ والحوادث والتي تشمل  ••

  .اإلجراءات الفورية لتجنب األخطار -
 .اإلتصال الطارئ بالشرطة والدفاع المدني -
  .اإلبالغ الفوري للجهات المختصة -
  .ضرورة وجود إجراءات محددة ومدونه ألعمال التشغيل  ••
  .بلديات المختلفة لتبادل الخبراتال/ يتم سنوياً عقد اجتماع تنسيقي بين األمانات   ••
  :تطوير إجراءات إلتمام العمل ليتم إتباعها عند التنفيذ، ويجب أن تشمل ما يلي  ••

  .إمكانية نقل النفايات الخطرة في حاويات كبيرة أو براميل -
  .إتباع  التعليمات بدقة لتجنب الحوادث -
، على أن يراقب   ساعة٢٤تجنب مسافات النقل البعيدة حيث يجب أال يتعدى زمن الرحلة عن  -

  . ساعات يوميا٨ً وال يتعدى زمن قيادة السائق عن  ،زمن النقل بأداة قياس زمن قياسية
  .ال يسمح بوقوف الشاحنات المحملة بالنفايات الخطرة أثناء الليل في األماكن العامة  ••
  .نزالقها أو حركتها خالل ظروف النقل العاديةإيتم إحكام الحاويات لمنع   ••
كما تعرفها الرئاسة العامة لألرصاد وحماية ( ح بنقل النفايات الخطرة الممنوعة ال يسم  ••

  ).البيئة
  .يجب تنظيف وغسيل الشاحنة بين كل رحلتين  ••
  .يتم جمع مياه الغسيل والتعامل معها على أنها نفايات خطرة  ••
  ساعة من وقت٤٨اإلنتهاء من نقل كامل الشحنة المتفق على نقلها في مدة ال تزيد عن   ••

  .اإلتفاق والقبول
، على   ساعة٢٤، يتم إرجاعها لمكان إنتاجها في خالل  في حالة رفض إستقبال الشحنة  ••

  .أن يتحمل المتسبب في إنتاجها تكاليف عودتها
وتكون المسئولية مشتركة بين كل من الجهة المسؤولة عن النقل والرئاسة العامة لألرصاد والبيئة في 

  . العمل الخاصة بنقل النفايات الخطرةإعداد وتطوير إجراءات إتمام
البلديات باإلشراف محلياً على تطبيق اإلجراءات المذكورة ومتابعة إعداد / ويجب أن تقوم األمانات 

  .الالئحة التنفيذية لها
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  أعمال التخلص من النفايات ١٤ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

    النفايات الطبية٣-٢-٤-١-٩
صة ومعتمدة ، كما يجب نقلها عن طريق شركات متخص يجب فصل النفايات الطبية عن النفايات األخرى

  .  وذلك في إطارة األنظمة والتعليمات الخاصة بوزارة الصحة بالمملكة
،  "لنقل النفايات الطبية " ويجب أن تزود جميع الشاحنات بعالمات وكتابات باللغتين العربية واإلنجليزية 

  .كما يجب أن تميز بشعار النفايات الطبية حسب تعليمات وزارة الصحة
   
  يات البلدية  النفا٤-٢-٤-١-٩

، على  البلدية/  طبقاً إلحتياجات األمانة  ٣ م٣٠-١٥يتم جمع النفايات البلدية بشاحنات مزودة بمكبس سعة 
  . ساعة٢٤أال تبقى النفايات في الشاحنات ألكثر من 

ويتم تنظيف . يتم جمع النفايات البلدية المعّبأة في أكياس أو من صناديق القمامة ونقلها بشاحنات مغطاة
  .وتعقيم هذه الشاحنات يومياً

كما يتم تزويد هذه الشاحنات باإلضافات التحذيرية الالزمة ومعدات السالمة الالزمة للحفاظ على صحة 
  .وسالمة مشغلي الشاحنة
، فيتم نقلها عن طريق شاحنات مخصصة لحمل هذه الحاويات وبواسطة شركات  أما الحاويات الضخمة
الحاويات أثناء النقل وتكون مصممة بحيث ال تسمح بتساقط أو إنسكاب ويجب تغطية . متخصصة ومعتمدة
  .ويجب عند تفريغ الحاويات القيام بغسيلها وتعقيمها قبل إستخدامها مرة أخرى. أي من محتوياتها

البلدية وتحديداً بالمناطق الساحلية إعتماداً / ويتم تحديد مسار شاحنة جمع ونقل النفايات داخل نطاق األمانة 
  .على نماذج نقل ومرور خاصة حيث يؤثر مسار جمع النفايات بشكل كبير جداً على تكاليف الجمع والنقل

  
    تعليمات المعالجة والتخلص من النفايات ٣-٤-١-٩

  :، فإنه يتم معالجتها والتخلص منها وفق األسس التالية بمجرد إنتهاء أعمال جمع ونقل النفايات
  .طبيعة وحجم النفايات  ••
  . النفايات ودرجة تلوثهامكونات  ••
  .توفر مرفق معالجة النفايات والمسافة إليه  ••
  .تكاليف معالجة النفايات  ••
  ويجب أال يسمح بأي حال من األحوال بالتخلص من النفايات بإلقائها في األراضي أو الوديان  ••

مل معها ، كما ال يسمح بحرقها أو التعا ، أو المناطق الساحلية أو حتى في أعماق البحار المائية
 . خارج المراقبة والسيطرة

  
  )صحيةالمدافن ال(  أماكن التخلص من النفايات ١-٣-٤-١-٩

  ):المدفن الصحي( وتشغيل أماكن التخلص من النفايات إختيار يتم إتباع اإلرشادات العامة التالية عند 
  : من حيث التصميم-أوالً
  . سنوات١٠ايات لمدة إلستيعاب النف) المدفن الصحي(  حجم المرمىإختيار يتم   ••
  .تمهيد طريق إسفلتي إلى مرمى  ••
  .يتم إحاطة المرمى بسور وبوابة تسمح بالسيطرة على دخول المرمى  ••
  .يتم تحديد مناطق لتفريغ الشاحنات الضخمة وأماكن أخرى في المرمى للناقالت والعربات األصغر  ••
  .قبال اليومي للنفاياتلإلست) مناطق الخاليا(يتم تقسيم المرمى تناظرياً على شكل وحدات   ••
  . م٣الحد األقصى لعمق النفايات ال يزيد عن   ••
  . سم٦٠تلقي النفايات على شكل طبقات ال تزيد سماكة الواحدة منها عن   ••
  . سم١٥تغطي كل طبقة يومياً باألتربة وبسمك ال يقل عن   ••
  .يتم إستخدام األتربة من نفس موقع المرمى بقدر اإلمكان  ••
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  أعمال التخلص من النفايات ١٥ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

  . م٤٠لمسافات كل ) الزلط(م يتم وضع طبقات من الركا  ••
، فإنه يمكن تجميع الغاز المتولد من النفايات وإستخدامه في توليد  حسب دراسة جدواها اإلقتصادية  ••

  .الطاقة الكهربائية
لعدم السماح بركود  % ٢-١، وتكون بميل جانبي  يتم تزويد المرمى بقنوات لتصريف مياه األمطار  ••

  .المياه
  .ياه إطفاء الحرائقيتم تزويد الموقع بشبكة م  ••
  .لمنع تلوثها) إن وجدت(يتم تحويل أي منابع مياه أسفل المرمى   ••
  .ختيار يتم مراقبة المياه الجوفية عن طريق حفر آبار المراقبة واإل  ••
  . موقع المرمى ليكون أعلى من أقصى ارتفاع للمياه الجوفيةإختيار يتم   ••
  .ال يسمح بالرعي أو إطعام الماشية ضمن حدود المرمى  ••
يتم تحديد منطقة محظورة حول المرمى يعادل محيطها ثالثة أضعاف محيط مرمى النفايات على   ••

  .األقل
  .ضمن المرمى والمنطقة المحظورة) سواًء لطعام اإلنسان أو الحيوان ( ال يسمح بالزراعة   ••
  :من حيث التشغيل -ثانياً 
  .يتم تزويد مرمى النفايات بخطوط للهواتف  ••
  .يات بمولد للطاقة الكهربائيةيتم تزويد مرمى النفا  ••
  .يسمح بإستخدام المرمى ستة أيام أسبوعياً ولمدة عشر ساعات يومياً  ••
  .يتم تزويد المرمى بإستراحة مجهزة للعاملين  ••
  .يتم توفير مظلة للمعدات العاملة بالمرمى  ••
  .يتم تزويد المرمى بخزان وقود يكفي لتشغيل المعدات لمدة أسبوع  ••
  .جميع شحنات النفايات الواردةيتم تسجيل وحفظ بيانات   ••
يتم تزويد المرمى بميزان يستخدم لوزن وتسجيل بيانات جميع الشاحنات والناقالت والسيارات   ••

  .الداخلة والخارجة عن المرمى
، تلوث مياه  ، إنبعاث مواد سامة ، انفجار حريق(يتم حفظ نسخة من خطة إخالء للحاالت الطارئة   ••

، وأسماء ومناصب األشخاص الواجب اإلتصال   اإلجراءات المتبعةبالموقع موضحاً بها) إلخ....
  .  بهم مع توضيح أرقام هواتفهم وأرقام الفاكس

، وتستمر  يتم مراقبة موقع المرمى وجودة المياه السطحية والجوفية بالمرمى خالل عمره التشغيلي  ••
  . سنة الحقة إلغالق المرمى نهائيا٣٠ًهذه المراقبة لمدة 

  . المراقبة إلجراءات وأنظمة الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئةتخضع عمليات  ••
، وتقديم تقرير بنتائج التفتيش لكل من   أشهر على إجراءات التشغيل والمراقبة٣يتم التفتيش كل   ••

  .الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة والجهات البلدية المختصة
  . قاعدة بيانات متكاملةيتم حفظ جميع هذه المعلومات إلكترونياً ضمن  ••
  .يتم تسجيل ومراقبة كميات ومكونات المواد الخطرة والنفايات الناتجة في موقع المرمى  ••
  :ات أخرىإعتبار  -ثالثاً
  .يتم السماح بإستخدام  المرافق والمعدات الرسمية فقط أو المتوافقة معها في التخلص من النفايات  ••
          صفات القياسية الدولية لنظام اإلدارة البيئيةيجب أن تتوافق المرافق الرسمية مع الموا  ••

(ISO 14000).  
  ).البلدية، الخطرة، الطبية(يتم الفصل دائماً بين النفايات بأنواعها   ••
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  أعمال التخلص من النفايات ١٦ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

ويمكن أن تتولى األمانة . يتم التخلص من النفايات على حساب المتسبب في إنتاجها وعلى مسئوليته  ••
  . ن هذه النفايات مقابل رسوم محددةالبلدية الساحلية مسئولية التخلص م/ 

يتم مخالفة المتسبب في إنتاج النفايات عند عدم قيامه بالتخلص منها بالشكل الصحيح، مع عدم   ••
 .اإلخالل بالمواصفات القائمة حالياً

  
    النفايات الخطرة ٢-٣-٤-١-٩

  دة من أي منطقة أخرى يتم التعامل مع النفايات الخطرة المتولدة بالمناطق الساحلية مثل تلك المتول
  .، وحسب إجراءات ومسئولية الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة بالمملكة

وتنص اإلجراءات الحالية على التخلص من النفايات الخطرة في مرمى نفايات من الدرجة األولى       
)Class I Landfill(ويحقق الحد األدنى التالي من اإلشتراطات ، :  

  .المرمى أعلى من أقصى ارتفاع للمياه الجوفيةيكون منسوب   ••
  .يتم تقسيم المرمى إلى وحدات  ••
  .)Geotextile(يتم عزل أرضية المرمى بطبقتين من المطاط أو النسيج الخاص بالعزل   ••
، على أن تزود طبقة الرمل بشبكة من مواسير  يتم ردم طبقة من الرمل أسفل طبقتي العزل  ••

  .لمياه المجمعة بهدف تجنب مخاطر تلوث المياه الجوفيةالتصريف تصب في محطة لمعالجة ا
  .يتم إنشاء قنوات لتصريف مياه األمطار وتحويلها بعيداً عن وحدات المرمى  ••
  .الناتج عن وحدات المرمى ومعالجتها قبل تصريفها) Leachate(يتم جمع مياه األمطار والرشح   ••
 الجودة القياسية للرئاسة العامة لألرصاد أن تتوافق مواصفات المياه المعالجة مع مواصفاتأن يجب   ••

  .وحماية البيئة
يتم التخلص من حاويات النفايات الخطرة مجمعة في وحدات حسب مكوناتها لتجنب التفاعالت   ••

  .العكسية
  .يتم وضع مواد تعبئة ماصة للصدمات بين حاويات النفايات الخطرة  ••
ياه مع تزويد محيط الغطاء بقناة لتصريف فور امتـالء الوحدة يتم إغالقها بغطاء مانع لتسرب الم  ••

 . مياه األمطار
  

من الدرجة األولى          ) المدفن الصحي (  قطاع نموذجي في مرمى نفايات) ٤-١-٩(ويبين الشكل 
)Class I Landfill(.  
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  أعمال التخلص من النفايات ١٧ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

عبوات النفايات الخطرة

المادة المالئة 
...)رمل ، طين ، (

التبطين المزدوج

غطاء عازل للرطوبة  مجاري تجميع مياه األمطار

رمل

منسوب المياه الجوفية

مواسير تصريف

    
            الدرجة األولىمن) المدفن الصحي( نفاياتقطاع نموذجي في مرمى ) ٤-١-٩(الشكل 

)Class I Landfill(  
  

الترتيب العام لموقع مرمى النفايات من الدرجة األولى والذي يتضح منه ما ) ٥-١-٩(كما يبين الشكل 
  :يلي
  . الوحدات بمحطة لمعالجة المياه المجمعةهتتصل شبكات تصريف ميا  ••
  .يتم تسوير الموقع لمنع الدخول ومنع تطاير األوراق واألكياس البالستيكية  ••
  .ة الدائمة لبوابة الدخولتوفير المراقب  ••
  .يحظر دخول الموقع لغير المصرح لهم  ••
  .يتم تزويد المرمى بميزان لوزن الشاحنات الواردة للمرمى على أن تتم معايرة الميزان شهرياً  ••
وال ) Upstream(يتم حفر آبار إختبار جودة المياه الجوفية بعدد ال يقل عن بئر واحد قبل المرمى   ••

  ).Downstream(مرمى  آبار بعد ال٣يقل عن 
  .يتم تزويد المرمى بمبنى صغير يحتوي على أماكن لإلدارة والصيانة واإلستراحة  ••
  :، فإنه يراعى ما يلي ومن حيث إعتبار ات تشغيل المرمى  ••

  .يجب أن تتوافق مواد النفايات مع مواد تبطين المرمى -
لمجمعة في كل وحدة مع يجب أن تتوافق طبيعة مكونات مواد النفايات الحيوية والكيميائية ا -

  .بعضها
  .يتم تزويد المرمى بالمعدات واآلالت الالزمة لتشغيله وصيانته -
  .يتم التحكم والسيطرة على األتربة والروائح والحرائق في المرمى -
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  أعمال التخلص من النفايات ١٨ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

محطة معالجة المياه 

وحدات ممتلئة

وحدات تحت االستخدام
السور

البوابة

المكتب والورشة

وزن وتفريغ الشاحنات

إتجاه سريان المياه الجوفية
آبار إستكشافية

  
 من الدرجة األولى) المدفن الصحي(المخطط العام لموقع مرمى النفايات ) ٥-١-٩(الشكل 

  

     النفايات الطبية٣-٣-٤-١-٩
  .يتم التخلص من النفايات الطبية وفق التطبيق الصارم ألنظمة وإجراءات وزارة الصحة السعودية

  
    النفايات البلدية والنفايات الصناعية غير الخطرة ٤-٣-٤-١-٩

يتم التخلص من النفايات البلدية والنفايات الصناعية غير الخطرة في مرمى نفايات من الدرجة الثانية 
)Class II Landfill( والتي تحقق الحد األدنى من المقومات التالية ،:  

  .تجنب دخول مياه األمطار لوحدات المرمى  ••
يتم تقسيم المرمى لوحدات تخصص بعضها إلستقبال النفايات البلدية والبعض اآلخر إلستقبال   ••

  .النفايات الصناعية غير الخطرة
  .ائح والتلوث وتطاير المكونات الخفيفةيتم تغطية الوحدات باألتربة يومياً لتجنب إنتشار  الرو  ••
) Leachate(يتم تبطين الرمى بطبقة من المواد العازلة المناسبة لمنع تسرب المياه الراشحة   ••

  .لباطن األرض وتلويث المياه الجوفية
  .يجب أال تتفاعل مواد النفايات مع مواد تبطين المرمى كيميائياً  ••
  .مجمعة في وحدة واحدة من المرمى)  وفيزيائياً وحيوياًكيميائياً(يتم إلقاء النفايات المتجانسة   ••
  . تجهيز الموقع بُمعـّدة إلطفاء الحريق تستخدم بإنتظام كإجراء وقائي لمنع الحرائق وإثارة األتربة  ••
تزويد المرمى بنظام تصريف لمياه األمطار ومياه الترشيح ومعالجتها قبل التخلص منها وذلك حسب   ••

  .رئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئةالمواصفات القياسية لل
يتم تسوير المرمى لمنع دخول غير المختصين على أن يكون دخولهم مقصوراً على أداء أعمالهم   ••

  .لتقليل فرص التعرض للمخاطر
  .ومراقبة الغازات المنبعثة) Leachate(يتم تزويد كل مرمى بأجهزة للكشف على مياه الرشح   ••
لمياه الجوفية بواقع بئر واحد على األقل قبل المرمى وثالثة آبار بعد يتم حفر آبار إختبار جودة ا  ••

  .المرمى
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  أعمال التخلص من النفايات ١٩ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

يتم تزويد المرمى بميزان للشاحنات يوضع على مدخل المرمى ويزود بالسجالت الالزمة لحفظ   ••
 . البيانات المسجلة

  
    مخلفات المباني٥-٣-٤-١-٩

ات اإلعتيادية أو أي مواقع أخرى تحددها يتم التخلص من مخلفات المباني في مرامي األمانات والبلدي
  .الرئاسة العامة لألرصاد والبيئة، وعلى حسب المصدر المنتج لهذا النوع من النفايات

  

، يتم فرض غرامات على المخالفين للتعليمات بإلقاء مخلفات المباني خارج المواقع المحددة لها  وعليه
  .ويجب إعادة الوضع كما كان على نفقتهم الخاصة

، والحفاظ على الصحة  وال يسمح بتجمع هذا النوع من مخلفات المباني والهدم وذلك تحقيقاً لشروط السالمة
ويتم التخلص من هذا النوع من النفايات في . ، ومنع تكاثر القوارض والحشرات العامة للعاملين والسكان

  .ة تحت مسئولية البلديات بالمنطق(Grade III)مرامي من الدرجة الثالثة 
  :ويجب أن تكون مرامي النفايات من الدرجة الثالثة بمواصفات ال تقل عما يلي

  .يجب أن تكون أعلى من منسوب المياه الجوفية بالمنطقة  ••
  .تحاط بأسوار ويمنع دخول غير المصرح لهم  ••
  .ال يسمح مطلقاً بحرق النفايات في الهواء  ••
  . العامة لألرصاد وحماية البيئةيتم تطبيق أنظمة وتعليمات الطوارئ حسب تعليمات الرئاسة  ••
يتم تغطية األجزاء الممتلئة من المرمى بالتربة والتي يتم زراعتها وذلك لمنع تآكلها وتعرض النفايات   ••

 .للهواء
  
    تدوير النفايات٤-٤-١-٩

يمكن التعامل مع النفايات بشكل بناء وذلك بإعادة تدويرها بعد القيام بدراسة جدوى لذلك في ظل الظروف 
  .إلقتصادية واإلجتماعية للمملكةا

  : ويجب أن يتوفر في مرافق تدوير النفايات ما يلي
  :تتوافق مع األنظمة والتعليمات لتطبيق اآلتي  ••

 .اإلشعاعات -
  .(Waste Water - Liquid Effluent)السوائل الخارجة  -
  .الضجيج -
  .التعامل مع النفايات الصلبة -
  .القيام بدراسة األثر البيئي قبل إنشاءها -
 .)ISO 14000(القيام بالتفتيش البيئي الدوري أثناء التشغيل حيث يجب أن تتوافق مع نظام  -
  

  األفران المخصصةإستخدام   ١-٤-٤-١-٩
ال تتوافر بالمملكة حالياً ، ويلزم الكثير من الوقت إلنشاء مرافق للتعامل مع النفايات سواًء بالتخزين أو 

  :ة أو الحرارية ، حيث يحتاج إنشاؤها إلى اإلجراءات التاليةإعادة التدوير أو المعالجة الكيميائي
  .أعمال التصميم  ••
  .تحديد أفضل المواقع إلقامة المرفق  ••
  .القيام بدراسة األثر البيئي  ••
  .إنهاء اإلجراءات اإلدارية للحصول على التصاريح الالزمة توفير اإلعتمادات المالية الالزمة  ••
  .إنشاء وتشغيل المرفق  ••
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  أعمال التخلص من النفايات ٢٠ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

،  وعلى أية حال.  طويل المدى لألمانات والبلدياتإختيار للمعالجة الحرارية للنفايات هو إن إنشاء مرفق 
  . يجب بذل الجهود الالزمة لوضع الحلول المناسة لمنع التسرب والتلوث

  
   أفران اإلسمنتإستخدام   ٢-٤-٤-١-٩

ملية التخلص من هذه ويجب أن تتوافق ع. تستخدم أفران اإلسمنت للتخلص من النفايات العضوية الخطرة
  :النفايات في أفران اإلسمنت مع المواصفات التالية

  ). درجة مئوية٨٥٠(توفير درجة الحرارة الالزمة والكافية للحرق   ••
  ). ثانية٢أكثر من (إبقاء النفايات داخل الفرن لمدة كافية للحرق   ••
 المناطق الباردة مما ال الخلط المستمر داخل الفرن لتأمين تجانس درجة الحرارة بداخله وتجنب بعض  ••

  .يسمح بحرق النفايات بالشكل المطلوب
، وإضافة إلى ذلك فإنه يتم تطبيق إجراءات التشغيل  وتتوافق أفران اإلسمنت القائمة مع هذه المواصفات

  :التالية بكل دقة
  .يتم ضخ النفايات السائلة إلى اللهب مباشرة  ••
يرة الحجم في منتصف الفرن من خالل منطقة إدخال والنفايات الكب) Barrels(يتم إلقاء الحاويات   ••

  .مصممة بعناية
ال يتم ضخ المركبات العضوية مع باقي النفايات من نهاية الفرن الباردة وذلك للتأكد من حرقها   ••

  .والتخلص منها
وقد تم تحقيق خبرة عالية في إستخدام أفران اإلسمنت لحرق النفايات العضوية في كل من أوروبا 

  .ت المتحدة والمكسيكوالواليا
  

، وخاصة عند التعامل مع التربة الملوثة بإنسكاب  ويجب أن يتم إستخدام هذه الطريقة بعناية في المملكة
، إال أن أفران اإلسمنت تتميز بإمكان إستخدام أي نوع  وقد يصعب تحقيق ذلك بالمملكة. زيت البترول

  .ت الملوثة بزيت البترول أكثر إقتصاديةالوقود لتشغيلها مما يجعل إستخدامها لحرق النفايا
  
    تحويل النفايات العضوية ألسمدة٣-٤-٤-١-٩

  .تتكون معظم النفايات البلدية من مواد عضوية قابلة للتحلل ويمكن تحويلها ألسمدة
ويتم من خالل عملية تحويل النفايات العضوية ألسمدة إنقاص حجم النفايات إلى ما يقارب ثلث الحجم 

وسوائل ناتجة لها أثر ) ، وروائح غاز الميثان(، بينما يتحول الجزء اآلخر لغازات متصاعدة  هااألصلي ل
، مما يستدعي ضرورة دراسة أثرها البيئي وكيفية التعامل معها إال أنه ال يتم ذلك في معظم  ضار بالبيئة

  . وحدات إنتاج األسمدة
في األسمدة ) بار الطباعة ومواد تبييض الورقمثل أح(وتظهر المكونات الخطرة غير القابلة للذوبان 

، مما يستدعي ضرورة وضع األنظمة القياسية الالزمة إلستخدام هذه األسمدة  المنتجة من النفايات العضوية
  .في الزراعة

 النفايات من المنبع مما يحتاج إلى تجهيزات فصل، فقد سعت بعض الدول إلى  وللتغلب على هذه المشكلة
  .ي جمع النفايات والتخلصبلدية خاصة ف

  

) الرخيصة(، حيث يمكن إستخدام األنواع ذات التلوث العالي  ويتوقف سعر السماد المنتج على درجة تلوثه
  .في تعديل خواص التربة وليس للتسميد

  

ولعل أحد المجاالت الكبيرة إلستخدام  األسمدة المنتجة من النفايات العضوية بالمملكة هو إستخدامها في 
 ويمكن أداء هذه المهمة (Desertification)يد األحزمة الخضراء حول المدن للحد من ظاهرة التصحر تسم

  . البلديات ببيع األسمدة المنتجة/ ، وال يفضل أن تقوم األمانات  عن طريق األمانات والبلديات
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  أعمال التخلص من النفايات ٢١ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

  ستخدام   إعادة التدوير واإل٤-٤-٤-١-٩
وهو غير القابل للتحلل من الزجاج والبالستيك والمعادن والمواد يتكون الجزء الباقي من النفايات البلدية 

  ..).الورق، السيراميك، إلخ( األخرى مثل 
  

ويمكن إعادة تدوير وإستخدام بعض هذه النفايات إذا ما تمت عملية فصلها وتصنيفها بشكل صحيح من 
  ). مختلفةصناديق نفايات بألوان(، مما يحتاج إلجراءات وتجهيزات خاصة مثل  المنبع

، حيث يتم فصل  وتتم عملية إعادة تدوير وإستخدام المعادن الناتجة من النفايات البلدية منذ زمن طويل
الحديد الصلب عن المعادن األخرى مثل النحاس والرصاص واأللمونيوم وجميعها معادن مطلوبة ويمكن 

  .تدويرها واإلستفادة منها
  

  .، إال أنه غير مرغوب فيه من الناحية اإلقتصادية الورقويمكن إعادة وتدوير وإستخدام الزجاج و
، حيث تعتمد عملية  ومازال إعادة تدوير وإستخدام البالستيك الناتج عن النفايات البلدية عملية صعبة

  .تصنيف البالستيك على كثافته وهو ما يصعب األمر لتشابه معظم المنتجات البالستيكية في الكثافة
  

،  ية فصل وتصنيف النفايات على الطبيعة التجارية للمكونات مثل مواد التغليفويمكن أن تعتمد عمل
، اللون الرمادي  )الثالجات، الغساالت(، اللون األبيض ويرمز إلى  ، السيارات البطاريات الكهربائية

  ).، واألجهزة السمعية أجهزة التلفزيون(، اللون البني ويرمز إلى  )أجهزة الحاسب(ويرمز إلى 
  

مكن أن يشارك العميل الذي يرغب في شراء أي نوع من البضائع بجزء من تكاليف الشراء لتغطية وي
  .مصاريف التخلص من النفايات الناتجة عن البضاعة التي اشتراها

  

، ضرورة نشر الوعي البيئي  وتشمل عناصر النجاح الالزمة لعملية إعادة تدوير وإستخدام على كفاءة عالية
  .كما يلزم توفر سوق متخصص جيد لمنتجات عمليات إعادة التدوير. لتوعيةمن خالل حمالت ا

  :      ويتم التعامل مع المخلفات الصلبه ذات الحجم الكبير بالطرق التالية
، ويمكن أن تنجح هذه الطريقة عند توافر منتجات جديدة )حراج(فتح سوق للمنتجات المستخدمة   ••

  .وأسعار اقتصادية
  .وإعادة بيعها على شكل قطع غيار مستخدمة) السيارات والعربات(  المستخدمةتفكيك هذه المنتجات  ••

، وتدريب بعض الكوادر الالزمة إلى نجاح األساليب المذكورة أعاله في  ويؤدي توفير خدمة ما بعد البيع
  .، إضافة إلى رغبة المستهلك في التعامل مع المنتجات المستخدمة التعامل مع المخلفات الكبيرة

، إال أنه قد يكون شائعاً بين   يجد هذا األسلوب إنتشاراً بين مواطني المملكة وذلك ألسباب إجتماعيةوال
  .العاملين األجانب بالمملكة

  
    تقليل إنتاج النفايات٥-٤-٤-١-٩

  :إن أنجح الوسائل في إدارة النفايات هو العمل على تقليل إنتاجها باألساليب التالية
  .لبيئية لتحسين وعي العملتنظيم حمالت التوعية ا  ••
،  وضع القيود النظامية على منتجي المواد اإلستهالكية إلنتاج منتجات صديقة للبيئة وقابلة للتدوير  ••

  .وهذا هو الوضع القائم في أوروبا حالياً
وعلى الرغم من أن هذه القضية خارج صالحيات األمانات والبلديات ، إال أنه يمكن ألي من األمانات لعب 

  .بناء بعمل نموذج استكشافي لهذا األسلوب من التوعية المطلوبةدور 
  
    معالجة المواقع الملوثة٥-٤-١-٩

  :يتم طرح ثالثة بدائل للتعامل مع المواقع الملوثة وهي
، واإلسراع  التجدد الطبيعيلة التربة الملوثة وذلك بإعتبار المعالجة في الموقع دون الحاجة للحفر وإزا  ••

  . الطبيعي برش المجددات الحيويةمن عملية التجدد
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  أعمال التخلص من النفايات ٢٢ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

الحفر والمعالجة في الموقع عن طريق محطات معالجة محمولة على شاحنات تقوم بتوفير عمليات   ••
  .حقن البخار والهواء

الحفر وإزالة التربة من الموقع لمعالجتها في محطات خاصة مثل أفران اإلسمنت للتأكد من تمام   ••
  . التخلص من المركبات العضوية

، يجب أن تتوافق جميع البدائل المتاحة مع الخطة الوطنية إلدارة النفايات الخطرة والتي  أية حالوعلى 
  .تطبق تحت مسئولية الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

  
    النواحي أو النظم اإلدارية٥-١-٩
    الهيكل التنظيمي١-٥-١-٩

) ٦-١-٩(ويبين الشكل . ضح ومحددا تنظيمي وإن تطبيق نظام إدارة النفايات الناجح يحتاج لوضع هيكل
  .الهيكل التنظيمي المقترح إلدارة النفايات

  

األمين 

العالقات العامة مدير عام الشئون الفنية  

مدير إدارة النفايات  

…….. ……..

الشئون اإلدارية  قسم المعلومات 
والتخطيط

قسم نظافة 
 الشوارع 

……..……..

قسم جمع 
 النفايات

قسم التخلص  
من النفايات

قسم الصيانة 

مساعد إداري

ناسخ
ساعي

مدخلي بيانات

ناسخ

مساحين

مفتشون

مراقبون

عمال نظافة

مفتشون

مراقبون

عمال

مهندس ميكانيكي

مراقب الورشة

بـناء 

نجار

دهان 

لحام

حداد

عمال

رئيس فريق عمل

مراقب مرمى النفايات 

مشغلي معدات

مشغلي مرمى النفايات 

  
  الهيكل التنظيمي المقترح إلدارة النفايات) ٦-١-٩(الشكل 

  
، وخاصة العاملين باألمانات والبلديات في أقسام جمع  ويتم تحديد مسئوليات ومهام كل وظيفة من الوظائف

رع حيث يتم تحديد مهامهم ومسئولياتهم حسب حاجة األمانة وطبقاً للمعلومات التي النفايات وتنظيف الشوا
مقاول للقيام بمهام / ويمكن لألمانات والبلديات التعاقد مع شركة . يتم جمعها على مدى فترة زمنية معتبرة

  .جمع النفايات وتنظيف الشوارع
  
    نظام اإلدارة٢-٥-١-٩

  : على العوامل التالية- ذكر سابقاًكما-يعتمد نظام إدارة النفايات 
نشر وتوسعة أسس نظام اإلدارة من الجهات العليا إلى األقل وتحويلها ألهداف يجب تحقيقها في جميع   ••

  .اإلدارات
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  أعمال التخلص من النفايات ٢٣ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

، وذلك   موظفين كمراقبة مباشرة٨-٦ال يسمح للموظف بمراقبة عدد آخر من الموظفين يزيد عن   ••
  .لزيادة التحكم في مستوى أداء العمل

  .هتمام باداء العمل وتحويل العالقة كأنها خدمة لعميل يجب إرضاؤهاإل  ••
  . إعداد وصف وظيفي تفصيلي يوضح مهام ومسئوليات كل وظيفة  ••
تأسيس نظام إدارة النفايات على مجموعة من المؤشرات لقياس كفاءة وكفاية أداء األعمال ومدى   ••

  .تحقيق أهداف اإلدارة بكوادرها المتاحة
والتي يمكن من خاللها التأكد " المؤشرات اإلستراتيجية"رات حسب أهميتها إلنشاء يتم تصنيف المؤش  ••

  .من التزام اإلدارة بأهدافها والشفافية في تحقيقها
  :يجب العناية بأعمال التنسيق الداخلي لتحقيق األهداف التالية  ••

  .إعداد اإلستراتيجية العامة لإلدارة -
  .إعداد خطة العمل -
  .ملتدريب وتأهيل فريق الع -
  .أعمال التنسيق الداخلي -
  .إدارة األعمال األساسية -
  .إدارة األعمال المساندة -

  .يتم التعريف والتقييم للخدمات العامة لإلدارة بمشاركة جميع منسوبي األمانة
  .آليات المساندة المستخدمة داخلياً في إدارات النفايات باألمانات) ٧-١-٩(ويوضح الشكل 

  
    المؤشرات٣-٥-١-٩

المؤشرات يجب أن يناقش مع منسوبي األمانات والبلديات ذوي العالقة وذلك لتسهيل إختيار  من أن بالرغم
، إال أنه يقترح وللوهلة األولى أن يتم إستخدام  ثالثة مجموعات من المؤشرات تغطي ما  التوافق معها

  :يلي
  .التركيبة السكانية  ••
  .التأثير على البيئة المحلية  ••
  .تجابةمدى كفاية وكفاءة اإلس  ••

  :وتتكون مجموعات المؤشرات الثالثة مما يلي
  :مؤشرات التوقعات السكانية   ••

عدد الزوار للشاطئ والتي تقدر بعدد الزوار للكيلومتر من الشاطئ على مدى اليوم، واألسبوع،  -
  .والشهر والمدد األطول

  .متوسط وزن النفايات البلدية الناتجة عن الشخص في اليوم الواحد -
  .فصيلية للنفايات البلدية الناتجةالمكونات الت -
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  أعمال التخلص من النفايات ٢٤ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

األهداف

التمويل

التشـغيل

القدرات

المستفيدون 
من الخدمة

القيـم 
الهدف 

و 
الرؤية 

المؤشرات 
 اإلستراتيجية  

عوامل 
النجاح
 الحرجة

المؤشرات 
 اإلستراتيجية  

المؤشرات 
 اإلستراتيجية  

المؤشرات 
 اإلستراتيجية  

عوامل 
النجاح
 الحرجة

عوامل 
النجاح
 الحرجة

عوامل 
النجاح
 الحرجة

  
  آليات المساندة المستخدمة داخلياً في إدارات النفايات باألمانات) ٧-١-٩(الشكل 

  
  :مؤشرات األثر المتوقع  ••

  .كمية النفايات البلدية المنشرة لكل كيلو متر من الواجهة البحرية والشاطئ والبحر -
ل كيلومتر في كل من صناديق القمامة لك) غير مصنفة(كمية النفايات البلدية المجمعة  -

  .والحاويات
  .كمية النفايات البلدية المجمعة مصنفة لكل كيلومتر -

  :مدى كفاية وكفاءة اإلستجابة  ••
  :مؤشرات الكفاية -

  .إجمالي عدد صناديق القمامة للكيلومتر 
  .إجمالي عدد الحاويات للكيلومتر 

  :مؤشرات الكفاءة -
  .لمتبقي للكيلومتر على امتداد الواجهة البحرية والشاطئعدد أماكن تواجد النفايات البلدية ا 
  .عدد صناديق القمامة المملوءة والتالفة 
  .عدد الحاويات المملوءة والتالفة 

  :مؤشرات الوعي والتوعية الوطنية  ••
  .التوعية المنعقدة) لقاءات(عدد اجتماعات  -
  ).لقاء(عدد الحضور الجماهيري لكل اجتماع  -
  .عدد اللوحات اإلعالنية -
  . مساحة إعالنات إدارة النفايات البلدية في الصحافة المدفوعة األجر وغير المدفوعة -
 .عدد اإلعالنات التلفزيونية -
 .عدد الدورات التدريبية لمنسوبي األمانات والبلديات ذوي العالقة -
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  أعمال التخلص من النفايات ٢٥ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

  )النشاط السكاني بالمجتمع)(البلدية(  خطة العمل للتعامل مع النفايات ٤-٥-١-٩
علومات والبيانات المسجلة في األمانات والبلديات المعنية بالمناطق الساحلية عن نفايات بعد جمع الم

  ).المخلفات الصلبة(المستهلك 
  :ويتم إتخاذ الخطوات التالية لتحديد قاعدة أساس للتعامل مع نفايات الصلبه المستهلك كما يلي

  
  :الخطوة األولى

 .تطوير مجموعة من المؤشرات •
 .ضوابط صارمة لجمع بيانات المؤشراتتحديد إجراءات و •

  
  :الثانيةالخطوة 

 .يتم من خاللها تحليل المعلومات وتقييم اإلحتياجات المستقبلية الناتجة عن تطبيق الخطة •
  

 :والتي يتم من خاللها تحديد ما يلي: الخطوة الثالثة
 .تحديد حجم وتكاليف اإلنشاءات والمعدات •
 .يل لألسمدةفرص لوحدات إعادة التدوير أو التحو •

 

  :ويمكن تطوير وتحسين الموقف الرسمي والوطني من نفايات المستهلك من خالل
 .التوسع في خطط الحد من النفايات •
 .تشجيع اإلجراءات المؤدية لجودة األداء •
 .زيادة التواصل بين الجهات المختلفة لتحسين الوعي وفرص الحد من النفايات •

  :مجموعات هيويهدف التواصل المذكور للوصول لعدة 
 .مدرسوا وطالب المدارس الثانوية -
 .مقدموا الخدمات -
 .المستهلكون -
 .منسوبي األمانات والبلديات المعنيين -
  

  .ويتم تأسيس الشرطة البيئية ، وتدريب أفرادها جيداً على مهام إيقاف السلوك والتصرفات غير الحضارية
،  ، والصيانة الجيدة للمعدات والمرافق ات النظافةوتشمل المقومات الالزمة لزيادة كفاءة نظام إدارة النفاي

  .كما يجب تدريب الكوادر العاملة بشكل جيد وإعطاءهم الصالحيات الالزمة. ونظام إدارة التشغيل الجيدة
  

يجب بدء حملة توعية عن طريق األمانات والبلديات للحد من إنتاج النفايات وخاصة نفايات المحالت 
  :ملة التوعية مما يليوتتكون خطة ح. والتغليف

 .تطوير مجموعة من مؤشرات تأثير الحملة على كل األشخاص والجهات المعنية •
 :الترويج للمنتجات األنظف من خالل •

 .الحد من مواد التغليف -
 .بإستخدام مواد تغليف صديقة البيئية -
 .بالحد من نفايات المطابخ -
  

   خطة العمل للنفايات الخطرة المتكررة٥-٥-١-٩
  :يتم للنوع األول من النفايات الخطرة إدارج األعمال التالية في خطة العمل

 ).تحديد خط أساس(تقييم الوضع الحالي  •
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  أعمال التخلص من النفايات ٢٦ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

الطالء والدهانات ومضادات الصدأ من المشروعات التجارية والمنشآت الترفيهية بالواجهة  -
 .البحرية

 .ئيةالمبيدات الحشرية ومنتجات األخشاب المستخدمة في المنشآت الشاط -
 .المنظفات والزيوت والمذيبات -
 .النفايات الناتجة عن الموانئ واألرصفة البحرية -
 .النفايات الناتجة عن المعدات والماكينات البحرية -

 .تطوير خطة للمراقبة وتخفيف اآلثار •
 .الموافقة على مجموعة من المؤشرات -
 .جمع البيانات للمؤشرات -
 .عالقةتحليل ومناقشة البيانات مع الجهات ذات ال -
 :تطوير خطة للتجنب وتخفيف اآلثار تغطي -

 .وعي أصحاب المشاريع والقائمين على التشغيل 
 .نظام التصاريح البيئية 
 .تدريب وتأهيل مراقبي البيئة وتخويلهم للصالحيات 
 . األنظمة والتعليماتإتباع فرض الغرامات لعدم  
 .كثر إلتزاماًمنح الحوافز واإلعانات المادية لألنشطة األكثر نظافة واأل 

 .تطبيق ونشر الخطة -
 .المراقبة والمراجعة الدورية -
 .تقارير الجهات والسلطات المعنية -

التكامل بين نظام إدارة النفايات الخطرة للسواحل وخطة إدارة النفايات الخطرة لألمانات والبلديات  •
 :الساحلية، ويشمل

 .تصنيف وتقييم البدائل -
 :بناء القدرات والكفاءات لكل من -

 .رق التدخلف 
 .اإلمداد والتموين 
 .مراكز المعالجة والتخلص من النفايات 

 .شراء وتكاليف األدوات والمعدات -
  

   ونشر التوعيةتصال اإل٦-٥-١-٩
يساهم اإلتصال ونشر التوعية بإدارة النفايات أحد مفاتيح النجاح الرئيسية إلستراتيجيات األمانات والبلديات 

صيل هذه الخطط الخاصة باإلتصال ونشر التوعية في أجزاء سابقة من وقد تم تف. في إدارة النفايات
  .التقارير

  
   القراراتإتخاذ وسائل التقييم و٧-٥-١-٩

 التقييم وسائليتم تدريب األشخاص المعنيين بإدارة النفايات في األمانات والبلديات على كيفية إستخدام 
  .التقنية بشكل صحيح

  :مة لتقييم أداء المنشآت الحديثة ويمكن إجراء المقارنات بينوفيما يلي بعض المؤشرات المستخد
  :مؤشرات إقتصادية بحتة مثل •

  .تكاليف اإلستثمار -
  .تركيبة ومكانة التمويل -
  .تكاليف التشغيل والصيانة -
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  أعمال التخلص من النفايات ٢٧ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

  .المصاريف اإلدارية -
  .النسب اإلقتصادية -
  .الرسوم وكفاءة تحصيلها -

  :مؤشرات تشغيلية مثل •
  .عدد المشغلين الالزم -
  . التدريب المطلوبمستوى -
  .مدى اإلعتماد على المعدات والمنشآت -
  .كفاءة حل المشكالت -
  .التأخير في بدء التشغيل -
  .الزمن الالزم إلنهاء المشكلة كلياً -
  .عوامل النجاح الحرجة وإحتماالت اإلنهيار المصاحبة -

  :المؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية المستدامة •
  . تقييم األثر البيئي -
  .حياة المشروعتقييم دورة  -
  .تحليل التكاليف مقابل المزايا -
التأثير اإلجتماعي اإلقتصادي مثل مراقبة أسعار العقارات ، توفير فرص عمل ، تداخل  -

 .إستخدامات األراضي
  

  التلوث بإنسكاب زيت البترول- تلوث المياه ٢-٩
 حيث تعتبر حركة  ،ألحمرلخليج العربي والبحر اا  المملكة علىاحلوسب  البحر مصادر تلوث مياهتتعدد

الناقالت الضخمة وتسرب الزيت المستمر والمواد الكيميائية األخرى أكثر مصادر التلوث القائمة مما يشكل 
  .تهديداً حقيقياً لمناطق الصيد والموارد الطبيعية والمناطق الترفيهية

  
   النطاق١-٢-٩

مع بقع زيت البترول المنسكب واآلتية من يتم من خالل هذا الجزء من التقرير إستعراض كيفية التعامل 
  :ناقالت البترول وذلك بإستعراض التالي

  .كيفية التحرك على المستويات اإلقليمية والوطنية والبلدية •
اإلجراءات المقترح إتخاذها في مياه البحر والشاطئ واإلجراءات الالزمة لنقل نفايات الزيت والتعامل  •

 .معها
  
  تعامل مع التلوث بالزيت اإلطار القانوني لل٢-٢-٩

الخطة الوطنية لمكافحة     "تتوافق جميع اإلجراءات المقترحة للتعامل مع التلوث بالزيت التالي ذكرها مع 
            ١٥٧، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم " التلوث بالزيت والمواد الضارة في الحاالت الطارئة

  .هـ٢٠/١١/١٤١١في 
  :ضح الخطة الوطنية المذكورة بشكل واضح وتو
اإلجراءات الالزم إتخاذها على المستوى الوطني في حالة التلوث بالزيت ، حيث تقوم الرئاسة العامة  •

  .لألرصاد وحماية البيئة بتنسيق األدوار
  .تشكيل لجنة منطقة العمليات إلتخاذ اإلجراءات في كل من البحر األحمر والخليج العربي •
  .والتي تضم مندوب عن كل بلدية فرعية معنية) المحدود(جنة اإلستجابة للتلوث المحلي تشكيل ل •

  :وتوضح الخطط المحلية ما يلي 
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  أعمال التخلص من النفايات ٢٨ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

  ..).وتشمل أيضاً األسماء ، أرقام الهواتف ،(مهام ومسئوليات أعضاء لجان مكافحة التلوث  •
  .تإجراءات اإلتصال واإلجراءات اللوجستيه لتوفير القوى العاملة والمعدا •
  .توضيح كيفية اإلتصال بالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة ، واللجان والهيئات األخرى المعنية •

  .كما يتم تطبيق التعليمات والرموز البحرية الدولية للممارسة الجيدة
ت الواليا(يتم من خالل إعداد خطة مكافحة التلوث بالزيت اإلستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال 

، كما يجب تنظيم المؤتمرات والندوات والزيارات الميدانية بشكل دوري ....)المتحدة ، فرنسا ، بريطانيا ، 
  .لتبادل الخبرات

وبإعتبار زيت البترول من النفايات الخطرة ، فإنه يتم تطبيق قواعد هذا النوع من النفايات بعد جمع الزيت 
  .وذلك لنقله والتعامل معه وتخزينه

المملكة مركز التنسيق الوطني إلدارة النفايات الخطرة في الحاالت الطارئة ، والذي يضم مراكز ويوجد ب
  .تنسيق إقليمية بمناطق المملكة تضم تمثيالً للبلديات الساحلية

  ). األفضل كل ثالثة أشهر(وسيتم تنظيم التعاون اللصيق بين هذه المراكز ومديروها بشكل دوري 
  

  ي الهيكل التنظيم٣-٢-٩
يجب أن يتم إعادة إعتبار أنشطة المركز الوطني والمراكز اإلقليمية ألخذ اإلحتياطات الخاصة لنظام إدارة 

  .المناطق الساحلية في اإلعتبار
  :سيقوم كل مركز إقليمي بتنفيذ ثالثة أنواع من األنشطة من خالل المراكز والعيادات التالية

  .مركز متابعة محمول على قارب •
  .إقليمية) للحياة الفطرية (عيادة بيطرية •
  .مركز طوارئ ساحلي •

 ).١-٢-٩(وهذا الهيكل التنظيمي المقترح موضح بالشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   لمراكز التنسيق اإلقليمي إلدارة النفايات الخطرةترحـيمي المقالهيكل التنظ :)١-٢-٩(شكل 

  
  يات الخطرة مهام مركز التنسيق الوطني إلدارة النفا١-٣-٢-٩

  :يقوم مركز التنسيق الوطني إلدارة النفايات الخطرة باألعمال التالية 
  :جمع المعلومات التفصيلية على مدار الساعة لكل من  •

  . الحوادث ومدى تأثيرها-١

  المرآز التنسيق الوطني
 إلدارة النفايات الخرطر

 مرآز تنسيق إقليمي

  عيادة بيطرية
)للحياة الفطرية(

  مرآز متابعة مرآز طوارئ ساحلي
 محمول على قارب
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  أعمال التخلص من النفايات ٢٩ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

  . جهود المكافحة والمعالجة واإلجراءات التي تم إتخاذها-٢
  . النتائج قصيرة وطويلة المدى-٣
  :ة من الحالة الراهنة على المستويين  الدروس المستفاد-٤

  .داخل المياه اإلقليمية السعودية  ••
  . لها إذا لزم األمراألنسب المحلية والتجديد واإلجراءاتفي الخارج إلتاحة الفرصة للتفاعل مع الظروف   ••

  :البلديات الساحلية وذلك لتقييم إحتياجاتها لكل من / التعامل مع األمانات  •
  ).المرافق (شبكات البنية التحتية -١
  .مستوى ونوعية الخدمة المقدمة -٢

 ).ربع سنوية(إعداد وتجهيز التقارير الدورية  •
  

   مهام المراكز اإلقليمية إلدارة النفايات الخطرة٢-٣-٢-٩
بلدية ساحلية بتعيين مندوب مهمته التنسيق مع المراكز اإلقليمية في حاالت الطوارئ للتأكد / تقوم كل أمانة 

  .لدية في اإلعتبار من أخذ أهداف الب
  :وتكون مهام المركز اإلقليمي إلدارة النفايات الخطرة هي 

  .وتدريب الكوادر الالزمة لتغطية حاجة المركز في الحاالت الطارئةإختيار  •
  :جمع المعلومات والبيانات الميدانية ، وتشمل  •

  .حجم النفايات التي تم جمعها لكل كيلو متر طولي من الساحل -
 .حاصرة نتيجة التلوثعدد السفن الم -
 .عدد مرات التدخل للتطهير -
  .مدة وتكاليف عملية التطهير -
إعداد وتجهيز مخطط تفصيلي للنطاق الساحلي ، مع توضيح النطاقات الضعيفة ، والنطاقات الحساسة  •

  ).GIS(بيئياً بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية 
  .ند الضرورةإقتراح الطرق الالزمة لوصول فرق اإلنقاذ والطوارئ ع •
إعداد وتجربة نموذج رياضي إلحتماالت إنتشار التلوث بالزيت وإعتبار الخصائص الطبوغرافية  •

  .ومجاري األودية وإتجاه الرياح
  .النموذج الرياضي المعد على نظام المعلومات الجغرافية للتمكن من معايرته وتحديثه تباعاً) تطبيق(محاكاه  •
  .إلحتمال إمتداد التلوثالقيام بتحليل العينات المجمعة  •
  :إعداد خطة إدارة حاالت الطوارئ وتشمل •

 .تحديد المسئولين في الحاالت الطارئة وإعداد قائمة بأرقام هواتفهم الجوالة  -
 .بناء وتشغيل وصيانة نظام إنذار بالتلوث -
 .....).الشرطة ، الدفاع المدني ، الجيش ،(إجراءات التنسيق مع الجهات المسئولة  -
 .تصال بالمواطنين وأجهزة اإلعالم تنسيق اإل -
 .إعداد السيناريو المحتمل لحدوث الكارثة واإلجراءات الالزم إتخاذها -
  .القيام بإختبار إجراءات الطوارئ مرتين كل عام -
  :، ويشمل ) سنوياً(القيام بالتنسيق مع الجهات المعنية بانتظام  •

  .كفاءة وكفاية الكوادر المؤهلة -
 .تخدمة األجهزة والمعدات المس -
  .حجم المخزون من المواد المستهلكة ، والمنظفات والكيماويات األخرى -
  .عتماد الميزانيات الالزمة مع توفير المعدات والمواد المستهلكةإإقتراح أي إحتياجات أخرى ، و •
  .إعداد التقارير الربع سنوية عن أنشطة المركز •
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  أعمال التخلص من النفايات ٣٠ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

   مراكز المتابعة المحمولة على القوارب٣-٣-٢-٩
  : مركز إقليمي بتشغيل مركز متابعة محمول على قارب تكون مهامه يقوم كل

  .تسجيل السفن الداخلة للمياة اإلقليمية ومتابعة مساراتها •
  .مراقبة السفن المخالفة بالقوراب السريعة أو الطائرات أو الهيلكوبتر •
  .منع السفن من دخول بعض مناطق المياه اإلقليمية أثناء العواصف •
بعة المحمول على القارب بالتنسيق التام مع كل من حرس الحدود ،  والقوات البحرية يقوم مركز المتا •

  :الملكية السعودية ، والقوات الجوية الملكية السعودية وذلك للمهام التالية 
  . إسقاط أفراد القوات الخاصة على ظهر السفن المخالفة -
ة والتجهيز إلحتمال المواجهة مع هذه   جمع العينات من المياه الملوثة الناتجة عن السفن المخالف -

  .السفن
  :ويكون لقائد المركز المحمول على القارب الصالحيات التالية •

 . إيقاف السفن المخالفة ومنعها من تفريغ شحنتها -
 . إعتقال قبطان وطاقم السفينة المخالفة -
  . رفع الحالة للجهات القضائية إلتخاذ الالزم -

 .فعها للمركز اإلقليمي إلدارة النفايات الخطرةإعداد التقارير الربع سنوية ور •
  
  

   العيادات البيطرية للحياة الفطرية٤-٣-٢-٩
يقوم كل مركز إقليمي بالتنسيق مع العيادات البيطرية المعنية بالحياة الفطرية أو البرية والطيور المهاجرة 

  :ألداء المهام اآلتية
  :جمع المعلومات الميدانية عن  •

أعداد الطيور، أوقات وأعداد التواجد (متداد المناطق الساحلية إاة الفطرية على المسح الدائم للحي -
  ).الخ....... 

 .الملوثة لكل كيلومتر طولي من الشاطئ/ أعداد وأنواع الحيوانات النافقة  -
  .تحديد إتجاهات ومواسم الهجرة -

  : وثة ، وتشمل المل/ في الحاالت الطارئة ، معالجة الحيوانات والطيور الساحلية المصابة  •
 .إستشـعار حاالت اإلصابة -
 .جمع الحيوانات والطيور المصابة -
 .نقل الحيوانات والطيور المصابة -
 .العناية بها وتشمل الغسل والتجفيف ، العالج بالعقاقير ، اإلطعام -
 .توفير الحظائـر الالزمة لفترة العالج -
  .إعادة إطالقها للحياة البرية -

إلقليمية واألجنبية المتخصصة في الحياة الفطرية بخصوص اإلجراءات تبادل الخبرات مع المراكز ا •
كما يتم اإلستفادة من الخبرات األجنبية في . واإلحتياطات الالزم إتخاذها للتعامل مع الحيوانات الملوثة

  .كيفية التعامل مع جثث الحيوانات النافقة نتيجية التلوث بالزيت
 خالل الحمالت اإلعالمية وحمالت التوعية والندوات والنشرات رفع الوعي الوطني بالحياة الفطرية من •

  .والمطويات وخالفه
 .إعداد التقارير الربع سنوية ورفعها للمركز اإلقليمي إلدارة النفايات الخطرة •
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  أعمال التخلص من النفايات ٣١ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

   اإلجراءات٤-٢-٩
  )زيت البترول المنسكب( كيفية تلوث المياه بزيت البترول ١-٤-٢-٩

يتعرض جزء آخر من الزيت  وص جزء من الزيت إلى قاع البحر ، بينماعند حدوث التلوث بالزيت ، يغ
وتبقى طبقة رقيقة من الزيت طافية على سطح . الغارق إلى التفتت واإلنتشار بفعل التيارات المائية السفلية

  .الماء وبفعل األكسدة الضوئية تتكون بعض كرات ومستحلبات الزيت بينما تتبخر المكونات األخرى
  .ال الجزئين سواءاً الطافية على سطح الماء أو الغارقة من الوصول للشاطئويمكن لك

ويتلوث الشاطئ تباعاً بفعل الرياح والعواصف إضافة إلى حركة المد والجزر مما يشكل تهديداً للكائنات 
  :الحية مثل 

  .الشعاب المرجانية •
  ).المانجروف(نباتات الشورى  •
  .المستنقعات الملحية •
 .تكاثرهااألسماك ومواطن  •
  

السفينة (وعليه ، فإنه يلزم سرعة مكافحة التلوث بمجرد حدوثه مع ضرورة التعامل مع مصدر التلوث 
  ).التالفة

            وتشمل المعدات الالزمة للتدخل لمكافحة التلوث بالزيت في البحر القوارب ذاتية الدفع
)Self Propelled Burgs ( والبراميل العائمة ،)Floating Barriers ( وتوفر كميات كافية من مادة فصل

 Floating(، واألكياس العائمة  )مع خاصية فصل الزيت عن الماء( الزيت عن الماء ، المضخات الماصة
Bladders (وسيتم من خالل الجزء . لجمع الزيت المفصول عن سطح البحر ، مع توفير مولد للطاقة الكهربائية

  .ات البلدية من المعدات الالزمة لمكافحة التلوث بالزيت كحالة دراسةحتياجالمناسب إلالتالي تقييم الحجم 
  

 
  

  أنواع تلوث البحر بزيت البترول): ١-٩(شكل رقم 
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  أعمال التخلص من النفايات ٣٢ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

   آلية تلوث الشعاب المرجانية٢-٤-٢-٩
  :بصفة عامة تتلوث الشعاب المرجانية بزيت البترول بالطرق التالية

  .بارزة أثناء فترات الجزر للتلوث المباشر بالزيت تتعرض بعض الشعاب المرجانية ال •
  .إنكـسار األمواج على الشعاب المرجانية يعرضها للتلوث بكرات زيت البترول •
  .تتسبب أشعة الشمس والظروف الجوية في ترسب الزيت بعد األكسدة •
  .ارةتتحلل بعض مكونات البترول بالماء ، مما يعرض الشعاب المرجانية للتلوث للمكونات الض •
  .إختالط الرمل بالزيت يكون خليط كثيف يترسب ويلوث الشعاب المرجانية •
يتسبب إستخدام مواد فصل زيت البترول عن الماء في إنتشار الزيت بعمق الماء مما يزيد من فرص  •

 .التالمس مع الشعاب المرجانية
  

 
  

 تلوث الشعاب المرجانية بزيت البترول):  أ-٢-٩(شكل رقم 
  
  

 النفـايات الخطرة
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  أعمال التخلص من النفايات ٣٣ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

 
  

  تلوث الشعاب المرجانية بزيت البترول): ب -٢-٩ (شكل رقم
  
  
  

 
  

  تلوث الشعاب المرجانية بزيت البترول): ج-٢-٩(شكل رقم 
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  أعمال التخلص من النفايات ٣٤ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

 
  

  تلوث الشعاب المرجانية بزيت البترول): د -٢-٩(شكل رقم 
  
  

...... في المياه الضحلة الملوثة، السياحة، مناطق الترسب•

 في المياه المعرضة لتركيز تلوث عالي لمدة طويلة•

في المياه العميقة  •
  يطفو الزيت على سطح البحر -     
ضعف منخفض يخف التلوث بذوبان بعض المكونات بالماء وتشتتها -     

يمكن أن يكون     في المياه الضحلة، أسفل تلوث الزيت،  حيث تركيز الملوثات الخطرة •
مرتفعاً ضعف متوسط

في المياه الضحلة جداً    •
مباشرة للتلوث  حينما يكون الحاجز المرجاني معرض للهواء خالل الجزر ويتعرض  •

بالزيت

ضعيفة  جداً

نوع الشعب المرجانية درجات الضعـف

 
  

  فرص تلوث الشعاب المرجانية بزيت البترول): ٣-٩(شكل رقم 
  

  ) مانجروفال( آلية تلوث نبات الشورى ٣-٤-٢-٩
تنمو نباتات الشورى عادة في ظروف وبيئة ال هوائية حيث تتلقى النباتات معظم إحتياجاتها من األكسجين 

  .من خالل جذورها الهوائية البارزة والمثقبة
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  أعمال التخلص من النفايات ٣٥ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

وتبقى نباتات الشورى في معزل عن مياه البحر لمعظم الوقت ، إال أنها تتعرض للتلوث بالزيت في فترات 
تحلل زيت البترول بطيئاً جداً ، فإن زيت البترول يبقى مغطياً لجذور نبات الشورى مما ولما كان . المد

كما تخترق إشعاعات المركبات العضوية الضارة فتحات . يتسبب في سد فتحاتها وبالتالي موت النبات
  .الجذور الغير مسدودة وخاصة بعد حدوث التلوث مباشرة

  
  

  
  

  ورى بزيت البترولتلوث نبات الش): أ -٤-٩(شكل رقم 
  
  

  
  

  تلوث نبات الشورى بزيت البترول): ب -٤-٩(شكل رقم 
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  أعمال التخلص من النفايات ٣٦ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

  

  
  

  تلوث نبات الشورى بزيت البترول): ج-٤-٩(شكل رقم 
  

   تلوث الشواطئ ٤-٤-٢-٩
بصفة عامة ، فإنه يجب سرعة التحرك لتجنب وصول التلوث لخط الساحل حيث يحتاج إزالة هذا التلوث 

  .لغةلجهود مضنية وتكاليف با
  :ويتم إستخدام األساليب التالية إلزالة تلوث الشواطئ 

المعالجة في موقع التلوث ، وذلك بقيام فريق من العاملين المدربين بالتطهير يدوياً أو بإستخدام   -
  .أدوات مخصصة

  .التطهير بإستخدام المعدات اآللية للحفر -
   ).٥-٢-٩( وسيتم إستعراض إحتياجات المعدات تفصيلياً في الفقرة 

  
   النقل٥-٤-٢-٩

يتم التعامل مع نقل المواد الملوثة بالزيت على أنها نقل للنفايات الخطرة ويطبق عليها القواعد العامة لنقل 
  .النفايات الخطرة بمنتهى الحزم

  :ويزيد على ذلك يتم تطبيق المحاذير التالية
  .تجنب تسرب المواد الملوثة بالزيت أثناء النقل والتفريغ -
ميع عمليات وتحركات شاحنات نقل المواد الملوثة بالزيت على شريط تسجيل طوال تسجيل ج -

  .األربع والعشرون ساعة
قد يحتاج ( ونظام إتصال هاتفي جوال ) GPS(تزويد كل شاحنة بجهاز تحديد المواقع العالمي  -

  ).األمر لجهاز هاتفي باألقمار الصناعية
  .ساعة٢٤ال تزيد مدة رحالت النقل عن  -
  . ساعات في اليوم٨ح لسائقي الشاحنات بالقيادة ألكثر من يسم ال -
  .يسمح ببقاء الشاحنات المحملة في األماكن العامة والمواقف خالل فترات الليل ال -
  .تثبيت حاويات المواد الملوثة بإحكام لتجنب إنزالقها أو حركتها أثناء النقل -
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  أعمال التخلص من النفايات ٣٧ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

على )  PMEامة لألرصاد وحماية البيئة  حسب تعريف الرئاسة الع(يتم التعامل مع المواد الملوثة  -
  .أنها نفايات خطرة يجب جمعها ومعالجتها قبل التخلص منها

    في حالة رفض مركز اإلستقبال للشحنة ، يقوم سائق الشاحنة على الفور باإلتصال بمنسق -
 .البلدية إلدارة المناطق الساحلية ألخذ التعليمات الجديدة/ األمانة 

  

   المواد الملوثة التخلص من٦-٤-٢-٩
وذلك ) Class I Landfill(يتم التخلص من المواد الملوثة بالزيت في المدافن الصحية من النوع األول 

  .مثل النفايات الخطرة
كما يمكن حرقها كحل بديل في أفران خاصة للنفايات الخطرة ، إال أن مثل هذه األفران التتوفر في المملكة 

عاضة عن هذه األفران الخاصة بحرق النفايات الملوثة بالزيت ومواد ستويمكن اإل. يفي الوقت الحال
معالجتها في أفران إنتاج األسمنت حيث تحتاج هذه األفران لطاقة عالية وهي مايمكن أن تستمده من الزيت 

  .والمواد المعدنية المختلطة به
  :جب إتخاذ اإلجراءات التالية وفي حالة إستخدام هذه اآللية للتخلص من المواد الملوثة بالزيت ، فإنه ي

 ثوان في ممر ٥ درجة مئوية لمدة التقل عن ٨٥٠يلزم أن تبقى درجة حرارة الحرق أعلى من  -
  .غاز الحرق

  .بدرجة عالية في منطقة إدخال المواد) اإلختالط(إبقاء التوتر  -
  .يتم ادخال المواد الملوثة بالزيت إلى الغرف على دفعات صغيرة متالحقة -
حليل معدالت أول أكسيد الكربون واألشعة تحت الحمراء ، حيث يمكن أن يؤدي التركيز مراقبة وت -

  .إلى تهيئة الجو لحدوث إنفجار) Co(العالي لغاز أول أكسيد الكربون 
ويمكن اإلستفادة من التجارب األوربية في إستخدام أفران األسمنت لحرق النفايات الخطرة وذلك من خالل 

  .انية لهذه المحطات وعقد الدورات التدريبية في مرافق التعامل مع النفايات الخطرةتنظيم الزيارات الميد
  

   مثال على تقدير حجم معدات التعامل مع النفايات الملوثة بالزيت٥-٢-٩
البلدية / يهدف إستعراض هذه الحالة إلى تمكن أصحاب إتخاذ القرار من التقييم السريع إلحتياجات األمانة 

ويحتاج األمر للتدقيق ماأمكن ذلك لمواءمة التدابير . لة تعرض شواطئها للتلوث بالزيتللمعدات في حا
  .المطلوبه حسب حاجة الحالة

  

   فرضيات العمل١-٥-٢-٩
 طن وتدمير أحد جوانب الناقلة مما أدى لحدوث تمزق ببدن ٥٠,٠٠٠بفرض إصطدام ناقلة بترول بحمولة 

  . طن من زيت البترول١٠٠٠الناقلة وتسرب 
  :وسيؤدي ذلك تباعاً إلنتشار  التلوث بالزيت حسب النسب التالية 

o طن٢٠٠= من الزيت المتسرب للمياه البعيدة  % ٢٠ .  
o طن٤٠٠= من الزيت المتسرب لمياه السواحل % ٤٠ .  
o طن٤٠٠= من الزيت المتسرب لخط الساحل  % ٤٠ . 
  

   معالجة تلوث مياه البحر البعيدة٢-٥-٢-٩
  : لما يلي تحتاج عملية المعالجة

  .م٢٠٠قارب واحد مزود ببراميل عائمة لحجز بقعة الزيت بطول  -
  .قاربين آخرين مزودين بخزانات مواد فصل الزيت وأذرعة رش لهذه المواد -
  .٣م٣٠تخزين مصنع من األلمونيوم أو األلياف الزجاجية بسعة التقل عن ) حاوية عائمة(مركب  -
  . كيس لكل٣م٣٠ أكياس عائمة بسعة تقريبية ٤عدد  -
  . ك وات٢٥مولد كهربائي بطاقة التقل عن  -
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  أعمال التخلص من النفايات ٣٨ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

ساعة مجهزة للتعامل مع الكثافات المختلفة للزيت ، /طن ٦٠ماكينة فصل الزيت عن الماء بطاقة  -
 .ويمكن تشغيلها في ظروف ضغط وتدفق مختلفة

  

   معالجة تلوث مياه السواحل٣-٥-٢-٩
  : المعادلة الرياضية التالية يمكن تحديد طول ذراع الحواجز العائمة المطلوبة من خالل

  حيث

  )بالمتر(طول الذراع المطلوب = ل 
  )بالطن(كمية الزيت المتسرب = و 

  

  :وفي هذه الحالة يمكن حساب طول الذراع المطلوب كما يلي 
  

  م٥٠٠ = ٤٠٠ X ١,٢٥= ل 
  

   معالجة تلوث خط الساحل٤-٥-٢-٩
  : التاليةواجز العائمة بالمعادلة الرياضيةحيمكن تحديد أطوال ال

  

   وX ٠,٦٢٥= ل 
  حيث

  )بالمتر(طول الذراع المطلوب = ل
  )بالطن(كمية الزيت المتسرب = و

  

  :وعليه ، فإنه في هذه الحالة يكون حساب طول الذراع المطلوب كما يلي 
  

  م٢٥٠=٤٠٠ X ٠,٦٢٥= ل 
  

   تنظيف خط الساحل٥-٥-٢-٩
 طن من زيت البترول إلى ١ض أن بوصول ، فإنه يفتر) خط الساحل(بمجرد وصول التلوث إلى الشاطئ 

م ٦م من طول خط الساحل ، وأن عامالً واحداً من منسوبي البلدية يمكنه تنظيف ٤٥الشاطئ يتم تلويث 
  .م طول من خط الساحل١٨٠٠ طن من الزيت ستقوم بتلويث ٤٠٠وعليه فإن . يومياً من خط الساحل
  .)قسيمهم على عدد األياميتم ت(  عامل ٣٠٠٠ = ١٨٠٠/٦= عدد العمال المطلوب

ويمكن أن ينخفض حجم عمليات التنظيف بشكل ملحوظ إذا ما كانت المناطق المعرضه للتلوث محمية 
  :بالوسائل التالية

  ).Absorbents(أدوات إمتصاص المواد الملوثة  -
 ).Shoreline Protection Carpets(أنسجة حماية الشواطئ  -
  

   تحسينات لتنظيف خط الساحل٦-٥-٢-٩
 طن من زيت البترول ٤٠٠يمكن إدخال بعض التحسينات لتنظيف خط الساحل من تلوث إفتراضي قدرة 

  :كما يلي 
  .م لتجنب عودة تلوث الساحل الذي تم تطهيره٢٥٠إطالة ذراع الحواجز العائمة إلى  -
  .)Shore Protection Boom(م من حواجز حماية الشاطئ ٣٠٠٠إضافة  -
  .)Absorbents( المواد الملوثة م من أدوات امتصاص٢٠٠٠إضافة  -
  ).Shoreline Protection Carpets(م من أنسجة حماية الشواطئ ٢٠٠٠إضافة  -
إستخدام ماكينة تنظيف الساحل مزودة بسير مطاطي ناقل للمواد الملوثة لتنظيف الصخور بفرشاة  -

  .دوارة ويمكن تشغيله بعامل فني واحد
  .إستخدام آلة غسيل تعمل بضغط الماء -
   .٣م١٥خزان مرن سعة كل منها ٢٠خدام عدد إست -
  .إستخدام مضخة من النوع الجامع للمخلفات تعمل بالديزل ومزودة بالخراطيم الالزمة  -
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  أعمال التخلص من النفايات ٣٩ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

  ..).سطل ، مشط ،  جاروف ،( مجموعة من المعدات اليدوية للتنظيف ٣٠إستخدام عدد  -
  ). لتر١٠٠ الواحد سعة الكيس(لجمع المواد الملوثة ) PVC(كيس من مادة ١٠٠٠إستخدام عدد  -
  . طقم مالبس واقية وقفازات وأحذية واقية٣٠إستخدام عدد  -
 .توفير مجموعتين كاملتين من قطع الغيار الالزمة لجميع ما ذكر -

  

  ات إضافية لتنظيف خط الساحلإحتياج ٧-٥-٢-٩
  :  شخص موزعين كالتالي ٣٣يتكون فريق تطهير خط الساحل من 

  . عامل٣٠عدد  -
  . منسق١عدد  -
  .ألغراض المأكوالت والمشروبات) فراش( ساعي ١عدد  -
  . مهندس صيانة١عدد  -

  :إلى ما يلي) اللوجستي(ويحتاج هذا الفريق من الجانب التمويني 
  :إحتياجات دائمة في الموقع -
  . شخص ٣٣ مأوى للنوم والراحة يتسع لعدد  -
 . شخص٣٣ مقصف مجهز باألثاث والمعدات يكفي لعدد  -
 .اه وأدشاش اإلستحمام عدد كافي من دورات المي -
 . تأمين مصدر مياه الشرب -
 . خزانات لتجميع مياه الصرف الصحي -
 . مغسلة لتنظيف المالبس -
 . مولد كهربائي -
 . نظام إضاءة مركزة -
 . توفير المأكوالت والمشروبات في ثالجة خاصة -
 . صندوق لإلسعافات األولية -
  :تكون مزودة بما يلي) أوخيمة ( سيارة تعمل كمركز قيادة  -

  ).مواصفات عسكرية(ذو مواصفات عالية ) Laptops(كمبيوتر محمول ٢عدد  -١
) مواصفات عسكرية(بمواصفات شاقة ) فاكس ، طباعة ، تصوير ضوئي( آلة مدمجة ٢عدد  -٢

 .تزود بكمية من األحبار
 .ورق للتصوير والطباعة -٣
 .تستخدم للتخطيط والكتابة.....) أقالم رصاص ، أقالم حبر(أدوات مكتبية  -٤
، كاميرا تستخدم  )GPS(جهيزات أخرى مثل هاتف جوال ، نظام تحديد المواقع العالمي ت -٥

 .على االنترنت ، ونظام اإلجتماعات الهاتفية ، وخدمة اإلنترنت
 : سيارة نقل متوسط ، دفع رباعي مع قاطرات ، وتستخدم لألغراض التالية ٢ عدد  -

  .ان العملنقل فريق العمل ومعدات التطهير من المعسكر إلى مك -١
 .من شراء الطعام وخالفه) التموينية(األغراض اللوجستية  -٢
  .إستخدامها في حالة نقل المعدات التي تحتاج إلجراء الصيانة أو اإلستبدال -٣

  :إحتياجات مؤقتة -
  . بلدوزر لتجهيز موقع المعسكر والطريق المؤدي إليه ١ عدد  -
  .وقع سيارات بالدفع الرباعي لنقل فريق العمل والمعدات للم -
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  أعمال التخلص من النفايات ٤٠ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

  الهواء  تلوث ٣-٩
 

   تعـريفـات١-٣-٩
   تلوث الهواء١-١-٣-٩

تواجد أحد الملوثات أو مجموعة من الملوثات في الجو بكميات أو فترات " يعرف تلوث الهواء على أنه 
، أو أن تواجده يتعارض مع اإلستمتاع بالحياة أو  زمنية تؤثر سلبياً على صحة اإلنسان والحيوان والنبات

  ".ألعمالإنجاز ا
نتيجة األنشطة المختلفة ، أو ناتجاً عن صنع أو صناعياً  ويمكن أن يكون مصدر تلوث الهواء طبيعياً

، محطات تحلية المياه  ، عمليات اإلحتراق والتسخين لإلنسان والذي ينتج عامة عن وسائل المواصالت
  .عض األنشطة الصناعية األخرى، وب ، معامل تكرير النفط ، محطات توليد الطاقة الكهربائية المالحة

ومن أهم عيوب تلوث الهواء الناتج عن صنع اإلنسان هو تركزه في مناطق صغيرة جغرافياً وبتركيزات 
، أو هو الحجم الكلي  ويتم قياس شدة تلوث الهواء بقياس التركيز اللحظي للمادة الملوثة في الهواء. متنوعة

  .  في مدة زمنية محددة جيداًللمادة الملوثة المنبعثة من مصدر التلوث
  
  اإلنبـعـاثـات ٢-١-٣-٩

، وقد  يمكن تعريف اإلنبعاثات على أنها حجم الملوث المنبعث من مصادر األنشطة الصناعية والتجارية
  ).ماسورة العادم(يكون منبعث من وسائل المواصالت 

 كما يجب قياس درجة .وتعتبر أفضل طريقة لقياس اإلنبعاثات هو قياس تركيزها في مكان المصدر
  الحرارة والرطوبة والضغط في مكان المصدر أيضاً حيث تتأثر الغازات بدرجات الحرارة والضغط

  ).٣م( وعموماً يمكن أن توحد المقاييس بإعتماد الحجم الجاف ). التمدد واإلنكماش(
  
  قياس تلوث الهواء ٣-١-٣-٩

. ثر أهمية للصحة العامة واألثر البيئي المحتملإن قياس تركيز تلوث الهواء حول مصدر إنبعاثه هو أك
، ويكون قياس تركيز الغازات الملوثة في الهواء  وتنتشر الغازات الملوثة المنبعثة على شكل الريشة

، حيث  ويصعب إستنتاج شكل إنتشار الغازات المنبعثة بدقة. الطبيعي أقل بكثير من غازات مصدر العادم
، ودرجات الحرارة الرأسية ،  ر على الظروف الجوية مثل إتجاه وقوة الرياحيعتمد الشكل الريشي لإلنتشا
  . ، وجميعها غير صعبة التنبـؤ ، الدوامات الهوائية المحدودة والضغط الجوي حول المنبع

، ودرجة حرارة وسرعة  كما يعتمد إنتشار التلوث على عوامل تصميمية مثل موقع وارتفاع المداخن
ويصعب التنبـؤ الدقيق بدرجات تلوث . ، ومواقع المباني حول مصدر اإلنبعاث مدخنانبعاث الغاز من ال

  .، حيث يستخدم بها نماذج رياضية لحسابها تقوم على أساس الفرضيات الهواء
، فإنه يتم الحفاظ على الحد األدنى من األمان عند وضع المواصفات القياسية لدرجة تلوث  وبشكل عام

  .الهواء
وبعض الجهات الحكومية ،  (ILO)، ومنظمة العمل الدولية  (WHO)ة الصحة العالمية وقد وضعت منظم

،  ، واإلدارة العامة للبيئة باإلتحاد األوروبي (US EPA)األخرى مثل الوكالة األمريكية لحماية البيئة 
ى درجات ، مما يعتبر مصدراً ثميناً للتعرف عل وضعت وصفاً دقيقاً لدرجات تلوث الهواء ضمن أنظمتها

  .التلوث
، حيث يلزم قياس درجات  ويجب أن يستمر قياس درجات التلوث الناتجة عن المصادر الملوثة بشكل دائم

تلوث الهواء كجزء من دراسة األثر البيئي لمصدر التلوث وإمكانية قبول مستويات التلوث الموجودة والتي 
  .يتم على أساسها السماح بإستمرار المشروع

  

ام الرئيسي في المناطق الساحلية هو اإلهتمام بنقاء الهواء الطبيعي والتأكيد على أن تكون ويكون اإلهتم
  .درجات تلوث الهواء ضمن الحدود المسموح بها
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  أعمال التخلص من النفايات ٤١ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

   تأثير تلوث الهواء٢-٣-٩
إن تأثير تلوث الهواء واسع المجال حيث يؤثر على الجهاز التنفسي لإلنسان بكل ما يستنشقه من مواد 

ومن جهة أخرى ، فإن تأثر الحيوان والنبات بالهواء الملوث .  له من أثر على صحتهكيميائية وما
، كما أنه يخل بالدورة  ودخولهما في السلسلة الغذائية لإلنسان يجعلهما مصدر ضرر لصحة اإلنسان

  .البيولوجية للبيئة
  
   مصدر تلوث الهواء٣-٣-٩

، أو حتى  )لملوثات المحمولة بالهواء لمسافات طويلةا(، أو إقليمياً  يمكن أن يكون مصدر التلوث محلياً
، أو من  )مثل الناتجة عن البراكين(وقد تكون طبيعية ). ظاهرة البيت األخضر وثقب األوزون(عالمياً 

  .صنع اإلنسان
  

ولعل المصدر األكبر . ، أو متحركة .....)، أجهزة التكييف  مثل المصانع(ومصادر تلوث الهواء إما ثابتة 
  .لوث في المدن يأتي من السيارات والشاحناتللت
  
   وصف أعمال التحكم في تلوث الهواء٤-٣-٩

، ودرجة  ، حيث تعتمد على تحديد نوع العنصر الملوث إن عملية التحكم في تلوث الهواء هي عملية معقدة
 الحد رتفاع نسب التلوث عنإوفي حالة . ، ومدى خطورتها على صحة اإلنسان والبيئة تركيز التلوث

  .، يتم إعداد وتنفيذ خطة للتخفيف من آثار التلوث وتجنب آثاره الخطرة المسموح
  

. ويمثل اإلعالم ونشر الوعي الوطني أحد العناصر الهامة في أي خطة للتخفيف من آثار تلوث الهواء

 بنظام آلي ، يقترح تزويد المناطق الساحلية بوحدات لقياس درجات تلوث الهواء وربطها إلكترونياً وعليه

  :  للمعلومات والتحليل بالمواصفات التالية

  .يسمح بإظهار درجات التلوث القائمة في اماكن مختارة ضمن النطاقات العمرانية للمدن الساحلية -
 .يساند نظام إنذار أو خطط تخفيف آثار التلوث في الحاالت الطارئة -
  

وقياس ) عن طريق الشرطة( بعمل نقاط تفتيش وتتم السيطرة على تلوث الهواء الناتج من عوادم المركبات

كما يمكن مراقبة التلوث . العادم الخارج من المركبة ودرجات تركيز الغازات به بإستخدام أجهزة خاصة

  .، وعليه يمكن إيقاف المركبة عن اإلستخدام  الناتج عن المركبات أثناء فحصها الدوري السنوي

يئة أفضل تشارك فيها العديد من الدول لتبادل الخبرات في مراقبة وتقوم حالياً منظمة عالمية لمدن ذات ب

، مما يجعلها ذات فائدة كبيرة للدول  وتقييم البيئة وتقوم بتطوير العديد من الخطط لتخفيف آثار تلوث البيئة

  .المشتركة
  

 يؤثر على صحة وتكون مسئولية األمانات والبلديات الحفاظ على جودة الهواء داخل األماكن العامة بما ال

  . مرتاديها

  :ويمكن الرجوع إلى المواقع التالية على شبكة اإلنترنت لمزيد من التفاصيل
  

- http:// www.acrplus.org 
- http:// www.acrr.org 
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  أعمال التخلص من النفايات ٤٢ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

   إستراتيجية تخفيف آثار تلوث الهواء١-٤-٣-٩ 
نشر الوعي العام أحد كما سبق الذكر ، فإنه يجب وضع إستراتيجية لمكافحة تلوث الهواء ، حيث يشكل 

  .مكونات اإلستراتيجية الرئيسية
ويتم التنسيق بين الجهات المعنية بالمناطق الساحلية على المستوى الوطني ، وبما يتوافق مع آخر 

  .في هذا المجال) أوروبا والواليات المتحدة(المستجدات الدولية 

اإلنترنت متخصصة في مجال التلوث قائمة تفصيلية بعناوين مواقع على شبكة ) ٤-٩(ويبين الملحق 

  .وكيفية تخفيف آثاره ، تحتوي على الكثير من المعلومات الهامة والمفيدة في هذا المجال

  :ويقترح أن يتم تدريب الكوادر المتخصصة في مجال البيئة بالجهات الساحلية المعنية على
 .على اإلنترنتكيفية إستخدام الحاسب في البحث على  -
 ).بشكل عام(معلومات والبيانات البيئية جمع وتحقيق ال -
 .كيفية إعداد النشرات الدورية والمطويات -
 .متابعة وتدقيق الحالة البيئية -
 ).المسببات ، اآلثار ، فاعلية الحلول ، إلخ(تحليل نتائج المتابعة والتدقيق مثل  -
 .إعداد الخطط اإلستراتيجية وخطط العمل -
 .تطبيق وتوظيف الخطط المعدة -

يذ هذا التدريب على حاالت حقيقية يعرض لها المتدربون مما يزيد من فاعلية ونتائج التدريب ويتم تنف

  .اإليجابية
  

   الهيكل التنظيمي المقترح إلدارة التحكم في تلوث الهواء٥-٣-٩
  :تتمثل اإلدارة المقترحة لتلوث الهواء في كل من

  .رئيس القسم -
  .سكرتير -
  .ان، أبحاث علم السك أخصائي علم السموم -
  .مسئول المعلومات الميدانية -
، ويكون مسئوالً عن مشترياتها وتشغيلها  أخصائي المشتريات والصيانة للمعدات التحليلية -

  .وصيانتها

  .أخصائي اإلعالم والتوعية العامة -
 .لتنفيذ عمليات التفتيش على عادم المركبات)  رجال مدربين٣(فرقة من الشرطة البيئية  -

  
  . الهيكل التنظيمي المقترح لقسم تلوث الهواء باألمانات والبلديات الساحلية) ١-٣-٩(ويوضح الشكل 
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  أعمال التخلص من النفايات ٤٣ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الهيكل التنظيمي المقترح لقسم تلوث الهواء) ١-٣-٩(الشكل 
  

  :ويمكن شرح الوصف الوظيفي لكل مهمة كما يلي
  رئيس القسم   ١-٥-٣-٩

  :المسئوليات •
  .رفع التقارير للسلطات المحلية -
  . أعمال اإلدارةتنسيق -
  .مراقبة أداء منسوبي اإلدارة -
  .تنسيق اإلتصال مع الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة ووزارة الصحة -
  .المشاركة في لجان وأنشطة خطط الطوارئ لمكافحة التلوث -
  .اإلشراف على أعمال التدريب لمنسوبي اإلدارة -
  .كد من صالحية األنظمة القائمةتنظيم تدريب عملي سنوي على عمليات تلوث الهواء للتأ -
  .إعداد وإدارة الميزانية المالية لإلدارة -
  .التأكد من مقاييس الجودة باإلدارة -
  :المؤهالت •

  .يفضل أن يكون له خلفية علمية قوية إضافة إلى دراسته لإلدارة العامة -
  .، أو على األقل يجيد العربية واإلنجليزية معاً من الكوادر السعودية -
  .ام  الحاسب اآللي وبرامجهيجيد إستخد -
  :تقييم أداء العمل •

  .كفاءة وكفاية تشغيل اإلدارة -
  .توفر أجهزة قياس -
  .درجة الثقة في البيانات والمعلومات المجمعة -
  ).الفرق بين وقت جمع المعلومة ووقت نشرها(مصداقية البيانات المجمعة  -
  .جودة التقارير وموقع اإلدارة على اإلنترنت -
  .القيادة والرؤية -

  
 رئيس القسم

  

 أخصائي علم السموم
 

مسئول المعلومات الميدانية
 

أخصائي المشتريات 
 والصيانة

 

     أخصائي إعالم 
 وتوعية عامة

 
 السكرتارية
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  أعمال التخلص من النفايات ٤٤ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

  السكرتير ٢-٥-٣-٩
  :المسئوليات •

  .يرجع إلى مدير اإلدارة -
  .يقوم بتنسيق مواعيد ومكالمات مدير اإلدارة -
  .تنسيق أماكن وأدوات اإلجتماع -
  .تولي أعمال حجز الطيران والسفر واإلقامة -
  .تولي مسئولية التجهيزات المكتبية -
  :المؤهالت •

  .اسب اآلليشهادة في مجال تخصصه مع إجادة تامة للتعامل مع الح -
  .، أو على األقل يجيد العربية واإلنجليزية من الكوادر السعودية -
  .يجيد التعامل مع المعامالت واألرشفة اإللكترونية -
  .مهارات شخصية لتنظيم وحل مشاكل العمل -
  :تقييم أداء العمل •

  .الكفاءة في تأدية عمله -
  .قياس عدد األخطاء الفنية الشهرية والتقييم على أساسها -
  .نة في العمل وتحمل الضغوطالمرو -
 .العمل بروح الفريق -
  

  (ECO - Toxicologist)أخصائي علم السموم  ٣-٥-٣-٩
  :المسئوليات •

  .يرجع إلى مدير اإلدارة -
  .جمع المعلومات من مواقع اإلنترنت وأي مصادر أخرى -
  .اقتراح التعديالت واإلضافات الالزمة لإلجراءات والتنظيمات القائمة -
  . األساسية للمناطق الساحلية والمصادر العالمية األخرىتجهيز المعلومات -
  .المشاركة في فعاليات خطط الطوارئ المحلية واإلقليمية -
  :المؤهالت •

  .خلفية علمية قوية في مجال التخصص -
  .إيجاد التعامل مع الحاسب اآللي وبرامجه -
  .إجادة اللغتين العربية واإلنجليزية -
  :تقييم أداء العمل •

  . عملهالكفاءة في تأدية -
  .القدرة على تجهيز وكتابة التقارير -
  . مصداقية البيانات المجمعة -
 .العمل بروح الفريق -
  

  مسئول المعلومات الميدانية ٤-٥-٣-٩
  :المسئوليات •

  .يرجع إلى مدير اإلدارة -
  .جمع المعلومات وإدخالها ضمن قاعدة بيانات -
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  أعمال التخلص من النفايات ٤٥ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

  .إعداد مؤشرات األداء -
  .لعمل لمهام الصيانة واإلصالح والمعايرةالتعاون مع مسئول الصيانة إلعداد خطة ا -
  .المشاركة في فعاليات خطط الطوارئ على المستويين المحلي واإلقليمي -
  :المؤهالت •
  .خلفية علمية قوية في مجال التخصص •
  :حاصل على شهادة في الحاسب اآللي ولديه القدرات التالية •

  .خلفية كافية بأجهزة وبرامج الحاسب -
  .إدارة قواعد البيانات -
  .إدارة المعلومات اإلحصائية -
  .إجادة اللغتين العربية واإلنجليزية •
  :تقييم أداء العمل •

  .الكفاءة في تأدية عمله -
  .مصداقية البيانات المجمعة ومدى اإلعتماد عليها -
  .نوعية التقارير التي يعدها -
 .العمل بروح الفريق -
  

   أخصائي المشتريات والصيانة ٥-٥-٣-٩
  :المسئوليات •

  . اإلدارةيرجع إلى مدير -
  .إعداد الخطط اإلستثمارية في مجال المعدات واألجهزة -
  .، وإعداد اإلتفاقيات واإلجراءات الالزمة  المعداتإختيار تجهيز العروض و -
  .متابعة مخزون قطع الغيار وأجهزة معايرة المعدات -
  .المشاركة في فعاليات خطط الطوارئ على المستويين المحلي واإلقليمي -
  :المؤهالت •

  :تخصص في المعدات المستخدمة وعلى دراية بما يليفني م
  . المعداتإختيار  -
  ).ويمكن أن تسند لمقاول خارجي(معايرة المعدات  -
  .صيانة وإصالح المعدات -
  .على علم بإجراءات المشتريات والمناقصات المطبقة بالمملكة -
  .حاصل على شهادة في الحاسب اآللي -
  .العربية واإلنجليزية، أو يجيد اللغتين  من الكوادر السعودية -
  :تقييم أداء العمل •

  .الكفاءة في تأدية عمله -
  .السرعة في إتخاذ القرار وحل المشاكل -
  .مدى توافر معدات القياس -
  .مدى تكرار واستمرارية انقطاع المخزون -
 .العمل بروح الفريق -
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  أعمال التخلص من النفايات ٤٦ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

  إعالم وتوعية عامة أخصائي ٦-٥-٣-٩
  :المسئوليات •

  .يرجع إلى مدير اإلدارة -
  . في فعاليات خطط الطوارئ المحلية واإلقليميةالمشاركة -
  .إعداد وإدارة ميزانية اإلعالم واإلتصال -
  .إدارة موقع اإلدارة على اإلنترنت -
  .نشر التقارير الدورية عن جودة الهواء وجودة أجهزة قياس التلوث -
  :تنظيم الفعاليات التالية •

  .المؤتمرات الصحفية عند الحاجة -
  .......)، ، اإلعالم ، الصحافة التلفزيون(حمالت التوعية والتعريف  -
  .العالقة مع المدارس اإلبتدائية والثانوية -
  .النقاشات العامة عند الحاجة -
  . الشكاوي أو في طلب معلوماتفيالرد على الخطابات ووسائل البريد اإللكتروني سواًء  •
  .الرد على الجهات المعنية في طلب أي معلومات عن المناطق الساحلية •
  :التالمؤه •

  ).كتابة وتحدثاً(مؤهل في العالقات العامة  -
  :حاصل على شهادة في الحاسب اآللي ولديه القدرات التالية -

  .إنشاء موقع على اإلنترنت -
  . التعامل مع برنامج باور بوينت وتجهيز العروض -
  .برامج الحاسب األخرى -

  .، أو يجيد اللغتين العربية واإلنجليزية من الكوادر السعودية •
  :أداء العملتقييم  •

  .الكفاءة في تأدية العمل -
  .جودة المنشورات وموقع اإلدارة على شبكة اإلنترنت -
  .مصداقية البيانات -
  .التفاعل مع وسائل اإلعالم -
  .عدد الزيارات لموقع اإلدارة على شبكة اإلنترنت -
  .عدد الخطابات المستلمة للشكاوي وطلب المعلومات وطول الفترة الزمنية للرد -
 .الفريقالعمل بروح  -
  

   اإلجراءات المستخدمة لتأسيس التعليمات٦-٣-٩
   :يتم تحديد ملوثات الهواء األكثر أثراً على البيئة والصحة العامة إعتماداً على المعايير التالية

  .مدى حدة اآلثار السلبية على صحة اإلنسان •
  .وفرة تواجد المادة الملوثة في البيئة وأثرها على تلوث الهواء •
 أو التناوب األيضي            (Environtmental Transformation) بيئيالتحويل ال •

(Metabolic Alterations) لما ينتج عن هذه العمليات من مواد كيميائية عالية السمية .  
  .، مما يسبب التدهور البيئي إستمرارية تواجد العنصر الملوث في الطبيعة •
  .عدد السكان المعرضين للخطر •

  .تصنيف ملوثات الهواء ضمن مجموعات تم تحديدها اعتماداً على مجموعة من المعاييروفيما يلي يتم 
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  أعمال التخلص من النفايات ٤٧ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

   الملوثات الرئيسية٧-٣-٩
، وذلك حسب درجة تركيزها في  تصنف الملوثات بشكل عام على أنها ملوثات قوية وملوثات ضعيفة

  .الهواء الطبيعي ومدى تأثيرها السمي
  :الملوثات القوية •

  .المواد الجزيئية -
  .كبات الكبريتمر -
  .مركبات النيتروجين -
  .أول أكسيد الكربون -
  .ثاني أكسيد الكربون -
  .األوزون والمؤكسدات األخرى -
  :الملوثات الضعيفة •

  :المواد العضوية 
  (Acrylonitrile)األكريلونيتريل  -
  البنزين -
  كيريثير الكربون -
  ١,٢دي كلوروميثان  -
  الفورمالدهايد -
  (PAH)الهيدروكربون العطري متعدد النواة  -
  الستايرين -
  تتراكلورو إثيلين -
  التولوين -
  تراي كلورو إثيلين -
  كلوريد الفينيل -
  دخان السيجار -
  المواد السامة -

  :المواد غير العضوية 
  الزرنيخ -
  األسبستوس -
  الكادميوم -
  أول أكسيد الكربون -
  الكروم -
  كبريتيد الهيدروجين -
  الرصاص -
  المنجنيز -
  الزئبق -
  النيكل -
  الرادون -
 الفاناديوم -
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  أعمال التخلص من النفايات ٤٨ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

  ر المستخدمة لتحديد تركيز التلوث األقصى المسموح  المعايي٨-٣-٩
وتعتمد هذه المحددات والقيم على دراسات . تبين الفقرة التالية كيفية تحديد القيم األولية لملوثات الهواء

  .، إال أنه من الضروري التعرف على آخر ما تم التوصل إليه علمية
  
  ت المعايير العامة للمسرطنات وغير المسطرنا١-٨-٣-٩

  .، درجة التلوث وطرق التعرض المصادر •
 .القوة المحركة وعمليات األيض •
  

   المعايير للنهايات غير المسرطنة٢-٨-٣-٩
  :الحد األدنى للمالحظة مقابل مستوى التأثير العكسي •

  .أحادية الوجود من واقع األبحاث -
  .النتائج معتمدة من مختلف المجموعات المستقلة -
  .تأثيرات الممرضةالتغيير المؤثر في إتجاه ال -
  .المعايير المختارة للحماية من العوامل المؤثرة على صحة اإلنسان •

  .العلمية والمشكوك في صحتها أو مجهولة األسباب -
  ).السجل المرضي(الحساسية ضد المرض أثناء الفترة العمرية وكذلك النوع مع تحديد  -
  :المعايير المختارة لألوقات المناسبة •

  .ل المعقدة وخاصة أثناء فترة الكشفالسمية وهي من العوام -
  .المواد الكيميائية والتي قد تسبب تأثيرات عكسية وتقلبات في الحالة -
  .المعرفة لفهم التفاعالت الداخلة المعقدة -
  .داخل جسم اإلنسان) للتواجد(إستخدام  أطول فترة زمنية للتراكم  -
  :معايير اإلحتياطات من التأثيرات الحسية •

  . الشدة -
  .النوعية -
 % .٥أو الدرجة المزعجة تزيد عن % ٢الدرجة المقبولة ال تتعدى  -
  

   المعايير للنهايات المسرطنة٣-٨-٣-٩
  ):IARCتقسيم (تقسيم توعية المواد المسرطنة إلى ثالث مجموعات  •

  .المجموعة الثابتة للسرطنة): ١(مجموعة  -
  .المجموعة المحتملة للسرطنة): ٢(مجموعة  -
  . الثابتة للسرطنة،ة على البشر ويقاس منها الحيوانتظهر محدود):  أ-٢(مجموعة  -
  .غير مالئمة للظهور على البشر وإن كان ظهورها يقاس على الحيوان):  ب-٢(مجموعة  -
  .مواد كيميائية غير مصنفة): ٣(مجموعة  -
  :تقدير كمية المواد المسرطنة •

  : اإلنسان بالجرعات األقلعند تقييم التقدير اإلستقرائي تتعرض الحيوانات بالجرعات الكبيرة وعلى
  .النموذج الخطي بدون بداية أو حد وذلك في غياب المعلومات -
  .النماذج األخرى عندما تكون موثقة -
  .فرضية مخاطر إضافية للسرطان نتيجة الملوثات األخرى -
نتيجة نمو المخاطر أثناء فترة نمو مرض السرطان اإلفتراضية بحياة اإلنسان منذ مولده وحتى  -

  .من الهواء المستنشق والملوث ٣م/  ميكروجرام١ركيز مماته بت
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 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

  :تقدير كمية المواد المسرطنة باإلعتماد على المعلومات اإلنسانية •
  .، النسبة المتوسطة لنموذج المخاطرة الطريقة القياسية -
  .(US EPA)النموذج الخطي  -
 . الواقعي–النموذج المسئول للتجارب غير الخطي  -
  

  ة  التأثيرات البيئي٩-٣-٩
، وإن كان   وتؤثر معظم ملوثات الهواء على المحاصيل ،تؤثر البيئة بشكل غير مباشر على صحة اإلنسان

،  ، وأكاسيد النيتروجين ، حيث ثبت أن بعض المواد الكيماوية مثل ثاني أكسيد الكبريت تركيزها ضعيفاً
ن الملوثات المؤثرة على ، وبعض المؤكسدات تؤثر سلبياً على النباتات بشكل أخف بكثير م األوزون
  .اإلنسان

  

    التعليمات اإلرشادية لمعايير تلوث الهواء١٠-٣-٩
  .المعايير اإلرشادية لنسب تلوث الهواء) ٨-٣-٩(إلى ) ١-٣-٩(توضح الجداول من 

  

   الخطرة لمعايير عناصر التلوثالقيم اإلرشادية األساسية) : ١-٣-٩(جدول 
  

 IARC العناصر
Classification 

Risk 
Estimate 
Based on 
Carcinogenic 
Endpoint 

Risk 
Estimate 
Based on 
Toxicological 
Endpoint 

Sensory 
Effects or 
Annoyance 
Reaction 

Ecological 
Effect 

Organic Substances      
Acrylonitrile 2a x    
Benzene 1 x    
Carbon disulfide -  x x  
1-2 dichloroethane -  x   
Dichloromethane -  x   
Formaldehyde 2b  x   
Polynuclear aromatic 
hydrocarbons  - x    

Styrene 3  x x  
Tetrachlorethylene 3  x x  
Toluene -  x x  
Trichloroethylene 3  x   
Vinyl chloride 1 x    
Inorganic Substances      
Arsenic 1 x    
Asbestos 1 x    
Cadmium 2b  x   
Carbon monoxide -  x   
Chromium (VI) 1 x    
Hydrogen sulfide -  x x  
Lead 3  x   
Manganese -  x   
Mercury -  x   
Nickel 2a x    
Nitrogen dioxide -  x  x 
Ozone  photochemical 
oxidants -  x  x 

Radon - x    
Sulfur dioxide and 
particulate matters -  x  x 

Vanadium -  x   
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  أعمال التخلص من النفايات ٥٠ -٤
 والحد من التلوث الساحلي

  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

  القيم اإلرشادية للعناصر الملوثة للهواء وتأثرها على األمراض السرطانية وتواجد الرائحة) : ٢-٣-٩(جدول 
 

 متوسط الفترة الزمنية وزن العناصر خالل الفترة الزمنية العناصر

Organic Substances   

Carbon disulfide 100 micro gr/m3 24 hours 

1-2 dichloromethane 0.7 mgr/m3 24 hours 

Dichloromethane 3 mgr/m3 24 hours 

Formaldehyde 100 micro gr/m3 30 minutes 

Styrene 800 micro gr/m3 24 hours 

Tetrachlorethylene 5 mgr/m3 24 hours 

Toluene 8 mgr/m3 24 hours 

Trichloroethylene 1 mgr/m3 24 hours 

Inorganic Substances   

Cadmium 10 nano gr/m3 1 year 

Carbon monoxide 

100 mgr/m3 

60 mgr/m3 

30 mgr/m3 

10 mgr/m3 

15 minutes 
30 minutes 
1 hour 
8 hours 

Hydrogen sulfide 150 micro gr/m3 24 hours 

Lead 1 micro gr/m3 1 year 

Manganese 1 micro gr/m3 1 year 

Mercury  1 micro gr/m3 1 year 

Nitrogen dioxide 400 micro gr/m3 

150 micro gr/m3 
1 hour 
24 hours 

Ozone  Photochemical oxidants 200 micro gr/m3 

100 micro gr/m3 
1 hour 
8 hours 

Sulfur dioxide and Particulate Matters 500 micro gr/m3 

350 micro gr/m3 
10 minutes 
1 hour 

Vanadium 1 micro gr/m3 24 hours 
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  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

  
 )٣-٣-٩(جدول 

Guidelines for Combined Exposure to Sulfur Dioxide and Particulate Matters 
  

Gravimetric Assessment  

Thoracic 
Particles 
(micro gr/m3) 

Total 
Suspended 
Particles 
(micro gr/m3) 

Reflectance 
(black Smoke 
value) (micro 
gr/m3) 

Sulfur Dioxide 
(micro gr /m3) 

Averaging 
Time 

  

70 120 125 125 24 hours Short term 

    50 50 1 year Long term  

  )٤-٣-٩(جدول 
Guideline Values Based on Sensory Effects or Annoyance Reactions, Using an 

Averaging Time of 30 Minutes 
Substance Detection Threshold Recognition Threshold Guideline Value 

Carbone disulfide   20 micro gr /m3 

Hydrogen sulfide 0.2 - 2 micro gr /m3 0.6 – 6 micro gr /m3 7 micro gr /m3 

Styrene 70 micro gr /m3 210 – 280 micro gr /m3 70 micro gr /m3 

Tetrachlorethylene 8 micro gr /m3 24 – 32 micro gr /m3 8 micro gr /m3 

Toluene 1 mgr /m3 10 mgr /m3 1 mgr /m3 

  )٥-٣-٩(جدول 
Carcinogenic Risk Estimates Based on Human Studies5 

 

Substance IARC Group 
Classification Unit Risk 6 Site of Tumour 

Acrylonitrile 1 2  10-5 Lung 

Arsenic 1 4  10-3 Lung 

Benzene 1 4  10-6 Blood (leukemia) 
Chromium (VI) 
Nickel 2A 4  10-2 Lung 

Polyaromatic 
hydrocarbons 7 1 4  10-4 Lung 

Vinyl chloride 1 9  10-2 Lung 

  1  10-6 Liver and other sites 
 
5 Based on average relative risk model. 
6 Cancer risk estimates for lifetime exposure to a concentration of 1 micro gr/m3 
7 Expressed as benzopyrene (1 microgr /m3 in air). 
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  أعمال التخلص من النفايات ٥٢ -٤
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  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

 
  )٦-٣-٩(جدول 

Risk Estimates for Asbestos 

Concentration Range of Lifetime Risk 
Estimates Target Site 

10 -6  - 10-5 Lung cancer for a population 
where 30% are  smokers) 500 Fibers (measured by optical 

method) / m3 
10 -5  - 10-4 Mesothelmia 

  

  )٧-٣-٩(جدول 
Risk Estimates and Recommended Level of Remediation 

Action for Radon  
Exposure Lung Cancer Excess Lifetime 

Risk 
Recommended Level for 

Remedial Action in Buildings 

1 Bequerel /m3 EER 0.7  10 -4  to  2.1 10-4 Greater or equal 100 Bq/m3 

(annual average) 

  

  )٨-٣-٩(جدول 
Guideline Values for Individual Substances Based on Effects of Terrestrial  

Vegetation  

Substance Guideline Value Averaging Time Remarks 

Nitrogen dioxide 95 micro gr /m3 

30 micro gr /m3 
4 years 
1 hour 

If SO2 and O3 levels not higher 
than 30 micro gr/m3 and 60 
micro gr/m3 respectively 
(averaged over growing 
season) 

Total nitrogen 
deposition 3 gr /m2 1 year Sensitive ecosystems are 

endangered above this level 

Sulfur dioxide 30 micro gr /m3 

100 micro gr /m3 
1 year 
24 hours  

Ozone 
200 micro gr /m3 

65 micro gr /m3 

60 micro gr /m3 

1 hour 
24 hours 
Averaged over grow 
season 

 

Peroxyacetylnitrate 300 micro gr /m3 

80 micro gr /m3 
1 hour 
8 hours  
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  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

   الضـوضـاء٤-٩
   تعـريف واآلثار السلبية للضوضاء١-٤-٩

، تؤثر سلباً على الصحة التشريحية  تعرف الضوضاء على أنها أي أصوات غير مرغوب في سماعها
  .والعصبية لإلنسان

  

  :وتكمن اآلثار السلبية للضوضاء فيما يلي
  .، وذلك للذين يتعرضون للضوضاء العالية ي عيوب سمعية مؤقتة أو دائمةيمكن أن تتسبب الضوضاء ف

،  تسبب الضوضاء ضغط على الجهاز العصبي لإلنسان مما قد يؤدي لعدة أمراض مثل الصداع •
  . إلخ.....، والشعور بالنوم ، واإلنزعاج واإلجهاد

  .تؤثر الضوضاء المستمرة على نمو األطفال •
 .تضعف من كفاءة أداء العمل •

   مصادر الضوضاء٢-٤-٩
يمكن أن تصدر الضوضاء عن مصادر طبيعية مثل حركة األمواج على الشواطئ ، الرعد ، الزالزل أو 

كما تشكل األصوات . ، التلفزيون وغيرها ، ومكبرات الصوت من صنع اإلنسان مثل أصوات المحركات
  .الناتجة عن تشغيل الموانئ مصدر ضوضاء آخر بالمناطق الساحلية

    قياس الضوضاء٣-٤-٩
 ويمكن تعريف وحدات الديسيبل على أنها النسبة بين .(dB)يتم قياس حدة الضوضاء بوحدات الديسيبل 

  .صوت الضوضاء وأضعف صوت يمكن سماعه بأذن اإلنسان
  

،   ديسيبل١٠ ، يكون مقدار إختالف حدة الصوتين ١:١٠، إذا كان هناك صوتان بنسبة  وعلى سبيل المثال
  . ديسيبل٢٠ فيكون مقدار إختالف حدة الصوتين ١:١٠٠ا كانت النسبة أما إذ

  .(A” Scale Filter“)وعادة تقاس حدة الضوضاء بجهاز يسمى 

    نظام تقدير الضوضاء٤-٤-٩
، وتعمل لفترات زمنية  يمكن أن تكون الضوضاء أنواع متعددة من األصوات بمستويات ضغط مختلفة

وتكون الضوضاء المختلطة سبباً في رد فعل اإلنسان ودرجة .  أيضاً، وقد تختلف تردداتها متفاوتة
  .إنزعاجه

 والتي يمكن إستخدامها لتقييم األثر المشترك ألصوات (LN - Leq)وقد تم تعريف بعض العناصر مثل 
 :  وتعرف هذه العناصر كما يلي ،بضغوط مختلفة وفترات زمنية متباينة

  ):LN( العنصر  •
 مقدار ضغط LNوتمثل قيمة العنصر .  لمدى تكرار تخطي صوت محدد للمستوىهو قياس إحصائي يشير

  ، L70 ديسيبل و ٧٠، فإن صوت بقوة  وعلى سبيل المثال.  على مقياس الزمن%Nالصوت الذي يتعدى 
  .من الوقت المقاس% ٦٠ ديسيبل في ٧٠يعني أن مستوى الصوت سيتخطى 

  ):Leq(عنصر مستوى الضوضاء المكافئ  •
والذي يستمر كما هو لفترة زمنية ) الضوضاء( على أنه المستوى الثابت لضغط الصوت  )Leq(ويعرف 

  .معينة وبنفس مستوى الطاقة
، إضافة إلى ذلك تمثل الفترة الزمنية  عنصراً هاماً في تقييم أثر تقلب أنواع الضوضاء) Leq(ويعتبر 

 ٨تقوم على ) Leq(، مما يعني أن  ) Leq (8)( بالشكل ) Leq(بالساعة إلستمرار مستوى الضوضاء المكافئ 
  .ساعات قياس
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  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 

    مقاييس مستويات الضوضاء٥-٤-٩
  .مقاييس مستويات الضوضاء ألنواع مختلفة من إستخدامات األراضي) ١-٤-٩(يبين الجدول 

  

 األرضيإستخدامات  رقم

متوسط أقصى مستوى 
الضوضاء ضمن الحدود ال 

من وقت  %١٠تزيد عن 
 (dB)) يسبلبالد (القياس

   عام ١
 ٥٠ مناطق سكنية  ١,١
 ٥٠ خدمات  ٢,١
 ٦٥ مناطق تجارية  ٣,١
 ٧٠ مناطق ترفيهية  ٤,١

 

 ٧٥ مناطق صناعية  ٥,١
  المناطق القريبة من الطرق ٢

 ٦٠ مناطق كبار الشخصيات  ١,٢
 ٧٠ المناطق السكنية والمدرسية والترفيهية  ٢,٢
 ٧٥ ةالمناطق التجاري  ٣,٢
 مثل القاعات والمدارس ) الداخلية(المؤسسات  ٤,٢

 ٥٥...              والمكتبات والمساجد والمستشفيات،الخ
 

 غيرمحدود )غير مطورة(أراضي بيضاء   ٥,٢
  

  األراضيإستخدامات مقاييس مستويات الضوضاء ألنواع مختلفة من ) ١-٤-٩( الجدول
  

  :المراجع •
  .م١٩٩٩، سبتمبر   الملكية بمدينة الجبيلاألنظمة البيئية للهيئة -
  .مواصفات وكالة حماية البيئة األمريكية -
  .إدارة الطرق السريعة الفيدرالية األمريكية بالمناطق الجديدة -
 .م٢٠٠٣، أبريل  التنظيمات البيئية لعمليات الخفجي المشتركة -

 تعليمات السيطرة على الضوضاء  ٦-٤-٩

  :ية للتحكم في الضوضاءيقترح أن يتم تطبيق التعليمات التال

  ).١-٤-٩(إتباع مقاييس مستويات الضوضاء المبينة بالجدول  .١

  . ، أو جهة أن يقوم بتشغيل تحدث ضجيجاً يتخطى المستويات المسموح بها ال يسمح ألي شخص .٢

 ٩٠، يمكن التحكم هندسياً للحد من مستويات الضوضاء لتكون أقل من أو تساوي  عند اللزوم .٣

  . ساعات٨ت عمل  لفترا(A)ديسيبل 

 ديسيبل على أنها مناطق ٩٠يتم تصنيف المناطق التي يتعدى فيها مستوى الضوضاء عن  .٤

  .(Noise Hazard Area)، ويجب تمييزها بوضع الالفتات المناسبة لذلك  ضوضاء خطرة

يجب في هذه المناطق تأمين سماعات لألذن للحفاظ على حاسة السمع يزود بها جميع العاملين و

  .اروالزو
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 إحتياطات السيطرة على الضوضاء  ٧-٤-٩
  

  :، فإنه يقترح إتخاذ اإلحتياطات التالية) ١-٤-٩(عند تزايد الضوضاء وفقاً للمعايير المبنية بالجدول 

زيادة الوعي اإلجتماعي وتكثيف برامج التوعية بمصادر الضوضاء والتخفيض من إستخدامها مثل  •

 .يو وغيرهاآلة تنبيه السيارات ، مكبرات الصوت ، الراد

 .تضافر الجهود لتخفيض الضوضاء من المصانع والمناطق التجارية •

 .سن األنظمة والتشريعات الالزمة للسيطرة على الضوضاء •

 .تطبيق مواصفات عزل الصوت ضمن كود البناء •

تطوير المناطق الساحلية بإستخدام أفضل أساليب التخطيط والهندسة مما يساهم في إبعاد األنشطة  •

 .للضوضاء عن المناطق السكنيةالمسببة 

ويمكن تخفيف آثار الضوضاء في المناطق السكنية بإنشاء األسوار حول المباني أو زراعة األسوار 

  .الشجرية

 من المباني السكنية يساهم بشكل فعال  (Downwind)كما أن وضع مصادر الضوضاء أسفل إتجاه الريح 

  .في تخفيف الضوضاء

اني السكنية عن الطرف يسهم بشكل بناء في تخفيف الضوضاء ، وكلما ابتعدت إن إبعاد مواقع بناء المب

  .المباني عن الطرق كان مستوى الضوضاء أفضل
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  الحد األقصى لتركيز الملوثات السامة المسموح بهالحد األقصى لتركيز الملوثات السامة المسموح به

  
  المياة الملوثة المتسربة من المدافن الصحيةالمياة الملوثة المتسربة من المدافن الصحية   في في
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 (TCLP) بطريقة الملوثة المتسربة أقصى تركيز للملوثات السامة في المياة
  

  )لتر/ حجم (مستوى التركيز المكونات

Arsenic (As) 5.0 
Barium 100.0 
Benzene 0.5 
Cadmium (Cd) 1.0 
Carbon Tetrachloride 0.5 
Chlordane 0.03 
Chlorobenzene 100.0 
Chloroform 6.0 
Chromium (Cr)  5.0 
Cresol (total) 200.0 
2.4-D 10.0 
1.4-Dichlorobenzene 7.5 
1.2-Dichloroethane 0.5 
1.1-Dichloroethylene 0.7 
2.4-Dinitrotoluene 0.13 
Endrin 0.02 
Heptachlor (and its epoxide) 0.008 
Hexachlorobenzene 0.13 
Hexachlorobutadiene 0.5 
Hexachloroethance 3.0 
Lead (Pb) 5.0 
Lidane 0.4 
Manganese (Mn) 5.0 
Mercury (Hg) 0.2 
Methoxychlor 10.0 
Methyl ethyl ketone 200.0 
Nitrobenzene 2.0 
Pentachlorophenol 100.0 
Pyridine 5.0 
Selenium 1.0 
Silver 5.0 
Tetrachloroethylene 0.7 
Toxaphene 0.5 
Trichloroethylene 0.5 
2,4,5-Trichlorophenol 400.0 
2,4,6-Trichlorophenol 2.0 
2,4,5-TP Silvex 1.0 
Vanadium (V) 200.0 
Vinyl Chloride  0.2 
Zinc (Zn) 5 

  
  
  

- References:  
1) Royal Commission Environmental Regulations, September 1999. 
2) US Environmental Protection Agency (EPA) Standards.  
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  نموذج إستمارة البيانات الفنية للنفايات الصلبةنموذج إستمارة البيانات الفنية للنفايات الصلبة



  
 

                          
 



  
   إلدارة وتشغيلاإلشـتراطات الفنية والبيئية
                                               ة العربية السعوديةالمناطق الساحلية بالمملك

 

                          
 

  أعمال التخلص من النفايات  الجزء الرابع-المرحلة الثانية 
 ث الساحليوالحد من التلو

٥٩-٤

  الصلبة نموذج إستمارة البيانات الفنية للنفايات

  تسهيالت التخلص النقل نتاج الملوثاتإ
 

  

 : الشركة
 : العنوان
 : الفاكس / التلفون

 :  بالمسئولتصالاإل

 

 :اإلسم         
 : العنوان
 : فاكس / تلفون

 : اإلتصال

 

 : اإلسم
 : العنوان
 : فاكس / تلفون

 : اإلتصال

حجم التعليب  الكمية الدرجة وصف المخالفات  :تاريخ اإلعتماد  : تاريخ اإلعتماد

 :تاريخ التخليص  ال /  نعم        تم دخول ناقل ثاني 
 

 :عنوان المكان النهائي للتخلص
 : فاكس / تلفون

    

 

 المواد الناتجة من المصنع والتي تم نقلها والتي هذا النموذج موضح به
  :التخلص منها بالتسهيالت المتاحةسوف يتم 

 :طرق التخلص / المعاجة األولية

  
 :المتخصص 

  

 :اإلسم         
 : العنوان
 : فاكس / تلفون

 : اإلتصال
 :ل الشحنة تاريخ قبو ال / نعم    التحاليل مرفقة

  ال /  نعمثالث          تم دخول ناقل   :تاريخ الكشف

  

 :التباين بين التلوث وبين الموضح بالنموذج

 

  :الموضح بالنموذج هو أهم العناصر والمواد المسببة بالتلوث في هذا المصنع
 
  
  
  

 : التوقيع
 :  اإلسم

 :  الوظيفة
 : التاريخ

  

ول لنقل وتوصيل المخلفات هذه شهادة للتأكيد على قبول الناقل األ
حماية و رصادن التخلص وفقاً لمواصفات الرئاسة العامة لألالمبنية لمكا

 . البيئة
 
  

 :توقيع الناقل   
 :اإلسم         

 : الوظيفة
 : التاريخ

  

سماء المواد التي تم توريدها ثم نقلها ليتم أهذا النموذج يوضح 
  :التخلص منها

  
  
  

 : التوقيع
 : اإلسم

 : الوظيفة
 : التاريخ

- Reference:  Royal Commission Regulations, September 1999. 
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  كشف بأسماء المعدات المستخدمة في التخلص من المخلفات الصلبةكشف بأسماء المعدات المستخدمة في التخلص من المخلفات الصلبة

  
  المواصفات الفنيةالمواصفات الفنية
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LOT 1. SOLID WASTE HANDLING EQUIPMENT 
 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 
1.1 SOLID WASTE 32 M³ CONTAINERS 
 

1.1.1 Quantity: As per Municipality requirements. 
 

1.1.2 Type:   
• Standard 32 m³ roll-on roll-off. 
• DIN 30722 or equivalent. 

 
1.1.3 Indicative size & weight: 

• Length:    6.25 m 
• Width (internal)  2.30 m 
• Width (external)                  2 .45 m 
• Height                                 2.25 m 
• Weight                                 circa 3000 kg 

 
1.1.4 Construction features: 

• Plates: 
 Material   steel plates  
 Bottom thickness:  5 mm 
 Wall thickness  3 mm 

• Top framework: 
 Material ST 52-3 or equivalent. 
 88.9*6 mm. 

• Framework: 
 Distance between beams 750 mm 
 U profile   90*55*4 mm 
 Welded over total length of beams to side and bottom plates. 

• Lifting facility: 
 Made of ST 52-3 (or equivalent). 
 DIN 30 720 compatible (length 1060 mm, diameter 50 mm).  
 On front and back side. 

• Back door: 
 Single door, over total width of container. 
 Top articulated around horizontal axis. 
 Opening angle of circa 270°. 
 Double standard safety lock made of ST 52-3 (or equivalent). 

• Guiding & centring system: 
 Double longitudinal I profile fixed all along bottom, front and rear 

side of container. 
 Rounded edges at connection of sides and bottom. 
 DIN 30 720 compatible. 

• Moving rolls: 
 Number  3 
 Length 300 mm 
 Diameter 180 mm 
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 Cleanable at distance with high pressure water jet. 
 Easily changeable. 

• All articulations and rolls equipped with easy access lubricating 
facility. 

• Metallic access ladder (ST 52-3 or equivalent rods) fixed on front size. 
• ST 52-3 (or equivalent) rope rings all along the container, half 

distance of each vertical frame beam, for fixing flexible cover. 
 

1.1.5 Painting & Coating: 
• Bottom and side walls to be steel or sand blasted and coated with one 

layer of anti-rust primer, acid resistant, thereafter, two layers of bright 
yellow paint (thickness 40 micron minimum). (exact colour to be 
defined with client). 

• Defects in the finished coat of paint occurring for any reason prior to 
delivery to the Beneficiary shall be repaired to the satisfaction of the 
Contracting Authority, at contractor's cost. 

• Container shall be rust-proofed to be guaranteed for at least 5 years  
 

1.1.6 Documentation: 
• Operators manual, including safety instructions (in English). 
• Maintenance & repair handbook (in English). 

 
1.1.7 Others: 

• Flexible waterproof cover provided with corresponding fixing ropes. 
• Spare parts, including at least:  

 9 moving rolls per container. 
 1 flexible cover. 

• Lubricating oil for 2 years. 
• Paint and coating for 2 years maintenance. 
• Numbering & bar code identification label, according to the 

instructions given by the beneficiary. 



  
  اإلشـتراطات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل
  المناطق الساحلية بالمملكة العربية السعودية

 

                          
 

  أعمال التخلص من النفايات  الجزء الرابع -المرحلة الثانية 
 والحد من التلوث الساحلي

٦٤-٤

1.2 SOLID WASTE 1.1 M³ WHEELED CONTAINERS 
 

1.2.1 Quantity as per Municipality required. 
 

1.2.2 Main body: 
• Volume: 

 Approximately 152 * 90 *80 cm. 
 The head of the container has an overflow partition with a radius of 

200 mm. 
 The bottom will be slightly sloped to facilitate water drainage 

through drain holes (see below). 
• Material: 

 Painted steel. 
• Thickness of the steel plate:  

 Minimum 2 mm. 
 Top of container to be reinforced by U beam 100, welded to the 

sides. 
 Bottom of the container reinforced by 2 U beams 120, for structural 

stability and further safe wheels fixation. 
• Drain holes: 

 7 holes of 12.5 mm (3 in centre + 2 on each lateral side). 
• Tilting eye:  

 To be welded, outside, at the centre to the bottom of the container 
(size 5 cm). 

• Lifting studs:  
 1 on each lateral side to be welded inside/outside (going the walls 

of the bin). No visible deflection on the studs when lifting 2000 kg. 
Must be adapted to lifting mechanisms of tractors and compactor-
collector trucks (to be specified with beneficiary). 

• Hand grips: 
 4 hand grips (2 on each side) fixed near top of container for 

manual move when required. 
• Welding quality:  

 No visible interruption of any welding joint. 
• Coating & Paints: 

 All containers to be degreased before painting. 
 1 layer anti-rust coating. 
 2 layers of paint (minimum thickness 45 microns). 
 Containers have identification numbers paint on them (colour, size 

and coding to be defined with client). 
 
1.2.3 Wheels: 

• Turntable bottom plate:   
 140*90*8 mm (welded on the bottom U beam of the main body). 

• Yoke of the wheels 
 Plate thickness of 8 mm (minimum) 
 Space between wheel and yoke sufficient to allow  

- Distance washing. 
- Grease groove location. 

• Wheels: 
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 Swivel castor 8 " type (or equivalent). 
 Ball bearings. 
 Heavy duty. 
 Made of cast iron and rubber coated. 
 Self lubricating. 
 Stem of the pivot joint and the bearings to be greased by grease 

nipple. 
 Individual capacity 500 kg each. 
 Nut to be welded on wheel (to avoid theft of wheels). 

 

 
 

 
1.3 LOADCELLS 
 

1.3.1 Quantity: 
• A set of  xyz Loadcells to be fitted on the chassis of existing 

compactor trucks, provided by different constructors as follows: 
 

Capacity Model 
 To be completed by Municipality. 
  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

 

152 cm

  30     10                         72                     10       30 

Welded (both sides) 

Welded
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1.3.2 Type : 
• Strain gauge bridge. 

 
1.3.3 Range & Accuracy: 

• Maximum capacity:    20 tons 
• Accuracy:                    100 kg (0.5 %) 

 
1.3.4 Output 

• 4-20 mA signal (RSC 232 industrial standard) 
 

1.3.5 Interface: 
• Electricity supply: compatible with existing compactors truck battery 

(see Beneficiary for details). 
• USB stick memory (64 Mb) for storage of data & further transfer to the 

headquarters computers, in Windows XP compatible format. 
• Keyboard input of 100 deserved localities names (or equivalent coding 

system) (as option). 
• Clock & date input + manual reset and adjusting facilities (as options). 
• GPS input possible (as option). 
• Auto calibration. 

 
1.3.6 Documentation: 

• Maintenance and repair book (and CD, windows XP compatible) 
provided (in English). 

• Interface description ad troubleshooting on same supports (in 
English). 

 
1.3.7 Miscellaneous 

• The loadcells are mounted on the chassis by the contractor. 
• The interface is electrically connected and tested by the contractor. 
• The initial calibration of the system is made by the contractor. 
• Spare parts and interface components must be locally available and 

installed within 48 hours delay from notification of problem. 
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LOT 2.  OFFICE ELECTRONIC EQUIPMENT 
 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 
2.1 HARDWARE 
 

All equipment must be serviceable in the KSA. Repair (or exchange) must be 
possible within 24 hours. 3 years warranty (collect and return).  All equipment to 
be delivered with adapted (and normalized) connection cables. 

 
2.1.1 Desktop Computers: 

• Quantity 10 
• Power supply 220 V AC 
• Keyboard Arabic /English 
• Screen 17 " flat 
• Graphic card 64 MB 4*AGP, TV output 
• Processor Pentium 4 (1.8 GHz minimum) or equivalent 
• RAM 256 MB SD RAM 
• Hard disc  30 GB (7200 rpm) 
• Floppy drive 1.44 MB 
• CD ROM writer-reader 40X/12X R-WR 
• Modem  56 K V90 PCIdata + fax + voice 
• Network card 10/100 Mbits 3COM 
• Sound card  16 bits (bi-directional) 
• Loudspeakers 2* 25W   
• Mouse incl. scroll 
• USB ports 4 
• Accessories headphone and combined microphone 
• Software Factory preinstalled Windows XP 

Professional  edition with licence and CD 
 Factory preinstalled MS Office XP 
 Professional + Publisher with licence and 
CD 

 
2.1.2 Laptop Computer: 

• Quantity 2 
• Keyboard Arabic /English 
• Screen 14 " LCD colour XGA (1024*768) 
• Graphic card 16 MB, TV out 
• Processor Pentium 4 (1.7 GHz minimum) or equivalent 
• RAM 256 MB SDRAM 
• Hard disc 20 GB (4000 rpm) 
• Floppy drive 1.44 MB (internal) 
• DVD 12X (internal) 
• Modem 56 Kb  V90  PCI data +fax + voice 
• Sound card (bi-directional) 
• Loudspeakers Internal  
• Mouse + scroll 
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• USB ports 4 
• Battery Lithium ion internal 
• Accessories 1 reserve battery + loader 
 1 Leather casing 
 1 headphone and combined microphone 
• Software Factory preinstalled Windows XP 

 Professional edition with licence and CD 
 Factory preinstalled MS Office XP 
 professional + Publisher with licence and CD 
 

2.1.3 Printers: 
• Quantity 10 
• Type inkjet / colour   
• Resolution 2400 * 1200 DPI / mode draft possible  
• Speed 6 pages /minute minimum (fine resolution) 
• Feeder 50 pages 
• Sorter none 
• Accessories  for each printer 10 ink cartridges (black + 

 colour)  
 4 boxes of 5*500 pages A4 white paper 
 (inkjet specific 80 gr/m²) 
 1 box of photo quality paper (120 gr/m²; for 
 covers printing) 
 100 transparent sheets, adapted to colour 
 inkjet printers 

 
2.1.4 Scanners: 

• Quantity 10 
• Type 48 bits colour 
• Feeder Automatic feed (25 pages) 
• Resolution 1600 *1600 DPI  
• Speed 4 pages/minute 
• Accessories Photo scan interface for 35 MM Films and 

 slides 
 OCR, image printing and editing software 
 (windows compatible, English; Arabic 
 language is a plus) 
 Internet compatible format 
 

2.1.5 Beam Projector: 
• Quantity 1 
• Power 150 W 
• Power supply 220 V AC 
• Resolution 800 * 600 DPI minimum 
• Contrast 250:1 minimum 
• Luminosity 700 ANSI lumen minimum 
• Projection distance 1.5 to 18 m 
• Size of image 1.0 to 5.0 m (diagonal) 
• LCD technique 3 x 0.9" P-Si 
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• Inputs PC 2 data + 3 sound inputs 1c inch audio 
video  

• PC screen compatibility XGA (1024*768, compressed), SVGA 
 (800*600), VGA(640*480) minimum 

• VIDEO compatibility PAL, SECAM, NTSC 
• Functions Auto set up 
 Zoom 1: 1.3 
 Retro projection possible 
 Projection from roof possible 
 OSD display 
 IR mouse command 
• Accessories dedicated aluminium casing box 

 
2.1.6 Digital Camera: 

• Quantity 2 
• Resolution 4 M Pixels minimum 
• Lens 35 mm autofocus 
• Zoom 6 x optical    / 3 x digital minimum  
• Macro yes (from 0.40 m) 
• Image compression  JPEG (circa 1 /100 ) 
• Memory storage Memory stick (128 MB) minimum 
• PC transfer USB port / serial port 
• Internet transfer yes 
• Video / TV output A / V 
• Optical viewfinder yes 
• Shutter/aperture priority  yes 
• Exposure metering matrix 
• LCD control screen yes 
• Image stabilization yes 
• Video & sound recording yes (10 sec minimum) 
• Pseudo 3D 360° view  yes (QuickTime software or equivalent) 
• Battery standard AA Lithium high capacity non 

 rechargeable or NiMH + charger included 
• Software Adobe Photoshop (or equivalent) for colour, 

 contrast, brightness correction & special 
 effects 

     
2.2 SOFTWARE   
 

2.2.1 Office software: 
 

• Windows XP pro 
• Office XP pro 
• FrontPage (for web site development) 
• Network management software (English) 
• Norton Antivirus 2002 
• Waste management software 
• Operation management software (i.e. POM / QM, Excel OM template) 
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LOT 3. STANDARD VEHICLES 
 

TECHNICAL  SPECIFICATIONS  
 

3.1 TRACTOR AND CONTAINER LIFTING MECHANISM 
 

Tractor will be used with a special lifting fork in urban environment, on un-surfaced 
roads. 
 
The tractor will pick up an empty 1.1 m³ container from a roadside location. This 
container will be progressively filled with garbage and other waste collected in non 
accessible places for larger waste collection-compaction trucks. When filled, the 
container is let on a well define place, along the main road, from where it will be 
emptied in the waste collection-compactor truck. 
 
The offered equipment must comply with all EU (see 
http://www.europa;eu.int/eurolex) and KSA relevant legislations, rules and standard. 
In case of discrepancies between EU and KSA requirements, the most stringent 
will apply. In case of contradiction between EU and KSA law, the KSA law is 
applicable. 
 
The type of tractor proposed must be commonly used and serviced in the KSA, 
where spare parts must be available, from stock. 

 
3.1.1 Quantity: As per Municipality requirement. 

 
3.1.2 Overall Dimensions & Size: 

• To be given by tenderer. 
 

3.1.3 Chassis: 
• To be defined by tenderer. 
• Adapted counterweight location & corresponding ballasts to be 

foreseen on front end of chassis. 
 

3.1.4 Engine: 
• 4 cylinders. 
• 4 strokes. 
• Water cooled direct injection diesel engine. 
• 70 HP minimum. 
• Dual air filter. 
• Fuel: KSA standard motor diesel oil. 

 
3.1.5 Gearbox: 

• 4 speed gearbox with high/low ratio. 
 

3.1.6 Clutch: 
• Main clutch 11 to 12" dry plate. 
• Safety interlock to avoid starting in gear. 
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3.1.7 Axles: 
• Front axle with track adjustment. 
• Rear axle with planetary reduction hubs. 

 
3.1.8 Electricity: 

• 12 V battery (heavy duty, maintenance free, colonial type). 
• Electrical start. 

 
3.1.9 Tyres: 

• Front 6.00 x16-6 pr (or equivalent). 
• Rear: 12.4 /11 x 32-6 pr (or equivalent). 
• As far a s possible the tyres will be fully compatible with tyres already 

used by the beneficiary, for ease of stock management. 
• Local and continuous availability through local supplier /dealer is a 

strong competitive advantage. 
 

3.1.10 Steering: 
• Hydraulically assisted. 

 
3.1.11 Brakes: 

• Rear wheel brakes only. 
• Foot operated with safety lock. 
• Oil immersed inboard disc brakes. 
• Hand brake lever for parking conditions. 

 
3.1.12 Fuel Tank 

• 150 l  minimum 
 

3.1.13 Painting & Coating 
• Platform and lifting devices, to be steel or sand blasted and coated 

with one layer of anti-rust primer, acid resistant, thereafter, two layers 
of bright yellow paint (thickness 40 micron minimum). 

• Defects in the finished coat of paint occurring for any reason prior to 
delivery to the Beneficiary shall be repaired to the satisfaction of the 
beneficiary, at contractor's cost. 

• Vehicle shall be completely undercoated for protection against attack 
by road debris, and it shall be rust-proofed to be guaranteed for at 
least 5 years. 

• Exact colour to be defined with client. 
 

3.1.14 Board Tools & Documentation 
• Board tools included in metallic box. 
• English operation and maintenance manual (or CD rom). 
• English spare parts manual (on microfiches or CD rom). 

 
 

3.1.15 Cabin: 
• Approved and certified roll-over bar. 
• Vertical exhaust pipe. 
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• Mirrors, external, left hand and right hand, outside mounted. 
• Air suspended seat. 
• Seat Belt, retractable, 76 mm wide at minimum. 
• Pressurised cabin with Sound Suppression.  
• Cigar Lighter and Ashtray. 
• Radio and cassette reader. 
• Storage: 

 Coat hook. 
 Cup and Thermos Holder. 

• Windshield heater and defroster 
• Air Conditioning (in option) 
• Horn, Electric (steering wheel mounted) 
• Hydraulic control lever easily accessible 
• Instrumentation:  

 Transmission Temperature Gauge. 
 Engine Coolant Temperature Gauge. 
 Fuel Level Gauge. 
 Hydraulic Oil Temperature Gauge. 

• Warning Indicators: 
 Alternator. 
 Oil temperature. 
 Lights On /off including roof spot and dome flashing lights. 

 
3.1.16 Lifting Mechanism: 

• Fully compatible with 1.1 m³ wheeled containers (as described in lot 
1.2). 

• Located behind the tractor. 
• Maximum lifting capacity: 1000 kg, with a centre of gravity located 50 

cm behind the lift arms ends. 
• Standard category lift arms with additional side stay bar to prevent 

sideway moves during travel. 
• Fully adjustable top link. 
• Commanded by a hydraulic pump. 
• Automatic position control (4 positions). 

 
3.1.17 Miscellaneous: 

• Maximum speed in top gear not higher than 30 km/h. 
• Electrical horn. 
• Head lights, tail lights (to be seen when container is lifted). 
• Number plate light. 
• Working spot (electrically adjustable). 
• Two Dome Lights (flashing yellow) on top of cabin. 
• Swinging drawbar. 
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3.2 TRAILERS 
 

The offered equipment must comply with all EU see 
(http://www.europa;eu.int/eurolex) and KSA relevant legislations, rules and 
standards In case of discrepancies between EU and KSA requirements, the most 
stringent will apply. In case of contradiction between EU and KSA law, the KSA 
law is applicable. 

 
3.2.1 Quantity: As per Municipality requirement. 

 
3.2.2 Overall Size & Weight: 

• Max overall length up to 3.0 m 
• Max overall width up to 2.2 m 
• Max height up to 2.2 m 
• Min height from soil min 0.4 m 
• Turning circle diameter up to 10m (wall to 

wall) 
• Gross vehicle weight (GVW) approx. 7500 kg 
• Useful garbage load (GVW-chassis and  7 Tons (minimum) 

superstructure-container-driver-fuel-tools)  
     

3.2.3 Chassis:  
• Single axle  4x2  
• Wheel base, 380 mm (?) 

  
3.2.4 Axles: 

• Front:  
 Articulated. 
 Fixable to tractor (lot 31): see Beneficiary for details. 
 Forged steel axle. 
 Capacity approx. 5.500 kg. 

• Rear: 
 Fixed forged steel axle 
 Capacity approx. 5.500 kg. 

 
3.2.5 Electricity: 

• Fully isolated and independent circuits, commanded from tractors 
cabin (see lot 3.1) for: 
 Position lights (red) 
 Change in direction indicators lights (yellow) 
 Stop lights (red) 
 Rear motion light indicators (white)  

• Circuitry to be compatible with battery of tractor: (tropical, higher 
voltage) 2x12V / 135Ah. 

• Totally waterproof connectors and equipments. 
 

3.2.6 Tyres: 
• Spare tyre with rim, (same size), mounted under Chassis  
• Tyre inflating hose included. 
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• As far a s possible the tyres will be fully compatible with tyres already 
used by the beneficiary, for ease of stock management. 

• Local and continuous availability through local supplier / dealer is a 
strong competitive advantage. 

 
3.2.7 Suspension: 

• Front: Trapezoidal springs with shock absorbers.  
• Rear: Trapezoidal springs with shock absorbers. 

 
3.2.8 Brakes: 

• None. 
 

3.2.9 Painting & Undercoating: 
• Platform and superstructure to be steel or sand blasted and coated 

with one layer of anti-rust primer, acid resistant, thereafter, two layers 
of bright yellow paint (thickness 40 micron minimum). (exact colour to 
be defined with beneficiary). 

• Defects in the finished coat of paint occurring for any reason prior to 
delivery to the Beneficiary shall be repaired to the satisfaction of the 
Beneficiary, at contractor's cost. 

• Trailer shall be completely undercoated for protection against attack 
by road debris, and it shall be rust-proofed to be guaranteed for at 
least 5 years. 

 
3.2.10 Board Tools & Documentation 

• One complete set of tools including under more tyre changing tools, 
adjustment & lubricating tools.  

• One hydraulic jack, cap. 12 ton.  
• Spare – parts manual or microfiches or CD ROM. 
• Workshop manuals (English). 

 
3.2.11 Superstructure: 

• Blasted and painted steel plate sheets as defined under heading 8. 
• Lateral and back panels tiltable, around 3 hinges for each panel. 
• Each panel fitted with 2 handles. 
• Each pannel fitted at corners by manual slots. 
• Rear, brake, direction indicator and position lights to be fixed and 

protected, on the back side of the trailer. 
 

3.2.12 Miscellaneous: 
• Mudguards fitted around each wheel. 
• All brake / rear / indicator lights protected by grid construction. 

 
 
3.3 COMPACTOR TRUCKS 
 

The offered equipment must comply with all EU see (http://www.europa;eu.int/eurolex) 
and KSA relevant legislations, rules and standards. In case of discrepancies 
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between EU and KSA requirements, the most stringent will apply. In case of 
contradiction between EU and KSA law, the KSA law is applicable. 
 
Strict compatibility to the bin lift arms (see section 3.3.16), for compatibility 
reasons with bin specifications, defined independently. 

 
3.3.1 Quantity: As per Municipality requirement. 

 
3.3.2 Dimensions & Weight: 

• Max overall length up to 8.0 m 
• Max overall width up to 2.5 m  
• Max height up to 3.0 m 
• Turning circle diameter (wall to wall) up to 18.0 m 
• Gross Vehicle Weight (GVW) 20 Tons (approx) 
• Useful garbage load GVW-chassis and  6.5 Ton (minimum) 

superstructure-washing water-driver-fuel-tools)  
 

3.3.3 Chassis:  
• Euro 2 standard chassis. 
• Single axle 4 x 2. 
• Double reduction rear axles. 
• Wheel base, 380 mm. 

 
3.3.4 Engine:  

• 6 Cylinder turbo charged diesel engine. At least 190 Kw-250 HP.  
• Engine capacity not less than 9 litres. 
• 4 strokes, direct injection fuel pump. 
• Max torque at least 650 Nm. 
• All speed (RSV) intercooler. 
• Oil filter, fuel filter. 
• Water cooling system with thermostat. 
• Paper filter air cleaner. 
• Exhaust vertical fixed behind cabin. 
• Air compressor capacity, approx. 550 l/min. at 8 bar. 
• Gas emissions according to EEC 91/542B EURO II. 
• Fuel type : standard KSA motor diesel oil. 
• Noise level 70/157/EEC. 

 
3.3.5 Gearbox: 

• 9 speed foreword, synchromesh, and 1 reverse. 
 
 
 

3.3.6 Clutch: 
• Dry single-Plate clutch. 
• Hydraulic clutch control, self adjusting. 
• Built on, automatic clutch assister. 
• Operation of the clutch pedal with the foot must remain possible. 
• Asbestos free friction lining. 
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3.3.7 Axle: 

• Front: 
 Forged steel axle. 
 Capacity approx. 7.500 Kg. 

• Rear: 
 Live axle type with planetary hub reduction 
 Capacity approx. 11.600 Kg.  
 Differential lock at axle. 

 
3.3.8 Electricity: 

• 24 V voltage Battery (tropical, 2 x 12V / 135 Ah). 
• Alternator 28V / 55 A. 
• Starter motor, output 5.4 KW / 24 V. 

 
3.3.9 Tyres:  

• To be defined with client.  
•  Must be available from stock in the KSA. 
• Spare tyre with rim (same size) mounted besides chassis. 
• Tyre inflating hose included. 

 
3.3.10 Suspension:  

• Front: parabolic or semi elliptic leaf springs with shock absorbers and 
stabilizer. 

• Rear, parabolic or semi-elliptic leaf springs with shock absorbers and 
stabilizer. 

 
3.3.11 Steering: 

• Power steering LHD. 
• Steering lock. 
• Adjustable column in height and rake. 
• Energy (vibrations) absorbing. 

 
3.3.12 Brakes:  

• ABS. 
• Service brake, dual circuit compressed air brake. 
• Automatic load dependent, self adjusting. 
• Engine Exhaust brake, air operated. 
• Parking brake, spring loaded brake cylinder, acting on the rear 

wheels. 
• Test points for air brakes ISO 3583 /1975. 
• Retarder 88 /194 /EC (1600 kg approx, with automatic transmission). 
• Asbestos free friction lining. 
 

3.3.13 Fuel Tank: 
• Capacity at least 150 l. 

 
3.3.14 Painting & Undercoating:  
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• Prime and finish painting shall be in strict accordance with the 
manufacturer recommendations. 

• Defects in the finished coat of paint occurring for any reason prior to 
delivery to the Beneficiary shall be repaired to the satisfaction of the 
Contracting Authority, at contractor's cost. 

• Before painting the whole body to be degreased. 
• First layer of coating to be acid resisting.  
• Two additional layers of bright yellow paint,.(thickness 40 micron), 

exact colour to be defined with the client. 
 

Vehicle shall be completely undercoated for protection against attack by 
road debris, and it shall be rust-proofed to be guaranteed for at least 5 
years.  

 
3.3.15 Board Tools & Documentation: 

• One complete set of tools including under more tyre changing tools, 
adjustment & lubricating tools. 

• One hydraulic jack of 20 ton capacity. 
• An appropriate fire extinguisher to be factory installed with mounting 

bracket at a convenient place in the cabin. 
• Workshop manuals. 
• Driver's handbook.  
• Spare-parts manual, microfiches or CD Rom. 
• Spare-parts manual for compactor superstructure. 

 
3.3.16 Cabin: 

• Forward control tiltable, hydraulically. 
• Laminated wind screen (safety glass). 
• External rear mirrors in compliance with EC standards. 
• Side lighting. 
• Drivers air suspended seat + 2 fully adjustable passengers seats, all 

three equipped with seat belts. Insulated from chassis.  
• Safety padded dashboard.  
• Hit restraint.   
• Full acoustic and thermal insulated cab. 
• Air conditioning  & heating system. 
• Necessary equipment for proper driving and control of the vehicle 

(including disc tachymeter). 
• Radio cassette. 
• GPS system (with local map of the municipality). 
• Hands free cellular phone connection & antenna. 
• On board computer (or programmable logic system) for accounting of 

the quantities of waste collected in different districts, during one 
collection trip. 
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3.3.17 Superstructure:  
 
A heavy duty refuse collection superstructure fitted with crushing and 
compaction mechanism for household refuse and industrial waste: 
• Mounted on load cells, to be connected to an on board computer (see 

section 15). 
• The body will have a capacity of approx. 12 m³. 
• Compaction type: Press compaction (compaction ratio at least 5:1) 

operable step by step, in continuous cycle and in the reverse way. 
• Automatic compaction possible while driving. 
• Noise level of compacting system below 75 dBA. 
• Power transmission from engine to superstructure when "Power Take-

off" electrically engaged.  
• The system will include an automatic disengagement of the PTO 

simply by pressing the clutch of the vehicle, in order to protect the 
gearbox. 

• Lifting device according to DIN standards (adapted for metallic and 
plastic bins of 1.1 m³). 

• The container loading system arms will however have a total length of 
47 cm. 

• The hydraulic pump flow is limited to approx. 60 l/min. (at a  
maximum), independently of the number of engine revolutions. 

• Compaction by two double acting compaction plate cylinders.  
• Two double acting carrier plate cylinders. 
• One double acting ejection telescopic cylinder. 
• Discharge by double acting cylinder. 
• Two single acting tailgate lift cylinders. 
• Two single acting lifting device cylinders.  
• Compactor operation & control at the rear side of the hopper. 
• Ejection control at the side of the body (in compliance with EC  

prEN 1501). 
• Tailgate lift control at the side of the body (in compliance with EC 

prEN 1501). 
• The operation of the superstructure is executed by simple push 

buttons at the rear, allowing the selection of the following operations: 
one cycle compaction, manual compaction, synchronised container 
lifting and subsequent compaction of its content. 

• The main switch and warning lights are located in the cabin. 
• Emergency stop mechanisms on each side of the tailgate according to 

EC prEN1501. 
• Highly located lights to be fitted at the rear. 
• Two flashing orange lights on top. 
• Protection bar on Left and Right side to be fixed. 
• Grab handles and vulcanised rubber coated footsteps for staff on 

each side of the tailgate (in compliance with EC 1501).  
• Reflecting plates to be fixed on the back. 
• 2 safety bars to hold the door open during maintenance period. 
• Specific arrangement to hold waste water in the body (efficient seal, a 

plate on the front of the body and evacuation valves). 
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Materials: 
• Body material: Corten steel: floor thickness at least 5 mm, side 

thickness at least 3 mm. 
• Front frame of body made of 5 m/m Cor-ten steel. 
• All moving parts provided with high standard self lubricating bearings. 
• All sliding parts fabricated from synthetic Nylatron GS-M. 
• Slide rails, made of 8 m/m Corten steel. 
• Push-out  & compaction plates, made of 5mm Naxtra – 70 steel 
• The pistons of the rams, operating the compacting mechanisms 

should be made of high quality hardened and chrome plated  
• Positioned to avoid refuse spreading on the street during load. 

 
Washing mechanism: 
• Clean and dirty water tanks (700 l each at minimum), located under 

the superstructure (stainless steel > 3mm thick) 
• High pressure piston pump (40 l/min minimum at 150 bars) 
• Centrifugal pump driving dirty water to the dirty water tank 
• Multiple nozzle rotating washing head made of stainless steel, with 

independent hydraulic motor. The washing head will be operated 
through an articulated pneumatic/hydraulic articulated moving arm 

• Filter for retaining solid waste out of the dirty water tank 
• Disinfection system operating automatically at the end of the washing 

cycle. The system will be pneumatically operated. The disinfecting 
liquid will be stored in a separate stainless high pressure tank 

• High pressure hose reel and high pressure gun (1/2" dia, 15m long) 
• Washing & disinfecting control system (switches and alarms) at the 

rear side of the hopper 
 

3.3.18 Miscellaneous:  
• Speedometer with build-in tachograph. (one year discs provided). 
• All brake / rear / indicator lights protected by grid construction. 
• Mud guards to be fixed. 
• A master switch of the electrical system to be fixed outside the cabin. 

 
 
3.4 SKIP–LIFT TRUCKS 
 

The offered equipment must comply with all EU and KSA relevant legislations, 
rules and standards. In case of discrepancies between EU and KSA 
requirements, the most stringent will apply. In case of contradiction between EU 
and KSA law, the KSA law is applicable 
 
An acceptable deviation of 10 % max is allowed from the indicative figures given 
in the present specification. This tolerance is not applicable to the bin lift arms 
(see section 3.4.17), for compatibility reasons with bin specifications, defined 
independently. 
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3.4.1 Quantity: As per Municipality requirement. 
 

3.4.2 Overall Size & Weight:  
• Max overall length up to 6m 
• Max overall width up to 2.5 m 
• Max height up to 3.0 m 
• Turning circle diameter up to 18m (wall to wall) 
• Gross vehicle weight (G.V.W) approx. 19.000 kg 
• Useful garbage load (GVW-chassis and  12 Tons (minimum) 

superstructure-container-driver-fuel-tools)      
     

3.4.3 Chassis:  
• Single axle  4x2.  
• Wheel base, 380 mm. 
• Gear-box mounted p.t.o. ratio 1= 1 (approx.).  
• Tilting over cabin. 

 
3.4.4 Engine:  

• 6 Cylinder turbo charged diesel engine, 165 Kw – 220 hp. 
• Engine capacity not less than 7 litres.  
• Max torque at least 650 Nm. 
• 4 stroke, direct injection, fuel pump. 
• Turbo charged, with all speed (RSV) intercooler. 
• Oil filter, fuel filter. 
• Water cooling system with thermostat. 
• Paper filter air cleaner. 
• Air compressor capacity approx. 5501tr/min at 8 bar. 
• Vertical exhaust fixed behind cabin. 
• Gas emissions according to EEC 91/542B EURO II.  
• Fuel type: KSA standard motor diesel oil.  
• Noise level 70/157/EEC. 

 
 

3.4.5 Gearbox: 
• Gear – Box, 6 speed foreword, synchromesh, 1 reverse. 

 
3.4.6 Clutch: 

• Dry single-plate clutch. 
• Hydraulic clutch control, self adjusting. 
• Automatic clutch assister (no clutch pedal required).  
• Operation of the clutch pedal with the foot should remain possible. 
• Asbestos free friction lining. 

 
3.4.7 Axles: 

• Front:  
 Forged steel axle. 
 Capacity approx. 7.500 kg. 

• Rear: 
 Live-axle type,  with planetary hub reduction 
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 Capacity approx. 11.500 kg. 
 Differential lock at axle 

 
3.4.8 Electricity: 

• Alternator 28 V / 55A. 
• Starter motor, output 5.4 Kw / 24 V. 
• Battery (tropical, higher voltage) 2x12V / 135Ah. 

 
3.4.9 Tyres: 

• XZB type 11.00 R 20 Michelin or equivalent. 
• Spare tyre with rim, (same size), mounted besides Chassis. 
• Tyre inflating hose included. 
• Must be continuously available from stock in the KSA. 

 
3.4.10 Suspension: 

• Front: trapezoidal springs with shock absorbers and stabilizer.   
• Rear: trapezoidal springs with shock absorbers and stabilizer. 

 
3.4.11 Steering: 

• Power assisted LHD Steering. 
• Steering lock. 
• Adjustable column in height and rake. 
• Energy (vibrations) absorbing. 

 
3.4.12 Brakes: 

• ABS. 
• Service brake, dual circuit compressed air brake.  
• Self adjusting, automatic load dependent. 
• Engine exhaust brake, air operated. 
• Parking brake, spring loaded cylinder, acting on the rear wheels. 
• Test points for air brakes ISO 3583 /1975. 
• Retarder 88 /194 /EC (1600 kg approx, with automatic transmission). 
• Asbestos free friction lining. 
 

3.4.13 Fuel Tank: 
• 150 l minimum. 

 
3.4.14 Painting & Undercoating: 

• Platform and lifting devices, to be steel or sand blasted and coated 
with one layer of anti-rust primer, acid resistant, thereafter, two layers 
of bright yellow paint (thickness 40 micron minimum). 

• Defects in the finished coat of paint occurring for any reason prior to 
delivery to the Beneficiary shall be repaired to the satisfaction of the 
Contracting Authority, at contractor's cost. 

• Vehicle shall be completely undercoated for protection against attack 
by road debris, and it shall be rust-proofed to be guaranteed for at 
least 5 years.  

• Exact colour to be defined with client. 
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3.4.15 Board Tools & Documentation: 

• One complete set of tools including under more tyre changing tools, 
adjustment & lubricating tools.  

• One hydraulic jack, cap. 20 ton.  
• Spare – parts manual or microfiches or CD Rom. 
• Workshop manuals. 
• Driver’s handbook. 
• Spare – parts manual for hydraulic lifting system. 
• An appropriate fire extinguisher to be factory installed with mounting 

bracket at a convenient place in the cabin. 
 

3.4.16 Cabin: 
• Laminated wind screen (safety glass). 
• External rear mirrors in compliance with EC standards. 
• Side lighting. 
• Low cab floor. 
• Vertical gas exhaust. 
• Roof level air intake. 
• Air conditioning & heating system. 
• Drivers air suspended seat + 2 fully adjustable passengers seats, all 

three equipped with seat belts. 
• Insulated from chassis.  
• Safety padded dashboard. 
• Hit restraint.   
• Full acoustic and thermal insulated cab. 
• Necessary equipment for proper driving and control of the vehicle 

(including disc tachymeter & discs provided for one year operation). 
• Radio cassette. 
• GPS system (with local map of the municipality). 
• Hands free cellular phone connection & antenna. 
• On board computer (or programmable logic system) for accounting of 

the number and weight of containers picked up in different districts. 
 

3.4.17 Superstructure: 
• To be provided with skip-lift, with the capacity of lifting loads of 12.000 

kg from ground level. 
• Lifting device to be fitted to the vehicle chassis. 
• Lift will be hydraulically operated and driven by p.t.o. ratio 1=1.  
• Two lifting arms moving foreword and backward, operated by double 

acting cylinders, high quality chromed and durable seals. 
• Each lifting arm provided with high alloy steel (Naxtra – 70 or 

equivalent).  
• Chains with A shape links for lifting and one link fixed to the chain-

adjuster. 
• Each chain should have a lifting capacity of min. 4.500 Kg. 
• At the rear, two hydraulic operated jack legs to be fixed for stability 

during lifting operations. 
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• All including assembling and mounting on the chassis of the vehicle 
• Rear, brake, indicator lights to be fixed and protected, in the housing 

of the Jack legs (build- in). 
• Two hooks, hydraulic operated, to secure container of movement, are 

fixed, as well as two guides on both sides of the platform.  
• Two adjustable stoppers to be fixed in the front of the platform. 
• Size of the containers to be lifted approx. 3850 x 1550 x 1500 mm. 

 
3.4.18 Platform: 

• Manufactured of steel plate sheets ST 52. 
 

3.4.19 Miscellaneous: 
• Mudguards fitted. 
• Master switch of electrical system, to be fixed outside cabin.  
• All brake / rear / indicator lights protected by grid construction. 

 
 
3.5 ROLL ON / ROLL OFF TRUCKS 
 

The offered equipment must comply with all EU and KSA relevant legislations, 
rules and standards. In case of discrepancies between EU and KSA 
requirements, the most stringent will apply. In case of contradiction between EU 
and KSA law, the KSA law is applicable. 
 
An acceptable deviation of 10 % max is allowed from the indicative figures given 
in the present specification. This tolerance is not applicable to the container lifting 
system (see Section 3.5.17), for compatibility reasons with container 
specifications, defined independently. 

 
3.5.1 Quantity: As per Municipality requirement. 

 
3.5.2 Dimensions & Weight: 

• Max overall length up to 8.0 m 
• Max overall width up to 2.5 m  
• Max height up to 3.0 m 
• Turning circle diameter (wall to wall) up to 18.0 m 
• Gross Vehicle Weight (GVW) 20 Tons (approx) 
• Useful garbage load (GVW-chassis and 12 Ton (minimum) 

superstructure-container-driver-fuel-tools)  
 

3.5.3 Chassis:  
• Euro 2 standard chassis. 
• Single axle 4x2. 
• Double reduction rear axle. 
• Wheel base, 450 mm.   
• Tilting over cabin. 

 
3.5.4 Engine:  

• 6 Cylinder turbo charged diesel engine 250-300 hp. 



  
  اإلشـتراطات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل
  المناطق الساحلية بالمملكة العربية السعودية

 

                          
 

  أعمال التخلص من النفايات  الجزء الرابع -المرحلة الثانية 
 والحد من التلوث الساحلي

٨٤-٤

• Engine capacity not less than 9 litres. 
• Max torque at least 850 Nm. 
• 4 stroke, direct injection, Fuel pump. 
• Turbo charged, with all speed (RSV) intercooler. 
• Oil filter, fuel filter. 
• Water-cooling system with thermostat. 
• Paper filter air cleaner. 
• Air compressor capacity approx. 5501tr/min at 8 bar. 
• Exhaust vertical fixed behind cabin. 
• Gas emissions according to EEC 91/542B EURO II. 
• Fuel type: KSA standard motor diesel oil. 
• Noise level 70/157/EEC. 

 
 

3.5.5 Gearbox: 
• Gear – box 9 forward gears, synchromesh + 1 reverse. 

 
3.5.6 Clutch: 

• Dry single-plate clutch. 
• Hydraulic clutch control, self adjusting. 
• Automatic clutch assister (no clutch pedal required). 
• Operation of the clutch pedal with the foot should remain possible. 
• Asbest free friction lining. 

 
3.5.7 Axles: 

• Front:  
 Forged steel axle. 
 Capacity approx. 8.500 kg. 

• Rear: 
 Live-axle type with planetary hub reduction. 
 Capacity approx. 11.500 kg. 
 Differential lock at axle. 

 
3.5.8 Electricity: 

• Alternator 28 V / 55A. 
• Starter motor, output 5.4 Kw / 24 V. 
• Battery (tropical) 2x12 V / 135 Ah. 

 
3.5.9 Tyres: 

• X2B type 12.00 R 20 Michelin or equivalent to be defined with client,  
• Spare tyre with rim (same size), mounted besides Chassis, 
• Tyre inflating hose included. 
• Must be available from stock in the KSA. 

 
3.5.10 Suspension: 

• Front: trapezoidal springs with shock absorbers and stabilizer.   
• Rear: trapezoidal springs with shock absorbers and stabilizer. 
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3.5.11 Steering: 
• Power steering LHD. 
• Steering lock. 
• Adjustable column in height and rake. 
• Energy (vibrations) absorbing. 

 
3.5.12 Brakes: 

• ABS. 
• Service brake, dual circuit compressed air brake.  
• Automatic load dependent, self-adjusting. 
• Engine exhaust brake, air operated.  
• Parking brake, spring loaded brakes cylinder acting on rear wheels. 
• Test points for air brakes ISO 3583 /1975. 
• Retarder 88 /194 /EC (1600 kg approx, with automatic transmission. 
• Asbestos free friction lining. 
 

3.5.13 Fuel Tank: 
• 200 l minimum 

 
3.5.14 Painting & Undercoating: 

• Prime and finish painting shall be in strict accordance with the 
manufacturer recommendations. 

• Defects in the finished coat of paint occurring for any reason prior to 
delivery to the Beneficiary shall be repaired to the satisfaction of the 
Contracting Authority, at contractor's cost. 

• Before painting the whole body to be degreased. 
• First layer of coating to be acid resisting.  
• Two additional layers of bright yellow paint, (thickness 40 micron), 

exact colour to be defined with the client. 
• Vehicle shall be completely undercoated for protection against attack 

by road debris, and it shall be rust-proofed to be guaranteed for at 
least 5 years. 

 
3.5.15 Board tools & Documentation: 

• One complete set of tools including under more tyre changing tools, 
adjustment & lubricating tools.  

• One hydraulic jack, capacity 20 ton.  
• Spare – parts manual, microfiches or CD ROM disc (English / Arabic). 
• Workshop manuals (English/ Arabic). 
• Driver’s handbook (English / Arabic). 
• Spare – parts manual for hydraulic lifting system. 
• An appropriate fire extinguisher to be factory installed with mounting 

bracket at a convenient place in the cabin. 
 

3.5.16 Cabin: 
• Forward control tiltable, hydraulically. 
• Laminated wind screen (safety glass). 
• External rear mirrors in compliance with EC standards. 
• Side lighting. 
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• Low cab floor. 
• Vertical exhaust. 
• Roof level air intake. 
• Air conditioning & heating system. 
• Drivers air suspended seat + 2 fully adjustable passengers seats, all 

three equipped with seat belts. 
• Insulated from chassis. 
• Safety padded dashboard.  
• Hit restraint. 
• Full acoustic and thermal insulated cab. 
• Necessary equipment for proper driving and control of the vehicle 

(including disc tachymeter & discs provided for one year operation). 
• Radio cassette. 
• GPS system (with local map of the municipalities). 
• Hands free cellular phone connection & antenna. 
• On board computer (or programmable logic system) for accounting of 

the number and weight of containers picked up in different districts. 
 

3.5.17 Roll Off – Roll On System:  
• Lifting capacity 14.000 kg  
• Height of hook 1425 mm 
• Size of the containers to be lifted 32 m³ 
• Maximum length of containers 5400 mm 
• Up & Down control from the cab 
• Made of high alloy steel (Naxtra – 70 or equivalent).  
• Universal lateral locking device. 
• Hydraulically operated by double acting cylinders, high quality 

chromed and durable seals. 
• Adjustable stop switches.  
• Hydraulic pump. 
• All including assembling and mounting on the chassis of the vehicle. 
• Rear brake indicator lights to be fixed and protected on the chassis. 
• Platform and lifting devices, to be steel or sand blasted and coated 

with one layer of anti-rust primer, acid resistant, thereafter, two layers 
of bright yellow paint (thickness 40 micron minimum). 

 
3.5.18 Miscellaneous:  

• All brake / rear / indicator lights protected by grid construction. 
• Mud guards to be fixed. 
• A master switch of the electrical system to be fixed outside the cabin. 

 
 
3.6 PICK-UP TRUCKS  
 

The offered equipment must comply with all EU and KSA relevant legislations, 
rules and standards. In case of discrepancies between EU and KSA 
requirements, the most stringent will apply. In case of contradiction between EU 
and KSA law, the KSA law is applicable. 
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An acceptable deviation of 10 % max is allowed from the indicative figures given 
in the present specification. 

 
3.6.1 Quantity: As per Municipality requirement. 

 
3.6.2 Overall Size & Weight:  

• Max overall length up to 6m 
• Max overall width up to 2.5 m 
• Max height up to 2.2 m 
• Turning circle diameter up to 12m (wall to wall) 
• Payload capacity up to 1 000 kg 
• Gross Vehicle Weight (GVW) approx. 3 800kg 
• Towing capacity 4 000 kg 

     
3.6.3 Chassis:  

• 2 single axles.   
• Wheel base, 3.80 m.   
• Gear-box mounted p.t.o ratio1= 1 (approx.).  

 
3.6.4 Engine:  

• 4 Cylinder turbo charged diesel engine, 195Kw – 260 hp. 
• Engine capacity not less than 2400 cc.  
• Max torque at least 300 Nm at 4000 rpm. 
• 4 stroke (3.5 mm), direct injection, fuel pump. 
• Turbo charged, with all speed (RSV) intercooler. 
• Oil filter, fuel filter. 
• Water cooling system with thermostat. 
• Paper filter air cleaner. 
• Air compressor capacity approx. 550 1/min at 8 bar. 
• .horizontal rear exhaust.  
• Gas emissions according to EEC 91/542B EURO II.  
• Fuel type: KSA standard motor diesel oil.  
• Noise level 70/157/EEC. 

 
3.6.5 Gearbox: 

• 4 wheel drive. 
• 6 speed foreword, synchromesh, 1 reverse. 

 
3.6.6 Clutch:  

• Dry single-plate clutch. 
• Hydraulic clutch control, self adjusting. 
• Automatic clutch assister (no clutch pedal required).  
• Operation of the clutch pedal with the foot should remain possible. 
• Asbestos free friction lining. 

 
3.6.7 Axles: 

• Front:  
 Forged steel axle. 
 Capacity approx. 5.500 kg. 
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• Rear: 
 Live-axle type with planetary hub reduction. 
 Capacity approx. 5.000 kg. 
 Differential lock at axle. 

 
3.6.8 Electricity: 

• Alternator 14 V / 30A. 
• Starter motor, output 3 Kw / 12 V. 
• Battery (tropical, higher voltage) 12V / 65Ah. 

 
3.6.9 Tyres: 

• According to the specification of the Ministry of Transport. 
• Spare tyre with rim, (same size), mounted on the back of the cabin. 
• Tyre inflating hose included. 
• Must be available from stock in the KSA. 

 
3.6.10 Suspension: 

• Front: trapezoidal springs with shock absorbers and stabilizer.   
• Rear: trapezoidal springs with shock absorbers and stabilizer. 

 
3.6.11 Steering: 

• Power assisted LHD Steering. 
• Steering lock. 
• Adjustable column in height and rake. 
• Energy (vibrations) absorbing. 

 
3.6.12 Brakes: 

• ABS 
• Service brake, dual circuit hydraulic brake.  
• Self adjusting, automatic load dependent. 
• Parking brake, spring loaded cylinder, acting on the rear wheels. 
• Test points for air brakes ISO 3583 /1975. 
• Asbestos free friction lining. 
 

3.6.13 Fuel Tank: 
• 100 l minimum. 

 
 

3.6.14 Painting & Undercoating: 
• Chassis, superstructure and cabin to be steel or sand blasted and 

coated with one layer of anti-rust primer, acid resistant, thereafter, two 
layers of paint (thickness 40 micron minimum). Exact color will be 
defined with Beneficiary. 

• Defects in the finished coat of paint occurring for any reason prior to 
delivery to the Beneficiary shall be repaired to the satisfaction of the 
Contracting Authority, at contractor's cost. 
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• Vehicle shall be completely undercoated for protection against attack 
by road debris, and it shall be rust-proofed to be guaranteed for at 
least 5 years. 

 
3.6.15 Board Tools & Documentation: 

• One complete set of tools including under more tyre changing tools, 
adjustment & lubricating tools.  

• One hydraulic jack , cap. 8 ton.  
• Spare – parts manual or microfiches or CD ROM (English / Arabic). 
• Workshop manuals (English / Arabic). 
• Driver’s handbook (English / Arabic). 
• An appropriate fire extinguisher to be factory installed with mounting 

bracket at a convenient place in the cabin. 
 

3.6.16 Cabin: 
• Double; 4 doors. 
• Laminated wind screen (safety glass). 
• External rear mirrors in compliance with EC standards. 
• Side lighting. 
• Power windows. 
• Power door locks. 
• Tiltable steering wheel. 
• Roof level air intake. 
• Air conditioning & heating system. 
• Drivers air suspended seat + 5 adjustable passengers seats, all 

equipped with seat belts. 
• Safety padded dashboard.  
• Hit restraint.  
• Rear defroster.  
• Full acoustic and thermal insulated cabin. 
• Necessary equipment for proper driving and control of the vehicle. 
• Radio cassette plus front and rear speakers. 
• Hands free cellular phone connection & antenna. 

 
3.6.17 Superstructure: 

• Capacity: approximately 3 m³. 
• Removable rigid metallic cover fixed with clips. 
• Rear panel liftable and equipped with footstep. 

 
3.6.18 Miscellaneous:  

• Electronic anti-theft lock installed. 
• Mudguards fitted.  
• All brake / rear / indicator lights protected by grid construction. 
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3.7 ROAD SWEEPER 
 

The offered equipment must comply with all EU and KSA relevant legislations, 
rules and standards. In case of discrepancies between EU and KSA 
requirements, the most stringent will apply. In case of contradiction between EU 
and KSA law, the KSA law is applicable. 
 
An acceptable deviation of 10 % max is allowed from the indicative figures given 
in the present specification. 

 
3.7.1 Quantity: As per Municipality requirement. 

 
3.7.2 Dimensions & Weight: 

• Gross Vehicle Weight (GVW) approx.  13.000 Kg 
• Max overall length approx.  6.00 m 
• Max overall width max. 2.50 m 
• Vehicle height approx.  3.00 m 
• Turning circle diameter up to 18m (wall to wall) 
• Useful load (GVW-chassis and  6 Tons (minimum) 

superstructure-container-driver-fuel-tools)  
 

3.7.3 Chassis:  
• Pressed channel cold riveted construction.   
• Single axle 4x2. 
• Wheel base, 380 mm,  

 
3.7.4 Engine: 

• 6 Cylinder  diesel engine, approx 140 HP. 
• Engine capacity not less than 5 litres.  
• Max torque at least 650 Nm. 
• 4 stroke, direct injection, fuel pump. 
• Turbo charged, with all speed (RSV) intercooler. 
• Oil filter, fuel filter. 
• Water cooling system with thermostat. 
• Paper filter air cleaner. 
• Air compressor capacity approx. 5501tr/min at 8 bar. 
• Vertical exhaust fixed behind cabin. 
• Gas emissions according to EEC 91/542B EURO II.  
• Fuel type: KSA standard motor diesel oil. 
• Noise level 70/157/EEC. 

 
3.7.5 Gearbox: 

• First gear ratio 1:8.97; top ratio 1:1.  
• ZF-S 6/36 six speed synchromesh gearbox. 

 
3.7.6 Clutch: 

• Dry single-plate clutch. 
• Hydraulic clutch control, self adjusting. 
• Automatic clutch assister (no clutch pedal required).  
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• Operation of the clutch pedal with the foot should remain possible. 
• Asbestos free friction lining. 

 
3.7.7 Axles:  

• Front:  
 Forged steel axle. 
 Capacity min. 3 250 kg. 

• Rear: 
 5.2:1; minimum. 
 Capacity min 5 250 kg. 
 Live-axle type,  with planetary hub reduction 
 Differential lock at axle. 

 
3.7.8 Electricity: 

• Alternator 28 V / 55A. 
• Starter motor, output 5.4 Kw / 24 V. 
• Battery (tropical, higher voltage) 24V / 2*120Ah. 
• Maintenance free. 
• Master switch. 

 
3.7.9 Tyres: 

• To be defined with client. 
• Spare tyre with rim, (same size), mounted besides Chassis.  
• As required by municipality. Tyre inflating hose included. 
• Must be continuously available from stock in the KSA. 

 
3.7.10 Suspension: 

• Front:  
 Parabolic leaf springs. 
 Hydraulic shock absorbers. 
 Anti-roll bars. 
 Stabilisers front axle diameter 28 mm. 

• Rear: 
 Parabolic leaf springs. 
 Anti-roll bars. 
 Additional rear spring assisters. 
 Stabilisers rear axel diameter 45 mm. 

 
3.7.11 Steering: 

• Power assisted LHD Steering. 
• Steering lock. 
• Adjustable column in height and rake. 
• Energy (vibrations) absorbing.  
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3.7.12 Brakes: 
• ABS. 
• Dual line air/hydraulic system with ventilated disc brakes on the front.  
• Drum brakes on the rear axle.  
• Foot brake: air / hydraulic operating front and rear brakes.  
• Parking hand brake: spring activator operating rear brakes.  
• Asbestos free friction lining. 

 
3.7.13 Fuel Tank: 

• 100 l minimum 
 

3.7.14 Painting & Undercoating: 
• Platform and lifting devices, to be steel or sand blasted and coated 

with one layer of anti-rust primer, acid resistant, thereafter, two layers 
of bright yellow paint (thickness 40 micron minimum). 

• Defects in the finished coat of paint occurring for any reason prior to 
delivery to the Beneficiary shall be repaired to the satisfaction of the 
Contracting Authority, at contractor's cost. 

• Vehicle shall be completely undercoated for protection against attack 
by road debris, and it shall be rust-proofed to be guaranteed for at 
least 5 years.  

• Exact colour to be defined with client. 
 

3.7.15 Board Tools & Documentation: 
• One complete set of tools including under more tyre changing tools, 

adjustment & lubricating tools.  
• One hydraulic jack, cap. 20 ton.  
• Spare – parts manual or microfiches or CD ROM (English / Arabic). 
• Workshop manuals (English / Arabic). 
• Driver’s handbook (English / Arabic). 
• Spare – parts manual for hydraulic lifting system (English / Arabic). 
• An appropriate fire extinguisher to be factory installed with mounting 

bracket at a convenient place in the cabin. 
 

3.7.16 Cabin: 
• Laminated wind screen (safety glass). 
• External rear mirrors in compliance with EC standards. 
• Side lighting. 
• Low cab floor. 
• Vertical gas exhaust. 
• Roof level air intake. 
• Air conditioning & heating system. 
• Drivers air suspended seat + 2 fully adjustable passengers seats, all 

three equipped with seat belts. 
• Insulated from chassis. 
• Safety padded dashboard. 
• Hit restraint.   
• Full acoustic and thermal insulated cab. 
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• Necessary equipment for proper driving and control of the vehicle 
(including disc tachymeter & discs provided for one year operation). 

• Radio cassette. 
• GPS system (with local map of municipality). 
• Hands free cellular phone connection & antenna. 
• On board computer (or programmable logic system) for accounting of 

the quantity of waste picked up in different districts. 
 

3.7.17 Superstructure:  
 

 Mounting Frame: 
• Mounting frame side members should rest evenly on the upper chords 

of the chassis frame, over the length of the frame preferably.  
• Mounting frame cross members above chassis frame cross members. 

 
 PTO: 

• A clutch independent PTO with pneumatic engagement.  
• Continuously rated for 30 KW.  
• Warning light in cabin to indicate when PTO is engaged.  

 
 Auxiliary Engine:   

• 4 cylinders.   
• Direct injection diesel engine approx 85 HP. 
• Full safety equipment.  
• Access ladder to auxiliary engine foreseen.  
• Filter state indicator. 

 
 Body: 

• Waste capacity 5-6m³.  
• Hopper volume 6-7 m³. 

 
 Water Tank: 

• Approx 1.200 litres.  
• Tipping angle 60°. 
• Hydraulic tipping body constructed in Corten steel (with high chrome 

content).  
• Stainless steel floor.  
• Corrosion free water tank. 
• Body access door. 

 
 Transmission: 

• Fluid fly wheel. 
• Z-gearbox. 

 
 Exhaust Fan: 

• Heavy duty with multi – fan self- cleaning abrasion resistant blades. 
• Variable operating speed up to 3100 rpm. 

 
 Control: 

• Automatic safety support tipping.  
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• Capped mounted control panel in cabin. 
• Sweeping control by solenoid valves actuated by rocket switch on 

capped mounted control panel. 
• Main control solenoids built in water proof locker, that should be easily 

accessible for maintenance. 
• Water jets fitted , into adjustable spray bar located at the front of the 

road sweeper. 
• Unit fitted with lifting points clearly mentioned. 
• Filter Screens easily removable for cleaning. 

 
 Wander Hose: 

• Water injection turn table mounted.  
• Radius approx. 3,500 mm. 
• Hose diameter approx. 150 mm. 
• Movement approx. 180 mm. 

 
 Brushes: 

• Dual channel brushes 500 mm diameter  
• Hydraulic direct drive by variable water pressure system 
• Sweep brush 400 mm diameter by approx. 1300 mm long . 
• Right hand operated  
• Total sweeping width approx. 2,200 mm  
• Suction nozzle approx. 730 mm wide.  

 
3.7.18 Miscellaneous: 

• Mudguards fitted. 
• Master switch of electrical system, to be fixed outside cabin.  
• All brake / rear / indicator lights protected by grid construction. 
• 15% spare parts, as recommended by manufacturer.  
• With emphasis on spare parts for superstructure.  
• Including:  

 Brushes and nozzles for at least three years.  
 Sets of filter screens. 

• Two spot lights on top of the cabin, allowing night operations.  
• Two rotating amber beacons on top of cabin and superstructure. 
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3.8 Bulldozer 
 

A tolerance of 10 % is allowed on the figures given in the present specifications.  
 

3.8.1 Quantity: As per Municipality requirement. 
 

3.8.2 Standards: 
• Open; must comply with KSA legislation. 

 
3.8.3 Engine: 

• Gross power circa 260 kW     
• Flywheel power 230 kW  
• Rotation speed 2100 rpm 
• Cylinders 6 
• Bore 140 mm 
• Stroke 165 mm 
• Displacement 15 l  

 
3.8.4 Size and weight: 

• Operating weight 40 tonnes 
• Height (top of cab) 3.5 m 
• Overall length (+ blade) 6.0 m 
• Ground clearance 0.6 m 

 
3.8.5 Track: 

• Number of rollers/side 8 
• Track width 560 mm (1.8 feet) 
• Ground contact area / shoe 3.6 m² 
• Track on ground 3.0 m 

 
3.8.6 Clutch: 

• Forward 4 
• Max speed 15 km/h 
• Backward 2 
• Max speed 10 km/h 

 
3.8.7 Fuel tank: 

• Circa 600 l 
 

3.8.8 Hydraulics: 
• vane output (200 rpm; 70 bars). 
  

3.8.9 Blade: 
• Type SU, U 
• Width circa 4 m 
• Height 2.2 m      

 
3.8.10 Paint: 

• To be specified with beneficiary. 



  
  اإلشـتراطات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل
  المناطق الساحلية بالمملكة العربية السعودية

 

                          
 

  أعمال التخلص من النفايات  الجزء الرابع -المرحلة الثانية 
 والحد من التلوث الساحلي

٩٦-٤

 
3.8.11 Miscellaneous: 

• Front & back spot lights. 
• Flashing light on top. 
• Anti tilting protection of cab. 
• Electrical horn. 
• Fully pneumatic suspended seat. 

 
3.8.12 Toolbox & Documentation: 

• Complete maintenance metallic toolbox. 
• Operation manual (English). 
• Maintenance manual (English). 
• Spare part manual, microfiche or CD ROM (English). 

 
3.8.13 Spare parts: 

• Local dealer in the West Bank (maximum delay of delivery 48 hours). 
• Two years spare parts on site, as follows: 

 
Spare-part Description Indicative Quantity

Oil filter 40 
Fuel filter 20 
Separator 12 
V – Belt 4 
P / Air filter 12 
Hyd filter 6 
Trans filter 6 
Breather 6 
S / Air filter 6 
V – Belt 4 
Gasket 9 
Gasket 3 
Screen 3 
Filter screen 3 
Regulator 2 
Screen 1 
Cap kit 3 
Gasket 8 
Extender 1 
Breather 2 
Filter 2 
Regulator 2 
Injector 4 
Water Pump 1 
Turbo 2 

 
3.8.14 Guarantee: 

• Two years, spare parts and intervention. 
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3.9 Wheel Loader 
 

The offered equipment must comply with all EU and KSA relevant legislations, 
rules and standards. In case of discrepancies between EU and KSA 
requirements, the most stringent will apply. In case of contradiction between EU 
and KSA law, the KSA law is applicable.         

 
An acceptable deviation of 10 % max is allowed from the indicative figures given 
in the present specification.          

 
3.9.1 Quantity: As per Municipality requirement. 

 
3.9.2 Overall Weight & Dimensions: 

• Circa 20 ton operating weight (including high lift system and high 
dump bucket). 

 
3.9.3 Chassis:   

• To be defined by tenderer. 
 

3.9.4 Engine: 
• Four cylinder turbo changed diesel engine. 
• Four strokes. 
• Gross horse-power circa 135 kW (180 HP) at about 2200 rpm. 
• Direct injection rotary fuel pump.  
• Dry cylinder liners water separator. 
• Gear driven water pump. 
• Water Jacket After cooler. 
• Cooling System: 

 Radiator Cooling Fan, Hydraulically Driven. 
 Multi-Row Modular Radiator. 

• Fuel Priming Pump. 
• Fuel Prefilter and Water Separator. 
• Fuel Filter, 2 microns. 
• Precleaner, Engine Air Intake. 
• Radial Seal Air Filters. 
• Muffler. 

 
3.9.5 Gearbox: 

• Transmission, Full Power Shift ( 4F / 4R ).  
• Torque Converter. 

 
3.9.6 Clutch: 

• Electronic Clutch Modulation Control. 
• Full Automatic Speed Range Control.  
• Quick gear Kickdown Button. 
• Transmission Neutralizer on / off switch. 
• Auto / Manual transmission Switch. 
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3.9.7 Axle: 
• Fixed front and oscillating rear. 

 
3.9.8 Electricity: 

• Direct electric 24 V starting and charging system (heavy duty). 
• Ignition Key Start / Stop Switch. 
• Two 12 V (heavy duty, maintenance free, tropical) batteries of 100 

Amp / Hour. 
• 60 Ah. Alternator Batteries. 
• 70 Ampere Alternator. 
• Main Disconnect Switch. 
• Voltage Converter ( 12  Volts, 5 Ampere). 

 
3.9.9 Tyres: 

• 23.5-R 25 radial XHA Tires  or equivalent. 
• Spare tyre with rim, (same size), mounted besides Chassis.  
• Tyre inflating hose included. 
• Must be available from stock in the KSA. 

 
3.9.10 Suspension: 

• To be defined by tenderer. 
 

3.9.11 Steering: 
• Fully hydraulic power steering.  
• Adjustable steering column and rubber stops. 
• Planetary final drives. 
• Hydraulic transmission for continuously, uninterrupted torque. 

 
3.9.12 Brakes: 

• Inboard mounted oil immersed (enclosed wet) disc brakes.  
• Parking brake, mechanical shoe-type. 
• Adjustment free. 
• Asbestos free. 

 
3.9.13 Fuel Tank 

• 150 l minimum (KSA standard motor diesel). 
 

3.9.14 Painting & Coating: 
• Platform and lifting devices, to be steel or sand blasted and coated 

with one layer of anti-rust primer, acid resistant, thereafter, two layers 
of bright yellow paint (thickness 40 micron minimum). 

• Defects in the finished coat of paint occurring for any reason prior to 
delivery to the Beneficiary shall be repaired to the satisfaction of the 
Contracting Authority, at contractor's cost. 

• Vehicle shall be completely undercoated for protection against attack 
by road debris, and it shall be rust-proofed to be guaranteed for at 
least 5 years  

• Exact colour to be defined with client 
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3.9.15 Board Tools & Documentation: 
• Detailed Spare-parts manual or / and microfiches.  
• Detailed workshop manuals. 
• Valve, spare-parts etc allowing 2 years of maintenance & repair by 

local staff, without additional cost and delay. 
• Spare parts available in the KSA (48 hours delivery). 

  
Spare-part Description Indicative Quantity 

Element 6 
Fuel – filter 6 
Seal 6 
Gasket kit 3 
Filter 6 
Filter 4 
Connector 2 
Hose 2 
Hose 2 
Strainer 1 
Pump as – left 1 
Pump Kit – fuel 2 
Element as  6 
CAP 2 
Nozzle 4 
Strainer  1 
Separator gp 1 
Vee-belt set 2 
Gasket Kit 2 
Filter 4 
Element A  4 
Regulator 2 
Hose-cm 50 
Pump GP 1 
Pump kit 1 

 
3.9.16 Cabin: 

• Roll-over Protective Structure (ROPS). 
• Tilting Hood, Non-Metallic, One Piece, Electrically Actuated.  
• Vertical exhaust pipe. 
• Mirrors, external, left hand and right hand, outside mounted. 
• Air suspended seat. 
• Seat Belt, retractable, 76 mm wide 
• Pressurised cabin with Sound Suppression  
• Cigar Lighter and Ashtray. 
• Storage: 

 Coat hook. 
 Cup and Thermos Holder. 

• Two Dome Lights.  
• Windshield heater and defroster. 
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• Air Conditioning. 
• Horn, Electric (steering wheel mounted). 
• Instrumentation:  

 Transmission Temperature Gauge. 
 Engine Coolant Temperature Gauge. 
 Fuel Level Gauge. 
 Hydraulic Oil Temperature Gauge. 

• Air Cleaner Plugging Indicator. 
• Warning Indicators: 

 Alternator. 
 Air Intake heater. 
 Engine Oil Pressure. 
 Hydraulic Filter Bypass. 
 Hydraulic Oil Level. 
 Parking Brake. 
 Service Brake oil Pressure. 
 Primary Steering oil Pressure. 
 Secondary Steering Oil Pressure. 

• Windshield washers / Wipers, Wet arm (front and rear). 
• Radio Ready Cab with speakers. 
• Tinted Glass. 

 Rotating beacon, orange coloured, fixed on top of roof. 
 Reverse warning buzzer. 

• Power Train Guard. 
• Vandalism Guard. 

 
3.9.17 Bucket & Lift Mechanism: 

• General purpose bucket of 1.4 m3 with teeth. 
• Bolt on cutting edges and straight end bit. 
• Replaceable heel wear plates. 
• Pilot operated lift and lift circuit. 
• Automatic Bucket Positioner, adjustable. 
• O-Ring Face Seals Couplings. 
• XT Hoses. 
• Hydraulic Diagnostic Connectors (Pressure taps). 
• Loader Linkage, Sealed Z-Bar Design, Cast Level. 
• Steering Load Sensing Hydraulic. 
• Automatic bucket positioner (four positions). 
• Automatic lift kick-out. 
• Hitch Safety Link with Pin. 

 
3.9.18 Miscellaneous: 

• Working Halogen Lighting System (six Lights). 
• Engine & utility Gauges: 

 Coolant Level Sight Gauge. 
 Hydraulic Oil Level Sight Gauge. 
 Trans Oil Level Sight Gauge. 

• Engine Oil Dipstick. 
• Towing Pin. 
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• Counter Weight. 
• Front Fenders & Rear Platform Deflectors. 

 
 
3.10 Track Chain Loader 
 

A tolerance of 10 % is allowed on the figures given in the present specifications.                         
 

3.10.1 Quantity: As per Municipality requirement. 
 

3.10.2 Standards: 
• Open; must comply with KSA legislation. 

 
3.10.3 Engine: 

• Gross power circa 130 kW 
• Flywheel power 120 kW  
• Cylinders 6 
• Bore open  
• Stroke open 
• Displacement open  

 
3.10.4 Size and weight: 

• Operating weight 20 tonnes 
• Height (top of cab) 3.5 m max 
• Overall length (+ bucket) 6.0 m max 
• Ground clearance 0.6 m 

 
3.10.5 Track:  

• Number of rollers/side 8 
• Track shoe width 500 mm  
• Track gauge 2000 mm 
• Ground pressure circa 70 kPa 
• Ground contact area / shoe 0.7 m² 
• Track on ground 2.5 m 

 
3.10.6 Clutch: 

• Forward 4, Max speed   10 km/h 
• Backward 1, Max speed    10 km/h 

 
3.10.7 Fuel tank:  

• Circa 300 l 
 

3.10.8 Bucket: 
• Capacity 4 m³ 
• Width 2.5 m 

    
3.10.9 Paint: 

• To be specified with beneficiary. 
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3.10.10 Miscellaneous: 
• Front & back spot lights 
• Flashing light on top 
• Anti tilting protection of cab 
• Electrical horn 
• Fully pneumatic suspended seat 
• Air conditioning and noise insulation cab 

 
3.10.11 Toolbox & Documentation 

• Complete maintenance metallic toolbox. 
• Operation manual (English). 
• Maintenance manual (English). 
• Spare part manual, microfiche or CD ROM (English). 

 
3.10.12 Spare parts: 

• Local dealer in the KSA (maximum delay of delivery 48 hours) 
• Two years spare parts on site, as follows: 
 

Spare-part Description Indicative Quantity 
Oil filter 12 
Fuel filter 20 
Separator 6 
Grease 12 
P / Air filter 3 
Hyd filter 6 
Trans filter 6 
Breather 2 
Gasket 3 
V – Belt 2 
V – Belt 2 
S / Air filter 2 
Screen 3 
Dryer 2 
Cap kit 2 
Extender 1 
Thermostat 2 
Gasket 3 
Injector 3 
Water Pump 1 
Turbo 1 

 
3.10.13 Guarantee: 

• Two years, spare parts and intervention. 
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3.11 Landfill Compactor 
 

A tolerance of 10 % is allowed on the figures given in the present specifications.  
 

3.11.1 Quantity: As per Municipality requirement. 
  
3.11.2 Standards: 

• Open; must comply with KSA legislation. 
 

3.11.3 Engine: 
• Gross power 400 kW (533 HP) 
• Flywheel power 360 kW (480 HP) 

 
3.11.4 Size and weight: 

• Operating weight 50 tonnes 
• Height 2.2 m 
• Ground clearance 0.6 m 

 
3.11.5 Clutch: 

• Forward 4 
 Max speed   12km/h 
• Backward 2 
 Max speed    12 km/h 
 

3.11.6 Fuel tank: 
• Circa 800 l. 

 
3.11.7 Hydraulics: 

• Vane output (200 rpm; 70 bars) to be specified  
 

3.11.8 Front blade: 
• Width 5 m 
• Height  2.2 m  

 
3.11.9 Drum: 

• Width 1.4 m 
 

3.11.10 Paint: 
• To be specified with beneficiary 

 
3.11.11 Miscellaneous: 

• Front & backspot lights. 
• Flashing light on top. 
• Anti tilting protection of cab. 
• Electrical horn. 
• Fully pneumatic suspended seat. 

 
3.11.12 Toolbox & Documentation: 

• Complete maintenance metallic toolbox. 
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• Operation manual (English / Arabic). 
• Maintenance manual (English / Arabic). 
• Spare part manual, microfiche or CD ROM(English / Arabic). 

 
3.11.13 Spare parts: 

• Local dealer in the KSA (maximum delay of delivery 48 hours). 
• Two years spare parts on site as follows: 

 
Spare-part Description Indicative Quantity 

Oil filter 12 
Fuel filter 12 
Separator 6 
Grease 12 
P / Air filter 3 
Hyd filter 12 
Breather 2 
Gasket 3 
V – Belt 2 
V – Belt 2 
S / Air filter 3 
Screen 3 
Dryer 2 
Cap kit 2 
Extender 1 
Thermostat 2 
Gasket 2 
Injector 3 
Water Pump 1 
Turbo 1 

 
 

3.11.14 Guarantee: 
• Two years, spare parts and intervention. 

 
3.12    Dump Trucks 
 

A tolerance of 10 % is allowed on the figures given in the present specifications.  
 

3.12.1 Quantity: As per Municipality requirement. 
 
3.12.2 Standards: 

• Must comply with KSA legislation. 
 24.00-R35 (E4) 
 ISO 3471:1994 
 ISO 5010:1992 
 SAE J1040 (May 94) 
 SAE J88 (April 95) 
 SAE J1511 (Feb. 94) 
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3.12.3 Engine: 
• Gross power 560 kW  
• Flywheel power 540 kW  
• Rotation speed 2100 rpm 
• Max torque 3500 Nm 
• Torque rise 30 % 
• Cylinders 6 
• Bore 140 mm 
• Stroke 150 mm 
• Displacement 30 l  

 
3.12.4 Size and weight: 

• Gross weight 110 tonnes 
• Chassis 30 tonnes 
• Body  15 tonnes 
• Payload capacity 65 tonnes 
• Struck capacity 30 m³ 
• Capacity heaped SAE (2:1) 42 m³ 
• Height (top of cab) to be defined, within standards 
• Overall length to be defined, within standards 
• Ground clearance to be defined, within standards 

 
3.12.5 Axles: 

• Front axle load 
 Empty 45 % 
 Loaded 30% 

• Back axle load 
 Empty 55 % 
 Loaded 70 % 

 
3.12.6 Transmission: 

• Differential ratio 3.6 :1 
• Planetary ratio 5.0 :1 
• Total reduction ratio 18 : 1 

 
3.12.7 Clutch: 

• Forward 7 
 Max speed   65 km/h 
• Backward 1 
 Max speed    12 km/h 

 
3.12.8 Fuel tank: 

• Circa 700 l 
 

3.12.9 Brakes: 
• Brake surface (front) 0.14 m² 
• Brake surface (rear) 0.61 m² 
• Total capacity brake system 300 l 
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3.12.10 Cooling system: 
• Capacity 150 l 

 
3.12.11 Pump:  

• Flow 600 l/min 
• Relief valve raise 17 bars 
• Relief valve lower 3 bars 
• Body raise time 10 sec  

 
3.12.12 Paint: 

• To be specified with beneficiary. 
 

3.12.13 Miscellaneous: 
• Front & back spot lights. 
• Flashing light on top. 
• Electrical horn. 
• Fully pneumatic suspended seat. 
• Seat belt. 
• Air conditioning and sound insulation. 

 
3.12.14 Toolbox & Documentation: 

• Complete maintenance metallic toolbox. 
• Operation manual (English). 
• Maintenance manual (English). 
• Spare part manual, microfiche or CD ROM (English). 

 
3.12.15 Spare parts: 

• Local dealer in the KSA (maximum delay of delivery 48 hours) 
• Two years spare parts on site, as follows: 
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3.12.16 Guarantee: 

• Two years, spare parts and intervention. 
 
 
3.13    Minibus (Van)  
 

The offered equipment must comply with all EU and IKSA relevant legislations,  
rules and standards. In case of discrepancies between EU and KSA 
requirements, the most stringent will apply. In case of contradiction between EU 
and KSA law, the KSA law is applicable 
 
An acceptable deviation of 10 % max is allowed from the indicative figures given 
in the present specification. 

 
3.13.1 Quantity: As per Municipality requirement. 
 
3.13.2 Overall Size & Weight:  

• Max overall length up to 6m 
• Max overall width up to 2.5 m 
• Max height up to 2.5 m 
• Turning circle diameter up to 12m (wall to wall) 
• Gross vehicle weight (G.V.W) approx. 3 000 kg 
• Towing capacity    approx 1 000 kg 

 
      

Spare-part Description Indicative Quantity 

Oil filter 12 
Fuel filter 12 
Separator 12 
Grease 12 
P / Air filter 6 
Hyd filter 6 
Trans filter 6 
Breather 2 
Gasket 3 
V – Belt 2 
V – Belt 2 
S / Air filter 3 
Screen 3 
Dryer 2 
Cap kit 2 
Extender 1 
Thermostat 2 
Gasket 3 
Injector 2 
Water Pump 1 
Turbo 1 
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3.13.3 Chassis:  
• 2 Single axles. 
• Wheel base, 2 800 mm. 
• Gear-box mounted p.t.o. ratio 1= 1 (approx.). 

 
3.13.4 Engine: 

• 4 or 6 Cylinder turbo charged diesel engine, 150Kw – 200 hp at 5000 rpm. 
• Engine capacity not less than 3 litres.  
• Max torque at least 220 Nm at 4000 rpm. 
• 4 stroke 3.2 mm, direct injection, fuel pump. 
• Bore: 3.5 mm. 
• Turbo charged, with all speed (RSV) intercooler. 
• Oil filter, fuel filter. 
• Water cooling system with thermostat. 
• Paper filter air cleaner. 
• Air compressor capacity approx.5501tr/min at  8 bar. 
• Horizontal rear exhaust pipe.  
• Gas emissions according to EEC 91/542B EURO II.  
• Fuel type : KSA standard motor diesel oil.  
• Noise level in compliance with 70/157/EEC. 

 
3.13.5 Gearbox: 

• Four wheel drive 
• 4 speed forward, 1 reverse 

 
3.13.6 Clutch: 

• Dry single-plate clutch 
• hydraulic clutch control , self adjusting 
• Automatic clutch assister  (no clutch pedal required)  
• Operation of the clutch pedal with the foot should remain possible 
• Asbestos free friction lining. 

 
3.13.7 Axles: 

• Front  
 Forged steel axle.  
 Capacity approx. 4.000 kg. 

• Rear 
 Live-axle type, with planetary hub reduction 
 Capacity approx. 4.000 kg. 
 Differential lock at axle. 

 
3.13.8 Electricity: 

• Alternator 14 V / 30A 
• Starter motor, output 3 Kw / 12 V. 
• Battery (tropical, higher voltage) 12V / 65Ah. 

 
3.13.9 Tyres: 

• According to the specification of the Ministry of Transport.  
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• Spare tyre with rim, (same size), mounted on the back of the cabin.  
• Tyre inflating hose included. 
• Must be available from stock in the KSA. 

 
3.13.10 Suspension: 

• Front: trapezoidal springs with shock absorbers and stabilizer.   
• Rear: trapezoidal springs with shock absorbers and stabilizer. 

 
3.13.11 Steering: 

• Power assisted LHD Steering. 
• Steering lock. 
• Adjustable column in height and rake. 
• Energy (vibrations) absorbing. 

 
3.13.12 Brakes: 

• ABS. 
• Service brake, dual circuit hydraulic brake.  
• Self adjusting, automatic load dependent. 
• Parking brake, spring loaded cylinder, acting on the rear wheels. 
• Test points for air brakes ISO 3583 /1975. 
• Asbestos free friction lining. 
 

3.13.13 Fuel Tank: 
• 80 l minimum. 
 

3.13.14 Painting & Undercoating: 
• Chassis and cabin to be steel or sand blasted and coated with one 

layer of anti-rust primer, acid resistant, thereafter, two layers of paint 
(thickness 40 micron minimum). Exact color will be defined with 
Beneficiary. 

• Defects in the finished coat of paint occurring for any reason prior to 
delivery to the Beneficiary shall be repaired to the satisfaction of the 
Contracting Authority, at contractor's cost. 

• Vehicle shall be completely undercoated for protection against attack by 
road debris, and it shall be rust-proofed to be guaranteed for at least 5 
years.  

 
3.13.15 Board Tools & Documentation: 

• One complete set of tools including under more tyre changing tools, 
adjustment & lubricating tools.  

• One hydraulic jack, cap. 8 ton.  
• Spare – parts manual or microfiches or CD ROM (English / Arabic). 
• Workshop manuals (English / Arabic). 
• Driver’s handbook (English / Arabic). 
• An appropriate fire extinguisher to be factory installed with mounting 

bracket at a convenient place in the cabine. 
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3.13.16 Cabin: 
• Laminated wind screen (safety glass). 
• External rear mirrors in compliance with EC standards. 
• Side lighting. 
• Roof level air intake. 
• Air conditioning & heating system. 
• Power windows. 
• Power door locks. 
• Drivers air suspended seat + 8 passengers seats, all equipped with 

seat belts. 
• Safety padded dashboard.  
• Hit restraint.   
• Full acoustic and thermal insulated cabin. 
• Tiltable steering wheel. 
• Rear defroster. 
• Necessary equipment for proper driving and control of the vehicle 

(including disc tachymeter & discs provided for one year operation). 
• GPS system (with local map of the municipality). 
• Radio cassette plus front and rear speakers. 
• Hands free cellular phone connection & antenna. 

 
3.13.17 Miscellaneous:  

• Electronic anti-theft lock installed. 
• Mudguards fitted  
• All brake / rear / indicator lights protected by grid construction. 
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الجزء الخامس 

متطلبات الدراسات الخاصة إلقامة 
المشاريع الساحلية 

م٢٠٠٧ -هـ    ١٤٢٨
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وزارة الشئون البــلديــــة والقروية
وآالـة الوزارة للشـــــئون الفنيــــة 
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   األثر البيئي تقييم دراسات-الفصل العاشر 
  
  مقدمة  ١-١٠

  

من المشاريع ذات الحساسية البيئية ) خدمية ، استثمارية ، تنموية(تعتبر المشاريع الساحلية بمختلف أنواعها 

  . تميز بالحساسية البيئةالعالية نظراً لكونها تقع في نطاق مكاني ي

ويعتبر النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظام التقويم البيئي والمصادق عليه 
هـ ، وكذلك النظام العام للبيئة للملكة العربية السعودية ٤/٢/١٤٢١ وتاريخ ٣/بالمرسوم الملكي رقم م

هـ باإلضافة إلى الالئحة التنفيذية للنظام ١٨/٧/١٤٢٢ريخ  وتا٣٤/والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م

هـ وأخيراً دليل التقييم البيئي للمشاريع البلدية والذي أعدته وكالة ٣/٨/١٤٢٤العام للبيئة الصادر بتاريخ 

زارة الشئون البلدية والقروية هي المرجعية إلعداد الدراسات الخاصة بتقييم األثر بوالوزارة للشئون الفنية 

  .البيئي للمشاريع الساحلية

وتضمن النظام العام للبيئة بالمملكة على إجراء دراسات التقييم البيئي للمشاريع ذات الحساسية البيئية العالية 

ن البلدية و القروية في مجال ئووفق األسس والمقاييس البيئية، ونظراً للعمل الكبير الذي تقوم به وزارة الش

   عتبر أحد الجوانب المهمة للمهام التي تقوم بها الوزارة تجاه الوطن والمواطنينالمحافظة على البيئة إذ ي

لذا قامت الوزارة بإعداد الدراسة الحالية لتحديد األسس واإلجراءات الخاصة بتقييم األثر البيئي للمشاريع 

  بالمناطق الساحلية

  أساسيةفتعاري ٢-١٠
  البيئة 

فضاء خارجي، وكل ما تحتويه هذه األوساط من جماد ونبات كل ما يحيط باإلنسان من ماء وهواء ويابسة و

  . وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية

  النظام البيئي  
وحدة بيئية متكاملة تتكون من كائنات حية منتجة و مستهلكة و مكونات غير حية في مكان معين، يتفاعل 

  .بعضها ببعض وفق نظام بيئي متوازن

  حماية البيئة  
  .المحافظة على البيئة ومنع تلوثها وتدهورها والحد من ذلك

  النظام العام للبيئة بالمملكة العربية السعودية 
 هـ المبني على قرار مجلس ٢٨/٧/١٤٢٢ وتاريخ ٣٤/النظام الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م

تحديد األسس و اإلجراءات الالزمة لتقويم  هـ، الذي يهدف إلى ٧/٧/١٤٢٢و تاريخ ) ١٩٣(الوزراء رقم 

: الفصل األول: اآلثار البيئية بالمملكة، ويشتمل النظام على أربع و عشرين مادة في أربعة فصول هي

أربع عشرة مادة تتعلق بالمهام وااللتزامات؛ : مادتان تختصان بالتعاريف وأهداف النظام؛ الفصل الثاني

  . ثالث مواد تتعلق باألحكام العامة: لمخالفات والعقوبات؛ الفصل الرابعخمس مواد تختص با: الفصل الثالث
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  الملوثات البيئية  
 أو الحرارة عالمواد الصلبة أو السائلة أو الغازية أو األدخنة أو األبخرة أو الروائح أو الضوضاء أو اإلشعا

  .يئيأو االهتزازات، وكل ما يؤدى بطريقة مباشرة أو غير مباشر إلى التلوث الب

  تلوث البيئة 
وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات لمدة زمنية تؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر 

إلى اإلضرار بالصحة العامة أو باألحياء أو المواد الطبيعية أو الممتلكات، أو تؤثر سلباً على نوعية الحياة 

  . ورفاهية اإلنسان

  تلويث البيئة 

 مباشر أو غير مباشر من أي شخص معنوي ينجم عنه تلوث للبيئة سواء كان العمل بصفة عمل أو تصرف

  .متعمدة أو غير متعمدة أو نتيجة لإلهمال أو سوء تصرف بسبب الجهل أو ألي سبب كان

  تدهور البيئة 
ن الطبيعي التأثير السلبي على البيئة بما يغير من طبيعتها أو خصائصها العامة أو يؤدى إلى اختالل التواز

  .الخصائص الجمالية أو البصرية لهاأو فقد ، بين عناصرها

  التأثيرات البيئية 

 أو تشغيل أي مشروع و تكون مؤثرة على ةمجموعة من التفاعالت الناتجة من عملية اإلعداد أو إقام

  . البيئية وقد تسبب تلوثاً للبيئةالمقاييس

  المقاييس البيئية 

  .ومقاييس المصدرس الجودة البيئية كل من مقايي

  المعايير البيئية 
  . المواصفات واالشتراطات البيئية للتحكم في مصادر التلوث البيئي

  مقاييس المصدر 
حدود أو نسب تركيز الملوثات من مصادر التلوث المختلفة التي ال يسمح بصرف ما يتجاوزها إلي البيئة 

  .مع هذه الحدودكم الالزمة للتمشى المحيطة، ويشمل ذلك تحديد تقنيات التح

  المشاريع ذات األثر البيئي  
  .المرافق أو المنشآت أو األنشطة المحتمل أن تكون مصدراً للتلوث أو التدهور البيئي

  المشاريع المعدلة 
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مشاريع قائمة أجريت عليها عملية تعديل أو مجموعة من عمليات التعديل، وتشمل تلك العمليات التوسعة 

 أو التغيير في عمليات التشغيل أو في حجم ونوع وكميات المواد الخام مما في المساحة أو حجم اإلنتاج

  .يترتب عليه حدوث تأثير محتمل على البيئة

  المشاريع ذات الطبيعة الخاصة  
 العامة أو ةالمشاريع التي تم تنفيذها ويرتبط نشاطها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باألمن أو الصح

  . الوطنيداالقتصا

   يسي  تغيير رئ 
أي توسعة أو تغيير في تصميم أو تشغيل أي مشروع قائم يحتمل معه حدوث تأثير سلبي علي البيئة، 

  .عاً وسعة ال يعد تغييراً رئيسياًوعمالً بهذا التعريف فإن أي استبدال مكافئ نو

  المياه السطحية 
  .جميع المياه الجارية وغير الجارية التي تظهر على وجه األرض

  ية المياه الجوف 
  .مياه كامنة في باطن األرض

  الساحل   
  .منطقة التقاء البحر باليابسة عند معدل المسافة بين المد والجزر

  النطاق الساحلي  
  .المنطقة الساحلية المتأثرة بالبحر والمنطقة البحرية المتأثرة باليابسة

  خط الشاطئ  
  .أقصى حد تصل إليه مياه البحر على اليابسة في أثناء أعلى مد

  لوث المياه ت 
إدخال أي مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو 

غير الحية، بما يهدد صحة اإلنسان، أو يفسد الخواص الطبيعية للمياه، أو يعوق األنشطة المائية، بما فيها 

  .الصيد والنشاط الترفيهي

  تلوث األراضي  
أي نشاط أو إدخال أي مواد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في األراضي والتربة بأنواعها المختلفة؛ القيام ب

بما ينتج عنه ضرر بالخواص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية، أو بها جميعا، أو يهدد صحة اإلنسان، 

  .أو يعوق األنشطة الزراعية أو العمرانية
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  تلوث الهواء 
 أو عناصر في الهواء بشكل يمكن أن يؤثر على نوعية الحياة وصحة اإلنسان ، ويلحق إضافة أي مواد

  .الضرر بالموارد الحيوية والنظم البيئية

  تقييم األثر البيئي 
الدراسة التي يتم إجراؤها للمشروع لتحديد اآلثار المحتملة أو الناجمة عن المشروع واإلجراءات والوسائل 

لبية أو تخفيضها وتحقيق أو زيادة المردودات االيجابية للمشروع على البيئة بما المناسبة لمنع اآلثار الس

  .يتوافق مع المقاييس البيئية المعمول بها في المملكة العربية السعودية

يمكن تعريف عملية تقييم األثر البيئي بصورة عامة بأنها دراسة منهجية للتنبؤ وتحديد وتقييم آثار كما 

لتشريعية والسياسات والبرامج والمشروعات والعمليات علي البيئة الحيوية الجيولوجية المقترحات اتطبيق 

بينما دراسة تقييم األثر البيئي بالمناطق الساحلية تعني بتقييم آثار بيعية وعلى صحة وسالمة اإلنسان ، والط
النطاق المكاني التي تقع داخل  ت والبرامح والمشروعات والعملياتالمقترحات والتشريعات والسياسا

بالبيئة الساحلية والبحرية ، وتقدم دراسة  خاصة ذات العالقة المباشرة أوغير المباشرة للمناطق الساحلية

ختالف ا ويجب تحديد  ، السلبية من خالل بدائل ممكنةيئي طرقاً للتقليل والتخفيف من اآلثارتقييم األثر الب

 (Document)الوثيقة أو من ناحية ، وبين التقرير  (Process) بين تقييم األثر البيئي بإعتباره عملية مهم

فال تعد وثيقة األثر البيئي سوى واحدة من . ثار البيئية من ناحية أخرىآلالتي تحتوي على وصف ا

 بل إنها ليست أكثر تلك النواتج أهمية ، فاألهمية الحقيقية لتقييم األثر  ،مخرجات عملية تقييم األثر البيئي

  .  إلى التقريرإلى العملية وليس"  األثر البيئيتقييم" ودائماً يشير مصطلح ، تأثيره على إتخاذ القرارالبيئي هي

  أهداف تقييم األثر البيئي ٣-١٠
البيئي إلى حماية الصحة العامة والبيئة من أخطار األنشطة واألعمال التي قد تضر األثر يهدف تقييم 

لتلوث، والمحافظة على الموارد الطبيعية، من خالل مراعاة بالبيئة، وإيجاد الحلول المناسبة للحد من ا

وتزداد أهمية تقييم . االعتبارات البيئية في أثناء التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل للمشاريع التنموية

ة الساحلية والبحرية وأن يكون لها والبرامج المقترحة مرتبطة بالبيئاألثر البيئي عندما تكون المشروعات 

 .ر سلبية قد تلحق الضرر بهاآثا

تعتبر عملية تقييم األثر البيئي بالمناطق الساحلية أداة بيد متخذي القرار تمكنهم من توقع وتحليل التأثيرات 
كما توفر رؤية ووجهة ، والبحرية نتيجة األنشطة والمشروعات ن أن تترتب على البيئة الساحلية التي يمك

  :كن الجهات المختصة من إتخاذ قرار حولمر الذي يٌمنظر مستقلة حول تلك التأثيرات األ

 .السماح بتنفيذ المشروع على نفس األسس •

 .مختلفةال ةالسماح بتنفيذ المشروع بعد إجراء تعديالت عليه أو على أسس أو •

 .رفض المشروع على أساس أن تأثيراته على البيئة الساحلية سلبية وغير مقبولة أو •

 ألنها تحدد المشاكل المحتملة التي قد  أيضاً ،ثر البيئي أداة مساعدة في التصميم تعتبر عملية تقييم األكما

كما توضح الطريقة التي يمكن من خاللها تجاوز تلك المشاكل أو تقليلها مع تحقيق ، تنتج عن المشروع 
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لى العديد من  وال شك أن ذلك يحقق أيضاً تأثيرات إقتصادية إيجابية ألنها ستقود إ ،أقصى الفوائد الممكنة

  .التصاميم الفعالة للمشاريع

  اآلثار البيئية ٤-١٠
والتي يجب أن تأخذها دراسات تقييم األثر البيئي في تتنوع التأثيرات البيئية للمشاريع بالمناطق الساحلية 

 وعالقته بالبيئة هتبعاً للعديد من العوامل منها على سبيل المثال ال الحصر حجم المشروع وموقعالحسبان 

  . إلخ...واإلنبعاثات الناتجة من المشروع)  غير مباشرةأومباشرة (حلية والبحرية المحيطة السا

 التي قد تحدث نتيجة لنشاط أو مشروع معين من  (Environmental Impacts)تعتبر اآلثار البيئيةو
 ويكون ذلك في وتخضع كافة العوامل البيئية للتغيير بمرور الوقت ،. أهم عناصر عملية تقييم األثر البيئي

) األصلية( الحالة الطبيعية في إلى التغيير الحادث  (Impacts)ويشير مصطلح . صورة تطور أو تحلل

ويمكن تقسيم األثار المصاحبة للمشاريع . وللتغيرات أبعاد زمانية ومكانية. كنتيجة لنشاط أو مشروع معين

امة و بالمناطق الساحلية بصورة خاصة إلى أو األنشطة التنموية التي يمكن التنبؤ بها ووصفها بصورة ع

  :عدة أنواع

  (Direct and Indirect)مباشرة الغير اآلثار المباشرة و •
مباشرة فتتمثل الغير أما اآلثار . و المشروع المقترحاآلثار المباشرة هي التي تتصل مباشرة بالنشاط أ

 وأحياناً تكون اآلثار ،ع المقترح في األنشطة الجانبية التي ال ترتبط مباشرة بالنشاط أو المشرو

  . باشرة أهم من التأثيرات المباشرةالمغير

  (First, Second and Higher Order)اآلثار من الدرجة األولى والثانية واألعلى  •
 واآلثار من الدرجة ،الدرجة األولى هي التوابع المباشرة الفورية للنشاط أو المشروع المقترحاآلثار من 

اشرة واآلثار من الدرجة الثالثة هي توابع مب، التوابع المباشرة لآلثار من الدرجة األولى الثانية هي 

واآلثار من الدرجات األعلى عادة ما تكون أصعب في التنبؤ بها . وهكذا، لآلثار من الدرجة الثانية 

  .لكنها قد تكون أكثر أهمية، وتقييمها من التوابع من الدرجة األولى 

  (Cumulative) ية اآلثار التراكم •
اآلثار التراكمية هي مجموع اآلثار للنشاط المقترح واألنشطة األخرى الموجودة بالفعل أو المخطط القيام 

ولكنها عدة أنشطة في إلغاء بعضها البعض وفي بعض األحيان يمكن أن تتسبب األثار الناتجة عن . بها

  .في الكثير من الحاالت تعزز بعضها البعض

  

 (On Different Kinds of Environment) البيئات المختلفة اآلثار على •
  .مثل اآلثار على البيئة غير الحية وعلى البيئة الحية وعلى البشر

   (On Humans) اآلثار على البشر  •
  .ويمكن تصنيفها إلى آثار إجتماعية ، إقتصادية ، صحية
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 ٧  - ٥  إلقامة المشاريع الساحلية

 (Reversible and Irreversible)اآلثار العكسية وغير العكسية  •
وتكون اآلثار . تسمى اآلثار عكسية إذا كان من الممكن إستعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل المشروع

 . واليمكن استعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل المشروع غير عكسية إذا كانت التغيرات دائمة

  (Short and Long Term)اآلثار طويلة المدى وقصيرة المدى  •
إذا بدأ األثر بالظهور بعد بدء النشاط المقترح بقليل ، بينما إذا كان هناك فترة يكون األثر قصير المدى 

  . يكون عندها األثر طويل المدى وحدوث األثرتأخير بين حدوث النشاط أو المشروع

 (Duration)مدى دوام األثر  •
دة ما تكون أكثر عا) التي تشمل كل اآلثار غير العكسية(فاآلثار المستديمة . قد تختلف مدة دوام األثر

  .خطورة من تلك التي تحدث لفترات أقل

 (Inside the Jurisdiction)اآلثار داخل منطقة اإلختصاص  •
وعليه ال يجب إهمال التأثيرات التي تقع خارج منطقة . أي المنطقة التي تتم بها أنشطة المشروع

  . اإلختصاص

 (Significant and Insignificant) المهمة وغير المهمةاآلثار  •
تعتمد أهمية األثر على الهدف من المشروع ، وخصائص األثر مثل حجمه وإمكانية عكسه واآلثار 

  .المترتبة عليه من الدرجة األعلى

  (Positive and Negative)اآلثار اإليجابية والسلبية  
ا قد يعتبر  في اإلعتبار أن ماألخذقد يبدو الفارق واضح بين اآلثار اإليجابية والسلبية ، ولكن يجب 

  .إيجابياً لفرد أو جماعة قد يعتبر سلبياً لفرد أو جماعة أخرى

 (Certain and Uncertain)اآلثار المؤكدة وغير المؤكدة  •
آلثار قد تكون مؤكدة تماماً بينما ال ابعض ، التمييز األخير يأتي بين اآلثار المؤكدة واآلثار غير المؤكدة 

وغالباً ما تكون اآلثار غير المباشرة واآلثار من . وث آثار أخرىيمكن على وجه اليقين التأكد من حد

  .الدرجات األعلى واآلثار التراكمية واآلثار طويلة المدى غير مؤكدة تماماً

  

غالباً ال يجب قياس آثار النشاط أو المشروع موضع النقاش وحدها ولكن يجب قياس ذلك للبدائل المختلفة 

صميم التفصيلي أو اإلنشاءات أو لوجيا المستخدمة أو الموقع أو التخص التكنوللنشاط أو المشروع والتي قد ت

 في حالة ال قد يكون مطلوب أيضاً وصف التطورات البيئيةوفي بعض األحو. التشغيل حتى إنهاء المشروع

البديل األكثر صداقة "وقد يتطلب في أحيان أخرى وصف "). صفر"ما يسمى بالبديل (عدم تنفيذ المشروع 

إجراءات " يجب قياس وتقييم ،وباإلضافة إلى قياس اآلثار الناتجة من البدائل المختلفة . والتنبؤ بآثاره" لبيئةل
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 ٨  - ٥  إلقامة المشاريع الساحلية

 ، وهي اإلجراءات اإلضافية التي يمكن القيام بها للحد من اآلثار ”Mitigation Measures“" التخفيف

  .عنهاالسلبية على البيئة أو التعويض 

   البيئيمراحل عملية تقييم األثر  ٥-١٠
عملية تقييم األثر البيئي بالمناطق الساحلية ، وتنقسم عملية ) مراحل(خطوات ) ١-١٠(يعرض شكل رقم 

  :تقييم األثر البيئي بالمناطق الساحلية إلى عدة مراحل هي

 (Definition of the Proposal)تعريف المشروع المقترح  ١-٥-١٠
رح والذي يشمل تصميم البديل المفضل وإختياره تبدأ عملية تقييم األثر البيئي بتعريف المشروع المقت

) مباشرة أو غير مباشرة(وكذلك عالقته بالبيئة المحيطة وخاصة عالقة المشروع بالبيئة الساحلية والبحرية 

وتكون عملية تقييم األثر البيئي أكثر فاعلية عند تحقيق عالقة تفاعلية بين تصميم المشروع ونتائج عملية 

  .التقييم

  (Screening) اريعلمشتصنيف ا  ٢-٥-١٠

في هذه . تعد عملية تصنيف المشروع هي أول خطوة من خطوات تقييم األثر البيئي بالمناطق الساحلية

ويعد تصنيف المشروع . المرحلة يتم تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلجراء تقييم شامل لألثر البيئي أم ال

وخالل هذه المرحلة يتم التحقق من إجراء .  الساحليةعنصراً هاماً من عناصر تقييم األثر البيئي بالمناطق

ومن . تقييم مفصل للمشروعات التي من المتوقع أن تترك آثار بيئية بالغة على البيئة الساحلية والبحرية

جانب آخر يتعين أال يتم إجراء تقييم مفصل لمشروعات ذات تأثيرات بيئية محدودة ألن ذلك يعتبر 

وتقوم البلديات بالمناطق الساحلية بعملية تصنيف المشروع بإستخدام إسلوب . دإستخدام غير رشيد للموار

 والتي تحدد األنشطة والمشاريع التي (Positive and Negative Lists)القوائم اإليحابية والسلبية 
 )إليجابيةالقوائم ا(أو تلك التي ال تتطلب تقييم لألثر البيئي ) القوائم السلبية(تتطلب تقييم لألثر البيئي 

 على الساحل مباشرة ذات حساسية بيئية عالية وتصنف من ضمن ةوتعتبر جميع المشاريع الواقع

قوائم اإليجابية أو ضمن مشاريع الفئة األولى أو ال حتى لو كان تصنيفها ضمن ةمشاريع الفئة الثالث

  .  ويجب أن تخضع لدراسة تقييم األثر البيئي) ب ( ، ) أ (  الثانية

  :نيف المشاريع من ناحية تأثيراتها البيئية إلى ثالثة فئات كما يليويتم تص

  )القوائم اإليجابية(مشاريع الفئة األولى  ١-٢-٥-١٠

هي المشاريع التي ال تحتاج إلى إعداد دراسات تقييم األثر البيئي لها نظراً ألنه ال يتوقع منها تأثيرات 

 أن تلتزم تلك المشاريع بالتنظيمات بيئية سلبية ملموسة خاصة على البيئة الساحلية وإنما يجب

 األنواع المختلفة لهذه يعرض )١-١٠(وملحق رقم  والصحية لهذه األنشطة والمشاريعواإلشتراطات الفنية 

    . المشاريع
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 ٩  - ٥  إلقامة المشاريع الساحلية

  الثانية  مشاريع الفئة ٢-٢-٥-١٠

  :ويمكن تصنيف مشاريع البلدية التي تندرج تحت مظلة الفئة الثانية إلى قسمين وهما

 )أ(ثانية مشاريع الفئة ال 

ال تحتاج إلى إعداد دراسات التقييم البيئي وإنما يجب االلتزام بالتنظيمات وهذه المشاريع وما في حكمها 

 أثناء الالزمةواالشتراطات الفنية والصحية المعدة لهذه األنشطة واتخاذ االحتياطات واالعتبارات البيئية 

المذكورة بملحق رج ضمن هذه الفئة المشاريع ويند،  )٧-١٠( المذكورة في الملحق التنفيذ والتشغيل

  .بالبند أوالً) ٢-١٠(

 )ب(مشاريع الفئة الثانية  

تحتاج إلى تعبئة استمارة التقييم بالبند ثانياً ، ) ٢-١٠( والمذكورة بملحق وما في حكمهاوهذه المشاريع 
لتي تعد من قبل أحد اووما في حكمها ) ٥-١٠(البيئي لمشاريع الفئة الثانية الموضحة بالملحق رقم 

المكاتب االستشارية المعتمدة والمؤهلة من قبل الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة، كما تحتاج إلى 

  ). ٧-١٠( في الملحق رقم  المذكورةالالزمة البيئية ت واالعتباراتاتخاذ االحتياطا

  الثالثة  مشاريع الفئة

، واقتراح الحلول الكفيلة لتجنب أو تخفيف اآلثار " بيئي شاملدراسة تقييم"المشاريع التي تحتاج إلى إعداد 

ويلزم إعداد دراسة مشتملة على العناصر ، البيئية في أثناء اختيار الموقع والتصميم والتنفيذ والتشغيل

في الملحق رقم ، و اتخاذ االحتياطات و االعتبارات البيئية المذكورة ) ٦-١٠(في الملحق رقم المذكورة 

 قبل أحد المكاتب االستشارية المعتمدة والمؤهلة من قبل ن ، على أن تكون الدراسة معدة م) ٧-١٠(

أو أحد مراكز البحوث بالجامعات إلعداد دراسة تقييم التأثيرات  الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

  . في حكمها وما)٣-١٠(المشاريع البلدية المذكورة بملحق ، وهذه المشاريع هي البيئية للمشروع 

  .يوضح الخطوات العامة لتقييم األثر البيئي للمشاريع بالمناطق الساحلية) ١-١٠(والشكل 
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 ١٠  - ٥  إلقامة المشاريع الساحلية

  
 

  

 تحليل مابعد المشروع

ي ئمراجعة البيان البي
 )يرقرالت(

 النتائج الحالية

تحديد وتحليل المعلومات 
 )تقييم  اآلثار(

 تحديد النطاق

 لمشروعاتتصنيف ا
هل تقييم األثر 

 ي مطلوب؟ئالبي

ماهي القضايا 
الرئيسية

 جمع البيانات األساسية للمشروع والبيئة
  وعالقة المشروع بالبيئة الساحلية

المشارآة العامة لتوحيد وجهات النظر 
  والمخاوف

خاصة المرتبط بالبيئة (تقدير أهمية األثر
 )الساحلية

رتبطة بالبيئة  عامة والمتوقع اآلثار المحتملة
 الساحلية خاصة

 الرصدتعريف طرق تخفيف اآلثار وبرامج 

 )التقرير ( البيئيإعداد البيان

إلى السلطة ) التقرير(تسليم البيان البيئي 
 متخذة القرار

 تحققت الصالحيات هل
 ؟ومعايير الممارسة

هل تمت إدارة التأثيرات 
 ؟لمستويات مقبولة

 اريع بالمناطق الساحلية للمشالخطوات العامة لتقييم األثر البيئي): ١-١٠(شكل 

  المشروع المقترح
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 ١١  - ٥  إلقامة المشاريع الساحلية

 (Scoping)تحديد نطاق تقييم األثر البيئي   ٣-٥-١٠
 تقرير وخالل هذه المرحلة يتم تحديد نطاق تقييم األثر البيئي لتحديد الموضوعات التي سيتم إدراجها في

ويتم أيضاً خالل . تقييم األثر البيئي والمشكالت والقضايا الهامة التي ستترتب على المشروع المقترح

عملية تحديد النطاق تحديد الجوانب التي سيتم إدراجها في تقرير األثر البيئي مثل البدائل التي يتعين 

بؤ باآلثار واألساليب التي يجب إتباعها للتن اإلهتمام بها واآلثار التي يجب دراستها على نحو أكثر تفصيالً

إلخ  وتنتهي عملية تحديد نطاق األثر البيئي عادة ...واإلجراءات التي يجب إتباعها للتخفيف من اآلثار

ويجب أن تتم عملية تحديد . بوضع أسس إرشادية أو مرجعية تضم كافة المواصفات المطلوبة في التقرير

اطق الساحلية وذلك بعد التشاور مع مقترح المشروع واإلستشاريين وكافة النطاق بواسطة األمانات بالمن
  .الجهات الحكومية المختصة

فنطاق تقييم األثر . وتجدر اإلشارة إلى أن تقارير تقييم األثر البيئي تتفاوت فيما بينها من حيث النطاق

.  لخطة أو سياسات جديدةالبيئي الخاص بمشروع معين سوف يكون أكثر تفصيالً من نطاق األثر البيئي

ويجب أن تعكس البدائل التي يتم بحثها في تقييم األثر البيئي اإلختيارات التي تدخل في القرار الذي يتم 

ثار بصورة منفصلة إذا ما كانت آلإضافة إلى ذلك ينبغي تقييم ا. إجراء دراسة تقييم األثر البيئي من أجله

خطيرة  كانت اآلثار المحتملة وإذا. ا كانت عكس ذلكنفصلة إذاإلختيارات شديدة التحديد وبصورة غير م

  .كلما كانت هناك حاجة إلجراء تقييم مفصل وشامل) ة الساحلية والبحريةوذات عالقة مباشرة بالبيئ(

. هناك العديد من األسباب وراء ضرورة أن يتم تحديد نطاق تقييم األثر البيئي بما يالئم كل حالة على حده

فعملية وضع .  تحسين جودة تقرير األثر البيئي وإرتباطه بهذه الحالة على وجه التحديدومن شأن ذلك

النطاق الجيدة تعني أن تقرير األثر البيئي سوف يكون أكثر تحليالً وتركيزاً على حاجة مختلف األطراف 

 كما ستؤدي المشاركة المنظمة من جانب السكان. للمعلومات ولن يشتمل على شرح مطول وسطحي

وهنا تجدر اإلشارة . والهيئات أثناء عملية تحديد النطاق إلى الحد من إحتماالت إغفال أي معلومات هامة

  :إلى بعض عناصر عملية تحديد نطاق التقييم

  

  (Identification and Selection of Alternatives)تحديد البدائل وتوقيع اإلختيار عليها  •

شأنها  ئيسية لتقييم األثر البيئي حيث تقدم األساليب التي منتعتبر دراسة البدائل أحد الجوانب الر

أهدافه وإحتياجاته وتفسح المجال لبحث مختلف اآلليات التي من شأنها ودراسة إفتراضات المشروع 

تحقيق الهدف المرجو وهو إختيار البديل الذي يحقق أقل النتائج ضرراً وأكثرها نفعاً سواء بيئياً أو 

  .اً أو إقتصادياًإجتماعياً أو صحي

 Public Involvement in)المشاركة الشعبية في عملية تحديد نطاق تقييم األثر البيئي  •
Scoping) 

تبرز أهمية المشاركة الشعبية في مرحلة تحديد النطاق لكي يتم تالفي أي تأخير أو معارضة للمشروع 

لة تحديد نطاق تقييم األثر البيئي ويمكن تبني المشاركة الشعبية في أثناء مرح. في المراحل الالحقة

والتي . إلخ...وتعد أكثر الوسائل شيوعاً هي تنظيم ورش العمل والملتقيات العامة . بأكثر من وسيلة

يجب أن يقوم بتنظيمها المستثمر تحت إشراف ورعاية اإلمانة الساحلية التي يتبعها المشروع ، على 
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 الصحف الوطنية المحلية واسعة اإلنتشار بإحدىرتين أن يقوم المستثمر باإلعالن عن ورشة العمل م

على أن يتم اإلعالن قبل أسبوع من موعد عقد الورشة وأن يكون اإلعالن ) أو بصحيفتين مختلفتين(

واضح ويشمل الغرض من عقد ورشة العمل ومكان وزمان إنعقادها وأن تكون الدعوة عامة ومفتوحة 

ور ، ويفضل أن تعقد ورشة العمل بأحد القاعات التابعة لمن يهمه األمر ولكل من يرغب في الحض

ويشترط حضور ممثل للرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة . لألمانة أو بموقع المشروع المقترح

  .األثر البيئيهائية على صالحية ومصداقية تقرير  الموافقة النإعطاءبصفتها الجهة صاحبة السلطة في 

 (Scoping and ToR)جعية الخاصة بعملية تحديد نطاق تقييم األثر البيئيالشروط اإلرشادية أو المر •

بالتشاور مع الجهة المنوطة ) المستثمر(تتطلب عملية تقييم األثر البيئي قيام مقترح المشروع 

حتى ) الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة وأمانة المنطقة الساحلية(بالمراجعة أو إتخاذ القرار 

 المبدئية حول الجوانب التي ستدخل داخل نطاق تقرير األثر البيئي وتعد األسس لمشورةايحصل على 

ويجب أن تشتمل تلك األسس .اإلرشادية أو المرجعية هي المخرجات الرئيسية لعملية تحديد النطاق

  :اإلرشادية أو المرجعية على التالي

ادية وتحديد المشروع  يجب من خالل هذا الجزء اإلشارة إلى هدف األسس اإلرش:مقدمة -١
  .التنموي الذي سيتم تقييمه وإلقاء الضوء على المنهج الذي سيتبع في إجراء التقييم البيئي

 خلفية عن األطراف التي قد تقوم بإعداد تقييم األثر تشير إلى خبراتهم في هذا المجال :خلفية -٢

كونات الرئيسية وتشمل الخلفية وصف مختصرللم. سواء كانوا إستشاريين أو هيئات حكومية

للمشروع المقترح وبيان يوضح أسباب الحاجة إلى تنفيذه واألهداف المراد تحقيقها من خالله 
والوضع الحالي ) البدائل التي تم دراستها(الجهة المنفذة له ولمحة تاريخية عن المشروع 

 .والجدول الزمني له وتحديد أي مشروعات ذات صلة به

جزء تلخيص النطاق العام لتقييم األثر البيئي ومناقشة الموعد  يتم من خالل هذا ال:األهداف -٣

 .المحدد إلجراء التقييم من حيث عالقته بعملية اإلعداد للمشروع وتصميمه وتنفيذه

 يجب من خالل هذا الجزء تحديد أي تشريعات أو أسس إرشادية تحكم :متطلبات التقييم البيئي -٤
 .تقريرعملية إجراء التقييم أو تحديد محتويات ال

 يتم من خالل هذا الجزء تحديد النطاق الجغرافي :المناطق التي تدخل في نطاق الدراسة -٥

 .للمناطق التي تدخل في نطاق التقييم

 في بعض األحيان سوف يتم التعرف على المهام التي سيقوم بها الخبير :نطاق األعمال -٦
ن الحد من إحتمال عدم وفي حاالت أخرى يتعي. وتحديدها بصورة مؤكدة في مناط اإلختصاص

توافر معلومات أو إجراء دراسات ميدانية متخصصة لتقييم اآلثار وسوف يطالب الخبير بتحديد 

معه بتلك المعلومات لإلطالع ر تفصيال وتزويد الجهة المتعاقدة مهمة معينة بصورة أكث

 .والموافقة عليها
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ستخدام الخرائط  إعداد وصف مختصر لمكونات المشروع وإ:وصف المشروع المقترح -٧

 موقع المشروع: وسوف يشتمل الوصف على المعلومات التالية. عند الحاجة) بالحجم المناسب(
 وأنشطة  ، واألنشطة السابقة للبناء،.... وحجمه وقدرته اإلستيعابية إلخ ، المخطط العام له،

 ،انة وأنشطة التشغيل والصي ،عدد العاملين والمرافق والخدمات ،  التوقيت ،البناء

 والمدة الزمنية  ،واإلستثمارات المطلوب توجيهها خارج الموقع الجغرافي المحددة للمشروع

 .للمشروع

 جمع بيانات أساسية حول الخصائص البيئية للمناطق التي تدخل في نطاق :وصف بيئي -٨

ويتعين تناول أي معلومات حول أي تغيرات متوقعة . المشروع وتقييم تلك البيانات وعرضها

 ):يتعين تجنب أي بيانات ليست ذات صلة. (البدء في تنفيذ المشروعقبل 

بوغرافية وعن الطقس واألرصاد  معلومات عن الجوانب الجيولوجية والط:البيئة الطبيعية -
 والمقاييس الخاصة بالشواطئ  ، نوعية الهواء المحيط والمياه السطحية والجوفية ،الجوية

  ،لوث المياه بفعل التخلص من المخلفات السائلة فيها وت ، ومصادر اإلنبعاثات ،والمحيطات

  .ونوعية المياه

والموائل ،  واألنواع النادرة أو المهددة،   الحياة النباتية والحيوانية:البيئة البيولوجية -
الحساسة مثل المحميات الطبيعية واألراضي الرطبة وبعض المواقع الطبيعية الهامة التي 

ا يجب العناية بعدم خلق بيئة غير صحية ينجم عنها تكاثر تتمتع بأهمية إقتصادية كم

 .الحشرات التي قد تلحق أضراراً أو تشكل خطرا مثل ناقالت األمراض

األوضاع الحالية وبعد تنفيذ المشروع كلما  (:البيئة اإلجتماعية الثقافية واألوضاع الصحية -

 المواقع الثقافية أو والمناطق الحساسة مثل،  وإستعماالت األراضي،  السكان) أمكن

،  واألنشطة التنموية المخططة،  التاريخية أو الدينية أو تلك التي تضم مشاهد خالبة

والصحة ،  واألنشطة الترفيهية،  والسلع والخدمات،  والنسيج اإلجتماعي وتوزيع الدخل

وطموحات السكان ،  والتقاليد السائدة،  والقبائل التي تعيش في المنطقة،  العامة

 .إتجاهاتهمو

 إلقاء الضوء على القوانين والمعايير التي تحكم نوعية البيئة :اإلعتبارات القانونية والتنظيمية -٩
والصحة واألمن وحماية المناطق الحساسة واألنواع المهددة وإختيار المواقع وإدارة إستعماالت 

  ).على الصعيد العالمي والقومي واإلقليمي المحلي(األراضي 

 وفي هذا التحليل يتعين التفرقة بين اآلثار الهامة : المحتملة للمشروع المقترحتحديد اآلثار -١٠
واآلثار المباشرة وغير المباشرة واآلثار قصيرة األجل واألخرى طويلة ،  اإليجابية والسلبية

وكلما أمكن . كما يتعين تحديد اآلثار التي ال يمكن تجنبها وتلك التي ال يمكن إصحاحها. األجل

ف اآلثار بصورة كمية من حيث تكاليفها وفوائدها البيئية والتواصل إلى قيم يفضل وص

 .إقتصادية كلما كان هناك جدوى من ذلك وتحديد مدى توافر المعلومات وقيمة تلك المعلومات
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 .إلقاء الضوء على اإلفتقار إلى المعلومات وأي شكوك مقترنة باآلثار التي تم التنبؤ بها -١١

والتعريف بالبدائل التي تم دراستها أثناء تصميم المشروع  :المقترح المشروعتحليل بدائل  -١٢
ويشمل مفهوم البدائل عملية . المقترح وتحديد بدائل أخرى من شأنها تحقيق نفس األهداف

إختيار الموقع والتصميم وإختيار التكنولوجيا واساليب البناء وإجراءات تقسيم المشروع إلى 

 يجب مقارنة البدائل من حيث اآلثار البيئية المتوقعة منها كما. مراحل والتشغيل والصيانة

ورأس المال وتكاليف التشغيل ومدى مالئمة المشروع في ظل األوضاع المحلية وفي ضوء 

وعند وصف اآلثار يتعين تحديد . المتطلبات الخاصة بالجوانب المؤسسية والتدريب والمراقبة

كما يجب أن يشتمل . ها وأي منها يمكن تخفيفه أو ال يمكن تجنبللتصحيحأي منها غير قابل 

 .التحليل على بديل عدم تنفيذ المشروع إللقاء الضوء على األوضاع البيئية في حالة عدم التنفيذ

 يتم من خاللها تحديد اإلجراءات ذات الجدوى وغير :وضع خطة للتخفيف من اآلثار السلبية -١٣
كما يتعين تقدير . بما يتماشى مع المعايير المقبولةالمكلفة وذلك لمنع أو للحد من اآلثار السلبية 

آثار وتكاليف تلك اإلجراءات والمتطلبات الخاصة بالجوانب المؤسسية والتدريب حتى يتسنى 

ويجب أيضا إعداد خطة لإلدارة تشتمل على برامج لتنفيذ األنشطة المقترحة للتخفيف . الوفاء بها

خاصة بذلك والجدول الزمني والحاجة إلى تكليف عاملين من اآلثار السلبية وتقدير الميزانية ال

 .وتدريبهم والخدمات األخرى المطلوبة لدعم عملية التخفيف من اآلثار السلبية

دراسة . إلدخال التوصيات التي يقدمها التقييم البيئي حيز التنفيذ: تحديد المتطلبات المؤسسية -١٤
ى المحلي واإلقليمي وإقتراح إجراءات مدى تمتع المؤسسات بالسلطات وقدراتها على المستو

وقد يتطلب ذلك سن قوانين وتشريعات جديدة أو تأسيس . لدعم أو توسيع نطاق هذه التوصيات

هياكل مؤسسية جديدة أو توسيع نطاق أعمال المؤسسات القائمة وإجراء ترتيبات فيما بين 

يانة وإعداد الميزانية مختلف القطاعات وتعيين عاملين وتوفير التدريب على التشغيل والص

 .وتقديم الدعم المالي

 وضع خطة مفصلة لمراقبة إجراءات التنفيذ أو التخفيف من اآلثار :وضع خطة للمراقبة -١٥

ويجب أن تشتمل الخطة على تقدير لرأس المال . ومتابعة آثار المشروع أثناء التنفيذ والتشغيل

 .المطلوبة لتنفيذ الخطة)  المؤسسيالتدريب والدعم(وتكاليف التشغيل ووصف لسائر العناصر 

 وتعزيز مشاركة السكان المحليين والمنظمات غير :الهيئاتبين المساعدة في التنسيق  -١٦

. الحكومية والتعرف على آراء المنظمات غير الحكومية المحلية وعلى تعليقاتهم وميولهم

اك المجتمع مثل عقد ويتعين أن تحدد األسس المرجعية أنواع األنشطة التي يتم إجرائها إلشر(

جلسات عامة لتحديد نطاق التقييم فيما بين الهيئات أو تقديم معلومات مختصرة في النواحي 

 ).البيئية أو تأسيس لجان تضم ممثلين عن الهيئات المعنية أو لجان تشاورية أو ملتقيات عامة

. لبيئية الهامة فقط بحيث يتطرق للقضايا ا:يتعين أن يكون تقرير تقييم األثر البيئي مختصراً -١٧
ويجب التركيز في السياق الرئيسي على النتائج والخالصة واألنشطة المقترحة مدعومة 
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بملخصات عن البيانات التي تم جمعها وتحديد المراجع التي تم الرجوع إليها لتفسير تلك 

اهزة أما الوثائق التي استخدمت في التقييم والتي لم يسبق نشرها فقد ال تكون ج. البيانات

 :ويجب إعداد التقرير وفقا للترتيب التالي. لإلستخدام وبالتالي يجب تجميعها في ملحق التقرير

 ملخص تنفيذي -

 اإلطار الخاص بالسياسات والجوانب القانونية واإلدارية -

 وصف المشروع المقترح -

 اآلثار البيئية الهامة -

 تحليل البدائل -

 خطة إلدارة إجراءات التخفيف من اآلثار -

 ة البيئية والتدريب اإلدار -

 خطة المراقبة -

 التنسيق فيما بين الهيئات ومع المنظمات غير الحكومية والمجتمع العام -

  .اإلتصال و البيانات والمراجع التي لم يتم نشرها -١٨

يتطلب التقييم البيئي إجراء تحليل يربط بين مختلف المجاالت وبالتالي يجب من : فريق التشاور -١٩

لتخصصات التي يجب أن تتوافر في الفريق الخاص بمشروع يندرج خالل هذه الفقرة تحديد ا

 .تحت مصنف معين

يتعين تحديد مواعيد لمتابعة تقدم سير العمل والتقارير المرحلية والنهائية : الجدول الزمني -٢٠
 .وسائر األحداث الهامة

وع  وتشمل قوائم بمصادر البيانات وتقارير ودراسات تعطى خلفية عن المشر: معلومات أخرى -٢١

  .وأي منشورات ذات صلة بالمشروع وأي بنود أخرى يجب لفت نظر اإلستشاري إليها

 (Assessment of Impacts)تقييم اآلثار   ٤-٥-١٠
يعد تقييم اآلثار أحد مراحل عملية تقييم األثر البيئي ومن الخطوات الهامة في إعداد بيان األثر البيئي 

  :ار إلى عدة خطوات كما يليوغالباً ما تنقسم  عملية تقييم اآلث٠)التقرير(

يتعين الوقوف على الوضع الراهن قبل التنبؤ أو تحديد كم التغيرات التي : جمع البيانات المرجعية •

 .قد تطرأ

 .لقد تم تصميم عدة وسائل للمساعدة في عملية تحديد اآلثار: تحديد اآلثار •

 .ر البيئيةلقد تم تصميم عدة وسائل للتنبؤ بحجم اآلثا:  بقدر التغيراتالتنبؤ •
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يداً وذلك بسبب الميل الطبيعي إلى قتعتبر هذه المرحلة أكثر المراحل تع: تحديد مدى أهمية اآلثار •
 .اإلنحياز ، غير أنه يجب وضع معايير يتسنى من خاللها تقدير مدى أهمية اآلثار بصورة حيادية

  )Public Involvement and EIS(ثناء إعداد بيان اآلثار البيئية أالمشاركة الشعبية   ٥-٥-١٠

وهناك وسائل عديدة إلشراك المجتمع . تعد المشاركة الشعبية في هذه المرحلة على جانب كبير من األهمية

العام مثل إجراء المقابالت وإعداد نماذج اإلستبيان وعقد ورش العمل والملتقيات العامة وحث المجتمع 

اد بيان اآلثار البيئية وبالتالي يناط به عملية ويضطلع مقترح المشروع بمهمة إعد. على إبداء آرائه كتابياً

  .إشراك أفراد المجتمع في المشروع المقترح تحت إشراف أمانة المنطقة الساحلية 

  )Review of EIS(المراجعة   ٦-٥-١٠

وتحدر اإلشارة إلى أن هناك معايير .يتم من خالل هذه المرحلة مراجعة مدى جودة تقرير األثر البيئي

آخرون لمراجعة تقرير األثر البيئي وذلك بعد تقديمه إلى الجهة المنوطة بإتخاذ للمراجعة يستخدمها 

ويتم من خالل المراجعة التحقق من أن تقرير األثر البيئي قد غطى كافة القضايا الرئيسية لتقييم . القرار

تي ال تزال كما يمكن من خالل المراجعة إلقاء الضوء على المجاالت ال. األثر البيئي بالتفصيل المطلوب

وقد يتطلب األمر قيام بعض األجهزة . تحتاج إلى المزيذ من المعلومات حتى يتسنى إتخاذ قرار بشأنها

ويمكن إشراك المجتمع في هذه المرحلة من خالل عقد . اإلستشارية بتقديم المشورة أثناء عملية المراجعة
  .آلرائهم كتابياورش العمل أو جلسات اإلستماع العامة أو إبداء أفراد المجتمع 

  )Decision making(عملية إتخاذ القرار   ٧-٥-١٠

يتم من خالل هذه المرحلة إتخاذ القرار حول المشروع المقترح مع أخذ نتائج تقييم األثر البيئي في 

ويمكن أن يأخذ القرار أشكاال متعددة مثل إصدار ترخيص بإقامة المشروع أو تقديم أحد أوجه . الحسبان

وفي العديد من الدول وفي المشروعات التي تتطلب إعداد تقييم لألثر البيئي .  على الخطةالدعم أو الموافقة

غير أن هذا ال يستبعد إمكانية أن يكون . يتم إتخاذ قرار ملزم بعد إعداد بيان لألثر البيئي والموافقة عليه

  .قد تم بالفعل إتخاذ قرار

ففي هولندا على سبيل المثال .  عملية إتخاذ القراروفي العديد من األحيان يكون على الجهة المختصة دفع

يتعين على الهيئة المختصة أن توضح كيفية أخذ اآلثار البيئية للمشروع في الحسبان وكيفية النظر إلى 

  .البدائل الواردة بتقرير األثر البيئي وكيف يمكن لآلراء والتوصيات أن تؤثر على القرار

  ) Monitoring(المراقبة / الرصد  ٨-٥-١٠

فمن شأن مراقبة التغيرات التي تطرأ على المعايير ،  تلعب المراقبة دورا هاما في عملية تقييم األثر البيئي

  :البيئية تحقيق ما يلي

 .وضع أساس مرجعي حول األوضاع واإلتجاهات البيئية •

 .التعرف على التغيرات الموسمية في البيئية التي سيتم فيها تنفيذ المشروع •
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 .التغيرات التي طرأت منذ تنفيذ المشروعجمع معلومات حول  •

 .التحقق من أن الشروط المفروضة أثناء مرحلتي البناء والتشغيل يتم فعال االلتزام بها •

 .الكشف عن أي آثار غير متوقعة والتي يمكن الحد منها في تصميم المشروع •

ئية غير أن في بعض األحيان تتولى وغالباً ما يقوم مقترح المشروع بالمراقبة وتقديم النتائج إلى الهيئة البي

  .الهيئات التنظيمية والمجموعات ذات اإلهتمام هذه المسئولية

  )Time Required for EIA Process(المدة الزمنية المطلوبة لتقييم األثر البيئي   ٩-٥-١٠

 لما كانت المشروعات والبرامج تتفاوت من حيث درجة التعقيد ونطاق اآلثار المحتملة منها غالباً ما

. تتفاوت أيضاً المدة الزمنية المطلوبة إلعداد تقرير األثر البيئي لتلك المشروعات والبرامج ومراجعته

وتعتمد المدة الزمنية المطلوبة على عدة عوامل مثل مدى تعقيد تفاصيل عملية التخطيط طويلة المدى 
 مراجعة تقييم األثر فقد يؤدي وضع القيود على الوقت المستغرق في. والحصول على معلومات كافية

ومن هنا . البيئي دون دراية بالوقت المطلوب فعال إلى قصور التقييم بسبب عدم إتاحة الوقت الكافي له

يجب أن يتم تخصيص المدة الزمنية الخاصة بإعداد أو مراجعة تقييم األثر البيئي بناء على مالحظة الوقت 

  .ت سابقةالذي استغرقته عملية تقييم األثر البيئي لمشروعا

  )عناصر التقرير (البيانات الواجب توافرها بتقرير تقييم األثر البيئي للمشاريع  ٦-١٠
  : يجب أن يحتوي التقرير النهائي الخاص بتقييم المنشآت والمشاريع على العناصر التالية

  .أو النشاط المقترح في مراحله التمهيدية) يشمل كافة مكونات المشروع( وصف كامل للمشروع  •

  . والحاجة منهبأهداف المشروع أو النشاط المقترحبيان  •

وصف كامل للوضع البيئي الحالي الذي قد يتأثر بالمشروع أو النشاط المقترح إن تم تنفيذه  •
  ).خاصة إذا كان المشروع ذو صلة مباشرة بالبيئة الساحلية(

في جميع ) لساحليةخاصة البيئة ا(تحديد التفاعل بين المشروع أو النشاط المقترح وعناصر البيئة  •
  ). التشغيلية– اإلنشائية –التمهيدية (مراحل المشروع أو النشاط  

أو النشاط ) خاصة المرتبطة بالبيئة الساحلية(تحليل لآلثار والنتائج البيئية المتوقعة للمشروع  •
  .المقترح بما في ذلك جوانب استخدام الطاقة والمحافظة عليها

  .رح وفق اإلعتبارات البيئية واالقتصادية واإلجتماعيةمبررات المشروع أو النشاط المقت •

اإلجراءات المطلوب إتخاذها لحماية البيئة بصورة عامة والبيئة الساحلية بصورة خاصة نتيجة  •
  .للمشروع أو النشاط المقترح وتقييم لمدى فعاليتها

 .النتائج المترتبة على عدم تنفيذ المشروع أو النشاط •
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  .لمختلفة للمشروع بكافة مراحله وعناصرهالبدائل و االختيارات ا •

االلتزامات تجاه اإلستمرار برصد ومراقبة الملوثات البيئية بصورة عامة والبيئة الساحلية بصورة  •

 .خاصة الناتجة عن المشروع أو النشاط

 كما يجب أن تتضمن دراسة تقييم التأثير البيئي العوامل التئ تؤخذ في اإلعتبار عند تحليل التفاعالت

 . التأثيرات البيئية بكافة أنواعها البيئية المحتملة وهي

  الساحليةإجراءات تقييم التأثيرات البيئية للمشاريع   ٧-١٠
بتصنيف المشروع المطلوب الترخيص له ما هو ) األمانات بالمناطق االساحلية(تقوم الجهة المرخصة 

تصنيف المشروع تقوم الجهة الخاص بتصنيف المشروعات ، و بناءاً على ) ٢-٥-١٠(مذكور بالبند 

  .بإخطار المالك باإلجراء الواجب إتباعة كما يلي) األمانة(المرخصة 

  

  )القوائم اإليجابية(مشاريع الفئة األولى  ١-٧-١٠

 تحتاج هذه المشاريع إلى إعداد دراسات التقييم البيئي ، وإنما يجب االلتزام بالتنظيمات واالشـتراطات                ال
التي تم أخذها باالعتبار في أثناء مرحلة إعداد المخطـط العـام للمدينـة أو         الفنية والصحية لهذه األنشطة     

  .القرية، ويتم الترخيص لها من قبل األمانات والبلديات  والمجمعات القروية
وهي نفس إستمارة التقييم المبدئي لمشاريع (تعبئة البيانات المطلوبة بإستمارة التقييم البيئي المبدئي ويتم 

) ٤-١٠(والمرفقة بملحق رقم ) بالالئحة التنفيذية للنظام العام للبيئة بالمملكة)  ٢-١٠(ملحق الفئة األولي ب

وإعداد تقرير مبدئي مبسط عن المشروع ويقدم ضمن مستندات المشروع لألمانة الساحلية التابع لها 

  . المشروع

  الثانية  مشاريع الفئة ٢-٧-١٠

  ) أ( مشاريع الفئة الثانية 

راسات التقييم البيئي، وإنما يجب االلتزام بالتنظيمات واالشتراطات الفنية والصحية ال تحتاج إلى إعداد د

 في أثناء )٧-١٠ ( رقمالمذكورة في ملحقالمعدة لهذه األنشطة واتخاذ االحتياطات واالعتبارات البيئية 

  .التنفيذ والتشغيل، ويتم الترخيص لها من قبل األمانات والبلديات والمجمعات القروية

   )ب(اريع الفئة الثانية مش
تحتاج هذه المشاريع إلى تعبئة استمارة التقييم البيئي لمشاريع الفئة الثانية الموضحة بالملحق رقم  
والتي تعد من قبل أحد المكاتب البيئية االستشارية المعتمدة والمؤهلة من ا  حكمهفيوما ) ٥-١٠(

، واتخاذ االحتياطات  راكز البحوث بالجامعاتة أو أحد مقبل الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئ

   .في أثناء التنفيذ والتشغيل) ٧-١٠(المذكورة في الملحق واالعتبارات البيئية 

  
ترسل أوراق المشروع مرفقاً بها استمارة التقييم البيئي إلى األمانة أو البلدية إلصدار القرار  

  .يةبالموافقة على إقامة المشروع من قبل األمانة والبلد
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بدليل التقييم لما هو مذكور يتم مراجعة االستمارة من قبل األمانة أو البلدية، والتأكد من مطابقتها  
، إلصدار القرار بالموافقة على تنفيذ المشروع وفقاً للدورة اإلجرائية للتقييم البيئي للمشاريع البلدية 

  .من هذا الفصل) ٢-١٠(البيئي للمشاريع البلدية الموضحة في الشكل التخطيطي رقم 

في حالة عدم الموافقة على المشروع، تعاد كامل األوراق بخطاب من األمين أو رئيس البلدية إلى  •

  .صاحب المشروع موضحاً به أسباب عدم الموافقة

  

   الثالثة مشاريع الفئة ٣-٧-١٠
  

   المشاريع التي تنفذها األمانات والبلديات بنطاق الساحل-أ
تضمين وثائق تنفيذ المشاريع الخاصة التي تقع بأحد المناطق الساحلية يجب على األمانة أو البلدية  •

بها من الفئة الثالثة على دراسة التقييم البيئي، على أن تشتمل الدراسة على العناصر المذكورة في 

  المذكورة في الملحق، واتخاذ االحتياطات واالعتبارات البيئية  )٦-١٠(المذكورة في الملحق 

 قبل إحدى المؤسسات أو نويجب أن تكون الدراسة معدة م. اء التنفيذ والتشغيلفي أثن) ٧-١٠ (

ة أو أحد المكاتب البيئية االستشارية المعتمدة والمؤهلة من قبل الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئ

  .إلعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية للمشروعأحد مراكز البحوث بالجامعات 

وثائق تنفيذ المشروع ودراسة التقييم البيئي لوزير الشئون البلدية  الساحلية قةترفع أمانة المنط •
والقروية إلصدار القرار بالموافقة على إقامة المشروع بعد مراجعة الدراسة من قبل الوكالة 

  .األخرىبالتنسيق مع الجهات المختصة المختصة بالوزارة 

صدار القرار بالموافقة من الوزير إلى أمانة تعاد جميع المستندات المرفوعة بعد مراجعتها وإ •
  الساحليةإلكمال الالزم وفقا للدورة اإلجرائية للتقييم البيئي للمشاريع البلديةالساحلية المنطقة 

، ويجب متابعة تنفيذ وتشغيل المشروع وفقا لمتطلبات )٢-١٠(الموضحة في الشكل التخطيطي رقم 

رخيص والرفع للوزارة عن أي مخالفات قد تحدث عند الدراسة وتزويد الوزارة بصورة من الت

  .التنفيذ أو التشغيل

تعاد كامل األوراق بخطاب من الوزير موضحا به أسباب ،  في حال عدم الموافقة على المشروع •
 .عدم الموافقة

  

   المشاريع التي ترخص لها األمانات والبلديات بنطاق الساحل-ب
 بطلب الترخيص بالمشروع مرفقاً به ةأو البلدينطقة الساحلية الميتقدم صاحب المشروع إلى األمانة  •

على أن تشتمل الدراسة على العناصر وثائق تنفيذ المشروع الخاص به ودراسة التقييم البيئي 

المذكورة في ، واتخاذ االحتياطات واالعتبارات البيئية ) ٦-١٠(المذكورة في الملحق المذكورة في 

 قبل أحد المؤسسات نويجب أن تكون الدراسة معدة م.  تنفيذ والتشغيلفي أثناء ال) ٧-١٠(الملحق 
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أو المكاتب البيئية االستشارية المعتمدة والمؤهلة من قبل الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة أو 

  .أحد مراكز البحوث بالجامعات 

التقييم البيئي د بدراسة إلقامة المشروع وفقاً لما ورتقوم أمانة المنطقة الساحلية بمراجعة الطلب  •
 والتأكد من توفر جميع المعايير والمتطلبات البيئية المطلوبة لهذا )الدراسة الحالية(ناطق الساحلية للم

  . المشروع

كافة وثائق المشروع ودراسة التقييم البيئي لوزير الشئون البلدية الساحلية ترفع أمانة المنطقة  •
لي إقامة المشروع وذلك بعد مراجعتها من قبل الوكالة والقروية إلصدار القرار بالموافقة ع

  .المختصة بالوزارة

الساحلية تعاد جميع المستندات المرفوعة بعد تقييمها وإصدار القرار بالموافقة إلى أمانة المنطقة  •
إلكمال الالزم وفقا للدورة اإلجرائية للتقييم البيئي للمشاريع البلدية الموضحة في الشكل التخطيطي 

، ويجب متابعة تنفيذ وتشغيل المشروع وفقا لمتطلبات الدراسة وتزويد الوزارة )٢-١٠(م رق

  .بصورة من الترخيص والرفع للوزارة عن أي مخالفات قد تحدث عند التنفيذ أو التشغيل

في حالة عدم الموافقة علي المشروع، تعاد كامل األوراق الخاصة بالدراسة بخطاب من الوزير  •

  .ب عدم الموافقةموضحاً به أسبا

   المشاريع التي ترخص لها األمانة أو البلدية للموقع فقط بنطاق الساحل-ج
طلب الترخيص بالمشروع للموقع فقط ببلدية الأو المنطقة الساحلية يتقدم صاحب المشروع إلى أمانة  •

  .مرفقاً به وثائق المشروع ونسخة من دراسة التقييم البيئي للموقع

الساحلية وثائق المشروع وصورة من دراسة التقييم البيئي لوزير الشئون البلدية ترفع أمانة المنطقة  •
من قبل الوكالة المختصة والقروية إلصدار القرار بالموافقة علي الموقع بعد مراجعة وتقييم الدراسة 

  .بالتنسيق مع الجهات المختصة األخرى بالوزارة 

الساحلية دار القرار بالموافقة إلى أمانة المنطقة تعاد جميع المستندات المرفوعة بعد تقييمها وإص •
 للمشاريع البلدية الموضحة في يعلى الموقع فقط إلكمال الالزم وفقاً للدورة اإلجرائية للتقييم البيئ

، ويجب متابعة تنفيذ وتشغيل المشروع وفقاً لمتطلبات الدراسة ، ) ٢-١٠(الشكل التخطيطي رقم 

رخيص والرفع للوزارة عن أي مخالفات قد تحدث عند التنفيذ أو وتزويد الوزارة بصورة من الت

  . التشغيل

تعاد كامل األوراق بخطاب من الوزير موضحاً به ، في حالة عدم الموافقة على ترخيص الموقع •

  . أسباب عدم الموافقة
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  للمشاريع البلدية بالمناطق الساحليةالدورة اإلجرائية للتقييم البيئي): ٢-١٠(شكل  •
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   ودراسات الجدوى االقتصادية-عشر الفصل الحادي
  

  مقدمة ١-١١
، مما يستدعي  تتميز المشاريع الساحلية بكبر تكاليف إقامتها لما تحتاجه من تقنية عالية متخصصة

وقد يطلق على هذا اإلعداد متى تم استيفاء جوانبه . بيانات اإلستثمار وتصنيفها وتبويبهاضرورة إعداد 

يتم بعدها استخدام هذه الدراسة في تقييم اإلستثمار واتخاذ " دراسة الجدوى اإلقتصادية " وتحديد آثاره 

  .قرار بشأن إقامة المشروع من عدمه

أتي بعدها بلورة هذه الفكرة إلى أبعادها بما تحتويه من وتبدأ دراسة الجدوى بإقتراح فكرة استثمارية ي

، وكذلك مدى تدفق اإلستثمارات في هذا المجال  وجود حاجة أساسية إلى الخدمات التي تقدمها هذه الفكرة

، والجزء التالي يوضح المتطلبات الخاصة بالمشاريع الساحلية واحتياجاتها  من جانب المستثمرين

  .اإلقتصادية

 لجدوى االقتصادية دراسات ا ٢-١١
يشير اصطالح جدوى االستثمار إلى اختبار صالحية االستثمار من  ناحية وإلى القياس النسبي لما يحققة 

  . االستثمار من عوائد ومنافع من ناحية أخرى

لتنظيم وتعظيم واالستثمار هو تأجيل لعوائد ومنافع فورية لكي تتحقق في المستقبل بصورة مرضية تتسم با

 تلك الفائدة يتطلب االمر أوال تخصيص جانب من الموارد المتاحة وإغراقها في  ، ولكي تتأتيالفائدة

صبح من الصعب نسبيا تحويلها إلى استخدامات بديلة أاستخدامات معينة ، ومتى تم إغراق تلك الموارد 

 هذه الموارد دون أن يصاحب عملية التحويل هذه فاقد أو خسائر ولذلك فإنة من المنطقي أن يتم تخصيص

قبل إغراقها فعال ، وهذه الدراسة هي دراسة جدوى االستثمار أو دراسة الجدوى االقتصادية ، وفي 

كلمات أخرى يمكن القول بأن دراسة الجدوى االقتصادية هي الطريق أو الجسر الذي البد من عبوره 

  . مرجوة  اليحقق األهدافبشكل سليم حتى يتسنى اتخاذ قرار استثماري مالئم سليم 

  : فهناك نوعان من دراسات الجدوى  وألهمية دراسة الجدوى االقتصادية

  دراسة جدوى مبدئية   ••
 دراسة جدوى تفصيلية  ••

، وهذه المحتويات  والنوعان يتكونان من نفس المحتويات والمكونات ولكن يختلف أسلوب تنفيذهما

  :  والمكونات حسب الترتيب هي 

  .ةجدوى القانونيدراسة ال  
  .يةقيسوتجدوى ال الدراسة  
  .ةجدوى الفنيدراسة ال  
  .ة واالقتصاديةجدوى الماليدراسة ال  
 .ةجدوى االجتماعيدراسة ال  
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ويظهر االختالف بين دراسة الجدوى المبدئية ودراسة الجدوى التفصيلية في أن دراسة الجدوى المبدئية 

 دقيقة كالمسح الميداني للسوق وتفاصيل تقوم على تقييم الفكرة االستثمارية مبدئيا دون الدخول في تفاصيل

الخطة التسويقية والسياسات التسويقية الموضوعة ووصف التكنولوجيا المستخدمة ووصف االالت 

ليفها وتعتمد دقة اواقعي  لتلك البنود وتقدير تك الخ ، بل تعتمد على تصور....والمعدات والمباني والعمالة 

العمل االستشاري كما تشمل دراسة الجدوى المبدئية بنود الدراسة تلك التقديرات على قدرة وخبرة فريق 

، وكذلك دراسة مال المشروع والتعرف على حجم التمويل الالزم  سأالمالية واالقتصادية وتقدير ر

لدخول في إعداد الدراسات  ل الالزممن أجل إتخاذ القرار الظروف السياسية والقانونية واآلجتماعية له

  . في حالة ثبوت الجدوى المبدئيةروعالتفصيلية للمش

  .ستثماري وتنفيذ المشروعاتإتخاذ القرار اإلالتصور المتكامل لعملية ) ١-١١(ويوضح الشكل رقم 

  الجدوى القانونية دراسة   ٣-١١

المشروع االستثماري يتمثل في كائن متحرك في بيئة استثمارية فهو يؤثر فيها ويتأثر بها أيضا ، لذلك 

لمناخ االستثماري الذي سيعمل فية المشروع الساحلي المقترح لمن االهمية بمكان خاصة فدراسة وتحليل ا

إذا كان هذا المشروع هو بداية لسلسلة من مشروعات اخرى يضمها برنامج استثماري موسع ومتشعب 

  .ويترتب علية انفاق استثماري ضخم 

المتغيرات والعوامل يمكن تصنيفها في وعادة ما تشير دراسة المناخ االستثماري إلى تحليل مجموعة من 
  : مجموعتين رئيسيتين 

  العوامل البيئية المرتبطة بالمجتمع  -١
 السياسات الحكومية المعلنة  -٢

فمن الواضح أن الجدوى القانونية ما هي إال بحث موسع للصالحية القانونية للمشروع الساحلي  المقترح 

الخاصة والقرارات واللوائح المنظمة لالستثمارات ، وقد من كافة جوانبة وذلك في ضوء القوانين العامة و

ينصب اصطالح القوانين العامة على تلك النصوص المتعلقة بالمعامالت في القوانين المدنية والتجارية ، 

بينما قد ينصب اصطالح القوانين الخاصة على اية قوانين منظمة لالستثمار في صور وقوالب واوضاع 

  .ف ماورد في القوانين العامة قانونية خاصة على خال

على نطاق القوانين المرتبطة بالمعامالت الصناعية الستثمار وال يقتصر االمر في بحث الجدوى القانونية ل

والتجارية وغيرها بل يتعدى هذا البحث ذلك النطاق إلى دراسة وتحليل أية قوانين ولوائح وقرارات أخرى 

  . الخ ..........رائب وتشغيل العاملين ير مباشرة مثل قوانين الضمتعلقة باالستثمار بصورة مباشرة أو غ

وبإختصار يجب أن تتضمن دراسة الجدوى القانونية تحليال دقيقا لكافة االشتراطات والقيود المفروضة 

  : على االستثمار خاصة تلك المرتبطة بشكل مباشر بالنواحي التالية 

   .القيود المفروضة على مزاولة النشاط .١

 .من مزاولة انشطة معينة) أو محلي خاص ( يود التي تستبعد أي استثمار اجنبي الق .٢
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   لعملية اتخاذ القرار االستثماري وتنفيذ المشروعاتيالتصور الشمول) ١-١١(شكل رقم 
  
  
  
  

 الفرصة االستثمارية

 الفكرة االستثمارية

 الدراسة المبدئية للجدوى االقتصادية

 ية للجدوىالدراسة التفصيل

الجدوى المالية  الجدوى التسويقية  الجدوى الفنية  الجدوى القانونية
 واالقتصادية

 تقييم االستثمار

 قرار االستثمار

 التأسيس واالنشاء

 تجارب التشغيل

 التشغيل
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وعات في فائدة القيود التي تحدد قبول المشروعات الساحلية الخاصة فقط حين تتمثل هذه المشر .٣

ع العائد اقتصادية على المستوى القومي نتيجة الستخدام معايير مقابلة التكلفة االجتماعية م
 .االجتماعي لهذا المشروع

القيود المفروضة على االسعار واالوضاع االحتكارية من الناحية االقتصادية والسياسية ، وقيود  .٤

 .ي طبقات المجتمعلخلل االجتماعي فمنع التلوث وقيود منع احداث ا

القيود المفروضة على نقل التكنولوجيا وعلى شكل المشاركة المحلية مع االستثمار االجنبي ،  .٥
 .االجنبية وتشغيل العمالة المحليةوقيود استخدام العمالة 

القيود المفروضة على التعامل في النقد االجنبي وكذلك القيود واالشتراطات المحددة لقبول  .٦

 سياسية جنبية أو رفضها في ضوء السياسة العامة للدولة اتجاة تعاملها مع انظمةاالستثمارات اال

 .أجنبية معينة

القيود المفروضة على التشغيل واالستغالل االستثماري من قبل أجهزة حكومية عامة أو اجهزة  .٧
 .فة القانون القائم على االستثمارمهنية محددة بمعر

ود على االستثمار غير أن القيود السابقة تمثل البنود الرئيسية وقد توجد بالطبع مجموعة أخرى من القي

  .  د االستثماراتلقيو

  :دوى القانونية  المجاالت التاليةكما يشمل تقرير دراسة الج

   للمشروع   المالكه  الشكل القانوني والملكية الخاصة  للشركة .١

 الرسوم والضرائب والتحويالت المالية  .٢

 االدارة واالشراف  .٣

 خيص  والتصاريح المطلوبة للمشروع الترا .٤

   )دراسة السوق ( الجدوى التسويقية دراسة   ٤-١١
 تعتبر دراسة السوق للمشروعات الساحلية الجديدة من أهم عناصر الدراسة ، والتسوق عبارة عن جميع 

أوجة النشاط التي تبذل فتعمل على انتقال السلعة من مراكز االنتاج إلى مراكز االستهالك وهذه 

جهودات الشك تغطي مرحلة ما قبل انتاج السلعة وما بعد انتاج السلعة حيث تتضمن مرحلة ما قبل الم

انتاج السلعة أو الخدمة  دراسة السوق ووضع تقديرات الطلب المتوقع وتقدير سعر الخدمات المقدمة  

روع إلى حد وتحديد خطط و سياسات المشروع المختلفة لتوصيل الخدمة وتخزينها ، ويتوقف نجاح المش

كبير على واقعية التوقعات الخاصة بالطلب الذي يتأثر بدورة بعدة عوامل البد من التعرف عليها ووضع 

    .تقديرات لها لتحليل تاثيرها على الطلب على الخدمة أو المشروع الساحلي المقترح

  : سة السوق تشمل ثالثة وجوه رئيسيةويمكن القول بصفة عامة أن درا
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  : ل السوق الحالي فحص هيك) أ 

، وطبيعة المستهلك            ويشمل هذا الوجة دراسة المنطقة التي يخدمها المشروع وحجمة وخصائصة

، وخصائص المشروع الساحلي وعالقتة بالمشروعات ) االستخدام(، ونمط االستهالك ) المستخدم(

  .ار ، ووضع المنشأة أمام منافسيهاالمنافسة وحجم الخدمات و االسع

  : التشخيص ) ب 

أي وصف الحقائق من واقع البيانات الخاصة بالمتغيرات التي تأخذ مكانها وتحليل القوى المتسببة في 

 على التصحيح والمراجعة وهو ما يمكن االدارة من توضيح وث هذه المتغيرات ويشمل هذا الوجهحد

ساسها خطط المنشأة في خطط المنشأة خصوصا إذا ما ظهر عدم صحة االفتراضات التي قامت على ا
الفترات المقبلة ، فأحد الوظائف الهامة لهذا الوجة هو التحقق من صالحية أو تعديل الخطط القادمة بناء 

على ما يستجد من ظروف وبالنسبة للمراجعة فهي ال تشتمل فقط على مقارنة التنفيذ الفعلي بالخطط 

  .بما كان لدى المنشأة من امكانيات الموضوعة ولكن تشمل ايضا على مقارنة التنفيذ الفعلي

  تقرير العالج ) جـ 

الغرض من هذا الوجة من الدراسة هو تقدير حجم الخدمات المقدمة  بناء على التنبؤ بالطلب المحتمل أو 

اسة الميزانية المتوقع وهذا التنبؤ له اهميتة في تحديد سياسات التشغيل والتمويل واالستثمار وتعد على اس

  : ويجب أن يمكن التنبؤ بالخدمات من. للمشروعالتقديرية 

  .تحديد أنواع الخدمات المطلوبة وجودتها  -

 .تحديد كميات ومساحات الخدمات من كل نوع أو خدمة وتوزيعها على مدار السنة  -
 .تحديد سعر تقديم الخدمة المنتظر  -

التي تؤدي نفس اشباع رغبة ويتطلب ذلك دراسة تفصيلية للسلعة أو الخدمة والسلع أو الخدمات المنافسة 

سة محليا المستهلك ودراسة الطلب وطبيعتة واتجاهاتة وتقلباتة واحتمال ظهور مشاريع جديدة بديلة مناف

  .  وخارجيا تؤثر على الطلب

  :وتشتمل دراسة السوق على عدة عناصر رئيسية يجب تناولها بوضوح في الدراسة 

  ة العرض من المشروعات الساحلي:العنصر االول

   الطلب على المشروعات الساحلية:العنصر الثاني

   التنبؤ بالطلب المستقبلي:الثالعنصر الث

   تحديد فجوة السوق:عالعنصر الراب

   االستراتيجيه  التسويقية:العنصر الخامس

  :ة عن كل عنصر من العناصر السابقةوفيما يلي نبذة مختصر

  :رض من المشروعات الساحليةعال - ١

وعات أو الخدمات محل الدراسة المتاحة والتي تحت التنفيذ والمرخصة مع توضيح بكافة المشروهوحصر 

  .االنشاء وكذلك المشروعات المرخصةحجم كل منها وسنة التشغيل للمشروعات التي تحت 
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  الطلب  -٢

  هناك نوعان من الطلب 

  الطلب الظاهري  .١

 الطلب الحقيقي  .٢

ة حجم االستهالك لنفس نوعية الخدمة من  هو حجم المعروض من الخدمة مضاف إلي:والطلب الظاهري

محل ( منتجات أو خدمات المناطق والدول المجاورة  وبمعنى اسهل هو كل ما يحتاجة السوق المحلي من 

  .)الدراسة 

متوسط استهالك الفرد من السلعة أو  عبارة عن عدد السكان مضروبا في  فهو :اما الطلب الحقيقي

  .الدراسة المقدمة من المشروع محل الخدمة

وعادة إذا كانت البيانات والحسابات صحيحة وسليمة فيكون الطلب الحقيقي والطلب الظاهري متقاربان 

تين للحصول على إلى حد كبير والخذ جانب الحيطة والحذر يتم االعتماد على حساب متوسط الطريق

  .اقرب تقدير للطلب

  :التنبؤ بالطلب  -٣

التغلب على عنصر عدم التأكد من المستقبل وما يحدث فية وكيفية المشكلة االساسية في التنبؤ هي كيفية 

التقدير الدقيق في ظل عنصر عدم التأكد وهناك مجموعة من االرشادات المساعدة على أحكام خطأ التنبؤ 

  : وتقليلة الدنى ما يمكن منها 

تيار الطريقة تقليل التحيز في التقديرات ما أمكن وذلك بتحديد سلوك الطلب في الماضي وحسن اخ •
  .المناسبة للتنبؤ

استخدام االساليب العلمية للتنبؤ التي تحقق أكبر دقة ، أي أقل انحراف بين الرقم الفعلي والتقديري  •

) مع اهمال االشارة(حساب متوسط االنحرافات المطلقة للطلب ، فلتحديد أفضل الطرق دقة يتم 

والتي  )  MAD(دق وتسمى طريقة والطريقة صاحبة أقل متوسط انحراف مطلق تكون هي اال

  (Mean Absolute Deviation).                                تعني
 :ومن هذه األساليب •

  .التنبؤ باستخدام أسلوب المرونات السعرية والدخليه 
 التنبؤ بإستخدام المتوسطات المتحركة  
 التنبؤ بإستخدام طريقة التمهيد االلي 
 ب اإلحصائيةالتنبؤ بإستخدام األسالي 
 التنبؤ على أساس سلسلة زمنية واتجاه عام  
 التنبؤ بإستخدام معامل االنحدار 
   التنبؤ بإستخدام معامل االرتباط  
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ب طريقة فلكل طريقة مزاياها وعيوبها بمعنى اخر يتم عالج عيو. استخدام اكثر من طريقة للتنبؤ •
  .معينة بمزايا طريقة اخرى

 .يق حدود الثقة االحصائية بدال من التقديرات الفرديةاستخدام مدى للتقديرات مع تطب •

  :تحديد الفجوة التسويقية -٤

الفجوة التسويقية هي الفرق بين العرض والطلب المستقبلي فكلما كان الطلب اكبر من العرض زادت 

الفجوة التسويقية وزادت معها فرص نجاح المشروع  ولكي يتم اخذ جانب من الحيطة والحذر يتم تقدير 

بحصة من الفجوة تسمى الشريحة التسويقية أي اليتم ) حجم المشروع ( م الطاقة التشغيلية للمشروع حج

من الفجوة حتى اليتعرض المشروع إلى درجة عالية من المخاطرة %  ١٠٠اخذ قرار االنتاج بنسبة 

 من الجهود لدخول أحد المستثمرين في السوق أو لحدوث أي متغير مفاجأ في السوق يؤدي إلى بذل مزيد

التسويقية تنتج عنها مزيدا من المصروفات تؤدي في النهاية إلى تقليص ارباح المشروع ولهذا يأخذ نسبة 

ة التسويقية بالنسبة من حجم فجوة السوق والشكل التالي يوضح حجم الشريح % ٢٠ -١٥التزيد عن 

  .لفجوة السوق

تحديد حجم الشريحة التسويقية من اجمالي 
الفجوة التسويقية

الفجوة

الشريحة

  

 : االستراتيجية التسويقية  -٥
إن االستراتيجية التسويقية ألي مشروع تحتوي على خطط توضع لتحقيق أهداف معينة للمنشأة تقوم عليها 

  : سياسات لتنفيذ هذه الخطط ويطلق عليها المزيج التسويقي وعناصرها االساسية هي 

  )الشكل العام للمشروع والخدمات المقدمة ( المنتج   -
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 )اسعار تقديم الخدمة ( التسعير  -
 ) المميزات التي على اساسها يتم اختيار الموقع المحدد للمشروع( ر الموقع إختيا -
 )اسلوب الترويج االمثل للمشروع والفئة المستهدفة ( الترويج   -

  دراسة الجدوى الفنية   ٥-١١
بعد تحديد الجدوى القانونية للمشروع والتأكد من مالئمة المشروع للقوانين والتشريعات الخاصة بالدولة 

 يأتي استخراج التصاريح والتراخيص الالزمة والتأكد من جدوى المشروع من الناحية التسويقية وإمكانية

  : دور الجدوى الفنية أو الجدوى الهندسية للمشروع وتحتوى الجدوى الفنية للمشروع على العناصر التالية 

  :اختيار موقع المشروع .١

 البدائل المتاحة ودراسة المتغيرات التي توثر وفية يتم تحديد الموقع المناسب للمشروع بعد دراسة كافة

من وجهة نظر الظروف البحرية والبيئية مع تقييم المواقع البديلة للمشروع من   على تسويق المشروع

ونوعية التربة  وقربة أو بعدة  اعمال حماية الساحل والتأثير على البيئة البحرية وتكلفة المنشآت البحرية

شبكة الطرق المحيطة والمخطط انشائها كالبنية االساسية للمنطقة والنواحي عن المراكز العمرانية ك

العمرانية والبيئية ، وبعد اختيار الموقع يتم تحديد المساحة المناسبة إلنشاء المشروع وإعداد الرسومات 

ال والمخططات الالزمة لالنشاء وتحديد جداول الكميات للمباني واالنشاءات والبنية التحتية وأي اعم
  .اخرى تتعلق بالمشروعات الساحلية

  :جودة الخدمة  .٢

يدخل في مجال تقييم جودة الخدمة عدة إعتبارات منها مكونات المشروع أو الخدمة النهائية ومدى 

مالءمتها مع الهدف منها ، وكذلك مدى تمشي هذه الجودة مع المواصفات الفنية المحلية والدولية والقيمة 

ي يمكن الحصول عليها باستخدام كل اسلوب على حدة ، وكذلك مدى تركيز االستخدامية للخدمات الت

  .خرىالمواد الفعالة في المنتج إلى غير ذلك من االعتبارات اال

 :ار التكنولوجيا المناسبة للمشروعإختي .٣

 بلد إلى بلد ومن مشروع إلى أخر ويخضع هذا االختالف إلى نوعية التكنولوجيا المستخدمة منتختلف 

ذلك تخضع عملية اختيار التكنولوجيا إلى عدة دراسات يقوم بها ل و ،ة المتوفرة داخل كل بلدالعمال

  .خبراء متخصصين

  : المواد الخام ومدى توافرها وصالحيتها .٤

تختلف المواد الخام من مشروع الخر فالمشروعات الخدمية كالفنادق والشواطئ والموانئ على سبيل 

في اعمال الصيانة و المياة والمواد الغذائية والمشروبات من المواد الخام المواد المستخدمة لمثال تعتبر ا
، ولذلك فإن توافر المواد الخام ومدى قرب ب التشغيل توافر مواد خام معينة وتتطلب بعض اسالي

سعار توريد  من عوامل تفضيل اسلوب تشغيل عن آخر ويدخل في هذا التقييم أمصادر توريدها تعتبر

  .نتاجية وتشغيلية لها وتكاليف نقلها وأفضل استخدامات إالمواد الخام
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 :مان في التشغيل ومقدار التلوث درجة األ .٥

ضافة إلى ب باإلجهزة والمعدات المصاحبة لكل اسلواختالف أساليب التشغيل اختالف األينجم عن 
ل نظرا لتطلبة اختالف المواد الخام ومستلزمات التشغيل ، وقد يستبعد من االعتبار اسلوب ما للتشغي

تلوث ، كما أن بعض اساليب التشغيل قد ينجم عنها و مستلزمات تشغيل ضارة بالبيئة استخدام مواد أ

، ولذلك فمقدار التلوث يعتبر ايضا من عناصر المفاضلة بين اساليب بيئي بمقادير اكثر من غيرها 

  .لساحليةيمة الفعلية للمشروعات االتشغيل حيث أن مقدار التلوث يؤثر على الق

  :  (Plant Layout)بساطة التشغيل و الصيانة وتحديد التخطيط الداخلي لمكان العمل .٦

في استخدام اسلوب ما للتشغيل مدى أو مقدار المساحة ) او التعقيد ( يدخل في تفسير درجة الصعوبة 

أجهزة ، ومدى الت ول مع ما يستلزمة هذا االسلوب من آالالزمة لتسهيل االنتاج ومدى اليسر في التعام

جهزة بأي طوارئ سلوب ، ومدى تأثر هذه آالت واألقابلية العمالة المحلية لتفهم كيفية التشغيل لهذا اال

من عناصر تفضيل اسلوب ا يضلصيانة تعتبر أجراء عمليات ال انقطاع التيار الكهربي ووكذلك إمث
 قرار بتنفيذ أو عدم يتخذفقد احلية  الصيانة في المشروعات السأعمالوذلك لما الهمية  خرآ  علىتشغيل

  .حسب تكلفة واسلوب الصيانة المتبعتنفيذ المشروع 

  مع توضيح تسلسل (Flow Process Chart)العمليات ) تدفق ( تحديد خرائط انسياب  .٧

  .الخ..... ............ وعالقتها النسبية فيما بينها وتأكيد وجودها العمليات

  :مدى تنوع الخدمات .٨
ساليب التشغيل من مقدرة المشروع على تنويع خدماتة بما يسمح بالوفاء بمتطلبات سوق تحد بعض ا

 هو تشغيل بأن يكونتسويق هذه الخدمات ، ولذلك فقد تتدخل العوامل التسويقية في اختيار اسلوب ما لل

حل الدراسة ، وغير ذلك االسلوب الذي ينجم عنة تخصص المشروع في نوع واحد من الخدمات م

بقة ومستويات دخول اأو تحديد توليفة الخدمات يتم في ضوء االعتبارات السأن اختيار خاف 

المستهلكيين وأذواقهم ومدى ما يتيحة كل اسلوب من فرص لتشغيل العمالة المحلية ، وكذلك مدى ما 

  .للمشروعات السياحية الساحليةليفة أو تلك من فرص جذب يترتب على هذه التو

  :  يمية وتحديد العمالة المطلوبةنظإعداد الدراسة الت .٩

بعد اختيار اسلوب التشغيل المتبع يتم عمل هيكل إداري للمشروع وتحديد االختصاصات ووصف 
الوظائف بصورة مبسطة  وتحديد عدد العمالة والخبرات المطلوبة وبرامج التدريب وتوقيتاتها ومصادر 

  .جنبيةحالل العمالة المحلية باالالحصول على العمالة وكيفية ا

  :  إعداد البرنامج الزمني للتشغيل  .١٠

ى اختيار العمالة يتم إعداد برنامج زمني للتنفيذ  يوضح فية كافة الفترات الزمنية من اختيار الموقع إل

  .وتجارب التشغيل
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   إلقتصاديةدراسة الجدوى المالية وا  ٦-١١
نها تأتي لتظهر راسة الفنية حيث أ الواردة في الدقتصادية هي ترجمة قيمية للكمياتإلالدراسة المالية وا

 العامل وتكاليف التشغيل وحجم س المالأس المال المطلوب ور تحديد قيمة رأنتائج المشروع بعد

  : ما يلي نبذة عن كل من هذه البنوديرادات المتوقعة وفيإلا

  : إلستثماريةالتكاليف ا .١
ومتداولة و تتكون التكاليف صول ثابتة يمتلكة المشروع من أرية هي كل ما ستثماإلالتكاليف ا

  :ستثمارية الي مشروع من العناصر التاليةإلا

  :ألراضيتكاليف ا ١-١

نشاء المشروع وهنا يجب التفرقة بين شراء راضي إلأل المساحات المطلوبة من اوهي قيمة شراء
ستثمارية أما تأجيرها يحولها إلى رض عن طريق الشراء يصبح تكاليف إألرض وتأجيرها فتملك األا
  .تشغيل ولكل حالة طريقة لمعالجتهاكاليف ت

 :نشاءاتتكاليف المباني واإل ٢-١
ساسية ية األوالبننشاءات ذلك حساب جداول كميات المباني واإلتي بعد  يأراضياألبعد حساب قيمة 
  . تكلفة هذة الكميات نتيجة لعروض أسعار من جهات مختصةللمشروع و تحسب

   :تكاليف االالت والمعدات ٣-١

 لتحديد لها  سعارالدراسة الفنية ويتم تجهيز عروض أ والمعدات من على بيان بالالآلتيتم الحصول 
  . والمعداتالالآلتقيمة تكاليف 

  : إلنتقالتكاليف وسائل النقل وا ٤-١

السيارات نتقال العاملين بالمشروع وعمالء المشروع كا يحتاجة المشروع من وسائل نقل وإوهي تمثل م

  .نشاء طرقوالحافالت وما شابة ذلك وإ

  :مصاريف ما قبل التشغيل ٥-١

قتصادية  بدء التشغيل كمصاريف الدراسات اإلوهي كل المصروفات التي يتكبدها المشروع قبل

والدراسات الفنية كالرسومات الهندسية وما شابة ذلك ومصاريف تدريب العمالة ومصاريف تجارب 

  .شغيل والسفرالت

  :رأس المال العامل ٦-١

 بأنة السيولة النقدية الالزمة لتشغيل المشروع دورة تشغيلية كاملة اي السيولة الالزمة س المال العاملويعرف رأ
خر آليرادات وتختلف مدة دورة التشغيل من مشروع إللتشغيل المشروع حتى يسترد هذه السيولة من ا

فيها في ون والمشروعات الصناعية تك)  عن شهر التزيد( فالمشاريع الخدمية تكون دورة التشغيل قصيرة 

  .حيان إلى ستة أشهرمشروعات التجارية فتصل في بعض األشهر أما الأحدود الثالثة 

  :تكاليف التشغيل .٢
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ثناء عمليات التشغيل لتي يتكبدها المشروع أنها تلك التكاليف والمصروفات اتعرف تكاليف التشغيل بأ

  : ا كما يليوتفاصيله

   :الصيانة ١-٢
وذلك  نسبة مرتفعة من تكاليف التشغيل روعات الساحلية عمليات الصيانة في المش مصروفاتتمثل

نشاءات تي تتعرض لها وصيانة المباني واإلنتيجة صيانة الشواطئ وحمايتها من العوامل الطبيعية ال

  .تمام عمليات الصيانةعمل على درجة كبيرة من المهارة إلوالبنية التحتية كل ذلك يحتاج إلى فريق 

    :جور والمرتباتاأل ٢-٢
على الهيكل التنظيمي لفريق عمل المشروع وعدد العاملين ومؤهالتهم يتم تحديد الرواتب المناسبة بناء 

  .هلخبراتهم وإضافة كافة المصروفات التي يتم صرفها للموظفين كتذاكر السفر وبدل السكن وخالف

  : الخامات  ٣-٢
تشغيل المشروع وهي المصروفات التي يتحملها المشروع نتيجة لحصولة على الخامات الالزمة ل

  .خالفهوتشمل هذه الخامات كل ما يحتاجة المشروع للصيانة والتشغيل و

   :الطاقة والوقود ٤-٢
وهي مصروفات الطاقة الكهربائية أو أي طاقة مستخدمة وكذلك البنزين المستخدم لوسائل النقل 

   .واالنتقال

  :دارية المصاريف اإل ٥-٢
فر ومصروفات مديري المشروعات طاسية وبدالت السدارية المتمثلة في القروهي كافة المصروفات اإل

  .تصاالت وما شابة ذلكواإل

  :هيكل التمويل المقترح .٣
خر كقرض من مشروع وآصحاب ال هيكل تمويلي للمشروع يتمثل في رأس مال مملوك أليتم اقتراح

للتكاليف إحدى الجهات التمويلية أو التمويل عن طريق األسهم بحيث يصبح إجمالي رأس المال مساوياً 

  .ط القرض موزعة على سنوات المشروع قسايتم وضع جدول لمصروفات التمويل وأستثمارية واإل

  : يرادات المتوقعة اإل .٤

سعار بيع أو الطاقة اإلنتاجية للمشروع وأشغال تشغيل واإل بناء على نسبة الوفيها يتم تقدير اإليرادات

  .الخدمات أو منتجات المشروع 

  : شروعالقوائم المالية للم .٥
  : قتصادية للمشروع وتتمثل في توضح نتائج الدراسة المالية واإلوهي قوائم

  ستثمارية إلالتكاليف ا -١

 تكاليف التشغيل  -٢
 قائمة الدخل التقديرية  -٣
 قائمة التدفقات النقدية  -٤
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 قائمة الميزانية التقديرية -٥
  قائمة المؤشرات اإلقتصادية -٦

 : دراسة الحساسية للمشروع .٦
زمات المالية التي قد يتعرض لها المشروع خالل مشروع وقدرتة على مواجهة األوى الللتأكد من جد

  :  حساسية وذلك بعمل خمسة تجارب هيسنوات تشغيلة يتم إعداد دراسة

  %  ٥تخفيض االيرادات بمعدل  •
 %  ١٠تخفيض االيرادات بمعدل  •
 %  ٥زيادة تكاليف التشغيل بمعدل  •
 %  ١٠زيادة تكاليف التشغيل بمعدل  •
 في نفس الوقت % ٥وزيادة التكاليف بمعدل % ٥يرادات بمعدل يض اإلتخف •
  

  :وبعد ذلك يتم مقارنة النتائج على القوائم المالية للمشروع
  قائمة تكاليف التشغيل -
 قائمة الدخل التقديرية  -
 قائمة التدفقات المالية  -
 قائمة الميزانية التقديرية  -
 المؤشرات اإلقتصادية   -

 
  :النتائج والتوصيات .٧

من خالل المؤشرات التي تظهر قتصادية  التسويقية والفنية والمالية واإلويشمل هذا البند نتائج الدراسة
  :على سبيل المثال ال الحصرنذكر منها قتصادية اإل

   NPVصافي القيمة الحالية  •
   IRRمعدل العائد الداخلي للمشروع  •
  فترة االسترداد  •
  نقطة التعادل  •
   س المالمعدل العائد على رأ •
  س المال المملوك معدل العائد على رأ •
  س المال معدل دوران رأ •

  .   كما يشمل هذا الجزء من الدراسة وضع بعض التوصيات الخاصة والتي من شأنها إنجاح المشروع 
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  الفصل الثاني عشر

  )Value Engineering(الهندسة القيمية  دراسات 
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 ٣٦  - ٥  إلقامة المشاريع الساحلية

  )   Value Engineering  ( دراسة الهندسة القيمية-الفصل الثاني عشر
 

  مقدمة  ١-١٢
 أسلوب منهجى فعال لتحقيق أكبر قيمة من المشروع ، يتم ذلك بمراجعة مبادئ يه الهندسة القيمية

التصميم وقابليته للتنفيذ ، للحصول على أفضل البدائل لتحقيق الوظيفة المرجوة من المشروع ، وتلبية 

 Project Life(   تكلفة على مراحل عمر المشروع رغبات المالك والمستخدم النهائى للمشروع ، بأقل 
Cycle Cost(.  

طبقت الهندسة القيمية للمرة األولى أثناء الحرب العالمية الثانية ، عندما أدى النقص فى الموارد األساسية 

ت إلى التغيير فى األنظمة المتبعة والمواد المستخدمة وطرق التصميم التقليدية ، والعديد من هذه التغييرا

  .تها معدالت أداء عالية بكلفة اقلصاحب

بعد الحرب العالمية الثانية ، بدأت شركة جنرال إلكتريك األمريكية تطوير وتنفيذ برنامج تحليل للقيمة 

)Value Analysis (وبعض فى عملياتها ، وتم تطبيق هذا البرنامج بواسطة بعض الشركات األخرى 

  .الجهات الحكومية االميركية

ية على نظام  إدارة البحر  تبنت وزارة الدفاع األميركية مبدأ الهندسة القيمية عندما طبقته١٩٥٤فى عام 
  .التوريدات الخاص بها

بدأ انتشار تطبيق الهندسة القيمية بعد ذلك فى مؤسسات اميركية كثيرة ، وانتقل بعد ذلك إلى دول كثيرة 

  .اق واسع فى مجاالت عديدةن على نطفى العالم ، حيث ان الهندسة القيمية تطبق اآل

ونحن في هذه الدراسة عن الهندسة القيمية سنقوم أوال بشرح ما المقصود بمصطلح الهندسة القيمية ، ثم 

نشرع في شرح الخطوات والمراحل المتبعة في إجراء دراسة الهندسة القيمية ، ثم في النهاية سنقوم 

    ومبدأ الجودة الشاملة )Value Management( بتوضيح مختصر عن الربط بين مبدأ إدارة القيمة 

)Total Quality Management (.  

  الهندسة القيميةتعريف  ٢-١٢
  :سة القيمية كاآلتي ديمكن تعريف الهن

اتباع نظام خالق الهدف منه تحديد التكاليف غير الضرورية بكفاءة ، هذه التكاليف التى ال تقدم جودة أو  "

  ."لنهائي للمشروعطلبات المستخدم اتحقيق أحد مت

التكلفة جة النهائية من منتج أو خدمة ، ونظام تحليلي لدراسة العالقة بين األداء أو الرضا عن النتي "

  ."للوصول إلى هذا األداء أو الرضاالمطلوبة 

  ." تكلفةبأقلداء فى المشروع  الهدف منه تحقيق أعلى فائدة او أنظام خالق "
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 ٣٧  - ٥  إلقامة المشاريع الساحلية

  مراحل تطبيق الهندسة القيمية  ٣-١٢
يقوم الفريق المكلف بعمل دراسة الهندسة القيمية بتنفيذ المهمة عبر القيام بعدة خطوات على مدار عمر 

  : تتكون من المراحل التاليةوالتي خطة العمل ، ىالمشروع ، هذه الخطوات تسم

  مرحلة جمع المعلومات                                  .١

                 مرحلة تحليل الوظائف                   .٢

   األفكار والبدائل                  وطرحبتكار مرحلة اإل .٣

 مرحلة دراسة وتحليل البدائل .٤
 مرحلة التطوير وإعداد التقرير النهائي .٥
 مرحلة التنفيذ .٦

  :  ويوضح الشكل التالي منهجية تطبيق الهندسة القيمية

  

 

  مرحلة جمع المعلومات ١-٣-١٢  

 ، مناسبة الخاصة بالمشروع له أهمية قصوى لتطبيق دراسة الهندسة القيميةجمع ومراجعة المعلومات ال
  .كون لديهم صورة واضحة عن المشروع  حتى ي؛ ولفريق العمل

  :ت اآلتية فى مرحلة جمع المعلوماتويتم اتباع الخطوا

مجع
 املعلومات

  التطبيق
 واملتابعة

 حتليل
 الوظائف

وطرحاالبتكار
 األفكار

 البدائل حتليل

التطوير

 والعرضالتقدمي

  دائرة
 نعم قرار القيمة

 ال

  القيميةخطة عمل الهندسة)١-١٢(شكل
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 ٣٨  - ٥  إلقامة المشاريع الساحلية

  مراجعة وجمع المعلومات عن المشروع ١-١-٣-١٢

 أهدافها وتوقعاتها من فريق الدراسة ، لذا يجب على قبل تنفيذ دراسة الهندسة القيمية ، تحدد إدارة الشركة
  .هداف اإلدارة من تطبيق الدراسةأ توقعات و– وبدقة –فريق العمل تحديد 

هداف ، يجب على فريق العمل جمع بعض المعلومات المتعلقة بالمشروع لضمان حصول بعد تحديد األ

  :ن تتضمن هذه المعلومات اآلتيأفريق العمل على المعلومات الكافية لعمل الدراسة ، يمكن 

  وصف دقيق للمشروع •

  صميمتتحليل ال •

  تقديرات التكلفة والميزانية •

  متطلبات العميل •

 المواصفات الفنية والمقاييس •

  تحديد وتحديث متطلبات العميل ٢-١-٣-١٢
تحديث هذه المتطلبات واحتياجات العميل ، ويجب تنقيح و من المهم فى هذه الخطوة تحديد متطلبات 

ت ، كما يجب معرفة ما إذا كانت متطلبات واحتياجات العميل الزالت كما هى ولم يطرأ عليها واالحتياجا

تعديل ، وإذا كان لدى العميل اية تعديالت فى متطلباته فيجب أخذها فى االعتبار عند عمل الدراسة ، كما 

ب أيضا األخذ يجب مراجعة هذه المتطلبات مع مستندات المشروع حتى يتم تالفى أي تعارض ، كما يج

 اتفاقات مع جهات اخرى –توسعات مستقبلية ( فى االعتبار أية نوايا مستقبلية للعميل تجاه المشروع 

  ....). من المشروع فى نشاط معين ستغالل جزءإل

  تحديد األهداف ٣-١-٣-١٢
يتم وضع األهداف من قبل اإلدارة ، ويجب على فريق العمل معرفة األهداف من عمل دراسة الهندسة 

  .يات التى تؤدى إلى تحسين المشروعية حتى يتمكن الفريق من التوصل إلى أفضل التوصالقيم

  المشروع) حدود(تحديد مجال  ٤-١-٣-١٢

 قبل البدء في الدراسة ، وحدود المشروع ال تتضمن المبنى الرئيسى – بدقة –يجب تحديد حدود المشروع 
 أعمال تنسيق –مال اإلزاالت عأ –أعمال تجهيز الموقع  (فقط ، ولكنها تتضمن أيضا عناصر أخرى 

، وعليه فيجب التركيز على األنظمة الرئيسية ...)  شروط خاصة بالتوسعات المستقبلية –الموقع 
  .للمشروع أو العناصر األكثر تكلفة

  التكلفة التقديرية ٥-١-٣-١٢
كلفة ، الهدف النهائى ألى دراسة هندسة قيمية هو تقليل التكلفة ، لذلك يجب اتباع أسلوب منظم إلعداد الت

التكاليف حتى يسهل عملية التحكم بالتكلفة قبل وبعد البدء فى تنفيذ المشروع ، ومن النظم المتبعة فى تقدير 

   .)١-١٢( وتقسم فيه عناصر المشروع كما فى الجدول(Uniformat)" النموذج الموحد"ما يسمى بـ 
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 ٣٩  - ٥  إلقامة المشاريع الساحلية

 (ASTM Uniformat Classification for Building Elements)  )١-١٢(جدول 
  )المواصفات األمريكية إلختبارات المواد: المصدر(

Level 3 
Individual Elements 

Level 2 
Group Elements 

Level 1 
Major Group elements 

 
A1010   Standard Foundations 
A1020   Special Foundations 
A1030   Slab on Grade 

 
A10   FOUNDATIONS 

 
A .  SUBSTRUCTURE 

A2010   Basement Excavation 
A2020   Basement Walls 

A20   Basement construction  

B1010   Floor Construction 
B1020   Roof Construction 

B10   Superstructure B .  SHELL 

B2010   Exterior Walls 
B2020   Exterior Windows 
B2030   Exterior Doors 

B20   Exterior Enclosure  

B3010   Roof Coverings 
B3020   Roof Openings 

B30   Roofing  

C1010   Partitions 
C1020   Interior Doors 
C1030   Fittings 

C10   Interior Construction C .  INTERIORS 

C2010   Stair Construction 
C2020   Stair Finishes 

C20   Stairs  

C3010   Wall Finishes 
C3020   Floor Finishes. 
C3030   Ceiling Finishes 

C30   Interior Finishes  

D1010   Elevators & Lifts 
D1020   Escalators & Moving Walks 
D1090   Other Conveying Systems 

D10   Conveying D .  SERVICES 

D2010   Plumbing Fixtures 
D2020   Domestic Water Distribution 
D2030   Sanitary Waste 
D2040   Rain Water Drainage 
D2090   Other Plumbing Systems 

D20   Plumbing  

D3010   Energy supply 
D3020   Heat Generating Systems 
D3030   Cool Generating Systems 
D3040   Distribution Systems 
D3050   Terminal & Package Units 
D3060   Controls & Instrumentation 
D3070   Systems Testing & Balancing 
D3090   Other HVAC Systems & Equipment 

D30   HVAC  

D4010   Sprinklers 
D4020   Standpipes 
D4030   Fire Protection Specialties 
D4090   Other Fire Protection Systems 

D40   Fire Protection  

D5010   Electrical Service & Distribution 
D5020   Lighting and Branch Wiring 
D5030   Communications & Security 
D5090   Other Electrical Systems 

D50   Electrical  

E1010   Commercial Equipment 
E1020   Institutional Equipment 
E1030   Vehicular Equipment 
E1090   Other Equipment 

E10   Equipment E .  EQUIPMENT & 
FURNISHINGS 
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 ٤٠  - ٥  إلقامة المشاريع الساحلية

 (ASTM Uniformat Classification for Building Elements)  )١-١٢(جدول تابع 
  )المواصفات األمريكية إلختبارات المواد: المصدر(

Level 3 
Individual Elements 

Level 2 
Group Elements 

Level 1 
Major Group elements 

E2010   Fixed Furnishings 
E2020   Movable Furnishings 

E20   Furnishings  

 
F1010   Special Structures 
F1020   Integrated Construction 
F1030   Special Construction Systems 
F1040   Special Facilities 
F1050   Special Controls & Instrumentation 

 
F10   Special Construction 

F2010   Building Elements Demolition 
F2020   Hazardous Components Abatement 

F20   Selective Building 
Demolition 

 
F .  SPECIAL 
CONSTRUCTION & 
DEMOLITION 

G1010   Site Clearing 
G1020   Site Demolition and Relocations 
G1030   Site Earthwork 
G1040   Hazardous Waste Remediation 

G10   Site Preparation G .  BUILDING SITEWORK 

G2010   Roadways 
G2020   Parking Lots 
G2030   Pedestrian Paving 
G2040   Site Development 
G2050   Landscaping 

G20   Site Improvements  

G3010   Water Supply 
G3020   Sanitary Sewer 
G3030   Storm Sewer 
G3040   Heating Distribution 
G3050   Cooling Distribution 
G3060   Fuel Distribution 
G3090   Other Site Mechanical Utilities 

G30   Site Mechanical Utilities  

G4010   Electrical Distribution 
G4020   Site Lighting 
G4030   Site Communications & Security 
G4090   Other Site Electrical Utilities 

G40   Site Electrical Utilities  

G9010   Service and Pedestrian Tunnels 
G9090   Other Site Systems & Equipment 

G90   Other Site Construction  

  رحلة تحليل الوظائف م٢-٣-١٢

ئف هى المرحلة األهم فى دراسة الهندسة القيمية ، لذلك يجب إعطائها الوقت الكافي مرحلة تحليل الوظا
  .المختلفة ) المشروع(لتحديد وتحليل وظائف عناصر الدراسة 

  :وتتضمن هذه المرحلة

  تحديد الوظائف -
                    تصنيف الوظائف -
 تحليل الوظائف  -

 Function Analysis System Technique (FAST) Diagramويستخدم فيه 
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 ٤١  - ٥  إلقامة المشاريع الساحلية

 تحديد الوظائف •

   ماذا " يجب اإلجابة على السؤال)  المشروع (كي يتم تحديد وظيفة عنصر ما من عناصر الدراسة 
، ولإلجابة على هذا السؤال يتم استعمال كلمتين ، األولى مصدر فعل يدل على نشاط معين " يعمل ؟

    و العد مثلأمة الثانية يجب أن تكون اسما قابال للقياس ، والكل)  الخ..عالج ، تحكم ، إنشاء ،  (مثل 
  .)الخ.. برودة ، إنارة ، مبانى ، مرضى ، حرارة ، ( 

  :كمثال، من الممكن تحديد

  عالج المرضى : وظيفة المستشفى
  تعليم الطلبة: وظيفة المدرسة
  ...حبس مذنبين ، وهكذا : وظيفة السجن

، عرض المنتجات توى، فمثال وظيفة المعرض األساسية هي وتحديد الوظائف يتم على أكثر من مس
  .والوظيفة التالية في األهمية هي عمل مبيعات، ثم تحقيق الربح وهكذا

 تصنيف الوظائف •

  :بعد تحديد وظائف كل عنصر ، يتم تصنيف هذه الوظائف كاآلتي

ته ، وال يتم هذا وتمثل العمل الرئيسي المحدد المطلوب تأدي : (Basic Function)وظيفة أساسية -
  .العمل إال بها

ساسية ولكن يمكن  لدعم الوظيفة األرغبةوتمثل  :(Secondary Function) وظيفة ثانوية -
  .االستغناء عنها

 مطلوبة رغبةوتمثل :   (Required Secondary Function)وظيفة ثانوية مطلوبة  -
 .وضرورية لعمل الوظيفة األساسية

  تحليل الوظائف •

  :ليل الوظائف ، يجب طرح بعض األسئلة واإلجابة عليهاأثناء مرحلة تح

  ما هو العنصر ؟ •
  ما العمل األساسى الذى يقوم به العنصر ؟ •
  ما هى قيمة الوظيفة التي يقوم بها العنصر ؟ •
  ما هى تكلفة وظيفة العنصر ؟ •
  ما هى االحتياجات المطلوبة ؟ •
  ماهى نسبة القيمة للتكلفة ؟ •
 الية أو ذات القيمة المنخفضة ؟ماهي المناطق ذات التكلفة الع •

يجب بذل جهدا وبحثا كبيرين فى عملية اإلجابة على األسئلة السابقة ، ويجب على فريق العمل تحديد 

األسسوالمحددات التى بنى عليها التصميم ، والتأكد من أن هذه األسس والمحددات الزالت موجودة ، كما يجب 

ا هى المشكالت الخاصة بهذه لتي كانت مطروحة أثناء التصميم ، وممعرفة النظم والمواد والطرق البديلة وا

  .النظم



  اإلشـتراطات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل
 كة العربية السعوديةالمناطق الساحلية بالممل

  
  متطلبات الدراسات  الخاصة الجزء الخامس- تقرير المرحلة الثانية                                           
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  : هي(FAST Diagram)وأهم الفوائد التي يحصل عليها فريق الهندسة القيمية من استخدام 

 .يسمح بالتأكيد على أوإعادة مناقشة القرارات التي يشملها التصميم المبدئي للمشروع -     
 

 . لوضع وتنسيق األفكار واآلراء حول المشروع خالل مدة زمنية قصيرةيوفر وسيلة جيدة -     
 

                  يسهل عملية عرض ومناقشة األهداف الرئيسية للمشروع مع المصمم والمالك لتحسين عملية  -     

 .التواصل بين أطراف المشروع          

 
 . بصورة عامةFAST Diagramخطوات الـ ) ٢-١٢(الشكل كما يبين 

  
 في عملية تحديد الوظائف لمشروع  FAST Diagramيبين مثاالً عملياً إلستخدام ) ٣-١٢(والشكل 

  .استاد رياضي

  



  اإلشـتراطات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل
 كة العربية السعوديةالمناطق الساحلية بالممل

  
  متطلبات الدراسات  الخاصة الجزء الخامس- تقرير المرحلة الثانية                                           

 ٤٣  - ٥  إلقامة المشاريع الساحلية

Function Analysis System Technique (FAST) Diagram  
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 وهو الطريقة المتبعة لتحديد وترتيب وظائف FAST Diagram يبين خطوات :)٢-١٢(شكل 
  المشروع بطريقة منطقية
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  بتكار وطرح األفكارمرحلة اإل ٣-٣-١٢

مرحلة تحليل الوظائف تعطي فريق عمل الهندسة القيمية فهما وإدراكا كاملين للمشروع ، وهو ما يمكن الفريق 
  .ائلن البدء في طرح األفكار والبدم

فى مرحلة االبتكار وطرح األفكار يجب تشجيع فريق العمل على انتاج أكبر قدر ممكن من األفكار والبدائل  
، فى هذه الجلسات يجب األخذ في   )Creative Sessions  (ويتم ذلك عن طريق عقد جلسات ابداعية

  :ثالثة عوامل  االعتبار 

أفراد لهم خبرات وتخصصات مختلفة ، وعادة ما  يجب أن يتشكل فريق الدراسة من :فريق الدراسة •
  .يتكون الفريق من أربعة إلى ستة أفراد

 يجب توجيه االهتمام إلى الوظائف التي تحتاج إلى تحسين ، ويجب مناقشة وظيفة :تعريف المشكلة •
قة ة السابواحدة فقط خالل الجلسة الواحدة ، وقد تم تحديد الوظائف التي تحتاج إلى تحسين فى المرحل

  .)مرحلة تحليل الوظائف(

  .فى بيئة هادئة بعيدا عن أي تشتيت يجب عقد هذه الجلسات :بيئة العمل •
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  نشاء استاد رياضي  إلFAST Diagram): ٣-١٢(شكل 
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  .طرحها مباشرة حتى التضيع أي فكرة يجب على فريق العمل تعيين فردا مهمته تسجيل كل فكرة يتم 

 لتلقي أي فكرة جديدة ، فى هذه الجلسات ، يجب أن يكون المناخ مفتوح وإيجابي وأن يكون الجميع على استعداد

 تكون مبنية على ويجب إعالن أى فكرة كالميا ألن ذلك قد يحفز أحد أعضاء الفريق بالخروج بفكرة جديدة قد

  .الفكرة السابقة

ال يجب مناقشة أوتحليل أو الحكم على أي فكرة منتجة أثناء جلسات اإلبداع ، ويجب تخصيص هذه الجلسات 

 والبدائل ، أما عملية مناقشة ونقد وتحليل هذه األفكار أو البدائل فستكون فى مرحلة لتوليد أكبر قدر من األفكار

  .أخرى

  )دراسة وتحليل البدائل (  رحلة التقويم واالختيار م٤-٣-١٢  

  :أهداف هذه المرحلة

  .ر التى تولدت فى المرحلة السابقةتقييم ونقد واختبار البدائل واألفكا •
  .ديلتقدير القيمة المالية لكل ب •
 .مكن أن تعطي أكبر وفر فى التكلفةتحديد البدائل واألفكار التى من الم •

أثناء هذه المرحلة ، يقوم فريق العمل باختبار البدائل واألفكار الناتجة من المرحلة السابقة ، ويحاول الفريق 
  .تطوير حلول ذات تكلفة منخفضة

  : يوظائف فريق العمل األساسية أثناء هذه المرحلة تتلخص ف

  تقييم البدائل  •
  تحسين البدائل  •
  تحليل التكلفة لكل بديل •
  تكوين قائمة من البدائل المطروحة بترتيب تقليلها للتكلفة  •

  : فى سبيله لذلك ، يتبع فريق العمل الخطوات التالية

  استبعاد البدائل واألفكار التى ال تحقق شروط التشغيل والشروط البيئية •
لتى من الممكن أن تكون مفيدة ، ولكن يصعب تنفيذها فى الوقت الحالي تأجيل مناقشة بعض البدائل ا •

  بسبب عدم توفر اإلمكانيات أو التكنولوجيا

  تحليل التكلفة للبدائل المتبقية •
  عمل قائمة للبدائل التى يتوقع أن تؤدي إلى خفض التكلفة ، مع تحديد مميزات وعيوب كل بديل •
فى النهاية ، ثر من عيوبها ، والتي تؤدي إلى أكبر وفر في التكلفةاختيار البدائل التي تكون مميزاتها أك •

 القابلية للبيع - المتانة –الشكل الجمالي (يجب األخذ فى االعتبار العوامل والمحددات األخرى 

  )الخ...
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  مرحلة التطوير وتقديم التقرير النهائي ٥-٣-١٢ 

  :أهداف هذه المرحلة

  .لكل بديل من البدائل التي تم اختيارها في المرحلة السابقةالتقييم والحكم على الجدوى الفنية  •
  .الحصول على معلومات محددة عن كل بديل من البدائل التي تم اختيارها فى المرحلة السابقة •
  .تطوير توصيات مكتوبة •
تقديم تقرير عن دراسة الهندسة القيمية التي تم عملها لمتخذي القرار ، موضحا به حالة المشروع قبل  •

  .بعد الدراسة ، مع التركيز على المميزات والعيوب لكل بديلو

  مرحلة التنفيذ ٦-٣-١٢ 

  :في هذه المرحلة يجب التأكد من اآلتي

  أن البدائل واألفكار قد تمت ترجمتها إلى خطط عمل •
  أن المسئوليات قد تم تحديدها •
  تم وضع مواعيد محددة للتنفيذ •
  يجب أن يتم متابعة تقدم العمل •

  ) (Life Cycle Costingتكلفة على مدار مدة حياة المشروعال ٧-٣-١٢ 

عملية إدارة التكاليف بدقة هي أحد أهم المتطلبات لعمل برنامج هندسة قيمية ناجح ، ومعظم حسابات تقدير 
 في اعتبارها التكلفة في صناعة التشييد تتعامل مع رأس مال المشروع من وجهة نظر المقاول ، أي أنها تأخذ

  .إلنشاء فقط تكاليف ا

 سنة وفي بعض األحيان ٥٠ و ٢٠ومن المعلوم أن العمر االفتراضي ألي مشروع إنشائي تتراوح ما بين 
تتساوى أو تتعدى تكلفة صيانة وتشغيل ) العمر االفتراضي للمشروع(أكثر من ذلك ، وأثناء هذه المدة 

  .لتكلفة التقديرية المحسوبة مسبقاالمشروع ا

ي دراسة الهندسة القيمية للمشروع تكاليف اإلنشاء وتكاليف التشغيل والصيانة حتى من المهم إذن أن تغط
  . (Minimum Overall Investment)نتمكن من الحصول على أعلى قيمة مع أقل تكلفة ممكنة 

ويجب في تحليلنا النهائي محاولة تقدير قيمة االستثمارات اإلضافية التي يجب توفيرها اليوم للحصول على 
  .في التكلفة على مدار عمر المشروعر وفر مستقبلي أكب

  :وفيما يلي بعض العوامل التي يجب أخذها في االعتبار عند حساب التكلفة على مدار عمر المشروع

  تكاليف الصيانة والتشغيل •
  )Present Value( القيمة الحالية •
  تكاليف التأمين •
  لي المتوقع في الدخلبمعدل النمو المستق •
  التوسعسهولة وتوقيت  •
  تأثير المشروع على معدالت اإلنتاجية للعمليات واإلدارة والصيانة واألفراد •
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اإلتجاهات الحالية والمستقبلية في ضرائب االستثمارات العقارية وضرائب الدخل وتكاليف تمويل  •
  االستثمارات

  تكاليف موقع المشروع وتشغيله بناء على نمو المجتمع ، واتجاهات المنافسة  •

ن العوامل السابقة يتضمن اختيارات بين بدائل عدة ، وتقديرات غير مؤكدة لتكاليف مستقبلية ، كل عامل م
  .يمكن التنبؤ بها ألحداث مستقبليةوتأثيرات ال

  :ويوجد كثير من الوسائل المتخصصة للعمل على التنبؤ وتقدير تكاليف بعض العوامل المستقبلية ، منها

  ) Present Worth – Future Worth Analysis (ي المستحق الحالي والمستحق المستقبل •
• Break-even Analysis 
• Discounted Cash-flow and Rate of Return Analysis 

غير المتوقعة  فى توقع وتقدير التأثيرات إلستعملهاقتصادية لفريق عمل الهندسة القيمية هذه بعض الوسائل اإل
  .لألحداث المستقبلية

  ل دراسة الهندسة القيمية لهاالمشروعات التي يجب عم  ٤-١٢

و ميزانيته ، أمن الممكن تطبيق دراسة الهندسة القيمية على أي مشروع ، بغض النظر عن نوعه أو حجمه 
  .المشاريع غير الهندسيةكما يمكن تطبيق دراسة الهندسة القيمية على جميع 

المشروعات التي ( الحكومية ونحن في هذه الدراسة نوصي بتطبيق الهندسة القيمية على جميع المشروعات
، هذه المشروعات مثل المباني الحكومية ) تملكها أو تنفذها وزارة الشئون البلدية والقروية أو إحدى البلديات

والطرق والمشروعات الخدمية ، والمشروعات الساحلية مثل محطات التحلية ، وحواجز األمواج والبحيرات 
  الخ ... الصناعية 

وعات الخاصة التي يقوم بتنفيذها مستثمرون افراد فيترك أمر تطبيق دراسة الهندسة القيمية أما بالنسبة للمشر
ية في لقطاع الخاص على تطبيق الهندسة القيملاختياريا ، وفي نفس الوقت يجب عمل دعاية وتشجيع 

  .  المشروعات الخاصة

  تكامل الهندسة القيمية مع نظام الجودة الشاملة   ٥-١٢

القيمية أو إدارة القيمة هو تحسين عملية اتخاذ القرار لتحقيق أفضل استغالل لرأس مال الهدف من الهندسة 
  .تكلفة كلية على مدار عمر المشروعالعميل مع تحقيق الهدف المرجو  من المشروع بأقل 

درات في حين أن مبدأ الجودة الشاملة يمكن تعريفه على أنه نظام تعاوني متكامل ألداء األعمال يعتمد على الق
قتصاديات إالفردية ألفراد المؤسسة إدارة وموظفين ، واستعمال روح الفريق فى العمل لتحسين الجودة و

  .داء لتحقيق الرضا الكامل للعميلالتشغيل ومعدالت األ

ة الشاملة ، ونتج عن ذلك ما وقد أجريت بعض الدراسات مؤخرا لربط المبدأين ، إدارة القيمة ونظام الجود
 Total Value، وعلى ذلك يمكن تعريف الـ Total Value Managementبـيسمى 

Management  على أنها إعادة تفكير وتقييم لتصمييم  الوسائل للحصول على تحسينات مؤثرة سواء  فى 
التكلفة أو األداء ، بمعنى إعطاء نظرة أخرى للمشكالت التى تواجه ترتيب األعمال وتحديد الطرق المناسبة 

تائج كما فى نظام الجودة ا فى إدارة القيمة ، وذلك للحصول على تحسينات مستمرة فى األداء والنلتنفيذها كم
.الشاملة
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  الثالث عشرالفصل 

   مخاطر الكوارث وخطط مواجهتهارتقدي

  بالمناطق الساحلية بالمملكة
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  الساحلية بالمملكة  مخاطر الكوارث وخطط مواجهتها بالمناطق ر تقدي–الفصل الثالث عشر 
  

   مقدمة١-١٣
 في المائة من سكان العالم في مناطق تعرضت للزالزل ، أو األعاصير االستوائية ، ٧٠يعيش حالياً حوالي 

  .م٢٠٠٠و١٩٨٠أو الفيضانات ، أو حاالت الجفاف ، لمرة واحدة على األقل فيما بين عامي 

لى التنمية البشرية هذا التعرض الواسع النطاق للمخاطر ولم يبدأ إال اآلن التعرف على اآلثار التي يتركها ع
  .الطبيعية 

  .فالكوارث تعرض التنمية للخطر. وترتبط مخاطر الكوارث الطبيعية ارتباطاً وثيقاً بعمليات التنمية البشرية 

 وفي الوقت ذاته ، فإن اختيارات التنمية التي يتخذها األفراد والمجتمعات واألمم يمكن أن تولد خطر

فالتنمية البشرية يمكن أن تسهم أيضاً في الحد . غير أنه الينبغي أن يكون هذا هو الحال . كوارث جديدة 

  .من مخاطر الكوارث بدرجة كبيرة 

 البلدان للكوارث الطبيعية يجب أن يضع مخاطر الكوارث في صدراة ومن المؤكد أن تكرار تعرض بعض 

. يجب أن نفرق بين نوعين من أنواع إدارة مخاطر الكوارث و. اهتمامات القائمين على تخطيط التنمية

إذ .  لمخاطر الكوارث ، التي يجب إدماجها في تخطيط التنمية المستدامةProspectiveاإلدارة االستشرافية 

البد من استعراض البرامج والمشاريع اإلنمائية لتحديد ما تنطوي عليه من إمكانيات للحد من الضعف 

مثل التأهب للكوارث ( لمخاطر الكوارث Compensatoryأما اإلدارة التعويضية . اقمهاوالمخاطر أو لتف

، فتتواكب مع التخطيط اإلنمائي ، وتتركز على التخفيف من حدة أشكال الضعف القائمة ) والتصدي لها

 والسياسات التعويضية. والحد من المخاطر الطبيعية التي تراكمت خالل مسيرات التنمية في الماضي

ضرورية للحد من المخاطر الحالية ، غير أن السياسات االستشرافية مطلوبة للحد من مخاطر الكوارث في 

   .األجلين المتوسط والطويل

 كارثة من جراء المخاطر الطبيعية أسفرت عن ٧١٠٠م شهد العالم ٢٠٠٤م وحتى عام ١٩٩٤ومنذ عام 

 ٢٠٠ار دوالر، كما يتضرر منها أكثر من  ملي٨٠٠ ألف شخص وفاقت خسائرها األقتصادية ٣٠٠وفاة 

م ٢٠٠١وقد بلغ أعصار ميتش عام ) دون إضافة خسائر تسونامي المحيط الهندي(مليون شخص سنوياً 

  .قدراً من الشدة أودى بمكاسب أكثر من عشرة أعوام من التنمية في بعض أجزاء أمريكا الوسطى 

رة النينو في القرن العشرين مما أسفر عن إنتشار م واحدة من أشد نوبات ظاه٩٧/١٩٩٨وقد شهدت الفترة 

الجفاف والفيضانات والتغيرات المناخية العنيفة األخرى ، وكان لهذه األحداث أثر شديد على الزراعة 

من القتلى إلى جانب خسارة ) ٢٠,٠٠٠(واألمن الغذائي والصحة والهياكل األساسية ، كما بلغت الخسائر 

  .ضرار مادية  مليار دوالر في صورة أ٣٥
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   تطور أعمال الحد من أخطار الكوارث على المستوى العالمي٢-١٣
  

  ) :م١٩٩٩-١٩٩٠(العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية : أوالً 

العقد الدولي للحد من " م تحت مسمى ١٩٨٩أطلقت األمم المتحدة برنامجاً للحد من الكوارث في نهاية عام 

وذلك بغرض العمل على إتقاء الكوراث الطبيعية ما أمكن من خالل " م ١٩٩٩-١٩٩٠: الكوارث الطبيعية 

  .التأهب لها والتخفيف من حدتها
  

  ) :م١٩٩٤(مؤتمر يوكوهاما : ثانياً 

إلستغراض األعمال الي تمت حتى منتصف العقد الدولي للحد من الكوارث ، إنعقد المؤتمر العالمي المعنى 

م ونتج عنه إستراتيجية يوكوهاما من ١٩٩٤كوهاما باليابان في مايو عام بالحد من الكوراث الطبيعية في يو

وكذلك خطة " المبادئ التوجيهية إلتقاء الكوارث الطبيعية والتأهب لها تخفيف حدتها : أجل عالم أكثر أمناً 

  .عملها كمخطط دولي في ميدان الحد من الكوارث 
  

  ) :م١٩٩٩(لكوراث إطالق اإلستراتيجية الدولية للحد من ا: ثالثاً 

م ١٩٩٩في ديسمبر" اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث " وكونت الجمعية العامة لألمم المتحدة مايسمى 

لمتابعة إنجازات العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية ، إلى جانب تيسير تنفيذ عملية الحد من الكوارث 

  .م في جنيف في العالم أجمع ، وإتخذت مقراً لها قصر األم
  

  ) :م٢٠٠٢أغسطس (مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة : رابعاً 

وأصبح من المؤكد اآلن أن مسألة الحد من الكوارث تشكل عنصراً حاسماً من عناصر التنمية المستدامة 

 )م٢٠٠٢أغسطس (وبرز ذلك في خطة جوهانسبرغ التي أصدرها مؤتمر القمة العالي للتنمية المستدامة 

  .وقد ورد في وثيقة المعلومات األساسية لإلستراتيجية الدولية المعروضة على هذا المؤتمر ما نصه 
   

  ) : م٢٠٠٥(مؤتمر هيوجو : خامساً 
  

  : م ٢٠٠٥فكرة عقد مؤتمر هيوجو 

على الرغم ممن التوصيات المستمرة في جميع المحافل الدولية بحتمية العمل على إتخاذ اإلجراءات الالزمة 

حد من الكوارث ، فإن التنفيذ الفعلي غير محقق ، بل أن مخاطر جديدة أخذت في الظهور ، ولهذا قررت لل

 على أن ٥٨/٢١٤الجمعية العامة لألمم المتحدة عقد مؤتمر عالمي للحد من الكوارث وذلك بقرارها رقم 

  . الكوارث وإعاقتها للتنمية لتحقيق األهداف الخاصة بالحد من إضراريكون على مستوى كبار المسئولين سعياً 
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  : إطار عمل هيوجو 

بناء " م تحت عنوان ٢٠١٥ – ٢٠٠٥الهامة التي أقرها المؤتمر هي إطار عمل هيوجو للفترة والوثيقة 

والذي تم اعتماده ومايستتبع ذلك من نتائج وأهداف " قدرات األمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث 

ادم للحد من الكوارث ، وإن ترجمة هذا اإلطار إلى إجراءات ملموسة على وأولويات للعمل في العقد الق

جميع المستويات ضرورة ستقوم بمتابعتها االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث إستهدافاً لرفع مناعة 

المجتمعات في مواجهتها ، ويلزم وضع مؤشرات لمتابعة التقدم في مجال الحد من الكوارث وأن هذا سوف 

  :قق من خالل يتح
  

  .  تعزيز التفاعل التعاوني والتكاملي بين مختلف األطراف صاحبة المصلحة –أ 

  . ضرورة دفع عجلة التقدم في مجال الشراكات اإلحتيارية –ب 

 تطوير التكنولوجية ، كما تم التأكيد على ضرورة توافر إرادة سياسية قوية تهدف إلى درء الخطر –ج 

  . اث المتوقع عند حدوث الكور

   الكوارثت سما٣-١٣

  : تعريف الكارثة 

ويقاسي السكان من  حدث مفاجئ وموقف عصيب يؤدي على إختالل في األنشطة اليومية في مجتمع ما

جراء ذلك ، ويحتاجون إلى الحماية والمساعدة وتوفير المتطلبات الضرورية الالزمة للحياة اليومية ، وتقع 

 يؤدي إلى إضرار –ي أو الال إرادي راد اإل–شري من فعل اإلنسان الكارثة إما بسبب طبيعي أو بسبب ب

مة سواءاً كانت بشرية أو مادية ، وتتطلب لمواجههتها معونة الوطن أو العالم إذا كانت قدرة مواجهتها يجس

تفوق القدرات الوطنية ، مما يستدعي التدخل السريع من جهات متخصصة تملك أحدث االمكانات والوسائل 

ة بوقاية أفراد المجتمع والممتلكات قبل وقوعها ، أو أثناء وقوعها من قبل متخصصين لطبيعة ونوعية الكفيل

  .الكارثة ، للحد والتقليل من أضرارها ، وإزالة تأثيرها بعد وقوعها وإنتهائها

  :طبيعة الكارثة 

  :تتسم الكوارث بعدة عناصر أهمها

  :المباغتة - ١

ن السيطرة على الموقف ، وشل التفكير بطريقة تعيق وضع خطة تتسم الكارثة بالمباغتة فتسبب فقدا
ولم تتمكن التقنيات الحديثة والتقدم العلمي في الوقت الحاضر من تحديد المكان . سليمة لتفادي الضرر

الذي قد يتعرض لخطر الكارثة لتتمكن السلطات من تفادي أضرارها أو جزء منها ، حيث أن عامل 
 إدارة الكارثة ، ألن معظم الكوارث تقع في وقت محدود كالزالزل أو السيول الوقت دوراً رئيسياً في

والفيضانات التي تعيق أجهزة اإلغاثة من الوصول إلى مكان الحادث في وقت قياسي ، وإذا تمكنوا من 
  .  إنقاذ األرواح فإنهم اليتمكنون من تفادي األضرار المادية
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  :الضرر - ٢

ويختلف مفهوم اإلعالن الواقعة . في األرواح أو الممتلكات بأنواعهاينجم الضرر عن الخسائر الكبيرة 

بأنها كارثة من دولة ألخرى ، وذلك بناءاً على إمكانياتها وقدراتها المادية والتقنية في مواجهة الكارثة ، 

فيصبح الحدث كارثة إذا خلفت آثاراً أدت إلى عدم قدرة السلطات المحلية مواجهة الموقف بإمكاناتها 

نصت المادة الثانية عشر (الذاتية المتاحة ، فإعتبار الواقعة كارثة وطنية تترك لتقدير السلطات وحدها 

من نظام الدفاع المدني السعودي على تولي وزارة الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني تقرير وجود 

  ).الكارثة واإلعالن عنها
  

 :اختالل التوازن - ٣

 تؤثر في المنطقة المنكوبة وبالتالي تمتد إلى جهاز الدولة ككل ، فتهز أن اآلثار التي تخلفها الكارثة

  .كيانه المادي بدرجات متفاوتة تبعاً لحجم الكارثة ، وقد تمتد آثارها السلبية لخارج حدود الدولة

  :وتنقسم أضرار الكوارث إلى 

 . أضرار مباشرة يقاسي منها المجتمع المتأثر مادياً ومعنوياً .١

اشرة وتتمثل في تحمل الحكومات وأجهزتها أعباء التمويل والقيام بعمليات أضرار غير مب .٢

وتظهر على باقي أفراد المجتمع في زيادة . اإلنقاذ واإلغاثة ورعاية وأفراد المجتمع المنكوب 

 .األعباء الضريبية أو رفع األسعار في السلع الضرورية بإعتبارهم الممولين لميزانية الدولة

  :أنواع الكوارث 

  :كوارث طبيعية -١

وهي الناشئة عن ظواهر فيزيائية ، جيولوجية ، ومناخية ، ومن أمثلتها الزالزل واألعاصير ، 

وهذه الظواهر ليس لإلنسان دخل فيها ولكن بإستطاعته أن يخفف أو . والفيضانات وحوادث الجفاف 

ة تكون أحياناً بسيطة يقلص من حجم الخسائر الناجمة عن ذلك ، وهذا اليأتي إال بإجراءات احتياطي

وتتميز هذه الكوارث بعنصر . وقليلة الكلفة ولكنها في نفس الوقت تخرج بحصيلة ثقيلة من األضرار

  .المفاجاة بحيث اليستطيع أحد أن يعرف مقدار الخسائر قدر اإلمكان

  :ويمكن تقسيمها إلى 

لبراكين والتشققات كوارث تحدث بسبب خلل في العوامل الجيولوجية ومن أمثلتها الزالزل وا  - أ

  .واإلنهيارات واإلنزالقات األرضية

 . كوارث تحدث بفعل المياه مثل الفيضانات والسيول واألنهيارات الثلجية والمد والجزر البحري  - ب
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 كوارث تحدث بفعل العوامل الجوية والمناخية مثل األعاصير والرياح والزوابع والحرارة -ج

  .والرطوبة والضباب

يجة عدة ظواهر طبيعية فقد يقع فيضان فيحدث تلوث تنتشر على آثره األوبئة  كوارث تحدث نت-د

  .واألمراض والمجاعة
  

  ) :الفنية( الكوارث غير الطبيعية -٢

سميت كذلك ألن السبب في حدوثها اإلنسان كحرائق المنازل والمصانع والمنشآت الحيوية وحوادث 

 التي تقع في المنشآت الصناعية والبترولية التصادم واحتراق الطائرات وسقوطها ، واإلنفجارات

وتحدث عادة مثل هذه الحوادث بسبب االهمال أوعدم تطبيق قواعد . والمعامل والمخازن وغيرها 

  .السالمة ، وعدم أخذ االحتياطات لوقوع مثل هذه األنواع من الكوارث 

 يتسبب اإلنسان أيضاً في ومنها ما ينشأ عمداً كجرائم الحرائق والتخريب واإلرهاب وغيرها ، وقد

  .وقوعها بسبب الحروب التي تخلف وراءها دماراً للممتلكات 

  ةــاطر الطبيعيــالمخ ٤-١٣

   المخاطر الزلزالية- ١

  :الصفيحة العربية 

وقد .  مليون كيلو مترمربع ٣نوب غرب آسيا وتبلغ مساحتها حوالي جتقع الصفيحة العربية في أقصى 

يرة العربية تتراوح ما بين تلك العائدة لدهر ما قبل الكمبري وحتى يومنا لوحظ أن أعمار صخور الجز

، وتعود بعض صخور دهر ماقبل الكمبري في هذه المنطقة إلى الدهر العتيق ) ١-١٣شكل رقم (الحاضر 

  .) مليون سنة خلت٥٤٠ إلى ١٠٠٠( إال أن معظمها يعود لدهر طالئع الحياة الحديثة)  باليين سنة خلت٣حوالي (

وقد نشأت الصخور كجزر بركانية أو كسالسل من البراكين على طول مراكز االنتشار الصخري ثم 

وقد نشأت . تعرضت للطي والبروز خالل أواخر دهر ما قبل الكمبري على هيئة حزام كبير من الجبال 

جبال التي  مليون سنة خلت وكانت جزءاً من أحد أكبر أحزمة ال٥٤٠ إلى ٦٨٠تلك الجبال مابين حوالي 

وبنهاية دهر ما قبل الكمبري كانت الجبال المرتفعة قد تعرضت للزوال وتبقت . عرفت على األرض 

  .جذورها فقط مكشوفة في المنطقة الغربية من الجزيرة داخل الدرع العربي 

ع متراً مقارنة م )٤٩١(تقربياً ، ومتوسط عمقة )  كيلو متر مربع٤٥٠,٠٠٠(وتبلغ مساحة البحر األحمر 

) مترا٢٨٥٠ً(، وأقصى عمق تم تسجيله بالبحر األحمر هو )  مترا٣٧٠٠ً(متوسط عمق المحيطات وهو 

  .وهو صغير مقارنة بالمحيطات ولكنه كبير مقارنة بحجم البحر األحمر

ويختلف خليج السويس عن خليج العقبة اختالفاً كبيراً فيما يتعلق باألعماق ، ففي الوقت الذي نجد فيه خليج 

 متراً مع تزايد العمق عند اتصاله ٧٣يس خليجاً ضحالً ذا قاع يميل إلى االستواء وال يزيد عمقه عن السو
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بالبحر األحمر ، نجد خليج العقبة ذا جوانب شديدة اإلنحدار وعمق كبير جداً قد يصل عند السواحل الشرقية 

  . كم٣٠ متراً على الرغم من أن عرضه ال يزيد على ١٨٠٠إلى 

العقبة نموذجاً صغيراً للبحر األحمر نفسه ، فكما أن البحر األحمر يعيق اتصاله بخليج عدن ويعد خليج 

 متراً ، كذلك خليج العقبة يفصله ١٣٠ إلى ١٠٠وجود حدة أو عتبة صخرية شمال باب المندب على عمق 

  . متراً ٣٠٠ إلى ٢٠٥عن البحر األحمر حدة تيران عند مدخله على عمق 

 كأخدود تكتوني تكون عندما انفصلت شبه الجزيرة العربية عن قارة أفريقيا ، وكان في ونشأ البحر األحمر

مرحلته األولى خسف قاري ولكنه تحول فيما بعد إلى خسف بين قارات عزل شبه الجزيرة العربية عن 

  .قارة أفريقيا

  :زلزالية شبه الجزيرة العربية 

فيحة العربية التي تتكون من قاعدة متبلورة من عصر تعتبر شبه الجزيرة العربية تكتونياً جزء من الص

 Dipping(يغطيها رسوبيات ) Crystalline Basement Precambrian(ماقبل الكمبري 

Phanerozoic ( مليون سنة ٣٠ – ٢٥والصفيحة العربية ظهرت للوجود منذ . غاطسة وصخور بركانية 

وريا واألردن والعراق والجزء الغربي من إيران عندما بدأت الصخور المكونة لشبه الجزيرة العربية وس

في االنفصال عن القارة األفريقية بسبب التصدع عبر حافة شمال شرق أفريقيا والتي نتج عنها فتح البحر 

  .األحمر وخليج عدن
  

  :النطاقات الزلزالية في شبه الجزيرة العربية 

  :ة الزلزالية وهي هناك ثالثة شروط يجب توافرها لتحديد إمكانية حدوث الكارث
  

  : كمية القدر الزلزالي : أوالً 

  . حيث أن األحداث الزلزالية الصغيرة ال ينتج عنها هزات أرضية عنيفة بصورة كاملة وحادة تتسبب في الدمار
  

  : القرب من المصدر الزلزالي : ثانياً 

أيضاً على كثافة السكان والنمو ال تعتمد خطورة الزلزالي على مدى زلزالية المنطقة أو اإلقليم فحسب ولكن 

  .األقتصادي واإللتزام باألكواد الخاصة بمواجهة الكوارث عند تخطيط وتنفيذ المشروعات والمباني 
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١-١٣ 
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  : ولكي يتم التعامل مع المخاطر الزلزالية فإنه من الضروري معرفة ما يلي 
  

 .مصادر الزالزل المدمرة  .١

 . األحداث الزلزالية مواقع .٢

 .تردد األحداث الزلزالية المختلفة في الحجم  .٣

 .طبيعة الحركة األرضية بالقرب من مصدر الزلزال  .٤

 .تأثير جيولوجية الموقع على شدة الهزة األرضية  .٥

 .أنواع المخاطر الزلزالية  .٦

 .ضية الخصائص الرئيسية التي من الممكن أن تعرف مقدار التدمير الناتج عن الهزة األر .٧
 

  : نمذجة المصادر الزلزالية 

  : لنمذجة خواص المصادر الزلزالية تم إستخدام طريقتين هما 

  .                   الطريقة الزلزالية  .١

  . طريقة الكسور .٢

  : الطريقة الزلزالية 

 –ي تم استخدام مجموعة من البيانات الزلزالية في كل نطاق ، وذلك لتحديد وتعيين عالقة القدر الزلزال

وتم تحديد المعامالت . التردد ، وكذلك لتقدير اإلزاحة الخطية السيزمية ، ومقادير العزم الزلزالي 

  .الزلزالية إليجاد العالقة بين التراكيب والمصدر المبكانيكي للزلزال 
  

  : طريقة الكسور 

كتونية المتوفرة ، تم فحص وإختبار التراكيب التي يشملها كل نطاق على أساس الخرائط الجيولوجية الت

  )Area Source(وذلك لمعرفة العالقة بين أنواع المصدر الميكانيكي للزلزال وزلزالية مصدر المساحة

وقد دلت النتائج على أن هناك نوعين من المصادر بالنسبة للنموذج التكتوني وهذان النوعان هما 

   .Area source ومصدر المساحة Line Sourceالمصدر الخطي 

أما بالنسبة .  والصدوع العاديةTrans currentبة للمصدر الخطي فإنه يشمل الصدع العرضي وبالنس

 فهو يشمل األحداث الزلزالية التي لها عالقة بالفوالق والكسور Area Sourceلمصدر المساحة 

  .الصخرية والتي حدث لها إزاحة مما أدى إلى تغير موقعها داخل النطاقات السيزمية

 نطاقاً زلزالياً ٢٥رات الجيولوجية والسيزمية وتطبيق النماذج الرياضية المختلفة تم تحديد وبأخذ اإلعتبا

، وتم تعريفها وتخطيطها في شبه الجزيرة العربية والمناطق )١-١٣( وجدول رقم )٢-١٣شكل رقم (

  :المجاورة على النحو التالي
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 النطاقات الزلزالية لشبه الجزير العربية والمناطق المجاورة  

 )٢-١٣(شكل رقم 
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  )١-١٣(جدول رقم 

  ات الزلزالية لشبه الجزيرة العربية والمناطق المجاورةالنطاق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــاقاسم النطـــ  رقم النطــــاق

  خليج السويس  ١

   البحر الميت–خليج العقبة   ٢

  تبوك  ٣

  النطاق البركاني في الشمال الغربي  ٤

  وسط الحجاز  ٥

  ضبا والوجه  ٦

  ينبع  ٧

   جدة-جنوب البحر األحمر   ٨

  مكة المكرمة  ٩

   جدة–جنوب البحر األحمر   ١٠

   جيزان–أبها   ١١

  جنوب غرب الدرع العربي  ١٢

  خليج عدن  ١٣

   وادي السرحان–طريف   ١٤

  صدع نجد  ١٥

  منخفض وسط المسطح العربي  ١٦

  الخليج العربي  ١٧

  جبال زاجروس  ١٨

  سلسلة سننداج إيران  ١٩

  جنوب اليمن  ٢٠

  حوض الربع الخالي  ٢١

   بندر عباس–ديبا   ٢٢

   حواسنه–مكران   ٢٣

  مرتفعات شرق شيبه  ٢٤

  صدع المسيره  ٢٥
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  : النطاقات النشطة زلزالياً 

  : هذه النطاقات النشطة هي 

٢٤ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٨ ، ١٣ ، ١٠ ، ٨ ، ٦ ، ٢ ، ١   

ولقد كانت هذه المناطق نشطة زلزالياً خالل الفترات التاريخية والحديثة ، وتتميز بوجود واحد أو أثنين 

  . ونظم عمودية وإنزالقية ونطاقات تصادمية  )  Rift(من ميكانيكيات المصادر المحتملة مثل نظم الصدع 

   ١,٢ – ٠,٧لهذه المناطق الزلزالية بين ) b(وتتراوح قيمة 

  :  وتقع البلديات اآلتية في هذه النطاقات النشطة١٠ ، ٨ ، ٦ ، ٢:  الواقعة منها في المملكة هي والنطاقات

  النطاقات النشطة) : ٢-١٣(جدول رقم 
  

  البلديات  عدد البلديات  األمانة  المنطقة

   أملج– الوجه – ضباء –حقل   ٤  تبوك  تبوك

   القوز– القنفذة – الليث – خليص –رابغ   ٥  جدة  مكة

   محايل– رجال ألمع –المجاردة   ٣  عسير  رعسي

   أبوعريش–صبياء   ٢  جازان  جازان
  

  

  : تقييم المخاطر الزلزالية على المنشآت في المملكة 

يعتمد الخطر الزلزالي الذي يتمثل بصفة أساسية في الدمار والهالك المصاحبين للهزة األرضية على 

  :عاملين هما 

   : Seismic Intensity الشدة الزلزالية -١

وتستخدم نظرية اإلحصاء واإلحتماالت لتحديد مستوى الشدة الزلزالية في منطقة ما خالل فترات زمنية 

   .%١٠مستقبلية مع توقع زيادة في هذا المستوى بإحتمال قدره 

الحركة األرضية المتوقع حدوثها أفضل ) تسارع(ويعد رسم الخريطة الكنتورية للقيمة القصوى لعجلة 

وتمثل قيمة هذه العجلة كنسبة عشرية أو مئوية من . وضيح قيم الشدة الزلزالية بهذه المناطق أسلوب لت

 ).ث / ث / م ٩,٨= ج ( قيمة عجلة الجاذبية األرضية 

  :أربعة مناطق هيوتصنف المناطق من حيث خطورتها الزلزالية طبقاً لقيمة عجلة الحركة األرضية إلى 

  ).ج٠٥,٠أقل من ( خالية من الخطر ) أ ( 

    ). ج٠,١ ج إلى ٠,٠٥تتراوح من (منخفضة الخطر ) ب(

  ). ج٠,٢  إلى٠,١تتراوح من (متوسطة الخطر ) ج(

  ). ج٠,٢أكبر من (عالية الخطر ) د( 
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 عاماً وبإحتمال ٥٠ومن خالل الخرائط الكنتورية لقيم عجلة الحركة األرضية المتوقع حدوثها خالل 

عربية السعودية ، يتضح أن المملكة عموماً تعد من المناطق  بمناطق المملكة ال%١٠زيادة قدره 

) منطقة تبوك( ج في شمال غرب المملكة ٠,٢منخفضة الخطر في وسطها وشرقها ويصل الخطر إلى 

وتقع المناطق متوسطة الخطر على إمتداد ساحل البحر ) منطقتي عسير ونجران(وجنوب غرب المملكة 

  . ج ٠,٢ إلى ٠,١ركة األرضية ما بين األحمر حيث تتراوح قيمة عجلة الح

  : كفاءة المباني  -٢

تستخدم خريطة العجلة األرضية في تقويم كفاءة المباني المقاومة ومعرفة مدى مقاومتها لمستوى الشدة 

الزلزالية المتوقعة ، كما تستخدم في أغراض التصميم الزلزالي للمباني إما مباشرة أو من خالل تحديد 

  .للمنطقة ، وهذا ما يتضمنه كود البناء السعودي المعامل الزلزالي 

  يولــر السـاطــ مخ-٢

  الرطوبة النسبية واألمطار

تكون الرطوبة بصفة عامة مرتفعة في المناطق الساحلية ومنخفضة جداً في المناطق الداخلية ألن البحر 

زاء الداخلية بعيدة عن األحمر والخليج العربي هما مصدراً الرطوبة في النطاق األول في حين أن األج

البحار ومحجوزة عنها وليس بها بحيرات أو أنهار واألمطار فيها من القلة بحيث التغذي الهواء بكثير 

. من الرطوبة بعد تبخرها ، والغطاء النباتي هزيل ال يساهم أيضاً بأكساب الجو شيئاً من الرطوبة

و ) في الخماسين (% ٣٥بين المحطات بين ولذلك وجد أن معدالت الرطوبة النسبية اليومية تباينت 

 في % ٦٨و) في الخماسين (%١٤في حين تراوحت بين . في شهر كانون الثاني ) في جازان (%٧٠

  .الوجه في شهر تموز 

باإلضافة إلى إختالف مصادر (ويمكن تفسير تباين قيم الرطوبة النسبية بين المحطات بأن قيمها 

ترتبط بدرجة الحرارة ومقدار الضغط الجوي ، فكلما ) قع المتباينةالرطوبة وإختالف أثرها عن الموا

ارتفعت درجة الحرارة أو إرتفع الضغط الجوي زادت قدرة الهواء على إمتصاص الرطوبة ، ولذلك 

نجد أن النهاية العظمى اليومية للرطوبة النسبية تحدث عند الشروق أي حيث تنخفض درجة الحرارة 

ك نجد أن الرطوبة النسبية ترتفع في المناطق الداخلية في الشتاء وتنخفض في إلى الحد األدنى ، وكذل

الصيف بسبب إنخفاض درجة الحرارة أيضاً خالل الفصل األول ، ولو أن إرتفاع الضغط الجوي 

 ٤٥الشتوي يساهم في إنقاصها نسبياً ، لذلك وجد أن معدالت الرطوبة النسبية العظمى تراوحت بين 

 في شهر تموز وتراوحت الدنيا %٢٠ إلى ١٠واقع الداخلية في كانون الثاني وبين  في الم%٦٥إلى 

  . في شهر تموز %٢٤ – ١٥ في شهر كانون الثاني وبين %٤٥ إلى ٢٢بين 
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وإمتداد المرتفعات الغربية قريبة من الشاطئ ، وموازية له على طول الواجهة الغربية للمملكة من 

 اليمن ، وكذلك إمتداد الحافات الصخرية المرتفعة نسبياً قريبة من حدودها مع األردن إلى حدودها مع

ساحل الخليج العربي وموازية له تجعل الرطوبة النسبية تتركز في النطاق الساحلي في الجبهتين 

  . الغربية والشرقية وال يمتد تأثيرها بعيداً في الداخل

دة نجد أن األمطار تتوزع في المملكة وفقاً وعلى أساس توزيع الرطوبة النسبية وإتجاهات الرياح السائ

  :للمباديء اآلتية

إن األمطار قليلة جداً بوجه عام ألن المملكة تقع في منطقة مدارية جافة وتتعرض لهبوب  -١

ملم سنوياً في معظم المحطات بإستثناء ٢٠٠الرياح الجافة في جميع الفصول ، وتقل كميتها عن 

  .ملم سنوياً ٥٠٠-٢٠٠ حيث تتراوحالمرتفعات في الجنوب الغربيإقليم 

            أمطار المملكة شتوية وربيعية إال في إقليم المرتفعات الغربية التي يحتمل سقوطها في -٢

  .جميع الشهور      

ة  إن الرياح الرطبة التي تسبب سقوط األمطار في معظم المحطات هي الرياح القادمة منطق-٣

حوض البحر المتوسط وذلك في فصل الشتاء وقد يكون في أواخر الخريف وأوائل الربيع ، وتهب 

أما أمطار إقليم مرتفعات الجنوب الغربي الصيفية فتجلب أمطاره الرياح . من جهة الشمال الغربي

  .الجنوبية الغربية

أخرى ذات أمطار  بالرغم من هذا التقسيم الذي يعتبر بعض المناطق ذات أمطار شتوية و-٤

صيفية ، إال أن مواسم سقوط المطر تختلف من عام إلى آخر ، كما أن كمياتها الساقطة تختلف 

  . سنة إلى نفس الشهر ف سنوات أخرىومن شهر في إلى آخر ،كذلك من عام 

 إن عدد األيام الممطرة في معظم المحطات خالل العام الواحد محدد ويتراوح في الغالب بين -٥

  .يوماً ، وقد تقل عن ذلك في بعض المواقع ، وتزيد عن ذلك في مناطق المرتفعات الجيلية ٢٥-١٥

 بالرغم من إرتفاع الرطوبة النسبية في المناطق الساحلية فهي تعتبر من أقل مناطق المملكة أمطاراً -٦

  .ملم وذلك بسبب إرتفاع درجة الحرارة١٠٠حيث تقل كمية األمطار الساقطة فيه عن 

) ٤-١٣(، ) ٣-١٣(يوضح المتوسط السنوي لألمطار في المملكة ، والجدول ) ٣-١٣( رقم والشكل

مدينة بالمملكة والمتوسط العام لكل مدينة وذلك للفترة من ) ٢٣(توضح كميات األمطار السنوية لعدد 

  .المملكةم بناء على السجالت المناخية لمحطات الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة ب١٩٩٦ إلى ١٩٧٦

وإجماالً تتصف األمطار في المملكة بأنها سيلية تسقط فجأة وتنهمر بغزارة شديدة أحياناً ثم تنقطع فجأة بعد 

وقت قصير ، وذلك فإن المجاري السيلية قد تعجز عن إستيعاب المياه الساقطة فتحدث فيضانات قد تكون 

  ) يوما٢٤ًإذا بلغ معدلها في الرياض (ودة جداً مدمرة ، وتسقط األمطار على فترات متباعدة وخالل أيام محد
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 المتوسط السنوي لألمطار في المملكة العربية السعودية) ٣-١٣(شكل 
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جدول رقم 
)

١٣
-٣

 (
ض مدن المملكة العربية السعودية والمتوسطات العام لهطول 

ضح آميات األمطار السنوية لبع
يو

األمطار لكل مدينة للفترة من 
١٩٧٦

 إلى 
١٩٩٦

صاد وحماية البيئة
صلحة األر

م بناء على السجالت المناخية لمحطات م
.
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 كبيرة في عام ثم تنقطع عن السقوط في العام التالي أو وهي غير منتطمة في سقوطها ، فقد تسقط كميات

وقد تنقطع األمطار في شهرين أو أكثر من أشهر الفصل الماطر ثم قد تسقط . األعوام التالية أو العكس 

  .بغزارة فيما بعد ، وقد يسقط في شهر واحد أو شهرين كل األمطار السنوية لذلك العام

وزيعها وخصائصها من منطقة غلى أخرىي نظراً إلتساع رقعة وتختلف األمطار من حيث كميتها وت

المملكة وبالتالي إختالف عوامل سقوط المطر فيما بينها وأهم ما يؤخذ من تسجيالت محطات األرصاد 

  :اآلتي

لقد سجلت جميع محطات المملكة معدالت ضئيلة جداً بالقياس العالمي لألمطار وهذا   - أ

طاق الصحراوي العالمي الجاف ، ومع ذلك فإن شيء طبيعي ، فالمملكة جزء من الن

معدالت األمطار الساقطة تختلف من مكان إلى آخر حسب مقع المحطة أو إرتفاعها أو 

  .مواجهتها للرياح

أن أكثر محطات المملكة أمطاراً هي محطات المرتفعات الجيلية في منطقة الجنوب   - ب

ويمكن إعتباراً معدل . رى الغربي في حين أنها تختلف فيما بينها من محطة إلى أخ

ملم في الرخة والواحدة،مما ١٠السطحي في الصحاري إذا ما زادات كمية المطر عن 

يؤدي إلى تجمع المياه والرواسب في مجاري األدوية فتجرف أمامها كل شئء ، ولهذا 

غالباً ما يقام أن األمطار في الصحراء نعمة ونقمة في وقت واحد ، نعمة ألنها تؤدي 

 .مو العشب وملء اآلبار ، ونقمة ألنها تؤدي إلى حدوث السيول الشديدة التدميرإلى ن

ولهذا كانت دراسة أكبر كمية من المطر التي تسقط في يوم واحد هي المؤشر لحدوث السيل ن وقد تبلغ 

  . هذه الكمية أضعاف متوسط مجموع المطر السنوي 

آت ، حيث أن سكان األقاليم الجافة غالباً اليتوقعون ومن المهم دراسة تأثير السيول على المباني والمنش
حدوث السيل واليكونوا مستعدين ألخطاره ألنه يتميز بالفجائية ويحدث على فترات متباعدة ، وكثير من 
خطط التنمية العمرانية تجهل هذه المخاطر الخاصة بالمياه والرواسب ، خاصة إذا كان من يقومون 

  .المعتدلة الرطبةبالتخطيط من سكان المناطق 
ونظراً لتباعد الفترات بين حدوث السيول المدمرة وقلة البيانات غالباً ما ينسى السكان في المناطق الجافة 
مخاطرها ، ولهذه يعيدون بناء قراهم ومنازلهم في مجاري األدوية الجافة وفوق سطوح المراوح الفيضية ، 

وتدقن دها بعدة ساعات تنجرف الحيوانات وبمجرد سقوط زخات المطر الغزير وحدوث السيل بع
  .المزروعات والمنازل أسفل طبقة من الرواسب

ولهذا البد من إقامة نظم إنذار كافية لهذه السيول تتمتع بمعامالت أمان عالية حتى يمكن تجنب الكثير من 
السيل الذي حدث وأكثر المنشآت تعرضاً للسيول المباني والطرق واألمثلة على ذلك عديدة منها . المخاطر

م وسقط في ١٩/١١/١٩٩٦ حتى فجر يوم ١٧/١١/١٩٩٦في جازان واستمر سقوط األمطار من فجر يوم 
ملم من المطر على ثالث زخات نتج عنها تدمير لخطوط المياه والكهرباء وبعض ١٥٥هذه الفترة حوالي 
 خصائص شبكات وأحواض ويتحكم في شدة السيل أو الفيضان وحجمه من العوامل مثل. المنشآت والطرق 

التصريف وأطوال األدوية وخصائص المطر وفصليته وسرعة التدفق وزمن التباطؤ وتكرارية الفيضان 
  .وكمية الرواسب وغيرها
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  :المتغيرات المؤثرة في حجم وخطورة السيول

 البيانات المورفومترية مثل مساحة حوض التصريف وطوله وعرضه وشكله وإنحداره            -١

  .ومنطقة اإلرساب ، وأطوال المجاري وهندستها وأنماط التصريف

وتدل هذه المتغيرات على أن المساحة ليس لها تأثير يذكر على حجم السيل وخطورته ، وقد تحدث 

 حيث التتعدى مساحة الحوض عشرات الكيلومترات المربعة سيول خطيرة في أحواض صغيرة جداً

، بينما نجد أن لنسبة التشعب تأثير كبير فكلما قلت األمطار الساقطة في هذه المنطقة يتراوح بين 

 ملم وهي كمية متواضعة بالقياس العالمي لكنها كبيرة بالقياس لمحطات المملكة ٥٠٠ – ٢٠٠

  .األخرى 

 الساقطة في إقليم نجد والهضاب الداخلية والهضاب الجنوبية             تتذبذب كميات األمطار-٢

ملم وبذلك فإن ١٢٥ – ١٠٠ ملم ، ويبلغ معدل السقوط السنوي فيها ٢٥٠ – ملم ٥٠الغربية بين 

. نوب الغربي هذه المنطقة تمثل المرتبة الثانية في كمية األمطار الساقطة بعد منطقة الجبال في الج

ومثل ذلك يمكن أن يقال عن اإلقليم الشمالي الذي يعتبر إمتداد طبيعياً إلقليم الهضاب الوسطى 

  .بإتجاه الشمال ولو أن األرقام تشير إلى أنه يميل إلى الجفاف أكثر من الهضاب الوسطى 

ربي سواء  سجلت المحطات الساحلية سواء في الشرق أو في الغرب وكذلك محطات الشمال الغ-٣

الهضاب منها أو الجبال أقل كميات من األمطار الساقطة في المملكة بالرغم من قرب المحطات 

الساحلية من البحر وإرتفاع الرطوبة النسبية فيها إلى درجة كبيرة تصل غلى درجة التشبع أحياناً ، 

وقد سجلت .  الشتاء وبالرغم من الشمال الغربي ومواجهته للرياح الشمالية الغربية الرطبة في فصل

 ملم مثل ٥٠ملم في العام وقد قل بعضها عن ١٠٠جميع محطات هذين اإلقليمين معدالت تقل عن 

 .محطة المدينة ومحطة الوجه ومحطة ينبع

 ال يوجد محطات في منطقة الربع الخالي ، ولو أنه من المنتظر أن تكون أقل مناطق المملكة -٤

وقد سجلت محطة السليل في جنوب نجد معدالً منخفضاً . لم  م٥٠أمطاراً على االطالق أي دون 

ومن الجدير بالمالحظة أن .  ملم وهي ليست بعيدة عن حدود الربع الخالي ٤٥لألمطار هو 

األمطار تسقط في فصل الشتاء أو الربيع فقط في معظم محطات المملكة وتكون جافة تماماً في 

لجنوبية الغربية الذي تسقط فيه األمطار في جميع فصل الصيف والخريف عدا إقليم المرتفعات ا

  .الفصول ولو ان أقلها في فصل الخريف

  :سمات السيول

أحد مظاهر الجريان السطحي ، ويكثر حدوثها في األقاليم الجافة وشبه الجافة بسبب خصائص  -١

 وبسبب خصائص شكل سطح األرض – مثل الفجائية والتركز وغيرهما –المطر من ناحية 
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يات السائدة من ناحية أخرى ، ففي األقاليم الجافة تنشط عمليات التجوية الميكانيكية والعمل

للصخور نتيجة لخلو السطح من الغطاء النباتي والتربة ، فيتخلف عن هذا كمية هائلة من 

كذلك . المقتتات تجرفها مياه األمطار الغزيرة ، وغالباً مايحدث الجريان زادت خطورة السيل 

لحوض حيث أن األحواض المستديرة أو األقرب إلى الشكل الدائري تكون أكثر يؤثر شكل ا

خطورة من األحواض المستديرة أو األقرب إلى الشكل الدائري تكون أكثر خطورة من 

  .األحواض التي تميل لألستطالة 

مثل نوع الصخر ودرجة مقاومته وخصائصه الميكانيكية والمفاصل : البنية والليثولوجي -٢

 . وغيرها من الخصائص التكتونية للسطحوالصدوع

 .من حيث نوعه وكثافته حيث يؤدي وجوده إلى تقليل خطورة الفيضان : الغطاء النباتي  -٣

التسرب وخصائص الفيضانات وحركة المواد ومدة قمة السيل وحجم الرواسب وفترة التركيز  -٤

 .ومدة الجريان وغيرها

ألجزاء القديمة من المراوح الفيضية والمجاري األشكال القديمة وتشمل السطوح الحفرية مثل ا -٥

 .المهجورة والمدرجات

ويمكن الحصول على جميع هذه البيانات من الخرائط الطبوغرافية التفصيلية الصور الجوية وصور األقمار 

 والخرائط الجيومورفولوجية ومن كل هذه المصادر يمكن رسم خريطة )األستشعار عن بعد(الصناعية 

  .للمخاطر السيو

 يتضح أنه يمكن تقسيم المناطق المعرضة لألخطار إلى مناطق شديدة الخطورة )٤-١٣( ومن الشكل

وأخرى متوسطة وثالثة خفيفة الخطورة ، وأهم المناطق التي تتعرض للسيول في الصحاري مجاري 

 فأقل األودية الجافة وقمة المروحة الفيضية ووسطها حيث المجرى الرئيسي أما أطرفها من الجانبين

خطورة ، كذلك تعد نهاية المروحة من المناطق متوسطة الخطورة ، ولما كانت مراكز العمران والطرق 

في األقاليم الجافة تتركز في بطون األدوية وفوق سطوح المراوح الفيضية لهذا تتعرض لكثير من 

  .المخاطر

  : طرق الوقاية من السيول 

  .عدم البناء في بطون األودية الجافة -١

 .مخرات للسيول في مجاري هذه األودية وتطهيرها باستمرارعمل  -٢

 .مراعاة أن يكون منسوب الطريق أعلي ممن قاع الوادي -٣

 .إنشاء جسور وعبارات وخنادق وتكسية وعلى جوانب الطرق -٤

 .إنشاء السدود على مجاري األودية لدرء أخطار الفيضانات واألستفادة من المياه -٥
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 تدفق السيول) ٤-١٣(شكل 
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  ة السيول في المناطق الساحلي
وقد تصل إلى ما يعادل السنوي أو (مم في اليوم الواحد ١٠تحدث عند سقوط أمطار غزيرة تزيد عن 

مع وجود تضاريس جبلية تخترقها وديان جافة شديدة اإلنحدار في تجاه البحر يتدفق فيها ) تزيد عليه

ن أعلى المرتفعات الماء مكتسباً سرعات عالية يزيد منها تجمع الوديان مع بعضها خالل رحلة الماء م

إلى أسفلها لتشق لها مجرى مائياً رئيسياً مودياً إلى سيل جارف مكتسحاً كل مايقوى على حمله من طين 

ورمال وفتات صخري إلى جوانب وبطون المجاري المائية حيث تعمل هذه المواد عند إندفاعها مع 

  .عمقهامياه السيل كأدوات حفر تنحت جوانب المجاري واألودية فتوسعها وت

  :والسيول يحتمل حدوثها طبقاً لذلك في سواحل المناطق اآلتية

  .جازان  - أ

 .عسير - ب

  )سواحل أمانة جدة( مكة المكرمة -ج
  

   مخاطر العواصف واألعاصير-٣

تتأثر الجزيرة العربية من منتصف الخريف وحتى منتصف الربيع بإمتداد المرتفع الجوي السيبيري 

مال البالد وأثناء حركتها من الغرب إلى الشرق تكون الرياح ومع مرور المنخفضات الحركية في ش

السائدة خالل هذه الفترة شمالية شرقية إلى شمالية غربية جافة وباردة متربة أحياناً عند اشتداد التدرج 

تتحول من جنوبية إلى جنوبية غربية وجنوبية . في الضغط الجوي فوق الصحاري والمناطق الجافة 

ة إثناء مرور المنخفضات الغربية حيث تتوجه هذه المنخفضات المسببة في إرتفاع شرقية حارة ومترب

تقل فرصة . درجة حرارة الهواء وإنتشار األتربة والرمال الدقيقة الحجم وخفض مدى الرؤية 

العواصف الترابية في فصل الشتاء مقارنة بفصلي الصيف والربيع فيما عدا عند عبور جبهات هوائية 

جزيرة العربية التي تعمل على نشاط الرياح السطحية وتكون السحب الركامية مما يؤدي على شمال ال

  .إلى حدوث عواصف ترابية

في فصل الربيع تنشط حركة مرور المنخفضات الجوية المتنقلة والمنخفضات الخماسينية مما يؤدي إلى 

لية من الجزيرة ومنطقة زيادة تكرار حدوث العواصف الترابية والرملية خصوصاً على مناطق الشما

الخليج العربي حيث تتسبب هذه المنخفضات بحدوث رياح جنوبية شرقية وجنوبية إلى جنوبية غربية 

تجرف معها األتربة والرمال من صحاري الجزيرة وسهولها الساحلية يسبب إلى زيادة في نشاط الكتلة 

نشاط في الرياح السطحية ، وعادة تتكون الهوائية الباردة ويتبع ذلك زيادة في كمية السحب المتكونة و

السحب الركامية الرعدية التي يصاحبها هبوط قوي لكتلة الهواء مما يؤدي إلى إثارة األتربة أو حدوث 

  .عواصف ترابية ، تنتهي في الغالب بسقوط األمطار
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 من منتصف فصل الربيع حتى منتصف فصل الخريف تتأثر بأوضاع جوية مختلفة ، حيث تتأثر من

الشرق بمنخفض الهند الموسمي ومن الغرب منخفض البحر األحمر المتأرجح بين الجهة الشمالية 

في فصل . الشرقية والجنوبية الغربية تكون المنخفضات الحرارية المحلية على قلب الجزيرة العربية 

 الضغط الصيف يكون الوضع المسيطر هو امتداد مرتفع البحر األبيض المتوسط وتالحظ أن تدرج قيم

والتغير الحراري السريع في الجزء الشرقي والشمالي من الجزيرة العربية تعمل على نشاط الرياح 

السطحية وعادة ما تكون هذه الرياح ذات اتجاه شمالي شرقي إلى شمالي أو شديدة السرعة مما يساعد 

وث هذه العواصف هو على إثارة األتربة والرمال من الصحاري المحيطة بهذه المنطقة وأكثر وقت لحد

  .شهر يوليو حيث تكون قيم الضغط والرطوبة أقل ما يمكن وقيم الحرارة تكون أعلي ما يمكن

وقد أثبتت الدراسات المناخية أن أكثر تكرار لحدوث العواصف الترابية في المملكة يقع في الجزء 

تكرر فيها حدوث الشمالي الشرقي ، كما يعتبر فصلي الربيع والصيف من أكثر الفصول التي ي

العواصف ، ثم يتبعهم فصلي الخريف والشتاء ويتميز كل فصل بمواصفات جوية خاصة بحدوث 

كما أظهرت الدراسة أن نشاط الرياح السطحية يعتبر شرطاً ضرورياً ولكن غير كاف . العواصف 

لم تنتج لحدوث العواصف الترابية ، فقد سجلت حاالت جوية بسرعة تتجاوز الخمس وثالثون عقدة و

عنها عواصف ترابية في حين سجلت حاالت آخرى لحدوث العواصف الترابية بسرعات للرياح 

  . عقدة ٢٠ – ١٥تراوحت بين 

ومن النتائج المميزة أن االتجاه السائد للرياح السطحية عند حدوث العواصف الترابية لمدينة ينبع غربية 

 البحر قد يكون له دور فعال في حدوث العواصف مما يشير أن نسيم) قادمة من البحر مع نسيم البحر(

  .الترابية على األجزاء الساحلية من المملكة 

كما بينت دراسة هذه الحالة إلى أن التفاعل بين المستويات السطحية والمستويات العليا للغالف الجوي 

  .والتدرج األفقي للحرارة لهما الدور الرئيسي لحدوث العواصف الترابية

أن التوزيعات الرأسية للحركة اإلعصارية تتغير ) نتيجة لهذا التفاعل(راسة الديناميكية وأظهرت الد

وقد تميزت هذه الحالة إلى وجود هواء صاعد . وتساعد على تغير مجاالت الحركة التباعدية والرأسية 

ويستنتج  . إلى أعلي قبل وبعد حدوث العاصفة بينما يكون الهواء هابطاً إلى أسفل أثناء حدوث العاصفة

من هذا أن هبوط الهواء مع الرياح القوية يعتبران عامالن ضروريان لحدوث العاصفة ، كما يعتبر 

  .هبوط الهواء هو الخطوة األولى لحدوث العواصف الترابية

  .على ذلك فإن أكثر المناطق الساحلية المهددة بالعواصف هي سواحل المنطقة الشرقية
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  : الترابية والرملية هو إعصار الخفجيوخير مثال لتوضيح العواصف

 أكتوبر ٢٨ -هـ ١٤٠٣ففي الساعة الثالثة وخمسة وأربعين دقيقة من الحادي عشر من شهر محرم 

م ، شهدت مدينة الخفجي بالمنطقة الشرقية حادثاً غير مألوف ، فقد هبت عاصفة رملية عنيفة ١٩٨٢

  .دقائق١٠-٨البرد ، واستمرت العاصفة من من الجهة الشرقية ، تالها مطر غزير مصحوب بقطع من 

إنهيار بعض المباني واقتالع األسقف واكتساح اإلعصار لشبكات توزيع : الخسائر في الممتلكات 

الكهرباء وقذف العديد من السيارات بعيداً عن خط تحركها على الطريق العام في المنطقة الواقعة غرب 

منزل ، وعدد السيارات  )٢٠٢(عدد المساكن المتضررة وبلغ . المنطقة المعروفة بالدخل المحدود 

 بعضها دمر أثناء السير على الطرقات أما الخسائر المادية فقد بلغت أحد عشر مليوناً )١٦١(

   .)١١٥٤٨٦٩٠(وخمسمائة وثمانية وأربعين ألفاً وستمائة وتسعين رياالً 
  

  )الفنية( المخاطر غير الطبيعية  ٥-١٣

  يات كوراث البتروكيماو-١

  :كوارث النفط 

يعد النفط المصدر األساسي للدخل في كثير من الدول وخاصة دول الخليج العربي التي تنتج ما يقارب 

  .من االحتياطي العالمي له  )%٤٢(من االنتاج العالمي وتحتوي على نحو  )%٢٤(

احل إنتاج النفط ، وعلى الرغم من الحيطة الشديدة ، وإتخاذ أفضل أساليب الرقابة والوقاية أثناء مر

ونقله ، وتكريره ، وتصنيعه ، إال أن هذه المراحل قد تحفها بعض المخاطر وتحدث خاللها بعض 

الحوادث مثل اإلنهيارات أو اإلنفجارات أو التسربات النفطية والغازية أو الحرائق ، وقد تزداد خطورة 

  .ارثة نفطيةهذه الحوادث وخسائرها المادية وأضرارها البيئية وتتحول إلى ك

يرجع سبب حدوث التسربات النفطية إلى عدة أسباب تتمثل في انفجار أحد حقول النفط ، أو إنهيار 

منصة إنتاج ، أو جنوح وتحطم أحد ناقالت النفط وتفريغه ، أو تعرض األنانبيب الناقلة للنفط إلى 

 األحيان إلى مئات مخاطر تؤدي إلى كسرها وتسربه منها ، وقد تصل التسربات النفطية في بعض

اآلالف من األطنان تغطي سطح الماء في البحار وتكون بقعة مترامية األطراف يروح ضحيتها أعداد 

أما كوارث حرائق النفط . كبيرة من الكائنات البحرية وطيور البحر إضافة إلى قيمة النفط المادية 

ل ، أو أنها تحدث نتيجة إحتراق والفاز فقد تصاحب حاالت تسرب النفط السابقة عند تعرضه لإلشتعا

ناقالت النفط بكامل حمولتها ، وإنفجار شاحنات الغاز ، أو بسبب الحروب التي تنشأ بين الدول 

  .المتجاورة خاصة النفطية منها
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  :كوارث الصناعات الكيميائية

 جميع تشكل الصناعات الكيميائية الجزء األكبر من الصناعات في معظم دول العالم ن وتعمد عليها

القطاعات الصناعية بشكل مطلق مثل الصناعات المرتبطة بإتناج الطاقة ومصادرها ، وصناعات النفط  

  .والغاز الطبيعي ، والفحم ومشتقاتهما ، واستخراج ومعالجة وتنقية الوقود النووي وغيرها

 أو سامة على ترتبط الصناعات الكيميائية في بعض مراحلها باستخدام أو إنتاج مواد كيميائية خطرة

شكل منتجات وسيطة أو نهائية تتصف بواحدة أو أكثر من الصفات التي تزيد من خطورتها مثل القابلية 

لإللتهاب ، واألنفجار ، وتكوين مواد متفجرة أو ملتهبة عند اتصالها بالماء أو تكوين مواد خانقة أو 

اد السامة عند استنشاقها أو لمسها بينما تسبب المو. كاوية أو حارقة أو مهيجة أو قارصة أو آكله 

  .إصابات خطرة ، وقد تؤدي إلى الوفاة 

 )%٤٠(تتمثل كوارث الصناعات الكيميائية بصفة أساسية في ثالث أنواع هي كوارث التكرير حوالي 

من كوارث الصناعات البتروكيميائية التي حدثت خالل الثالثين عاماً الماضية ، بينما تمثل كوارث 

وقد حدث أكبر من نصف هذه . على التوالي  )%١٧ و %٧(از، والكوارث الكيميائية معالجة الغ

الكوارث في مصانع اإليثيلين ، ويلي ذلك من حيث األنتشار كوارث المخلفات الصناعية التي تظهر 

بعد سنوات طويلة من دفن المخلفات الصناعية أو إلقائها في مياه البحار أو األنهار حيث ينتج عن 

  .ها مع المياه مواد كيميائية سامةتفاعل

   :الحــرائــــق

 ، والهواء ، )الوقود(تحدث الحرائق عند توفر ثالث عناصر أساسية هي وجود المادة القابلة لإلشتعال 

وإرتفاع درجة الحرارة إلى درجة إشتعال المادة ، وتختلف الحرائق بإختالف المواد التي تشب بها النار 

الصلبة مثل األلواح الخشبية واألثاث والمنازل والورق ، وحرائق المواد السائلة فمنها حرائق المواد 

  .المشتعلة مثل الصوديوم والبوتاسيوم والليثيوم والثوريوم

ينجم عن حدوث الحرائق خسائر كبيرة في األرواح والممتلكات فضالً عما يصدر عنها من سحب 

ومن أشهر أمثلة الحرائق . ختناق بعض المواطنين دخانية كثيفة تؤدي إلى تلوث الهواء الجوي ، وإ

م حيث إلتهمت النيران ما يقارب ثالثة عشرألفاً ومائتي منزل وتركت مائتي ١٩٦٦حريق لندن عام 

ألف شخص بالمأوى يمكن مقاومة الحرائق بإستختدام وسائل إطفاء يدوية متنقلة تحتوي على كميات 

كافحة الحرائق الصغيرة ، أو بإستخدام أجهزة إطفاء ثابتة محدودة من المادة المطفأة وهي مصممة لم

 التي تفتح تلقائياً عند درجة حرارة معينة لرش المادة )شبكة المرشات التلقائية األتوماتيكية(تلقائية 

الالزمة إلخماد الحريق بصورة سريعة حاسمة مثل المواد الرغوية ، وثاني أكسيد الكربون ، 

  .يرها من مواد اإلطفاء التي تخمد الحريق في أسرع وقت ممكنوغ.. والمساحيق الجافة 
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وتمثل المنطقة الشرقية أحد أهم مناطق استخراج البترول في العالم ، حيث تتواجد حقول آبار إنتاجية 

  .كبيرة ، تمتد فوق واحد من أكبر احتياطيات البترول والغاز

تخراج هناك النقل من خالل خطوط األنابيب وحول مواقع االستخراج تتعدد األنشطة ، فإلى جانب االس

  .إلى مواقع الشحن البحري والتصدير ، وكذلك إلى المعامل والمصانع وخاصة مصانع البتروكيمياويات

وتمثل أي أخطاء في هذا السلسلة احتماالت خطيرة لكوارث تبدأ بحرائق أو انفجارات يتبعها انبعاثات 

  .عة صناعية وإنسانية وبيئيةكيمياوية يمكن أن تؤدي إلى كوارث مرو

لذا فإن بإتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجهة هذه النوعيات من الكوارث في سواحل المنطقة الشرقية 

  .تكتسب أهمية كبيرة
  

   مخاطر االزدحام- ٢

قبل اكتشاف البترول بالمملكة العربية السعودية ، كان الحج يشغل نشاطاً اقتصادياً له تأثيره على نمط 

  . السكان واالستيطانتوزيع

ومع تزايد أعداد المسلمين وسهولة استخدام وسائل النقل البحري والجوي أخذت أعداد الحجاج في 

 ألفاً بينما عام ١٩م يقدر بـ ١٩٤٧على سبيل المثال كان عدد الحجاج عام (التضاعف عاما بعد عام 

ية متزايدة كبوابة بحرية وجوية للمملكة ، وباالتالي أخذت مدينة جدة تكتسب أهم ) مليون حاجا٢,٩ًم ٢٠٠٦

. وأخذ عمرانها في االمتداد واقتصادها في التزايد هذا إلى جانب مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة 

وإلى جانب هذه المدن الثالث كانت هناك بعض القرى المتناثرة هنا وهناك على طريق القوافل التجارية ، 

  .لتي بني نشاطها األساسي على صيد األسماكوكذلك بعض القرى الساحلية ا

خالل تلك الحقبة كانت غالبية السكان في المملكة غير مستقرين ينتقلون من مكان آلخر مع ما شيتهم بحثاً 

  .عن المواد المائية والمراعي ، وبذلك غلبت الريفية والبداوة على مجتمع المملكة في ذلك الوقت 

م ١٩١٢لعزيز إلى برنامجه اإلصالحي تأسست أول هجرة لتوطين البدو عاممع دعوة المغفور له الملك عبدا

  .على العمل الزراعي والتجاري إلى جانب تعليمهم أنشطة اقتصادية قائمةبهدف استقرارهم لتعليمهم أمور دينهم 

 م١٩٥٢وقد تبع ذلك حركة مستمرة وائبة لبناء هذه الهجر حتى صار عددها في نجد فقط مائتي هجرة عام 

  . هجرة في مختلف أنحاء المملكة ٤٠٢٠م قرابة ١٩٨٢ووصل عام 

الموارد المالية الالزمة ، وتحول اقتصاد  )م١٩٣٨اعتباراً من عام (وقد وفر اكتشاف البترول واستخراجه 

البالد من اقتصاد تقليدي قائم على الزراعة والرعي والصناعات البسيطة إلى اقتصاد نفطي استخدمت 

  .اء دعائم نهضة شاملةعوائدة في إرس
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م ، ارتفعت نسبتهم إلى ١٩٥٠ من أجمالي السكان عام %١٦وبعد أن كان سكان المدن اليشكلون سوى 

  . في الوقت الراهن %٨٠م وتتجاوز ١٩٩٠ عام %٧٧م ، ثم تصاعدت إلى ١٩٧٠ بحلول عام %٤٩

المدن طبقاً لحجم سكانها يوضح عدد  )٥-١٣( مدينة ، والجدول رقم ٣٤٢وبلغ أجمالي عدد مدن المملكة 

 ،         مكة- جدة-ون نسمة هي الرياضـدد سكان كل منها عن مليـ مدن يزيد ع٣ذلك سنجد أن ـوك

  )٦-١٣جدول رقم(

، كما أنها األكبر على البحر  ) مليون نسمة٢,٨(وبذلك فإن جدة هي المدينة الساحلية الكبرى في المملكة 

  .لى سواحلهاألحمر من أجمالي المدن الواقعة ع

وتستقبل ميناء جدة الحجاج القادمين بحراً من كل مكان مكان ، وبالتالي فهي المنطقة الساحلية األكثر 

  .تعرضاً في موسم الحج لكوارث االزدحام

كما أن المدينة بسكانها قد تتعرض بعض مناطقها على الشاطئ لكوارث االزدحام في المناسبات والعطالت 

  .ئ المختلفة بهافي المنتجعات والشواط

لذا فإن اتخاذ اإلجراءات المالئمة لمواجهة كوارث االزدحام على سواحل جدة يجب أن تتخذ في مواجهتها 

  .االحتياطات الالزمة 
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  )٥-١٣(جدول رقم 

  توزيع المدن السعودية

   حسب حجم السكان
  

  دنـعدد الم  انـعدد السك

   مدن٣  أكبر من مليون نسمة

   مدن٣   مليون نسمة–لف  أ٥٠٠

   مدينة٢٠   ألف نسمة٥٠٠ – ألف ١٠٠

   مدينة١٥   ألف نسمة١٠٠ – ألف ٥٠

   مدينة٢٦   ألف نسمة٥٠ – ألف ٢٥

   مدينة٦٤   ألف نسمة٢٥ – آالف ١٠

   مدينة٨١   آالف نسمة١٠ – آالف ٥

   مدينة١٣٠   آالف نسمة٥ – نسمة ٢٤٠٠
  

  هـ١٤٢٥داد تع: وزارة االقتصاد والتخطيط : المصدر 

  
    

  )٦-١٣(جدول رقم 

  المدن ذات التعدد

  أكبر من مليون نسمة
  

  مكة المكرمة  جدة   الرياض 

١,٢٩٤  ٢,٨٠١  ٤,٠٨٧  

  

  هـ١٤٢٥وزارة االقتصاد والتخطيط ، تعداد :    المصدر               
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  لكةبالمناطق الساحلية بالمم وارثخطط مواجهة الك ٦-١٣

عوامل منها العوامل الطبيعية مثل الفيضانات ، والحرائق ، والزالزل ، تحدث الكوارث نتيجة عدة 
وظاهرة تسونامي ، أوقد تحدث نتيجة عوامل آخرى مثل النزاعات السياسية ، والتقلبات اإلقتصادية 

  .وإنتشار األوبئة
ية تتباين وتترك الكوارث آثارها على األفراد والمجتمعات والدول ، وقد تكون آثارها إقليمية أو عالم

  .مدتها بين آثار قصيرة المدى أو متوسطة أو طويلة المدى
ومما يزيد في خطورة الكوارث صعوبة التنبؤ بحدوثها، حيث التحدث بإنتظام ولكنها فجائية، كما 

  .يمكن للطاقة الهائلة للكوارث تدمير كل شيء بما فيها األرواح والممتلكات
 المتوقعة بأنواعها المختلفة في مختلف مناطق المملكة وبناء لمخاطر الطبيعية وغير الطبيعيةونظرا ل

على تعميم معالي وزير الشئون البلدية والقروية لألجهزة البلدية بتكليف إدارات التشغيل والصيانة 
اإلدارة العامة للتشغيل / بها لتتولى المواضيع المتعلقة بمواجهة الكوارث ، فقد قامت إدارة التشغيل 

دليل األجهزة البلدية في إعداد خطط مواجهة " كالة الوزارة للشئون الفنية ، بإعداد و/ والصيانة 
هـ متضمناً الخطوط اإلرشادية الواجب إتباعها إلعداد خطط مواجهة ١٤٢٤وذلك عام " الكوارث 

ة الكوارث بالتعاون مع باقي األجهزة المعنية في المملكة ، وذلك استناداً للمهام الموكلة إلى األجهز
  .البلدية ، والواردة في ثماني مواد من نظام الدفاع المدني

  
  :أهداف خطط مواجهة الكوارث ١-٦-١٣

تحقيق الجاهزية التامة للجهة المنوط بها المشاركة في مواجهة الكارثة ومنها األجهزة البلدية من أجل تحييد 
داء إلحتوائها والتقليل من الخسائر عنصر المفاجأة للكارثة بقدر اإلمكان ، وتحقيق أكبر قدر ممكن من األ

الناجمة عنها وكذا التداعيات التي قد تسببها من خالل التنسيق مع الجهات المشاركة ووضع التدابير 
  .واإلحتياطات المحققة لذلك

  في مواجهة الكوارث مهام ومسئوليات األجهزة البلدية والقروية ٢-٦-١٣

بلدية والمضمنة بنظام الدفاع المدني تشتمل على العديد من المهام والمسئوليات المنوطة باألجهزة ال
النشاطات التي يجب تفعيلها في مراحل الكوارث المختلفة وفق خطط واستراتيجيات محدودة سواء في 

  :وقد حددت تلك المهام في المواد التالية . مرحلة اإلعداد لمواجهة الكارثة ، أو مرحلة المواجهة الفعلية 
  :ىالمادة األولـ

حصر المهندسين والفنيين المتخصصين بإدارات الصيانة وجميع المعدات واآلليات ومشغليها  -١
الموجودة لدى األجهزة التابعة للوزارة التي يمكن االستعانة بها لهذا الغرض في حاله الطوارئ ، 

 أكبر ووضع الخطط العامة والتفصيلية التي تكفل تواجد المسئولين والمختصين عند الحاجة وتوفير
عدد ممكن من المعدات واآلليات وتحديد الشركات والمؤسسات والمكاتب االستشارية التي تتعامل 
مع الوزارة وفروعها ، وإمكانياتها المتاحة التي يمكن االستعانة بها في حاالت الطوارئ وتجديد 

  .المعلومات عنها بصفة دورية
الخدمات العامة والمباني السكنية دراسة جميع المخططات الهندسية الخاصة بجميع مرافق  -٢

والتجارية والتأكد من مطابقتها للموصفات القياسية الخاصة بها أو للتعليمات الصادرة بما في ذلك 
اشتراطات السالمة والوقاية من الحريق ، وعدم إعطاء تصريح البناء أو السماح بإستخدام المنشآت 

طلبات والتأكيد عند دراسة المخططات من إيجاد والمرافق إال إذا توفرت جميع تلك الشروط والمت
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مصادر احتياطية للطاقة الكهربائية في المرافق الحيوية الهامة والتي تدخل ضمن اختصاصات 
 .والوزارة تعمل اتوماتيكياً عند انقطاع التيار

  :ةـانيـالمادة الث

عرفة طبيعة التربة ، وذلك تقوم الوزارة بإجراء دراسة لجميع المخططات الجديدة في المدن والقرى لم
لتقرير مدى مالءمتها لطبيعة المنشآت المراد إقامتها سواء سكنية أو صناعية أو تجارية ، وإلزام أصحاب 
األراضي الخاصة الخاضعة للتخطيط لعمل هذه الدراسة عند طلبهم تخطيط أراضيهم ، وكذلك األراضي 

في أي موقع داخل النطاق العمراني (يها الدور األراضي التي ستقام عليها مباني أكثر من خمسة أدوار بما ف
 )الدفاع المدني(وزارة الداخلية : على أن تقوم الجهات ذات العالقة وهي . )سواء حكومية أو خاصة

ووزارة الزراعة ووزارة البترول والثروة المعدنية وأي جهة حكومية أخرى لها عالقة بدراسة وتحديد 
 ، ووضع القواعد الزالزل والسيول والفيضانات والبراكين: واألخطار مثلالمناطق المعرضة للكوارث 

  . والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك وتزويد وزارة الشئون البلدية والقروية بها
  

  :ةـادة الثالثـالم

تعمل الوزارة بمشاركة الجهات المعنية بإزالة المباني المتداعية واآليلة للسقوط وكذلك أنقاض المباني 

  .لمتضررة ، وفق ماهو موجود من أنظمة وتعليماتا

  :ةـالمادة الرابع

  . وذلك لتجنب التركيز وللحد من أثار الكوارثتراعي الوزارة توزيع النشاطات والسكان عند تخطيط المدن ، 

  :المادة الخامسة

لعامة للدفاع تشارك الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة كالجهات العلمية المتخصصة والمديرية ا

المدني ووزارة البترول والثروة المعدنية وأية جهة أخرى لها عالقة بوضع التعليمات واالشتراطات الفنية 

 في المنشآت العامة والخاصة ، سيما في – وخاصة الزالزل –الخاصة بمستلزمات السالمة ضد الكوارث 

  .ترتيبات التي تكفل تحقيق ذلكالمناطق المحتمل تعرضها لمثل هذه األخطار ووضع القواعد وال

  : المادة السادسة

  :باإلضافة إلى الواجبات المنصوص عليها بالمواد السابقة تعمل الوزارة تنفيذ ما يأتي

عدم الترخيص بإستخدام العمائر والشقق السكنية كمستودعات للتخزين ووضع الضوابط التي تكفل  .١

  .)المديرية العامة للدفاع المدني  (رة الداخلية تحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة كوزا

عدم منح أو تجديد رخصة مزاولة العمل ألصحاب المهن والحرف التي تصدرها الوزارة إال بعد  .٢

 .توفر إشتراطات الوقاية ومعدات مكافحة الحريق وفقاً للوائح الصادرة من مجلس الدفاع المدني 

  :المادة السابعة

 مع الجهات ذات العالقة كالمديرية العامة للدفاع المدني في وضع القواعد تشارك الوزارة بالتنسيق
والترتيبات التي تكفل إلزام أصحاب المباني السكنية والتجارية األهلية والتي تتكون من ستة ادوار فأكثر أو 

كبيرة تحتوي على ست عشرة وحدة سكنية فأكثر واألسواق العامة والمراكز التجارية وصاالت المعارض ال
 والفنادق بجميع فئاتها وما في حكمها كالشقق المفروشة )٢م١٠٠٠(التي التقل مساحة مبانيها المسقوفة عن 
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المعدة لإليجار اليومي أو الشهري والمباني الصحية األهلية كالمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية 
لعاب والمنتزهات الكبيرة وأماكن االحتفاالت والمباني األهلية التعليمية بجميع أنواعها وفئاتها ومدن األ

 عن )كل خمس سنوات(العامة وقصور األفراح والصاالت الرياضية وما في حكمها بتقديم تقرير دوري لها 
ويتم العمل بموجب هذه المادة . مدى سالمة وصالحية تلك المنشآت من قبل مكتب هندسي استشاري معتمد 

  .لدوري المقترحلحين صدور نظام الكشف الوقائي ا
  

  :المادة الثامنة

تنفيذ المهام الموكلة إليها فيما يتعلق بنقل الجثث في حاالت الطوارئ والكوارث حسب ما يرد في خطط 

  .اإلخالء الطبي

والمهام السابقة تبين الخطوط العريضة والرئيسية التي يمكن لألجهزة البلدية االنطالق منها إلعداد خططها 

تعلق بمواجهة الكوارث ، ويالحظ أن بعض تلك المواد قد هدفت إلى إيجاد إستراتيجيات الخاصة بها فيما ي

وقائية للتقليل من أخطار الكارثة عند وقوعها ، وهو أمر بالغ األهمية ويعد جزءاً من وظائف البلديات 

  .المضمنة في المادة الخامسة من نظام البدليات والقرى

  :ال اإلستعداد للكوارثإطار عمل أجهزة البلدية حي ٣-٦-١٣
  

ويشتمل هذا إلطار على المواضيع الرئيسة التي يجب التركيز عليها من قبل األجهزة البلدية عند إعدادها 
  .خططها وهي على النحو التالي

  

 فمن المعروف أن لكل منطقة إدارية خصائص سكانية وجغرافية :تحديد نسبة التعرض للكارثة  -١

ويمكن في ضوء هذا معرفة نوعية الكوارث المتوقعة في نطاقها ، وطبيعية وإقتصادية معنية ، 

وإستشعار مدى تأثيرها ن وبالتالي تبني اإلستراتيجيات المناسبة لها ، واإلستعداد لها بالكوادر 

البشرية ، والتجهيزات ، وهذا يتطلب إيجاد قاعدة معلومات كافية عن تلك الخصائص ومن ثم 

  .للكارثة ربطها بالتأثيرات المتوقعة 

ويعني بوضع تصورات مسبقة للوصول إلى أهداف مستقبلية في موضوع التصدي  :التخطيط -٢

للكارثة حسب نوعها ، طبيعية ، أوفنية ، أو بيئية ويقتضي األمر إعداد خطط منفصلة لكل نوع 

 :فيها المخططون العوامل التاليةمن أنواع الكوارث وعند إعداد خطة ما فمن الضروري أن يراعي 

  .عامل الوضوح في تحديد الهدف أو األهداف المراد تحقيقها من خالل الخطة  - أ

 .تعمل على تحقيق الهدف من النشاطات والمسئولياتاحتواء الخطة على مجموعة منظمة ومتسلسلة  - ب

  . التحديد الدقيق للمهام والمسئوليات لكل العناصر المشاركة في تنفيذها-ج

  .خرى ومالحظة قابليتها للتطبيق دون عوائق عدم تعارضها مع خطط الجهات األ-د

ألن أعمل التصدي للكارثة يتطلب إشتراك عدد من الجهات الحكومية ،  :التنسيق والمشاركة -٣

يختص كل منها بنشاطات ومهام معينة ، فإن التنسيق فيما بينها يصبح ضرورياً في مراحل 
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، وضياع الجهود ، فجميع الجهات الكارثة المختلفة واإل ترتب على ذلك فساد الخطط الموضوعة 

 .المعنية بالكوارث ستعمل في نهاية األمر كفريق واحد تحت إدارة وقيادة موحدة

 :المعلومات -٤

الشك في أهمية المعلومات لألجهزة المشاركة في مواجهة الكوارث وخالف المعلومات التي يمكن 

مرانية ، وشبكات الطرق ، ومشاريع اإلستفادة منها والتي يكون مصدرها البلديات ، كالمخططات الع

البنية التحتية ، والخصائص العمرانية والسكانية بشكل عام ، والنسيج الطبيعي للمنطقة اإلدارية ، فإنه 

يمكن للبلديات تبادل المعلومات مع الجهات المشاركة ألهميتها لكل منها ، فهناك المعلومات الجيولوجية 

لزراعة وكذا الخاصة بالسالمة من الحريق ، ويمكن لألجهزة البلدية والمناخية والبيئية والصحية ، وا

طلبها من جهات اإلختصاص كجزء هام تقتضيه مسألة إعداد الخطط من أجل أن تبنى هذه الخطط على 

معلومات وبيانات واقعية ، والمثل بالمثل فتلك الجهات يمكنها اإلستفادة من المعلومات التي توفرها 

  . في إعداد خططهااألجهزة البلدية

  :التمويل -٥

ويعنى باإلحتياجات التي يفرضها موضوع مواجهة الكوارث ، وفيما يتعلق بأعمال األجهزة البلدية فإن 

التمويل يقتصر على المهام المنوطة بها من خالل توفير اآلليات والمعدات والكوادر البشرية المشاركة 

  .في إطار الميزانية العامة الخاصة بها

ضي هذا من الجهة المسئولة في الجهاز البلدي التقرير حول كفاية تلك المعدات واآلليات أو ويقت

ضرورة تأمين المزيد منها ، وكذا توفير قطع الغيار لها ، وأعمال الصيانة الالزمة لضمان جاهزيتها 

عدات عند في أي وقت ، ويدخل ضمن هذا تبني البدائل الممكنة عن التأمين مثل اإليجار المؤقت للم

  .الحاجة لها 

  :التدريب -٦

ويشمل التدريب النظري ، والعملي وهما جزئان مهمان في إطار عمل مواجهة الكارثة بالنسبة للكوادر 

البشرية المشاركة لكل القطاعات الحكومية ومنها األجهزة البلدية ، ويهدف إلى الرفع من كفاءة 

ف عند تنفيذ الخطة لكل العناصر المشاركة من الجهات المشاركين ذهنياً وبدنياً واستكشاف نقاط الضع

الحكومية ، ويأتي التدريب من حيث التوقيت في مرحلة اإلعداد لمواجهة الكارثة فهو إحدى 

اإلستراتيجيات المهمة التي يجب التركيز عليها من أجل ضمان نجاح الخطط الموضوعة وسوف 

  .دريب الحقاًيتطرق الدليل إلى بعض المسائل التي تتعلق بالت
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  :عناصر إعداد وتنفيذ الخطة

  : عناصر هي٣وتتكون في الجهازالبلدي من 

  .اآلليات والمعدات.                *الكوادر البشرية.                    *اإلدارة *
  

وتتكون من فريق العمل المكلف بإعداد الخطط وأعمال الخطط وأعمال التنسيق وإدارة  :األدارة

فرق الميدانية المشاركة في أعمال الطوارئ وقد صدر تعميم معالي الوزير لألجهزة البلدية وتوجيه ال

المتضمن تكليف إدارات التشغيل والصيانة بها لتتولى المواضيع المتعلقة بمواجهة الكوارث ن وكذا 

  :تتولى ما يتعلق بالتدريب واإلشراف للفرق التنفيذية وفق إعتبارين أساسين هما

  . للتدخل السريع في مواجهة الكوارث بمختلف أنواعها الطبيعية والفنيةاالستعداد  - أ

قيام والوحدات الميدانية بأعمالها ومهامها بالتنسيق مع الدفاع المدني والجهات األخرى من خالل  - ب

غرف عمليات التنسيق وبموجب خطط وعمليات تنفيذية تحدد مهام وأدوار كل الجهات المشاركة 

 .في مواجهة الكارثة

  :ويمكن تلخيص دور فريق العمل فيما يلي

وضع الخطط المناسبة المتعلقة بالكوارث حسب نوعيتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة ،  -

  .وله في ذلك االستعانة بالجهات اإلدارية والفنية داخل الجهاز البلدي

لدي فيما يتعلق بأعمال الكوارث في مهمة التوجيه والقيادة للكوادر البشرية والفنية الممثلة للجهاز الب -

 .مراحلها المختلفة 

أعمال التنسيق األفقي والرأسي على المستويات اإلدارية المختلفة فيما له عالقة بتفعيل الخطط  -

 ).التجهيز / التكليف / التمويل / التدريب ( المعدة مثال 
 

  : الكوادر البشرية 

عملون مع رئيس الفريق ، والمسئولين من مهندسين وفنيين ويشتمل هؤالء على فريق عمل الطوارئ الذين ي
وموظفين ، وعمال صيانة وعمال نظافة وسائقين ممن يشاركون بشكل مباشر في أعمال مواجهة الكارثة 
مع الجهات الحكومية األخرى ويرتبطون برؤساء الفرق الميدانية لتلقي التوجيهات منهم وفق المهام 

  .نهمواألعمال المطلوبة من كل م
أن الكوادر البشرية المعنية بتنفيذ الخطط لمواجهة الكارثة يجب أن تكون على قدر من الكفاءة والقدرة 
  الشخصية للتعامل مع الكارثة ن وهذا ال يرتبط بالضرورة بالمستويات الوظيفية التي يشغلونها في الجهاز ، 

  دريبهم وتهيئتهم بالقدر الذي يمكنهم من أداءوعليه فإنه من المناسب إختيارهم بعناية تامة والتركيز على ت

المهام المنوطة بهم كفاءة عالية ن كما هو الحال عندما يتطلب األمر استخدام المعدات لرفع األنقاض بهدف 

إنقاذ المحتجزين تحتها حيث يتطلب هذا مهارات عالية من فريق التنفيذ حتى ال يزداد الوضع سوءاً ، 

  .كومية لإلنقاذ واإلسعاف مثل الدفاع المدني ، والهالل األحمرومالحظة أن هناك أجهزة ح
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  :اآلليات والمعدات

 اليومية والتي يمكن إستخدامها أيضاً في األعمال ويقصد بها تلك التي تستخدمها األجهزة البلدية لألعمال

الطارئة ، وتشمل الرافعات ، والبلدوزرات ، والجريدرات ، الشيول ، والونش ، والوايتات ، والقالبات ، 

والحفار ، وسيارات الرش ، وسيارات النظافة ، وسيارات اإلسعاف ، وحاويات النظافة ، ويمكن أن 

باء المتنقلة ووحدات دورات المياه المتنقلة عند إنشائها للحالة الطارئة في يضاف إلى ذلك مولدات الكهر

مواقع اإليواء المفتوحة ، كما تشمل على اآلليات والمعدات لدى متعهدي النظافة أو الصيانة المتعاقدين مع 

  .رالبلديات ، وكذا المتوفر لدى القطاع الخاص سواء أفراداً أو مؤسسات مما تكون متاحة للتأجي

  :مراحل الكوارث 

وفق وظائف األجهزة البلدية والمهام واألنشطة التي تمارسها بموجب نظامها ، وفي إطار أعمالها اإلعتيادية 

المختلفة ، وعالقتها بموضوع الكوارث من أجل إتخاذ اإلشتراتيجيات المناسبة وتبني اإلجراءات المساعدة 

فإن على المسئولين في الجهاز البلدي إتباع منهجيه مبكرة على تحقيق أكبر قدر وقائي ممكن من أثارها ، 

حيال هذا تهدف إلى السيطرة المبكرة على ما يمكن أن يتطور إلى كارثة أو ما يمكن أ يؤدي إلى مضاعفة 

أثر وقوع الكوارث حسب نوعها ، من خالل الوظائف المناطة بها بإستقاللية تامة إذا كان ذلك ممكناً ، أو 

 الجهات الحكومية األخرى في الحاالت التي تقتضي ذلك ، ولتوضيح هذا األمر فإنه يمكن بالتنسيق مع

  :تمييز ثالث مراحل زمنية إلدارة الكارثة 
  

  .المرحلة اآلمنة -١

 .مرحلة وقوع الكارثة -٢

  .مرحلة إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه -٣

  لكةالمناطق الساحلية بالممب كيفية إعداد خطط مواجهة الكوارث ٤-٦-١٣

  :ماهو المقصود بالخطة

  .هو حجم من األعمال المتسلسة المنسقة بين قدرات معينة لجهات متعددة في توقيتات متوقعة

ويتم هذا في إطار تنفيذ أهداف سبق تحديدها ، ويتم إعداد الخطط بهدف تدبير اإلجراءات المعقدة المتتالية 

التغير ، بما ال يسمح بالتفكير الكافي إلعداد المطلوبة في توقيتات محدودة في مواجهة مواقف سريعة 

  .ردرود األفعال فضالً عن األفعال

  .والعمل على تنقيتها بإستمراربل إن هذه الخطط أيضاً يتم إختبارها كل فترة وذلك لغرض كشف نقطة الضعف بها 

دريب المستمر ، كما يلزم إختيار قدرات الجهات المختلفة التي ستشارك في التنفيذ ، وذلك من خالل الت

  .والتقييم الذي يلي هذا التدريب
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  )كلها أو بعضها ( وتعد الخطط في الصور اآلتية 

 وتكون ذات مقياس رسم مناسب والتي تغطي المساحة الجغرافية التي يستهدف العمل بها : الخرائط -١

عليها  فه ، كما يوضحوخالويوضح بها المعالم الجغرافية الطبيعية من جبال وهضاب ووديان وبحار وأنهار 

  .ومرافق ومحطات للطاقة والمياه والصرف  والمشروعات التنموية من مصانع المدن والقرى والمواني والمطارات

كما توضح عليها الطرق والكباري والمضايق واألراضي الصالحة للسير من عدمه ، وتكون الخرائط إما 

  . يتم تداولها من خالل أنظمة الحواسب مطبوعة على الورق في الصورة الرقمية الحديثة التي

والتي تشرح بالتفصيل الهدف المحدد الذي تعد من أجل تحقيقه هذه الخطة  :المذكرات المكتوبة -٢

والعوائق التي تواجه القوى القائمة بالتنفيذ ، كما تشرح الخطوات المتتالية والمتعاقبة التي يتم تنفيذها وتكون 

لة تدريجياً بعد ذلك ، نظراً ألن الخطوات التالية يدخل في تحديدها تطور تفصيلية في البداية ثم مجم

  ).الخ ..  عواصف – سيول –زالزل ( المطلوب مواجهتها من أخطار  األحداث

 وهي الجداول التي توضح تفاصيل أعمال النسيق بين األطراف المشاركة في تنفيذ هذه الخطة :الجداول -٣

لمتوقع مستخدماً المتغيرات الممكن توقيعها في تعدد الجدول حسب الموضوع ثم بإيقاعها الزمني المتسلسل ا

تغير بياناتها الرأسية واألفقية ، كما يمكن من خالل هذه الجداول حصر القدرات الخاصة بكل طرف من 

  .قوى بشرية ومعدات وعربات وقوى بشرية باإلعداد والتخصصات وأحياناً باألسماء 

 وتستخدم هذه الوسائل إليضاح التفاصيل المطلوب تنفيذها خاصة في :ال والصورالكروكيات واألشك -٤

المواقف المعقدة المحتملة والتي قد تواجهها الوسائل المختلفة المشاركة في نفس التوقيتات أو بتسلسل دقيق 

  .بها في الموقع المطلوب العمل فيهمطلوب أحكام تنفيذية نتيجة إلزدحام الوسائل وتعاق
  

  ــطـرائالخـ

تستخدم لهذا الغرض خرائط بمقياس رسم مناسب حيث أنها سوف تثبت داخل غرفة العمليات وبالتالي فإن 
  : متر وبعرض مقارب لذلك ، وهو ما يسمح بإيضاح اآلتي ٣ – ٢الخريطة يمكن أن تكون بطول 

 .الخ ... طبوغرافية األرض من جبال وهضاب وسهول ووديان  

 ) .الخ  .. - عواصف – سيول –زالزل (  المختلفة أماكن األخطار المحتملة 

 .الخ ) ... والمحتمل تعرضها لألخطار ( المدن والقرى بالمنطقة  

 .الخ ... الطرق المرصوفة والطرق الترابية والتي سوف تستخدم لتقديم المعاونة  

 .الخ ...  خطوط نقل البترول والغاز – خطوط أنابيب المياه –خطوط الكهرباء  

 مواقع المعدات – من تحديد موقع األخطار – هذه الخرائط سوف يمكن عند تقديره موقف ما ووجود

 الطرق والمسافات المقطوعة من أماكن المعدات والعربات وحتى المواقع التي –المطلوب إستخدامها 

  .الخ ... تعرضت للكارثة وبالتالي الوقت المحتمل لوصلها للمنطقة المصابة 
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  مذكرات المكتوبةال نموذج ٤-٦-١٣

  خطة مواجهة الكوارث

  المنطقة              بالمملكة

  هـ/           اعتباراً من يوم          شهر        
  

  :خرائط المراجعة  -١

  ..مقياس رسم .. خريطة 

  ..مقياس رسم .. خريطة 

  :الخصائص المميزة للمنطقة  -٢

  :الجغرافيا العامة للمنطقة   - أ

للمنطقة من حيث الجبال والوديان ، والمناخ السائد طوال العام والموارد المعالم الجغرافية العامة 

  ).الخ ..  تعدينية – حيوانية – تباتية –مائية ( الطبيعية المتاحة 
  

  :التوزيع العمراني للمنطقة  - ب

  .مواقع المدن والقرى والطرق التي تربط بينها وبين باقي مناطق المملكة 

  : األعراض الهامة -ج

نشطة األقتصادية كآبار البترول والغاز ومعامل التكرير ومصانع البتروكمياويات وخطوط مواقع األ

 – محطات الكهرباء وخطوط الضغط العالي – المناطق المزروعة والمراعي –أنابيب البترول والغاز 

  .الخ ... خطوط المياه ومحطات المعالجة 

  : الخصائص السكانية -د

 الكثافة العالمية وأماكن الكثافات المنخفضة واألنشطة األقتصادية توزيع السكان مع إيضاح أماكن
  .واحتماالت وأحجام النمو السكاني في المستقبل 

  : المخاطر المحتملة  -٣

  :العواصف   - أ

  . توقيتات الهبوب خالل العام واتجاهاتها وشدتها المحتملة من واقع بيانات األرصاد السابقة وآثارها المتوقعة

  : السيول -ب

يتات هطول األمطار وشدتها خالل العام واتجاهاتها تدفق المياه طبقاً للتضاريس وذلك من خالل توق
  .بيانات األرصاد السابقة وآثارها المتوقعة 

  

  : الزالزل -ج

  .أماكن النشاط الزلزالي بناء على بيانات التسجيالت السيرميه السابقة وشدة الزالزل المتوقعة 
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  : األمكانيات المتاحة -٤

  : القوة البشرية -أ

  .الخ ..  سائقون – مساحون –مهندسون 

  : المعدات -ب

  .الخ ..  وايتات – ريبرز – أوناش – تحميل – حرف – إزاحة –آالت كشط 

  : الفكرة العامة للخطة -٥

يلزم وجود خطة إلدارة الكوارث للتغلب على آثار الكوارث والمساعدة على إعادة الهدوء والطمأنينة 

وتتشابه طرق التعامل مع الكوارث بغض النظر عن أنواعها ، حيث تشكل المصداقية ،  للمجتمع

 .والشفافية في التعامل مع الكوارث أحد أسس اإلدارة الناجحة للكوارث

ستخدام المعدات بأطقمها إوتوضح فيها األخطار المحتملة إجماالً وما تتطلبه من إجراءات ، وأسلوب 

ة المنكوبين ـة األرواح والممتلكات وإغاثـمحتملة ، وكيفية العمل على حمايالفنية لمواجهة األخطار ال

ى اآليلة للسقوط ـة المبانـ يخص البلديات في أعمال اإلخالء واإليواء وخطط وأساليب إزالا، وتنفيذ م

  .، ورفع األنقاض وإزالة آثار ماتهدم من مبان ، والمساهمة في إيجاد موارد مياه احتياطية

  : الخطة  مراحل-٦

  : المرحلة اآلمنة -أ

            بالتحديث المستمر لبيانات المخاطر المحتملة واألنشطة األقتصادية بالمنطقة يتم تدقيق خطط مواجهة -

  .الكوارث المحتملة بمختلف أنواعها    

  .ركتها في مواجهة الكوارث المحتملة استمرار أعمال التنظيم وكذلك أنشطة التنسيق مع الجهات المحتمل مشا-

  . التدريب المستمر للكوادر البشرية وبإستخدام المعدام المتاحة والتأكد من القدرات الفعلية لهما-

  . الصيانة المستمرة لآلليات والمعدات والتأكد من توافرها وصالحيتها وتدبير قطع الغيار الالزمة -

  : مرحلة التحذير من الكارثة -ب

خالل معلومات أجهزة الرصد التي تصل إلى غرفة عمليات الجهاز البلدي عن أي إحتمال من . ١

ويتم فيها اخطار األطقم ، وتجهيز المعدات استعداداً للقيام بما تكلف به من أعمال ، . لوقوع كارثة 

  .وكذلك إعاد مركبة الفريق الميداني 

  .جهات المحتمل مشاركتها في مواجهة الكارثةتحقيق االتصال واستمرار أعمال التنسيق مع باقي ال. ٢

  .مراجعة األجهزة للخطوات المحتمل اتخاذها طبقاً لخطة المواجهة . ٣

تنشيط العمل بغرفة عمليات الجهاز البلدي ، والتأكد من سالمة قنوات االتصال مع كل الجهات . ٤

  .المخطط اإلشتراك معها في المواجهة 
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  : مرحلة وقوع الكارثة -ج

هذه المرحلة يتوالى وصول البالغات من جهات مختلفة عن وقوع الكارثة ، وشكل التأثير الذي في 

وتكلف األطقم والمعدات باإلستعداد اإلنطالق إلى المناطق والمواقع المضارة فور . ينجم عن وقوعها 

ي لإلنطالق وتستعد كذلك مركبة الفريق الميدان. اتضاح الموقف وصدور التعليمات بالبدء في التحرك 

وتقوم غرفة عمليات المنطقة بتبليغ تفاصيل الموقف لغرفة عمليات الوزارة . عند صدور األمر 

  .بالرياض

  : مرحلة أعمال الطوارئ -د

في هذه المرحلة تنفذ خطة المواجهة وتصدر التعليمات إلى فرق العمل واألطقم والمعدات بتكليفات 
رة مع استمرار تبليغ غرفة العمليات بتطور الموقف أوالً محددة ، وتنطلق للعمل في المواقع المضا

بأول ، ويتم ذلك من خالل مركبة الفريق الميداني التي تنطلق لموقع الكارثة ، وتدفع المعدات بناء على 
  .الطلبات المبلغة منها تباعاً لتوفير الحجم المطلوب بموقع الكارثة 

لتنسيق مع الشركات التي تحوز معدات مطلوب ويتم اتخاذ اجراءات تعزيز القدرات من خالل ا
  .األستعانة بها إلستكمال قدرات المواجهة في موقع الكارثة 

  : مرحلة إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه -هـ

وهي المرحلة التي تلي مرحلة وقوع الكارثة وزوال خطرها ، وفيها تنشط إجراءات الصيانة 

الحياة إلى طبيعتها ، وإرجاع المتضررين إلى منازلهم واإلصالح للمنشآت المتضرورة ، وإعادة 

  .وعودة األنشطة إلى وضعها الطبيعي كما تبدأ المعدات في العودة إلى أماكن إنطالقها ومعها أطقمها 

  : أعمال التعاون والتنسيق -٧

  : مع الدفاع المدني -أ

فرع وزارة الشئون البلدية والقروية تكون أعمال التنسيق مستمرة مع الدفاع المدني من خالل مشاركة مدير 
  .المدن في إطار ما حددته الالئحة التنفيذية الخاصة بعمل هذه اللجان/ بالمنطقة في لجنة الدفاع المدني بالمناطق

ونظراً لقيام الدفاع المدني بإدارة موقع الكارثة واإلشراف المباشر على عمليات اإلخالء واإليواء وإعادة 
نسيق معه أساسي وضروري في هذه الخطوات لتحقيق تكامل الجهود في مواجهة الكارثة ، األوضاع ، فإن الت

  .وتشرح في هذه الفقرة السمات المميزة لهذا التنسيق في نطاق المنطقة
  

  : مع ممثلي الوزارات حسب اإلختصاص -ب

جانب االتصال ويتم من خالل لجنة الدفاع المدني والممثل فيها مديري فرع الوزارات بالمنطقة إلى 
  .المباشر معهم في المنطقة

  : مع الشركات -ج

  .ويتم بغرض توفير المعدات المطلوبة لعملية إدارة الكارثة سواء بالشراء أو بالتأجير

  : مراكز العمليات -٨

  . غرفة عمليات الوزارة بالرياض -أ
  . غرفة عمليات المنطقة -ب
  . مركبة الفريق الميداني في موقع الكارثة -ج
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  : أحكام عامة -٩

وتضاف في هذه الفقرة أي توجهات إضافية تخص المنطقة ونوعية المخاطر المتوقعة فيها واألعمال 
   .المميزة الموصى بها

  داول ــجلا -١٠

وتتضمن الجداول البيانات التي يسهل عرضها في صورة جداول مثل أسماء أعضاء فرق العمل 
  .دات واآلليات والعربات وأرقامهاوتخصصاتهم وأرقام هواتفهم وبيانات المع

  الكروكيات واألشكال والصور  -١١

  :وهي وسائل تضاف إلى وثائق الخطة لتوضيح تفاصيل دقيقة مطلوب إيضاحها 

  : كروكيات -١

توضح خطوط السير التي سوف تسلكها المركبات والمعدات واآلليات موضحاً عليها المسافات التي 
  .الخ  ... ستقطعها وحساب والوقت الالزم

  : األشكال -٢

التي توضح أساليب إنضمام فرق العمل والمعدات واآلليات عند اإللتقاء في نقطة مقابلة وترتيب قوالت 
  .الخ... التحرك وإستيعاب المعدات واآلليات بها 

  : الصور -٣        

 عن زالزل وتصور على سبيل المثال بعض أماكن الكوارث السابقة كالفوالق األرضية التي نجمت
 المناطق المنخفضة التي تتجمع – المناطق الحرجة في الوديان التي تسبب تدفقاً شديداً للسيول –سابقة 

  .الخ ... بها المياه عل هيئة برك تسبب فيضانات 
  

   مواجهة الكوارث بالمناطق الساحلية بالمملكة ةخطمراحل تنفيذ  ٥-٦-١٣
   

  : كوارث على مرحلتينتنفيذ خطة إدارة الويمكن إجمال أعمال 
  : مرحلة ماقبل الكارثة وتنقسم إلى: المرحلة األولى •
  .التخطيط -
 .اإلعداد -
  :ة مابعد حدوث الكارثة وتنقسم إلىمرحل: المرحلة الثانية •
  التقييم  -
 اإلستجابة  -
 أعمال اإلنقاذ  -
 عمليات اإلغاثة واإلنقاذ  -
  إعادة التأهيل  -

o إعادة اإلعمار 
o  التأهيل النفسي 

  

وتحتاج المراحل المذكورة إلدارة الكوارث إلى نظام ، مراحل خطة إدارة الكوارث ) ٦-١٣ (كلويبين الش
الكوادر الفنية المتخصصة ، واآلالت والمعدات ،  إجرائي سليم ، مع توفير الموارد الالزمة لتنفيذها مثل

 هيكل تنظيمي إداري تحتاج خطة إدارة الكوارث إلى كما. وعناصر البنية التحتية ، واإلتصاالت وغيرها 
  .للتنسيق والسيطرة على جميع مجريات األحداث
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  خطة إدارة الكارثة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  .مراحل خطة إدارة الكوارث) ٦-١٣( الشكل
  

  

 ذاإلنقا

 اإلعداد 

 مرحلة ما قبل الكارثة 

 التخطيط 

 مرحلة ما بعد الكارثة 

 التقييم 

 اإلستجابة 

  إعادة التأهيل
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  مرحلة ما قبل حدوث الكارثة :  المرحلة األولى ١-٥-٦-١٣
  

  التخطيط   : أوال 
  : لكوارث العناصر الرئيسية التالية ويشمل التخطيط إلدارة ا

 .تصنيف جميع أنواع الكوارث التي يمكن حدوثها سواء كانت طبيعية أو بسبب بشري •
تحليل اآلثار المحتملة لكل نوع من الكوارث ، وتشمل اآلثار على السكان ، والبيئة ، والمجتمع ،  •

 .والبنية التحتية ، واإلقتصاد وغيرها من اآلثار
 . اآلثار المحتملة وتصنيفها وفقاً لدرجة خطورتها وتوقعات حدوثهاتقييم أخطار  •
تطوير الخطط الالزمة لتجنب اآلثار المحتملة وكيفية إعادة التأهيل وفق درجة الخطورة والموارد  •

 .المتاحة
 .تحديث وتطوير الخطط المذكورة بشكل دائم مما يحافظ على فاعليتها ومصداقية تطبيقها •

  

  اإلعداد: ثانيا 
ويتم اإلعداد الجيد بالتأكد من صحة توظيف . رث هو اإلعداد الجيد  إن أفضل السبل للحد من تأثير الكوا

الموارد والموارد والتحقق من مدى جاهزيتها ، والتي تشمل األيدي العاملة ، والمعدات ، واآلالت ، 

 والتمويل ، والتنظيمات اإلجرائية والتقنيات الحديثة ، والمعلومات الالزمة ، واالتصاالت ، ووسائل النقل ،

  .واإلدارية وغيرها

  : ويتم في مرحلة اإلعداد العمل في المجاالت التالية 
  .عمليات اإلطفاء -
 .تطبيق األنظمة -
 .العمليات الطبية -
 .الصحة العامة -
 .أعمال الدفن والجنازات -
 .العناية والحماية -
 .النقل والتحركات -
 .عمليات اإلنقاذ -
 .لهندسيةاإلعمار واألعمال ا -
 الموراد ، والمساندة ، والتموين -
  

ويتم تنظيم مجاالت العمل المذكورة بما يضمن المعرفة التامة لألشخاص المسئولين بمهامهم وذلك لتأديتها 

  :بالشكل المطلوب ، مما يستدعي ضرورة تدريبهم على أدائها وفق مايلي

ة على أدوارهم ومهامهم الرئيسية في من خالل تدريب منسوبي األمانات والبلديات ومنظمات اإلغاث •
 .ويشمل ذلك أيضاً إجراء تدريبات عملية. خطط إدارة الكوارث 

 .معدات الخاصة لإلنقاذالإجراء التدريبات الخاصة للكوارث التي تتعامل مع المعدات الثقيلة و •
ولية ، تدريب األشخاص على أمن وسالمة المنشآت ، أساسيات البحث واإلنقاذ ، واإلسعافات األ •

والسالمة العامة وذلك بهدف تحسين المهارات والتعريف باألدوار التي يجب أن يلعبها األشخاص 
 .عند حدوث األزمة ، إضافة إلى اختبار مدى جاهزية وفاعلية تنفيذ هذه الخطط 
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نشر الوعي اإلجتماعي في وسائل اإلعالم عن الكوارث وتجنب آثارها المحتملة وخطط التعامل  •
 . جب أن تبين الحمالت اإلعالمية دور المواطنين والعامة عند حدوث األزمةوي. معها

مشاركة الشخصيات الهامة ، والمنظمات غير الحكومية ، والصحافة ووسائل اإلعالم في خطط  •
 .ة الكوارث والتدريبات الجارية عليهاإدار

 أحوال إلدارة الالزمة القوائم العامة ألنواع المعدات واآلالت) ٢-١٣(، ) ١-١٣(توضح المالحق  •
 .الطوارئ ، وعمليات البحث واإلنقاذ

،  وحماية البيئة ، والدفاع المدنيالتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية مثل الرئاسة العامة لألرصاد •
 .وجهات المرافق وغيرها من أجهزة الدولة األخرى

  
  مرحلة مابعد حدوث الكارثة:  المرحلة الثانية ٢-٥-٦-١٣
  

  التقييم  :أوال 
وينبغي العناية التامة بمرحلة التقييم . تقييم حجم الكارثة وآثارها هو أول مايتم عمله بعد وقوع الكارثة

  .حيث يبنى عليها جميع التقديرات والتحركات الالزمة لتنفيذ خطة إدارة الكارثة 
لكارثة أو توظيفها في غير ويؤدي التقييم الغير دقيق إلى عشوائية تقدير الموارد الالزمة إلزالة آثار ا

وينبغي أن يشمل التقييم تقديراً متكامالً لطبيعة وحجم الخسائر ، التوزيع الجغرافي . الصحيح مكانها 
والسكاني للمناطق المنكوبة ، وحجم الدمار الالحق بشبكات المرافق ، واحتياجات اإلنقاذ واإلغاثة 

، إضافة للحاجيات الضرورية من الطعام والماء الالزمة ، واحتياجات النقل ، والمعدات الالزمة 
  .والسكن وغيرها

  
  اإلستجابة : ثانيا 

وتشمل مرحلة . تبدأ مرحلة االستجابة ببداية التحركات وفق التقييم الذي تم في المرحلة السابقة 
ات مظاالستجابة أيضاً توفير الطعام والماء ونقلها للمناطق المنكوبة ، كما تشمل بداية تحرك المن

  .التطوعية والغير حكومية إلنشاء مراكز سيطرة وتحكم
ويلزم في هذه المرحلة تفعيل خطوط االتصاالت الالزمة بين الجهات المختلفة ، وضرورة التغطية 
اإلعالمية لوسائل اإلعالم للمساهمة في توعية المواطنين ومساهمتهم الفعالة في إدارة الكارثة ، 

  .رى في الحد من آثار الكارثةومساهمة الجهات الدولية األخ
ويجب على أجهزة الدولة العناية بالسكان المتضررين من الكارثة وتوفير احتياجاتهم الضرورية 

  .وتزويدهم بها
  

  اإلنقاذأعمال اإلغاثة و: ثالثا 
اإلنقاذ هو المرحلة الرئيسية في خطط إدارة الكوارث ، وهو التطبيق الحقيقي للخطة في األماكن 

  . من الكارثةالمتضررة
  :بلدية بالمعدات واإلمكانيات التالية / ولتنفيذ مرحلة اإلنقاذ بالشكل الصحيح ، فإنه يلزم تزويد كل أمانة 

  ).تحت األنقاض والركام(مجسات وجود حياة  -
 .آالت قطع الخرسانة وحديد التسليح  -
 .ماكينات لحام متحركة -
 .معدات نقل وتحميل الركام واألنقاض  -
 .ئيةمولدات كهربا -
 .الكوادر الفنية المدربة في كل المجاالت ، وخاصة في مجال شبكات الكهرباء والمياه -
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 .تجهيزات اإلسعافات األولية -
 .معدات إطفاء الحرائق  -

  :ولسرعة معالجة آثار الكارثة ومعاناة السكان المتضررين ، يلزم تجهيز الكوادر والمعدات والمواد التالية 
  .قوارير مياه الشرب  -
 .عمة المعلبةاألط -
 .األدوية والتجهيزات الطبية -
 .الخيام ، واألغطية ، والمالبس  -
 .توفير األطباء ، واألخصائيين النفسيين وغيرها من الكوادر الطبية الالزمة -
 .المولدات الكهربائية -
 .سيارات اإلسعاف -
 ).بتروالهليوك(طائرات اإلخالء الطبي  -
 

دوث اإلرتباك والفوضى ، حيث تصيب السكان المنكوبين ويجب مراعاة الظروف المحيطة بالكارثة من ح
حالة من الرعب والصدمة مما حل بهم ، مما يستدعي ضرورة تناول وإدارة المشكلة بعناية شديدة 

وقد يحتاج األمر في بعض األحيان لسن أنظمة خاصة يتم تطبيقها خالل مرحلة . واستراتيجية محكمة
  .اإلنقاذ بعناية وحرص تام

مليات اإلنقاذ إلى تضافر جهود العديد من الجهات مثل الفرق الطبية ، وفرق البحث واإلنقاذ، وتحتاج ع
كما تدعو الضرورة إلى . ووسائل النقل ، والجهات البلدية المكلفة باإلنشاء والتعمير وغيرها من الجهات

ز تنسيقي موحد  ، مما يحتاج لضرورة وجود مرك وغيرهاتنسيق جهود المنظمات اإلنسانية والحكومية
  .لالستفادة القصوى من الجهود المبذولة

  

  إعادة التأهيل: رابعا 
وتشمل . في هذه المرحلة األخيرة من خطة إدارة الكارثة ، تأتي مرحلة إعادة التأهيل وتجاوز آثار الكارثة

ات لمساعدة هذه المرحلة إعادة الحياة الطبيعية للمنطقة المنكوبة وإعادة تأهيل شبكات المرافق والخدم

  .السكان المتضررين على استعادة مجريات الحياة الطبيعية بعد انتهاء الكارثة 

  :وتتكون مرحلة إعادة التأهيل من عنصرين أساسيين هما 
  .إعادة إعمار المنشآت والمرافق المتضررة  -
 .إعادة التأهيل النفسي للسكان المنكوبين  -

  

  إعادة اإلعمار  .١
  :  ما يلي وتشمل عملية إعادة اإلعمار

  المساكن -
 أماكن الترفيه -
 شبكات المرافق -
 : الخدمات الضرورية من  -

 .مدراس وجامعات 
 المستشفيات والمراكز الطبية 
 الطرق والكباري واألنفاق  
 المباني الحكومية 

  .وتحتاج هذه العمليات جميعها إلى توفير الموارد المادية والمالية القصوى 
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  إعادة التأهيل النفسي  .٢
تنوع تو. فراد المنكوبين إلى متابعة العالج النفسي من اآلثار النفسية السلبية عليهم من الكارثةأليحتاج ا

  :المشاكل النفسية التي قد تتسبب الكارثة في حدوثها مثل 

  اآلثار اآلنية -

 الصدمة 

 القلق الحاد ، والخوف والرعب  

  اآلثار طويلة المدى  -

 فقدان األمل  

 ارفقدان القدرة على اتخاذ القر 

  آثار نفسية آخرى  -

 العدوانية  

 اإلحباط والحزن المزمن  

 الكوابيس واألحالم المزعجة  

  .من اإلضطرابات النفسية المؤلمة)  سنوات١٠-٥عمر(تعاني النساء واألطفال  -

  :ويلزم لعالج هذه األمراض النفسية الناتجة عن حدوث الكارثة ضرورة توفير العالجات النفسية التالية    

   .ي الضغوط العصبيةالتحكم ف -

  .عالج خاص لبعض الحاالت الفردية -

  .توفير أطباء متخصصين في الطب العائلي -

 ).كنوع من العالج(لكارثة النفسية مجموعات نقاش آثار ا -

 .العالج ضد الكآبة -
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  )١-١٠(ملحق 
  

 القوائم اإليجابية لمشروعات الفئة األولى
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  )١- ١٠(ملحق 

 على الساحل مباشرة ذات حساسية بيئية عالية وتصنف من ضمن مشاريع            ةجميع المشاريع الواقع  تعتبر  
، ) أ  (   حتى لو كان تصنيفها ضمن القوائم اإليجابية أو ضمن مشاريع الفئة األولى أو الثانية              ةالفئة الثالث 

  . ويجب أن تخضع لدراسة تقييم األثر البيئي) ب ( 

  )ائم اإليجابيةالقو ( الفئة األولىاريعمش

  : ضمنها ما يلي من ندرج التي تالمشاريع   

  . المساجد •
  .المدارس •
  . الفلل السكنية •
  .المباني السكنية •
صيانة األجهزة ، الخياطة الرجالية، المشاغل النسائية، السباآة والكهرباء( المحالت المهنية  •

  ). حكمهاوما في..... النجارة، إصالح المفاتيح، إصالح األحذية، الكهربائية
، المخابز العادية، الدواجن، المالحم، التموينات(المحالت التي لها عالقة بالصحة العامة  •

صوالين ،  والفاآهة والمحامصرالخضا، محالت بيع المياه المحالة، المعجنات والحلويات
  ).وما في حكمها..... بيع القرصان، الحالقة

، مالبس جاهزة وأحذية، ربائية وااللكترونيةبيع األجهزة الكه(  المحالت التجارية العامة  •
 تمؤسسة مقاوال، خطاط ورسام، محل ديكور، مكتبة، مكتب عقاري، مكتب خدمات عامة

، نظارات، آبائن هاتف، مكتب سياحة، صيدلية، تسجيالت، أستوديو تصوير، عامة
 في وما... الصراف اآللي، تأجير مستلزمات الحفالت والرحالت، آمبيوتر، المفروشات

  ).حكمها
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  يةـة الثانـع الفئـاريـمش



  اإلشـتراطات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل
 كة العربية السعوديةالمناطق الساحلية بالممل

  
  متطلبات الدراسات  الخاصة الجزء الخامس- حلة الثانيةتقرير المر                                           

 ٩٦  - ٥  إلقامة المشاريع الساحلية

  )٢-١٠(ملحق

  يةـاريع الفئة الثانـمش

  : وتتضمن المشاريع التالية وما في حكمها،)الفئة أ(المشاريع البلدية : أوالً 

  .مراآز تأجير المعدات الثقيلة •
  .مراآز بيع مواد البناء •
   .المقاهي الشعبية •
  ).ثانوي، متوسط، ابتدائي ( المدارسمجمعات  •
  . بيع وتوزيع الغازتمحال •
  .خزانات المياه •
  .اآلبار االرتوازية والسطحية •
  .معارض بيع السيارات •
  .أسواق الفحم والحطب •
  مراآز تأجير الدراجات النارية و رآوب    •
  .الحيوانات •
  .مواقف السيارات باألقبية واألدوار المتعددة •
  .االستراحات المعدة لإليجار •
  .مراآز الرياضيةال •
  .قصور األفراح •
  .الشقق المفروشة •

  : وتتضمن المشاريع التالية وما في حكمها،)الفئة ب(المشاريع البلدية :ثانياً 

    .أسواق التشليح •
  . محطات الوقود و الغسيل و التشحيم •
  .مراآز صيانة السيارات والمعدات وتشمل تغيير  الزيوت والتشحيم وغسيل السيارات •
  . المهنيةمجمعات الورش •
  :المجمعات السكنية التي تشمل •
  ).           التي يزيد ارتفاعها على ثالثة أدوار(مجمع العمائر السكنية الخاصة والحكومية  •
  ). فلة سكنية٤٠التي يزيد عددها على (مجمع الفلل السكنية  •
  ).٢م٣٠٠٠التي تقل مساحتها عن (مدن األلعاب والمراآز الترفيهية داخل المدن  •
  .معات والكليات والمعاهد الصحيةالجا •
  . المراآز الصحية والمستشفيات والمعامل الطبية •
  .الفنادق •
  . مجمعات األسواق التجارية •
  . المطابخ •
  . أسواق السمك •
  . أسواق اللحوم •
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  . أسواق الخضار والفاآهة المرآزية •
  .مصانع ومعامل المواد الغذائية  •
  .مصانع الطوب األحمر األتوماتيكي والبلدي •
  .امل تحميض األفالممع •
  . معامل األصباغ الواقعة خارج المناطق الصناعية •
  .محالت بيع ومستودعات تخزين المواد الكيميائية والمنظفات •
  .اليوم/ من الماء ٣م ١٣٠مغسلة المالبس التي تستخدم أآثر من  •
   .المطابع •
  .خلط وتعبئة المنتجات الكيميائية خارج المناطق الصناعية •
  . المواسير ومصانع الغاليات وورش الماآينات ومصانعحرآاتأعمال الم •
  .مطاحن الحبوب والغالل  •
  .مصانع المنسوجات والغزل والسليلوز الواقعة  خارج المدن الصناعية •
  .مصانع المطاط والبالستك الواقعة خارج المدن الصناعية •
اجن ألقل من المشاريع الخاصة بتربية الدواجن الالحمة أو إنتاج األمهات أو مجازر الدو •

  . طائر في الدورة٢٠٠٠٠
  .مشاريع تصنيع وإنتاج األعالف •
  .مواقع مستودعات تخزين الكيماويات غير البترولية •
  .٪١٥توسعة وتعديل الطرق القديمة بما ال يزيد على  •
  .أسواق الحراج •
  .  أسواق األنعام •
 التي طاقتها أقل المجمعات الموحدة للكسارات والخالطات اإلسمنتية داخل المدن والمحافظات •

  .طن من الخرسانة سنويا٢٠٠٠من 
  . جلدًا حيوانيًا يوميًا٧٥٠ في السنة أو ٢أعمال الدباغة ألقل من مليون قدم م •
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  )٣-١٠(ملحق 
  

  ةـالثـة الثـع الفئـاريـمش
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  )٣-١٠(ملحق

  ةـاريع الفئة الثالثـمش
 

والمناطق ) خاصة الساحلية(يئات الحساسة الفنادق والمنتجعات والمشاريع السياحية قرب الب  •
السياحة البيئية ) نزل(األثرية والمحميات والمجمعات السكنية وشواطئ البحر ومنتجعات 

 .الساحلية ونوادي الغوص
  .مشاريع التنمية والمخططات العمرانية وتوسعاتها ومجمعات اإلسكان العام  •
 . المتصلة بالشاطئأعمال التعديالت بخط الشاطئ والبحيرات الصناعية  •
 .مصانع اإلسمنت  •
 . استخراج المعادن •
 الصناعات الكيماوية البتروآيماوية الكبرى آصناعة السماد والمنتجات البترولية واألدوية  •

 .وغيرها
 .مصانع تكرير للزيوت النباتية والحيوانية وغيرها •
 .أعمال للتنقيب واإلستخراج وتنمية حقول البترول والغاز •
 . آم٥٠نابيب تحت البحر أو في البر ألآثر من إنشاء خطوط أ •
 .وحدات فصل ومعالجة البترول والغاز •
 .٣م١٥٠٠٠مستودعات تخزين البترول أو منتجاته لسعة أآثر من  •
 .منشآت تكرير النفط •
 .مصانع البتروآيماويات •
 . ميجاوات٣٠محطات الطاقة ألآثر من  •
 .محطات الطاقة النووية •
 .محطات وقرى الطاقة الشمسية •
 .محطات وخطوط نقل الطاقة الدولية عبر الدول •
 .محطات تحلية المياه المالحة •
  أنظمة النقل الضخمة آالكباري ومترو األنفاق وخطوط السكك الحديدية والطرق السريعة    •

 ). آم٥٠ألآثر من (والطرق العادية 
 .المطارات المدنية العسكرية •
 .الموانئ وتوسعاتها من أرصفة ومساحات وغيره •
 . رسى وسقاالت ومارينا القوارب واليخوتم •
 .مشاريع الري وشبكات الصرف الصحي العامة أو توسعاتها بما في ذلك السدود وغيرها •
 .محطات المعالجة لمياه الصرف •
 .مصبات نواتج محطات المعالجة لمياه الصرف إلى البحر أو األدوية •
 .مشاريع إنشاء المدن والمناطق الصناعية النموذجية •
في (آت البلدية العامة لمرادم النفايات المنزلية ومناطق رمي المخلفات المنزلية السائلة المنش •

 ).حالة عدم وجود محطات معالجة بالمنطقة
 ). مرادم– تقنيات –النقل والتجميع (مشاريع التخلص من النفايات الطبية  •
 .مشاريع معالجة النفايات المنزلية ومرامي البلدية العامة •
 . ومعالجة والتخلص من النفايات السامة والخطرةمنشآت تخزين •
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  )٤-١٠(ملحق 
  

  التقويم البيئي للمشاريع التنموية

  إستمارة معلومات لمشاريع الفئة األولى
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  )٤-١٠(ملحق 
  
  

  التقويم البيئي للمشاريع التنموية
  الفئة األولىإستمارة معلومات لمشاريع 

                                         )(                     لمشروع 
    )    هيئة                                 / وزارة (بموجب تصريح                   
  :وتاريخ/                     :رقم                  

  
  
  

  :تعليمات
  
ألمر مع اإلشارة إلى يجب اإلجابة عن جميع األسئلة مع إمكانية إضافة مرفقات أخرى إن لزم ا -١

  .الجزء أو الفقرة المرتبطة بها في اإلستمارة
 .يجب التوقيع والختم في نهاية اإلستمارة من قبل الشخص المسئول أو الممثل الرسمي للمشورع -٢
  .مع المستندات المطلوبة للحصول على رخصة البناء اإلستمارة بعد تعبئتها تسلم -٣
  

  -:معلومات عن مقدم الطلب
: لطلباسم مقدم ا

...................................................................................................  
: عنوانـــــه

...................................................................................................  
: الهاتـف والفـاكس
...................................................................................................  
: البريد اإللكتروني

...................................................................................................  
  

 -:معلومات عامة
  ........................) أخرى – سياحي –اري  تج– سكني – زراعي -صناعي : (نوع المشورع 
  (            )توسعة لمنشأة قائمة (            )                            منشأة جديدة 

  
 -:وصف النشاط 

  (.....................)حدود مدينة (        ) أو خارج (        ) داخل : الموقع 
  (......................)ية اسم المدينة أو المنطقة الصناع

  نسمة...............م حول المشروع ٢٥٠قدر عدد السكان في حدود 
  متر مربع ......... -هكتار ........ مساحة موقع المشروع 

  )يرجى إرفاق خريطة واضحة للموقع توضح البعد عن المجتمعات السكنية(
  

  -:        نوع وكمية الوقود المستخدم                                  -:مصادر الطاقة
  
 
.اإلدارة العامة للتقييم والتأهيل البيئي : إعداد -) الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة(وزارة الدفاع والطيران : المرجع )  ١(

)١( 
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  -:األنشطة اإلنشائية
  :تاريخ البدء بــها ومدتــها 
  :المساحة المــراد تهيئتــها 

  : إلنشائية وصف األعمال ا
  

  
  

 
  
  

اذكر جميع التصاريح والموافقات المتحصلة من الجهات ذات العالقة لقيام هذا المشروع مع  (:التصاريح
) إرفاق نسخ منها

.........................................................................................................  
.........................................................................................................

.........................................................................................................  
  
  

  -:إقرار 
 في هذه اإلستمارة وفي حالة الرغبة في إجراء أي تعديالت الحقة فسيتم أصرح بصحة المعلومات المذكورة
  .إبالغ الرئاسة قبل الشروع في ذلك

  
...................           ...................             ..................         .................  

        الختم                  التاريخ             المقر بما فيه                   منصبه            

 )ة أو ا لزراعيةمثل الصناعي(خاص باملشاريع اإلنتاجية
 -:وصف مبسط للمنتجات ومعدالا  

 
 -):صلبة(-)بودرة(-)سائلة(وصف مبسط للخامات وكمياا ومصادرها  

  
 

 عدد العمالة                 عدد ساعات اإلنتاج               عدد الورديات 
 الكاتلوجات وصف مبسط ملراحل التجهيز واإلنتاج ترفق يف أوراق ورسومات خارجية ويضاف إليها 

 )والتقارير الفنية إن وجدت
...................................................................................................  

...................................................................................................  
...................................................................................................  
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  )٥-١٠(ملحق 
  

  التقويم البيئي للمشاريع التنموية

  استمارة التقييم البيئي للمشاريع البلدية    
 مشاريع الفئة الثانية  
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  )٥- ١٠(     ملحق

  المملكة العربية السعودية
  وزارة الشئون البلدية و القروية

  

  استمارة التقييم البيئي للمشاريع البلدية    
 )ب(مشاريع الفئة الثانية   

  
  

  )ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( المشروع اسم

  

  )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( للتصريح المانحة الجهة

  

  )ــــــــــ ــــــــــــ( بتاريخ )   ــــــــــــــــ ( رقم تحت

                                       

 

 

  

  تعليمات ينبغي االلتزام بها عند ملء االستمارة
يجب اإلجابة على جميع األسئلة مع إمكانية إضافة مرفقات أخرى إن لزم األمر مع اإلشارة إلى الجزء  -١

  .أو الفقرة المرتبطة بها في االستمارة
حدى المؤسسات أو المكاتب االستشارية البيئية المؤهلة لدى الرئاسة  يجب تعبئة االستمارة فقط من قبل إ-٢

  ).مرفق قائمة بهذه الجهات(العامة لألرصاد و حماية البيئة 
 يجب التوقيع والختم في نهاية االستمارة من قبل الشخص المسئول أو الممثل الرسمي للمشروع ومن -٣

  .قبل الجهة المؤهلة المعدة لالستمارة
  :ستمارة بعد تعبئتها إلى العنوان التالي ترسل اال-٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بلديـــة / أمانة
  ـــــــــــــــــــالعنوان البريـــــدي  ــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  : بيانات عامة-١
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :اسم المشروع١-١
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 ١٠٥  - ٥  إلقامة المشاريع الساحلية

  ) ــــــــــ أخرى- سياحي - تجاري - سكني -زراعي  - صناعي( : نوع المشروع٢-١
  )ـــــــــــ( لمنشأة قائمةتوسعة  )ــــــــــ( جديدة منشأة : طبيعةالمشروع٣-١
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ): مقدم الطلب(ع  اسم مالك المشرو٤-١
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:   عنوانـــــــه٥-١
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الهاتف٦-١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفاكــس
  ــــــــــــــ الموقع اإللكتروني ــــــــ  ـــــــ: البريد اإللكتروني٧-١
  

 -: بيانات المشروع-٢
  )ـــــــــــــ(حدود مدينة     )    (    أو خارج (           ) داخل :  الموقع١-٢

  

يرجى إرفاق خريطة واضحة لموقع المشروع بمقياس رسم مناسب و معتمدة من الجهة اإلدارية (
 و األنشطة المجاورة و طرق المواصالت و المناطق المختصة موضحا عليها المجمعات السكنية

  )السياحية و المحمية إن وجدت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:   عنوان المشروع٢-٢
  ــــــــ): ٢م(المساحة الكلية للمباني ــــــــ):   ٢م( مساحة موقع المشروع ٣-٢
  ــــــــــــ: ستخدمة الوحدة المـــــــــــــــ:  الطاقة اإلنتاجية٤-٢
  ــــــــــــــ:  المنتج الثانوي  ـــــــــــــــ:  المنتج النهائي٥-٢
  

  : وصف موجز للمشروع-٣
 ــــــــــــــــــــــــــــــ:للمشروع الرئيسية  الخصائص١-٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــ:  المكونات الرئيسية للمشروع٢-٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ:   مبررات المشروع٣-٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ:   أهداف المشروع٤-٣
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع إرفاق التقارير الفنية (مة بالمشروع  وصف العمليات الصناعية و التقنيات المستخد٥-٣
ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ):والكتالوجات التي تصف ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ١٠٦  - ٥  إلقامة المشاريع الساحلية

ــــــــ  ــــــــــ)يرفق نسخ التصاريح (: التصاريح الخاصة بالمشروع٦-٣  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : وصف األنشطة اإلنشائية و التشغيلية للمشروع-٤
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ:  تاريخ بـدء اإلنشاء ومدته١-٤
  ــــــــــــــــــــــــــ:  المساحة المـراد تهيئـتها وتسويتها٢-٤
ــــ ــــــــ:  وصف لمسارات الطرق المراد إنشاؤها داخل المنشأة أو خارجها٣-٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ ــــــــــــــــ:  وصف األعمال اإلنشائية وطرق التشييد المتبعة٤-٤
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــ:  التاريخ المقترح للتشغيل٥-٤
  ـــــــــــــ: ـ عدد الورديات: ـ عدد ساعات اإلنتاج: مالة المتوقعة عدد الع٦-٤
  : كميات المدخالت والمستهلكات خالل اإلنشاء والتشغيل٧-٤  

 يوم/٣في التشغيل ميوم/٣في اإلنشاء م المدخالت

   المياه لألغراض الصحية

   المياه للعمليات الصناعية

   الطاقة المستخدمة

   المواد الخام

  :  وصف المخلفات و المخرجات و االنبعاثات المختلفة٨-٤
  
  )يمكن إضافة مالحق مرفقة(

 في التشغيل في اإلنشاء المخرجات و االنبعاثات

  إنبعاثات غازية
 )أدخنة- أتربة-مواد عالقة(

  

    مياه صرف صحي

   مياه صرف صناعي

   مخلفات صلبة بلدية
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 ١٠٧  - ٥  إلقامة المشاريع الساحلية

   مخلفات صناعية

    مخلفات خطرة 
  

متضمنة نوعية و استخدام األراضي و أنواع الكائنات و النباتات و ( وصف البيئة المحيطة بالمشروع -٥
  ): يرجى التفصيل في مالحق أخرى- إن وجدت-المناطق السياحية و الترفيهية و المحمية و السكنية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ):وضح أهم التأثيرات مع التفصيل في مالحق مرفقة(  التحليل المبدئي للتأثيرات البيئية -٦
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ: التأثير على نوعية الهواء١-٦  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ:  التأثير على نوعية التربة٢-٦  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  التلوث المائي٣-٦  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  التلوث الضوضائي٤-٦  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  الثروة النباتية٥-٦  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ:  الثرة الحيوانية و السمكية٦-٦  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــ:  أي تأثيرات أخرى محتملة ناتجة عن المشروع٧-٦  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  :  وصف إلجراءات وتقنيات التحكم المعدة للتخفيف من التأثيرات البيئية-٧

  

  )يمكن إضافة مالحق مرفقة(
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 لمستخدمةإجراءات التحكم والتخفيف والتقنيات ا  نوع التأثير

 تلوث الهواء

 تلوث المياه

 التلوث بالمخلفات

 تلوث التربة

 حاالت الطوارئ والسالمة

  حاالت أخرى
  

  

  : إقرار الشركة أو المكتب االستشاري البيئي المعد للنموذج-٨
أصرح بصحة المعلومات المذكورة في هذه االستمارة وفي حالة الرغبة في إجراء أي تعديالت 

  .نة أو البلدية قبل الشروع في ذلك فسيتم إبالغ األماالحقة
  
  
           ـــــــــ             ـــــــــ         ـــــــــ         ـــــــ   ــ

    الختم             التاريخ                          اسم المكتب       المقر بما فيه          
  
  
  
  ):مشروعصاحب ال( تصديق مقدم الطلب -٩
  
  

           ـــــــــ             ـــــــــ        ـــــــــ         ـــــــــ    
    ختم مقدم الطلب             التاريخ                 المنصب                 ـم          االسـ     
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  )٦-١٠(ملحق 
  

  ية إعداد دراسة تقويم التأثيرات البيئعناصر
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  )٦-١٠(ملحق 
   إعداد دراسة تقويم التأثيرات البيئيةعناصر

   تقديم للمشروع–أوال 
  

   وصف المشروع وأغراضه–ثانياً 
 أهدافه 
 الحاجة منه 
محطة تحلية ، المرافق في الموقع والملحقة بالمشروع مثل محطة تنقية المياه (مما يتكون المشروع  

 ........)اإلسكان ، الكهربائية محطة الطاقة ، المياه 
 مراحل إنشاء المشروع 
 ) الحد األقصى–الحد األدنى (القوى العاملة الالزمة لتنفيذ المشروع  
 ) الحد األقصى–الحد األدنى (القوى العاملة المشغلة للمشروع  
 البدائل واإلختيارات 

  

  : وتشمل التالي ; وضع البيئة المحيطة بالمرفق –ثالثاً 
 واءجودة اله 
 التربة وطبقات األرض 
 علم المحيطات  
 المياه السطحية والجوفية 
 )حيوانية، نباتية (البيئة البرية  
 )حيوانية، نباتية (البيئة البحرية  
 إستخدامات أرض الموقع وما حوله من أراضي 
 ..)، المالك األصلي (ملكية األرض  

  

   التقويم البيئي ويشمل–رابعاً 
 لمحتملة للمشروع مع إيجاد البدائلتحديد التأثيرات العامة ا 
 تحديد التأثيرات الجوهرية من المشروع 
 :تحليل التأثيرات على 
 جودة الهواء   −−
 البيئة الطبيعية للبحر والساحل  −−
 المياه السطحية والجوفية   −−
 البيئة الحيوانية والنباتية   −−
 إستخدامات األراضي والعمران  −−
 المجمعات السكنية   −−
 المنظر الجمالي العام  −−
 اغيره  −−
  

   تقويم التأثيرات الجوهرية– خامساً
 ترتيبها حسب تأثيرها على المصادر الطبيعية 
 تقدير نسبة الضرر على المنطقة ومدى إمكانية إتساعه 
 العمر اإلفتراضي للمرفق 
 دراسات تخفيض التأثيرات المتوقعة 

  

 خالصة التأثيرات الهامة بعد إجراءات عمليات التخفيض– سادساً
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  )٧-١٠(حق مل
  

العوامل التي تؤخذ باالعتبار عند تحليل التفاعالت البيئية لمشاريع 

   و الفئة الثالثة) ب(و ) أ(الفئة الثانية 
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  )٧-١٠(ملحق 
  

العوامل التي تؤخذ باالعتبار عند تحليل التفاعالت البيئية لمـشاريع           
   و الفئة الثالثة) ب(و ) أ(الفئة الثانية 

  

  .يئي على صحة اإلنسان والتجمعات السكنيةأي أثر ب 
أي أثر بيئي على األنظمة االيكولوجية في المنطقة التي يقع فيها المشروع أو أي أنظمة أيكولوجية  

  .أخرى قد تتأثر بالمشروع
أي تأثير على منطقة أو مبنى له أهمية جمالية أو أثرية أو ترفيهية أو أنثروبولوجية أو معمارية أو  

 تاريخية أو علمية أو اجتماعية أو أي خصائص بيئية أخرى لها قيمة خاصة بالنسبة ثقافية أو
  .للحاضر أو األجيال القادمة

  .أي أثر على المياه السطحية ومجاريها والمياه الجوفية 
  .أي تهديد ألي نوع من أنواع المجموعات الحيوانية والنباتية 
  .أي تأثيرات بعيدة المدى على البيئة 
  .ي نوعية البيئة في المنطقة المعينةأي تغيير ف 
  .أي تدهور في نوعية البيئة 
 أو ردخان أو غبا(أي تلوث بيئي سواء على شكل غاز أم صلب أم سائل أم ضوضاء أم إشعاع  

  ).أبخرة
  .أي تهديد لسالمة البيئة 
  .أي تقليص لمدى االستخدامات النافعة للبيئة 
  .أي مشاكل بيئية مرتبطة بالتخلص من النفايات 
أي زيادة في الطلب على الموارد الطبيعية وغيرها من الموارد الشحيحة، أو التي يحتمل أن  

  . تنضب
  . أي تراكم للتأثيرات البيئية نتيجة لألنشطة الحالية أو األنشطة المستقبلية المحتملة 
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  )١-١٣(ملحق 
  

  قائمة بعمليات الطوارئ ومعدات غرفة العمليات
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 )١-١٣(ملحق 

  قائمة بعمليات الطوارئ ومعدات غرفة العمليات
 

 
1. Uninterruptible power 
2. Computer 
3. Remote Radio Communications with VHF/UHF Transceiver 
4. Dedicated telephone lines 
5. Portable handled transceivers 
6. Television 
7. Megaphones and speakers 
8. Calculators 
9. First aid kits 
10. Emergency water supply 
11. Emergency food supply 
12. Hard hats, reflective vests 
13. Flashlights / hand lamps 
14. Portable welding plant 
15. Cranes and earthmoving equipments 
16. Generators 
17. Fire fighting equipment 
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  )٢-١٣(ملحق 
  

  قائمة معدات إنقاذ الحياة ومجابهة المخاطر
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 )٢-١٣(ملحق 

 قائمة معدات إنقاذ الحياة ومجابهة المخاطر
  
 

1. Combustible gas / vapor detectors 
2. Contraction hard hats, lights 
3. Portable generators / light stands 
4. Rescue stretchers 
5. Throwaway protective clothing 
6. First aid and trauma kits 
7. Portable public address system 
8. Portable emergency light 
9. Portable two-way radio (hand held) with spare batteries and battery charger 
10. Hand tools (power and manual) 
11. Shovels 
12. Pry bars 
13. Sledge hammers 
14. Forklift 
15. Pickup and flat bed tracks 
16. Cherry pickers / snorkels 
17. Bulldozers, excavators etc 
18. Tents 
19. Gloves (latex and leather) 
20. Dust respirator 
21. Emergency burns trauma kit 
22. Gas welding / cutting torches with gas cylinders 
23. Concrete and steel cutting power saw 
24. Flash lights 
25. Fire extinguishers 
26. Portable barricades with flashers 
27. Road hazard reflectors 
28. Manhole winches with harnesses 
29. Electrical cables, pipeline tracers 
30. Exhaust blowers 
31. Fire axes 
32. Wrecking bars 
33. Parking cones 
34. Barricade tapes 
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  المـراجــع

   عبداهللا بن محمد – العمري -١

  لعربية وسبل تخفيف مخاطرها زلزالية شبه الجزيرة ا

  .هـ ١٤٢٦ الرياض –محاضرة القيت في االجتماع السنوي الثامن للحماية المدينة 

   عبداهللا بن محمد – العمري -٢

  الكوارث القدرية 

دورة الحماية المدينة الثانية المنعقدة بالمعهد العالي للدراسات األمنية بكلية الملك فهد األمنية الرياض 

  .هـ١٤٢٢

   عبداهللا بن محمد – العمري -٣

  أسس البحث في الكوارث 

  هـ١٤٢٢الرياض 

   رمسيس – ناشد -٤

الزالزل وتأثيرها على االقتصاد القومي في مصر ودور الشبكة القومية لرصد الزالزل المؤتمر 

  . جامعة عين شمس –السنوي العاشر لوحدة إدارة األزمات 

   األمم المتحدة -٥

  لدولية للحد من الكوارث تنفيذ األستراتيجية ا

  م٢٠٠٦مذكرة من األمين العام لألمم المتحدة نيويورك 

   وزارة الشئون البلدية والقروية -٦

  الدليل اإلنشائي لحساب األحمال الزلزالية 

  هـ١٤٢٠الرياض 

   وزارة الشئون البلدية والقروية -٧

 –معرضة للزالزل الجزء األول دليل مراجعة وتدقيق المخططات اإلنشائية للمباني في المناطق ال

  .هـ ١٤٢٥الرياض 

   وزارة الشئون البلدية والقروية -٨

 الجزء الثاني –دليل مراجعة وتدقيق المخططات اإلنشائية للمباني في المناطق المعرضة للزالزل 

  .هـ ١٤٢٥الرياض 

   إدارة التشغيل – وزارة الشئون البلدية والقروية -٩

  .هـ ١٤٢٤إعداد خطط مواجهة الكوارث الرياض دليل األجهزة البلدية في 
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   األمم المتحدة -١٠

  تقرير المؤتمر العالمي للحد من الكوارث 

  .م٢٠٠٥ اليابان – هيوجو –كوبي 

   سعد – رافع -١١

  تقويم مستوى الخطر الزلزالي بمنطقة مكة المكرمة 

  .هـ ١٤٢٢رياض  ال- جامعة الملك سعود –كلية العلوم ) غير منشورة ( رسالة ماجستير 

   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -١٢

  .  تقرير عالمي – تحد يواجه التنمية –الحد من مخاطر الكوارث 

  .م ٢٠٠٤ نيويورك –مكتب منع األزمات واإلنعاش 

 المملكة العربية –الجزء الثاني : جغرافية شبه الجزيرة العربية :  أبو العال ، محمود طه -١٣

  .م ١٩٧٢ض  الريا–السعودية 

الندوة (  الجفاف والتصحر من المشاكل البيئية في شبه الجزيرة العربية : الزغت ، معين فهد -١٤

  ) . م ١٩٩٤الجغرافية الخامسة ألقسام الجغرافية بجامعة المملكة 

 الرياض – الجزء األول – جغرافية المملكة العربية السعودية : الشريف ، عبدالرحمن صادق -١٥

  .ر المريخ م ، دا١٩٩٣

مجلة كلية ) استخدام بعض المعايير الحسابية في تحديد األقاليم المناخية(:  الشلش ، علي حسين -١٦

  .م ١٩٧٢ جامعة الملك سعود –اآلداب المجلد الثاني ، السنة الثانية 

 إلى ١٩٧٦ الجفاف في المملكة العربية السعودية خالل الفترة من : العيوني ، سمير بن حمزة -١٧

  .م ٢٠٠٣ الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئية جدة –م ١٩٩٦

 دراسة مناخية وديناميكية عن العواصف الترابية على المملكة العربية : الغفاري ، ياسر حمد -١٨

 جامعة – كلية األرصاد والبيئية وزارعة المناطق الجافة –السعودية ، رسالة ماجستير غير منشورة 

  .م ٢٠٠١ة  جد–الملك عبدالعزيز 

الجغرافية الكمية االحصائية أسس " :  الصالح ، ناصر عبداهللا ، محمد محمود السرياني -١٩

  .م ١٩٧٩جدة ، مطابع دار الفنون " وتطبيقات 

مجلة " إمكانية الزراعة البعلية في جنوب غرب المملكة العربية السعودية " : الطاهر عبداهللا أحمد -٢٠

  .م ١٩٩٤داب المجلد الثامنجامعة الملك سعود ، كلية اآل

مجلة " إستخدام بعض المعايير الحسابية في تحديد أقاليم الطرق المناخية " :  الشلش علي حسين-٢١

  .م ١٩٧١/١٩٧٢كلية اآلداب ، المجلد الثاني ، جامعة الرياض 
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الجغرافية األقاليم المناخية في المملكة العربية السعودية ، الجمعية  " :الجراش محمد عبداهللا  -٢٢

  .م ١٤١٣/١٩٩٢ )١٣(سلسلة بحوث جغرافية ، العدد " السعودية 

  .م ١٩٩٥القاهرة " الزراعة الحديثة بالمملكة العربية السعودية  " :بدوي حسين محمد  -٢٣

  .م ١٩٦٨مكتبة النصر الحديثة ، الرياض " البالد العربية السعودية  " :حمزة فؤاد  -٢٤

  .م ١٩٩٣القاهرة " ة العرب قلب جزير " :حمزة فؤاد  -٢٥

ترجمة علي عبدالوهاب شاهين ، بيروت ، دار النهضة " األراضي الجافة  " : والطون كنيت -٢٦

  .م ١٩٩٢العربية 

27- UNISDR  
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 التنظيمي إلدارة المناطق الساحليةالدليل 

  مقدمة ١-٦

تأتي هذه الدراسة في إطار متطلبات المرحلة الثانية لمشروع إعداد األنظمة والتعليمات البلدية إلدارة 
دف إلى وضع إستراتيجية عامة ومتكاملة إلدارة وتشغيل وتشغيل المناطق الساحلية في المملكة والذي يه

ويوضح هذا التقرير التصور األولي للهيكل . المناطق الساحلية في المملكة من الناحية الفنية والبيئية
التنظيمي المقترح للوحدات اإلدارية التي ستتولى إدارة وتشغيل المناطق الساحلية وإصدار التراخيص 

الوزارة ، (من المنطقة الساحلية في المستويات اإلدارية التي ستغطي هذه المهمة للمشاريع التي تقع ض
  .لكل وحدة إدارية في هذه المستوياتآما يستعرض التقرير األهداف والمهام المقترحة ). األمانة ، البلديات

  مصادر وأساليب جمع المعلومات ٢-٦
مي وأهداف ومهام الوحدات اإلدارية في هذا عتمد فريق الدراسة في وضع التصور المقترح للهيكل التنظيإ

   :الجزء على ما يلي

 حول الوضع التنظيمي الراهن للوزارة واألمانات المتوفرة من وزارة الشئون البلديةالمعلومات  .١
 . والبلديات عن األنشطة ذات العالقة بإدارة وتشغيل المناطق الساحلية

 ). تاإلنترن(موقع الوزارة على الشبكة اإللكترونية  .٢

 .عدد من المناطق الساحليةعلى الشبكة اإللكترونية لمواقع األمانات والبلديات  .٣

 .عدد من دول المنطقة العربية التي لديها سواحلعلى الشبكة اإللكترونية لمواقع األمانات والبلديات  .٤

  الوضع الراهن ٣-٦
 مهام بعض الوحدات اإلدارية ١-٣-٦

ات اإلدارية تؤدي مهام ذات عالقة بالمناطق يتضح من الوضع الراهن أن هناك مجموعة من الوحد
  .الساحلية سواء على مستوى الوزارة أو األمانات أو البلديات الفرعية

  على مستوى الوزارة  ١-١-٣-٦

  :يتبين ذلك من خالل بعض الوآاالت على النحو التالي
 :وآالة الوزارة لتخطيط المدن حيث تختص فيما يتعلق بالمناطق الساحلية بما يلي •

  .مراجعة المعايير التخطيطية وأنظمة البناء المعتمدة -

  .والخمسيةمراجعة المشروعات العمرانية في الخطط السنوية  -

شتراك في الدراسات النوعية التي تعد على مستوى المناطق لتنمية السواحل أو المناطق اإل -
  .السياحية



  اإلشـتراطات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل
 ة العربية السعودية                         المناطق الساحلية بالمملك

                                            
   التنظيميالدليل الجزءاالسادس-تقرير المرحلة الثانية      

 إلدارة المناطق الساحلية
٣ - ٦ 

 :وآالة الوزارة للشئون الفنية وتختص بما يلي  •

 .تماد الدراسات الهندسية للمشاريع البلديةعإوضع المعايير و -

  :وآالة الوزارة للشئون البلدية •

  .وضع المعايير والمواصفات الالزمة لتوفير بيئة صحية مالئمة -

 :وآالة الوزارة للمساحة واألراضي وتختص بما يلي  •

 .إنتاج الخرائط التفصيلية والطبوغرافية  -

  .ستعماالت األراضيإعديل معالجة تداخالت المخططات ومشاآل الملكيات وت -

 .فحص الملكيات والتأآد من خلوها من اإلدعاءات -

 على مستوى األمانات  ٢-١-٣-٦

  :يتبين ذلك من خالل بعض الوحدات اإلدارية على النحو التالي
 :وآالة الخدمات وتختص فيما يتعلق بالمناطق الساحلية بما يلي •

لنظافة والصيانة والحدائق وصحة البيئة اإلشراف والمراقبة على جميع الخدمات البلدية آا -
  .وإصدار الرخص المهنية ورخص المحالت

  .اإلشراف على تنفيذ مشاريع الحدائق العامة -

  .حتفاالتاإلشراف على تنظيم اإل -

 : التعمير واإلنشاء وتختص فيما يتعلق بالمناطق الساحلية بما يلي وآالة •

  .مدينةوضع المخططات التفصيلية والجزئية لألراضي في ال -

إصدار القرارات المساحية الخاصة برخص البناء للمباني المكونة من أآثر من دورين ،  -
  .والمباني الحكومية ، والورش ، والمحالت التجارية 

  .صدار الرخص المطلوبة لهاإمراجعة مخططات البناء للمباني المكونة من أآثر من دورين و -

 .تصميم مشاريع مرافق البلدية وتنفيذها -

 :ارة العامة لألراضي وبعض ما تختص به مايلي اإلد •
  .تنظيم شئون األراضي وإجراءات المنح وفحص الملكيات -

 على مستوى البلديات والبلديات الفرعية ٣-١-٣-٦

  ذلك من الوحدات اإلدارية التالية ويتبين 
 :وبعض مما تختص به مايلي : إدارة الخدمات  •

  .ريةإصدار الرخص المهنية ورخص المحالت التجا -
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رتفاعها عن دورين ، وإصدار رخص البناء إإصدار القرارات المساحية للمباني التي ال يزيد  -

 .الخاصة بها

 .القيام بعمليات الوقاية الصحية -

 :وبعض ما تختص به آما يلي : إدارة المراقبة  •
 .مراقبة عمليات البناء -

  .مراقبة أعمال الصيانة الالزمة للمباني -

 .مراقبة عمليات النظافة -

 . مراقبة األسواق والتأآد من مدى تطبيق الشروط الصحية -

على جميع المستويات يتبين أن  مما سبق عرضه من مهام اإلدارات التي تقدم خدماتها للمناطق الساحلية

هذه اإلدارات لها أهداف ونشاطات مختلفة ، مما يصعب معه ربط اإلدارة المقترحة لمتابعة إدارة وتشغيل 

  .الساحلية بأي منها ألسباب علمية تنظيميةوتطوير المناطق 

  المشكالت القائمة ٢-٣-٦

من خالل دراسة الوضع الراهن للوحدات اإلدارية القائمة تم الوقوف على العديد من المشاآل التي تشكل 

 ويبرز الجدول التالي المشاآل ذات العالقة بالجانب. عائقا أمامها وتتعلق بإدارة وتشغيل المناطق الساحلية

  :التنظيمي واإلداري على النحو التالي
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  المشاآل والعوائق أمام الوحدات التنظيمية في الوضع الراهن): ١-٦(جدول رقم 

  الجهة التي يمكن أن تسهم في الحل  المشكلة تسلسل

ستراتيجيات والخطط المنظمة غياب اإل  ١
  .للعمل في المناطق الساحلية

 –الحدود  حرس – وزارة الشئون البلدية والقروية
الحياة الفطرية   الهيئة الوطنية لحماية–وزارة الزراعة 

 – الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة –نمائها إو
  .الهيئة العليا للسياحة

ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة   ٢
  .وتشغيل المناطق الساحلية

 –حرس الحدود  – وزارة الشئون البلدية والقروية
لحماية الحياة الفطرية   الهيئة الوطنية–اعة وزارة الزر

 – الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة –نمائها إو
  .الهيئة العليا للسياحة

قلة أعداد المختصين بدراسة جوانب   ٣
األعمال المتعلقة بالمناطق الساحلية في 

  .الجهات المعنية
  .األمانات+ وزارة الشئون البلدية والقروية 

٤  
وح االجراءات المتعلقة بإدارة عدم وض

  .األمانات+ وزارة الشئون البلدية والقروية   .وتشغيل المشاريع في المناطق الساحلية

عدم تمييز المشاريع المنفذة في المناطق   ٥
الساحلية عن المشاريع األخرى في المناطق 

  .الداخلية
  .األمانات+ وزارة الشئون البلدية والقروية 

٦  
الفنية والبيئية للمناطق قلة الدراسات 

  .الساحلية

 – وزارة الزراعة –وزارة الشئون البلدية والقروية 
 –الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها 

 الهيئة العليا –الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة 
  .للسياحة

٧  
قلة األنظمة والتشريعات والضوابط المنظمة 

  .حليةللعمل في المناطق السا

 – وزارة الزراعة –وزارة الشئون البلدية والقروية 
 –الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها 

 الهيئة العليا –الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة 
  .للسياحة

٨  
 يمكن متخصصةغياب وحدة إدارية 

  .الرجوع إليها في آل ما سبق
 –ألمانات  ا–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  .البلديات والبلديات الفرعية
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  : نعكست تلك المشكالت سلبًا على الفئات التاليةإوقد 

 تعاني هذه الفئة في الوقت الحاضر من مواجهة العديد من المشكالت والعقبات : المستثمرين  ••
 النشاط في لذا فإن أول التحديات التي ستواجه القائمين على هذا. التنظيمية واإلجرائية والنظامية

 هي محاولة تقديم خدمات متميزة لهذه الفئة  التابعة لهاأو األمانات الشئون البلدية والقروية وزارة
وتسهيل إجراءات حصولها على التراخيص الالزمة لبدء أنشطتها التجاريه المتعلقة بإقامة المشاريع 

قة التي ستقام جتماعية للمنطإلقتصادية واإلاإلستثمارية التي ستنعكس بشكل إيجابي على األوضاع ا
 آما أن هذه المشاريع .ومتطلبات التنمية المستدامةفيها تلك المشاريع دون اإلخالل بالضوابط البيئية 

ما لم يوفر لها المناخ والتسهيالت المناسبة فستنتقل إلى بيئات قريبة أخرى حيث يتوفر لها المناخ 
 .  اإلنتاج وتقديم الخدماتبدء  التنفيذ ومن ثمالمناسب واإلمكانات التي تساعدها على سرعة

وتعتبر وزارة .  تسعى الدولة من خالل جميع أجهزتها لتوفير أفضل الخدمات لمواطنيها:المواطنين   ••
الشئون البلدية والقروية ممثلة في أمانات المناطق والبلديات من أبرز األجهزة الخدمية الموجهة 

لجميع المواطنين من خالل المشاريع البلدية المملوآة للبلدية أو من لتوفير الخدمات البلدية المتميزة 
وتعتبر . خالل تخصيص جزء من المشاريع الخاصة لتقديم خدمات بلدية يعود نفعها على المواطن

اإلدارة العامة إلدارة وتشغيل المناطق الساحلية األداة الفاعلة للوزارة التي ستسعى من خاللها إلى 
 .المملكةالساحلية بمناطق اللترفيهية المتميزة للمواطنين على السواحل في جميع توفير البيئة ا

، في حماية جميع مكونات   بناًء على المهام التي ستناط بها ، من المتوقع أن تسهم هذه الوحدة:البيئة   ••
ع البيئة البحرية حسب األنظمة والتشريعات الموضوعة من الجهات المعنية بحيث ال يتعارض هذا م

ستثمار على المناطق الساحلية ، آما ال يقلل من تسهيل األنظمة واإلجراءات المتبعة في مجال اإل
  .ستفادة المواطنين من البيئة البحرية على السواحل في المملكةإفرص 

 أهمية دعم نشاط إدارة وتشغيل المناطق الساحلية ٣-٣-٦

 هيكل تنظيمي متكامل ومتدرج شروع إلى تكوينتسعى وزارة الشئون البلدية والقروية من خالل هذا الم
وحدة تنظيمية مرآزية في الوزارة تتبعها وحدات تنظيمية تعمل في أمانات المناطق وذلك من خالل إنشاء 

، حيث تتولى الوحدة المرآزية في الوزارة مسؤولية  التي يكون ضمن نطاقها الجغرافي مناطق ساحلية
ي أمانات المناطق ، في حين تقوم الوحدات التنظيمية في أمانات اإلشراف على الوحدات التنظيمية ف

 المناطق بإدارة وتشغيل المناطق الساحلية وذلك عن طريق تقديم الخدمات التي تساعد الفئات المستفيدة ،
 من هنا جاءت فكرة إنشاء هذه الوحدة التنظيمية التي ستحقق ـ بإذن اهللا ـ ما تسعى وتحقق الضوابط البيئية

  :    ستراتيجية التالية من خالل أجهزتها الرسمية من خالل الفلسفة واإلالمملكةيه إل

  ستراتيجية اإلدارة العامة إلدارة وتشغيل المناطق الساحليةإ  ••
ستراتيجية متميزة تعمل من خاللها على تحقيق الرؤية واألهداف المرسومة إقترح أن تقوم اإلدارة بتبني ي
، ويراعى  لرؤية الصورة التي ستكون عليها اإلدارة في الوزارة واألماناتويفترض أن توضح هذه ا. لها

  :ستراتيجية على ما يليأن تشتمل اإل
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 الوحدات اإلدارية األخرى في الوزارة واألمانات بشكل يساعد على معبناء آلية واضحة للتنسيق   --
عامة إلدارة وتشغيل تقديم خدمات متميزة لعمالئها ، خصوصًا أن جزء مهم من أعمال اإلدارة ال

 .المناطق الساحلية يعتمد على أجهزة حكومية أخرى

سترجاع جميع المعلومات عن أعمال إّكن العاملين في اإلدارة من حفظ وـوضع نظام آلي متقدم ُيم  --
اإلدارة ، وُيمـّكن عمالئها من التواصل مع األقسام المعنية فيها بيسر وسهولة وبطريقة تعكس 

 . لهذه اإلدارة وأنشطتها من قبل الوزارةهتمام الُمْعطىاإل

 .ستثماري عند تقديم خدماتها لعمالئهاقتصادي التنموي واإلتبني المفهوم اإل  --

ستثمارية من قتصادية واإلتوازن عند تقديم الخدمات في المناطق المختلفة بين المصالح اإلتحقيق ال  --
 .من جهة أخرىة التي تحقق اإلستدامجتماعية  البيئية واإلالضوابطجهة وبين 

 .العمل على تقييم اإلنجازات دوريًا بهدف تحسين الخدمة  --

ستفادة من التجارب المتميزة على المستوى اإلقليمي عتماد على المنهج العلمي في أداء المهام واإلاإل  --
 . والدولي

  :الرؤية  ••
 تحقق من خاللها تسعى اإلدارة إلى أن تكون متميزة ورائدة في بناء بيئة خدمية في المناطق الساحلية

  .جتماعية في إطار من الحفاظ على هذه البيئة الساحلية الحساسة وإستدامتهاقتصادية واإلاألهداف اإل

  : الرسالة  ••
زيادة ل،  ستثمار األساسية والمرافق والخدمات في المناطق الساحلية من خالل اإلالبنيةتخطيط وإدارة 

 مع عدم إغفال حق يحقق أقصى منفعة لكافة فئات المجتمع للموارد البشرية والمادية المتاحة بما الفرص
  .األجيال في بيئة ساحلية مستدامة

البدائل المقترحة للهيكل التنظيمي للوحدات اإلدارية التي ستتولى إدارة وتشغيل المناطق الساحلية  ٤-٦
  .ع التي تقع ضمن المنطقة الساحليةوإصدار التراخيص للمشاري

  ع البدائل المقترحةاألسس والمعايير لوض ١-٤-٦

  :قتراح البدائل والتوصيات على األسس التالية إتستند عملية 
 .قتصادية الساحليةتنمية وتطوير السياحة واألنشطة اإل .١

صياغة نظام متكامل إلدارة المناطق الساحلية بالمملكة يوفر منهجية عمل وسياسة فعالة للتنمية  .٢
 .فاءة وفّعـالية تطبيقهالمستدامة للمناطق الساحلية والتأآيد على آ

 .حتياجات األساسية للمواطنين والمقيمين والزوار في المدى البعيدتحقيق اإل .٣

 .قتصادي لألنشطة الساحلية الحالية والمستقبليةجتماعي واإلمراقبة وتقييم األثر البيئي واإل .٤

  .اتحقيق التكامل مع الجهات الحكومية األخرى بهدف تنمية المناطق الساحلية وحمايته .٥
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 إلدارة المناطق الساحلية
٨ - ٦ 

المقر من مجلس الشورى ، وفي مرحلة اإلقرار (مراعاة ماورد في نظام إدارة المناطق الساحلية  .٦
 ).من مجلس الوزراء

 .ستفادة من التجارب اإلقليمية والدولية في هذا المجالاإل .٧

 .مراعاة أسس التنظيم اإلداري .٨

  التنظيميةبدائل ال ٢-٤-٦

وعلى مستوى األمانات ومن ثم على مستوى البلديات تم عمل البدائل المختلفة على مستوى الوزارة 
  :على النحو األتيمتفاعل ومتسلسل الفرعية بشكل 

  مستوى الوزارة  ١-٢-٤-٦

قتراح بديلين للوحدة التنظيمية التي ستتولى اإلشراف على إدارة وتشغيل المناطق الساحلية في هذا إتم 
  :، وهي على النحو التالي المستوى

o  البديل األول:   
 وحدة إدارية جديدة تتولى تنظيم شئون المناطق الساحلية  الشئون البلدية والقروية في وزارةتستحدث

  :على النحو التالي 
 .إلدارة العامة للمناطق الساحليةا :  مسمى الوحدة 

 . الوزارة للشئون الفنيةوآالة : التنظيمياإلرتباط  

احلية في المملكة بما يحقق األهداف  بمستوى إدارة وتشغيل المناطق الساإلرتقاء : الهدف العام 
 .جتماعية المرسومةقتصادية واإلالبيئية واإل

  :المهام 

  .قتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بإدارة وتشغيل المناطق الساحليةإ -

متابعة وضع الخطط التشغيلية من قبل الوحدات اإلدارية ذات العالقة بالمناطق الساحلية  -
 بهدف الوصول لخطة تشغيلية موحدة إلدارة المناطق بلدية والقروية الشئون الفي وزارة
 .الساحلية

المشارآة والتنسيق مع اللجنة الدائمة إلدارة المناطق الساحلية لوضع خطة تشغيلية موحدة  -
 .عامة للمناطق الساحلية وفقا لنظام إدارة المناطق الساحلية

لتشغيلية لضمان التكامل للنشاطات التنسيق مع الجهات ذات العالقة عند وضع الخطط ا -
 .الساحلية وتنسيقها

 . المشارآة في وضع قواعد لتصنيف المناطق الساحلية لألغراض التنموية -

 .التأآيد على تطبيق األنظمة واللوائح والقرارات المنظمة إلدارة وتشغيل المناطق الساحلية -

واألمانات والبلديات ية والقروية  الشئون البلدالتنسيق مع اإلدارات المعنية في ديوان وزارة -
 .المناطق الساحليةبللتأآد من صحة الملكيات 
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 إلدارة المناطق الساحلية
٩ - ٦ 

التنسيق مع اإلدارات المعنية فيما يتعلق بتخطيط األراضي الساحلية الخاصة بهدف التأآد  -
 .من تطبيق األنظمة واللوائح والقرارات التي تضمن المحافظة على المناطق الساحلية

إلى البحر بين الملكيات القائمة ) ممرات(ية إلحداث منافذ التنسيق مع الجهات المعن -
 .لألغراض التنموية واألمنية وغيرها

، مع اإلدارات  نهاء إجراءات تعويض أصحاب الملكيات الخاصة بأراضي بديلةإمتابعة  -
 .المختصة

 .الفصل في النزاعات والقضايا ذات العالقة والتي تحال لها من األمانات المعنية -
إعداد أدلة عمل تنفيذ الطرق الساحلية والمرافق العامة على الساحل للمحافظة على متابعة  -

 .الحد المناسب للبيئة البحرية المطلوب حمايتها
المشارآة في إعداد الضوابط والمعايير البيئية وأسس تقييم المشروعات الساحلية من  -

 .الناحية البيئية
عة إدارة وتشغيل المناطق الساحلية في األمانات تقييم أعمال ونشاطات اإلدارة المعنية بمتاب -

 .للتأآد من تطبيق األنظمة والتعليمات والتغلب على المشكالت التي تواجهها
التنسيق مع الوحدات اإلدارية المعنية في الوزارة واألمانات من أجل تقديم الدعم اإلداري  -

 .كةوالمالي والفني المناسب لهذه اإلدارات في مختلف مناطق الممل
تمثيل الوزارة ـ إلى جانب المختصين في اإلدارات العامة في األمانات المعنية ـ في مختلف  -

، وترشيح  اللجان وفرق العمل والمؤتمرات والندوات ذات العالقة بشئون المناطق الساحلية
 .من ترى للمشارآة في هذه الفعاليات من اإلدارات التابعة لها في مختلف المناطق

الجهات المعنية داخل وخارج المملكة إلعداد الدراسات واألبحاث ذات العالقة التنسيق مع  -
، وتنظيم وحفظ هذه الدراسات والتقارير بشكل علمي  بإدارة وتشغيل المناطق الساحلية

 . ستفادة منهاسترجاعها واإلإيسهل عملية 
يمية واإلجرائية التنسيق مع اإلدارة العامة للتطوير اإلداري بالوزارة لوضع األدلة التنظ -

 .ألنشطة الوحدات اإلدارية المعنية بالمناطق الساحلية وتطوير أعمالها
دراسة التقارير الدورية المرفوعة من إدارات المناطق الساحلية في مختلف مناطق المملكة  -

ستفادة منها في التعرف على معوقات األداء عن نشاطات وإنجازات هذه اإلدارات واإل
 .اوسبل التغلب عليه

 .قتراح الميزانية السنوية لإلدارة العامةإ -
إعداد برامج تطوير ورفع الكفاءة لمنسوبي البلديات القائمين على إدارة وتشغيل المناطق  -

 .الساحلية
 .القيام بأية مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها -
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 إلدارة المناطق الساحلية
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 إلدارة المناطق الساحلية
١١ - ٦ 

o يجابيات وسلبيات البديل األولإ  : 
  : يجابياتاإل 

مكن هذه  ُيتجميع النشاطات المتعلقة بإدارة وتشغيل المناطق الساحلية في إدارة واحده .١
 :اإلدارة من

 .ترآيز أعمال ومهام اإلدارة وتوحيد اإلجراءات المعمول بها في هذا المجال -

 .ابعة ألنشطة اإلدارةسهولة الرقابة والمت -

 .، وزيادة فّعالية األداء الترآيز على الرفع من آفاءة العاملين في اإلدارة -

 .سهولة دعم اإلدارة باإلمكانات التي تحتاج إليها ألداء أعمالها بالشكل المناسب -

ستحداث نشاطات أخرى إالقدرة على تطوير النشاطات ذات العالقة بالمناطق الساحلية و .٢
 .نعكاسات إيجابية على العمالء والمستفيدين من نشاطات اإلدارةإيكون لها 

 :السلبيات 

 .التكلفة المالية المترتبة على إحداث األقسام وتوفير اإلمكانات المادية والبشرية لها .١

المقاومة المترتبة على أخذ الصالحيات المتعلقة بإدارة وتشغيل المناطق الساحلية من بقية  .٢
 .اإلدارات

 .رار المهام مع اإلدارات األخرى المعنية بالمناطق غير الساحليةالتداخل وتك .٣

  .للموارد البشرية والمادية لتشتت هذه األنشطة بين عدة إداراتستخدام سوء اإل .٤

  .الخطأ التنظيمي إلرتباط اإلدارة العامة المقترحة بجهة فنية محددة دون غيرها .٥

  :البديل الثاني 

 وحدة إدارية تعني بمتابعة شئون المناطق الساحلية لقروية الشئون البلدية واتستحدث في وزارة
  :آما يلي 
  . تطوير المناطق الساحليةمتابعة   إدارة :مسمى الوحدة  •

 .   نائب وزير الشئون البلدية والقروية: رتباط التنظيمياإل •

اإلرتقاء بمستوى إدارة وتشغيل المناطق الساحلية في المملكة بما يحقق  :الهدف العام  •
 .جتماعية المرجوهقتصادية واإلهداف التخطيطية والبيئية واإلاأل

  : المهام •

 وتقديم قتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بإدارة وتشغيل المناطق الساحليةإ -
  .المشورة لنائب وزير الشئون البلدية والقروية فيما يخص ذلك

ت العالقة بالمناطق الساحلية الوحدات اإلدارية ذا وضع الخطط التشغيلية من قبل متابعة -
 .بالوزارة بهدف الوصول لخطة تشغيلية موحدة إلدارة المناطق الساحلية
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 إلدارة المناطق الساحلية
١٢ - ٦ 

المشارآة والتنسيق مع اللجنة الدائمة إلدارة المناطق الساحلية لوضع خطة تشغيلية  -
 .موحدة عامة للمناطق الساحلية وفقا لنظام إدارة المناطق الساحلية

لعالقة عند وضع الخطط التشغيلية لضمان التكامل للنشاطات التنسيق مع الجهات ذات ا -
 .الساحلية وتنسيقها

شتراطات الفنية واألنظمة واللوائح المنظمة للنشاطات في المناطق الساحلية وضع اإل -
 .بالتنسيق مع اإلدارات المعنية

 . المشارآة في وضع قواعد لتصنيف المناطق الساحلية لألغراض التنموية -

 تطبيق األنظمة واللوائح والقرارات المنظمة إلدارة وتشغيل المناطق التأآيد على -
 .الساحلية

 واألمانات  الشئون البلدية والقرويةالتنسيق مع اإلدارات المعنية في ديوان وزارة -
 .والبلديات للتأآد من صحة الملكيات على المناطق الساحلية

اضي الساحلية الخاصة بهدف التأآد التنسيق مع اإلدارات المعنية فيما يتعلق بتخطيط األر -
 .من تطبيق األنظمة واللوائح والقرارات التي تضمن المحافظة على المناطق الساحلية

إلى البحر بين الملكيات القائمة ) ممرات(التنسيق مع الجهات المعنية إلحداث منافذ  -
 .لألغراض التنموية واألمنية وغيرها

ملكيات الخاصة بأراضي بديلة مع اإلدارات نهاء إجراءات تعويض أصحاب الإمتابعة  -
 .المختصة

متابعة إعداد أدلة عمل تنفيذ الطرق الساحلية والمرافق العامة على الساحل للمحافظة  -
 .على الحد األدنى للبيئة البحرية المطلوب حمايتها

المشارآة في إعداد الضوابط والمعايير البيئية وأسس تقييم المشروعات الساحلية من  -
 .حية البيئيةالنا

تقييم أعمال ونشاطات اإلدارة المعنية بمتابعة إدارة وتشغيل المناطق الساحلية في  -
 .األمانات للتأآد من تطبيق األنظمة والتعليمات والتغلب على المشكالت التي تواجهها

 واألمانات من  الشئون البلدية والقرويةالتنسيق مع الوحدات اإلدارية المعنية في وزارة -
قديم الدعم اإلداري والمالي والفني المناسب لهذه اإلدارات في مختلف مناطق أجل ت
 .المملكة

إلى جانب المختصين في اإلدارات العامة في  الشئون البلدية والقروية تمثيل وزارة -
األمانات المعنية في مختلف اللجان وفرق العمل والمؤتمرات والندوات ذات العالقة 

 وترشيح من ترى للمشارآة في هذه الفعاليات من اإلدارات ، بشئون المناطق الساحلية
 .التابعة لها في مختلف المناطق
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 إلدارة المناطق الساحلية
١٣ - ٦ 

التنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج المملكة إلعداد الدراسات واألبحاث ذات  -
، وتنظيم وحفظ هذه الدراسات والتقارير بشكل  العالقة بإدارة وتشغيل المناطق الساحلية

 . ستفادة منهاترجاعها واإلسإعلمي يسهل عملية 

التنسيق مع اإلدارة العامة للتطوير اإلداري بالوزارة لوضع األدلة التنظيمية واإلجرائية  -
 .ألنشطة الوحدات اإلدارية المعنية بالمناطق الساحلية وتطوير أعمالها

دراسة التقارير الدورية المرفوعة من إدارات المناطق الساحلية عن نشاطات وإنجازات  -
 .ستفادة منها في التعرف على معوقات األداء وسبل التغلب عليهاه اإلدارات واإلهذ

 .قتراح الميزانية السنوية لإلدارة العامةإ -

 .ختصاصهاإالقيام بأية مهام أخرى تكلف بها في مجال  -
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 إلدارة المناطق الساحلية
١٤ - ٦ 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  )لبديل الثانيا(الهيكل التنظيمي إلدارة متابعة تطوير المناطق الساحلية بالوزارة 

  

 الوزير

 نائب الوزير

إدارة متابعة تطوير 
  لساحليةالمناطق ا
  

  مكتب النائب
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   التنظيميالدليل الجزءاالسادس-تقرير المرحلة الثانية      

 إلدارة المناطق الساحلية
١٥ - ٦ 

o إيجابيات وسلبيات البديل الثاني  : 
  :  اإليجابيات  

قلة التكلفة المالية لتطبيق البديل ، حيث أن المهام والنشاطات ستنفذ من قبل الموارد البشرية  .١
 .وباإلمكانات المتوفرة حاليًا لإلدارات الساحلية المعنية

 .القدرة على التطبيق بأسرع وقت ممكن .٢

 .ومة من قبل العاملين والمسئولين في اإلدارات المعنيةعدم وجود مقا .٣

إمكانية تعرض النشاطات األخرى في اإلدارات المعنية للتطوير نتيجة تطوير النشاطات ذات  .٤
 .العالقة بالمناطق الساحلية والتي تعتبر جزء من مهام وأعمال اإلدارات المعنية

 . ات المعنيةاإلستفادة من الموارد البشرية المتخصصة في اإلدار .٥

 .سالمة اإلرتباط التنظيمي لإلدارة المقترحة .٦

  :السلبيات  
إن عدم تجميع النشاطات المتعلقة بإدارة وتشغيل المناطق الساحلية في إدارة واحده قد يؤدي  .١

 .إلى صعوبة عمليات الرقابة والمتابعة ألنشطة هذا المجال في اإلدارات المعنية
 .العاملين في اإلدارةضعف الترآيز على الرفع من آفاءة  .٢
 .صعوبة دعم اإلدارة باإلمكانات التي تحتاج إليها ألداء أعمالها بالشكل المناسب .٣

  

  :مستوى األمانات  ٢-٢-٤-٦

  :تم على مستوى األمانات اقتراح بديلين على النحو التالي 
o  البديل األول:  

وتقديم المشورة اطق الساحلية ستحداث إدارة عامة تتولى إدارة وتشغيل المنإيرتكز هذا البديل على 
  :، وذلك على النحو التالي  الخدمات البلدية آافة من خالل اإلدارات التابعة لهالألمين فيما يخص 

  .   اإلدارة العامة إلدارة وتشغيل المناطق الساحلية:مسمى الوحدة •

  .  باألمين مباشرة   ترتبط الوحدة:رتباط التنظيمي اإل •

شغيل المناطق الساحلية والمشاريع المقامة على الساحل سواًء آانت مشاريع  إدارة وت: الهدف العام •
قتصادية خاصة أو مرافق عامة بشكل يضمن حماية الحياة البيئية على الساحل ويحقق األهداف اإل

  .جتماعية في آل منطقةواإل

  :المهام  •

الساحلية والمساهمة في قتراح القوانين والتعليمات ذات العالقة بإدارة المشروعات في المناطق إ -
  .تطوير الموجود منها

 .المشارآة في وضع الخطة التشغيلية لإلدارة ورفعها لألمين -
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   التنظيميالدليل الجزءاالسادس-تقرير المرحلة الثانية      

 إلدارة المناطق الساحلية
١٦ - ٦ 

التنسيق مع األجهزة المعنية عند تقديم الخدمات للمستفيدين من نشاطات وأعمال اإلدارة بهدف  -
 .تقديم الخدمة بأسرع وقت وبأعلى قدر من الكفاءة والجودة

شتراطات الموضوعة بعد  البناء المنفذة على الساحل وفقًا للمعايير واإلمنح التراخيص ألعمال -
 .دراستها من الناحية الفنية والبيئية

ة نظممنح التراخيص ألعمال الهدم أو التجريف أو الحفر ضمن نطاق الساحل حسب األ -
 .والتعليمات 

،  ختصاصات اإلدارةإشتراطات البيئية المتعلقة بالمساهمة في وضع السياسات والمعايير واإل -
 .والتنسيق مع الجهات المعنية في األمانة وفي األجهزة األخرى بهذا الشأن

جتماعي قتراح وتنفيذ السياسات والقوانين المتعلقة بالتخطيط العمراني والحضري واإلإ -
 .قتصادي في مجال عمل اإلدارةواإل

 . لألغراض المختلفةالمشارآة في أعمال الرفع المساحي لألراضي الواقعة على الساحل -

 .قتراح الدراسات التطويرية للسواحل التي تقع ضمن صالحيات اإلدارةإ -

 .متابعة توفير الخدمات والمشاريع البلدية الالزمة والمحافظة على صحة البيئة -

 .تفاق مع الجهات المعنيةتنظيم األنشطة التجارية البسيطة والموسمية باإل -

 يتعلق بإقامة وتشجيع النشاطات الثقافية والرياضية التنسيق مع األجهزة المعنية فيما -
 .جتماعية ومنح التصاريح لها إذا لزم األمرواإل

 .ستيفاء رسوم وعوائد الغرامات التي توقع على المخالفين في نطاق أنشطة اإلدارةإ -

قتراح وتطوير وتنفيذ سياسات وأعمال التشغيل والتفتيش والمراقبة للمشروعات المنفذة على إ -
 .ساحل بالتعاون مع البلديات الفرعيةال

ستفادة من خدمات اإلدارة في نطاق وضع وتنفيذ البرامج الدعائية والتوعوية في مجال اإل -
 .األنظمة والتعليمات الموضوعة

المشارآة في الدراسات والبحوث ذات العالقة ، والمحافظة على تطوير العاملين في اإلدارة  -
رق العمل واللقاءات والدورات والمؤتمرات ذات العالقة من خالل إشراآهم في اللجان وف
 .بإدارة وتشغيل المناطق الساحلية

المشارآة مع إدارة التطوير اإلداري في وضع وتقييم األدلة التنظيمية واإلجرائية ألنشطة  -
 .اإلدارة وتطوير أعمالها

 .سبل التغلب عليهاإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإنجازات اإلدارة ومعوقات األداء و -
 .ختصاصهاإالقيام بأية مهام أخرى تكلف بها اإلدارة في مجال  -
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   التنظيميالدليل الجزءاالسادس-تقرير المرحلة الثانية      

 إلدارة المناطق الساحلية
١٧ - ٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )البديل األول(الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة إلدارة وتشغيل المناطق الساحلية باألمانة 
 
 
  
 
 

 األمين

وكيل األمانة للتعمير 
  والمشاريع

  

وكيل األمانة
 للخدمات

 مكتب األمين
  

اإلدارة العامة إلدارة وتشغيل 
  المناطق الساحلية
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   التنظيميالدليل الجزءاالسادس-تقرير المرحلة الثانية      

 إلدارة المناطق الساحلية
١٨ - ٦ 

o يجابيات وسلبيات البديل األولإ  : 
  : يجابيات اإل •

 : المتعلقة بإدارة وتشغيل المناطق الساحلية في إدارة واحده يمكن هذه اإلدارة منتجميع النشاطات .١

 .ترآيز أعمال ومهام اإلدارة وتوحيد اإلجراءات المعمول بها في هذا المجال -

 .سهولة الرقابة والمتابعة ألنشطة اإلدارة -

 .ء، وزيادة فّعالية األدا الترآيز على الرفع من آفاءة العاملين في اإلدارة -

 .سهولة دعم اإلدارة باإلمكانات التي تحتاج إليها ألداء أعمالها بالشكل المناسب -

ستحداث نشاطات أخرى يكون إالقدرة على تطوير النشاطات ذات العالقة بالمناطق الساحلية و .٢
 .نعكاسات إيجابية على العمالء والمستفيدين من نشاطات اإلدارةإلها 

 :السلبيات  •

 .حداث األقسام وتوفير اإلمكانات المادية والبشرية لهاسترتبة على إالتكلفة المالية المت .١

المقاومة المترتبة على أخذ الصالحيات المتعلقة بإدارة وتشغيل المناطق الساحلية من بقية  .٢
  .اإلدارات

 .التداخل وتكرار المهام مع اإلدارات األخرى المعنية بالمناطق غيرالساحلية .٣

د البشرية والمادية نظرا لتشتت هذه األنشطة بين عدة إدارات عدم اإلستخدام األمثل للموار .٤
  .أخرى

o  البديل الثاني:  
يرتكز هذا البديل على إستحداث وحدة إدارية تعني بمتابعة عملية تنمية وتطوير المناطق الساحلية 

ادة من وتوفير آافة المشاريع والخدمات البلدية الالزمة بالجودة والسرعة المطلوبة ، من خالل اإلستف
  :اإلمكانات المادية والبشرية المتوفرة في اإلدارات المعنية باألمانات ، وذلك على النحو التالي

  .   إدارة متابعة تشغيل المناطق الساحلية:مسمى الوحدة  •

  .ترتبط باألمين :  اإلرتباط التنظيمي •

. بكفاءة عاليةلية بمنطقة األمانة  التحقق من إدارة وتشغيل المناطق الساح:الهدف العام  •
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   التنظيميالدليل الجزءاالسادس-تقرير المرحلة الثانية      

 إلدارة المناطق الساحلية
١٩ - ٦ 

  :المهام  •

إقتراح األنظمة والتعليمات ذات العالقة بإدارة المشروعات في المناطق الساحلية والمساهمة في  -
  .تطوير الموجود منها

 .متابعة وضع الخطة التشغيلية من قبل اإلدارات المختصة -
 اإلدارة بهدف التنسيق مع األجهزة المعنية عند تقديم الخدمات للمستفيدين من نشاطات وأعمال -

 .تقديم الخدمة بأسرع وقت وبأعلى قدر من الكفاءة والجودة

متابعة منح التراخيص ألعمال البناء المنفذة على الساحل وفقًا للمعايير واإلشتراطات  -
 .الموضوعة بعد دراستها من الناحية الفنية والبيئية

 .اق الساحل حسب النظاممتابعة منح التراخيص ألعمال الهدم أو التجريف أو الحفر ضمن نط -

المساهمة في وضع السياسات والمعايير واإلشتراطات البيئية المتعلقة بالمناطق الساحلية ،  -
 .والتنسيق مع الجهات المعنية في األمانة وفي األجهزة األخرى بهذا الشأن

متابعة تنفيذ السياسات والقوانين المتعلقة بالتخطيط العمراني والحضري واإلجتماعي  -
 .قتصادي للمناطق الساحليةواإل

 .متابعة أعمال الرفع المساحي لألراضي الواقعة على الساحل لألغراض المختلفة -
 .إقتراح الدراسات التطويرية للمناطق الساحلية -

 .متابعة توفير الخدمات والمشاريع البلدية الالزمة والمحافظة على صحة البيئة -

 .طة والموسمية باإلتفاق مع الجهات المعنية المشارآة في تنظيم األنشطة التجارية البسي -

التنسيق مع األجهزة المعنية فيما يتعلق بإقامة وتشجيع النشاطات الثقافية والرياضية  -
 .واالجتماعية ومتابعة منح التصاريح لها إذا لزم األمر

 .إستيفاء رسوم وعوائد الغرامات التي توقع على المخالفين في نطاق أنشطة اإلدارة -

تنفيذ سياسات وأعمال التشغيل والتفتيش والمراقبة للمشروعات المنفذة على الساحل مراقبة  -
 .بالتعاون مع البلديات الفرعية

وضع وتنفيذ البرامج الدعائية والتوعوية في مجال اإلستفادة من خدمات اإلدارة في نطاق  -
 .األنظمة والتعليمات المرسومة

 ، والمحافظة على تطوير العاملين في اإلدارة المشارآة في الدراسات والبحوث ذات العالقة -
من خالل إشراآهم في اللجان وفرق العمل واللقاءات والدورات والمؤتمرات ذات العالقة 

 .بإدارة وتشغيل المناطق الساحلية

المشارآة مع إدارة التطوير اإلداري في وضع وتقييم األدلة التنظيمية واإلجرائية ألنشطة  -
 .لهااإلدارة وتطوير أعما

 .إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإنجازات اإلدارة ومعوقات األداء وسبل التغلب عليها -
 .القيام بأية مهام أخرى تكلف بها اإلدارة في مجال إختصاصها -
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 إلدارة المناطق الساحلية
٢٠ - ٦ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )البديل الثاني(الهيكل التنظيمي إلدارة متابعة تشغيل المناطق الساحلية باألمانة 

 األمين

إدارة متابعة تشغيل 
  لمناطق الساحليةا

  

 مكتب األمين
  

  وكيل األمانة
   للخدمات

  وكيل األمانة
   للتعمير والمشاريع
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   التنظيميالدليل الجزءاالسادس-تقرير المرحلة الثانية      

 إلدارة المناطق الساحلية
٢١ - ٦ 

o ات وسلبيات البديل الثانييجابيإ  : 
  :  يجابيات اإل •

 .تقديم المشورة المتخصصة لمتخذ القرار النهائي في األمانة على ضوء الضوابط والمحددات .١

قلة التكلفة المالية لتطبيق البديل ، حيث أن المهام والنشاطات ستنفذ من قبل الموارد البشرية  .٢
 .يةوباإلمكانات المتوفرة حاليًا لإلدارات المعن

 .القدرة على التطبيق بأسرع وقت ممكن .٣

 .عدم وجود مقاومة من قبل العاملين والمسئولين في اإلدارات المعنية .٤

إمكانية تطوير النشاطات األخرى في اإلدارات المعنية نتيجة تطوير النشاطات ذات العالقة  .٥
 .بالمناطق الساحلية والتي تعتبر جزء من مهام وأعمال اإلدارات المعنية

  . دارات المعنيةستفادة من الموارد البشرية المتخصصة في اإلاإل .٦

  :السلبيات  •

إن عدم تجميع النشاطات المتعلقة بإدارة وتشغيل المناطق الساحلية في إدارة واحده قد يؤدي  .١
 .إلى صعوبة عمليات الرقابة والمتابعة ألنشطة هذا المجال في البلديات

 .ين في اإلدارةضعف الترآيز على الرفع من آفاءة العامل .٢

 .صعوبة دعم اإلدارة باإلمكانات التي تحتاج إليها ألداء أعمالها بالشكل المناسب .٣
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 إلدارة المناطق الساحلية
٢٢ - ٦ 

  : على مستوى البلديات ٣-٢-٤-٦
  :تم إقتراح بديلين على مستوى البلديات الفرعية آما يلي 

o البديل األول:  
لية من خالل تخصيص عاملين في يرتكز هذا البديل على تنفيذ البلديات مهامها المتعلقة بالمناطق الساح

  .   نفس اإلدارات واألقسام الحالية في البلديات حسب مسمياتها وهياآلها وإرتباطاتها التنظيمية

o إيجابيات وسلبيات البديل األول  : 
  :  اإليجابيات  •

 .اإلستفادة من تخصص تلك اإلدارات واألقسام في مجال عملها .١
 . من الموارد الحاليةقلة التكلفة المالية نتيجة اإلستفادة .٢
 .تالفي التداخل في المهام لعدم وجود إدارات أوأقسام خاصة بتلك المناطق .٣

  :السلبيات  •
عدم اإلستفادة القصوى من العاملين المخصصين لتنفيذ األعمال المخصصة للمناطق الساحلية  .١

 .لعدم ديمومة تلك األعمال
 . للمناطق الساحليةتكليف العاملين بمهام أخرى على حساب مهامهم المخصصة .٢
ضعف شعور المشرفين على تلك اإلدارات واألقسام باإلهتمام بالمناطق الساحلية لعدم وجود  .٣

 .وحدة معنية بمتابعة الخدمات المقدمة لتلك المناطق

o  البديل الثاني: 
 من خالل يرتكز هذا البديل على إستحداث وحدة لمتابعة تنفيذ المشاريع والخدمات المقدمة للمناطق الساحلية

  :اإلستفادة من اإلمكانات المادية والبشرية المتوفرة في البلديات الفرعية ، وذلك على النحو التالي 
  .  وحدة متابعة تطوير المناطق الساحلية:مسمى الوحدة •
  .  التأآد من توفير الخدمات الالزمة للمناطق الساحلية:الهدف العام •
  .ية الفرعية   ترتبط برئيس البلد:االرتباط التنظيمي •
  :المهام  •

 .متابعة تنفيذ األنظمة والتعليمات ذات العالقة بإدارة وتشغيل المناطق الساحلية -
 .متابعة تنفيذ الخطط التشغيلية الخاصة بالمناطق الساحلية المكلفة بها البلدية الفرعية -
 .نها البلديةمتابعة إجراءات إصدار القرارات المساحية الخاصة برخص البناء للمباني المسئولة ع -
 .التأآد من سرعة إصدار التراخيص الخاصة بأعمال البناء والحفر وغيرها في المناطق الساحلية -
 .متابعة توفير آافة المشاريع والخدمات البلدية الالزمة والمحافظة على صحة البيئة -

أمين أس        -          اني وت ة للمب صيانة الالزم ال ال ة وأعم ة النظاف ى مراقب د عل ك         التأآي ي تل ة ف باب الراح

  .المناطق               
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 .ستقبال المالحظات والشكاوى الواردة من المواطنين وسرعة معالجتهاإ -
 .المشارآة في تطوير اإلجراءات والنماذج المستخدمة في تلك اإلدارات -
بعة إعداد تقارير دورية عن نشاطات الوحدة ورفع المشكالت التي تواجهها لرئيس البلدية ومتا -

 .حلها

o يجابيات وسلبيات البديل الثانيإ  : 
  :  يجابيات   اإل •

 .زيادة الشعور بأهمية تنمية وتطوير المناطق الساحلية .١

 .التكامل مع اإلدارة المعنية في األمانة إلدارة وتشغيل المناطق الساحلية .٢

 .ىالمساهمة في حل المعوقات التي تواجه المستفيدين في تلك المناطق بالسرعة القصو .٣

 .ضمان توفير الخدمات التي تحتاجها تلك المناطق بالجودة العالية .٤

  :السلبيات  •

 .حداث وحدات إداريةستزيادة التكلفة المالية المترتبة على إ .١

المقاومة المتوقعة من اإلدارات واألقسام المعنية نتيجة الشعور بالمراقبة على أعمالها من  إدارة  .٢
 .أخرى

 .  عاملة متخصصةحتياج هذه الوحدات إلى قوىإ .٣
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  )البديل الثاني(الهيكل التنظيمي لوحدة متابعة تطوير المناطق الساحلية بالبلديات الفرعية 

  رئيس البلدية الفرعية

وحدة متابعة تطوير 
  المناطق الساحلية

  

 السكرتارية
  

  إدارة الخدمات
  

  إدارة المراقبة
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o  المعوقات التي تواجه اإلدارات واألقسام المختصة في البلديات والحلول المناسبة لها: 

  ه اإلدارات واألقسام المختصة في البلديات وطرق حلهاالمعوقات التي تواج): ٢-٦(جدول رقم         

  الحلول  المعوقات  تسلسل

دعم هذه الوحدات بأعداد آافية لتغطية المهام المناطة بها   .قلة أعداد العاملين في الوحدات المختصه  ١
  . خصوصًا المتخصصين في إدارة وتشغيل المناطق الساحلية

الرفع من آفاءة العاملين خصوصًا من سيتخصصون في إدارة   .حداتتدني آفاءة العاملين في هذه الو  ٢
  .وتشغيل المناطق الساحلية من خالل الدورات التدريبية المناسبة

عدم توفر المختصين في الجوانب التي تتطلبها   ٣
  .المهمة الجديدة لهذه الوحدات

العمل على توفير أعداد مناسبة في البلديات المعنية لمساعدتها على 
  .دائها للمهام المناطة بها على الوجه المطلوبأ

العمل على توفير التجهيزات المناسبة ألداء المهام المناطة بهذه   .عدم توفر التجهيزات المكتبية المناسبة  ٤
  .الوحدات

عدم توفير أنظمة حاسوبية متقدمة للمتخصصين   ٥
  .في هذه الوحدات

لرفع من آفاءة وفاعلية العمل على توفير األنظمة المناسبة من أجل ا
  .أداء المهام المناطة بهذه الوحدات

العمل على وضع أدلة إجرائية ونماذج تسهل تقديم الخدمة على   .عدم توفر أدلة إلجراءات العمل ونماذجه  ٦
  .العاملين في هذه الوحدات والمتعاملين معها

  .لمناسبة لهذه الوحداتالعمل على توفير البيئة ا  عدم توفر البيئة المكتبية المناسبة  ٧

  : ونود أن نشير إلى أنه بعد اختيار البديل األمثل سيتم عرض اآلتي

الوصف الوظيفي لكل الوظائف في الوحدات اإلدارية المكونة للتنظيم اإلداري لإلدارة العامة إلدارة  -
 .وتشغيل المناطق الساحلية في جميع المستويات

دارية المكونة للتنظيم اإلداري لإلدارة العامة إلدارة وتشغيل الموارد البشرية المطلوبة للوحدات اإل -
المناطق الساحلية في جميع المستويات ، ومؤهالت هذه الموارد ، والخطة التدريبية لتأهيل هذه 

 .الموارد البشرية

رة السياسات واإلجراءات المتبعة في أداء المهام في الوحدات اإلدارية المكونة للتنظيم اإلداري لإلدا -
 .العامة إلدارة وتشغيل المناطق الساحلية في جميع المستويات

تتولى إدارة         ي س ة الت دات اإلداري ي للوح ل التنظيم ة للهيك دائل المقترح ين الب ة ب ي مقارن ا يل وفيم

  .وتشغيل المناطق الساحلية
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 الجزءاالسادس-تقرير المرحلة الثانية 

   التنظيميالدليل
 إلدارة المناطق الساحلية

٢٦ -  ٦ 

  

  ي ستتولى إدارة وتشغيل المناطق الساحليةجدول مقارنة البدائل المقترحة للهيكل التنظيمي للوحدات اإلدارية الت) ٣-٦(جدول رقم 

  لـات البديـسلبي  لـديــابيات البـإيج  لــديـاصر البــعن  لـدائــالب

o  البديل األول:  
  :على مستوى الوزارة  -

ون ئتستحدث في الوزارة وحدة إدارية جديدة تتولى تنظيم ش -
  .المناطق الساحلية

  :على مستوى األمانات  -

 إدارة وتشغيل المناطق الساحلية استحداث إدارة عامة تتولى -
  .وتقديم آافة الخدمات البلدية لها من خالل اإلدارات التابعة لها

  :على مستوى البلديات -

تنفيذ البلديات مهامها المتعلقة بالمناطق الساحيلة من خالل  - 
  .تخصيص عاملين في نفس اإلدارات واألقسام الحالية

 

رفع مستوى إدارة وتشغيل تهدف هذه الوحدة على مستوى الوزارة إلى  -
المناطق الساحلية في المملكة بما يحقق األهداف البيئية واالقتصادية 
واالجتماعية المرسومة ، وتهدف على مستوى األمانة إلى إدارة 
وتشغيل المناطق الساحلية والمشاريع المقامة على الساحل بشكل 

الجتماعية يضمن حماية الحياة البيئية ويحقق األهداف االقتصادية وا
  .في آل منطقة

مسمى الوحدة في الوزارة اإلدارة العامة للمناطق الساحلية وترتبط  -
 .تنظيمًا بوآالة الوزارة للشئون الفنية

مسمى الوحدة في األمانة اإلدارة العامة وتشيغل المناطق الساحلية ،  -
 .وترتبط تنظيميًا باألمين

 في البلديات تظل مسميات وارتباط األقسام واإلدارات ذات العالقة -
  .على وضعها الحالي

 

تجميع النشاطات المتعلقة بإدارة وتشغيل المناطق الساحلية في  .١
 :إدارة واحدة يمكن هذه اإلدارة من 

ترآيز أعمال ومهام اإلدارة وتوحيد اإلجراءات المعمول  •
 .بها في هذا المجال

 .سهولة الرقابة والمتابعة ألنشطة اإلدارة •

 .من آفاءة العاملين في اإلدارةالترآيز على الرفع  •

سهولة دعم اإلدارة باإلمكانات التي تحتاج إليها أعمالها   •
  .بالشكل المناسب

القدرة على تطوير النشاطات ذات العالقة بالمناطق الساحلية  .٢
واستحداث نشاطات أخرى يكون لها انعكاسات إيجابة على 

  .العمالء والمستفيدين من نشاطات اإلدارة

 

لمالية المترتبة على إحداث األقسام وتوفير التكلفة ا .١
 .اإلمكانات المادية والبشرية لها

المقاومة المترتبة على أخذ الصالحيات المتعلقة بإدارة  .٢
 .وتشغيل المناطق الساحلية من بقية اإلدارات

التداخل وتكرار المهام مع اإلدارات األخرى المعنية  .٣
 ).غير الساحلية(بالمناطق الداخلية 

ستخدام األمثل للموارد البشرية والمادية لتشتت سوء اال .٤
 .هذه األنشطة بين عدة إدارات

  .الخطأ التنظيمي الرتباط اإلدارة العامة المقترحة .٥
  

o  البديل الثاني:  
  :على مستوى الوزارة -

تستحدث في الوزارة وحدة إدارية تعنى بمتابعة شئون المناطق  -
  .الساحلية

  :على مستوى األمانات -

ة إدارية تعنى بمتابعة عملية تنمية وتطوير استحداث وحد -
المناطق الساحلية وتوفير آافة الخدمات البلدية الالزمة بالجودة 
والسرعة المطلوبة ، من خالل االستفادة من اإلمكانات المادية 

  .والبشرية المتوفرة في اإلدارات المعنية باألمانات

  :على مستوى البلديات -

المشاريع والخدمات المقدمة استحداث وحدة لمتابعة تنفيذ  - 
للمناطق الساحلية من خالل االستفادة من االمكانات المادية 

  .والبشرية المتوفرة في البلديات الفرعية

 

تهدف هذه الوحدة على مستوى الوزارة إلى رفع مستوى إدارة وتشغيل  -
المناطق الساحلية في المملكة بمايحقق األهداف التخطيطية والبيئية 

ة واالجتماعية المرجوة ، وتهدف على مستوى األمانة إلى واالقتصادي
التحقق من إدارة وتشغيل المناطق الساحلية بمنطقة األمانة بكفاءة عالية 
، وتهدف على مستوى البلدية التأآد من توفير الخدمات الالزمة 

 .للمناطق الساحلية

 مسمى الوحدة في الوزارة إدارة متابعة تطوير المناطق الساحلية ، -
 .وترتبط تنظيميًا بنائب وزير الشئون البلدية والقروية

مسمى الوحدة في األمانة إدارة متابعة تشغيل المناطق الساحلية ،  -
 .وترتبط تنظيميًا باألمين

مسمى الوحدة في البلدية وحدة متابعة تطوير المناطق الساحلية ،  -
  .وترتبط تنظيميًا برئيس البلدية الفرعية

 

ية لتطبيق البديل ، حيث أن المهام والنشاطات قلة التكلفة المال .١
ستنفذ من قبل الموارد البشرية وباإلمكانات المتوفرة حاليًا 

 .لإلدرات المعنية

 .القدرة على التطبيق بأسرع وقت ممكن .٢

عدم وجود مقاومة من قبل العاملين والمسئولين في اإلدارات  .٣
 .المعنية

 المعنية للتطوير إمكانية تعرض النشاطات األخرى في اإلدارات .٤
نتيجة تطوير النشاطات ذات العالقة بالمناطق الساحلية والتي 

 .تعتبر جزء من مهام وأعمال اإلدارات المعنية

 .اإلستفادة من الموارد البشرية المتخصصة في اإلدارات المعنية .٥

  .رتباط التنظيمي لإلدارة المقترحةسالمة اإل .٦

 

 وتشغيل إن عدم تجميع النشاطات المتعلقة بإدارة .١
المناطق الساحلية في إدارة واحدة قد يؤدي إلى صعوبة 
عمليات الرقابة والمتابعة ألنشطة هذا المجال في 

  .اإلدارات

ضعف الترآيز على الرفع من آفاءة العاملين في  .٢
 .اإلدارة

صعوبة دعم اإلدارة باإلمكانات التي تحتاج إليها  .٣
 .ألداء أعمالها بالشكل المناسب

زدواجية بين البلديات يتعلق بأداء إإمكانية حدوث  .٤
  .المهام المناطة بها على الساحل
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  ختيار البديل األنسبإمقارنة البدائل و ٣-٤-٦

بمقارنة البديلين المقترحين في جدول مقارنة البدائل ، ووفقًا للمعايير ذات العالقة بمشكالت الدراسة 
من نقاط )  نقطة٩٢(ي ، حيث حصل على والوضع الراهن يتضح أن البديل األنسب هو البديل الثان

نخفاض تكلفة تنفيذه سواًء إويتميز هذا البديل الذي يحقق األهداف التنموية المرجوة ب. معايير التقييم المائة
في جانب الموارد المادية والبشرية أو في جانب مقاومة الوحدات الحالية المنفذة للنشاطات ذات العالقة 

 . من جراء سحب جزء من صالحياتها وقد تكون أآثرها أهمية من الناحية الماليةفي األمانات أو البلديات
    

  تقييم البدائل المقترحة) ٤-٦( جدول رقم 

  البديل الثاني  البديل األول  الوزن   معايير مقارنة البدائل  م

  ٩  ٩  ١٠  .درجة التغلب على المشكالت القائمة  ١

  ١٠  ١٠  ١٠  .توفير األنظمة والتعليمات ذات العالقة  ٢

٣  

مدى إسهام البديل في تفعيل نشاط التخطيط وتوفير آليات التنسيق 

حدات األخرى ذات العالقة في داخل وبين الوحدات المعنية وال

  .الوزارة وخارجها

١٠  ١٠  ١٠  

  ٩  ٧  ١٠  .واقعية البديل وقابليته للتنفيذ  ٤

٥  
 عتبارتكلفة تنفيذ البديل مقارنة بالوضع الراهن أخذًا في اإل

  .المكتسبات في األداء
٩  ٧  ١٠  

  ٨  ٩  ١٠  .وحدة المسئولية ووضوحها في أداء األعمال ذات العالقة  ٦

  ٨  ٦  ٨  .ستغالل األمثل للموارد المالية والبشرية المتاحةاإل  ٧

  ٧  ٧  ٨  .تحقيق البديل لألهداف التنموية في المناطق الساحلية  ٨

  ٨  ٧  ٨  .بديلرتباط التنظيمي للتنظيم المقترح للسالمة اإل  ٩

١٠  
 بيئة رمدى مساهمة البديل في تطوير مستوى أداء العاملين وتطوي

  .وأساليب العمل في الوحدات المعنية
٧  ٨  ٨  

١١  

مدى التكامل في آليات أداء النشاطات في الوحدات ذات العالقة 

الوزارة ( بإدارة وتشغيل المناطق الساحلية وعلى جميع المستويات 

  .)ياتالبلد/ األمانات / 

٧  ٧  ٨  

  ٩٢  ٨٧  ١٠٠  الــمــجــمــوع 
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o  ختياره إعناصر البديل الثاني الذي تم: 

 مستوى الوزارة  .١
تستحدث في الوزارة وحدة إدارية تعنى بمتابعة شئون المناطق الساحلية وترتبط تنظيميًا بنائب 

 .الوزير

 مستوى األمانة  .٢
 المناطق الساحلية وتوفير آافة الخدمات ستحداث وحدة إدارية تعنى بمتابعة عملية تنمية وتطويرإ

ستفادة من اإلمكانات المادية والبشرية البلدية الالزمة بالجودة والسرعة المطلوبة ، من خالل اإل
 .المتوفرة في اإلدارات المعنية باألمانات وترتبط تنظيميا باألمين

 :مستوى البلديات  .٣
ستفادة من مقدمة للمناطق الساحلية من خالل اإلإستحداث وحدة لمتابعة تنفيذ المشاريع والخدمات ال

  .مكانات المادية والبشرية المتوفرة في البلديات الفرعية وترتبط تنظيميًا برئيس البلديةاإل
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٢٩ - ٦ 

  احليةالهياكل التنظيمية للوحدات التي تتولى إدارة وتشغيل المناطق الس

 )البديل الثاني(بجيمع المستويات 

 
 مكتب النائب

  إدارة متابعة تطوير 
 المناطق الساحلية

  إدارة متابعة تشغيل 
 المناطق الساحلية

 

 مكتب األمين

 

 وآيل األمانة للخدمات
 

 وآيل األمانة للتعمير والمشاريع

 

 السكرتارية 
وحدة متابعة تطوير المناطق 

 الساحلية

 

 إدارة الخدمات 
 

 إدارة المراقبة

 

 نائب الوزير

 الوزير

 

 األمين

 

 رئيس البلدية الفرعية



  اإلشـتراطات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل
 المناطق الساحلية بالمملكة العربية السعودية

   التنظيميالدليلاالسادس الجزء-تقرير المرحلة الثانية                  
 إلدارة المناطق الساحلية

٣٠ - ٦ 

  األمانات والبلديات، حتياج من القوى العاملة لإلدارات المقترحة على مستوى الوزارة تحديد اإل ٥-٦

  : مقدمة ١-٥-٦

وتكمن أهمية . م العنصر األساسي في سير أعمال المنشأة نحو تحقيق ما تصبو إليه من أهدافإن األفراد ه
ستغالل األمثل للعناصر اإلنتاجية األخرى في المنشأة سواء المادية فيها أو هذا العنصر في تحقيق اإل

خص المناسب في المكان الش(التنظيمية من خالل التكامل فيما بينهما ، ولذا تبرز أهمية تطبيق مبدأ الجدارة 
  ).المناسب

ختيار األفراد المؤهلين ذوي القدرات والمهارات المناسبة لشغل الوظائف له أثر فعال في آفاءة األداء إإن 
في المنشأة ، ذلك أنه يؤدي إلى إشغال الوظائف بموظفين يقومون بواجباتها ومسئولياتها بمقدرة وفاعلية ، 

  . آمًا وآيفًاعمال بمستوى عاٍل إلى إنجاز األبدورهوهذا يقود 
حتياج إدارات متابعة تطوير وتشغيل المناطق الساحلية على إوفي هذا الجزء من الدراسة سوف يتم تحديد 

مستوى الوزارة واألمانات والبلديات من القوى العاملة التي تحتاجها في هذه الفترة سواء من حيث النوعية 
حتياج من حيث الكم بشكل دقيق ، ألن ذلك أنه من الصعوبة تقدير اإلإال أنه يجب اإلشارة إلى . أو الكم

حتياج من القوى العاملة يحتاج إلى معرفة دقيقة بحجم العمل داخل تلك اإلدارات ، لذا سوف يتم تحديد اإل
 .بحسب النوعية بشكل أدق بينما من حيث الكم فسوف يتم تحديده وفقًا للحد األدنى المتوقع

  
 : تحديد حجم القوى العاملة المطلوبة طلقاتمنوأسس  ٢-٥-٦

يتم تحديد حجم القوى العاملة المتخصصة والمساندة الالزمة للوحدات اإلدارية المقترحة وفق األسس 
  :والمنطلقات التالية 

 .تحليل مهام الوحدات اإلدارية المقترحة ومعرفة مدى تنوع هذه المهام لكل وحدة .١
ام هذه اإلدارات وبين الوحدات الرئيسية في الوزارة أو األمانة تحديد الفروق التنظيمية بين مه .٢

من الموظفين المختصين  آبر، بحيث تحظى الوحدات الرئيسية بالقدر األ أو البلديات الفرعية
عتبار الذين تتناسب مؤهالتهم وخبراتهم مع طبيعة العمل في تلك الوحدات ، مع األخذ في اإل

 .لمختصين في الوحدات اإلدارية المقترحةالحاجة الفعلية من الموظفين ا
تحقيق التوازن في البناء العام للهيكل التنظيمي عند تحديد الوظائف في اإلدارات المقترحة  .٣

والتي تساعد الوظائف اإلدارية التخصصية في تحقيق أهداف آل وحدة إدارية بحيث ال يطغي 
لمساعدة على حجم القوى العاملة في حجم القوى العاملة في الوحدات اإلدارية  االستشارية وا

 .الوحدات اإلدارية الرئيسية مما يضمن سالمة الترآيبة الوظيفية
 قدر اإلمكان على ميزانية الوزارة أو األمانات والبلديات آبيرة مراعاة عدم إضافة أعباء مالية .٤

وآمًا ) وبةحسب المؤهالت والخبرات المطل(حتياج الفعلي من القوى العاملة نوعًا لتقدير اإل
 .األدنى منهااإلحتياج حسب 

  .االلتزام بأسس تصنيف الوظائف في نظام الخدمة المدنية  .٥
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  :حتياج من القوى العاملة والوصف الوظيفي للوظائفً اإل٣-٥-٦

 :على مستوى الوزارة  .١

o حتياج الوظيفي اإل:  
متابعة تطوير "ارة إلد حتياج المقترح من الوظائف اإل-) ٥-٦( جدول رقم -يبين الجدول التالي 
   "ة في الوزار" المناطق الساحلية

         
   إدارة متابعة تطوير المناطق الساحلية)٥-٦(جدول رقم 

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

o التوصيف الوظيفي للوظائف:  
يبين هذا القسم الوصف الوظيفي للوظائف المقترحة إلدارة متابعة تطوير المناطق الساحلية بالوزارة مشتمال 

ا،والمؤهالت والخبرات العملية المطلوبة ، على مسمى الوظيفة وارتباطها الوظيفي ،وواجبات شاغله

  : باإلضافة إلى المعارف والقدرات والمهارات الالزم توافرها في شاغل الوظيفة على النحو األتي

  

  

  

  

  

عدد   مسمى الوظيفة  أ
  الوظائف

  ١  مدير اإلدارة  ١
  ١  سكرتير  ٢
  ١  ناسخ آله  ٣
  ١  خبير هندسة مدنية  ٤
  ١  خبير معماري  ٥
  ١  خبير تخطيط عمراني  ٦
  ١  وموانىء بحريةإنشاءات خبير هندسة  ٧
  ١  خبير هندسة بيئية  ٨

  ٨  المـــجمــــــوع
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٣٢ - ٦ 

  
  مدير إدارة ) ١( 
  

  إدارة متابعة تطوير المناطق الساحلية  الوحدة اإلدارية  مدير إدارة  مسمى الوظيفة 
  وزيرنائب ال  االرتباط التنظيمي

  
  
  
  
  
  

  :واجبات شاغل الوظيفة 
 ٠يشرف على إعداد خطط ونشاطات اإلدارة1. 
 يشرف على أعمال اإلدارة المختلفة2. 
،ومتابعة إلتزام القائمين باإلنشاءات يشارك في أعمال اللجنة الدائمة إلدارة المناطق الساحلية وفقا لنظام المناطق الساحلية3.

 .مناطقبالمعايير الموضوعة لهذه ال
 ٠يتابع تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تطوير المناطق الساحلية4. 

  ٠يشرف على وضع االشتراطات الفنية واألنظمة المنظمة للنشاطات في المناطق الساحلية.  ٥ 
  ٠المشارآة في وضع قواعد لتصنيف المناطق الساحلية لألغراض التنموية.  ٦ 
  ٠ث ذات العالقة بتطوير المناطق الساحليةيشرف على إجراء  الدراسات والبحو.  ٧ 
  ٠يحل المشكالت التي تعترض سير العمل في اإلدارة.   ٨ 
  ٠يمثل الوزارة في مختلف اللجان والمؤتمرات والندوات المتعلقة بالمناطق الساحلية.   ٩ 

  ٠ة وتحسين أساليب العمليعد التقارير عن العمل والعاملين ويقترح اإلجراءات المناسبة لتطوير القوى العامل.  ١٠
    ٠ينفذ أية مهام يكلف بها في مجال عمله.  ١١

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  :المؤهالت والخبرات الوظيفية 
  
  
  

o  خبرة عملية التقل عن + درجة الدآتوراه في مجال الهندسة المدنية  أو المعمارية
دورات تدريبية متخصصة في مجال الهندسة + سنوات في مجال التخصص ) ١٠(

  وفي مجال الهندسة البيئية ،  أوالقيمية 
o  خبرة عملية التقل عن + درجة الماجستير في مجال الهندسة المدنية أو المعمارية

دورات تدريبية متخصصة في مجال الهندسة + سنة في مجال التخصص ) ١٥(
 القيمية وفي مجال الهندسة البيئية ،  أو

o خبرة عملية   التقل عن + ارية درجة البكالوريوس في مجال الهندسة المدنية أو المعم
دورات تدريبية متخصصة في مجال الهندسة + سنة في مجال التخصص ) ٢٠(

  ٠القيمية وفي مجال الهندسة البيئية
  
  
  
  
  
  
  

  :المعارف والقدرات والمهارات 
 ٠المعرفة باألنظمة والتعليمات المتعلقة بأعمال المناطق الساحلية. ١
  ٠ العملالمعرفة بأساليب وإجراءات. ٢
  ٠القدرة على اقتراح الخطط والبرامج التشغيلية. ٣
   ٠القدرة على تقييم نتائج العمل في الوحدات اإلدارية المختصة في مجال المناطق الساحلية. ٤
  ٠القدرة على اإلشراف والتخطيط والتنظيم. ٥
  ٠القدرة على إعداد التقارير والدراسات. ٦
  ٠ الجهات ذات العالقة بالمناطق الساحليةالقدرة على االتصال والتنسيق مع. ٧
  ٠مهارة إقامة عالقات عمل فّعالة مع اآلخرين. ٨
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٣٣ - ٦ 

   سكرتير)٢(
   

  إدارة متابعة تطوير المناطق الساحلية  الوحدة اإلدارية  سكرتير  مسمى الوظيفة 
  مدير اإلدارة   االرتباط التنظيمي

 

  
  

  :واجبات شاغل الوظيفة 
  ٠د لمدير اإلدارة ويعرضه عليهيتلقى البريد الوار. ١
  ٠يعد المراسالت الصادرة بناء على توجيهات مدير اإلدارة. ٢
  ٠يتلقى المكالمات الهاتفية الواردة لمكتب المدير ويتخذ اإلجراء الالزم بشأنها. ٣
  ٠يستقبل الزوار والمراجعين وينظم مواعيد مقابالتهم بالمدير. ٤
  ٠المديرينظم مواعيد وزيارات واجتماعات . ٥
  ٠ينسخ ويصور المراسالت الخاصة بالمدير. ٦
    ٠ينظم ويحفظ المراسالت والملفات الخاصة بمكتب المدير. ٧
  ٠ينفذ أية مهام يكلف بها في مجال اختصاصه. ٨

  

  
  

  

  دبلوم سكرتارية بعد الثانوية العامة ، أو o  :المؤهالت والخبرات الوظيفية 
o  ٠مجال العملسنوات خبرة في )  ٤+ (ثانوية تجارية  

  
  

  :المعارف والقدرات والمهارات 
  ٠التنفيذية المعرفة بأصول السكرتارية. ١
  ٠المعرفة باختصاصات اإلدارة. ٢
  ٠القدرة على التعامل مع الحاسب اآللي والنسخ. ٣
  ٠القدرة على المتابعة وإعداد المذآرات. ٤
  ٠القدرة على ترتيب وحفظ الملفات وفهرستها. ٥
  ٠امل الجيد مع المكالمات الهاتفيةمهارة التع. ٦
  ٠القدرة على التعامل مع المراجعين وتفهم حاجاتهم. ٧
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٣٤ - ٦ 

   ناسخ آلة )٣(
  

  إدارة متابعة تطوير المناطق الساحلية  الوحدة اإلدارية  ناسخ آله  مسمى الوظيفة 
  مدير اإلدارة   االرتباط التنظيمي

  
  

  :واجبات شاغل الوظيفة 
  ٠آلة إليه من رئيسه ويتأآد من مرفقاتهايستلم األعمال المو. ١
 ٠)طلب نسخ(ينفذ التعليمات المرفقة بكل معاملة . ٢
  ٠يعد الجداول واألشكال البيانية باستخدام البرامج المناسبة. ٣
   ٠يراجع النصوص إمالئيا وينسق الفقرات قبل سحبها على الورق. ٤
  ٠دة منهايتأآد من ترتيب األعمال المنسوخة وعدد النسخ المع. ٥
  ٠يسلم األعمال المنجزة وفق النماذج والتعليمات المعتمدة. ٦

  
  

  دورة في مجال النسخ ، أو+ الثانوية عامة   o  :المؤهالت والخبرات الوظيفية 
o  ٠خبرة في مجال العمل) سنة+ (دورة في مجال النسخ + الكفاءة المتوسطة 

  
  

  :المعارف والقدرات والمهارات 
   ٠س والقواعد والبرامج األساسية المتعلقة بمجال النسخالمعرفة باألس. ١
  ٠المعرفة بالنماذج واإلجراءات الخاصة باإلدارة. ٢
  ٠القدرة على النسخ بسرعة ودقة. ٣
  ٠القدرة على التنسيق والمراجعة. ٤
  .مهارة التعامل الجيد مع اآلخرين . ٥
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٣٥ - ٦ 

   خبير هندسة مدنية )٤(
  

  إدارة متابعة تطوير المناطق الساحلية  الوحدة اإلدارية  يةخبير هندسة مدن  مسمى الوظيفة 
  مدير إدارة متابعة تطوير المناطق الساحلية  االرتباط التنظيمي

  
  

  :واجبات شاغل الوظيفة 
  ٠يشارك في وضع الخطط التشغيلية للمناطق الساحلية بالتنسيق مع الوحدات المعنية بالوزارة. ١
  ٠ات العالقة عند وضع الخطط التشغيلية للمناطق الساحلية لضمان تكاملهاينسق مع الجهات الخارجية ذ. ٢
  ٠واألمنية إلى البحر بين الملكيات القائمة لألغراض التنموية) ممرات(ينسق مع الجهات المعنية إلحداث منافذ . ٣
  ٠يتابع إعداد التصاميم الهندسية المدنية للمشاريع في المناطق الساحلية. ٤
  ٠راسات الجدوى الهندسية ويعد التقارير حول إمكانية إقامة المشاريعيشارك في د. ٥
  ٠يشارك في دراسة المناقصات المقدمة من المقاولين والمشارآة في إعداد التوصيات بإرسائها. ٦
  ٠يتابع تنفيذ مراحل المشاريع في المناطق الساحلية ويتأآد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة. ٧
    م أعمال ونشاطات اإلدارة المعنية بمتابعة تشغيل المناطق الساحلية باألمانات فيما يتعلق بأعمال يشارك في تقيي. ٨

  ٠الهندسة المدنية   
  ٠ينسق مع اإلدارة العامة للتطوير اإلداري بالوزارة لوضع األدلة اإلجرائية ألنشطة الوحدات اإلدارية المختصة. ٩
  ٠المشاريع إمكانية إقامة الناحية الهندسية ويعد التقارير ية منيشارك في دراسات الجدوى االقتصاد. ١٠
  ٠ في المناطق الساحلية٠يشارك في فريق دراسات الهندسة القيمية للمشاريع المختلفة. ١١
يراجع التقارير الدورية المرفوعة من اإلدارات المعنية بالمناطق الساحلية باألمانات عن نشاطاتها وإنجازاتها . ١٢
  ٠العالقة باختصاصه ويقترح الحلول المناسبة للتغلب على المشكالت التي تواجهها ات     ذذ

  ٠ينفذ أية مهام يكلف بها في مجال اختصاصه. ١٣
  
  

  
  
  
  

  :المؤهالت والخبرات العلمية 

o  ١٠(خبرة عملية التقل عن + درجة الدآتوراه في مجال الهندسة المدنية (
رات تدريبية متخصصة في مجال دو+ سنوات في مجال التخصص 

  الهندسة القيمية ،  أو
o  ١٥(خبرة عملية التقل عن + درجة الماجستير في مجال الهندسة المدنية (

دورات تدريبية متخصصة في مجال الهندسة + سنة في مجال التخصص 
 القيمية ،  أو

o  خبرة عملية التقل عن + درجة البكالوريوس في مجال الهندسة المدنية
دورات تدريبية متخصصة في مجال + نة في مجال التخصص س) ٢٠(

  ٠الهندسة القيمية
  

  
  

  :المعارف والقدرات والمهارات 
  ٠معرفة باألسس والمفاهيم المتعلقة بعمل الهندسة المدنية .١
 ٠معرفة بممارسة الهندسة المدنية .٢
 ٠ة المشاريع الهندسية المدنيةمعرفة بالطرق واألساليب والمواد الهندسية المستعملة في تصميم وإنشاء وصيان .٣
 ٠معرفة باألجهزة واآلالت المستعملة في الهندسة المدنية .٤
 ٠قدرة على تخطيط وتصميم المشاريع الهندسية .٥
 ٠قدرة على تطبيق إجراءات وأسلوب تنفيذ العمل المتعلق بمجال الهندسة المدنية .٦
 ٠قدرة على إعداد التقارير الفنية .٧
  ٠ة مع اآلخرين والمحافظة عليهامهارة إقامة عالقات عمل فًعال .٨
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٣٦ - ٦ 

  خبير معماري )٥(
  

  إدارة متابعة تطوير المناطق الساحلية  الوحدة اإلدارية  خبير معماري  مسمى الوظيفة 
  مدير إدارة متابعة تطوير المناطق الساحلية  االرتباط التنظيمي

  
  

  :واجبات شاغل الوظيفة 
  ٠ت المباني والمنشآت الهامة على المناطق الساحليةيتابع عملية تخطيط وإعداد التصاميم ورسوما. ١
   ٠يتابع تنفيذ مخطط الموارد األصلية ومخطط التمديدات الكهربائية والسباآة وغيرها للمشاريع الساحلية. ٢
  ٠يشارك في تقرير مواصفات المشاريع على المناطق الساحلية وحساب الكميات وقوائم الموارد وإعتمادها. ٣
ملية مراجعة األعمال خالل عمليات التخطيط والتنفيذ للمشاريع وفي مراحلها النهائية للتأآد من تطابقها يتأآد من ع. ٤
  ٠ع الخطط والمواصفات المعمارية  مم
  ٠يشارك في دراسات الجدوى الهندسية ويعد التقارير حول إمكانية إقامة المشاريع. ٥
  ٠سب منها والتوصية بقبولهيشارك في تحليل العروض وتقويمها وتحديد المنا. ٦
  ٠يشارك في فريق دراسات الهندسة القيمية للمشاريع المختلفة في المناطق الساحلية. ٧
    يشارك في تقييم أعمال ونشاطات اإلدارة المعنية بمتابعة تشغيل المناطق الساحلية باألمانات فيما يتعلق بأعمال . ٨

  ٠الهندسة المعمارية   
    العامة للتطوير اإلداري بالوزارة لوضع األدلة اإلجرائية ألنشطة الوحدات اإلدارية المختصة ينسق مع اإلدارة . ٩

  ٠بالمناطق الساحلية    
  ٠ينفذ أية مهام يكلف بها في مجال اختصاصه. ١٠

  
  

  
  
  
  

  :المؤهالت والخبرات العلمية 

o  خبرة عملية التقل عن + درجة الدآتوراه في مجال الهندسة المعمارية
دورات تدريبية متخصصة في مجال + سنوات في مجال التخصص ) ١٠(

  الهندسة القيمية ،  أو
o  خبرة عملية التقل عن + درجة الماجستير في مجال الهندسة المعمارية

دورات تدريبية متخصصة في مجال + سنة في مجال التخصص ) ١٥(
 الهندسة القيمية ،  أو

o  خبرة عملية التقل عن + درجة البكالوريوس في مجال الهندسة المعمارية
دورات تدريبية متخصصة في مجال + سنة في مجال التخصص ) ٢٠(

  ٠الهندسة القيمية
  
  
  

  :المعارف والقدرات والمهارات 
  ٠معرفة باألسس والمفاهيم المتعلقة بعمل الهندسة المعمارية .١
 ٠يةمعرفة بممارسة الهندسة المعمار .٢
 ٠معرفة بطرق البناء المتبعة في تشييد المباني والمنشآت وصيانتها .٣
 ٠معرفة باألجهزة واآلالت المستعملة في الهندسة المعمارية .٤
 ٠قدرة على إعداد التصاميم والرسومات المعمارية .٥
 ٠قدرة على فحص الهياآل وإعداد الخطط والزيادات أو التغييرات .٦
 ٠قدرة على إعداد التقارير الفنية .٧
  ٠مهارة إقامة عالقات عمل فًعالة مع اآلخرين والمحافظة عليها .٨
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٣٧ - ٦ 

  
  خبير تخطيط عمراني )٦(
  

  إدارة متابعة تطوير المناطق الساحلية  الوحدة اإلدارية  خبير تخطيط عمراني  مسمى الوظيفة 
  مدير إدارة متابعة تطوير المناطق الساحلية  االرتباط التنظيمي

  
  

  :واجبات شاغل الوظيفة 
  ٠ينسق مع اإلدارات المعنية فيما يتعلق بتخطيط األراضي في المناطق الساحلية. ١
   ٠يتأآد من صحة الملكيات على المناطق الساحلية بالتنسيق مع اإلدارات المعنية في الوزارة واألمانات . ٢
  ٠يتابع إنهاء إجراءات تعويض أصحاب الملكيات الخاصة بأراضي بديلة. ٣
  ٠ع الخطط التشغيلية للمناطق الساحليةيشارك في عملية وض. ٤
  ٠يراجع أدلة عمل الطرق الساحلية والمرافق العامة على السواحل. ٥
  ٠يتابع رسم وإنتاج الخرائط التفصيلية والطبوغرافية للمناطق الساحلية. ٦
  ٠يتأآد من معالجة تداخالت المخططات ومشاآل الملكيات وتعديل استعماالت األراضي. ٧
  ٠لية تقييم األبحاث والتقارير الفنية الهندسية في مجال تخطيط المناطق والمدن الساحليةيراجع عم. ٨
    يشارك في تقييم أعمال ونشاطات اإلدارة المعنية بمتابعة تشغيل المناطق الساحلية باألمانات فيما يتعلق بأعمال . ٩

  ٠تخطيط األراضي على السواحل   
  ٠ال اختصاصهينفذ أية مهام يكلف بها في مج. ١٠

  
  

  
  

  :المؤهالت والخبرات العلمية 

o  خبرة عملية التقل عن + درجة الدآتوراه في مجال هندسة تخطيط المدن
  سنوات في مجال التخصص ، أو) ١٠(

o  خبرة عملية التقل عن + درجة الماجستير في مجال هندسة تخطيط المدن
 سنة في مجال التخصص ،  أو) ١٥(

o خبرة عملية التقل عن +  هندسة تخطيط المدندرجة البكالوريوس في مجال
  ٠سنة في مجال التخصص) ٢٠(

  
  

  :المعارف والقدرات والمهارات 
  ٠معرفة باألسس والمفاهيم المتعلقة بعمل هندسة تخطيط المدن.  ١
 ٠معرفة بممارسة هندسة تخطيط المدن .٢
لمشاريع الهندسية الخاصة بتخطيط معرفة بالطرق واألساليب والمواد المستعملة في تصميم وإنشاء وصيانة ا .٣

 ٠المدن
 ٠قدرة على إعداد التصاميم والرسومات والتخطيط للمشاريع ذات العالقة بتخطيط المدن .٤
 ٠قدرة على تطبيق إجراءات وأسلوب تنفيذ العمل المتعلق بمجال هندسة التخطيط .٥
 ٠قدرة على إعداد التقارير الفنية .٦
  ٠رين والمحافظة عليهامهارة إقامة عالقات عمل فًعالة مع اآلخ .٧
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٣٨ - ٦ 

    وموانىءبحرية  إنشاءات خبير هندسة)٧(
  

 إدارة متابعة تطوير المناطق الساحلية  اإلداريةالوحدة   وموانىء بحريةخبير هندسة إنشاءات  مسمى الوظيفة 
  مدير إدارة متابعة تطوير المناطق الساحلية لتنظيمي اااالرتباط
  
  

  :واجبات شاغل الوظيفة 
  .والمراسي والمصبات البحرية وغيرها  الدراسات والبحوث ذات العالقة بأعمال التجريف والردم ،يجري. ١
   ٠يبدي الرأي والمشورة في المسائل المتعلقة بأعمال الهندسة البحرية. ٢
  ٠يراجع مشاريع التنظيمات والتخطيطات المتعلقة بأعمال الهندسة البحرية. ٣
  نية واألنظمة واللوائح المنظمة لألنشطة الساحلية بالتنسيق مع اإلدارات يشارك في وضع االشتراطات الف. ٤
  ٠المعنية ت
  لية باألمانات فيما يتعلق يشارك في تقييم أعمال ونشاطات اإلدارة المعنية بمتابعة تشغيل المناطق الساح. ٥
  ٠الهندسة البحرية بأعمال  ح
  ٠الهندسية في مجال أعمال الهندسة البحريةيراجع عملية تقييم األبحاث والتقارير الفنية . ٦
  ٠يشارك في فريق دراسات الهندسة القيمية للمشاريع المختلفة في المناطق الساحلية. ٧
  ٠ينفذ أية مهام يكلف بها في مجال اختصاصه. ٨

  
  

  
  
  
  

  :المؤهالت والخبرات العلمية 

o  ١٠(ن خبرة عملية التقل ع+ درجة الدآتوراه في مجال الهندسة المدنية (
سنوات خبرة عملية ) ٥(سنوات في مجال التخصص ومنها ماال يقل عن 

دورات تدريبية في مجال الهندسة + في مجال أعمال الهندسة البحرية 
  القيمية ، أو

o  سنة في ) ١٥(خبرة عملية التقل عن + درجة الماجستير في مجال الهندسة
ة في مجال سنوات خبرة عملي) ٥(مجال التخصص ومنها ماال يقل عن 

 دورات تدريبية في مجال الهندسة القيمية ،  أو+ أعمال الهندسة البحرية 
o  خبرة عملية التقل عن + درجة البكالوريوس في مجال الهندسة المدنية

سنوات في مجال ) ٥(سنة في مجال التخصص ومنها ماال يقل عن ) ٢٠(
  ٠ةدورات تدريبية في مجال الهندسة القيمي+ الهندسة البحرية 

  
  

  :المعارف والقدرات والمهارات 
 

  ٠معرفة باألسس والمفاهيم المتعلقة بعمل الهندسة المدنية .١
 ٠معرفة بممارسة الهندسة المدنية .٢
 ٠معرفة بالطرق واألساليب والمواد الهندسية المستعملة في تصميم وإنشاء وصيانة المشاريع الهندسية المدنية .٣
 ٠يةمعرفة بمبادئ أساسيات الهندسة البحر .٤
 ٠معرفة باألجهزة واآلالت المستعملة في الهندسة المدنية والبحرية .٥
 ٠قدرة على تخطيط وتصميم المشاريع الهندسية .٦
 ٠قدرة على تطبيق إجراءات وأسلوب تنفيذ العمل المتعلق بمجال الهندسة المدنية .٧
 ٠قدرة على إعداد التقارير الفنية .٨
  ٠محافظة عليهامهارة إقامة عالقات عمل فًعالة مع اآلخرين وال .٩
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٣٩ - ٦ 

  
   خبير هندسة بيئية )٨(
  

  إدارة متابعة تطوير المناطق الساحلية  الوحدة اإلدارية  خبير هندسة بيئية  مسمى الوظيفة 
  مدير إدارة متابعة تطوير المناطق الساحلية  االرتباط التنظيمي

  
  

  :واجبات شاغل الوظيفة 
  ٠ تقييم المشروعات الساحلية من الناحية البيئيةيشارك في إعداد الظوابط والمعايير البيئية وأسس. ١
   ٠يراجع الدراسات الخاصة بالمؤثرات البيئية المترتبة على التنمية في المناطق الساحلية. ٢
  ٠يشارك في الدراسات الخاصة بتطوير نظام المرور وحماية البيئة من التلوث في المناطق الساحلية. ٣
  ٠عدة لتوفير بيئة صحية مالئمة في المناطق الساحليةيراجع المعايير والمواصفات الم. ٤
  ٠يراجع أدلة عمل تنفيذ الطرق الساحلية والمرافق العامة للمحافظة على الحد األدنى للبيئة البحرية. ٥
 ٠يتابع عملية إعداد خطط التخلص من النفايات في المناطق الساحلية والمحافظة على نظافة السواحل. ٦

         أعمال ونشاطات اإلدارات المعنية بتشغيل المناطق الساحلية في األمانات في مجال يشارك في تقييم 7. 
  ٠البيئية ألعمال   اا
  ٠ينفذ أية مهام يكلف بها في مجال اختصاصه. ٨

  
  

  
  
  
  

  :المؤهالت والخبرات العلمية 

) ١٠(خبرة عملية التقل عن + درجة الدآتوراه في مجال الهندسة البيئية 
   في مجال التخصص ، أوسنوات

) ١٥(خبرة عملية التقل عن + درجة الماجستير في مجال الهندسة البيئية 
 سنة في مجال التخصص ،  أو

خبرة عملية التقل عن  + المدنيةدرجة البكالوريوس في مجال الهندسة 
ية في مجال المشاريع خبرة عمل + سنة في مجال التخصص) ٢٠(

  .البيئية
  
  

  :ت والمهارات المعارف والقدرا
  ٠معرفة باألسس والمفاهيم المتعلقة بمجاالت حماية البيئة. ١  

٢K ٠معرفة باألنظمة والتعليمات الخاصة بحماية البيئة 
٣K ٠معرفة بالمواد واألجهزة واألدوات في مجال صحة وحماية البيئة 
٤K ٠حلول المناسبة لهاقدرة على تصنيف وتحليل المعلومات والبيانات وتشخيص المشاآل البيئية واقتراح ال          
٥K ٠قدرة على تطبيق إجراءات وأسلوب تنفيذ العمل في مجال حماية البيئة والتخلص من النفايات 
٦K ٠قدرة على إعداد التقارير الفنية 
٧K ٠مهارة إقامة عالقات عمل فًعالة مع اآلخرين والمحافظة عليها  
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٤٠ - ٦ 

  :ستوى األمانات م -٢
     
  : االحتياج الوظيفي -أ  

  

متابعة تشغيل المناطق " االحتياج المقترح من الوظائف إلدارة -) ٦-٦( جدول رقم -يبين الجدول التالي 
  :باألمانة " الساحلية

  

   :إدارة متابعة تشغيل المناطق الساحلية) ٦-٦(جدول رقم            
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                
  : وصف وظائف اإلدارة –ب 

    
 تشغيل المناطق الساحلية باألمانة مشتمال يبين هذا القسم الوصف الوظيفي للوظائف المقترحة إلدارة متابعة

على مسمى الوظيفة وارتباطها الوظيفي ،وواجبات شاغلها،والمؤهالت والخبرات العملية المطلوبة ، 

  :باإلضافة إلى المعارف والقدرات والمهارات الالزم توافرها في شاغل الوظيفة على النحو األتي 

  

عدد   مسمى الوظيفة  م
 الوظائف

  ١  مدير اإلدارة  ١
  ١  سكرتير  ٢
  ١  يةخبير هندسة مدن  ٣
  ١  خبير معماري  ٤
  ١  خبير تخطيط عمراني  ٥
  ١  وموانىء بحرية إنشاءاتخبير هندسة  ٦
  ١  خبير هندسة بيئية  ٧

  ٧  المجــمـــــــــوع
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٤١ - ٦ 

  مدير إدارة )١(
  

  إدارة متابعة تشغيل المناطق الساحلية الوحدة اإلدارية  إدارةمدير   مسمى الوظيفة 
  األمين   االرتباط التنظيمي

  
  

  :واجبات شاغل الوظيفة 
 ٠يشرف على إعداد خطط ونشاطات اإلدارة -١
  يشرف على أعمال اإلدارة المختلفة-٢
 ٠ يتابع تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تطوير المناطق الساحلية-٣
مة للنشاطات في المناطق الساحلية ومتابعة إلتزام القائمين باإلنشاءات ى وضع االشتراطات الفنية واألنظمة المنظ يشرف عل-٤
  .المعايير الموضوعة لهذه المناطق بب
  ٠ يشرف على إجراء  الدراسات والبحوث ذات العالقة بتطوير المناطق الساحلية-٥
  ٠ اإلدارة يحل المشكالت التي تعترض سير العمل في-٦
  ٠ في مختلف اللجان والمؤتمرات والندوات المتعلقة بالمناطق الساحليةاألمانة يمثل -٧
          يعد التقارير عن العمل والعاملين ويقترح اإلجراءات المناسبة لتطوير القوى العاملة وتحسين أساليب -٨
  .لعمل   اا
  ٠ ينفذ أية مهام يكلف بها في مجال عمله-٩

  
  

  
  
  

  :هالت والخبرات الوظيفية المؤ

خبرة عملية التقل عن + درجة الدآتوراه في مجال الهندسة المدنية أو المعمارية 
دورات تدريبية متخصصة في مجال + سنوات في مجال التخصص ) ١٠(

  الهندسة القيمية وفي مجال الهندسة البيئية ،  أو
 خبرة عملية التقل عن +درجة الماجستير في مجال الهندسة المدنية أو المعمارية 

دورات تدريبية متخصصة في مجال الهندسة + سنة في مجال التخصص ) ١٥(
 القيمية وفي مجال الهندسة البيئية ،  أو

خبرة عملية التقل عن + درجة البكالوريوس في مجال الهندسة المدنية أو المعمارية 
هندسة دورات تدريبية متخصصة في مجال ال+ سنة في مجال التخصص ) ٢٠(

  ٠القيمية وفي مجال الهندسة البيئية 
  
  

  :المعارف والقدرات والمهارات 
 ٠المعرفة باألنظمة والتعليمات المتعلقة بأعمال المناطق الساحلية. ١
  ٠المعرفة بأساليب وإجراءات العمل. ٢
  ٠القدرة على اقتراح الخطط والبرامج التشغيلية. ٣
   ٠الوحدات اإلدارية المختصة في مجال المناطق الساحليةالقدرة على تقييم نتائج العمل في . ٤
  ٠القدرة على اإلشراف والتخطيط والتنظيم. ٥
  ٠القدرة على إعداد التقارير والدراسات. ٦
  ٠القدرة على االتصال والتنسيق مع الجهات ذات العالقة بالمناطق الساحلية. ٧
  ٠مهارة إقامة عالقات عمل فّعالة مع اآلخرين. ٨



  اإلشـتراطات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل
 المناطق الساحلية بالمملكة العربية السعودية

   التنظيميالدليلاالسادس الجزء-تقرير المرحلة الثانية                  
 إلدارة المناطق الساحلية

٤٢ - ٦ 

  سكرتير ) ٢(
  

  إدارة متابعة تشغيل المناطق الساحلية  الوحدة اإلدارية  سكرتير  مسمى الوظيفة 
  مدير اإلدارة   االرتباط التنظيمي

  
  

  :واجبات شاغل الوظيفة 
  ٠يتلقى البريد الوارد لمدير اإلدارة ويعرضه عليه. ١
  ٠يعد المراسالت الصادرة بناء على توجيهات مدير اإلدارة. ٢
  ٠المكالمات الهاتفية الواردة لمكتب المدير ويتخذ اإلجراء الالزم بشأنهايتلقى . ٣
  ٠يستقبل الزوار والمراجعين وينظم مواعيد مقابالتهم بالمدير. ٤
  ٠ينظم مواعيد وزيارات واجتماعات المدير. ٥
  ٠ينسخ ويصور المراسالت الخاصة بالمدير. ٦
    ٠المديرينظم ويحفظ المراسالت والملفات الخاصة بمكتب . ٧

  
  

  دبلوم سكرتارية بعد الثانوية العامة ، أو  :المؤهالت والخبرات الوظيفية 
  ٠سنوات خبرة في مجال العمل)  ٤+ (ثانوية تجارية 

  
  

  :المعارف والقدرات والمهارات 
  ٠التنفيذية المعرفة بأصول السكرتارية. ١
  ٠المعرفة باختصاصات اإلدارة. ٢
  ٠الحاسب اآللي والنسخالقدرة على التعامل مع . ٣
  ٠القدرة على المتابعة وإعداد المذآرات. ٤
  ٠القدرة على ترتيب وحفظ الملفات وفهرستها. ٥
  ٠مهارة التعامل الجيد مع المكالمات الهاتفية. ٦
  ٠القدرة على التعامل مع المراجعين وتفهم حاجاتهم. ٧
  

 



  اإلشـتراطات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل
 المناطق الساحلية بالمملكة العربية السعودية

   التنظيميالدليلاالسادس الجزء-تقرير المرحلة الثانية                  
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٤٣ - ٦ 

 خبير هندسة مدنية) ٣(
 

  

  إدارة متابعة تشغيل المناطق الساحلية  الوحدة اإلدارية  ةخبير هندسة مدني  مسمى الوظيفة 
  مدير إدارة متابعة تشغيل المناطق الساحلية  االرتباط التنظيمي

  
  

  
  
  
  

  :واجبات شاغل الوظيفة 
  ٠يتابع وضع الخطة التشغيلية للمناطق الساحلية من قبل اإلدارات المعنية. ١
 د وضع الخطط التشغيلية للمناطق الساحلية لضمان تكاملهاينسق مع اإلدارات المعنية في الوزارة عن. ٢
  ٠يتابع منح التراخيص ألعمال البناء المنفذة على الساحل وفقا للمعايير واالشتراطات الموضوعة. ٣
  ٠إلى البحر بين الملكيات القائمة لألغراض التنموية واألمنية) ممرات(يتابع عملية إجراء منافذ . ٤
  ٠اميم الهندسية المدنية للمشاريع في المناطق الساحلية مع اإلدارة المختصة باألمانةيتابع إعداد التص. ٥
   يراقب تنفيذ سياسات وأعمال التشغيل والتفتيش والمراقبة للمشروعات المنفذة على الساحل بالتعاون مع . ٦

  ٠البلديات الفرعية   
  ٠د من مطابقتها للمواصفات المعتمدةيتابع تنفيذ مراحل المشاريع في المناطق الساحلية ويتأآ. ٧
  ٠يشارك في عمل الدراسات والبحوث ذات العالقة. ٨
 .ينسق مع اإلدارة العامة للتطوير اإلداري باألمانة لوضع األدلة التنظيمية و اإلجرائية ألنشطة اإلدارة. ٩
          البلديات الفرعية عن حلية فييراجع التقارير الدورية المرفوعة من اإلدارات المعنية بالمناطق السا.١٠
        وإنجازاتها ذات العالقة باختصاصه ويقترح الحلول المناسبة للتغلب على المشكالت التي  شاطاتها  نن
  ٠واجهها تت
  ٠ ينفذ أية مهام يكلف بها في مجال اختصاصه. ١١

  
  
  

  

  
  :المؤهالت والخبرات العلمية 

خبرة عملية التقل عن + لمدنية درجة الماجستير في مجال الهندسة ا -
 سنوات في مجال التخصص ، أو) ١٠(

) ١٥(خبرة عملية التقل عن  +  درجة البكالوريوس في مجال الهندسة المدنية -
  .سنة في مجال التخصص 

  
  

  

  :قدرات والمهارات المعارف وال
  ٠معرفة باألسس والمفاهيم المتعلقة بعمل الهندسة المدنية. ١
 ٠معرفة بممارسة الهندسة المدنية. ٢
معرفة بالطرق واألساليب والمواد الهندسية المستعملة في تصميم وإنشاء وصيانة المشاريع الهندسية . ٣

 ٠المدنية
 ٠ المدنيةمعرفة باألجهزة واآلالت المستعملة في الهندسة .٤
 ٠قدرة على تخطيط وتصميم المشاريع الهندسية .٥
 ٠قدرة على تطبيق إجراءات وأسلوب تنفيذ العمل المتعلق بمجال الهندسة المدنية .٦
 ٠قدرة على إعداد التقارير الفنية .٧
 ٠مهارة التعامل الفّعال مع اآلخرين والمحافظة عليها .٨
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٤٤ - ٦ 

  خبير معماري )٤(
  

  إدارة متابعة تشغيل المناطق الساحلية  حدة اإلداريةالو  خبير معماري  مسمى الوظيفة 
  مدير إدارة متابعة تشغيل المناطق الساحلية  االرتباط التنظيمي

  
  

  :واجبات شاغل الوظيفة 
  ٠يتابع عملية تخطيط وإعداد التصاميم ورسومات المباني والمنشآت الهامة على المناطق الساحلية. ١
       األصلية ومخطط التمديدات الكهربائية والسباآة وغيرها للمشاريع     يتأآد من تنفيذ مخطط الموارد. ٢

  ٠الساحلية   
  ٠يشارك في تقرير مواصفات المشاريع على المناطق الساحلية وحساب الكميات وقوائم الموارد وإعتمادها. ٣
   راحلها النهائية للتأآد يتأآد من عملية مراجعة األعمال خالل عمليات التخطيط والتنفيذ للمشاريع وفي م. ٤

  ٠من تطابقها مع الخطط والمواصفات المعمارية   
  ٠يشارك في تحليل العروض وتقويمها وتحديد المناسب منها والتوصية بقبوله. ٥
         يراجع التقارير الدورية المرفوعة من اإلدارات المعنية بالمناطق الساحلية في البلديات الفرعية عن . ٦
         ها وإنجازاتها ذات العالقة باختصاصه ويقترح الحلول المناسبة للتغلب على المشكالت التي شاطات نن
  ٠واجهها تت
          لوضع األدلة اإلجرائية ألنشطة الوحدات اإلدارية باألمانةينسق مع اإلدارة العامة للتطوير اإلداري . ٧
  ٠ أعمال الهندسة المعماريةبالمناطق الساحلية في مجال لمختصة   ا ا
  ٠ينفذ أية مهام يكلف بها في مجال اختصاصه. ٨

  
  

  
  

  :المؤهالت والخبرات العلمية 

خبرة عملية التقل عن + درجة الماجستير في مجال الهندسة المعمارية 
 سنوات في مجال التخصص ،) ١٠(

ن خبرة عملية التقل ع+ درجة البكالوريوس في مجال الهندسة المعمارية 
  ٠سنة في مجال التخصص) ١٥(

  
  

  :المعارف والقدرات والمهارات 
  ٠معرفة باألسس والمفاهيم المتعلقة بعمل الهندسة المعمارية. ١ 

 ٠معرفة بممارسة الهندسة المعمارية .٢
 ٠معرفة بطرق البناء المتبعة في تشييد المباني والمنشآت وصيانتها .٣
 ٠سة المعماريةمعرفة باألجهزة واآلالت المستعملة في الهند .٤
 ٠قدرة على إعداد التصاميم والرسومات المعمارية .٥
 ٠قدرة على فحص الهياآل وإعداد الخطط والزيادات أو التغييرات .٦
 ٠قدرة على إعداد التقارير الفنية .٧
  ٠مهارة التعامل الفّعال مع اآلخرين والمحافظة عليها .٨

  



  اإلشـتراطات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل
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٤٥ - ٦ 

 خبير تخطيط عمراني )٥(
  

  إدارة متابعة تشغيل المناطق الساحلية  الوحدة اإلدارية  خبير تخطيط عمراني  مسمى الوظيفة 
  مدير إدارة متابعة تشغيل المناطق الساحلية  االرتباط التنظيمي

  
  

  :واجبات شاغل الوظيفة 
  ٠ينسق مع اإلدارات المعنية فيما يتعلق بتخطيط األراضي في المناطق الساحلية. ١
  ٠ بالتخطيط العمراني والحضري للمناطق الساحليةيتابع تنفيذ السياسات والقوانين المتعلقة. ٢
  ٠يتابع أعمال الرفع المساحي لألراضي الواقعة على الساحل لألغراض المختلفة. ٣
   ٠يتأآد من صحة الملكيات على المناطق الساحلية بالتنسيق مع اإلدارات المعنية في الوزارة واألمانات . ٤
  ٠لكيات الخاصة بأراضي بديلةيتابع إنهاء إجراءات تعويض أصحاب الم. ٥
  ٠يراجع أدلة عمل الطرق الساحلية والمرافق العامة على السواحل. ٦
  ٠يتابع عملية معالجة تداخالت المخططات ومشاآل الملكيات وتعديل استعماالت األراضي. ٧
  ٠ساحليةيراجع عملية تقييم األبحاث والتقارير الفنية الهندسية في مجال تخطيط المناطق والمدن ال. ٨
           بلديات الفرعية عنيراجع التقارير الدورية المرفوعة من اإلدارات المعنية بالمناطق الساحلية في ال. ٩
         شاطاتها وإنجازاتها ذات العالقة باختصاصه ويقترح الحلول المناسبة للتغلب على المشكالت التي  نن
  ٠واجهها تت
  ٠مجال اختصاصهينفذ أية مهام يكلف بها في . ١٠

  
  

  
  

  : العلمية والخبراتالمؤهالت 

خبرة عملية التقل عن + درجة الماجستير في مجال هندسة تخطيط المدن 
  سنوات في مجال التخصص ، أو) ١٠(

خبرة عملية التقل + درجة البكالوريوس في مجال هندسة تخطيط المدن 
  ٠سنة في مجال التخصص ) ١٥(عن 

  
  

  :هارات المعارف والقدرات والم
  ٠معرفة باألسس والمفاهيم المتعلقة بعمل هندسة تخطيط المدن. ١
 ٠ معرفة بممارسة هندسة تخطيط المدن .٢
معرفة بالطرق واألساليب والمواد المستعملة في تصميم وإنشاء وصيانة المشاريع الهندسية الخاصة بتخطيط  .٣

 ٠المدن
 ٠ ذات العالقة بتخطيط المدنقدرة على إعداد التصاميم والرسومات والتخطيط للمشاريع .٤
 ٠قدرة على تطبيق إجراءات وأسلوب تنفيذ العمل المتعلق بمجال هندسة التخطيط .٥
 ٠قدرة على إعداد التقارير الفنية .٦
  ٠مهارة إقامة عالقات عمل فّعالة مع اآلخرين والمحافظة عليها .٧
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٤٦ - ٦ 

    وموانىء بحرية إنشاءات خبير هندسة)٦(
  

  إدارة متابعة تشغيل المناطق الساحلية  الوحدة اإلدارية  حريةخبير هندسة ب  مسمى الوظيفة 
  مدير إدارة متابعة تشغيل المناطق الساحلية  االرتباط التنظيمي

  
  

  :واجبات شاغل الوظيفة 
  .يجري الدراسات والبحوث ذات العالقة بأعمال التجريف والردم ،والمراسي والمصبات البحرية وغيرها .١
   . المسائل المتعلقة بأعمال الهندسة البحريةيبدي الرأي والمشورة في .٢
  .يراجع مشاريع التنظيمات والتخطيطات المتعلقة بأعمال الهندسة البحرية .٣
  ٠يشارك في وضع االشتراطات الفنية واألنظمة واللوائح المنظمة لألنشطة الساحلية بالتنسيق مع اإلدارات المعنية .٤
  ٠لتجريف أو الردم في المناطق الساحلية حسب النظاميتابع عملية منح التراخيص ألعمال الهدم أو ا .٥
ساحلية باأل  .٦ اطق ال شغيل المن ة ت ة بمتابع شاطات اإلدارة المعني ال ون يم أعم ي تقي شارك ف ال ي ق بأعم ا يتعل ات فيم مان

  ٠البحرية لهندسةا
ة عن  يراجع التقارير الدورية المرفوعة من اإلدارات المعنية بالمناطق الساحلية في .٧ شاطاتها   البلديات الفرعي ا  ون  إنجازاته

  ٠ذات العالقة باختصاصه ويقترح الحلول المناسبة للتغلب على المشكالت التي تواجهها
  ينفذ أية مهام يكلف بها في مجال اختصاصه.  .٨

  
  

  
  
  

  :المؤهالت والخبرات العلمية 

سنوات ) ١٠(خبرة عملية التقل عن + درجة الماجستير في مجال الهندسة المدنية 
سنوات خبرة عملية في مجال أعمال ) ٥(في مجال التخصص ومنها ماال يقل عن 

  الهندسة البحرية،
سنة ) ١٥(خبرة عملية التقل عن + درجة البكالوريوس في مجال الهندسة المدنية 

سنوات خبرة عملية في مجال أعمال ) ٥(في مجال التخصص ومنها ماال يقل عن 
  ٠الهندسة البحرية 

      

  
  

  :المعارف والقدرات والمهارات 
  ٠معرفة باألسس والمفاهيم المتعلقة بعمل الهندسة المدنية .١
 ٠معرفة بممارسة الهندسة المدنية .٢
 ٠معرفة بالطرق واألساليب والمواد الهندسية المستعملة في تصميم وإنشاء وصيانة المشاريع الهندسية المدنية .٣
 ٠معرفة بمبادئ أساسيات الهندسة البحرية .٤
 ٠معرفة باألجهزة واآلالت المستعملة في الهندسة المدنية والبحرية .٥
 ٠قدرة على تخطيط وتصميم المشاريع الهندسية .٦
 ٠قدرة على تطبيق إجراءات وأسلوب تنفيذ العمل المتعلق بمجال الهندسة المدنية .٧
 ٠قدرة على إعداد التقارير الفنية .٨
  ٠هامهارة التعامل الفّعال مع اآلخرين والمحافظة علي .٩
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٤٧ - ٦ 

  خبير هندسة بيئية )٧(
  

  إدارة متابعة تشغيل المناطق الساحلية  الوحدة اإلدارية  خبير هندسة بيئية  مسمى الوظيفة 
  مدير إدارة متابعة تشغيل المناطق الساحلية  االرتباط التنظيمي

  
  

  :واجبات شاغل الوظيفة 
         متعلقة بالمناطق الساحلية بالتنسيق مع اإلدارات يساهم في وضع السياسات والمعاييرواإلشتراطات البيئية ال. ١
  ٠داخل األمانة وخارجها لمعنية  اا
  ٠يتابع توفير الخدمات والمشاريع البلدية الالزمة والمحافظة على صحة البيئة. ٢
  ٠يراجع المعايير والمواصفات المعدة لتوفير بيئة صحية مالئمة في المناطق الساحلية. ٣
  ٠يراجع أدلة عمل تنفيذ الطرق الساحلية والمرافق العامة للمحافظة على الحد األدنى للبيئة البحرية. ٤
  ٠يتابع عملية إعداد خطط التخلص من النفايات في المناطق الساحلية والمحافظة على نظافة السواحل. ٥
       ية في األمانات في مجال   يشارك في تقييم أعمال ونشاطات اإلدارات المعنية بتشغيل المناطق الساحل. ٦
  ٠البيئية ألعمال ا  ا
  ٠ينفذ أية مهام يكلف بها في مجال اختصاصه. ٧

  
  

  
  

  :المؤهالت والخبرات العلمية 
  

  

خبرة عملية ال تقل عن + درجة الماجستير في مجال الهندسة البيئية 
  سنوات في مجال التخصص ، أو) ١٠(

خبرة عملية ال تقل عن  + المدنيةندسة درجة البكالوريوس في مجال اله
عملية في مجال المشاريع خبرة +  سنة في مجال التخصص) ١٥(

  .البيئية

  

  
  

  :المعارف والقدرات والمهارات 
  ٠معرفة باألسس والمفاهيم المتعلقة بمجاالت حماية البيئة. ١   
 ٠معرفة باألنظمة والتعليمات الخاصة بحماية البيئة .٢
 ٠واألجهزة واألدوات في مجال صحة وحماية البيئةمعرفة بالمواد  .٣
          ٠قدرة على تصنيف وتحليل المعلومات والبيانات وتشخيص المشاآل البيئية واقتراح الحلول المناسبة لها .٤
 ٠قدرة على تطبيق إجراءات وأسلوب تنفيذ العمل في مجال حماية البيئة والتخلص من النفايات .٥
 ٠ الفنيةقدرة على إعداد التقارير .٦
  ٠مهارة إقامة عالقات عمل فّعالة مع اآلخرين والمحافظة عليها .٧
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٤٨ - ٦ 

  : مستوى البلديات الفرعية -٣
    
  : االحتياج الوظيفي -أ

  
متابعة تطوير " االحتياج المقترح من الوظائف لوحدة -) ٧- ٦( جدول رقم - يبين الجدول التالي 

  :بالبلدية الفرعية " المناطق الساحلية
  
  

   :  وحدة متابعة تطوير المناطق الساحلية)٧- ٦(م جدول رق
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : وصف وظائف الوحدة –ب         
    

 الساحلية بالبلدية يبين هذا القسم الوصف الوظيفي للوظائف المقترحة لوحدة متابعة تطوير المناطق
مشتمال على مسمى الوظيفة وارتباطها الوظيفي ،وواجبات شاغلها،والمؤهالت والخبرات العملية 
المطلوبة ، باإلضافة إلى المعارف والقدرات والمهارات الالزم توافرها في شاغل الوظيفة على النحو 

  :األتي 
  

عدد   مسمى الوظيفة  م
  الوظائف

  ١  مدير الوحدة  ١
  ١  مهندس مدني  ٢
  ١  مهندس مساحة  ٣

  ٣  المــجمـــوع
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٤٩ - ٦ 

   مدير وحدة )١(
  

  وحدة متابعة تطوير المناطق الساحلية داريةالوحدة اإل  مدير وحدة  مسمى الوظيفة 
  رئيس البلدية   االرتباط التنظيمي

  
  

  :واجبات شاغل الوظيفة 
 .يشرف على أعمال الوحدة .١
  ٠يشرف على تنفيذ الخطط التشغيلية الخاصة بالمناطق الساحلية .٢
تزام القائمين باإلنشاءات  ويتأآد من إل،يشرف على متابعة تنفيذ األنظمة المتعلقة بتشغيل المناطق الساحلية .٣

 .بالمعايير الموضوعة والخاصة بهذه البلدية
 ٠يشرف على متابعة توفير آافة المشاريع والخدمات البلدية الالزمة والمحافظة على صحة البيئة .٤
 ٠يستقبل الشكاوى والمالحظات الواردة من المواطنين وسرعة معالجتها .٥
 ٠فع بالمشكالت التي تواجهها لرئيس البلدية ويتابع حلهايعد التقارير الدوريةعن نشاطات الوحدة وير .٦
  ٠ينفذ أية مهام يكلف بها في مجال اختصاصه .٧

  
  

خبرة عملية التقل عن        +  درجة البكالوريوس في مجال الهندسة المدنية -  :المؤهالت والخبرات الوظيفية 
  ٠هدورات تدريبية في مجال اختصاص+ سنوات في مجال التخصص ) ١٠(

  
  

  :المعارف والقدرات والمهارات 
  ٠معرفة باألسس والمفاهيم المتعلقة بعمل الهندسة المدنية. ١
 ٠معرفة بممارسة الهندسة المدنية. ٢
معرفة بالطرق واألساليب والمواد الهندسية المستعملة في تصميم وإنشاء وصيانة المشاريع الهندسية . ٣

  ٠المدنية
 ٠المستعملة في الهندسة المدنيةمعرفة باألجهزة واآلالت . ٤

 ٠قدرة على تخطيط وتصميم المشاريع الهندسية
 ٠قدرة على تطبيق إجراءات وأسلوب تنفيذ العمل المتعلق بمجال الهندسة المدنية

 ٠قدرة على إعداد التقارير الفنية
 ٠مهارة إقامة عالقات عمل فًعالة مع اآلخرين والمحافظة عليها
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٥٠ - ٦ 

   مهندس مدني)٢(
  

  وحدة متابعة تطوير المناطق الساحلية  الوحدة اإلدارية  مهندس مدني   مى الوظيفة مس
  مدير وحدة متابعة تطوير المناطق الساحلية  االرتباط التنظيمي

  
  

  :واجبات شاغل الوظيفة 
  ٠يتابع تنفيذ الخطط التشغيلية للمناطق الساحلية من قبل اإلدارات المعنية. ١
  ٠والتعليمات ذات العالقة بإدارة وتشغيل المناطق الساحليةيتابع تنفيذ األنظمة . ٢
   ٠يتأآد من سرعة إصدار التراخيص الخاصة بأعمال البناء والحفر وغيرها في المناطق الساحلية. ٣
  ٠يراقب تنفيذ سياسات وأعمال التشغيل والتفتيش والمراقبة للمشروعات المنفذة على الساحل. ٤
  ٠ريع في المناطق الساحلية ويتأآد من مطابقتها للمواصفات المعتمدةيتابع تنفيذ مراحل المشا. ٥
  ٠يشارك في تطوير اإلجراءات والنماذج المستخدمة في تلك اإلدارات المعنية في البلدية. ٦
 يعد التقارير الدورية عن نشاطات الوحدة ذات العالقة بمجال عمله ويرفع المشكالت التي يواجهها لرئيسة . ٧

  ٠ر ويتابع حلهاالمباش    
   ٠ ينفذ أية مهام يكلف بها في مجال اختصاصه. ٨

  
  

  
  :المؤهالت والخبرات العلمية 

خبرة عملية التقل عن +  درجة البكالوريوس في مجال الهندسة المدنية -
 دورات تدريبية في مجال اختصاصه+ سنوات في مجال التخصص ) ١٠(

  
  

  :المعارف والقدرات والمهارات 
  ٠معرفة باألسس والمفاهيم المتعلقة بعمل الهندسة المدنية. ١
 ٠معرفة بممارسة الهندسة المدنية. ٢
 ٠معرفة باألجهزة واآلالت المستعملة في الهندسة المدنية. ٣
 ٠قدرة على تطبيق إجراءات وأسلوب تنفيذ العمل المتعلق بمجال الهندسة المدنية. ٤  
 ٠فنيةقدرة على إعداد التقارير ال. ٥
 ٠مهارة التعامل الفّعال مع اآلخرين والمحافظة عليها. ٦
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٥١ - ٦ 

   ة مساح مهندس)٣(
  

  وحدة متابعة تطوير المناطق الساحلية  الوحدة اإلدارية  ةمَساحمهندس   مسمى الوظيفة 
   .  مدير وحدة متابعة تطوير المناطق الساحلية  االرتباط التنظيمي

  
  

  :واجبات شاغل الوظيفة 
  ٠ إجراءات إصدار القرارات المساحية الخاصة برخص البناء للمباني المسئولة عنها البلديةيتابع. ١
   ٠يتأآد من إنجاز أعمال قياس الزوايا والمسافات لألراضي والمباني والطرق في المناطق الساحلية. ٢
  ٠يتابع إعداد السجالت المساحية حسب المتبع. ٣
   ٠ي فيهايراجع األعمال المساحية ويبدي الرأ. ٤
  ٠يشارك في تطوير اإلجراءات والنماذج المستخدمة في تلك اإلدارات المعنية في البلدية. ٥
 يعد التقارير الدورية عن نشاطات الوحدة ذات العالقة بمجال عمله ويرفع المشكالت التي يواجهها لرئيسة . ٦

  ٠المباشر ويتابع حلها    
  ٠صهينفذ أية مهام يكلف بها في مجال اختصا. ٧
  

  
  

  
  

  :المؤهالت والخبرات العلمية 
  

خبرة عملية التقل عن + درجة البكالوريوس في مجال هندسة المساحة 
دورات تدريبية في مجال + سنوات في مجال التخصص ) ١٠(

  اختصاصه ، أو
سنوات في مجال ) ٤(خبرة عملية ال تقل عن + دبلوم مساحة بعد الثانوية 

  ٠مجال اختصاصه دورات تدريبية في +  التخصص 
  
  

  :المعارف والقدرات والمهارات 
  ٠معرفة باألسس والمفاهيم المتعلقة بعمل الهندسة المساحية. ١ 
  ٠معرفة بمقاييس الرسوم المساحية. ٢
 ٠معرفة باألجهزة واآلالت المستعملة في عمليات الساحة الفنية. ٣
 ٠ة واستخراج النتائجقدرة على إعداد العمليات الحسابية للبيانات المساحي.  ٤
 ٠قدرة على إعداد السجالت المساحية.  ٥
 ٠قدرة على إعداد التقارير الفنية.  ٦
  ٠مهارة التعامل الفّعال مع اآلخرين والمحافظة عليها.  ٧
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٥٢ - ٦ 

  :عناصر ومؤشرات تقويم األداء الوظيفي  ٤-٥-٦
  

   القدرة على اتخاذ القرار المناسب-١
   المهارة في المتابعة والتوجية-٢
   المهارة في التنسيق وتوزيع العمل-٣
   القدرة على التخطيط -٤
   القدرة على التقييم وتطوير األداء-٥
   المحافظة على أوقات العمل-٦
   المعرفة بنظم العمل وإجراءاته-٧
   المعرفة بأهداف ومهام الجهاز-٨
  عمل القدرة على التغلب على صعوبات ال-٩
   إمكانية تحمل مسئوليات أعلى-١٠
   المتابعة لما يستجد في مجال العمل-١١
   المشارآة الفعالة في االجتماعات-١٢
   المهارة في إعداد التقارير-١٣
   تقديم األفكار والمقترحات-١٤
   القدرة على الحوار وعرض الرأي-١٥
   تقدير المسئولية-١٦
   حسن التصرف-١٧
  جيهات واالستعداد لتنفيذها تقبل التو-١٨
   القدرة على التعامل مع اآلخرين -١٩

  

   

   المعرفة بأهداف ومهام الجهاز-١
   المهارة في التخطيط-٢
   المهارة في اتخاذ القرار-٣
   المهارة في اإلشراف الفني -٤
   مستوى األداء في مجال التخصص-٥
  ي مجال التخصص المتابعة لما يستجد ف-٦
   المعرفة بنظم العمل وإجراءاته-٧
   إمكانية تحمل مسئوليات أعلى-٨
   القدرة على تطوير أساليب العمل-٩
   المحافظة على أوقات الدوام-١٠
   الحرص على أمور السالمة والوقاية-١١
   توخي الدقة في العمل-١٢
   المهارة في إعداد التقارير-١٣
  المقترحات تقديم األفكار و-١٤
   حسن التصرف-١٥
   درجة االعتماد عليه-١٦
   تقبل التوجيهات واالستعداد لتنفيذها-١٧
   القدرة على التعامل مع اآلخرين-١٨

  

  

  الوظائف اإلشرافية-١

  الوظائف الهندسية-٢
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٥٣ - ٦ 

  

   المعرفة بأهداف ومهام الجهاز-١
   المعرفة بنظم العمل وإجراءاته-٢
  عمل القدرة على تطوير أساليب ال-٣
   القدرة على تدريب غيره من العاملين-٤
   القدرة على تحديد متطلبات إنجاز العمل  -٥
   المهارة في التنفيذ-٦
   القدرة على تحديد خطوات العمل والبرنامج الزمني-٧
   إنجاز العمل في الوقت المحدد-٨
   المتابعة لما يستجد في مجال العمل-٩
  لى إمكانية تحمل مسئوليات أع-١٠
   المحافظة على أوقات الدوام-١١
   توخي الدقة في العمل-١٢
   القدرة على المراجعة والتدقيق-١٣
   تقديم األفكار والمقترحات-١٤
   حسن التصرف-١٥
   درجة االعتماد عليه-١٦
   تقبل التوجيهات واالستعداد لتنفيذها-١٧
   القدرة على التعامل مع اآلخرين-١٨

  

  : العاملين  تقييم أداء٥-٥-٦
  
  : المديرون ١-٥-٥-٦

o  القدرات القيادية والتأثير في اآلخرين. 
o  القدرات على التجديد واالبتكار. 
o  المقومات الشخصية ، والتفاعل مع المواقف المتباينة ، وحسن التصرف

 .والعمل تحت الظغوط
o  مهارت االتصال الفعال بالدخل والخارج. 
o آة المرءوسين التحفيز الذاتي ، والتعاون والمشار. 
o  اإليجابية نحو تكوين الرؤى المستقبلية واألهداف البعيدة. 
o مهارات التخطيط والتنطيم والتوجية والرقابة 
o  الكفاءة والفعالية والقدرة على اإلنجاز وتحقيق النتائج بسرعة. 
o  االعتماد والمحافظة على التعهدات وااللتزامات. 
o عداد تقارير اإلنجازالقدرات الخاصة بالتقيم والتقويم ، وإ. 

  

  الوظائف التنفيذية اإلدارية  -٣



  اإلشـتراطات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل
 المناطق الساحلية بالمملكة العربية السعودية

   التنظيميالدليلاالسادس الجزء-تقرير المرحلة الثانية                  
 إلدارة المناطق الساحلية

٥٤ - ٦ 

  : المهندسـون  ٢-٥-٥-٦
o  المهارات الفنية في أداء مهام العمل. 
o  جودة األداء. 
o  الفعالية والكفاءة في إنجاز األعمال وحسن استخدام الموارد. 
o مهارات التخطيط والتنظيم على مستوى اإلدارة. 
o  استخدام األساليب واألدوات الفنية في العمل. 
o  الفنية واإلدارية إعداد التقارير. 
o  المهارات والقدرات الذاتية في التعلم وتطوير الذات. 
o  القدرات الخاصة بالرقابة والنتابعة ، وتقيم أداء المرؤسين. 

 
  :السكرتارية   موظفو٣-٥-٥-٦

o  قدرات ترتيب جدول األعمال وتنظيم الوقت والعمل  ، واالستقبال. 
o متابعة تنفيذ التعليمات قدرات تسجيل االجتماعات وتنسيق األعمال و. 
o  مهارات إعداد الكتابة التقارير وسرعة إنجازها. 
o  االعتمادية والقدرة على إنهاء األعمال في الوقت المحدد. 
o  االنتظام في الحضور وااللتزام بالموعيد المحددة. 
o  المهارت الفنية الخاصة بالوظيفة ، واستخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية. 
o لمهارات الفنية واإلدارية في استخدام تكنولوجيا المعلومات ونظم أتمتة تحديث ا

 .المكاتب 
o  المرونة والقدرة على العمل تحت الضغوط. 
o  المهارت والقدرات الذاتية في التعلم وتطوير الذات.  
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  : )خطة التدريب (خطة تنمية القوى العاملة لإلدارات المقترحة ٦-٥- ٦
  

 والنتائج المؤمل تحقيقها للعاملين في اإلدارة العامة إلدارة المناطق الساحلية بوضعها إن التوجه الطموح

التنظيمي المقترح، يعتمد على وجود خطة تدريب دقيقة تحقق األهداف والنتائج المخطط الوصول لها من 

تبر الخطة وتع. خالل إنشاء هذه اإلدارة، وتترجم التوصيات الموضوعة في هذا الشأن إلى واقع ملموس

. المقترحة من فريق الدراسة خطة مرحلية تتماشى مع ظروف الوضع الحالي ومستلزمات األداء المطلوب

فالتدريب عملية مستمرة ويفترض أن تكون الخطط المستقبلية للتدريب موجهة حسب احتياجات الفترات 

  . لتنمية القوى العاملة باإلدارات المقترحةالقادمة

  
  :لعامة لخطة التدريباألهداف ا ١-٦-٥-٦

ة التحديات         .١ دة لمواجه اهيم جدي ي مف ى تبن تعريف العاملين بتوجهات وسياسات اإلدارة العليا الرامية إل

 .الجديدة المحلية والعالمية في مجال إدارة المناطق الساحلية

ة            .٢ اطق   إلدارةتعريف العاملين بالرؤية والرسالة واألهداف واالستراتيجيات الخاصة باإلدارة العام  المن

 .الساحلية

ا                  .٣ ة ووفق االرتقاء بمستوى آفاءة العاملين لتمكينهم من ممارسة أعمالهم حسب متطلبات عمل آل وظيف

 .لنظم العمل واإلجراءات التي سيتم تحديدها

 .مساعدتهم على توجيه نشاطاتهم لتحقيق األهداف التي أنشأت من أجلها اإلدارة وبشكل فاعل .٤

 .جديد ومساعدتهم على تشغيله بكفاءة عاليةتمكينهم من فهم الهيكل ال .٥

 .صقل مهارات التفاعل مع اآلخرين بما يدعم دور آل فرد في تحقيق الكفاءة الكلية لإلدارة .٦

ة          .٧ سام       (تطوير مستوى القيادات اإلدارية في المواقع المختلف د راء إدارات ورؤساء أق ى مستوى    ) م عل

 .لف مناطق المملكةالوزارة أو فروع اإلدارة العامة األخرى في مخت

 

  : البرامج التدريبية المقترحة ٢-٦-٥-٦
ى     ة عل ة التدريبي شتمل الخط ات       ) ٤(ت ات ومتطلب ًا الحتياج دها وفق م تحدي رامج ت ن الب ات م مجموع

دادها حسب              . الوظائف المقترحة   تم إع ر تخصصية ي ا دورات أآث رح أن تعقبه ة، نقت ل أولوي رامج تمث ذه الب ه

لمستقبلية لتلك الوظائف في مجاالت عمل اإلدارة العامة والوحدات التابعة لها وذلك بعد             االحتياجات التدريبية ا  

  :وستكون البرامج المقترحة على النحو التالي. أن يتم البدء في تشغيل الهيكل
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  :  البرامج اإلدارية - ١  
  

  

  تسلسل
 

  

 اسم البرنامج
  

 الفئة المستفيدة من البرنامج

 دير إدارةم القيادة اإلدارية ١
تحليل المشكالت واتخاذ  ٢

 القرارات 
 مدير إدارة

 مدير إدارة  اإلشراف اإلداري  ٣
  مدير إدارة  التخطيط اإلداري   ٤
  مدير إدارة  االتصال اإلداري  ٥
  مدير إدارة  تقويم األداء الوظيفي  ٦
 مدير إدارة التنسيق اإلداري ٦
  مدير إدارة  مهارات بناء فرق العمل  ٧
  مدير إدارة ، الخبراء ، المهندسين   الجودة الشاملةتطبيق  ٨
  مدير إدارة ، الخبراء ، المهندسين  إدارة تقنية المعلومات  ٩
  جميع الوظائف  إدارة الوقت  ١٠
 جميع الوظائف تصميم وتطوير النماذج ١١

  
  
  
  : البرامج الهندسية - ٢

       
  

  تسلسل
 

  

 اسم البرنامج
  

 الفئة المستفيدة من البرنامج

 المهندسين المدنيين ، المعماريين  إدارة تصميم المشاريع اإلنشائية ١
 مهندس تخطيط  إعداد مخططات التنمية للمناطق ٢
 مهندس تخطيط إعداد المخططات الحضرية ٣
اإلشراف المرآزي على تنفيذ  ٤

 المشروعات
 المهندسين المدنيين ، المعماريين

الرسم الهندسي بمساعدة الحاسب  ٥
 لياآل

 مدير إدارة ، الخبراء ، المهندسين

 مدير إدارة ،المهندسين المدنيين ، المعماريين برمجة المشروعات اإلنشائية ٦
مدير إدارة ، المهندسين المدنيين ، المعماريين  الهندسة القيمية ٧

 ، خبراء هندسة إنشاءات بحرية وموانئ 
إعداد دراسات الجدوى الفنية   ٨

  للمشاريع
ارة ، المهندسين المدنيين ، المعماريين مدير إد

  ، خبراء هندسة إنشاءات بحرية وموانئ
أعمال  طرح وترسية المشاريع   ٩

  اإلنشائية 
 مدير إدارة ،المهندسين المدنيين ، المعماريين

 مدير إدارة ،المهندسين المدنيين ، المعماريين تقدير تكاليف المشاريع اإلنشائية ١٠
 مدير إدارة ، الخبراء ، المهندسين   الفنيةإعداد التقارير ١١
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  : البرامج السلوآية - ٣
  

  
 تسلسل
  

  
  اسم البرنامج

  
  الفئة المستفيدة 

   مدير إدارة   إدارة النزاع في بيئة العمل  ١
  مدير إدارة ، الخبراء ، المهندسين  االتصال اإلنساني في بيئة العمل  ٢
  دير إدارة ، الخبراء ، المهندسينم  مهارات التعامل مع ضغوط العمل  ٣
  جميع الوظائف  مهارات التعامل مع اآلخرين  ٤
  الوظائف التنفيذية  مهارات التعامل مع الرؤساء   ٥
  الوظائف التنفيذية  سلوآيات الوظيفة العامة  ٦
  
  
  : برامج اإلدارة المكتبية - ٤
  

  
 تسلسل
  

  
  اسم البرنامج

  
  الفئة المستفيدة

  سكرتير  ةالسكرتارية العام  ١
  سكرتير  تنظيم وثائق المكتب  ٢
  سكرتير  تنظيم االجتماعات  ٣
  سكرتير  االتصاالت اإلدارية بالحاسب اآللي  ٤
  سكرتير  التقنيات المكتبية الحديثة  ٥
  سكرتير  تنظيم المواعيد وجدولة المهام بالحاسب اآللي  ٦
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ة  ٧-٥-٦ راءات المتبع سياسات واإلج دا أل ال ي الوح ام ف يم  داء المه ة للتنظ ة المكون ت اإلداري
  .إلدارة وتشغيل المناطق الساحلية اإلداري

  
  :مقدمة 

نوضح في التالي بعض اإلجراءت ، حتي يتمكن التنظيم اإلداري من أداء المهام المنوطة به بكفاءة وفعالية 

لإلدارة العامة إلدارة المتبعة ألداء المهام المختلفة التي تنفذها الوحدات اإلدارية المكونة للتنظيم اإلداري 

  :بمستوياتها الثالثة ، وتشغيل المناطق الساحلية 

o مستوى الوزارة.  

o مستوى األمانات.  

o مستوى البلديات.  

  : األعمال المختلفة المطلوبة ألداء هذه المهام من خالل المستويات اإلدارية المقترحة ١-٧-٥-٦
  

  : الهندسة القيمية  .١
  .بلدية والقرويةاإلدارة العامة بوزارة الشئون ال

  
  :الجدوى اإلقتصادية  .٢

  .اإلدارة العامة بوزارة الشئون البلدية والقروية
  

  :التلوت والتخلص من النفايات  .٣
  .اإلدارات العامة باألمانات+ اإلدارة العامة بوزارة الشئون البلدية والقروية 

  
  :الهندسة البحرية  .٤

  .اإلدارات العامة باألمانات+ اإلدارة العامة بوزارة الشئون البلدية والقروية 
  

  :الهندسة المدنية  .٥
  اإلدارت المختصة بالبلديات+ اإلدارات العامة باألمانات + اإلدارة العامة بوزارة الشئون البلدية والقروية 

  
  :الهندسة المعمارية  .٦

  ختصة بالبلدياتاإلدارت الم+ اإلدارات العامة باألمانات + اإلدارة العامة بوزارة الشئون البلدية والقروية 
  

  :التخطيط  .٧
  اإلدارت المختصة بالبلديات+ اإلدارات العامة باألمانات + اإلدارة العامة بوزارة الشئون البلدية والقروية 

  
  :االشتراطات البيئية  .٨

  ).مصلحة األرصاد والبيئة(مراجعة الموافقة الكتابية للجهات المختصة 
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  :لمختلفة  الجهات المتعاملة مع اإلجراءات ا٢-٧-٥-٦
  مستوى الوزارة

 .وزارة الشئون البلدية والقروية -١
o وآالة الوزارة للشئون الفنية. 
o وآالة الوزارة لتخطيط المدن. 
o وآالة الوزارة للمساحة واألراضي.  

  . وزارة الزراعة-٢
 . وزارة البترول والثروة المعدنية-٣
  . الهيئة العليا للسياحة-٤
  .البيئة الرئاسة العامة لألرصاد وحماية -٥
 .  حرس الحدود-٦
  . الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية-٧

  
  مستوى األمانات

  : األمين ) أ 

  :  ويرتبط به مباشرة 

o  وآيل األمانة للخدمات .  

o وآيل األمانة للتعمير والمشاريع .  

o  اإلدارة العامة لألراضي والممتلكات .  

o  اإلدارة العامة للشئون المالية واإلدارية .  

o الحاسب اآللي ، المكتبة والوثائق(ز المعلومات ويشمل مرآ . (  

o  البلديات الفرعية .  

o  اإلدارة القانونية .  

o  إدارة التطوير اإلداري .  

o إدارة التخطيط والتنسيق .  

o  إدارة العالقات العامة .  

o  مكتب تنسيق تنفيذ مشاريع المدينة .  

o وحدة المتابعة .  
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o  وحدة المستشارين .  

o لفرعية وحدة البلديات ا .  

o  إدارة التسمية والترقيم  .  

  : وآالة الخدمات )   ب

    ويرتبط بها أربع إدارات عامة ووحدة ضبط المخالفات وهي 

  : اإلدارة العامة لصحة البيئة وترتبط بها خمس إدارات وهي ) ١ 

  .  إدارة شئون المواد الغذائية -  

  .  إدارة الوقاية الصحية -

  .  إدارة التراخيص - 

  .  إدارة التجهيز - 

  : اإلدارة العامة للنظافة ويرتبط بها إدارتان هما ) ٢ 

   إدارة عمليات النظافة - 

  .  إدارة مراقبة وتطوير النظافة -

  : اإلدارة العامة للحدائق والتجميل ويرتبط بها إدارتان هما ) ٣ 

  .  إدارة مراقبة وتطوير الحدائق والتجميل - 

  ق والتجميل  إدارة تنفيذ الحدائ- 

  : اإلدارة العامة للراحة والسالمة ، يرتبط بها ثالث إدارات وهي ) ٤.

  .  إدارة األسواق العامة - 

  .  إدارة األسواق الخاصة - 

  .     إدارة الدعاية واإلعالن -

  : وآالة التعمير والمشاريع ) ج

  :  ويرتبط بها أربع إدارات عامة هي 

  : لعمراني ، ويرتبط بها إدارتان هما اإلدارة العامة للتخطيط ا) ١ 
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  .  إدارة رخص البناء - 

  .  إدارة المساحة وتنفيذ المخططات -

  : اإلدارة العامة للدراسات والتصاميم ، ويرتبط بها أربع إدارات هي ) ٢

  .  إدارة تصميم الحدائق والتجميل - 

  .  إدارة تصميم المرافق البلدية -

  . رة  إدارة تصميم مشاريع اإلنا-

  .  إدارة تصميم الطرق وتصريف السيول -

  : اإلدارة العامة للتنفيذ واإلشراف ، ويرتبط بها ثالث إدارت هي ) ٣  

  .  إدارة تنفيذ الطرق وتصريف السيول -

  .  إدارة تنفيذ المرافق البلدية - 

  .  إدارة تنفيذ مشاريع اإلنارة -

  :  بها أربع إدارات هي اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة ، ويرتبط) ٤

  .  إدارة تشغيل وصيانة الطرق وتصريف السيول - 

  .  إدارة تشغيل وصيانة المرافق البلدية -

  .  إدارة صيانة المعدات -

  .  إدارة تشغيل وصيانة مشاريع اإلنارة -

  : اإلدارة العامة لألراضي والممتلكات ) د

  :  ويرتبط بها 

  : ا إدارة األراضي ، ويرتبط به) ١ 

  .  قسم قضايا األراضي - 

  .  قسم فحص الملكيات -

  .  وحدة االستثمار -

  .  قسم إجراءات المنح -



  اإلشـتراطات الفنية والبيئية إلدارة وتشغيل
 المناطق الساحلية بالمملكة العربية السعودية

   التنظيميالدليلاالسادس الجزء-تقرير المرحلة الثانية                  
 إلدارة المناطق الساحلية

٦٢ - ٦ 

  .  القسم الفني - 

  : إدارة الممتلكات ، ويرتبط بها ) ٢ 

  .  قسم التقديرات ونزع الملكية -

  .  قسم سجالت المنح -

  .  قسم حصر الملكية -

  . قسم اإلشراف على الممتلكات -

  ى البلدياتمستو
  :وآالة الخدمات البلدية ويتبعها اآلتي  .١

  إدارة صحة البيئة -
  إدارة التشغيل والصيانة -

  :وآالة الشئون الفنية ويتبعها اآلتي  .٢
  .إدارة المشاريع والمراقبة الفنية -
  .إدارة التخطيط العمراني -

  .إدارة الشئون اإلدارية والمالية .٣
  .إدارة األراضي .٤
 .إدارة االستثمارات البلدية .٥

  
  : أن تمر بها اإلجراءات ألداء المهام على الساحل المقترحالخطوات  ٣-٧-٥-٦
  

ى  : أوال ساحل إل ى ال شاط  عل شروع أو ن ة م صة اقام ب رخ ستثمر أو طال اد الم ددةارش ال المح  األعم
  :الفنية من خالل امداده بكتيب يحتوى على  والمواصفات

اء     - صة البن دار رخ ة إلص راءات اإلداري راء(اإلج ديات   اإلج ي البل ة ف ة المتبع ات الحالي
  ).والصادرة من وزارة الشئون البلدية والقروية والموجودة بموقع الوزارة على االنترنت

  :نماذج االشتراطات الفنية والمعايير التصميمية لألنشطة الساحلية وهي آالتالي  -
o نماذج االشتراطات الفنية والمعايير التصميمية ألعمال الهندسة البحرية.  

  )دفان البحر(عمال التجريف والردم أ .١
  المراسي البحرية .٢
  البحيرات الصناعية .٣
  المصبات البحرية .٤
  مآخذ مياه البحر .٥
  أعمال حماية الساحل .٦

o نماذج االشتراطات الفنية والمعايير التصميمية ألعمال الصرف الصحي.  
  تصريف المياه السطحية من المنشآت والمشاريع الساحلية .١
  آت والمشاريع الساحليةأعمال الصرف الصحي للمنش .٢
 البيانات الفنية لشبكات الصرف الصحي .٣
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o      شاريع شآت والم اني والمن نماذج االشتراطات الفنية والمعايير التصميمية ألعمال المب

  :االستثمارية 
اطق     .١ سياحية بالمن ة وال تثمارية والترفيهي شاريع االس شآت والم اني والمن المب

  الساحلية
  الخدمات العامة .٢

o راطات الفنية والمعايير التصميمية للتخلص من النفايات والتلوث البيئينماذج االشت  
o  نماذج متطلبات الدراسات الخاصة إلقامة المشاريع الساحلية:  

  )إرشادات إعداد دراسة تقويم التأثيرات البيئية(دراسات تقييم األثر البيئي  .١
  دراسات الجدوى اإلقتصادية .٢
  الهندسة القيمية .٣
  الدراسات الزلزالية  .٤

  
اذج                 : ثانيا ك من خالل النم مراجعة المخططات المقدمة الصدار تراخيص اقامة المشاريع وذل

  :المعدة لهذا الغرض وهي آالتالي 
  

  :مراجعة اعمال الهندسة البحرية  -
o  نموذج للترخيص بالتجريف والردم في المناطق الساحلية: التجريف والردم  
o  البحيرات الصناعية :  

ا             نموذج للترخيص بإقامة   .١ صلة طبيعي ر المت صناعية غي رات ال شغيل البحي  وت
  مع البحر

  نموذج للترخيص بإقامة البحيرات الصناعية المتصلة طبيعيا مع البحر .٢
o  نموذج فحص المصبات البحرية: القنوات المائية  
o  نموذج فحص مآخذ مياه البحر: القنوات المائية 
  

  :مراجعة أعمال الصرف الصحي  -
o عام(جميع الصرف الصحى البيانات الخاصة بشبكة ت(  
o  خطوط مواسير اإلنحدار(البيانات الخاصة بشبكة تجميع الصرف الصحى(  
o فحص المطابق  
o البيانات الفنية ألعمدة التهوية  
o البيانات الفنية لبالوعات تصريف األمطار  
o البيانات الفنية للوصالت المنزلية  
o  مزودة بشبكات الصرف الصحىالفحص المناطق غير  
o  التى تعانى من مشاآل دائمة لشبكات الصرف الصحىفحص المناطق  
o فحص مناطق شبكات الصرف الصحى الجارى تنفيذها  
o فحص المناطق التى ال يوجد بها نظام تصريف مياه األمطار  
o فحص المناطق التى تعانى من مشكلة تراآم مياه األمطار  
o نحدارالبيانات الفنية ومعلومات التصوير التلفزيونى لخطوط مواسير شبكة اإل  
o استبيان تحديد معدل الصرف الصحى  
o البيانات الفنية للمصانع داخل الكتلة السكنية  
o البيانات الفنية للمصانع خارج الكتلة السكنية  
o البيانات الفنية لمواقع محطات الرفع لمياه الصرف الصحى  
o البيانات الفنية لمحطات رفع مياه الصرف الصحى  
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o  سورة الصاعدةالما(البيانات الخاصة لخطوط الطرد(  
o معاينة غرف المحابس على خطوط الطرد 
  

  :مراجعة األعمال التخطيطية والمباني والمشاريع السياحية الساحلية  -
o  المراآز الترفيهية ومدن األلعاب :  

دن األلعاب في               .١ ة وم شاء للمراآز الترفيهي نموذج استخراج رخصة لبدء اإلن
  المناطق الساحلية     

اطق       نموذج فحص الهيكل اإلن    .٢ شائي للمراآز الترفيهية ومدن األلعاب في المن
  الساحلية        

اطق   .٣ ي المن اب ف دن األلع ة وم ز الترفيهي دائي للمراآ سليم االبت وذج الت نم
  الساحلية

o اإلستراحات التجارية داخل المخططات المعتمدة  
شاء    .١ دء اإلن صة لب تخراج رخ وذج اس ل  لنم ة داخ تراحات التجاري الس

   في المناطق الساحلية         المخططات المعتمدة
اني   .٢ ل الخرس وذج فحص الهيك ات  لنم ل المخطط ة داخ تراحات التجاري الس

  المعتمدة في المناطق الساحلية
دائي ل     .٣ دة          نموذج االستالم االبت ة داخل المخططات المعتم الستراحات التجاري

  في المناطق الساحلية
o إستراحات األسماك  

شاء اس  .١ دء إن صة لب تخراج رخ وذج اس اطق نم ي المن ماك ف تراحات األس
  الساحلية         

  ستراحات األسماك في المناطق الساحليةالنموذج فحص الهيكل الخرساني  .٢
  نموذج االستالم اإلبتدائي استراحات األسماك في المناطق الساحلية .٣

o المباني السكنية  
  نموذج فحص الهيكل الخرساني للمباني السكنية في المناطق الساحلية .١
  ستالم اإلبتدائي للمباني السكنية في المناطق الساحليةنموذج اإل .٢

o المراآز التجارية  
ي      .١ ة ف ز التجاري ات والمراآ شاء للمجمع دء اإلن صة لب تخراج رخ وذج اس نم

  المناطق الساحلية
اطق            .٢ ة في المن نموذج فحص الهيكل الخرساني للمجمعات والمراآز التجاري

  الساحلية
 المراآز التجارية في المناطق الساحليةنموذج التسليم اإلبتدائي للمجمعات و .٣

o المطاعم  
  نموذج استخراج رخصة لبدء اإلنشاء للمطاعم في المناطق الساحلية         .١
  نموذج استخراج رخصة لبدء التشغيل للمطاعم في المناطق الساحلية .٢

o  نموذج الترخيص بإقامة مالعب األطفال: مالعب األطفال.  
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  :ع التنموية مراجعة التقويم البيئي للمشاري -
o إستمارة معلومات لمشاريع الفئة األولى.  
o إستمارة معلومات لمشاريع الفئة الثانية.  

  
ا ي ل : ثالث ال الفحص الفن ة أعم ن  متابع ة م ل مختلف ي مراح ساحلية ف شطة ال ذ االن الل ختنفي

  :النماذج المعدة لذلك وهي 
  

  اعمال دفان البحر والتجريف -
o القنوات المائية  

  .مياه البحرنموذج فحص مآخذ  .١
  .نموذج فحص المصبات البحرية .٢

 
   :المنشآت الساحلية -

o المراآز الترفيهية ومدن األلعاب  
وذج .١ ي     فحنم اب ف دن األلع ة وم ز الترفيهي شائي  للمراآ ل اإلن ص الهيك

  المناطق الساحلية
اطق          .٢ ي المن اب ف دن األلع ة وم ز الترفيهي دائي  للمراآ سليم االبت وذج الت نم

  الساحلية 
o االستراحات  

  االستراحات التجارية داخل المخططات المعتمدة .١
اني     • ل الخرس ص الهيك وذج فح ل   لنم ة داخ تراحات التجاري الس

  المخططات المعتمدة في المناطق الساحلية 
دائي  • تالم االبت وذج االس ة داخل المخططات لنم تراحات التجاري الس

  المعتمدة في المناطق الساحلية 
  استراحات األسماك .٢

اطق     الالخرساني  نموذج فحص الهيكل      • ستراحات األسماك في المن
  الساحلية

  ستراحات األسماك في المناطق الساحليةالنموذج االستالم االبتدائي  •
o المباني السكنية  

  نموذج فحص الهيكل الخرساني للمباني السكنية في المناطق الساحلية .١
  نموذج االستالم االبتدائي للمباني السكنية في المناطق الساحلية .٢

o التجاريةالمراآز   
اطق            .١ ة في المن نموذج فحص الهيكل الخرساني للمجمعات والمراآز التجاري

  الساحلية
  نموذج التسليم االبتدائي  للمجمعات والمراآز التجارية في المناطق الساحلية .٢

o المطاعم  
  نموذج استخراج رخصة لبدء التشغيل  للمطاعم في المناطق الساحلية .١
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صيانة      التفتيش والفحص الفني أل    : رابعا شغيل وال ساحلية       عمال الت شطة ال ذه األن من خالل    له
  :النماذج المعدة لذلك آالتالي 

  :مراجعة اعمال الهندسة البحرية  -
o  البحيرات الصناعية :  

صلة     .١ ر المت صناعية غي رات ال يانة البحي شغيل وص ي لت وذج الفحص الفن نم
  طبيعيا مع البحر

رات ال            .٢ شغيل وصيانة البحي ا   نموذج الفحص الفني لت صلة طبيعي صناعية المت
  مع البحر

o  نموذج فحص المصبات البحرية: القنوات المائية  
o  نموذج فحص مآخذ مياه البحر: القنوات المائية 

  :مراجعة أعمال الصرف الصحي  -
o  عام(نموذج الفحص الفني لتشغيل وصيانة شبكة تجميع الصرف الصحى(  
o  صرف ع ال بكة تجمي يانة ش شغيل وص ي لت ص الفن وذج الفح صحى نم وط (ال خط

  )مواسير اإلنحدار
o نموذج الفحص الفني لتشغيل وصيانة المطابق  
o نموذج الفحص الفني لتشغيل وصيانة أعمدة التهوية  
o نموذج الفحص الفني لتشغيل وصيانة بالوعات تصريف األمطار  
o نموذج الفحص الفني لتشغيل وصيانة الوصالت المنزلية  
o     اط يانة المن شغيل وص ي لت ص الفن وذج الفح صرف   نم شبكات ال زودة ب ر م ق الغي

  الصحى
o            شبكات ة ل شاآل دائم نموذج الفحص الفني لتشغيل وصيانة المناطق التى تعانى من م

  الصرف الصحى
o       ارى صحى الج صرف ال بكات ال اطق ش يانة من شغيل وص ي لت وذج الفحص الفن نم

  تنفيذها
o                ا نظام تصريف اه   نموذج الفحص الفني لتشغيل وصيانة المناطق التى ال يوجد به  مي

  األمطار
o   اه راآم مي شكلة ت ن م انى م ى تع اطق الت شغيل وصيانة المن ي لت وذج الفحص الفن نم

  األمطار
o            نموذج الفحص الفني لتشغيل وصيانة آتميرات التصوير التلفزيونى لخطوط مواسير

  شبكة اإلنحدار
o نموذج الفحص الفني لتشغيل وصيانة معدل الصرف الصحى  
o انة المصانع داخل الكتلة السكنيةنموذج الفحص الفني لتشغيل وصي  
o نموذج الفحص الفني لتشغيل وصيانة المصانع خارج الكتلة السكنية  
o نموذج الفحص الفني لتشغيل وصيانة مواقع محطات الرفع لمياه الصرف الصحى  
o نموذج الفحص الفني لتشغيل وصيانة محطات رفع مياه الصرف الصحى  
o  الماسورة الصاعدة(الطرد نموذج الفحص الفني لتشغيل وصيانة خطوط(  
o نموذج الفحص الفني لتشغيل وصيانة ومعاينة غرف المحابس على خطوط الطرد  

   :القائمة على الساحل للمشاريع ةالبيئيوتقويم اآلثار مراجعة  -
o إستمارة معلومات لمشاريع الفئة األولى.  
o إستمارة معلومات لمشاريع الفئة الثانية.  
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راءات  ٨-٥-٦ سياسات واإلج االت        ال ي الح ساحلية ف اطق ال شغيل المن ي إدارة وت ة ف المتبع
  :الطارئة آاألعياد والمهرجانات على جميع المستويات

  
  ) :إدارة متابعة تطوير المناطق الساحلية(مستوى الوزارة  : أوال
المعنيين لمتابعة هذه المناسبات على مستوى جميع المناطق وإمداد      من الخبراء   طوارئ  تكوين فريق    -

  . انات بالدعم الفني الالزماألم
شطة       التنسيق مع جميع الجهات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة واألهلية         - ة األن ة بإقام  المعني

ة    ية واإلجتماعي ة والرياض ي   ...الثقافي شارآة ف خ للم سنوية  إل ا ال ع خططه ذه   وض ل ه يم مث  لتنظ
 .األنشطة

  .حدة إلدارة مثل هذه األعياد والمهرجانات تشغيلية موطالمشارآة مع جميع األمانات في وضع خط -
  .الدعائية للمحافظة على الساحل على مستوى المملكةالبرامج وضع خطة برامج التوعية و -
شطة اإلدارة                  عمل نشرات    - الفين في نطاق أن ى المخ ع عل ) ١(ملحق    (بالرسوم والغرامات التي توق

 .)الجزء السابع
ط  - ع الخط ي وض ات ف ع األمان ع جمي شارآة م ية  الم ة والرياض شطة الثقافي يم األن ة لتنظ  الالزم

 .واإلجتماعية على المناطق الساحلية
  

  ) :إدارة متابعة تشغيل المناطق الساحلية(مستوى األمانات  : ثانيا
داد     - ة وإم ستوى المنطق ى م بات عل ذه المناس ة ه ين لمتابع راء المعني ن الخب وارئ م ق ط وين فري تك

 . البلديات بالدعم الالزم
 :خطة التنفيذية والتفصيلية والتشغيلية إلدارة مثل هذه المناسبات وتشمل التالي وضع ال -

o  توفير أماآن انتظار السيارات على الساحلتنظيم ووضع خطة. 
o وضع خطة تنظيم ومراقبة للحدائق والمتنزهات والشواطئ لمثل هذه المناسبات. 
o   ادة     وخاصة في أماآن زيادة العاملين القائمين على جمع القمامة شواطئ نظرا لزي المنتزهات وال

 .المرتادين لها في هذه المناسبات
 .لتوفير الفريق الطبي الالزم لمثل هذه الحاالت الطارئةالتنسيق مع وزارة الصحة  -
ذه   - ل ه شترآة إلدارة مث ن أجل وضع خطط م ساحل م ة بال ات المعني وزارات والجه ع ال سيق م التن

 .المناسبات
 .لزيادة الوعي البيئي وتوزيعها على البلديات ومتابعة تنفيذهاوضع خطة تنفيذية وتشغيلية  -
ة                  - ة أو إجتماعي شطة رياضية أو ثقافي خ ومن   ....إعتماد الخطط المقدمة من الجهة الطالبة إلقامة أن إل

 . الالزمة لذلك والتصاريحثم إصدار الرخص
 . اإلدارةفاء رسوم وعوائد الغرامات التي توقع على المخالفين في نطاق أنشطةياست -
  

  ) :وحدة متابعة تطوير المناطق الساحلية(مستوى البلديات  : ثالثا
 .تكوين فريق طوارئ لمتابعة هذه المناسبات على مستوى البلدية -
 . إصدار التصاريح والرخص الالزمة إلقامة هذه المناسبات -
 :سبات وتشمل التالي مثل هذه المناإلدارةالصادرة من األمانة  التفصيلية والتشغيلية طتنفيذ الخط -

o تنظيم وتوفير أماآن انتظار السيارات على الساحل. 
o تنظيم ومراقبة للحدائق والمتنزهات والشواطئ لمثل هذه المناسبات. 
o       ادة شواطئ نظرا لزي زيادة العاملين القائمين على جمع القمامة وخاصة في أماآن المنتزهات وال

 .المرتادين لها في هذه المناسبات
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   التنظيميالدليلاالسادس الجزء-تقرير المرحلة الثانية                  
 إلدارة المناطق الساحلية

٦٨ - ٦ 

 .رات غرامات المخالفاتتوزيع نش -
شطة اإلدارة ضمن حدود                      - الفين في نطاق أن ى المخ تحصيل الرسوم وعوائد الغرامات التي توقع عل

 .البلدية
 .توزيع نشرات التوعية والدعاية لزيادة الوعي البيئي لدى المواطنين والمقيمين -
  

ستويات اإلدا                ى الم ستخدمة عل ادة الم ى اإلجراءات المعت ا        هذا باإلضافة إل ة معه ة المتعامل وزارة   (ري ، ال
  ).األمانات والبلديات



الجزء السابع 

الخطة اإلعالمية للتوعية بالمحافظة 
على المناطق الساحلية

م٢٠٠٧ -هـ    ١٤٢٨

المملكـــــة العربيـــة السعوديــــــة
وزارة الشئون البــلديــــة والقروية
وآالـة الوزارة للشـــــئون الفنيــــة 

ســـــــــــــــــــيــةاإلدارة الهنــــــد  

 الفنية والبيئية اإلشتراطات
إلدارة وتشغيل المناطق الساحلية
بالمملكة العربية السعودية
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 بالمحافظة على المناطق الساحلية
٢-٧ 

 البيئيوالوعي أهمية التوعية في مجال التعليم  ١-٧
  

همية المحافظة على المناطق الساحلية والتعرف على المخاطر التي تواجهها أمراً أيعتبر الوعي البيئي ب

وقد . ة تطبيق نظم إدارة المناطق الساحلية ومكتسباتها على المدى البعيدعلى قدركبير من األهمية لفعالي

بادرت الدولة حفظها اهللا بتبني العديد من التشريعات والخطط الخاصة بحماية البيئة والتنمية المستدامة 

سلبي ضمان استدامة التنمية دون التأثير ال"، والتي تهدف إلى  من خالل الخطة الخمسية الثامنة للتنمية

، ونوعية الحياة والصحة العامة للسكان من خالل المحافظة على البيئة وحمايتها  على الموارد الطبيعية

وقد أنشأت الدولة عدد من المؤسسات المعنية بشؤون البيئة ". من أخطار النشاطات واألفعال المضرة بها

،  محافظة على الحياة الفطرية وإنمائهاوالحياة الفطرية بالمملكة والتي تعني بحماية البيئة وصيانتها وال

، إال أنه اليزال هناك  وتقوم تلك الجهات بالعديد من األنشطة الخاصة بزيادة الوعي البيئي لدى المواطن

قصور بالوعي العام في المناطق الساحلية وأهميتها والمحافظة على المكتسبات الوطنية في المناطق 
  . لها هذه الخطةالساحلية والتي  يجب أن تتمحور حو

ضمن حملة ترمي إلى التوعية العامة ) المواطنين(لذا يتوجب استهداف العديد من المجموعات البشرية 

. وزيادة الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع المستفيدين من المشاريع القائمة على المناطق الساحلية

، المكاتب  البلديات(ن في المدن الساحلية ومن بين أهم تلك المجموعات المخططين والمهندسين المحليي

  الرحالت السياحيةآالتووك) المواطن(، وكذلك المستفيدين  )، اللجان السياحية ات، اإلمار اإلستشارية

  ). حرس الحدود والبحرية الملكية(والمستثمرين والقطاع العسكري 

قوانين والنظم المتعلقة بالمحافظة على إن معظم مستخدمي المناطق الساحلية بالمملكة حالياً ال يدركون ال

ألن ممارساتهم ظلت نشاطاً تقليدياً ،   واألماكن العامةمنشآتالوخاصة عند إستخدام ،  المناطق الساحلية

ومع ارتفاع . شكل تلقائي مع غياب الوعي البيئي وقلة األنشطة الخاصة باإلرتقاء بالوعي العامب ثاًمور

الل السنوات القليلة الماضية أصبح من المحتمل أيضاً أن يرتفع مستوى ملحوظ في التنمية السياحية خ

كما أن هناك حاجة ماسة لرفع .  العامةمنشآتالضرار بالمناطق الساحلية واإل المحتملة ب البيئيةالمخاطر

 مستقبالً بمهام سيقومونممن ،  مستوى الوعي البيئي لدى المخططين المحليين في المناطق الساحلية

كذلك يتوجب إعداد مثل هؤالء المخططين من ،  يط والتنفيذ للمشاريع البلدية في المناطق الساحليةالتخط

ضمن المناهج الدراسية خاصة ) من منظور بيئي(خالل إدراج برامج خاصة عن المناطق الساحلية 

  .  المملكةبجامعات

طور الحقاً ليصبح خطة متكاملة شكل الهيكل العام و الذي يجب أن ييمن الجدير بالذكر أن المقدم هنا 
لتطوير بها  لإلسترشاد للتوعية الببيئة بالمناطق الساحلية ومن الممكن استخدام المواد العلمية المرفقة

 .ضمن مواد التوعية المقترحةمن الممكن أن تدخل الخطة و
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٣-٧ 

   لتطوير التعليم وزيادة الوعي البيئيالقضايا الراهنة ٢-٧

ج التعليم والتوعية البيئية للمجتمعات المحلية مع إبراز أهمية البيئة البحرية هناك ضرورة للتوسع في برام .١
 .في المحافظة على المناطق الساحلية) األمانات والبلديات(ودور المجتمعات المحلية و إدارات المدن 

 . بالمملكة في المدارس والجامعات برنامج شامل للتعليم البيئي العام لتطوير ملحةهناك حاجة .٢

 . وعلى المستوى الوطني ، ف الوعي البيئي عند متخذي القرار في المناطق الساحليةضع .٣
 

  الهدف الرئيسي من برامج التوعية للمحافظة على البيئة الساحلية ٣-٧

 الساحلية وترسيخ  بالوعي العام بقضايا المجتمع البلدية والبيئيةرتقاء اإلمن الخطة بيتمثل الهدف الرئيسي 
 برامج توعيةومن خالل تنفيذ برامج تعليميه تجاه المناطق الساحلية ) الف في األرضأمانة اإلستخ (أمبد

 المخططين والمهندسينو لتصل إلى متخذي القراراألعالم المختلفة  وسائلوتطويرها ونشرها عن طريق 

   .والمدارس والجامعات والمجتمعات المحلية

 )واإلعالمالتثقيف والتوعية ( اإلعالمية هداف العامة للخطةاأل ٤-٧

ناسب  بأهمية القوانين والتشريعات البيئية والصحية وتعديلها فيما يت بكامل فئاتهتعريف المجتمع .١
  .مع الوضع الراهن والمستقبلي

 منشآتال بالمحافظة على الخدمات التي تقدمها الوزارة، كرعاية  للمواطنينتوجيه االهتمام العام  .٢
  .مة والمتنزهات والشواطئ وتنميتهاالعا

الظواهر والسلوكيات البيئية والصحية السلبية في المجتمع مع للتغلب على كافة إيجاد حلول   .٣

  . في المناطق الساحليةجاهات اإليجابية للمحافظة على منجزات التنميةآالتتشجيع السلوكيات و

لها التأكيد على دور المجتمع في خدمة حماية المناطق الساحلية جنبا إلى جنب مع الجهود التي تبذ .٤

  .الوزارة وجميع الجهات المسئولة األخرى

 للمحافظة على التأكيد على دور األسرة والمدرسة في توجيه األبناء عبر تنمية سلوكياتهم اإليجابية .٥

  .المناطق الساحلية

بغية االهتمام المشترك بالمناطق  مة والخاصةاتشجيع الجهود الفردية للمواطن والمؤسسات الع  .٦

  .الساحلية

يسعى إلى توفير (كجهاز خدمي ) ممثلة باألمانات والبلديات(لعالقة بين الوزارة وأفرعها توطيد ا  .٧

يد األول واألخير من تلك ، وبين المواطن بوصفه المستف )خدمات الحياة العصرية والمستدامة

  .الخدمات

 من ةاإلستفادتعزيز الشراكة الفعلية مع الصحافة واإلعالم واألشخاص المؤثرين في المجتمع و  .٨

 .تهم في تنمية سلوك المواطن ونشر المعرفة المناسبة وإيجاد حلول للمشاكل البيئيةاخبر
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اإلعالمية للتوعية  الخطة الجزء السابع- تقرير المرحلة الثانية

 بالمحافظة على المناطق الساحلية
٤-٧ 

  الجهات المستهدفة من هذه الخطة اإلعالمية  ٥-٧

هذه الخطة اإلعالمية تستهدف أوالً منسوبي األمانات والبلديات في المناطق الساحلية ، ومنسوبي الهيئات 

:  ا بالمناطق الساحلية ، وأيضاً تستهدف مجموعات بشرية أخرى مثلالحكومية األخرى التي يرتبط عمله

المسثمرين ، المكاتب الهندسية ، المتنزهيين ، الصيادين ، مالك المواقع الخاصة ، أصحاب المحالت في 

  إلخ.....المناطق الساحلية

  النماذج التنفيذية للمواد التعليمية والتوعية البيئية ٦-٧

  .ة حول أهمية المناطق الساحلية والمخاطر المهدده لهاعيتوللعليمية انتاج ونشر وتوزيع مواد ت .١

إعداد حمالت توعية خاصة تستهدف مجموعات معينة وذلك للحصول على الدعم الالزم لحماية  .٢

  .المناطق الساحلية

بلورة روابط متينة مع اإلدارات الحكومية األخرى إلطالع متخذي القرار على الخطط المستقبلية  .٣

  .البحوث ذات العالقةونتائج 

  .تطوير الروابط وتقويتها مع وسائل اإلعالم لنشر المواد ذات األهمية اإلعالمية للمناطق الساحلية .٤

تطوير العمليات التشاورية مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنيين بحماية البيئة البحرية  .٥

  .ةبالمملكة فيما يتعلق بالخطط المستقبلية للمناطق الساحلي

 النمو العمراني  لزيادةالقيام بحملة توعية عامة حول المخاطر التي تواجه البيئة البحرية نتيجة .٦

، وأهمية المحافظة على المناطق  لمناطق الساحليةلالتلوث السكانية وما يتبعه من  وتعدد األنشطة

تركيز على العامة، وتستهدف الحملة متخذي القرار والمخططين المحليين و المستثمرين مع ال

  .المناطق المرتبطة بالمواقع

رفع الوعي بين الشركاء من المواطنين والمستثمرين والمخططين بأهمية األستغالل األمثل  .٧

  .والمستدام للمناطق الساحلية

  إجراءات تنفيذ برامج التوعية والتعليم البيئي بالمناطق الساحلية   ٧-٧

من خالل تطبيق البرامج المستوحاة من اإلجراءات يمكن الوصول لألهداف المشار إليها في هذه الخطة 

ولكن يجب أوالً تحديد آلية تنفيذ أنشطة التوعية في المناطق الساحلية . السابقة وحسب األولويات المقترحة

والمسؤليات المناطة بالوزارة في هذا المجال دون أن تتعارض هذه األنشطة مع األنشطة اآلخرى التي 

  : إلى قسمين اإلعالميةويمكن تقسيم تنفيذ هذه الخطة. المعنية األخرىتقوم بتنفيذها الجهات 
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 بالمحافظة على المناطق الساحلية
٥-٧ 

  : المستوى الوطني-أوالً
 بدور هام بتنفيذ أنشطة التوعية بالمناطق الساحلية على المستوى الوطني وذلك من  القيامالوزارةستتولى 

كالة إدارة مركزية بخالل إنشاء مراكز توعية في أمانات وبلديات المناطق الساحلية تكون مرتبطة ب
وفيما   ،التي تحدد آلية تنفيذ البرامج مع توفير الدعم المالي والفني لألنشطة الوطنيةللشئون الفنية وزارة ال

  : كما يمكن تطويره مستقبلياًيلي مقترح أنشطة يمكن أن تنفذ على المستوى الوطني

 : ، وأفرع الجائزة كالتالي )امينعكل (جائزة وزارة الشئون البلدية والقروية للمناطق الساحلية  .١

  .مدينة ساحليةأفضل جائزة  •
 .)للمستثمرين( ، مشروع ساحلي بيئيأفضل جائزة  •
  ).للمكاتب الهندسية(صميم لمشروع ساحلي تأفضل جائزة  •

  المهدده السلبيةإنتاج ونشر وتوزيع مواد تعليمية وتوعية حول أهمية المناطق الساحلية والمخاطر .٢

  :المواد الممكن إنتاجها، و) طنيستوى الوعلى الم (للبيئة

   قع البيئي ادراسة الو ، ، الخدمات ، إدارة المناطق الساحليه البيئة الساحلية(أفالم وثائقية   •
  )إلخ..، الموروث الثقافي لسكان السواحل في المملكة  الساحليةمنشآتالو

  .ظة عليهالمناطق الساحلية والمحافا جدارية للتعرف على مطويات وملصقات  •

 .رة المناطق الساحلية بالمملكةمجلة فصلية تعني بشئون إدا  •
موقع إلكتروني على شبكة المعلومات يتضمن جميع الحقائق والمعلومات المطلوب  إنشاء •

إيصالها لمستخدمي المناطق الساحلية سواء من المواطنين أو العاملين بالجهات الحكومية 

م التنويه عن هذا الموقع اإللكتروني من خالل المطويات المرتبطة بالمناطق الساحلية ، ويت

 .والملصقات الجدارية
الترتيب لعمل مقابالت تلفزيونية وإذاعية للتحدث عن أهمية المناطق الساحلية والمشكالت  •

ء الشائعة التي يقوم بها مستخدمو تلك المناطق والتعريف ألثر الضار لتلك األخطاء واألخطا

 .ةعلى البيئة الساحلي
تخصيص ميزانية إلنتاج مواد إعالنية تذاع من خالل التلفزيون والراديو ، للتعريف بأهمية  •

المناطق الساحلية والوسائل الصحيحة الستخدام تلك المناطق بما يحافظ على البيئة الساحلية ، 
 ، كما يجب اختيار القنوات التلفزيونية واإلذاعية ذات الكثافة العالية للمشاهدة واالستماع

 .واختيار أوقات مناسبة لعرض تلك المواد اإلعالنية
تخصيص ميزانية مالية إلنتاج مواد إعالنية تنشر في بعض الصحف والمجالت ذات االنتشار  •

الواسع ، للتعريف بأهمية المناطق الساحلية والوسائل الصحيحة الستخدام تلك المناطق بما 

 .يحافظ على البيئة الساحلية
التشاورية مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنيين بالمناطق الساحلية تطوير العمليات  .٣

  . بتلك المناطقبالمملكة فيما يتعلق بالخطط المستقبلية للوزارة 
بتقديم أوراق عمل حول مخططات الوزارة  فيها وطنية تقوم الوزارة ورش عمل خاللويتم ذلك من 

د الجهود ق الساحلية بهدف التعريف بالجهود المبذولة وتوحيواألمانات بالخطط المستقبلية في المناط

    .الخاصة بتوعية المواطن
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اإلعالمية للتوعية  الخطة الجزء السابع- تقرير المرحلة الثانية

 بالمحافظة على المناطق الساحلية
٦-٧ 

  : المستوى المحلي-ثانيا

على المستوى المحلي من قبل األمانات أو البلديات في للتوعية وهي تلك األنشطة التي سوف تنفذ 

  : على المستوى المحليا تنفيذهيمكن  والتي نشطة بعض األ، وفيما يلي المناطق والمدن الساحلية

   :أفرع المسابقة ، و)عامكل (مسابقة على مستوى المحلي  .١

  .)لطالب الجامعات(مسابقة المخطط و المصمم البيئي الناشئ  •

 أن ترتبط بأحد األنشطة الصيفية يمكن)  التصوير– القصة –الرسم (مسابقة سنوية للطالب في   •

  . مثل مهرجان جدة غيرفي مجال البيئة

  . الصديق للبيئة الساحليةالمستثمرجائزة  •

 .إنتاج ونشر وتوزيع مواد تعليمية وتوعية حول المحافظة على المناطق الساحلية في المدن .٢

حيث يمكن للبلديات المحلية القيام بإنتاج مواد تعليمية وتوعوية تتناول المشاكل المحلية بشكل  .٣

 . واد وتوزيعهاخاص، ويمكن لها إشراك القطاع الخاص بدعم إنتاج تلك الم

المستثمرين، المكاتب :مثل( معينة،  بشريةإعداد حمالت توعية خاصة تستهدف مجموعات .٤

الهندسية، المتنزهيين، الصيادين، مالك المواقع الخاصة، أصحاب المحالت في المناطق 

 ....)الساحلية

يتم خالله  سبوع للمناطق الساحلية كل عام،أالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في تخصيص  .٥
القيام بأنشطة مختلفة وزيارات ميدانية للطالب تهدف إلى زيادة الوعي البيئي وترسيخ مفهوم 

 . المواطنة للطالب

العمل على تشجيع إنشاء جمعية  و، أهلية تعني بتنمية الوعي العام) و جمعياتأ(إنشاء جمعية  .٦

افظة على البيئة بالمناطق أهلية تطوعية تهدف إلى دعم الجهود التوعية في المح) جمعيات(

  .الساحلية

  النتائج والمردودات المتوقعة والفترات الزمنية ٨-٧

أن العمل في  مع مراعاة و،من المهم وضع ُبعد زمني طويل المدى لكي تحقق حمالت التوعية هدفها

ول  لكي نبدأ في الحصا عام١٥ زمنية ال تقل عن اتيجب أن يمتد لفترمجال التوعية والتربية البيئية 

وكنقطة للبداية نقترح أن تقسم المرحلة الزمنية . على مردود من خالل الجيل الحالي و األجيال القادمة

و يمكن البدء بالبرنامج الزمني التالي لألنشطة . إلى ثالث خطط خمسية للتوعية البيئية بالمناطق الساحلية

  :األساسية

  

 . سنوات القادمةالثالثخالل إنتاج مجموعة كبيرة من المواد التعليمية والتوعية  .١
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اإلعالمية للتوعية  الخطة الجزء السابع- تقرير المرحلة الثانية

 بالمحافظة على المناطق الساحلية
٧-٧ 

 ).رشه١٢ لفترة( للمدارس والجامعات  بيئية مواد تعليمية)تأليف(تصميم  .٢

 ).شهر ٦(حلقات اتصال متطورة مع الدوائر الحكومية ووسائل األعالم عقد  .٣
 ). شهر١٢(اإلستعانة بمهارات إعالمية متطورة من خالل دورات تدريبية في مجال العرض اإلعالمي  .٤

 يمكن أن يطور عند وضع خطة متكاملة ذات ا أولياة أن هذه الخطوات إنما تشكل مقترحمع مالحظ

 .برنامج زمني مفصل

  مؤشرات األداء وقياس العائد من تنفيذ برامج التربية والتوعية البيئية ٩-٧

من المهم وضع مؤشرات لألداء ومراجعة نتائج الخطة ويلزم للقيام بذلك البدء بتقييم مستوى الوعي 

هن عن طريق دراسة تشمل جميع مستويات متخذي القرار باإلضافة للمستثمرين و األمانات الرا

ومن ثم يمكن إعتماد . ومهندسي البلديات و المكاتب الهندسية و المواطنين المستخدمين للمناطق الساحلية

الل سنوات مدى تطور الوعي البيئي للمناطق الساحلية خ العائد من هذه الدراسة كنقطة مرجعية لقياس

 .تطبيق الخطة

 على العقوبات على مخالفي قوانين حماية البيئة بغرض المحافظةوفرض الغرامات  ١٠-٧
  .المناطق الساحلية

 ، مزارع األسماك، م دالر،  التجريفنه من المؤكد أن جميع األنشطة الحالية بالمناطق الساحلية مثل إ

ستمر في تالى النشاطات الترفيهية والسياحية سوف ضافة  ، وكذلك التنمية الصناعية باإلالرعي والزراعه

 منشآتاللى زيادة الضغط على البيئه البحرية وقد يكون إقامة بعض إالنمو واألزدهار وقد يؤدي ذلك 

  في الغالبمنشآتال ومنصات البترول مفيدا للحياة البحرية وتمثل هذه األرصفةالجديدة مثل الجسور و

ي توفر مكاناً لألستقرار بالنسبة للكائنات تالموجود في المناطق العميقة الالسطح الصلب القوي و الوحيد 

ية جديدة ذللسمك وبالمثل يمكن للتجريف الذي كون بيئات رسوبية أن يشكل مناطق تغالحية ومالجئ 

  .للطيور الشاطئيه

ة البحرية وعلى الرغم ويسبب أزدياد التنمية الحضارية والسكانية والصناعية تدفقاً لمواد مختلفه الى البيئ 

لى إال أنه بدون التخطيط السليم قد يؤدي إ من هذه المواد يمكن أن يفيد البيئة البحرية ا بعضزن إفراأمن 

تركيزالمواد الضارة في السلسله الغذائية ، فقد تسبب األنشطة والممارسات الزراعية في إيجاد تأثيرات 

لقد كانت التاثيرات الزراعية في واحه القطيف لما يزيد عن كبيرة على البيئة البحرية فكما ذكر سابقاً 

ولنفس الشيئ على ساحل البحر األحمر فأن ) خليج تاروت(ألف عام مفيدة للبيئة البحرية في الخليج 

حتمالية الزراعية األكبر جنوب ترتبط بوجود المناطق ذات اإلأنتشار البيئات الرسوبية الساحلية في ال
 ن مفيدة لمواطن طبيعية ساحلية معينةلالنشطة الزراعية في هذه المناطق يمكن أن تكوواألدارة السليمة 

  .مثل نباتات الشورى

وتتضمن المشاكل الزراعية المحتمله األخرى مشاريع إستصالح األرضي ويمكن أن يشمل ذلك قطع 

بات على طول  وأزدياد الترسةلى جرف التربإاألشجار والتسبب في التصحر والذي يؤدي في الغالب 



  وتشغيلاإلشـتراطات الفنية والبيئية إلدارة 
 ة العربية السعودية                المناطق الساحلية بالمملك

 
            

 
اإلعالمية للتوعية  الخطة الجزء السابع- تقرير المرحلة الثانية

 بالمحافظة على المناطق الساحلية
٨-٧ 

الساحل وأذا كان ذلك يدعم بعٍض المواطن الطبيعة مثل نباتات الشورى إال أنها ذات تاثير بالغ الضرر 

على مواطن أخري مثل الشعاب المرجانيه وتبعاً لذلك فأن مشاريع التنمية الزراعية مثل أستصالح 

لضمان التوازن بين التدهور البيئي األراضي و السدود المقترحة للوديان في تهامه يجب أن تقام بعناية 

في مقابل النمو األقتصادي وسوف تستمر التنمية الصناعية والحضارية في المملكة تبعاً لخطة التنمية 

 الطبيعية لها دور رئيسي في أتجاه ة والتنميةومن الواضح أن أعتبارت حماية البيئ. الوطنية الحالية

 بالتنمية وذلك على ةدراك أهمية تخفيف التأثيرات البيئية الضار من المطلوب إهذ أنإالتخطيط المستقبلي 

  .الرغم من تقبل وتشجيع  األنشطة التنموية التي تؤدي الى حفظ أو تحسين الموارد الساحلية 

 عليها وذلك بالمناطق الساحلية ونتيجة لكل ةوبغرض التقليل من التأثيرات السلبية على البيئه والمحافظ
 لمن يتسبب في إحداث مثل هذه التأثيرات )ملحق أ(ض بعض الغرامات والعقوبات رتفهذه اآلنشطة 

الضارة وعلى أن تستخدم حصيلة هذه الغرامات في تحسين ثقافه المناطق الساحلية  وبالتالي المحافظة 

 عمل على البيئة وحمايتها من الثلوث وأخيراً األبقاء على كافة المرافق والخدمات سليمة ومنع القيام بأي

 التأثير على عملها وأخذ من شأنه التاثير على كافة المرافق والخدمات ، ومنع القيام بأي عمل من شانه

  . حمايته وعدم توقف خدماتهنحتياطات التي تضمأقصى اإل

  النشاطات السكانية والتنمية الصناعية الشاملة للمناطق الساحلية ١-١٠-٧

ي للخليج العربي في مواقع عديدة على وجه تتركز التنمية الصناعية على طول الساحل السعود

 وجعيمه وحول خليج تاروت بالكامل بما في ذلك رأس تنورة والقطيف  ينةالخصوص الجبيل و السفا

والدمام والخبر وتشمل التنمية الصناعية في هذه المناطقه معامل تكرير البترول و المصانع 

 الصرف الصحي و أخرى مياهة ومحطات معالجة البتروكيمائية ومحطات توليد الطاقة ومحطات التحلي

 .خر يلعب دوراً هاماً في التنمية الساحليةآ ويعتبر النقل البحري نشاطا .للصناعات األولية والثانوية
عتبر الخليج العربي بالكامل خزان زيت رئيسي ومنطقة إبحار تجارية وتقع المواني الصناعية الكبيرة يو

  . والحبيل وراس تنورة والدمام ينةليج العربي في جيب والسفاعلى طول الساحل السعودي للخ

كما يوجد عدد من المراكز الصناعية على طول الساحل السعودي للبحر األحمر وتتركز التنمية 

 البترولية منشآتالالصناعية في جدة وينبع ورابغ وجيزان وقد تم إنشاء العديد من مصافي البترول و

الضخمة في ينبع وكذلك محطات التحلية ومحطات معالجة مياه الصرف األخرى كمحطة ضخ البترول 

  .الصحي ومحطات توليد الطاقة 

وتتجمع التنمية السكانية والتجارية على كال الساحلين حول المناطق الحضرية وتحتاج مثل هذه التنمية 

يات الصلبة لى التخلص من النفاإلى أنظمة للنقل وشبكات المياه و الكهرباء والصرف الصحي وإ

ر من ذلك ثغطاً خطيرا على المناطق الساحلية وأكض ومع التأثيرات التراكمية تسبب .وخدمات أخرى

رب من المناطق الحضرية ومثال على ذلك قفأن لدى سكان الساحل إحتياج متزايد للوسائل الترفيهية بال

وينبع وجيزان وبالتالي الخبر وأيضا حول جدة  –الدمام  –وحول خليج تاروت  .مناطق حول الجبيل

  :األنظمه المطلوبه للمناطق الساحلية والمأهولة بالسكان كما يليترتيب يمكن 
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اإلعالمية للتوعية  الخطة الجزء السابع- تقرير المرحلة الثانية

 بالمحافظة على المناطق الساحلية
٩-٧ 

 ).الطرق والجسور(ظم شبكات النقل ن .١

  .ظم شبكات التغذية بمياه الشربن .٢

 .ظم شبكات تجميع مياه الصرف الصحي ن .٣

 .ظم شبكات  تجميع مياه األمطار والسيول ن .٤

 ). والقرى- اإلنارة(رباء ظم شبكات التغذية بالكهن .٥

 ).الهاتف (آالتصآالتظم شبكات ن .٦

 .مسارات الوديان الطبيعية داخل وخارج المخطط العمراني للمدن والقرى  .٧

 .من مختلف المصادر ) القمامة–المخالفات الصلبة (تجميع ونقل والتخلص من  .٨
 

صحي والطرق والكهرباء  والصرف الالمياهوعلى األمانات والبلديات والمجمعات القروية ومصالح 

 ذنأثير على المرافق السابق ذكرها قبل اإلت كل فيما يخصه منع القيام بأي عمل من شأنة الآالتصآالتو

 على المخططات والتعليمات الخاصة بهذا المرفق وأخذ أقصى ةصخت المةوالحصول من الجه

  .األحتياطات التي تضمن حمايته وعدم توقف خدماته

ة بذلك فور ني الضرر بأي مرفق من المرافق المذكورة إشعار الجهة المعإلحاقفي ويجب على المتسبب 

 ويلزم مرتكب المخالفات بالتعويض عن جميع األضرار ةوقوع الضرر واال تضاعف علية الغرام

 عند تقديرها للتعويض إدخال كافة العناصر المتضررة من ة المختصةالناتجة من مخالفته وتراعى الجه

 تطبق عليها الغرامات آالتصآالتلكهرباء وافة وفي حالة المخالفات لالعمال الخاصة بتنظيم هذه المخال

كشوف بأسماء بالمخالفات ومقدار الغرامات ويحتوي الملحق أ على م االمنصوص عليها في هذا النظ

 . السيول واألمطارمياه تصريف أنظمة الصرف الصحي وةظمالشرب وأنمداد بمياه افق اإلرلك لمذو
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 على المناطق الساحليةبالمحافظة 
١٠ -٧ 

  

  

  

  

 

  

  

  )أ(ملحق 

  

كشوف بأسماء المخالفات ومقدار الغرامات وذلك لمرافق اإلمداد بمياه الشرب 

   السيول واألمطارهوأنظمة الصرف الصحي وأنظمة تصريف ميا
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اإلعالمية للتوعية  الخطة الجزء السابع- تقرير المرحلة الثانية

 على المناطق الساحليةبالمحافظة 
١١ -٧ 

  . الشرب بالمنطقة الساحليةهاألمداد بميا) تمديدات ( مخالفات أنظمة  ١-أ

  دةمالمخالفات المتع: أوال   مسلسل
المخالفة مقدار 

  بالريال السعودي
  ١٠٠,٠٠٠  . ملحقاتها أو الخزانات أومنشآتال الضرر بإلحاق أو إتالفتعمد تعطيل أو   ١
  ١٠٠,٠٠٠  .محطات الضخ وملحقاتها  الضرر بالمعدات أوبالمعدات أوإلحاق أو إتالفتعمد تعطيل أو   ٢
  ١٠٠,٠٠٠  .اتهاملحقرتوازية أو  اآلبار اإلإحدى ب الضررإلحاق أو إتالفتعمد تعطيل أو   ٣
  ١٠٠,٠٠٠  . في محطات تنقية المياه أو السدود الضررإلحاق أو إتالفتعمد تعطيل أو   ٤
  ٢٠,٠٠٠  . خط مياه رئيسيإتالفتعمد كسر أو   ٥
  ١٥,٠٠٠  . خط مياه فرعيإتالفتعمد كسر أو   ٦
  ١٠,٠٠٠  ).ةبريز( توصيلة منزلية إتالفتعمد كسر أو   ٧

٨  
حمايتها لأطفاء الحريق أو ماسورة الحنفية أو الحاجز المخصص  حنفية إتالفتعمد كسر أو 

  .هام معالإخفاءأو 
  

١٠,٠٠٠  
  ٧,٠٠٠  . أو غرفة محابسه صندوق حمام مياإتالفتعمد كسر أو   ٩
  ١,٥٠٠  . أو ملحقاتهاالمياه صندوق عداد إزاحة أو إتالفتعمد كسر أو   ١٠

١١  
 الرئيسية المياهأحد صمامات خطوط  قفل معالم أو فتح او إخفاء أو إتالفتعمد كسر أو 
  .جزئيا أو كلياً

٢٠,٠٠٠  

١٢  
 الفرعية  المياهأحد صمامات خطوط   معالم أو فتح او قفلإخفاء أو إتالفتعمد كسر أو 
  .جزئيا أو كلياً

١٥,٠٠٠  

١٣  
 رئيسي مما يسبب هبوطاً او كسوراً مع العلم مياه فوق خط منشآتتعمد إنشاء عمارة أو 

  .هبوجود
٣٠,٠٠٠  

١٤  
 فرعي مما يسبب هبوطاً او كسوراً مع العلم مياه فوق خط منشآتتعمد إنشاء عمارة أو 

  .هبوجود
١٥,٠٠٠  

١٥  
صلبة أو سائلة أو غازية في أي من مصادر المياه أو   أو وضع مواد ضارة ،إلقاءتعمد 

  .هالخزانات أو المحطات أو تمديدات الميا
١٠٠,٠٠٠  

  
  ٥٠,٠٠٠  .مواد ضارة في مجاري األودية و أحواض تخزين السدود أو وضع إلقاءتعمد   ١٦
  ١٠,٠٠٠  . أو تعطيل وحدة تعبئة الوايتاتإتالفتعمد كسر أو   ١٧
  ١٠,٠٠٠  . أو تعطيل وحدة الشربإتالفتعمد كسر أو   ١٨
  ١٠,٠٠٠  .تعمد تعطيل أو كسر أو فصل جهاز الكلور  ١٩
  ٥,٠٠٠  .اصة بوحدة الشرب بيارات التصريف الخإتالفتعمد تخريب أو   ٢٠
  ٥,٠٠٠  .تعمد كسر أو تخريب أحواض شرب الماشية  ٢١
  ٧,٠٠٠  .بلتعمد كسر أو تخريب أحواض شرب اإل  ٢٢
  ٥,٠٠٠  .منشآتتعمد كسر أو تخريب الحاجز الواقي لل  ٢٣
  ٣,٠٠٠  .ع أو السدوديرق واألسوار التابعة للمشار و الطمنشآتال بعض إتالفتعمد   ٢٤

٢٥  
والدلول  بارالفرعية وكذلك حرم اآل  الرئيسيه أوالمياه على حرم خطوط عتداءاإلتعمد 
  .والعيون

١٠,٠٠٠  

  ١٠,٠٠٠  . كيبل التشغيلإتالفتعمد قطع أو   ٢٦
  ٨,٠٠٠  .يه لالنابيبدوث الحماية الكاإتالفتعمد   ٢٧
  ١٠,٠٠٠  . أو نزع المقاس الزجاجي أو  أجهزة القياس و الرصد األخرىإتالفتعمد   ٢٨
  ٥,٠٠٠  .يرية أو التذكاريةذ أو نزع اللوحات التحإتالفتعمد   ٢٩
  ٥,٠٠٠  . أو المصابيح أو الكشافاتاإلنارةمال ع أو سرقه أو تعطيل  أإتالفتعمد   ٣٠
  ٢,٠٠٠  .بات  أو ما شابه ذلكاالبوو هوية مرافق المياتشتعمد الكتابة أو   ٣١
  ٢,٠٠٠  . غطاء البئر اليدويإتالفتعمد كسر أو   ٣٢
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اإلعالمية للتوعية  الخطة الجزء السابع- تقرير المرحلة الثانية

 على المناطق الساحليةبالمحافظة 
١٢ -٧ 

 
المخالفة مقدار   المخالفات الغير عمدية: ثانيا   مسلسل

  بالريال السعودي
  ٣٠,٠٠٠   أو الخزانات أو ملحقاتها منشآتال الضرر بإلحاق أو إتالفالتسبب في تعطيل أو   ١

٢  
 الضرر بالمعدات أوبالمعدات أو محطات الضخ إلحاق أو إتالفالتسبب في تعطيل أو 

  وملحقاتها
٣٠,٠٠٠  

  ٣٠,٠٠٠  .بار األرتوازية أو ملحقاتها اآلإحدى الضرر بإلحاق أو إتالفبب في تعطيل أو التس  ٣
  ٣٠,٠٠٠  . أو السدود هالميا  الضرر في محطات تنقيةإلحاق أو إتالفالتسبب في تعطيل أو   ٤
  ٨,٠٠٠  . خط مياه رئيسيتالفإالتسبب في كسر أو   ٥
  ٣,٠٠٠  . خط مياه فرعيإتالفالتسبب في كسر أو   ٦
  ٢,٠٠٠   توصيلة منزلية أو بريزهإتالفالتسبب في كسر أو   ٧
  ٢,٠٠٠   معالجهاإخفاء حنفية أطفاء الحريق أو ماسورة الحنفية أو إتالفالتسبب في كسر أو   ٨
  ٥,٠٠٠   أو غرفة محابسه معالم صندوق صمام مياإخفاء أوإتالفالتسبب في كسر أو   ٩
  ٥٠٠  صص لحماية طفاية الحريق  الحاجز المخإتالفالتسبب في كسر أو   ١٠
  ٧٠٠   أو ملحقاتها ه صندوق عداد المياإزاحة أو إتالفالتسبب في كسر أو   ١١
  ٨,٠٠٠  . الرئيسيةهمات خطوط المياا معالم أحد صمإخفاء أو إتالفالتسبب في كسر أو   ١٢
  ٣,٠٠٠  . الفرعيةهمات خطوط المياا معالم أحد صمإخفاء أو إتالفالتسبب في كسر أو   ١٣

١٤  
التسبب في الغاء أو وضع مواد ضارة ،صلبة أو سائلة أو غازية في أي من مصادر 

  المياهالمياه أو الخزانات أو المحطات أو تمديدات 
٢٠,٠٠٠  

  ٢,٠٠٠  ه الرئيسية التي ال توجد لها مخططات مع العلم بوجودهالتسبب في كسر تمديدات الميا  ١٥
  ٥٠٠  هالفرعية التي ال توجد لها مخططات مع العلم بوجود هالتسبب في كسر تمديدات الميا  ١٦
  ٢٠٠  بوجودهالتسبب في كسر توصيلة منزلية ال توجد لها مخططات مع العلم   ١٧
  ١٠,٠٠٠   أو وضع مواد ضارة في مجاري األودية و أحواض تخزين السدودإلقاءالتسبب في   ١٨
  ٥,٠٠٠  يتات أو تعطيل وحدة تعبئة الواإتالفالتسبب في كسر أو   ١٩
  ٣,٠٠٠   أو تعطيل وحدة الشربإتالفالتسبب في كسر أو   ٢٠
  ٤,٠٠٠  التسبب في تعطيل أو كسر أو فصل جهاز الكلور  ٢١
  ٢,٠٠٠   بيارات التصريف الخاصة بوحدة الشرب إتالفالتسبب في تخريب أو   ٢٢
  ٣,٠٠٠  التسبب في كسر أو تخريب أحواض شرب الماشية   ٢٣
  ٥,٠٠٠  أو تخريب أحواض شرب األبلالتسبب في كسر   ٢٤
  ٢,٠٠٠  منشآتالتسبب في كسر أو تخريب الحاجز الواقي لل  ٢٥
  ٢,٠٠٠  التسبب في كسر أو تخريب غطاء البئر اليدوي  ٢٦
  ٢,٠٠٠   والغرف و األسوار التابعة للمشاريع أو السدود منشآتال بعض إتالفالتسبب في   ٢٧
  ٣,٠٠٠  غيل  كيبل التشإتالفالتسبب في قطع أو   ٢٨
  ٣,٠٠٠  نابيب يه لألدوث الحماية الكاإتالفالتسبب في   ٢٩
  ٣,٠٠٠  . أو نزع المقاس الزجاجي أو  أجهزة القياس و الرصد األخرىإتالفالتسبب في   ٣٠
  ٢,٠٠٠   أو نزع اللوحات التحذيرية أو التذكارية إتالفالتسبب في   ٣١
  ٢,٠٠٠  . أو المصابيح أو الكشافاتنارةاإل أو سرقه أو تعطيل أعمال إتالفالتسبب في   ٣٢
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 اإلستفادةمداد بمياه الشرب بقصد  اإلمنشآت على اإلعتداءمخالفات  : ثالثاً  مسلسل

  .بطريقة غير مشروعة من خدمه التوصيل بمياه الشرب
المخالفة مقدار 

  بالريال السعودي

  ١٥,٠٠٠   المياه للحصول على المياه على أحد الخزانات أو أي مصدر من مصادر اإلعتداء  ١
  ١٠,٠٠٠  المياه رئيسي للحصول على مياه على خط اإلعتداء  ٢
  ٤,٠٠٠  المياه فرعي للحصول على مياه على خط اإلعتداء  ٣
  ٢,٠٠٠   المياه منزل المشترك للحصول على لها على توصيلة منزلية قبل دخواإلعتداء  ٤
  ١٠,٠٠٠   المياهلها للحصول على  على حنفية إطفاء الحريق أو توصياإلعتداء  ٥
  ١,٠٠٠  أخذ المياه من التوصيلة قبل مكان العدادب اإلعتداء  ٦
  ١,٠٠٠   غير الغرض المطلوب منهاب في الشرمياه بإستعمال اإلعتداء  ٧
  ٢٠٠   خارج عقار المشتركالمياهب رتس  ٨
  ٨٠٠  .  أو دفع الرسومالجهة موافقة قبل الحصول على المياه بتوصيل اإلعتداء  ٩
  ٥٠٠   ودفع الرسوم قبوله وبعد اإلشتراك بعد تقديم طلب المياه بتوصيل اإلعتداء  ١٠
  ٢٠٠  الجهة من قبل إيقافه للعقار بعد المياه بإعادةقيام المشترك   ١١

  
  
  

المخالفة مقدار   . بهااإلخالل بقصد تعطيل وظيفتها أو المياهمخالفات العبث بعدادت  : رابعاً  مسلسل
  السعوديبالريال 

  ١,٠٠٠  العداد) سير( لوقف دوران آالت أيه مواد أو أدوات أو إستعمال  ١
  ٨٠٠  العداد) سير( البطاء دوران آالت أيه مواد أو أدوات أو إستعمال  ٢
  ١,٠٠٠  ه أو ختمهالعبث بالعداد أو كسر زجاج  ٣
  ٥٠٠  ر موضع العداديتغي  ٤
  ١,٠٠٠  ة ه أيا كانت الوسيلم معالإخفاءفقد العداد أو   ٥
  ١,٠٠٠  ته بوظيفاإلخاللالتالعب بالجهاز الداخلي أو الخارجي للعداد بقصد   ٦
  ١,٠٠٠  خر ولو كان بذات القطر والمواصفات آ العداد بإستبدال  ٧

  
  
  
  

 الشرب مياهمخالفات تسهيل المستفيد من خدمات األمدادات ب: خامساً   مسلسل
  . منها بطريقة غير مشروعةاإلستفادةو

الغرامة مقدار 
  بالريال السعودي

  ٧٠٠  أعطاء المشترك الماء للغير بقيمة بواسطة تمديدات ثابتة لغرض الشرب   ١
  ٦٠٠  أعطاء المشترك الماء للغير بقيمة بواسطة تمديدات مؤقته لغرض الشرب  ٢
  ٣٠٠  أعطاء المشترك الماء للغير بالمجان بواسطة تمديدات ثابتة لغرض الشرب  ٣
  ٢٠٠   الماء للغير بالمجان بواسطة تمديدات مؤقته لغرض الشربأعطاء المشترك  ٤
  ٢,٠٠٠  أعطاء المشترك الماء للغير بقيمة  بواسطة تمديدات ثابتة لغرض غير الشرب  ٥
  ١,٥٠٠  أعطاء المشترك الماء للغير بقيمة  بواسطة تمديدات مؤقته لغرض غير الشرب  ٦
  ٤٠٠   تمديدات ثابتة لغرض غير الشربأعطاء المشترك الماء للغير بالمجان بواسطة  ٧
  ٣٠٠  أعطاء المشترك الماء للغير بالمجان بواسطة تمديدات مؤقته لغرض غير الشرب  ٨
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   مخالفات أنظمة الصرف الصحي بالمناطق الساحلية  ٢-أ

الغرامة مقدار    المخالفات العمدية:أوالً   مسلسل
  بالريال السعودي

  ٥٠,٠٠٠   محطة المعالجة أو الملحقات منشآت الضرر بإلحاقتعمد   ١
  ٧٥,٠٠٠   الضرر بمحطة المعالجة أو معداتها إلحاقتعمد   ٢
  ٢٠,٠٠٠  ضخ أو ملحقاتهالل المحطات األرضية فيالمضخات ب الضرر إلحاقتعمد   ٣
  ٢٠,٠٠٠   خط صرف صحي رئيسيإتالفتعمد كسر أو   ٤
  ١٥,٠٠٠  صرف صحي فرعي  خط إتالفتعمد كسر أو   ٥
  ١٠,٠٠٠   توصيلة صرف صحي منزليةإتالفتعمد كسر أو   ٦
  ١٠,٠٠٠  صرف صحي رئيسي) هولنما( معالم مطابق إخفاء أو ردم أو إتالفتعمد   ٧
  ٧,٠٠٠  صرف صحي فرعي ) هولنما( معالم مطابق إخفاء أو ردم أو إتالفتعمد   ٨
 أوزيوت أو شحوم أو مواد كيمائية أو أية مواد  مواد صلبة أو أتربة أو مخلفاتإلقاءتعمد   ٩

سائلة ال تتوفر فيها شروط الصرف على الشبكات في غرف التفتيش أو شبكات الصرف 
   من المصلحة إذنالصحي أو بدون  

٣٠,٠٠٠  

  ٧,٠٠٠   أبعاد إطار وغطاء غرفة التفتيش إتالفتعمد كسر أو   ١٠
ف صحي رئيسي مما يسبب هبوط أو كسور  فوق خط صرمنشآتتعمد إنشاء عمارة إدارة   ١١

   بوجوده مع العلم هب
٥٠,٠٠٠  

 مع ه فوق صرف صحي فرعي مما يسبب هبوط أو كسور بمنشآت  أيةتعمد إنشاء عمارة أو  ١٢
  بوجودهالعلم 

٢٠,٠٠٠  

 خالف ذلك في شيكات الصرف الصحي العامة مياه الجوفية أو السطحية أو المياهتعمد ضخ   ١٣
  بق بدون ترخيص مس

٢٥,٠٠٠  

 غرفة تفتيش أو فتحة تنظيف أو تعديل مسار خط أو توصيلة صرف صحي إزاحةتعمد   ١٤
  معتمد

١٠,٠٠٠  

  ٧,٠٠٠   معالم غرفه تفتيش أو توصيلة منزلية إخفاء أو ردم أو إتالفتعمد   ١٥
  

  

  
الغرامة مقدار    المخالفات الغير العمدية:ثانياً   مسلسل

  بالريال السعودي
  ٤,٠٠٠   محطة المعالجة أو الملحقات منشآتال الضرر بإلحاق التسبب في  ١
  ٥٠,٠٠٠   الضرر بمحطة المعالجة أو معداتها إلحاقالتسبب في   ٢
  ١٠,٠٠٠  ضخ أو ملحقاتهالل المحطات األرضية فيالمضخات ب الضرر إلحاقالتسبب في   ٣
  ١٥,٠٠٠   خط صرف صحي رئيسيإتالفالتسبب في كسر أو   ٤
  ٨,٠٠٠   خط صرف صحي فرعي إتالفر أو التسبب في كس  ٥
  ٣,٠٠٠   توصيلة صرف صحي منزليةإتالفالتسبب في كسر أو   ٦
  ٣,٠٠٠  صرف صحي رئيسي ) مانهول( معالم مطابق إخفاء أو ردم أو إتالفالتسبب في   ٧
  ٢,٠٠٠  صرف صحي فرعي  ) مانهول( معالم مطابق إخفاء أو ردم أو إتالفالتسبب في   ٨
 مواد ضارة سواء كانت  صلبة أوسائلة  أو غازية  في غرف التفتيش لقاءإالتسبب في   ٩

  . سواء كانت فرعية أو رئيسية) مانهول(أومطابقه 
٢٠,٠٠٠  

  ١,٠٠٠  أوغرفة التفتيش ) مانهول(ة بعاد غطاء مطبقإالتسبب في كسر أو   ١٠
 أو  الجوفيةالمياه أو تعطيل شبكات صرف  صحي من جراء ضخ إتالفالتسبب في   ١١

   ذلك بدون الحصول على ترخيص مسبقالفخو السطحية أ
١٠,٠٠٠  

  ٢,٠٠٠   غرفة التفتيشإزاحةالتسبب في   ١٢
  ٣,٠٠٠  التسبب في كسر تمديدات الصرف الصحي التي اليوجد لها مخططات مع العلم بوجودها  ١٣
  ٣,٠٠٠   منزليةة معالم غرفة تفتيش على توصيلإخفاء أو ردم أو إتالفالتسبب في   ١٤
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١٥ -٧ 

 
  

 بطريقة اإلستفادة الصرف الصحي بقصد منشآت على اإلعتداء مخالفات :ثالثاً   مسلسل
  .غير مشروعة

مقدار الغرامة 
  بالريال السعودي

  ١٠,٠٠٠   بالصرف الصحي اإلرتفاق على خط صرف رئيسي بقصد اإلعتماد  ١
  ٥,٠٠٠   بالصرف الصحي اإلرتفاق على خط صرف فرعي بقصد اإلعتماد  ٢
  ١,٥٠٠   على توصيله صرف صحي منزلية عتماداإل  ٣
 مياه جوفية أو مياهبقصد تصريف  )هولنما( على غرفة تفتيش أو مطبقهاإلعتماد  ٤

  .حداث ثقوب أو رفع غطاء إصرف صحي سواء ب
٣,٠٠٠  

  ٥,٠٠٠  صرف صحي بالخط الرئيسي أو الفرعي دون موافقة المصلحة مياه بتوصيل اإلعتماد  ٥
 الزيوت والشحوم والفضالت سواء كانت مواد كيميائية أو بإلغاءالشبكة  على اإلعتماد  ٦

  . مخالفات صناعية أوخالفة 
١٠,٠٠٠  

 اإلستفادة على أحد صمامات خطوط صرف صحي أو أحد محابسها بغرض اإلعتماد  ٧
  منها 

٣,٠٠٠  

ك وقبل اشترشبكات بعد تقديم طلب اإلل مياه الصرف الصحي الى الي بتوصاإلعتماد  ٨
  قبوله

٤,٠٠٠  

ك وبعد اشترحي الى الشبكات بعد تقديم طلب اإلل مياه الصرف الصي بتوصاإلعتماد  ٩
  قبوله

٣,٠٠٠  

 غير المشروعه اإلستفادة ومعدات وسيارات المصلحة بقصد آالت إستعمال باإلعتماد  ١٠
  منها

٣,٠٠٠  

 
 
 
  

 اإلستفادة و  مخالفات تسهيل المستفيد بخدمات الصرف الصحي للغير:رابعاً  مسلسل
  .منها بطريقة غير مشروعه

مقدار الغرامة 
  بالريال السعودي

 نظير مقابل  من شبكة الصرف الصحي بتمديدات ثابتهاإلستفادةسماح المشترك للغير ب  ١
  مادي

١,٥٠٠  

 نظير  من شبكة الصرف الصحي بتمديدات مؤقتةاإلستفادةسماح المشترك للغير ب  ٢
    مقابل مادي

١,٠٠٠  

  ٥٠٠  مجانا من شبكة الصرف الصحي بتمديدات ثابته اإلستفادة المشترك للغير بسماح  ٣
  ٣٠٠   مجانا من شبكة الصرف الصحي بتمديدات مؤقتة اإلستفادةسماح المشترك للغير ب  ٤
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اإلعالمية للتوعية  الخطة الجزء السابع- تقرير المرحلة الثانية

 على المناطق الساحليةبالمحافظة 
١٦ -٧ 

 مخالفات أنظمة تصريف مياه األمطار والسيول بالمناطق الساحلية ٣-أ
الغرامة قدار م   المخالفات العمدية: أوال  مسلسل

  بالريال السعودي
  ٦,٠٠٠   خط تصريف سيول رئيسيإتالفتعمد كسر أو   ١
  ٣,٧٠٠   خط تصريف سيول فرعيإتالفتعمد كسر أو   ٢
  ٢,٠٠٠   فتحة تصريف سيولإخفاء أو ردم أو إتالفتعمد   ٣
  ١,٧٠٠   معالم غرفة تفتيش بخط رئيسيإخفاء أو ردم أو إتالفتعمد   ٤
  ١,٠٠٠   معالم غرفة تفتيش بخط فرعيإخفاءم أو  أو ردإتالفتعمد   ٥
  ٥,٠٠٠   أو ردم قناة مفتوحة لتصريف السيولإتالفتعمد   ٦
  ٥,٠٠٠   أو ردم قناة مغلقة لتصريف السيولإتالفتعمد   ٧
  ٧,٥٠٠  وملحقاتهاللضخ أ المحطات األرضية فيمضخات ال الضرر بإلحاقتعمد   ٨
لفات أو زيوت أو شحوم أو مواد كيميائية من خالل  مواد صلبة أو أتربة أو مخإلقاءتعمد   ٩

  ٥,٠٠٠  غرفة التفتيش أو القنوات الخاصة بتصريف السيول أو قنوات تصريف السيول 

  ٥,٠٠٠  هاإتالفإ فوق خط تصريف سيول رئيسي وتسبب في منشآتث احدإتعمد بناء أو   ١٠
  ٣,٠٠٠  هاإتالفإي  فوق خط تصريف سيول فرعي وتسبب فمنشآتث احدإتعمد بناء أو   ١١
  ٥,٠٠٠  هاإتالفإ فوق قناة مفتوحة لتصريف السيول وتسبب في منشآتث احدإتعمد بناء أو   ١٢
  ٥,٠٠٠  هاإتالفإ فوق قناة مغلقة لتصريف السيول وتسبب في منشآتث احدإتعمد بناء أو   ١٣
  ٧,٠٠٠   الردميات الخاصة بسد ترابي واقي من السيولإتالفتعمد   ١٤
  ٥,٠٠٠  ية المغلقة لسد ترابير الطبقة الخرسانية أو الحجفإتالتعمد   ١٥
  ٢,٠٠٠  تعمد رمي مخلفات في مجرى طبيعي للسيل  ١٦
 المحيطة منشآتالمر غ في مجرى طبيعي للسيل مما تسبب في منشآتحداث إتعمد بناء أو   ١٧

  ٦,٠٠٠  بالمجرى

  ٤,٠٠٠  يولتعمد توصيل شبكة الصرف الصحي المنزلية بخط قناة لتصريف الس  ١٨
  ٦,٠٠٠  لى شبكة تصريف سيولعتعمد ضخ مياه شبكة الصرف الصحي أو المخلفات الصناعية   ١٩
  ١,٠٠٠   هدار لسد خاص بالحماية من السيولإتالفتعمد   ٢٠
  ١,٥٠٠   هدار لسد  غطاء أو اطار غرفة تفتيشإتالفتعمد كسر أو   ٢١
  ١,٢٠٠   هدار لسد فتحة التصريفإتالفتعمد كسر أو   ٢٢
  ٥,٠٠٠   هدار توصيلة تصريف مياه السيولإتالفتعمد كسر او   ٢٣
  ٥,٠٠٠  تعمد ازالة غرفة تفتيش أو حوض تجميع أو خط تصريف مياه السيول  ٢٤
  ٣,٧٠٠  ضخ المياه الجوفية على الشبكة  ٢٥
  ٣,٠٠٠  تحويل مجاري األودية الطبيعية   ٢٦
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اإلعالمية للتوعية  الخطة الجزء السابع- تقرير المرحلة الثانية

 على المناطق الساحليةبالمحافظة 
١٧ -٧ 

 
الغرامة مقدار   ية المخالفات غير العمد: ثانياً  مسلسل

  بالريال السعودي
  ٢,٥٠٠   خط تصريف سيول رئيسيإتالفكسر أو   ١
  ١,٢٠٠   خط تصريف سيول فرعيإتالفتعمد كسر أو   ٢
  ٧٠٠   فتحة تصريف سيولإتالف  ٣
  ٧٠٠   غرفة تفتيش بخط رئيسيإتالف  ٤
  ٥٠٠   غرفة تفتيش بخط فرعيإتالف  ٥
  ٢,٥٠٠   قناة مفتوحة لتصريف السيولإتالف  ٦
  ٢,٥٠٠   قناة مغلقة لتصريف السيولإتالف  ٧
  ٢,٥٠٠  وملحقاتهاللضخ أ المحطات األرضية فيمضخات ال الضرر بإلحاق  ٨
  ٣,٠٠٠  هاإتالفإ فوق خط تصريف سيول رئيسي وتسبب في منشآتث احدإ  ٩
  ٢,٥٠٠  هاإتالفإ فوق خط تصريف سيول فرعي وتسبب في منشآتث احدإ  ١٠
  ١,٧٠٠  هاإتالفإة مفتوحة لتصريف السيول وتسبب في  فوق قنامنشآتث احدإ  ١١
  ٢,٥٠٠  هاإتالفإ فوق قناة مغلقة لتصريف السيول وتسبب في منشآتاحداث   ١٢
  ١,٥٠٠   الردميات الخاصة بسد ترابي واقي من السيولإتالف  ١٣
  ٧٠٠  ية المغلقة لسد ترابير الطبقة الخرسانية أو الحجإتالف  ١٤
  ٥٠٠  طبيعي للسيلرمي مخلفات في مجرى   ١٥
 المحيطة منشآتالمر غ في مجرى طبيعي للسيل مما تسبب في منشآتحداث إ  ١٦

  بالمجرى
٢,٥٠٠  

  ٥٠٠   هدار لسد خاص بالحماية من السيولإتالف  ١٧
  ٣٠٠   غطاء غرفة تفتيشإتالف  ١٨
  ٣٠٠   غطاء فتحة التصريفإتالف  ١٩
  ٥٠٠   توصيلة تصريف مياه السيولإتالف  ٢٠
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اإلعالمية للتوعية  الخطة الجزء السابع- تقرير المرحلة الثانية

 على المناطق الساحليةبالمحافظة 
١٨ -٧ 

  الردم ٤-أ

من أكثر النشاطات المسببة لتدهور الموارد الساحلية والبحرية، ويسبب الردم ) دفان البحر(يعتبر الردم 

دماراً شديداً دائماً للمواطن الطبيعية الساحلية ويمكن أن يكون له تأثيرات بيئية غير مباشرة  سلبية على 
عتبر موت بعض الشعاب المرجانية البارزة في جدة يالحياة البحرية كما أنه يجعلها عرضة للتلوث ، و

  ).الردم(أوضح مثال على الدمار الناجم من هذا النشاط 

كما أن للردم تأثيرات عكسية خطيرة على البيئة البحرية والساحلية، ويمكن أن تشمل هذه التأثيرات 

الرطبة المصاحبة، وليكن أو تغير الموطن الطبيعي مثل تجفيف األراضي ) الشورى(فقدان المورد ذاته 

زال  أعمال الردم هذه  تمعلوماً أنه لن يسمح للمواطنين عامة بمزاولة مثل هذا النشاط وإن تم فسوف

  .وكذلك المواد المستخدمة فيه على نفقة المتسبب باإلضافة إلى الغرامات المقررة بالجدول التالي

  

  مقدار الغرامة بالريال  المخالفات  مسلسل

  ٥٠,٠٠٠  .دم جزء من الشاطئ بواسطة المواطنين األفرادالقيام بر  ١

٢  

 من الشاطئ بواسطة المؤسسات والشركات ءالقيام بردم جز

إلقامة القرى السياحية الساحلية وذلك بعد تقديم طلب 
التصريح للقيام بهذه األعمال ودون تقديم تقرير األثر البيئي 

  .ذلكبموافقة على حصول اللمثل هذه األعمال ودون 

٥٠,٠٠٠  

٣  

القيام بردم جزء من الشاطئ بواسطة المؤسسات والشركات 
إلقامة القرى السياحية الساحلية وذلك بعد تقديم طلب 

التصريح للقيام بهذه األعمال ومع تقديم تقرير األثر البيئي 

  .لمثل هذه األعمال ودون الحصول على الموافقة

٢٥,٠٠٠  

  

أو التجريف وذلك لكافة المشاريع القومية على ) دفان البحر( الردم آالت في جميع ح:ملحوظة هامة

مستوى المملكة مثل إنشاء الموانئ وكافة المشاريع المقامة على سواحل المملكة، يجب الحصول على 

الموافقات من الجهات المعنية قبل القيام بهذه األعمال وكذلك تقديم الدراسات التقييمية لألثر البيئي، 

  .أيضاً قبل منح التراخيص الالزمة لذلكوالموافقة عليه 
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اإلعالمية للتوعية  الخطة الجزء السابع- تقرير المرحلة الثانية

 على المناطق الساحليةبالمحافظة 
١٩ -٧ 

  التجريف ٥-أ

تعتبر عمليات التجريف مثل عمليات الردم تدميراً لموارد المنطقة المجرفة ولها في الغالب تأثيرات غير 

كون لهذا التدمير على المدى الطويل تأثير ضار على يمباشرة نتيجة الترسبات المتزايدة ويمكن أن 
ومن جهة أخرى يمكن . ل تدمير المجموعات النباتية والحيوانية ذات القيمة العاليةالبيئة الساحلية من خال

  .أن تكون الترسبات المثارة عن التجريف مفيدة لبعض أنواع الطيور

لقد قامت على الساحل السعودي للخليج العربي أعمال تجريف واسعة للحصول على مواد لمشاريع 

 أمااً ضرورياً لتعميق قنوات الشحن والمرافئ كالجبيل والدمام ، الردم في الجبيل وقد كان التجريف أمر

 نبع وشرم جوبا إلى الشمال من ضباالساحل السعودي للبحر األحمر فقد تركز التجريف حول جدة وي

 منشآتالومرة أخرى فقد كان السبب في هذا التجريف هو توفير القنوات والطرق المائية والموانئ و

  .ديدةالصناعية األخرى الع

 وسوف - أي التجريف بالشواطئ - وليكن معلوماً أنه لن يسمح للمواطنين عامة بمزاولة هذا النشاط

تعاد المناطق المجرفة إلى حالتها األولى مع استخدام نفس المواد السابق تجريفها إلعادتها مرة أخرى 

  : الجدول التاليوعلى نفقة المتسبب في ذلك باإلضافة إلى الغرامات المقررة والمذكورة في

  

  مقدار الغرامة بالريال  المخالفات  مسلسل

  ٥٠,٠٠٠  ).العاديين(التجريف بواسطة المواطنين   ١

  ١٠٠,٠٠٠  .التجريف بواسطة المؤسسات والشركات اإلستثمارية  ٢

٣  

التجريف بواسطة أصحاب القرى السياحية الساحلية وبغرض 
تقديم طلب إنشاء بحيرات صناعية أو مرسى يخوت، وذلك بعد 

اإلنشاء ودون تقديم تقرير األثر البيئي لمثل هذه األعمال ودون 
  .الحصول على الموافقة

٥٠,٠٠٠  

٤  

التجريف بواسطة أصحاب القرى السياحية الساحلية وبغرض 

إنشاء بحيرات صناعية أو مرسى يخوت، وذلك بعد تقديم طلب 

ودون اإلنشاء وتقديم تقرير األثر البيئي لمثل هذه األعمال 

  .الحصول على الموافقة

٢٠,٠٠٠  
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اإلعالمية للتوعية  الخطة الجزء السابع- تقرير المرحلة الثانية

 على المناطق الساحليةبالمحافظة 
٢٠ -٧ 

  صيد األسماك والكائنات البحرية ٦-أ

قتصادي وبشكل عام لم يستغل مخزون السمك من إتعتبر األسماك مصدراً مهماً للطعام كما أنها مورد 

ناطق البحر األحمر والخليج العربي إستغالالً جائراً بعد ، إال أن نشاطات الصيد المكثف في بعض م
الخليج تسبب تدني مخزون الروبيان وتتطلب بعض ممارسات الصيد إدارة حذرة للمواطن الطبيعية ذات 

األهمية الخاصة، فإستخدام الشبكة المخروطية قد يلحق أضراراً بالمواطن الطبيعية والموارد المصاحبة 

 رية التي تعتبر مهمة للعديدعطاب أعشاب القاع البحإفعلى سبيل المثال تستطيع الشبكة المخروطية . لها

من األنواع الحيوية خاصة خالل مرحلة معينة من دورة حياة الروبيان وكائنات بحرية أخرى كما أن 

تثبيت المرساة على الشعاب المرجانية يمكن أن يسبب ضرر للمرجان مما يفقده أهميته كموطن طبيعي 

  .مالي تمتاز به البحار الدافئةلبعض األسماك التجارية الهامة وأهميته ايضاً كَمعلم ج

  

  مقدار الغرامة بالريال  المخالفات  مسلسل

١  
وذلك في ) الصيد الجائر(الممارسات غير العقالنية في الصيد 

  .المناطق المخصصة لذلك
٢,٠٠٠  

٢  
وذلك في ) الصيد الجائر(الممارسات غير العقالنية في الصيد 

  .المناطق غير المخصصة لذلك
٣,٠٠٠  

  ٢,٠٠٠  .ت الصيد بإستخدام الشباك المخروطيةممارسا  ٣

  ٢,٠٠٠  .ممارسات الصيد بإستخدام الديناميت  ٤
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اإلعالمية للتوعية  الخطة الجزء السابع- تقرير المرحلة الثانية

 على المناطق الساحليةبالمحافظة 
٢١ -٧ 

  النشاطات الترفيهية والسياحية بالمناطق الساحلية ٧-أ

الطبيعية واألنواع الحيوية الساحلية ) األماكن(قد تسبب أنشطة الترفيه والسياحة ضغوطاً على المواطن 

ل المثال كثيراً ما يؤثر وجود اإلنسان على عملية تكاثر السالحف البحرية وتعشيش والبحرية، فعلى سبي
الطيور البحرية كما أن جمع الشعاب المرجانية واألنواع األحيائية األخرى ألغراض الزينة قد يلحق 

الضرر بها، ومثال لذلك حول مدينة جدة كانت الشعاب قد تدهورت بسبب الجمع المكثف لألنواع 

ية الحية واألشياء التذكارية والصيد بالحربة وأصبح من المألوف أن ترى مجموعات من الناس البحر

يعسكرون بإنتظام فوق مسطحات الشعاب والبحيرات المالحة لجمع القواقع وقنافذ البحر والمرجان أو 

على البيئة الصيد على حافة الشعاب، وسوف تكون الغرامات للحد من تواجد مثل هذه التأثيرات السلبية 

  :الساحلية وهي كما يلي

 
  

  مقدار الغرامة بالريال  المخالفات  مسلسل

١  
إعاقة الحياة الطبيعية لألنواع الحيوية الساحلية والبحرية بأي 

  صورة
٢,٠٠٠  

  ٢,٠٠٠  ممارسة الصيد في األماكن غير المخصصة لذلك  ٢

  ٣,٠٠٠  الجمع المكثف لألنواع البحرية الحية  ٣

  ٢,٠٠٠   بمعدات أو مهمات غير مصرح بهاالصيد للهواة  ٤

  ١,٠٠٠  فوق الشعاب المرجانية) اإلقامة غير الدائمة(إقامة المعسكرات   ٥

  ٢,٠٠٠  استخدام القوارب ومهمات أخرى في أماكن غير مصرح بها  ٦

  ٣,٠٠٠   الشعاب المرجانيةإتالفإ  ٧
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اإلعالمية للتوعية  الخطة الجزء السابع- تقرير المرحلة الثانية

 على المناطق الساحليةبالمحافظة 
٢٢ -٧ 

  تلوث الماء ٨-أ

طول الساحل السعودي للخليج العربي والبحر األحمر، هناك مصادر عديدة لتلوث المياه خاصة على 
ة ينتج عنها أحياناً تفريغ مستمر للزيت والمواد الكيميائية األخرى، وأكثر خمفمثالً حركة الناقالت الض

يداً حقيقياً لمناطق الصيد هد الزيت منها تإنسكاب، فيمثل  مصادر التلوث المحتملة خطورة هي الناقالت
  .ة والمناطق الترفيهيةوالموارد الطبيعي

، بينما تملك بعض المناطق  ويعتبر التلوث من مصادر صناعية وسكنية وتجارية مشكلة هامة أيضا
 لمعالجة مياه الصرف الصحي نجد أن كثيراً من المدن والقرى الساحلية ليس منشآتالحضرية الساحلية 

 منشآتلصرف الصحي المعالجة من وحتى التصريف من مياه ا. بها ما يكفي أو غير موجودة بالمّرة
، ألنها تغير التوازن الغذائي في المياه الساحلية وتشمل  محطات المعالجة يمكن أن تسبب مشاكل تلوث

 –ة ينالمناطق  الرئيسية التي بها مشاكل تلوث المياه في الجزء السعودي للخليج العربي بمنطقة السفا
ينبع ورابغ من المناطق الرئيسية التي بها مشاكل تلوث وتعتبر جدة و. تناجيب والجبيل ومجمع تاروت

، والجدول التالي يوضح الغرامات المقررة على من يقوم  المياه على الساحل السعودي للبحر األحمر
  :  بتلوث مياه الشواطئ

  مقدار الغرامة بالريال  المخالفات  مسلسل

  ٢,٠٠٠  الصرف المباشر لمياه الصرف الصحي الخام على شاطئ البحر  ١

  ١,٥٠٠  الصرف المباشر لمياه الصرف الصحي بعد خزان التحليل ثم على شاطئ البحر  ٢

الصرف المباشر لمياه الري الزائدة عن الزراعة على شاطئ البحر علماً بأن   ٣
  هذه المياه محملة بالمواد الكيميائية واألسمدة وربما يكون بها مبيدات حشرية

٢,٠٠٠  

  ١,٠٠٠   التبريد من محطات توليد الكهرباء وعلى شاطئ البحرالصرف المباشر لمياه  ٤

  ١,٠٠٠  الصرف المباشر لمياه التبريد من محطات التحلية على شاطئ البحر  ٥

  ٥,٠٠٠  الصرف المباشر للمخلفات الصناعية السائلة دون معالج على شاطئ البحر  ٦

شاطئ البحر الصرف المباشر للمخلفات الصناعية السائلة وبعد معالج على   ٧
  .ودون الحصول على التصريح الالزم لذلك

٢,٠٠٠  

  ٢,٠٠٠   أي مواد سائلة أو صلبة عضوية أو غير عضوية في مياه البحرإلقاءالقيام ب  ٨

  ١,٠٠٠   مواد بترولية من قوارب النزهة على البحر مباشرة إلقاءالقيام ب  ٩

١٠  
محروقات الصرف الصحي المباشر لمياه غسيل العربات من محطات ال

  وتشحيم السيارات ودون معالج
٣,٠٠٠  

١١  
الصرف المباشر لمياه غسيل العربات من محطات المحروقات وتشحيم 

ربة آالتالسيارات وذلك بعد أحواض وصل الزيوت والشحوم ووصل 

  ودون الحصول على تصريح بذلك

٢,٠٠٠  

نئ أو من اصطدام ناقالت البترول  البترول نتيجة عمليات الشحن والتموين بالمواإنسكاب: ملحوظة فنية

  .يخضع لقوانين عالمية للمنظمات والهيئات الدولية كما يخضع للغرامات الدولية المنظمة لذلك
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اإلعالمية للتوعية  الخطة الجزء السابع- تقرير المرحلة الثانية

 على المناطق الساحليةبالمحافظة 
٢٣ -٧ 

  األنشطة الزراعية والرعي بالمناطق الساحلية ٩-أ

يمكن أن يكون للزراعة وأعمال الري تاثيرات سلبية أو إيجابية على البيئة البحرية فمثالً عملية إزالة 

التي تصل إلى البحر، وكذلك فإن األسمدة والمواد ) مياه األمطار والسيول(لرواسب من المياه السطحية ا
الكيميائية األخرى المستخدمة في تسميد التربة الزراعية والتي قد تذوب في مياه الري مما قد تسبب 

ورى والنباتات الساحلية تلوثا لألسماك أو قد تسبب تحسن في التغذية كما أن استمرار رعي نباتات الش

األخرى بواسطة الجمال والقطعان األخرى عادة قائمة لفترة طويلة قد ينتج عنها ضرر خطير إذا لم 

ها كوقود أو لبناء مصائد للطيور سبب آخر ستعمالوفي بعض المناطق تعتبر إزالة النباتات إل. تُراقب

ت الزراعية على التربة بجوار السواحل إلستنزاف النباتات الساحلية كما يمكن أن تسبب الممارسا

تأثيرات على البيئة الساحلية، فعلى سبيل المثال بسبب مشاريع الري في تهامة أدى إلى انخفاض 

مستويات المياه الجوفية وبالتالي زحف مياه البحر المالحة ومثال على ذلك تدمير النخيل بالقرب من 

الزراعة على البيئة بالمناطق الساحلية سواء كانت الوجه، وقد يكون من الضروري دراسة تأثيرات 

تأثيرات ايجابية أو سلبية، وبالتالي فسوف تفرض الغرامات على المواطنين الذين يتسببون في تغيير 

زان البيئي بالمناطق الساحلية نتيجة لألنشطة الزراعية والرعي، وتلك الغرامات موضحة بالجدول آالت

  :التالي

  قدار الغرامة بالريالم  المخالفات  مسلسل

١  
) مياه السيول واألمطار(التسبب في إعاقة سريان المياه السطحية 

  للوديان
١٠,٠٠٠  

٢  
التسبب في سريان مياه الري الزائدة وصرفها على البحر محملة 

  باألسمدة والمواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة
٥,٠٠٠  

٣  
وفية بالمنطقة مما التسبب في سحب كميات كبيرة من المياه الج

يتسبب عنه زحف مياه البحر إلى داخل المياه الجوفية وزيادة 

  .الملوحة بها
٢٠,٠٠٠  

  ٥,٠٠٠  التسبب في الرعي الجائر على نباتات الشورى والنباتات الساحلية  ٤

٥  
التسبب في قطع األشجار بالمناطق الساحلية إلستخدامها بعد 

  تجفيفها كوقود صلب
٢,٠٠٠  
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اإلعالمية للتوعية  الخطة الجزء السابع- تقرير المرحلة الثانية

 على المناطق الساحليةبالمحافظة 
٢٤ -٧ 

  ) القمامة(ايات الصلبة النف ١٠-أ

والفضالت الصناعية والسكنية في ) العضوية وغير العضوية(تلقى كميات كبيرة من النفايات الصلبة 

المناطق الساحلية وتنشرها على طول ساحل الخليج أو البحر األحمر حركات المد والجزر واألمواج 
الترفيهية فإنه يمكن لتراكمات فضالت باإلضافة إلى تشويه المناطق الجمالية الطبيعية في المناطق 

عند صعودها ) السالحف(األخشاب الواسعة في الخليج أن تعمل كحواجز تعوق حركة الكائنات البحرية 

إلى الشاطئ الرملي لوضع البيض ولذلك سوف يتم فرض الغرامات المالية للمتسببين في مثل هذه 

 مثل هذه المخالفات سوف تزداد هذه الغرامة وفي النوعية من التلوث للشواطئ كما أنه في حالة تكرار

في كل مرة على نفقة ) النفايات الصلبة( فإنه سوف تزال المواد المتسببة في التلوث آالتجميع الح

  :المتسبب في هذا التلوث باإلضافة إلى الغرامة المقررة وهي كما يلي

  

  المخالفات  مسلسل
مقدار الغرامة 

  بالريال

١  
 المنزلية  )العضوية أو غير العضوية (المخلفات الصلبةو القمامة إلقاء

  شوارع والطرقات بالمناطق الساحليةأو العلى الشواطئ 
١٠٠  

٢  
 من المحالت )العضوية أو غير العضوية ( القمامة والمخلفات الصلبةإلقاء

  شوارع والطرقات بالمناطق الساحليةالالتجارية  وذلك على الشواطئ أو 
٢٠٠  

٣  
من ) العضوية أو غير العضوية(مامة والمخلفات الصلبة  القإلقاء

شوارع والطرقات بالمناطق الالمطاعم  وذلك على الشواطئ أو 

  الساحلية
٣٠٠  

٤  
 من )العضوية أو غير العضوية ( القمامة والمخلفات الصلبةإلقاء

شوارع والطرقات الفتريات  وذلك على الشواطئ أو االمقاهي والك

  بالمناطق الساحلية
٢٠٠  

٥  
 من المصانع  )العضوية أو غير العضوية ( القمامة والمخلفات الصلبةإلقاء

  شوارع والطرقات بالمناطق الساحليةالوذلك على الشواطئ أو 
٥٠٠  
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اإلعالمية للتوعية  الخطة الجزء السابع- تقرير المرحلة الثانية

 على المناطق الساحليةبالمحافظة 
٢٥ -٧ 

  تلوث الهواء ١١-أ

 الصناعية المتمركزة في المناطق الحضرية المختلفة كالدمام والجبيل والخبر على طول منشآتالتعتبر 

عودي للخليج العربي مصادر رئيسية لتلوث الهواء، أما على الساحل السعودي للبحر األحمر الساحل الس
. فقد تسبب الغبار الناتج من مصنع اسمنت ينبع مثال بأضرار خطيرة على الشعاب المرجانية القريبة

لك ما ينتج ي األنواع الحيوية النباتية في المناطق الساحلية، واألهم من ذذويمكن لتلوث الهواء أن يؤ

وسوف تكون الغرامات المفروضة على النحو الموضح بالجدول . عنه من مشاكل صحية على اإلنسان

التالي علماً بأنه في حالة تكرار المخالفة فسوف يتم إغالق المصنع لحين تركيب األجهزة والمعدات التي 

  .تمنع مثل هذا التلوث

  

  مقدار الغرامة بالريال  المخالفات  مسلسل

  ١٠,٠٠٠  )ربةآالتانبعاث (انع اإلسمنت مص  ١

  ٥,٠٠٠  )ربةآالتانبعاث   (-الطوب–الكسارات ومصانع مواد البناء   ٢

  ٥,٠٠٠  مصانع مواد الدهانات ومساحيق المنظفات  ٣

  ١٠,٠٠٠  )حرق وقود(محطات توليد الطاقة الحرارية   ٤
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اإلعالمية للتوعية  الخطة الجزء السابع- تقرير المرحلة الثانية

 على المناطق الساحليةبالمحافظة 
٢٦ -٧ 

  المراجع ١١-٧

لمياه والصرف الصحي والسيول الئحة المخالفات ومقدار الغرامات لمرافق ا .١
 .وقواعد اجراءات ضبطها

2. Regional Master Plan, the Red Sea and Gulf of Aden Regional 
Network of Marine Protected Areas. PERSGA Technical Report 
Series No. 1, PERSGA Jeddah 2002. 

 
3. A Citizen’s Guide to Protect Our Coasts. 

 
4. United Nations Environment Program (UNEP) Children and the 

Environment. 



  ية إلدارة وتشغيلات الفنية والبيئـاإلشتراط
                                       العربية السعوديةالمناطق الساحلية بالمملكة

 
  تقريـر المرحلة الثانيـة  فـريـق العـمـل

  فريق العمل بالمشروع
 فريق العمل من وزارة الشئون البلدية والقروية: أوالً

  وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية للشئون الفنية عبدالعزيز بن علي العبدالكريم/  سعادة المهندس -
  مدير عام اإلدارة الهندسية حمد بن إبراهيم المعجل/  سعادة  المهندس-
  إدارة المشاريع المعماريةمدير رحمن الحمدعبدال/ سعادة المهندس  -
    إدارة المشاريع المعمارية– منسق المشروع سة كدسعيد بن خالد / سعادة المهندس  -
   اإلدارة البيئية والنظم واإلدارةمدير محمد بن سليمان العمرو/  سعادة األستاذ -
  بيئية والنظم واإلدارةمهندس اإلدارة ال أسامة بن عبد العزيز نايته/  سعادة المهندس -
  خبير نظم إدارية فاخر أحمد فريد/  الدكتور -
  خبير هندسة مدنية  محمد حسني أحمد غزالي/  الدكتور -
  خبير البيئة محمد شاكر محمد/  الدكتور -
  خبير الهندسة الجيوتقنية واإلنشائية أسامة علي الجعلي/  الدكتور -
  ة المرورخبير هندس ي عبد العظيمتسا/  الدكتور -
  خبير هندسة الطرق حسن درويش حسنين/  الدكتور -
  خبير إدارة الكوارث عبد الرحمن عبد المجيد علي/ ور  الدكت-
   اإلدارة البيئية والنظم واإلدارةاستشاري ياسر الشحات سليمان / االستاذ -
  

  )زهير فايز ومشاركوه(فريق العمل من االستشاري : ثانياً
  نائب الرئيس عبد الرحيم الريفيعصام بن /  المهندس -
  مدير عام مشاريع إدارة نظم المعلومات الهندسية  مراد بن ناصر الريفي/  المهندس -
  المدير الفني لمشاريع إدارة نظم المعلومات الهندسية حازم مصطفى عبد الواحد/  المهندس -
  

  فريق عمل المشروع 
    ئي ومنسق المشروعخبير بي  عبد اهللاعبيد اهللا  صديقي/  المهندس -
  خبير الهندسة المدنية د الجملهاني محم/  المهندس -
 خبير عمراني ومعماري خالد عبد المنعم محمد/ لمهندس ا -
  خبير ميكانيكي  نجيب رحمان/  المهندس -
  خبير كهربائي  حسن عبود العمودي/  المهندس -
  خبير الهندسة القيمية ه إسماعيلطارق ط/  المهندس -
   خبير اقتصادي هشام طاهر/ ستاذ   األ-
  رسام ومدخل بيانات -مصمم جرافيكس  مظفر إبراهيملكر وألس /   األستاذ-
  

  فريق الخبراء المساند
  إستشاري وخبير بيئة  الجيالني عليأحمد/  الدكتور -
  إستشاري وخبير عمراني ومعماري عالء نصيف/  الدكتور -
  خبير الهندسة البحريةوإستشاري  أمين أحمد فهيم/  الدكتور -
  خبير الهندسة البيئية والنفايات الخطرةإستشاري و هنري ماسون/  الدكتور -
  خبير الهندسة الصحيةإستشاري و محمد سعيد الخولي/  الدكتور -
  إستشاري وخبير نظم إدارية خالد بن عبد اهللا الهزاع/  األستاذ -
  ندسة المدنيةإستشاري وخبير اله طارق محمود عطية/  الدكتور -
  إستشاري وخبير التقييم البيئي أدهم محمد رمزي سالمة/  الدكتور -
   

                      الشئون اإلدارية
  الشئون اإلدارية هاني محمد بكري/  األستاذ -
  إداري ومنسق صالح بن عبدالعزيز البطي/  األستاذ -
  مدخل بيانات وسكرتارية سلمان أحمد حجازي/ األستاذ  -
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  تقريـر المرحلة الثانيـة  فـريـق العـمـل

  :المرحلة الثانية مساهمات الخبراء في أجزاء تقرير 
  

  ):أعمال اإلنشاءات البحرية: (الجزء األول  •
o  الفصل األول والثاني : 

  .إستشاري وخبير الهندسة البحرية - أمين أحمد فهيم/ الدكتور 

  ) :أعمال اإلمداد بمياه الشرب وتصريف األمطار وأعمال الصرف الصحي: (الجزء الثاني  •
o  الخامس والمالحق ، الرابع ، الثالث الفصل: 

  .إستشاري وخبير الهندسة الصحية - محمد سعيد الخولي/ الدكتور  

  ) :أعمال المباني والمنشآت والمشاريع الساحلية: (الجزء الثالث  •
o  والنماذج الفصل السابع، الفصل السادس : 

  .خبير عمراني ومعماري -خالد عبد المنعم محمد / لمهندس ا 
o لثامنالفصل ا:   

  .خبير الهندسة المدنية -د الجمل هاني محم/ المهندس  
  .خبير الهندسة الجيوتقنية واإلنشائية - أسامة علي الجعلي/ الدكتور  
  .إستشاري وخبير الهندسة المدنية - طارق محمود عطية/ الدكتور  
  . خبير ميكانيكي- نجيب رحمان/ المهندس  
 .ربائيخبير كه -حسن عبود العمودي / المهندس  
  .خبير عمراني ومعماري -خالد عبد المنعم محمد / لمهندس ا 

  ) :أعمال التخلص من النفايات والحد من التلوث الساحلي: (الجزء الرابع  •
o  الفصل التاسع: 

 .إستشاري وخبير الهندسة البيئية والنفايات الخطرة - هنري ماسون/ الدكتور  
  .ر بيئي ومنسق المشروع خبي- عبيد اهللا  صديقي عبد اهللا/ المهندس  

   :)متطلبات الدراسات الخاصة إلقامة المشاريع الساحلية: (الجزء الخامس  •
o  الفصل العاشر : 

  .إستشاري وخبير التقييم البيئي - أدهم محمد رمزي سالمة/ الدكتور  
o  الفصل الحادي عشر: 

  .خبير اقتصادي - هشام طاهر/ األستاذ   
o  الفصل الثانـي عشر: 

  .خبير الهندسة القيمية -ارق طه إسماعيل ط/ المهندس  
o  الفصل الثـالث عشر: 

  .خبير إدارة الكوارث -عبد الرحمن عبد المجيد علي / ور الدكت 
  . ومنسق المشروع خبير بيئي- عبيد اهللا  صديقي عبد اهللا/ المهندس  

  ) :الهيكل التنظيمي إلدارة المناطق الساحلية: (الجزء السادس  •
  .إستشاري وخبير نظم إدارية -  عبد اهللا الهزاعخالد بن/ األستاذ  
 .إستشاري وخبير نظم إدارية -أحمد الدعيج / األستاذ  
  .خبير عمراني ومعماري -خالد عبد المنعم محمد / لمهندس ا 

  ) :الخطة اإلعالمية للتوعية بالمحافظة على المناطق الساحلية: (الجزء السابع  •
  .شاري وخبير بيئةإست - أحمد علي الجيالني/ الدكتور  

 :المراجعة الفنية ألجزاء التقرير  •
 .إستشاري وخبير عمراني ومعماري - عالء نصيف/ الدكتور  
 . خبير بيئي ومنسق المشروع- عبيد اهللا  صديقي عبد اهللا/ المهندس  
  .خبير عمراني ومعماري -خالد عبد المنعم محمد / لمهندس ا 




