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اشرتاطات مراكز الخدمة

مقدمــــة
تعترب مراكز الخدمة من املرشوعات املهمة التي يجب مراجعة وتحديث اشرتاطاتها بصفة دورية
ملواكبة كل ما هو جديد يف هذا املجال من أنواع محطات جديدة ،ووسائل ومسافات أمان ،وأنشطة
جديدة من املمكن توفريها داخل مراكز الخدمة باإلضافة إىل تطبيق آخر ما توصلت إليه تقنية صناعة
مواد البناء ،وذلك بهدف تعزيز فرص االستثامر وإعطاء مجال أكرب للمستثمرين لتطوير هذا القطاع
الحيوي الذي تسعى الوزارة إىل تطويره مبا يحقق جودة الحياة خصوصاً يف مراكز الخدمة الواقعة
بني املدن .وكذلك املساهمة يف دفع عجلة النمو االقتصادي باململكة.
كام يهدف اإلصدار إىل مراجعة مواقع مراكز الخدمة لتسهيل الحركة والحد من الحوادث املرورية،
وتحسني مستوى الخدمة والسالمة عىل الطرق ،كل ذلك بهدف رفع مستويات الخدمة املقدمة
للمواطن ،والحفاظ عىل البيئة العمرانية املحيطة ،واملساهمة يف النهاية للوصول لجودة الحياة
املنشودة للمجتمع السعودي.
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الفصل األول
النطاق وحدود التطبيق

اشرتاطات مراكز الخدمة

1النطاق وحدود التطبيقيوضح اإلصدار الحد األدىن من املتطلبات التي يلزم تطبيقها عىل مراكز الخدمة باختالف أنواعها طبقاً للتصنيف املوضح بالبند
رقم ( )3من هذا اإلصدار ،وتعترب وزارة الشؤون البلدية والقروية هي الجهة املناط بها إصدار ومتابعة تطبيق هذا اإلصدار يف
كافة األعامل ذات العالقة ،ولها الحق كذلك يف رشح وتفسري بنود هذا اإلصدار وإجراءاته ومتطلباته ،وال يعتمد أي تعديل يف
هذه االشرتاطات إال بعد املوافقة عليه كتابياً من قبل الوزارة ويعترب جزءا ً ال يتجزأ من هذا اإلصدار بعد اعتامده ،ويف حال وجود
أي تعارض يطبق كود البناء السعودي ويُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

1 -1استثناءات النطاق
تستثنى من هذه االشرتاطات محطات الوقود داخل املنشآت العسكرية.
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الفصل الثاين
مصطلـحات وتعريفات
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اشرتاطات مراكز الخدمة

2مصطلـحات وتعريفاتالوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية.

األمانة  /البلدية:
جهة تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية يقع املوقع يف دائرة إرشافها ،ويناط بها إصدار الرتاخيص الالزمة.

كود البناء السعودي:
هو مجموعة االشرتاطات واملتطلبات وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح تنفيذية ومالحق تخص البناء والتشييد لضامن السالمة
والصحة العامة ،ويشري هذا االشرتاط إىل أرقام البنود يف نسخة كود البناء السعودي 2018م.

مراكز الخدمة:
هي املكان املخصص ملامرسة نشاط بيع الوقود بالتجزئة ،مع توفري بعض الخدمات األخرى ،التي تقدم ملستخدمي الطريق.

اشرتاطات التنظيم املكاين:
هي االشرتاطات البلدية التي توضح االرتدادات ،واالرتفاعات ،ونسبة البناء ،ومواقف السيارات ،واألسوار  ....إلخ.

مساحة املوقع:
هي املساحة الكلية ألي قطعة أرض واملحصورة داخل حدودها.

عرض الشارع:
هي املسافة األفقية بني حدود امللكية عىل جانبي الشارع.

نسبة البناء:
النسبة املئوية لناتج قسمة مساحة الحد األقىص املسموح البناء عليه بالدور األريض عىل مساحة األرض اإلجاملية باملرت
املربع بعد التنظيم.

االرتدادات:
املسافات الفاصلة بني حدود املبنى وحد ملكية املوقع.

الدور األريض:
هو الدور الذي ال يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (النهايئ) عن 1.20م من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها املدخل
الرئييس.

صايف االرتفاع الداخيل للدور:
صايف املسافة الرأسية من مستوى تشطيب أرضية الطابق حتى منسوب السطح السفيل لسقفه الظاهر.

منطقة الخطر:
هي املواقع التي تحوي مواد برتولية أو أبخرتها وتكمن يف الخزانات واملضخات وأنابيب التهوية.
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فندق الطريق "املوتيل":
مكان مخصص السرتاحة املسافرين عىل الطرق الرسيعة ومن املمكن أن يكون ملحقاً باملحطة ،كام يخضع لالشرتاطات واألنظمة
السارية لدى الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني.

الطرق اإلقليمية:
طرق تنفذها وزارة النقل وترشف عىل صيانتها.

الدراسة املرورية:
( )TIS -Traffic Impact Studyهي دراسة شاملة تقوم عىل حرص حركة املرور عىل الطرق ،وتقييم مستوى الخدمة عليها،
وحساب الرحالت الناتجة عن املرشوع ،وتوزيعها عىل شبكة الطرق املحيطة ،وتقدير حجم الطلب عىل أماكن انتظار املركبات
مع تقييم الوضع الراهن ،ووضع الطرق بعد إنشاء املرشوع ،وتتطلب موافقة الجهات ذات االختصاص باألمانات  /البلديات عىل
نتائجها.

وحدة الصيانة:
الفراغ املخصص لعمل صيانة لسيارة واحدة فقط (صيانة كهرباء ،أو ميكانيكا ،أو تغيري زيوت ،أو إصالح بنرش .... ،إلخ).

شاشة عرض األسعار اإللكرتونية:
وهي شاشة إلكرتونية من نوع .)Price Display) LED

لون الحقل:
وهو اللون الخلفي للشاشة يف حال كانت ال تعمل أو اللون الذي يكون بني خانات األرقام يف وضع التشغيل.

لون اإلضاءة:
وهي إضاءة من نوع  LEDتيضء أرقام أسعار الوقود.

اللوح الحامل:
وهو اللوح الذي يحتوي عىل مسميات الوقود املباعة مقابل أسعارها (.)Price Frame

الهيكل الكيل:
وهو املجسم الكيل الذي يحتوي عىل اللوح الحامل (إلزامي) والخدمات املقدمة يف محطة الوقود (اختياري) وشعار
املحطة (اختياري).

دور امليزانني:
هو دور متوسط بني أرضية وسقف أي فراغ وال تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق املوجود به ،ويُسمح بزيادة هذه املساحة
إىل نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آيل وإنذار صويت معتمد.

إجاميل مساحة البناء:
مجموع مساحة أدوار املبنى وتشمل مساحة جميع املباين املسقوفة ،باستثناء املناور واألفنية الداخلية املكشوفة،
واملظالت املفتوحة ،وأدوار امليزانني وأدوار مواقف السيارات تحت األرض (أدوار القبو).
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الشخص ذو اإلعاقة:
كل شخص مصاب بإعاقة تؤدي إىل قصور كيل أو جزيئ بشكل مستقر يف قدراته الجسمية أو العقلية أو الحسية أو الحركية أو
النفسية أو إمكانية تلبية متطلباته العادية يف ظروف أمثاله من غري ذوي اإلعاقة.

املواصفات القياسية السعودية:
هي املواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة.
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الفصل الثالث
تصنيف مراكز الخدمة
( محطات الوقود)
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3تصنيف مراكز الخدمة (محطات الوقود)مراكز الخدمة هي املكان املخصص ملامرسة نشاط بيع الوقود بالتجزئة ،مع توفري بعض الخدمات األخرى ،التي تقدم
ملستخدمي الطريق ،وتصنف مراكز الخدمة إىل أربع فئات وفقاً ملوقع املركز (املحطة) ،وطبيعة الخدمات األساسية واالختيارية
التي توفرها حسب التصنيف املوضح بالجدول رقم ( ،)1-3واالستخدامات (األنشطة) امللحقة املوضحة بالجدول رقم (:)2-3
•مراكز الخدمة فئة (أ):
مراكز الخدمة الواقعة عىل الطرق اإلقليمية خارج حدود النطاق العمراين ،وتقدم باإلضافة للوقود بعض الخدمات األساسية
واالختيارية األخرى.
•مراكز الخدمة فئة (ب):
مراكز الخدمة الواقعة داخل حدود النطاق العمراين ،وتقدم باإلضافة للوقود بعض الخدمات األساسية واالختيارية األخرى.
•مراكز الخدمة فئة (ج):
مراكز الخدمة املدمجة ( )Compactالتي تحتوي عىل خزان الوقود مع املضخة واملعدات الالزمة محاط بهيكل معدين لسهولة
التحميل والنقل باإلضافة إىل بعض الخدمات االختيارية املحدودة داخل نفس الهيكل.
•مراكز الخدمة فئة (د):
مراكز الخدمة املتحركة ( ،)Mobileوهي عبارة عن خزان ومضخة وقود محمولة عىل شاحنة متحركة لتلبية طلب تعبئة الوقود
يف أي مكان.
جدول رقم ( :)1-3تصنيف مراكز الخدمة

وصف الفئة

الفئة

املواقع املسموحة

أنوع الوقود مبراكز الخدمة
• بنزين

فئة (أ)

مراكز الخدمة عىل الطرق اإلقليمية

فئة (ب)

مراكز الخدمة داخل املدن واملراكز

فئة (ج)

مراكز الخدمة املدمجة ()Compact

عىل الطرق اإلقليمية خارج املدن

• ديزل
• كريوسني (اختياري)

فئة (د)

املخططات املعتمدة داخل املدن
واملراكز

• بنزين
• ديزل (اختياري)
• كريوسني (اختياري )

• بنزين

مراكز الخدمة املتحركة
)(Mobile

قطع األرايض داخل املدن

داخل مراكز الخدمة فئة (أ،ب)

• ديزل (اختياري)

• بنزين

• ديزل (اختياري)
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جدول رقم ( :)2-3االستخدامات امللحقة مبراكز الخدمة (محطات الوقود)

التصنيف

فئة (ب)

فئة (أ)
(الطرق اإلقليمية)

فئة (ج)

فئة (د)

(داخل املدن والقرى والهجر) (داخل املدن) (داخل املدن)

• مسجد ال تقل مساحته عن 300م
(مصىل للرجال ،ومصىل للنساء)

2

• دورات مياه عامة (رجال ونساء)
الخدمات األساسية
يف مراكز الخدمة

• تشحيم وتغيري زيوت

• متوينات

• بيع وإصالح إطارات

• أجهزة خدمة مجانية (هواء)

• أجهزة خدمة مجانية (هواء)

• دورات مياه عامة

ال ينطبق

ال ينطبق

• متوينات
• محل قهوة
• مطعم
• مصىل

• صيدلية
• قطع غيار للسيارات

الخدمات االختيارية
يف مراكز الخدمة

• تشحيم وتغيري زيوت
• ميكانيكا خفيفة

• آليات نقل السيارات املعطلة

• كهرباء سيارات

• نشاطات ترفيهية وتجارية

• بيع وإصالح إطارات

• خدمة شحن السيارات الكهربائية

•غسيل سيارات

• ميكانيكا خفيفة

• قطع غيار للسيارات

• كهرباء سيارات

• رصاف آيل

•غسيل سيارات
• رصاف آيل

• رصاف آيل
• آلة بيع ذاتية
(مكائن بيع)

ال ينطبق

• محل قهوة
• تلميع السيارات
• مطعم

فنادق الطرق

اختياري

بدون

بدون

بدون

سكن عامل

اختياري

اختياري

بدون

بدون

مع مراعاة التايل:
.1

1يف حال وجود سكن للعامل يلزم توفري دورات مياه خاصة بهم داخل السكن ،عىل أن يكون مدخله من داخل املركز
(محطات الوقود) وال يسمح مبداخل منفصلة من الخارج.

 2 .2يسمح باستخدام اللهب باملطاعم ومحالت القهوة داخل محطات الوقود ،رشط البعد مسافة ال تقل عن 6م من مضخات
الوقود وفتحات الخزان.
3 .3يسمح بوضع الرصاف اآليل يف منطقة االرتداد األمامي للمحطات داخل املدن واملراكز ،عىل أن يكون مدخل ومخرج
الرصاف اآليل من داخل محطات الوقود.
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الفصل الرابع
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4اشرتاطات التنظيم املكاينااللتزام باملعايري الدُنيا املوضحة يف الجداول أرقام ( )1-4و ( )2-4بخصوص املساحات واالرتفاعات واالرتدادات ومواقف السيارات:
جدول رقم ( :)1-4مساحة املوقع واالرتفاعات واالرتدادات ومواقف السيارات

الفئة

طول
الواجهة
(ال يقل
عن)

مساحة (م)2
(الحد األدىن)

نسبة
البناء

االرتفاع

االرتدادات

متطلبات
إضافية

مواقف
السيارات

	•ال يُشرتط مساحة محددة
	•يلزم توفري املسافات بني
املضخات املوضحة يف
الشكل رقم ( )2-1-5من
هذا اإلصدار

مراكز
الخدمة خارج 	•يلزم توفري املساحات
املوضحة يف الجدول
املدن (أ)
رقم (  )2-4لكل خدمة
(نشاط) أساسية أو
اختيارية مطلوب إضافتها

60م

%40

أريض
وأول

• أمامي  :ال
ينطبق
•خلفي وجانبي
3م حال وجود
مجاور

•موقف  /وحدة
صيانة
• موقف50/م 2من
ال يوجد
التجاري واإلداري
• موقف 20/م
من املسجد

2

	•ال يقل عدد املضخات عن
 8مضخات
• 500م 2ملضختني فقط
دون
أي خدمات إضافية

مراكز
الخدمة
داخل املدن • لكل خدمة إضافية يلــــزم
واملراكز (ب) توفري مساحتها املحددة
يف الجدول رقم ( )2-4

25م

%30

أريض
وأول

وفق أنظمة
البناء يف
املنطقة

*

400م
مراكز
ال يسمح بأي خدمات
الخدمة
املدمجة (ج) إضافية
2

مراكز
الخدمة
املتحركة (د)

*

ال ينطبق

• موقف  /وحدة
صيانة
• موقف50/م من
التجاري واإلداري
2

ال يوجد

• موقف 15/م
من املصىل

2

وفق أنظمة
ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق البناء يف
املنطقة

غري مطلوب

7.6م من
حدود امللكية
ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق
واملباين
املجاورة

غري مطلوب

ال يوجد
ال يسمح بخروج
املركبة املتحركة
يف أوقات
سري املواكب
الرسمية،
وكذلك ساعات
الذروة الصباحية
واملسائية

أنظر جدول رقم ( )2-4الذي يوضح مساحة كل عنرص (خدمة) يرغب املستثمر بتوفريه يف مراكز الخدمة (محطات الوقود)،

بحيث يُعطي مجموع مساحات هذه العنارص (املحالت) املساحة الكلية للمحطة ،بعد إضافة مساحات الحركة الالزمة داخل

املحطة (يتم احتسابها من قبل املصمم).
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جدول رقم ( :)2-4مساحات الخدمات اإلضافية ملركز الخدمة فئة (أ،ب)

الحد األدىن املطلوب من املساحة

الخدمة امللحقة يف مراكز الخدمة

فئة (أ) :مسجد ال تقل مساحته عن  300م

2

مسجد/مصىل

فئة (ب) :مصىل ال تقل مساحته عن  20م ( يف حالة وجوده)
2

دورات مياه عامة

1.5م / 2حامم0.90 ،م 2لحوض غسيل األيدي/مرشب املياه ،وباألعداد
املوضحة باالشرتاطات الفنية يف هذا اإلصدار

تشحيم وتغيري زيوت

30م / 2سيارة

ميكانيكا خفيفة

40م / 2سيارة

كهرباء سيارات

40م / 2سيارة

بيع وإصالح إطارات

40م / 2سيارة

غسيل سيارات

30م / 2سيارة

أجهزة خدمة مجانية (هواء)

يتم إضافة هذه الخدمة مع أي خدمة أخرى خاصة بصيانة السيارات
فئة (أ)72 :م

2

متوينات /ميني ماركت

فئة (ب)24 :م

2

12م

محل قهوة

2

فئة (أ)72 :م

2

مطعم

فئة (ب)24 :م

2

رصاف آيل (سيارة)

10م / 2رصاف

صيدلية

50م

قطع غيار للسيارات

24م

تلميع السيارات

40م / 2مركبة

نشاطات ترفيهية وتجارية

2

2

يعتمد عىل طبيعة النشاط ،مثل (منطقة ألعاب أطفال ،ألعاب إلكرتونية،

غرف اإلدارة
فئة (أ) :مراكز الخدمة (محطات الوقود) خارج املدن
فئة (ب) :مراكز الخدمة (محطات الوقود) داخل املدن واملراكز
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محل هدايا ..... ،إلخ) 24م 2لكل نشاط
اسرتاحة عامل :ال تقل عن 12م

2

مكتب اإلدارة :ال يقل عن 12م

2

اشرتاطات مراكز الخدمة

أوالً  :مواقع مراكز الخدمة ( محطات الوقود) عىل الطرق اإلقليمية خارج املدن:
.1

تكون مراكز الخدمة (محطات الوقود) خارج املدن عىل الطرق اإلقليمية بجميع أنواعها.

 .2ال يشرتط مسافة فاصلة محددة بني محطات الوقود املتقابلة.
 .3ال يسمح ملحطة الوقود بأكرث من مدخل واحد ومخرج واحد عىل الطريق.
 .4املستثمر غري مسؤول عن سفلتة املناطق الواقعة بني مدخل املحطة فئة (أ) ومخرجها داخل حرم الطريق.
 .5إضاءة مداخل ومخارج املحطة بأعمدة إنارة ذات ذراع واحد عىل األقل ،عىل أن تكون مواقع أعمدة اإلنارة خارج حرم الطريق.
 .6محطات الوقود الواقعة عىل طريق ذي سياج (شبك) يلزم مد السياج أمام املحطة بني املدخل واملخرج.
 .6ال تقل املسافة بني مدخل املحطة والتقاطعات عن 300م ،كام هو موضح بالشكل رقم (.)1-4
 .7ال يقل ارتداد منشآت محطات الوقود عن نهاية حرم الطريق املسافات التالية:
• املناطق املفتوحة واملنبسطة 100م
• املناطق الجبلية 30م

300م
110م 90م 100م

حرم الطريق

100م

100م
90م 150م 120م

120م

حمطة
الوقود

120م 150م 90م

حمطة
الوقود

100م 90م 110م
120م

الطريق ال�سريع

300م

شكل رقم ( :)1-4موقع املحطات عىل الطرق اإلقليمية (خارج املدن)
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ثانياً :مواقع مراكز الخدمة ( محطات الوقود) داخل املدن:
.1

تكون مراكز الخدمة (محطات الوقود) داخل املدن عىل الشوارع التجارية التي ال يقل عرضها عن 30م ،أو باملناطق الصناعية
مبا ال يخالف املخططات ووثائق البناء املعتمدة.

ء من الفقرة ( )1أعاله إقامة محطات الوقود داخل املدن واملراكز عىل شارع تجاري ال يقل عرضه عن (20م) يف حال
 .2استثنا ً
كان هذا العرض هو أكرب عروض الشوارع التجارية يف املدينة أو القرية.

 .3يف حال كانت األرض زراعية فيلزم أخذ موافقة وزارة البيئة واملياه والزراعة.
 .4يسمح بإقامة مراكز الخدمة (محطات الوقود) داخل املدن عىل شارعني ال يقل عرض الشارع املخصص لالستخدام التجاري
الذي تطل عليه واجهة املحطة الرئيسة عن 30م ،وال يقل عرض الشارع الفرعي عن 10م ،وال يسمح بدخول السيارات
أوخروجها من الشارع الفرعي إال إذا كان عرض الشارع الفرعي 20م وأكرب ،كام هو موضح يف الشكل رقم (.)2-4

�شارع فرعي ال يقل عر�ضه عن ١٠م

حمطة الوقود

�شارع رئي�سي ال يقل عر�ضه عن ٣٠م

شكل رقم ( :)2-4تقاطع شارع مخصص لالستخدام التجاري ال يقل عرضه عن 30م مع شارع فرعي
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اشرتاطات مراكز الخدمة

.5

ال تقل املسافة بني ركن موقع املحطة عن التقاطع الرئيس إىل محور املدخل أو املخرج عن (35م) خمسة وثالثني مرتا ً
لعدم إعاقة حركة املرور يف التقاطع ،انظر شكل رقم (. )3-4

�شارع جتاري ال يقل عر�ضه عن  ٣٠م

 ٣٥م

 ٣٥م

د

�شارع جتاري ال يقل عر�ضه عن  ٣٠م

حم

طة
ا
ل
و
قو

شكل رقم (  :) 3-4تقاطع شارعني رئيسيني
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 .6تبعد أقرب نقطة من محطة الوقود (حد امللكية) مسافة ال تقل عن 500م من بداية مداخل ومخارج منحدرات الجسور أو
األنفاق يف املناطق الجبلية أو املعابر السفلية يف نفس االتجاه حسب الشكل رقم ( )4-4حال وجودها ،وال ينطبق هذا
الرشط يف حال وجود طرق الخدمة الجانبية.

نفق �أو ج�سر

حد بداية ونهاية املنحدر

 ٥٠٠م

حمطة
�شارع رئي�سي جتاري
شكل رقم ( :)4-4الحد األدىن لبعد موقع محطة الوقود عن بداية أو نهاية الجسور واألنفاق

.7

ال يشرتط مسافة محددة بني محطات الوقود املتتالية عىل نفس الطريق /الشارع.

 .8ال يشرتط مسافة محددة بني محطات الوقود املتقابلة.
 .9تكون مراكز الخدمة املدمجة فئة (ج) عىل شوارع ذات عرض ال يقل عن 30م ،كام هو موضح يف الشكل رقم ( ،)5-4وال يسمح
بأي خدمات إضافية مثل (غسيل السيارات ،غيار الزيت ،كهرباء ،ميكانيكا ،متوينات) يف هذا النوع من مراكز الخدمة.
 .10يسمح فقط بوضع الرصاف اآليل ومكائن خدمة البيع الذاتية ( )Vending Machineالخاصة باملأكوالت واملرشوبات يف مراكز
الخدمة املدمجة فئة (ج).
26
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شكل رقم ( :)5-4مراكز الخدمة املدمجة فئة (ج)

متطلبات خاصة يف مراكز الخدمة (محطات الوقود)
.1

ال تقل املسافة الفاصلة بني حدود خزان الوقود أعىل سطح األرض باملحطة وحدود املباين اإلدارية ،والصناعية ،والتجارية،
والتخزينية املجاورة للمحطة عن 30م ،كام ال تقل املسافة الفاصلة بني حدود خزان الوقود أعىل سطح األرض باملحطة
وحدود املدارس ،واملستشفيات ،وقصور األفراح ،عن 60م ،وتقل كلتا املسافتني إىل النصف يف حال توفري وسائل ملنع
امتداد الحريق إىل املباين املجاورة من خالل توفري شبكة مكافحة الحريق الخارجية الخاصة أو الحكومية.

 .2ال يشرتط مسافات فاصلة بني محطة الوقود واملدارس واملستشفيات إذا كان خزان الوقود أسفل سطح األرض.
 .3االلتزام باملسافات التالية بني مراكز الخدمة (محطات الوقود) الجديدة ومصادر املياه:
أ150 .م بني خزانات البنزين وخزانات املياه العامة ،ومحطات املعالجة والتوزيع العامة.
ب120 .م بني خزانات الديزل وخزانات املياه العامة ،ومحطات املعالجة والتوزيع العامة.
ج75 .م بني خزانات البنزين وآبار املياه.
د25 .م بني خزانات الديزل وآبار املياه.
 .4يسمح بزيادة عدد أدوار الفنادق الواقعة مبراكز الخدمة فئة ( أ ) إىل أريض  +دورين فقط.
.5

تكون مواقع محطات الوقود املتحركة فئة (د) داخل محطات الوقود فئة (أ،ب) ،وال يسمح بوقوفها أسفل املباين أو
مواقف السيارات املغطاة أو الشوارع والطرق الرئيسية.
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الفصل الخامس
االشرتاطات الفنية
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5االشرتاطات الفنية•

االلتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي ،مع تنفيذ جميع األعامل والتجهيزات واملواد طبقاً للمواصفات القياسية
السعودية.

•

االلتزام باعتامد كافة أعامل التصميم واإلرشاف عىل التنفيذ من قبل مكاتب استشارية مؤهلة لدى وزارة الشؤون البلدية
والقروية ،وكذلك التنفيذ بواسطة مقاولني مؤهلني ومعتمدين لدى الهيئة السعودية للمقاولني.

•

االلتزام بتطبيق املعايري ،واملتطلبات الفنية التالية-:

5 -1االشرتاطات املعامرية
.1

إبراز مداخل املحطة ومخارجها بلوحات عاكسة تحدد الدخول والخروج ،مع توضيح حركة الدخول والخروج بالعالمات املرورية
األرضية باستخدام األسهم سواء بالدهان أو باستخدام العواكس التي تحدد شكل األسهم.

 .2يخصص مسار للشاحنات من املدخل الرئييس للمحطة التي توفر ديزل ويفصل برصيف عن املسار املخصص للسيارات األخرى
حتى مخرج املحطة ،مع وضع مضخات الديزل باملنطقة الخلفية للمحطة.
 .3فصل مباين الخدمات (متوينات ،ميني ماركت ،مطعم وجبات رسيعة ،محالت القهوة ،صيدلية  .....إلخ) عن مباين الصيانة
الخاصة بالسيارات أو الشاحنات بحيث مينع وصول الغازات أو عوادم السيارات أو الروائح من الورش إىل مستخدمي تلك
املباين.
 .4االلتزام باملسافات الفاصلة بني مضخات الوقود واملسافات الفاصلة بني األرصفة املوضحة بالشكل رقم ( ،)1-5والشكل رقم
( ،)2-5كام يجب االلتزام باملسافات الواردة بالفصل الثالث والعرشين من الكود السعودي للحامية من الحرائق ()SBC-801
بني عنارص املحطة املختلفة (خزانات الوقود – فتحات خزانات الوقود – مضخات الوقود – مباين املحطة  ...إلخ) والشوارع
املحيطة ،واملجاورين ،ومصادر اللهب ،وعن بعضها البعض .ويجب الرجوع إىل الكود العاملي للحامية من الحريق (NFPA30
 )& 30Aحال عدم توفرها بالكود السعودي وتشمل التايل عىل سبيل املثال:
أ.

ال تقل املسافة بني مضخات الوقود وحدود امللكية أو مباين املحطة عن 3م.

ب .ال تقل املسافة بني مضخات الوقود ومصادر اللهب عن 6م.
ج.

ال تقل املسافة بني فتحات خزان الوقود ومصادر اللهب عن 6م.

د.

ال تقل املسافة بني خزان الوقود أعىل سطح األرض وشاحنة تعبئة الوقود عن القيم املحددة بالفصل التاسع من
( )NFPA-30Aحسب نوعية الخزان وتصنيف الوقود به.

 .5ال يقل ارتفاع سقف املسجد عن 4م.
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شكل رقم ( :)1-5منوذج املسافات بني أرصفة املضخات يف حالة وجود مضخة واحدة عىل الرصيف (جميع املقاسات باملرت)

8.00

1.50

3.50

3.50

3.50

1.50

1.50

3.50

3.50

3.50

1.50

1.25

8.00

1.25
100

ارﺗــﺪاد ﻋـــﻦ
ﺣﺮم اﻟﻄﺮﻳﻖ

60

شكل رقم ( :)2-5منوذج املسافات بني املضخات ،وعرض األرصفة يف حالة وجود أكرث من مضخة عىل الرصيف (جميع املقاسات باملرت)
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 .6تكون املسافة الفاصلة بني مضخات الديزل 12م كحد أدىن.
 .7رضورة االلتزام بسعات التخزين املوضحة بالفصل الثالث والعرشين من الكود السعودي للحامية من الحرائق (،)SBC-801
مع تحقيق املسافات الفاصلة بني خزانات الوقود بنوعيها (أعىل أو أسفل سطح األرض) وعنارص املحطة وحدود امللكية
املختلفة املوضحة بنفس الفصل والفصول أرقام ( )23 ،22 ،21من الكود العاملي للحامية من الحريق ( )NFPA-30و الفصل
رقم ( )4من الكود العاملي للحامية من الحريق ()NFPA-30A
 .8ال تقل املسافة بني موقف محطة الوقود املتحركة فئة (د) وحدود امللكية أو املباين املجاورة أو مصارف مياه األمطار عن
7.60م.
 .9الحد األدىن الرتفاع سقف مظلة مضخات الوقود للسيارات ال يقل عن  4.15م.
 .10ال يشرتط إقامة مظلة ملضخات الديزل املخصصة للشاحنات ،ويف حال وجودها ال يقل الحد األدىن الرتفاعها عن 5.5م.
 .11الحد األدىن لصايف االرتفاع الداخيل للطابق الواحد مقاساً من مستوى السطح النهايئ لألرضية حتى بطنية سقفه الظاهر
2.25م ملباين الخدمات (اإلدارة ،اسرتاحة العامل ،متوينات ،ميني ماركت ،مطعم وجبات رسيعة ،محالت القهوة ،صيدلية ...إلخ).
 .12ال تقل نسبة املساحة الشفافة (الزجاجية) من واجهات التموينات واالستخدامات التجارية امللحقة مبحطات الوقود عن %50
من مساحة الواجهة.
 .13توفري دورات املياه الالزمة لالستخدامات امللحقة واملسجد (املصىل) كام وردت بإصدارات تلك االستخدامات وطبقاً
ملتطلبات الفصل التاسع والعرشين من كود البناء السعودي ( ،)SBC-201مع تحقيق الفصل والخصوصية يف الدخول إىل
دورات املياه (رجال ،نساء).
 .14تخصص غرفة واحدة فقط للمراقبة ضمن مباين محطة الوقود.
 .15يف حالة وجود (متوينات ،ميني ماركت ،محالت القهوة ،مطاعم الوجبات الرسيعة) داخل محطات الوقود فيجب االلتزام
باالشرتاطات الفنية للمباين التجارية وباالشرتاطات الفنية للمطاعم واملطابخ الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية،
عىل أن يتم تطبيق هويات الرشكات املعتمدة عىل واجهة محالت التموينات ،محالت القهوة ،مطاعم الوجبات الرسيعة.
 .16تخضع فنادق الطريق مبحطات الوقود الشرتاطات الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني.
 .17االلتزام بوضع لوحة مضاءة ( )Towerعند مدخل املحطة تبني أسعار الوقود ،وفق االشرتاطات التالية:
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اشرتاطات تركيب لوحات عرض أسعار الوقود:
الجزء األول :اشرتاطات شاشة عرض األسعار اإللكرتونية
.1

يجب أن يحتوي اللوح الحامل يف محطة الوقود عىل شاشات عرض األسعار اإللكرتونية لجميع منتجات الوقود املباعة يف
املحطة ذاتها.

 .2يجب أن تكون األسعار املوضحة يف شاشة العرض اإللكرتونية مطابقة لألسعار الرسمية املعلن عنها (ريال سعودي لكل لرت)
وأن تكون شاملة للرضيبة لكل نوع من أنواع الوقود املقدمة يف املحطة ذاتها.
 .3يجب أن تكون األسعار املوضحة يف الشاشة اإللكرتونية تحتوي عىل رقمني عرشيني بعد الفاصلة.
 .4يجب أن تكون األسعار املوضحة يف الشاشة اإللكرتونية قابلة للتعديل اليدوي أو بشكل ال سليك ملواكبة تغيري أسعار
الوقود املستقبلية.
.5

يجب أن تكون شاشة عرض األسعار اإللكرتونية مقاومة للتغريات الناجمة من التعرض املبارش ألشعة الشمس ،الحرارة ،املطر،
الغبار واألتربة ،وأي عوامل أخرى ،وكام أنه يجب أن تتوافق شاشة عرض األسعار اإللكرتونية مع معايري الحامية من الطقس.

 .6يجب أن تكون شاشات عرض األسعار اإللكرتونية مقاومة للامء نوع .IP65
.7

يجب أن تكون التمديدات الكهربائية الخاصة بتغذية شاشة عرض األسعار اإللكرتونية من مصدر الطاقة مقاومة للحريق للحد
من احتاملية نشوب حريق ال قدر الله يف محطة الوقود.

 .8يجب أن تتوافق التمديدات الكهربائية الخاصة بتغذية شاشة عرض األسعار اإللكرتونية من مصدر الطاقة أو التمديدات
الخاصة بتغذية الدوائر اإللكرتونية األخرى مع االشرتاطات الكهربائية املحلية لتجنب حاالت التامس الكهربايئ.
 .9يجب استخدام األرقام العربية األصلية لعرض أسعار الوقود ،مثال :تكون كتابة رقم أربعة هكذا ( )٤وليس (.)4
 .10أن تكون جميع الحروف واألرقام املعروضة يف شاشة عرض األسعار اإللكرتونية متساوية يف االرتفاع والعرض ،وأن تكون
أيضاً متوافقة مع أبعاد الحروف واألرقام املطبوعة عىل اللوح الحامل.
 .11أن تكون إضاءة جميع األرقام واألحرف والفواصل العرشية املعروضة يف شاشة عرض األسعار اإللكرتونية واضحة ومصمتة.
 .12أن تتوافق ألوان األرقام والفواصل العرشية واألحرف (لون اإلضاءة) مع لون الحقل للوحة اإللكرتونية للحصول عىل أعىل
درجة من الوضوح وذلك اتباعاً للخيارات املوضحة أدناه يف الجدول رقم (.)1-5
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اشرتاطات مراكز الخدمة

جدول رقم ( :)1-5ألوان األرقام

األرقام ،الحروف ،والفواصل العرشية

لون الحقل اإللكرتوين
أصفر

أسود

أبيض
برتقايل

برتقايل

أسود
أحمر
أسود

أبيض

أخرض
أزرق
بني

أحمر

أبيض
أسود

أصفر

أزرق
أبيض

أخرض

أصفر

بني

أبيض

أزرق

 .13أن يكون السعر املعروض داخل إطار شاشة العرض عايل الوضوح لقائدي املركبات املقبلني عىل املحطة عىل الطريق
املتاخمة ملحطة الوقود وذلك لجميع املسارات.
 .14أن تكون املعلومات املوضحة يف شاشة عرض األسعار اإللكرتونية عالية الوضوح أثناء ساعات النهار وحتى يف حال تعرض
الشاشة ألشعة الشمس بشكل مبارش لجميع سائقي السيارات يف جميع مسارات الطريق املتاخمة ملحطة الوقود يف
مسافة وضوح ال تقل عن املذكورة يف الجدول أدناه.
 .15أن تتوافق أبعاد األحرف واألرقام يف شاشة عرض أسعار الوقود مع االشرتاطات املوضحة يف الجدول رقم (.)2-5

جدول رقم ( :)2-5أبعاد األحرف واألرقام

االرتفاع املطلوب لخط األرقام/

الحد األدىن املطلوب من

مسافات الرؤية والوضوح (م)

ملحطة الوقود (كم/ساعة)

20

90

50

23

105

55

25.5

120

65

28

135

75

30.5

150

80

33

165

 90وأكرث

الحروف (سم)

الرسعة القانونية للطرق املتاخمة
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الجزء الثاين :اشرتاطات اللوح الحامل
املوقع:
.1

أن يتم تركيب لوح حامل واحد عىل األقل داخل حرم محطة الوقود.

 .2يجب تركيب اللوح الحامل داخل حدود ملكية املحطة ومجاور للطريق العام بشكل يستطيع سائقو السيارات قراءته.
 .3أن يكون اللوح الحامل بعيدا ً عن مضخات الوقود ،ويجب التقيد باملسافة اآلمنة املذكورة يف الئحة محطات الوقود ومراكز
الخدمة.
 .4أن يتم تركيب اللوح الحامل بشكل ال يعيق أو يُشكل عرقلة للوصول اآلمن للمحطة من قبل سائقي السيارات.

العالمات عىل هيكل اللوح:
.1

أن يحتوي اإلطار الحامل لشاشة عرض أسعار الوقود عىل اسم تجاري ،ماركة ،عالمة ،أو شعار ويحتوي عىل درجة وتصنيف
الجودة للمنتج ،عىل سبيل املثال ال الحرص (بنزين  ،95بنزين  ،91ديزل) وأن يكون االسم التجاري ،املاركة ،العالمة ،أو الشعار
مقابل شاشة عرض األسعار الخاصة به.

 .2أن توضح وحدة سعر البيع اإلجاميل عىل اللوح الحامل (ريال سعودي لكل لرت).
 .3يجب حامية الكتابات والعالمات املوضحة عىل اللوح الحامل لضامن عدم التآكل أو تناقص العالمة أو الكتابة أو الهوية
املذكورة بسبب التعرض ألشعة الشمس أو الغبار أو األحوال الجوية.
 .4أن تتوافق أبعاد الكتابات عىل اللوح الحامل مع األبعاد املوجودة يف شاشة العرض اإللكرتونية وذلك بالتوافق مع ماهو
موضح يف اشرتطات األبعاد املطلوبة لخط األرقام والحروف املذكورة يف الجزء األول.
.5

ميكن عرض جميع الخدمات األخرى املقدمة يف محطة الوقود ،ولكن يجب أن تكون أسفل لوحة عرض أسعار املحروقات.

الخصائص واألبعاد:
.1

أن تكون املادة املصنوع منها اللوح الحامل مقاومة للصدأ والرطوبة والغبار وأحوال الطقس كمثال (الحديد املجلفن ،الحديد
املقاوم للصدأ ،أملنيوم.)..... ،

 .2أن تتوافق أبعاد اللوح الحامل للوحة عرض األسعار اإللكرتونية مع اشرتاطات األبعاد املطلوبة لخط األرقام والحروف املذكورة
يف الجزء األول ،رشيطة أال تقل أبعاد اللوح الحامل عن  1مرت طول و  1،5مرت عرض.
 .3يجب تصميم اللوح الحامل املعلق أو املثبت عىل األرض عىل هيكل أو جزء من هيكل لتحمل أقىص درجات رسعة الرياح.
 .4أال يقل بداية ارتفاع اللوح الحامل لشاشة عرض أسعار املحروقات عن ثالثة أمتار أمتار (3م) من بداية املجسم الكيل للهيكل.
.5
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أال يقل ارتفاع الهيكل الكيل عن أربعة أمتار ونصف (4.5م).

اشرتاطات مراكز الخدمة

5 -1-1متطلبات األمن والصحة والسالمة
.1

االلتزام بتزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب حسب متطلبات الكود
السعودي للحامية من الحرائق ( ،)SBC-801والباب التاسع من كود البناء السعودي العام ( )SBC-201مع تحديد جميع سبل
الهروب ،واملسارات ،واملنحدرات ،والسالمل الالزمة .واستخدام مواد بناء غري قابلة لالشتعال ومقاومة للحريق ومطابقة
للمواصفات القياسية السعودية.

 .2ال يسمح بتخزين بقايا اإلطارات أو البطاريات باملوقع مبساحة تزيد عن 15م 2تحاط بسور ال يقل ارتفاعه عن 2م.
 .3مينع استخدام األرصفة العامة أو مناطق االرتداد لعرض أو بيع املنتجات أو استخدامها كجلسات خارجية باملطاعم أو املحالت
امللحقة باملحطة ،مامل يُرخص بذلك من الجهة املسؤولة.
 .4توفري اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات ويلزم أال تقل مساحة النوافذ عن  %8من مساحة أرضية الفراغ الذي يتم
إضاءته وتهويته مع تطبيق اشرتاطات الباب الثاين عرش من كود البناء السعودي ( ،)SBC-201كام يجوز استخدام اإلضاءة
والتهوية الصناعية حال تطلبت ظروف التشغيل ذلك.
.5

تشطيب أرضيات مناطق حركة املركبات من مواد تشطيب مقاومة لالحتكاك مثل األيبوكسيات والبويل إبوثيلني اإلسمنتي.

 .6عمل أرضيات املناطق املكشوفة مبيول يف اتجاه الرصف ال تزيد عن  %2لترصيف مياه األمطار والغسيل.
.7

االلتزام بتوفري طريقة وصول آمنة ألسطح املباين حال وجود معدات أعالها إلجراء أعامل الصيانة املطلوبة مع توفري
التجهيزات الالزمة لترصيف مياه األمطار باألسطح العلوية املكشوفة.

 .8االلتزام بوضع لوحات إرشادية باللغتني ( العربية ،االنجليزية) يف أماكن بارزة تتضمن العبارات التالية ( ممنوع التدخني قطيعاً،
أوقف محرك السيارة ،خطر مواد برتولية رسيعة االشتعال).
 .9توفري األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات الطبية األولية مبكان واضح مع وضع لوحات تدل عىل أماكنها.

5 -1-2متطلبات االستدامة وكفاءة الطاقة
.1

تطبيق متطلبات االستدامة (ترشيد استخدام الطاقة واملياه ،وإعادة استخدام املياه املعالجة ،واستخدام املواد
ء من مرحلة التصميم ،ثم التنفيذ ،وكذلك
والخامات املناسبة وغري الضارة للبيئة) يف جميع مراحل املرشوع الجديد ابتدا ً

أثناء التشغيل ،ويلزم تحقيق متطلبات الفصل الثالث عرش الخاصة باالعتبارات التصميمية لرتشيد استخدام الطاقة الواردة
باالشرتاطات املذكورة يف كود البناء السعودي (.)SBC-201
 .2االلتزام بتطبيق املتطلبات الخاصة بأعامل العزل الحراري الواردة يف الكود السعودي لرتشيد الطاقة للمباين غري السكنية
( ،)SBC-601والفصل ( )720من كود البناء السعودي العام (.)SBC-201
 .3تخصيص موقفني عىل األقل من مواقف السيارات باملحطات عىل الطرق اإلقليمية فئة (أ) لشحن السيارات الكهربائية.
 .4يلزم تشجري املوقع مبساحة ال تقل عن  %2من مسطح املحطة داخل املدن.

5 -1-3متطلبات الوصول الشامل
.1

يلزم تحقيق متطلبات ذوي اإلعاقة بهدف تيسري وتسهيل حركتهم وتهيئة األوضاع واألبعاد والفراغات املناسبة
الستخدامهم طبقاً ملتطلبات الفصل ( )1009والباب ( )11من كود البناء السعودي العام وحسب الدليل اإلرشادي للوصول
الشامل  -مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة.

 .2يلزم استخدام اللوحات اإلرشادية يف مراكز الخدمة حسب ما ورد بالفصل ( )1009,10من كود البناء السعودي العام
( ،)SBC-201كام يلزم استخدام عالمات الخروج للتوجيه إىل مسالك الهروب وساحات التجمع حسب ما ورد بالفصل
( )1013من كود البناء السعودي العام (.)SBC-201
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3 .3يلزم توفري مواقف سيارات األشخاص ذوي اإلعاقة بالقرب من املداخل الرئيسية باألعداد والنسب املوضحة بالجدول رقم
( )3-5طبقاً ملا ورد يف كود البناء السعودي العام (.)SBC-201

4 .4توفري  %5من عدد املراحيض وأحواض غسيل األيدي الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة مبا ال يقل عن مرحاض واحد وحوض

واحد ،ورضورة توفري حوض إضايف يف حالة وجود حوض واحد فقط ويقع داخل دورة مياه األشخاص ذوي اإلعاقة طبقاً

ملتطلبات الباب ( )11من كود البناء السعودي ( .)SBC-201

جدول رقم (  :)3-5عدد مواقف سيارات األشخاص ذوي اإلعاقة

إجاميل عدد املواقف

الحد األدىن للمواقف املطلوبة

25-1

1

50-26

2

75-51

3

100-76

4

150-101

5

200-151

6

300-201

7

400-301

8

500-401

9

1,000-501

 %2من مجموع املواقف

أكرث من  1,000موقف

 20موقفاً ،باإلضافة إىل موقف واحد لكل 100موقف بعد الـ  1,000موقف

5 -2االشرتاطات اإلنشائية
.1

يلزم حامية أسقف وملحقات خزانات الوقود األرضية لتتحمل أوزان السيارات التي متر فوقها وضامن عدم حدوث ترشخات
بها حسب الحدود املسموحة بالكود السعودي (.)SBC-302

 .2يلزم حامية األعمدة والعنارص اإلنشائية الرأسية من خطر اصطدام السيارات وذلك برتكيب مصدات ( )BOLLARDSأو أرصفة
حول األعمدة بجميع مناطق حركة املركبات مبحطات الوقود.
 .3ال يقل سمك الحوائط الفاصلة بني محالت الصيانة (بنرش ،ميكانيكا ،كهرباء) عن 20سم.
 .4تصمم قواعد املاكينات واملعدات باملقاومة الكافية لتحمل أوزان وقوى املعدات املثبتة عليها مع توفري عوازل
االهتزازات الالزمة لكل معدة حسب كتالوجات أو شهادات الجهة املنتجة.
.5

تكون مواد تكسيات مباين مراكز الخدمة (محطات الوقود) من مواد مقاومة للحريق.

5 -3االشرتاطات الكهربائية
.1

االلتزام بتطبيق متطلبات األمان بداخل املنطقة الخطرة ملحطات الوقود طبقاً ملا ورد يف املادة رقم ( )514من
(،)NFPA70والفصل الثامن من ( ،)NFPA30Aوميكن توضيحها بالشكل رقم ( )3-5مع الرجوع للجداول والرسومات املبينة بهذه
البنود بخصوص كافة تفاصيل حدود مناطق الخطر العايل.
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 .2االلتزام بتوفري التايل داخل املنطقة الخطرة مبحطات الوقود:
أ-

تكون كل املعدات الكهربائية ووحدات ومفاتيح اإلنارة واملقابس وعلب التوصيل ( )JUNCTION-BOXمن النوع املضادة
لالنفجار ( )EXPLOSION-PROOFوأن تكون أجهزة التحكم والحامية من املفاتيح والقواطع واملنصهرات وأجهزة التحكم
يف املحركات وغريها بداخل حاويات مضادة لالنفجار.

ب -يلزم متديد الكابالت واألسالك بداخل مواسري معدنية صلبة أو فوالذية (وتشمل التمديدات األرضية ،ويسمح ببعض األنواع
األخرى من التمديدات طبقاً لالستثناءات املوضحة بالبنود رقم ( )514.8و ( 501.10من ( ، )NFPA70عىل أن يتم دفن كابالت
الجهد املنخفض األرضية عىل عمق ال يقل عن 70سم.
ج -االلتزام مبتطلبات املولدات الكهربائية واملحركات الواردة يف البند رقم ()501.125من (.)NFPA 70
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I, DIV.2
CLASS
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 1الق�سم ،مناطق الفئة

 1القس�������م 1 ,1من����ا ط����ق الفئ����ة
CLASS I, DIV.1

CLASS 1, DIV,1

شكل رقم ( :)3-5حدود املنطقة الخطرة حول املضخات مبراكز الخدمة
د -االلتزام بتوفري مانع ترسب معتمد ( )SEALشكل رقم ( )4-5و ( )5-5للمواسري الكهربائية اآلتية:
•

املواسري عند دخولها أو خروجها من موزع الوقود ( )DISPENSERأو من أي تجاويف أو حاويات متصلة به.

•

أي ماسورة متر من خالل أو تحت املنطقة الخطرة ،ويتم توفري مانع الترسب عند بداية املاسورة ناحية الحمل املغذى

NFPA 70 :

مثل وحدات اإلنارة (حتى ولو كان الحمل املغذى واقع خارج املنطقة الخطرة).
•

املواسري عند دخولها لوحة توزيع الكهرباء ،وذلك بالنسبة للحاالت املذكورة يف النقطتني أعاله.
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لوحة توزيع الكهرباء

و�صلة م�ضادة لالنفجار
مانع ت�سرب

مانع ت�سرب

SEAL
SEAL

مانع ت�سرب
SEAL
SEAL

SEAL
SEAL

شكل رقم ( :)4-5أماكن تركيب مانع الترسب  SEALداخل مراكز الخدمة
.3

االلتزام بتوفري أجهزة أو وسائل فصل الكهرباء للطوارئ  EMERGENCY ELECTRICAL DISCONNECTSبداخل محطات الوقود،
الوقود ،وتشمل أجهزة الضخ واملضخات والدوائر الكهربائية
بغرض فصل الكهرباء يف حاالت الطوارئ عن أنظمة توزيع SEAL
واإللكرتونية ،ودوائر التحكم امللحقة بها ،وكل املعدات الكهربائية الواقعة داخل املنطقة الخطرة ،ويلزم وضعها عىل مسافة
NFPA ۷۰ :

ال تقل عن 6م وال تزيد عن 30م من أجهزة توزيع الوقود التي تخدمها ( ،)FUEL DISPENSING DEVICESبحيث تكون يف أماكن
ظاهرة ميكن للموجدين باملحطة الوصول إليها دون عوائق مع وضع الفتة واضحة لتحديد مكانها داخل املحطة.

وحدة �إنارة

وحدة �إنارة

وح��دة ان��ارة

وح��دة ان��ارة

وحدة �إنارة

وح��دة ان��ارة

S

��ات الوق���ود
موزع�
الوقود
موزعات
20 FT
S S S

املنطقة����رةاخلطرة
وحدود
ح���دود المنطق����ة الخط
إنارة
وحدة�دة� ان��ارة
وح�
20 FT
S
S
S

SSSS

لوحة الكهرباء
خارج املنطقة اخلطرة

لوح�����ة الكهرب�����اء
خ���ارج المنطق���ة الخط����رة
ت�سرب
) م�مانع
����انع تس�
����رب (S = SEAL

SSSS

الوقود
موزعات
��ات الوق���ود
موزع�

S

وحدةان���ارةإنارة
وح��دة

شكل رقم ( :)5-5تركيب مانع الترسب  SEALعند النقاط التي تحمل عالمة S
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 .4االلتزام بوضح لوحة توزيع الكهرباء داخل غرفة مقفلة خارج املنطقة الخطرة ،ووضع عالمة واضحة عىل أبواب الغرفة بنص
"غرفة كهرباء" أو ما مياثلها من الكتابات املعتمدة وتكون كبائن التوزيع داخل حدود املوقع
.5

االلتزام بالتنسيق مع مقدم الخدمة الكهربائية بخصوص متطلبات التغذية الكهربائية للمحطة ،مع وضع غرف املحوالت
واملولدات الكهربائية (يف حالة تطلب توفريها) يف موقع ال يقل بعده عن املنطقة الخطرة عن 15م.

 .6االلتزام بتوفري نظام إنذار حريق يدوي داخل محطة الوقود ،طبقاً ملتطلبات البند رقم ( )907.2.7من كود البناء السعودي
(.)SBC-801
.7

االلتزام يف اختيار درجة حرارة التصميم للكابالت وكافة األعامل الكهربائية ،أن يتم حسابها بناء عىل أقيص قيمة لدرجة
حرارة الهواء املحيط يف املدينة\املنطقة مضافاً إليها الزيادة املتوقعة نتيجة للحرارة املنبعثة بداخل املحطة.

 .8االلتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي ( )SBC-801مبا يشمل متطلبات البند رقم ( )605 ،604ومتطلبات
الفصل رقم  23مشتمالً عىل الفقرات رقم ( )2309.2.3،2311.3.1 ،2301.5الخاصة باملتطلبات الكهربائية والفقرات رقم
( ) 2304.3.6 ،2304.2.5الخاصة بوسائل االتصال والفقرات رقم ( )2309.6.1.2.4 ،2308.8.1.2.4الخاصة بالتأريض وكذلك
الفقرة رقم ( )907.2.7الخاصة بنظام إنذار الحريق ،ومتطلبات الكود السعودي الكهربايئ( ، )SBC-401وكذلك متطلبات
األكواد ( NFPA 70و  )NFPA 30Aالخاصة مبحطات الوقود ومراكز خدمة السيارات امللحقة بها ،وضامن مطابقة جميع
املواد واملهامت والرتكيبات للمواصفات القياسية السعودية.
 .9يوىص بتغطية سقف املظالت أعىل مضخات الوقود والخدمات املختلفة باملحطة بخاليا كهروضوئية لتوليد الطاقة وترشيد
استهالك الكهرباء داخل محطات الوقود.

5 -4االشرتاطات امليكانيكية
.1

االلتزام بتطبيق متطلبات الفصل رقم ( )57من الكود السعودي للحامية من الحرائق ( )SBC-801فيام يخص اشرتاطات خزانات،
ومحابس ،ومواسري الوقود املوضحة بشكل رقم (.)6-5

 .2بإنشاء خزانات الوقود والرصف الصحي داخل حدود امللكية.
 .3تكون املواد املستخدمة يف إنشاء خزانات الوقود مالمئة وال تتأثر باملواد البرتولية التي يتم تخزينها ،ويتم تصنيعها طبقاً
للفصل ( )21من كود ( ،)NFPA30مع مطابقة املواصفات القياسية السعودية.
 .4تركيب خزان الوقود األريض داخل غرفة معزولة من الخرسانة املسلحة ومثبتة جيدا ً يف القاعدة مع مراعاة أال تقل املسافة
بني الخزان والجدران عن 1م طبقاً ملتطلبات البند رقم ( )5704.2.8من الكود السعودي للحامية من الحرائق ( ،)SBC-801كام
هو موضح باألشكال رقم (  ) 7-5و (.)8-5
.5

تركيب نظام مراقبة آيل مزود بحساسات إلكرتونية لرصد حالة خزانات الوقود عىل مدار الـ  24ساعة.

 .6االلتزام بأن تكون جميع املواصفات الفنية لألنظمة امليكانيكية مطابقة ملتطلبات كود البناء السعودي وللمواصفات
القياسية السعودية ،ومراعاة الظروف املناخية والبيئية يف تصميم جميع األعامل لضامن أمان عمل أنظمة التهوية
والسالمة  24ساعة مع تطبيق متطلبات ترشيد الطاقة باملباين غري السكنية (.)SBC-601
.7

االلتزام بتصميم وتنفيذ األرضيات والقواعد للمعدات امليكانيكية تحت مسؤولية واعتامد استشاري مؤهل من وزارة الشؤون
البلدية والقروية طبقاً ملتطلبات كود امليكانيكا السعودي (.)SBC-501
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فتحة امللء

�أنبوب التهوية

غطاء علوي
مزدوج الأحكام

م�ضخة �أر�ضية

�أنبوب امللء
�أنبوب حتديد املقا�س

حمب�س عوامة

مفتاح م�ستوى الوقود
املنخف�ض لإيقاف امل�ضخة
 وصالت خزان الوقود:)6-5( شكل رقم

(1-4-5) ﺷﻛل رﻗم


              


 


     












    

 خزان وقود أسفل سطح األرض مبنطقة مرور السيارات:)7-5( شكل رقم
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1.8




 






   








شكل رقم ( :)8-5خزان وقود أسفل سطح األرض بعيدا ً عن منطقة مرور السيارات

 .8اشرتاطات مضخات الوقود األرضية:
 يتم تثبيت املضخات طبقاً للفقرة ( )2306.7.3من الكود السعودي للحامية من الحريق (.)SBC-801 تزود مضخات الوقود األرضية مبحبس غلق يف حالة الطوارئ طبقاً للفقرة ( )2306.7.4من الكود السعودي للحامية منالحريق (.)SBC-801
 االلتزام بتطبيق متطلبات الفقرة ( )2306.7.5من الكود السعودي للحامية من الحريق ( )SBC-801فيام يخص خرطومالتوزيع.
 االلتزام بتطبيق متطلبات الفقرة ( )2306.7.6من الكود السعودي للحامية من الحريق ( )SBC-801فيام يخص فوهة التوزيع. .9يفضل توفري نظام استعادة بخار الوقود املتطاير أثناء عملية ملء خزانات الوقود األرضية وأثناء تزويد املركبات بالوقود
وتحويله إىل وقود قابل للبيع بهدف التحكم يف االنبعاثات العضوية املتطايرة التي ترض بصحة اإلنسان وتؤثر عىل طبقة
األوزون ،كام أن هذا النظام يساهم يف زيادة هامش الربح واالستفادة من كمية الوقود إىل أقىص حد ،مع رضورة
االلتزام باملسافات املطلوبة بني أدوات اسرتجاع بخار الوقود واملضخات وحدود امللكية املوضحة بالفصل العارش من الكود
العاملي للحامية من الحريق ( )NFPA-30Aالتالية:
 ال تقل املسافة بني أدوات اسرتجاع بخار الوقود وحدود امللكية عن 3م. ال تقل املسافة بني أدوات اسرتجاع بخار الوقود ومضخات الوقود عن 6م. يف حالة تعذر االلتزام باملسافات املحددة أعاله يجب توفري وسائل الحامية املوضحة بالفصل العارش من الكود العامليللحامية من الحريق (.)NFPA-30A

41

5 -4-1اشرتاطات التهوية وتكييف الهواء
.1

تطبق أحكام هذه االشرتاطات عند تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل األنظمة واألجهزة والرتكيبات الخاصة بالتهوية
والتكييف والتدفئة ،مع رضورة االلتزام بتطبيق متطلبات كود امليكانيكا السعودي ( )SBC-501وخاصة الباب رقم ( ،)4متضمناً
الحد األدىن للتهوية للفراغات واملباين املختلفة ،وكذلك تطبيق متطلبات الكود السعودي ( )SBC-201الفصل (.)28

 .2يوىص بتجميع مياه التكثيف من التكييف يف املباين التي تزيد حمولة التربيد بها عن ( )kw350إلعادة استخدامها يف
أغراض الزراعة وصناديق طرد املراحيض.

5-4-2اشرتاطات األعامل الصحية
.1

االلتزام بتطبيق متطلبات الكود الصحي السعودي ( )SBC-701فيام يخص التمديدات الصحية متضمناً الحد األدىن للتجهيزات
الصحية مبباين محطات الوقود ،وأدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون يف حالة استخدام مواد كيميائية ،ووحدات
التخلص من فضالت الطعام ،وفواصل الزيوت ،ووحدات الرصف للرتكيبات الصحية.

 .2تطبيق متطلبات التمديدات والتجهيزات والصيانة لألعامل الصحية ( )SBC-201مبا فيه الفصل ( ،)29ومتطلبات الرصف الصحي
الخاص يف (.)SBC-702
 .3مينع رصف املياه املختلطة مبواد كيميائية مبحطات الوقود عىل شبكة الرصف الصحي العامة ،إال بعد معالجتها بالطرق
املعتمدة من املركز الوطني للرقابة عىل االلتزام البيئي من استخدام املرشحات الكربونية ،وكذلك مصايد الشحوم وما
يكافئها ،ومن املمكن إعادة التدوير يف األعامل الصناعية باملحطة.

5-4-3اشرتاطات أعامل الوقاية والحامية من الحريق
تطبق أحكام هذه االشرتاطات عند تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل األنظمة واألجهزة والرتكيبات الخاصة مبكافحة
الحريق مع تطبيق متطلبات أنظمة مكافحة الحريق وضامن فعاليتها كام وردت بالفصل التاسع من ( )SBC-801حسب درجة
خطورة االستخدام املوضحة يف ( )SBC-201والبند ( )603فيام يخص خزانات الوقود ،والفصل ( )23وبالخصوص البند ( )2305.1فيام
يخص مواسري تغذية الخزان  ،والبند ( )2305.2فيام يخص صيانة املضخات وتشغيلها ،و البند ( )2305.2.4فيام يخص محابس الفصل
للطوارئ ،و البند ( )2305.2.5فيام يخص كاشف الترسيبات  ،والبند ( )2305.5والبند ( )5703.2.1فيام يخص طفايات الحريق وصناديق
مكافحة الحريق ،والبند ( )2304.4.2و( )2306.2.4.1فيام يخص سعة الخزان  ،والبند ( 2307.7و  )2306.7فيام يخص أجهزة ضخ الوقود
ء عىل مكتب هنديس استشاري يف مجال الوقاية والحامية
ومواقعها ،عىل أن يكون التصميم والتنفيذ والرتكيب والصيانة بنا ً

من الحريق مرخص من املدرية العامة للدفاع املدين.
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الفصل السادس
مواصفات املواد وجودة
التنفيذ
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6مواصفات املواد وجودة التنفيذ . 1مراعاة متطلبات مقاومة املواد والعنارص للحريق الواردة بكود البناء السعودي العام ( )SBC-201للفئة ( )Mمن االستخدمات
مبراكز الخدمة.
 .2تطبيق اشرتاطات كود البناء السعودي مع ضامن مطابقة جميع املواد والتجهيزات للمواصفات القياسية السعودية
الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة (.)SASO
 .3اعتامد جميع أعامل اإلرشاف عىل تنفيذ املراكز الجديدة طبقاً للرتخيص واملخططات املعتمدة وتقرير جسات واختبارات
الرتبة متضمنة أعامل تنفيذ األساسات واإلنشاءات وعمل اختبارات ضبط الجودة من قبل استشاريني مؤهلني.
 .4عدم اإلرضار بالطرق واملرافق والبيئة املحيطة باملوقع (ممرات املشاة ،واملسارات املخصصة للدرجات الهوائية) أو
املجاورين وإرجاع اليشء إىل أصله حال حدوث أي تلفيات وسند جوانب الحفر وتأمينها مع رضورة اإلرشاف الهنديس عىل
كافة األعامل.
 .5تطبيق أسس السالمة املهنية يف جميع أعامل التنفيذ مبا يضمن عدم حدوث إصابة مثل توفري السقاالت والسالمل وضامن
التنفيذ بوسائل السالمة لألمن الصناعي من خوذات وأحذية واقية.
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الفصل السابع
التشغيل والصيانة
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7التشغيل والصيانة.1

التدريب عىل خطة مواجهة اإلخالء أثناء الكوارث والحريق وكيفية التعامل مع املواد وامل ُركبات ذات الخطورة.

 .2عدم وقوف شاحنة نقل الوقود أثناء ملء خزان الوقود خارج حدود موقع املحطة مع إيقاف العمل باملحطة أثناء عملية
التفريغ .
 .3تطبيق متطلبات البند رقم ( )2305من الكود السعودي للحامية من الحرائق ( )SBC-801والفقرة ( )9.2.2من كود ()NFPA30A
فيام يخص اشرتاطات ملء خزان الوقود.
 .4تخصيص سجل يسمى (سجل السالمة ومكافحة الحريق) تختم صفحاته بختم اإلدارة أو مركز الدفاع املدين املختص ،وتدون
فيه جميع الفحوصات الشهرية واالختبارات الدورية ملعدات السالمة وأجهزة اإلطفاء.
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الفصل الثامن
مدة التحديث ،حقوق امللكية،
األدلة والكودات املرجعية
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8مدة التحديث ،حقوق امللكية ،األدلة والكودات املرجعية8 -1مدة التحديث
يخضع هذا اإلصدار للتحديث أو اإلضافة طبقاً ملا هو موضح أدناه ،وتصبح كل التعديالت أو اإلضافات جزءا ً ال يتجزأ من هذا اإلصدار،
ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذا اإلصدار بعد اعتامدها من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
.1

يتم تحديث هذا اإلصدار الحقاً كل ثالث سنوات بصورة دورية.

ء من البند ( )1أعاله ميكن إجراء تحديثات أخرى إذا دعت الرضورة لذلك.
 .2استثنا ً
 .3يستثنى من تطبيق هذا اإلصدار كل املشاريع التي تم إصدار تراخيصها قبل صدور هذه االشرتاطات.
ة.
 .4تُلغيهذهاالشرتاطاتمايتعارضمعهامناشرتاطاتسابق 

8 -2حقوق امللكية
.1

ال يجوز اقتطاع جزء من هذا اإلصدار واستخدامه مبفرده ،وال يجوز استخدام مكونات اإلصدار يف أعامل إخراج إصدارات أخرى
بدون إذن كتايب من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

 .2متت مراعاة قواعد حدود امللكية الفكرية يف إنتاج هذا اإلصدار ويحتوي يف نهايته عىل قامئة بجميع املراجع التي تم
الرجوع إليها عند إعداده.

8 -3األدلة والكودات املرجعية
.1

إصدارات الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة (.)SASO

 .2املقاييس البيئية  -مقاييس مستويات الضوضاء  -الهيئة العامة لألرصاد وحامية البيئة.
 .3الدليل اإلرشادي للوصول الشامل  -مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة.
 .4كود البناء السعودي وخصوصاً إصداراته التالية:
)- Saudi Building Code - General (SBC-201
)- Saudi Construction Code (SBC-301-306
)- Saudi Electrical Code (SBC-401
)- Saudi Mechanical Code (SBC-501
)- Non Residential Buildings Saudi Energy Code (SBC-601
)- Saudi Sanitary Code (SBC 701-702
)- Saudi Fire Code (SBC-801
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