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مقدمة
انطالقا من رؤية اململكة 2434م ،وما تقوم به هذه الوزارة ضمن خطة اتلحول الوطين 2424م ،وذلك
من خالل برنامج اتلحول ابلدلي اذلي يهدف اىل دعم مسرية اتلنمية الشاملة اليت تشهدها اململكة،
والعمل ىلع زيادة االستثمارات يف اكفة املجاالت االقتصادية ،من صناعة وزراعة وجتارة وبناء
وتشييد؛ استدىع ذلك اىل سحس ن ادخدمات ابلدلية وتسهيل اإلجراءات وأتمتتها نلوع مهم من
املنشآت بغرض توفري اكفة متطلبات انلمو املزتايد يف املجاالت االقتصادية وسحقيق اشرتاطات األمان
والسالمة ويه منشآت املستوداعت العامة.
ومن هذا املنطلق قامت األجهزة املختصة يف الوزارة بتخطيط العديد من املناطق الصناعية بما تضمنه
من ورش ومستوداعت ،وختطيط الطرق الرئيسية والفرعية اليت ختدم هذه املناطق؛ تشجيعا للقطاع
ادخاص ىلع االستثمار يف هذا النشاط ،وإقامة العديد من مناطق الورش واملستوداعت يف اكفة مدن
اململكة .فقد قامت هذه الوزارة ممثلة يف واكلة الوزارة للشئون الفنية بوضع الضوابط واملعايري الفنية
بهدف تنظيم عملية إقامة املستوداعت العامة .وتم إعداد هذا ادليلل بما يضمه من اشرتاطات
ومتطلبات تمثل احلد األدىن ملا جيب االلزتام به من قبل األمانات وابلدليات عند دراسة طلبات
الرتخيص بإقامة هذه املشاريع ،كما تهدف هذه االشرتاطات إىل احاطة املستثمر علما بما جيب توافره
من متطلبات بدلية وفنية ملثل هذه املشاريع قبل وبعد السماح بإقامتها وعند تشغيلها.
واهلل من وراء القصد وهو اهلادي إىل سواء السبيل.
وزيــر الشــؤون ابلـدلية والقـروية
عبداللطيف بن عبدامللك ال الشيخ
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-1أهداف وجماالت اتلطبيق:
تم إعداد هذه االشرتاطات بهدف مساعدة األجهزة الفنية يف األمانات وابلدليات تلحديد املتطلبات
االساسية ملشاريع املستوداعت العامة سواء تلك اليت تقيمها الرشاكت كمستوداعت ملنتجاتها أو اليت
يقيمها املستثمرون سواء للبيع أو لإلجيار وذلك وفق أسس عملية سليمة يتم اتلقيد بها وتطبيقها عند
دراسة إصدار تراخيص إلقامة مثل هذه املرشواعت وكذلك من أهداف هذه ادلراسة تسهيل مهمة
املستثمرين من املواطن ن الراغب ن يف االستثمار يف هذا انلوع من املشاريع من خالل إحاطتهم علما
باحلد األدىن من االشرتاطات الفنية وابلدلية واملطلوبة قبل ابلدء يف إنشاء املستوداعت العامة.
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-2اشرتاطات املوقع:
 2-1املوقع:
2-1-1

أن يكون املوقع ضمن املخططات املعتمدة كمستوداعت أو مناطق صناعية يف املخططات

2-1-2

سهولة الوصول إىل املوقع وأن يكون ادلخول وادخروج إيله ال يؤثر ىلع احلركة املرورية

اهليلكية للمدن والقرى أو ضمن املواقع املرصح بها هلذا االستخدام.

باملنطقة.
3-1-2

ال يسمح بإقامة املستوداعت ىلع األرايض الزراعية اململوكة لألفراد داخل حدود

املخططات اهليلكية للمدن والقرى وإذا اقتضت املصلحة العامة ذلك فيجب عندئذ اتلنسيق مع

اجلهة املختصة بوزارة الشئون ابل دلية والقروية ووزارة الزراعة ألخذ موافقتهما ىلع إقامة املرشوع بعد
سحديد احلاجة الفعلية ذللك.
0-1-2

احلد األدىن لطول قطعة األرض ىلع الشارع الرئييس (20م) مخسة وعرشون مرتا.

 2-2املساحات:
1-2-2

احلد األدىن للسماحة  2444مرت مربع (أو حسب املساحة املحددة باملخططات املعتمدة).

 2-2-2لألرايض اليت تزيد مساحتها عن  2044مرت مربع تكون نسبة املساحة املبنية )%04
 3-2-2لألرايض اليت تقل مساحتها عن  2044مرت مربع تكون نسبة املساحة املبنية .)%04
0-2-2

املستوداعت اليت يمكن إقامتها داخل حدود املدن ال تزيد مساحتها عن  1000مرت

مربع.
 3-2االرتدادات:
 1-3-2االرتدادات للقطع اليت مساحتها  2500مرت مربع تكون اكتلايل:
 االرتداد األمايم  14مرت طويل.
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 االرتدادات اجلانبية  0مرت طويل.
 االرتداد ادخليف  0مرت طويل.
2-3-2

االرتدادات لقطع األرايض اليت مساحتها أكرب من  2044مرت مربع تكون اكتلايل:

 االرتداد األمايم  15مرت طويل.
 االرتدادات ادخليف  10مرت طويل.
 االرتداد اجلانبية  5مرت طويل.
3-2-2

االرتدادات لقطع األرايض اليت مساحتها أقل مرت مربع تكون اكتلايل:

 االرتداد األمايم ال يقل عن  8مرت طويل.

 االرتدادات ادخلفية واجلانبية ال تقل عن  3,0مرت طويل.

 0-2االرتفااعت:
ال يزيد ارتفاع املبىن عن (0م) ثمانية أمتار سواء اكن من ادخرسانة املسلحة أو اهليالك احلديدة.
 0-2مواقف السيارات:

 يلزم ختصيص مواقف سيارات بمعدل (موقف واحد74/م )2من مساحة ابلناء.
 تهيئة االرتدادات جهة الشارع كمواقف سيارات بدون أسوار.
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-3
1-3

اشرتاطات اعمة:
تنقسم املستوداعت إىل ثالث فئات وفق املتطلبات الوقائية للحماية من احلريق يف مباين

املستوداعت ىلع انلحو اتلايل:

 1-1-3الفئة (أ) مباين ذات ادخطورة ادخفيفة ويه مباين املستوداعت اليت تكون حمتوياتها ضعيفة
االحرتاق حبيث ال حيتمل اشتعال احلريق ذاتيا واليت خيزن فيها مواد غري قابلة لالحرتاق ،مثل مواد
ابلناء ،واألجهزة ،وقطع الغيار.
 2-1-3الفئـة (ب) مباين ذات ادخطورة املتوسطة ويه مباين املستوداعت اليت سحرتق حمتوياتها برسعة
انتشار متوسطة أو ينبعث منها كمية ملحوظة من ادلخان ،لكنها ال تنتج اخبرة سامة ،وال سحدث
انفجارات عند احرتاقها واليت خيزن فيها مواد قابلة لالحرتاق ،أو مواد غري قابلة لالحرتاق ومغلفة
بمواد قابلة لالحرتاق مثل الكرتون السميك واحلبيبات ابلالستيكية أو الرغوية أو نشارة ادخشب
وغريها.
 3-1-3الفئـة (ج) مباين ذات خطورة اعيلة ويه مباين املستوداعت اليت سحرتق حمتوياتها برسعة
فائقة ،أو تنتج أخبرة سامة أو انفجارات ،واليت خيزن فيها املواد ادخطرة بوجه اعم ،والغازات والسوائل

القابلة لالشتعال ،واملواد الشديدة القابلية لالحرتاق مثل ادخشب والورق واأليلاف ىلع شلك سائب،
وكذلك ابلالستك الرغوي وما شابه ذلك.
2-3

املاكتب داخل املستودع ال تزيد عن  %14من املساحة اإلمجايلة للمستودع.

3-3

ال يسمح بإقامة سكن للعمال داخل املستوداعت ويف حال وجود غرفة حارس تكون

خارج املستودع وال يستعمل فيها أي مصدر للهب.
0-3

العامة.
2

ال يسمح باستخدام أيه مواد قابلة لالشتعال مثل األخشاب وغريها يف إنشاء املستوداعت

0-3

االلزتام بما ورد بالحئة االشرتاطات الصحية بمستوداعت املواد الغذائية ووسائل نقلها

الصادرة عن اإلدارة العامة لصحة ابليئة.
0-3

أن يقوم لك من املصمم واملنفذ واملرشف باتلعهد بتحمل مسؤويلة أي عيوب يف األعمال

املولكة إيلهم تلصميم املبىن وتنفيذه واإلرشاف عليه وفق متطلبات واشرتاطات اجلهات احلكومية

وادخدمية.

1

-0

املتطلبات الفنية:

 1-0املتطلبات املعمارية:
1-1-0

توضيح نوعية اهليلك االنشايئ للمبىن.

2-1-0

توضيح مجيع املحاور االفقية والرأسية ىلع املخططات.

3-1-0

توفري اإلضاءة واتلهوية الاكفية سواء عن طريق اإلضاءة واتلهوية الطبيعيت ن أو عن طريق

اإلضاءة واتلهوية الصناعية.
0-1-0

وجود خمرج ن ىلع األقل ال تزيد املسافة بينهما عن (15م) مخسة عرش مرت وأن تكون

أبواب املخارج تفتح للخارج جهة الشارع الرئييس.
 0-1-0عمل رصيف خاريج بارتفاع مناسب للشحن واتلفريغ.
 0-1-0ال يزيد ارتفاع املبىن عن (8م) ثمانية أمتار.
7-1-0

يف حالة وجود سور حميط باملبىن فيجب أن تكون األجزاء املقابلة منه للشارع الرئييس

من احلوائط الطوب واملصبعات املعدنية الزخرفية وال يقل ارتفاعه عن (3م) ثالثة أمتار.

 2-0املخططات املعمارية:

 1-2-0خمطط املوقع العام موضحا عليه موقع مبىن املستودع وامللحقات واألسوار والشوارع
املحيطة واملجاورين بمقياس رسم مناسب ال يقل عن .200/1
 2-2-0خمططات املساقط األفقية للمبىن موضحا عليها مجيع األبعاد واملناسيب واألعمدة وأي
داعمات أخرى حاملة بمقياس رسم .100/1

 3-2-0خمططات الواجهات ،توضح مجيع واجهات املبىن موقعا عليها مجيع الفتحات واألبعاد
واملناسيب ومواد التشطيب بمقياس رسم ال يقل عن .100/1
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 0-2-0خمططات القطااعت( ،قطااعت رأسية للمبىن ال تقل عن قطاع ن) موضحا عليها مجيع
االرتفااعت واملناسيب ونوع اإلنشاء ومواد التشطيب واألسقف واألرضيات ومواد العزل احلراري
وعزل الرطوبة بمقياس رسم ال يقل عن .100/1
 0-2-0خمططات السقف العلوي موضحا عليه طبقات اتلغطية واملناسيب وميول رصف مياه
األمطار بمقياس رسم ال يقل عن .100/1
0-2-0

خمططات مساقط وقطااعت وواجهة أيه ملحقات مثل غرفة احلارس أو األسوار أو غرفة

الكهرباء.
7-2-0

خمططات تفصيلية لألجزاء واملهمة باملرشوع بمقياس رسم .20/1

 0-2-0جداول التشطيبات وجداول األبواب والشبابيك.
 3-0املتطلبات اإلنشائية:
1-3-0

عمل جسات للرتبة وإجراء االختبارات الالزمة تلحديد نوعيتها وحمتواها واجلهد

اتلصمييم هلا وعمق اتلأسيس ونوع األساسات واتلوصيات ادخاصة بابلناء ىلع املوقع.
2-3-0

يدون ىلع املخططات اإلنشائية اكفة ما يراه املهندس املصمم من مالحظات هامة

تشمل نسب خلط ادخرسانات العادية واملسلحة وطرق ادخلط وادلك والرتطيب واملعاجلة ومدة بقاء

الشداد وطريقة توزيع حديد التسليح يف ابلالطات والاكمريات املستمرة واملنتهية وطريقة تثبيت
عنارص املنشأ املعدين بعضها ببعض بالنسبة للهيالك الرئيسية وما يعلوها من وحدات ثانوية وما يتخذ
لسالمة املبين من احتياطات مقاومة الرياح واحلرارة واحتماالت فرق اهلبوط.
3-3-0

تصمم األرضيات ادخرسانية للمستوداعت للتحمل أقىص ثقل من املواد املتوقع ختزينها

ىلع املرت املربع من األرضية وكذلك سحمل ثقل وحركة الرافعات الشوكية يف حال استخدامها وذلك بناء

ىلع نتائج تقرير دراسة وفحص الرتبة للموقع.
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0-3-0

عند استخدام نظام مع ن من املباين احلديدية يلزم تقديم نسخة اكملة من الاكتالوجات

واملخططات املعتمدة هلذه املباين من إعداد الرشكة املزمع استخدام نظام املباين احلديدة ادخاص بها.

 0-0املخططات اإلنشائية:
1-0-0

خمططات املساقط األفقية لألساسات موضحا عليها املحاور (ىلع ان تكون متطابقة

مع املحاور املوجودة ىلع املخططات املعمارية) وموضحا عليها رموز القواعد واألعمدة وتفاصيل
اكملة للقواعد واألعمدة واكفة عنارص األساسات مبينا األبعاد والتسليح وإجهادات ادخرسانات ونوع
اإلسمنت املستخدم يف األساسات واألجزاء ادخرسانية أسفل منسوب سطح األرض وكذلك اجهاد

الرتبة املرايع يف تصميم األساسات واألمحال املتحركة والرياح املأخوذة يف اتلصميم (بمقياس رسم ال
يقل عن . (100/1
2-0-0

خمططات املساقط األفقية وتفاصيل اإلنشاءات اىلع األساسات موضحا عليها اهليالك

واألسقف واجلسور الرئيسية واثلانوية أيا اكنت (معدنية – خرسانية) ىلع أن تشتمل هذه املخططات
ىلع جداول األبعاد والتسليح والقطااعت اتلفصيلية والفواصل اإلنشائية (بمقياس رسم ال يقل عن

 100/1للمساقط وعن  24/ 1للتفاصيل).
3-0-0

خمططات إنشائية لألسوار وغرفة احلارس ولك امللحقات األخرى املوجودة باتلصميم

بمقياس رسم مناسب.
 0-0متطلبات األعمال الصحية:
1-0-0

إضاءة وتهوية دورات املياه إضاءة وتهوية طبيعية.

2-0-0

رضورة الفصل ب ن خطوط اتلغذية باملياه وخطوط الرصف الصيح وترك مسافة مناسبة

بينهما ما أمكن ذلك.
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 0-0خمططات األعمال الصحية:
1-0-0

خمطط موقع اعم يوضح طريقة الرصف الصيح ورصف مياه األمطار بمقياس رسم ال

يقل عن .200/1
2-0-0

خمطط يب ن طرق الرصف واتلغذية باملياه (بارد وساخن) للخدمات بمقياس رسم ال يقل

.100/1
3-0-0

خمطط يوضح كيفية رصف مياه األمطار للسطح.

 7-0متطلبات األعمال الكهربائية:
1-7-0

األخذ يف االعتبار أن جهد اتلوزيع للمناطق الصناعية هو  3فاز  220/380 ،فولت ،

2-7-0

تصمم األعمال الكهربائية طبقا للمواصفات القياسية السعودية الصادرة عن اهليئة

3-7-0

اعتبار درجة حرارة اجلو املحيطة ( 50درجة مئوية) وذلك يف حسابات تصميم األعمال

 60هريتز  4 ،أسالك.

العربية السعودية للمواصفات واملقاييس او أي مواصفات قياسية اعملية معتمدة.
الكهربائية للاكبالت وأجهزة احلماية.
0-7-0

أن تكون مستويات اإلضاءة مناسبة مع أماكن االستخدام وحسب املواصفات

ادلويلة.
0-7-0

وصف نظام احلماية األريض ومكوناته ومواصفات املواد املستخدمة وذكر املقاومة

القصوى املسموح بها ملجموعة اتلأريض.
0-7-0

تأريض مجيع ادلوائر الكهربائية (إنارة -قوى) واألجهزة الكهربائية كما جيب عمل

أريض للوحات اتلوزيع وكذلك تأريض مجيع األعمدة وادلاعئم احلديدية املستخدمة.
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7-7-0

ذكر اكفة املعلومات ادخاصة عن طريقة التسليك وأية معلومات إضافية عن لوحات

اتلوزيع وجداول الرموز واألمحال مع ذكر تفاصيل أية تركيبات خاصة.
0-7-0

االستعانة جبداول مواصفات رشكة الاكبالت السعودية عند سحديد مقاسات الاكبالت

إال أنه يمكن للمصمم االستعانة بأية مواصفات أخرى رشيطة تقديم بيانات وافيه وجداول سعات
الاكبالت وبدل املصنع والعوامل املختلفة اليت تؤثر ىلع سعات الاكبالت.

 0-0خمططات األعمال الكهربائية:
1-0-0

خمطط اإلنارة ادلاخلية ملبىن املستودع موضحا عليه وصف وحدات ودوائر اإلنارة

ودوائر اتلغذية وخالفة بمقياس رسم مناسب ال يقل عن .100/1
2-0-0

خمطط اإلنارة ادخارجية للموقع واألسوار وامللحقات موضحا عليه نقاط اإلنارة ودوائر

اتلغذية ومسارات الاكبالت.
3-0-0

خمططات تب ن تفاصيل لوحات اتلوزيع الرئيسية والفرعية ومقاسات أجهزة احلماية

ومقاسات أقطار الاكبالت ومحل لك دائرة.
0-0-0

خمططات أحادي ادخط للنظام الكهربايئ ( Single-Line-Diagramصاعد القوى

– ادخط الكهربايئ املفرد).

 9-0متطلبات السالمة وماكفحة احلريق:
1-9-0

تعتمد خمططات السالمة وماكفحة احلريق من املاكتب اهلندسية املؤهلة من املديرية

العامة لدلفاع املدين.
2-9-0
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اشرتاطات املبىن املستخدم كمستودع تكون حسب تعليمات ادلفاع املدين.

 14-0خمططات السالمة وماكفحة احلريق:
(جيب أن تكتب مجيع ابليانات ادخاصة بمخططات السالمة باللغة العربية)
1-14-0

خمطط هروب عن اندالع احلريق ب ن أماكن خمارج الطوارئ.

2-14-0

خمطط إطفاء احلريق بواسطة الرشاشات األتوماتيكية للمستوداعت الكبرية (حسب

متطلبات ادلفاع املدين).
3-14-0

خمطط توزيع طفايات احلريق مع بيان عددها وأنواعها وأحجامها.

0-14-0

خمطط يوضح نظام الكشف وإنذار احلريق.
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 - 0اجراءات الرتخيص واشرتاطاته:
 1-0إجراءات الرتخيص بلناء مستودع:
1-1-0

أن يقوم املستثمر باتلعاقد مع مكتب هنديس مصمم/مرشف معتمد من قائمة املاكتب

2-1-0

أن يقوم املكتب اهلنديس املصمم بطلب رخصة بناء من خالل املوقع اإللكرتوين

املوجودة ىلع املوقع اإللكرتوين لألمانة املعنية.

لألمانة املعنية.

3-1-0

أن يقوم املكتب اهلنديس املرشف ،بعد استالم رخصة ابلناء وابلدء بأعمال ابلناء،

بإشعار األمانة املعنية من خالل املوقع اإللكرتوين عند ابلدء بأعمال ابلناء يف املوقع وذلك تلقوم

األمانة بزيارة املوقع والقيام باألعمال اتلفتيشية وإشعار اجلهات ادخدمية بإماكنية توصيل ادخدمات.
0-1-0

أن يقوم املكتب اهلنديس املرشف ،بعد االنتهاء من أعمال التشطيب ،بإشعار األمانة

املعنية من خالل املوقع اإللكرتوين عند االنتهاء من مرحلة التشطيب للمبىن يف املوقع وذلك تلقوم

األمانة بزيارة املوقع والقيام باألعمال اتلفتيشية وإشعار اجلهات ادخدمية بإماكنية تفعيل ادخدمات.
0-1-0

أن يقوم املكتب اهلنديس املرشف ،بعد االنتهاء من أعمال ابلناء ،بإشعار األمانة املعنية

من خالل املوقع اإللكرتوين عند االنتهاء من أعمال ابلناء يف املوقع وذلك تلقوم األمانة بزيارة
املوقع والقيام باألعمال اتلفتيشية انلهائية وإصدار رخصة إشغال للمبىن.
 2-0رخصة اإلنشاء:
1-2-0

أن يتم إعداد واعتماد املخططات وادلراست الفنية واتلقارير الفنية من قبل مكتب

هنديس استشاري معتمد وأن يقوم املكتب اهلنديس بتقديم متطلبات الرتخيص مشتملة ىلع اكفة

هذه ادلراسات واتلصاميم اهلندسية واتلقارير الفنية ىلع انلحو اتلايل:

 تقرير مسايح متضمنا ادلراسة الطبوغرافية واإلحداثيات ومنسوب الشوارع وحدود قطعة
األرض (املوقع) وبيانات امللكية.

 تقرير تربة يتضمن دراسة أويلة لاكمل تربة املخطط للمستوداعت العامة اليت ال تزيد عن ()3
أدوار ،أو تقرير تربة يتضمن دراسة تفصيلية للك موقع يف حال كون املرشوع ضمن مشاريع
املستوداعت الكبرية اليت تزيد عن ( )3أدوار.

16

 خمططات معتمدة وفق متطلبات اجلهات احلكومية املعنية واجلهات ادخدمية.
 نظام ابلناء ادخاص باملنطقة الواقع بها املستودع.
 صورة من بطاقة اهلوية الوطنية للمستثمر.
 صورة عن العقد املربم ب ن املستثمر واملكتب اهلنديس.
 صورة مصدقة من صك امللكية لقطعة األرض أو املوافقة ىلع اتلأجري موثقة من اجلهة
املختصة.
2-2-0

احلصول ىلع موافقة وزارة الصناعة والطاقة والرثوة املعدنية (الرتخيص الصنايع) إذا

اكن املوقع داخل املدن الصناعية ادخاضعة إلرشاف الوزارة.
3-2-0

العمل باآليلة اتلفصيلية املوقعة ب ن ادلفاع املدين ووزارة الشؤون ابلدلية والقروية

العتماد خمططات السالمة واحلماية من احلريق وفق اآليت:
 مباين املستوداعت ذات ادخطورة ادخفيفة واملصنفة ىلع فئة (أ) تكون آيلة اعتماد
خمططات السالمة من قبل املاكتب اهلندسية االستشارية املؤهلة واملعتمدة من قبل

األمانة.

 مباين املستوداعت ذات ادخطورة املتوسطة والعايلة واملصنفة ىلع فئيت (ب) و(ج) تكون
آيلة اعتماد خمططات السالمة من قبل املاكتب اهلندسية االستشارية املؤهلة يف جمال
الوقاية واحلماية من احلريق.

 يف حال تغري درجة خطورة املستودع بطلب املستثمر تغيري املواد املخزنة به فيجب تعديل
رخصة ابلناء وإرفاق خمططات سالمة جديدة وفق درجة ادخطورة ومادة اإلطفاء املناسبة.

 يف حال وجود مالحظات ىلع املخططات نتيجة للمراجعة الالحقة فيتم اإلبالغ آيلا من
خالل انلافذة املتوفرة من خالل انلظام ،وعليه يتم إبالغ املكتب اهلنديس تلصحيح
الوضع خالل فرتة ال تزيد عن  10يوما.
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يتقدم املكتب اهلنديس املفوض من صاحب املرشوع للجهة املختصة بابلدلية بطلب

0-2-0

إقامة مستودع أو جممع مستوداعت مع إرفاق صك امللكية للموقع أو املوافقة ىلع اتلأجري أو املوافقة
ىلع اتلأجري موثقة من اجلهة املختصة وصورة ابلطاقة الشخصية وخمطط كرويك للمنطقة بقطر

(1كم) يوضح موقع املرشوع وحدود األرض والشوارع املحيطة واملجاورين ومواقف السيارات
واالرتدادات واملناسيب املختلفة لألرضيات حول املبىن ىلع أن يكون الكرويك املعتمد من إدارة
املدن الصناعية بوزارة الصناعة والطاقة والرثوة املعدنية إذا اكن املوقع داخل املدن الصناعية اليت

ترشف عليها الوزارة.

تقديم خمططات نهائية لاكمل املرشوع بمقياس رسم مناسب ال يقل عن ()144/ 1

0-2-0

معتمدة من قبل مكتب هنديس استشاري معتمد ىلع أن تشمل املخططات ما ييل:

 املوقع العام موضحا عليه اكفة ادخدمات املوجودة باملرشوع واجتاه احلركة واالرتدادات
واملداخل واملخارج واألسوار وسكن احلارس بمقياس رسم ال يقل عن .200/1

 املخططات املعمارية وخمططات تنسيق املوقع.
 املخططات االنشائية.
 املخططات الكهربائية.
 املخططات املياكنيكية.
 املخططات الصحية.

 خمططات األمن والسالمة.
 خمططات تفصيلية لألجزاء املهمة من املرشوع.
ىلع أن تكون هذه املخططات شاملة لاكفة أجزاء املرشوع من مباين رئيسية وملحقات وغرفة
الكهرباء واألسوار إضافة جلميع اجلداول الفنية واالشرتاطات اتلصميمية ومواصفات املواد املقرتح
استخدامها.
0-2-0

تقديم نسخة معتمدة من تقرير فحص الرتبة نلفس املوقع منفذ ومعتمد من قبل أحد

املاكتب االستشارية املتخصصة يف جمال اختبارات الرتبة.
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7-2-0

يتحمل املكتب اهلنديس االستشاري اذلي قام بإعداد واعتماد املخططات وادلراسات

واتلقارير الفنيةاكمل املسؤويلة القانونية والفنية عن املخططات ومطابقتها لألصول اهلندسية والفنية.

 3-0رخصة التشغيل:
1-3-0

يتقدم صاحب العالقة اىل ابلدلية بطلب احلصول ىلع رخصة تشغيل مستودع ىلع أن

حيدد بالطلب موقع املستودع املراد الرتخيص هل ويرفق بالطلب املستندات اتلايلة:
 صورة من صك امللكية او عقد اإلجيار مع األصل للمطابقة.
 صورة من رخصة اإلنشاء.

 صورة من دفرت العائلة او اثبات املهنة.
 تعهد من صاحب العالقة يلزتم فيه بإاعدة الرتخيص يف حالة الغاء النشاط او نقلة او اتلنازل
عنه.

 خمطط املسقط او املساقط األفقية املعتمدة من ابلدلية للمنشأ املراد استخدامه كمستودع.
 صورة من موافقة ادلفاع املدين.
2-3-0

تتم دراسة الطلب بصورة مبدئية يف القسم املختص بابلدلية من حيث مالئمة املوقع

ىلع ضوء األنظمة واللوائح ادخاصة  ..ويتم سحديد موعد دخروج املراقب الفين ملعاينة املوقع ىلع
الطبيعة.
3-3-0

بعد مراجعة املستندات ومعاينة املوقع ويف حالة عدم وجود خمالفات او مالحظات يتم

استيفاء الرسوم املقررة ومن ثم إصدار الرتخيص املطلوب.
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 – 0اإلرشاف ىلع اتلنفيذ:
يتم تنفيذ هذا انلوع من املشاريع سحت إرشاف مكتب هنديس استشاري معتمد يكون من واجباته
وال يقترص ىلع االيت:

 1-0اتلأكد من أن مجيع املخططات معتمدة من قبل اجلهات املختصة ،ومن توفر رخصة إنشاء
للموقع.
 2-0مراجعة ومطابقة خمططات ومواصفات املرشوع قبل الرشوع يف اتلنفيذ واتلأكد من عدم
وجود أخطاء هندسية بها ،مع مرااعة أال يتم إجراء أية تعديالت ىلع املخططات إال بعد موافقة

واعتماد اجلهة املختصة بابلدلية.

 3-0اتلنسيق واملتابعة مع املقاول وإعداد برنامج زمين تلنفيذ أعمال املرشوع حسب املواصفات
املعتمدة واألصول الفنية وطبقا ملدة اتلنفيذ املحددة مسبقا.

 0-0متابعة تنفيذ األعمال يف مجيع مراحلها واتلأكد من مطابقتها للمخططات واملواصفات
املعتمدة وحسب األصول الفنية وإجراء االختبارات الالزمة ىلع األعمال املنفذة واملواد املستخدمة
من قبل املقاول.
 0-0توجيه املقاول واعطاؤه املشورة الفنية عند اللزوم واليت تساعده عيل دفع عجلة العمل وإتمامه
باملستوي املطلوب وأخطار املقاول واملالك خطيا عن أي خمالفات سحدث وطلب تصحيحها او

إزاتلها.

 0-0إجراء اتلغيريات واتلعديالت الغري جوهرية يف املرشوع اليت من شأنها ختطي املشالك اليت قد
تظهر اثناء اتلنفيذ برشط أال تتسبب يف أي زيادة يف تكلفة املرشوع او توفري عيل املقاول وأن يتم
أخذ موافقة املالك عليها مسبقا وعند حدوث زيادة رضورية او نقص يف اتللكفة يتم اعتماد الزيادة

من املالك وخصم الوفر عيل املقاول.
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 7-0مراجعة واعتماد خمططات الصنع وعينات املواد املقدمة من املقاول ومطابقاتها مع الوثائق
الفنية للمرشوع وابداء اتلوصيات الفنية بشأنها.
 0-0استالم األعمال املنفذة واملطابقة مع املخططات ومواصفات املرشوع ورفض األعمال
املخالفة.
 9-0رفع تقارير دورية للمالك عن جمريات سري العمل باملرشوع ومستوى أداء املقاول ومدى
مطابقة تقدم األعمال بالنسبة للربنامج الزمين ووضع احللول املناسبة الستدراك ما قد حيدث من
تأخري يف تنفيذ األعمال.

 14-0مراجعة واعتماد مستخلصات املقاول وإعداد جداول حرص الكميات لألعمال املنفذة
باملرشوع.

 11-0أن يقوم املكتب اهلنديس املرشف بإشعار األمانة بمراحل ابلناء للقيام بالزيارات اتلفتيشية
املوحدة ملوقع املستوداعت من قبل فريق مشلك من قبلها إلعداد الكشف/الفحص امليداين الالزم
ىلع أن يكون اإلشعار قبل مخسة أيام عمل من موعد الزيارة.
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-7التشغيل والصيانة:
 1-7إجراء صيانة دورية جلميع األجهزة للتوصيالت الكهربائية واملياكنيكية واتلأكد من
صالحيتها.
 2-7إجراء صيانة ومعايرة دورية ألجهزة إطفاء احلريق سواء اآليلة أو ايلدوية طبقا تلعليمات
ادلفاع املدين.

 3-7اتباع األسلوب السليم يف اتلخزين طبقا تلعليمات الرشاكت الصانعة للمواد املخزنة وحسب
قدرة سحمل أرضية املستودع.
 0-7ترك ممرات مناسبة ب ن كتل املواد املخزنة لتسهيل حركة العامل ن وآيلات اتلحميل بأمان.
 0-7حيق للبدلية املختصة إغالق املستودع يف حالة عدم الزتامه بإجراء أعمال الصيانة واملعايرة
ادلورية أو عدم الزتامه بتعليمات السالمة ملا يشلكه ذلك من تهديد لسالمة العامل ن.
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-0أحاكم اعمة:
 1-0تطبق هذه االشرتاطات ىلع املستوداعت احلديدة املطلوب إصدار تراخيص إنشاء جديدة هلا.
 2-0يف حالة وجود خمالفات هلذه االشرتاطات يتم تطبيق الحئة الغرامات واجلزاءات عن املخالفات
ابلدلية الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم  210بتاريخ  1022/ 0/ 0ـهوأي أنظمة وتعليمات تصدر
من الوزارة هلذا املوضوع ويف حالة عدم االلزتام بهذه االشرتاطات حيق للبدلية اغالق املستودع.
 3-0بالنسبة للمستوداعت القائمة وقت اصدار هذه االشرتاطات جيب أن تعمل ىلع توفيق أوضاعها
مع الرشوط الواردة بها قدر اإلماكن وذلك خالل مدة ال تتجاوز سنت ن وان ال يؤثر اتلجاوز عن
بعضها ىلع السالمة العامة مهما اكن واال فانه حيق للبدلية اغالق املستوداعت اليت تتعارض

أوضاعها مع هذه االشرتاطات بعد انتهاء املدة املحددة ذللك باتلنسيق مع اجلهات املختصة.
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