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مقذمح :
دهذف وصاسج امشةىن امتنذًح وامقشوًح إىل اإلسدقاء مبعذىي امخذمح ملدعاخ امىقىد ومشاكــض امخذمــح
وددعني معذىي جىدج امدٌاج يف مذن ومناظق املمنكح.
وقذ دم وضق األظــغ واملفــاًري املفذمــذج امالصمــح مدصــىل املنشــإج املذقذمــح ـــىل شــهادج امذإهٌــه
ورمك ـىل معذىي كه امقعاـاخ ( مفاًري امعالمح ؤدمح امذشمٌه ؤدمح امصٌانح ؤدمح امنؽافح امدفاػ
ـىل امتٌةح وامذخنص من امنفاًاخ آمٌح امذذسًث وامذفامه مق خاالخ امعىاسا  .....إمخ).
دعذعٌق ؤي منشإج امدصــىل ـــىل شــهادج امذإهٌــه ظــىاء كانــر

كــح ؤو منشــإج فشدًــح ورمــك مبجــشد

اظذٌفابها ملفاًري امذإهٌه ودفذرب شهادج امذإهٌه مبشاةح شهادج دشتــر كفــاءج املنشــإج وقــذسدها ـــىل
إداسج ودشمٌه وصٌانح مدعح امىقىد ومشكض امخذمح وفقا ً مألُظغ واملفاًري املفذمذج.
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امذفشًفاخ:
ًقصذ ةامفتاساخ امىاسدج يف هزه املفاًري املفاين امل ُىضدح ؤماو كه منها (ما مل ًقذض امعــٌا

خــالف

رمك)
امىصاسج:
وصاسج امشؤون امتنذًح وامقشوًح.
امىصًش:
وصًش امشؤون امتنذًح وامقشوًح.
مفاًري امذإهٌه:
هٍ مجمىـح امفنارص امذٍ ًٌتنى ـنٌها دقٌٌم املنشإج املذقذمح مندصىل ـىل شهادج امذإهٌه.
املنشإج :
امرشكح ؤو املؤظعح املفذمذج واملعجنح مذي وصاسج امذجاسج وامذٍ دشلــث يف امدصــىل ـــىل شــهادج

دإهٌه إلداسج ودشمٌه وصٌانح مدعاخ امىقىد ومشاكض امخذمح.
املنشإج املؤهنح:
ؤي

كه ؤو مؤظعح خصنر ـىل شهادج امذإهٌه من امىصاسج.

مدعح امىقىد :
هٍ مكان مخصص ملٌلسظح نشاط ةٌق امىقىد ةامذجضبح مق ةفض امخذماخ املكمنــح مخذمــح معــذخذمٍ

امعشًق خعث دسجح دصنٌف املدعح.
مشكض امخذمح:
هٍ مجمىـح امخذماخ امل ُندقح مبدعح امىقىد مخذمح صابشًهــا مشــه (صــٌانح ظــٌاساخ – معــجذ – دوساخ
مٌاه – معاـم – مدالخ دجاسًح  .... -إمخ).
شهادج امذإهٌه:
هٍ شهادج دؤكذ كفاءج املنشإج وقذسدها ـىل إداسج ودشــمٌه وصــٌانح مدعــح امىقــىد ومشكــض امخذمــح
وفقا ً مألُظغ واملفاًري املفذمذج.

داسًخ امرسًان:
داسًخ ةذؤ امفمه مبفاًري امذإهٌه فىس إـذٌلدها من مفايل وصًش امشؤون امتنذًح وامقشوًح.
امهىًح امذجاسًح:
امذصامٌم امذٍ دؽهش ةها املنشإج يف املىقق امفــاو منمدعــح وامشــفاساخ وصي املــىؼفني وامذصــمٌم
امذاخًل وكزمك امقٌم امذاخنٌح يف امذفامه مق ـمالبها.
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إجشاءاخ وخعىاخ امدصىل ـىل شهادج امذإهٌه:
 .1دقذًم جمٌق املعذنذاخ وامنٌلرج املعنىةح مندصىل ـىل امذإهٌه ـرب امتىاةــح اإلمكنونٌــح منــىصاسج
(.)www.momra.gov.sa
 .0فدص ودقٌٌم املعذنذاخ وامنٌلرج املقذمح (من ِ
قٌه امىصاسج).
 .3يف خال إًجاةٌح املعذنذاخ وامنٌلرج املقذمح متنذ املنشإج شــهادج دإهٌــه مؤقذــح مــذدها ظــنه
واخذج.
 .4دقــىو املنشــإج ةنــا ًء ـــىل شــهادج امذإهٌــه املؤقذــح ةذعتٌــق جمٌــق مفــاًري امذإهٌــه وهىًذهــا
املفذمذج ـىل إخذي املدعاخ امذاةفح مها.
 .5ةفذ إنذهاء املنشإج من دعتٌق امهىًح امذجاسًح ًقىو امفشًق املخذص مــن امــىصاسج ةضًــاسج املىقــق
وامذإكذ من دعتٌق امهىًح واملفاًري املقذمح من املنشإج منذإهٌه.
 .6دنمذ امرشكح شهادج امذإهٌه.

دقذًم املعذنذاخ

فدص ودقٌٌم
املعذنذاخ

وامنٌلرج

منذ شهادج مؤقذه

وامنٌلرج

منذ شهادج

امضًاسج وامذإكذ من

دعتٌق املفاًري

امذإهٌه

دعتٌق املفاًري

وامهىًح امذجاسًح
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مفاًري امذإهٌه:
دذكىن مفاًري امذإهٌه من ؤسةفح ـنارص سبٌعٌح ( امعالمح ؤدمح امذشمٌه امنؽافح امتٌةح ) وهٍ امفنـارص
امذٍ ًٌتنى ـنٌها دقٌٌم املنشإج املذقذمح مندصىل ـىل شهادج امذإهٌه وًنضو صاخث املنشةح دقـذًم
املعذنذاخ وامىسابق امذٍ دشتر دعتٌق دنك املفاًري يف املنشأج.

 .1امعالمح :


آمٌح االظذجاةح يف خاالخ امعىاسا.



آمٌح امذذسًث يف خاالخ امعىاسا.



دمٌه امعالمح امشامه ملدعح امىقىد ومشكض امخذمح.



نؽاو كامرياخ املشاقتح مكامه مدعح امىقىد ومشاكض امخذمح مق وجىد آمٌح مندفؾ االخذٌاظٍ خـاسج
املىقق.

 .0ؤدمح امذشمٌه :


نؽاو امذفذًه املشكضي اآليل ألظفاس منذجاخ امعاقح ةاملضخاخ وامشاشاخ امخاسجٌح



دمٌه امذشمٌه امذفصًٌل إلداسج ودشمٌه وصٌانح مدعاخ امىقىد امذاةفح منمنشإج.



دمٌه إداسج امجىدج.



امخرباخ امعاةقح يف إداسج ودشمٌه مدعاخ امىقىد ومشاكض امخذمح.

 .3امنؽافح :


آمٌح دنؽٌف دوساخ املٌاه وامذإكذ من نؽافذها وصٌانذها ةصفح دوسًح ومعذمشج.



آمٌح دنؽٌف املعجذ وامذإكذ من نؽافذه وصٌانذه ةصفه دوسًه معذمشج.



آمٌح دنؽٌف مشاكض امخذمح وصٌانذها ةصفه دوسًه معذمشج.

 .4امتٌةح :


نؽاو إداسج امذخنص من امنفاًاخ و مشفق مفه دمٌه امذشمٌه .



آمٌح مفامجح امذرسًتاخ امتٌةٌح.

معايير تأهيل المنشآة إلدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخذمة

6

املعذنذاخ املعنىةح ـنذ ظنث امذإهٌه:
ًذىجث ـىل املنشإج امشالتح يف امدصىل ـىل شهادج امذإهٌه دقذًم امىسابق واملعذنذاخ امذامٌح (ـىل
ؤن دكىن ةامنمح امفشةٌح).
 .1ظجه دجاسي ظاسي يف مجال مدعاخ امىقىد.
 .0امهىًح امذجاسًح املفذمذج منمنشإج.
 .3نىؿ املنشإج وامهٌكه اإلداسي مها.
 .4خعح املنشإج مذعتٌق امهىًح امذجاسًح املفذمذج يف امذإهٌه ـىل جمٌق مدعـاخ امىقـىد ومشاكـض
امخذمح امدامٌح مق دقذًم جذول صمنٍ مذنفٌز هزه امخعح وإـذٌلده من امىصاسج.
 .5دفهذ ةذعتٌق امجذول امضمنٍ مذعتٌق امهىًح امذجاسًح املفذمذج يف امذإهٌه ـىل جمٌـق مدعـاخ
امىقىد ومشاكض امخذمح امذاةفح منمنشإج.
 .6خعح املنشإج منذىظق يف مدعاخ امىقىد مق دقذًم جذول صمنـٍ مذنفٌـز هـزه امخعـح وإــذٌلده
من امىصاسج.
 .7دفهذ ةذعتٌق امجذول امضمنٍ منذىظق يف مدعاخ امىقىد .
 .8دفهذ ةذعتٌق املنشإج الشناظاخ امتناء امخاصح مبدعاخ امىقىد ومشاكض امخذمح وامخـذماخ امذاةفـح
مها وكزمك إشناظاخ امعالمح وامتٌةح.
 .9درصًذ ةٌةٍ ظاسي املففىل من امفةح األوىل من امهٌةح امفامح مألسصاد وخٌلًح امتٌةح.
 .12دشخٌص امذجاسج ةاملنذجاخ امتنومٌح امصادس من وصاسج امعاقح.
 .11دقشًش األداء امذشمًٌل وامقىابم املامٌح املذققح منمنشإج ألخش ظنذني مـامٌذني (.منمنشـأخ امقاةـح
فقغ)
 .10دفتةح وإسفا

جمٌق املعذنذاخ وامنٌلرج املعنىةح.

ً .13دق مـىصاسج امشؤون امتنذًح وامقشوًح ظنث ؤي معذنذاخ قذ دشي امىصاسج رضوسج مشاجفذها مذذقٌق
املعذنذاخ املقذمح ظاةقا.
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املعذنذاخ املعنىةح ـنذ دجذًذ شهادج امذإهٌه :
ًذىجث ـىل املنشإج امشالتح يف دجذًـذ شـهادج امذإهٌـه دقـذًم امىسـابق واملعـذنذاخ امذامٌـح (ــىل ؤن
دكىن ةامنمح امفشةٌح)
 .1نىؿ املنشإج وامهٌكه اإلداسي مها.
 .0ةٌان ةإظٌلء ومىاقق املدعاخ امذٍ دم إفذذاخها ةفذ امدصىل ـىل شهادج امذإهٌه.
 .3دقشًش فنٍ ًىضذ إمذضاو املنشإج ةذعتٌق كافـح مفـاًري امذإهٌـه ــىل املدعـاخ امذاةفـح منمنشـإج
وامذٍ دم دشمٌنها ةفذ امدصىل ـىل شهادج امذإهٌه .
 .4دقشًش فنٍ ًىضذ إمذضاو املنشإج ةذعتٌق امهىًح املفذمذج منمنشإج ــىل املدعـاخ امذاةفـح مهـا
وفقا ً منجذول امضمنٍ املقذو ـنذ ظنث امذإهٌه .
 .5ظجه دجاسي ظاسي يف مجال مدعاخ امىقىد.
 .6سخصح دشمٌه ظاسًح مكه املدعاخ امذاةفح منمنشإج.
 .7درصًذ ةٌةٍ ظاسي املففىل من امفةح األوىل من امهٌةح امفامح مألسصاد وخٌلًح امتٌةح.
 .8دشخٌص امذجاسج ةاملنذجاخ امتنومٌح امصادس من وصاسج امعاقح.
 .9دقشًش األداء امذشمًٌل وامقىابم املامٌح املذققح منمنشإج ألخش ظنذني مامٌذني.
ً .12دق منىصاسج ظنث ؤي معذنذاخ قذ دـشي امـىصاسج رضوسج مشاجفذهـا مذـذقٌق املعـذنذاخ امل ُقذمـح
ظاةقا.
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األخكاو امفامح :
ً .1دق منىصاسج إضافح ؤو دفذًه ؤو خزف ؤي من املـىاد ؤو األخكـاو يف هـزه امىسٌقـح يف ؤي وقـر
مق إشفاس املعذفٌذًن من خالل املىقق امشظمٍ منىصاسج.
 .0اإلمذضاو ةئشناظاخ مشاكض امخذمح وكه اإلشناظاخ وامذفامٌم امصادسج يف هزا امشإن.
ً .3شنط مكه سالسح مدعـاخ وقـىد مشاكـض خذمـح ًـذم افذذاخهـا داخـه خـذود املـذن ؤن ًكـىن مىقـق
اإلقنٌمٌح.

املدعح امذامٌح ـىل ظشًق إقنٌمٍ إرا مل ًكن مذي امرشكح ؤي مدعح ـىل امعش

ً .4دق منرشكح املذُقذمح منذإهٌه ةفذ إظذٌفاء كافح املفاًري امدصـىل ــىل شـهادج دإهٌـه مؤقذـح
صامدح ملذج ـاو واخذ مٌالدي د ُخىل امرشكح ةناء هىًذها املؤظعٌح ـىل مىقق واخذ فقغ ـىل
امعتٌفــح وًــذم دقٌــٌم مجنــح دإهٌــه منشــأخ مدعــاخ امىقــىد منمىقــق ومقــش امرشــكح ويف خــال
معاةقح مفاًري امذإهٌه وامهىًح املؤظعٌح متُ نذ امرشكح شهادج امذإهٌه امنهابٌح.
 .5شهادج امذإهٌه املؤقذح ال دخىل امرشكح ةتناء ؤو ةامذفاقذ مذشمٌه مدعاخ ؤخشي لري مىقـق واخـذ
فقغ كٌل ال ًدق مها امدصىل ـًل ممٌضاخ شهادج امذإهٌه امنهابٌـح كهـاما امـشةذ ــىل ظـتٌه
املشال.
 .6مذج صالخٌح (رسًان) شهادج امذإهٌه امنهابٌح ـامني مٌالدًني من داسًخ صذوسها.
 .7شهادج امذإهٌه ال دمنٍ ـن امدصىل ـىل شهادج دشخٌص مذشمٌه املدعح.
 .8امرشكاخ املؤهنح دخضق منؽاو امذجاسج ةاملنذجاخ امتنومٌح والبدذه امذنفٌزًـح وخـال مخامفذهـا مـه
فعٌعتق ـنٌها ما وسد فٌه من ـقىةاخ مبا يف رمك إًقاف شهادج امذإهٌه.
 .9ال ًجىص نقه منكٌح شهادج امذإهٌه ؤو ةٌفها.
ً .12جث إشفاس امىصاسج قته إجشاء ؤي دمٌري يف منغ املعـاهمح ؤو ـقـذ دإظـٌغ املنشـإج ةفـذ دـاسًخ
منذ شهادج امذإهٌه.
ً .11نمى دإهٌه املنشإج ةفذ إنزاسها وإـعابها مهنح منذصدٌذ يف امداالخ امذامٌح:
 إرا صذس قشاس من امجهح املخذصح ةشتىخ دضوًش ؤي من امتٌاناخ ؤو املفنىمـاخ األظاظـٌح امذـٍ
ًنى ـنٌها امذإهٌه.
 إرا خامفر املنشإج ؤي من إشناظاخ مشاكض امخذمح ؤو مفاًري امذإهٌه.
 يف خال دشمٌه املنشإج املؤهنح ملدعح وقىد ةشخصح دشمٌه منذهٌح.
 ارا مل دنذــضو املنشــإج ةامجــذول امضمنــٍ املقــذو منهــا وامــزي دــم إقــشاسه مــن قتــه امــىصاسج
ةخصىص دنفٌز هىًح املنشإج ـىل كه مىاقفها.
 ارا مل دنذــضو املنشــإج ةامجــذول امضمنــٍ املقــذو منهــا وامــزي دــم إقــشاسه مــن قتــه امــىصاسج
ةخصىص دنفٌز خعح امذىظق ـىل امعش

اإلقنٌمٌح.

ً .10ذم دعتٌق مفاًري امذإهٌه ـىل املنشأخ امل ُذقذمح منذإهٌه خذًشا وـىل املنشأخ امقذميـح ـنـذ
امذجذًذ.
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مندق ( : )1مذعنتاخ مفاًري امعالمح
آمٌح اإلظذجاةح يف خامح امعىاسا:
 .1مفاًري امشقاةح ـىل امدشًق ؤو اإلنفجاس ؤسناء ـمنٌاخ دفتةح خضان امىقىد األسيض.
 .0إجشاءاخ سفق إنزاس يف خامح خذوز ؤي ظاسا.
 .3قاةح مفذاخ اإلظذجاةح مداالخ امعىاسا.
 .4منهجٌح دشمٌه مفذاخ اإلظذجاةح مداالخ امعىاسا.
 .5خشًعح مىقق مفصنح دىضذ مىقق امخضاناخ واملضخاخ ةاإلضافح إىل امخذماخ املزكىسج ؤــاله مـق
إةشاص ؤماكن نقاط دجمق املىاظنني ومشافق اإلظذجاةح يف خاالخ امعىاسا.
 .6إجشاءاخ امعىاسا املفصنح (ؤي ما ًجث امقٌاو ةه يف خامح امعىاسا) مكه من امداالخ امذامٌح:
 ـنذ خذوز خشًق ؤو مصذس اشذفال يف املدعح.
 ـنذ إنعكاب كتري منىقىد امقاةه مالشذفال.
 ـنذ خذوز انفجاس.
 ـنذ دنىز مالةغ امفمٌه ؤو املىؼفني ةامتنضًن.
 ـنذ إصاةح امفمٌه ؤو املىؼفني يف املىقق.
 ـنذ خذوز دهذًذ ةامفنف ؤو اإلصاةح امشخصٌح ؤو امرسقح.
 ـنذ خذوز كىاسز ظتٌفٌح (امفٌضاناخ امضالصل امرباكني).
 .7ددذًذ امجهاخ ؤو األشخاص يف املنشإج يف خاالخ امعىاسا.
 .8ددذًذ معؤومٌاخ كه شخص و وؼٌفذه يف خاالخ امعىاسا واإلظفافاخ األومٌح.
 .9ظجه املىاد امكٌمٌابٌح امخعشج.
 .12سقم هادف امعىاسا إلظذقتال جمٌق امشكاوي واالقناخاخ مذاح  04ظاـح يف امٌىو و  7ؤًاو يف
األظتىؿ ألي خامح ظاسبح

آمٌح امذذسًث يف خامح امعىاسا:
 .1وضق خعح مذذسًث جمٌق املىؼفني ـىل امذفامه مق خاالخ امعىاسا:
 يف خال انضٌلو مىؼفني جذد.
 امذذسًث امذوسي منمىؼفني امدامٌني.
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 .0وخذاخ دذسًتٌح منمىؼفني دمعٍ ما ًًل:
 املخاظش املشدتعح ةامماص و ؤنىاؿ امىقىد األخشي.
 ةٌان دقٌٌم املخاظش/امعالمح يف مكان ـمنهم.
 امقىاـذ امىاجث مشاـادها يف مذاجش امتٌق ومشاكض امخذمح.
 وؼٌفح ودشمٌه األجهضج امكهشةابٌح ولريهـا منـذدكم يف دنؽـٌم ـمنٌـح دفتةـح امتنـضًن يف
امخضاناخ األسضٌح ؤو يف خضاناخ وقىد املشكتاخ.
 دصنٌف األماكن امخعشج.
 اإلخاظح ةكٌفٌح سفق اإلنزاساخ امذاخنٌح وامخاسجٌح
 اإلخاظح ةكٌفٌح ـضل املضخاخ
 اإلخاظح امجٌذج ةفةاخ امدشًق املخذنفح و ظفاًاخ امدشًق املناظتح مكه فةح منها.
 إجشاءاخ امعىاسا مكه خاالخ امعىاسا املمكنح.
 إجشاءاخ اإلخالء اآلمن.
 امؽشوف امذٍ ًكىن فٌها اإلرن ةامذضود ةامىقىد لري آمن.
 ظش

امذفتةح اآلمنح منىقىد يف خاوًاخ مناظتح.

 ظش

امذفشف ـىل األخعاء يف املفذاخ واإلةالك ـنها.

 ظش

امذفامه مق اإلنعكاةاخ امصمريج.

 .3إجشاءاخ ـمه دذسًتاخ ظاسبح وهمٌح ودوسًح:
 ددذًذ نىؿ امذذسًتاخ امىهمٌح امذٍ ظذجشي.
 ددذًذ امجذول امضمنٍ إلجشاء امذذسًتاخ امىهمٌح.

نؽاو كـامرياخ املشاقتـح املمنقـح مكامـه مدعـح امىقـىد مـق رضوسج
دىفري آمٌح مندفؾ االخذٌاظٍ خاسج املىقق:
 .1نؽاو امذوابش امذنفضًىنٌح املمنقح املقنح (.)CCTV
 .0خفؾ اخذٌاظٍ منذعجٌالخ خاسج املىقق .و دوسًح امدفؾ خاسج املىقق.
 .3امىصىل منكامرياخ و امذعجٌالخ من ؤي مكان من خالل اإلنننر.
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مندق ( : )0ؤدمح امذشمٌه
نؽاو امذفذًه املشكضي اآليل ألظفاس منذجاخ امعاقح ةاملضخاخ
وامشاشاخ امخاسجٌح
 .1نؽاو منـشةغ اإلمكـنوين املشكـضي منذمٌـري امندؽـٍ وــن ةفـذ ألظـفاس منذجـاخ امعاقـح ةاملضـخاخ
وامشاشاخ امخاسجٌح امخاصـح ةفـشأ ؤظـفاس منذجـاخ امعاقـح يف مدعـاخ امىقـىد امذاةفـح منرشـكح
املؤهنح.
 .0ددذًذ اإلداسج املفنٌح ةامذدكم ةامنؽـاو اإلمكـنوين مذمٌـري ؤظـفاس منذجـاخ امعاقـح داخـه مدعـاخ
امىقىد.

دمٌه امفمنٌاخ امذفصٌنٌح
 .1ةشامج امذذسًث امذٍ دمعٍ املجاالخ امذامٌح:
 امىصف امىؼٌفٍ.
 األدواس واملعؤومٌاخ.
 امذفامه مق امفمالء وإخذىابهم.
 .0ظجه امذذسًتاخ مكه مىؼف مذضمن إظم ومكان ودـاسًخ امذـذسًث وكـزمك دقٌـٌم املىؼـف ومـذي
ففامٌح امذذسًث وًشمه:
 دفنٌٌلخ ـمنٌاخ دفتةح امىقىد يف املدعح.
 دفنٌٌلخ امذشمٌه ملذًش املىقق.
 إسشاداخ ؤومٌح مده مشاكه دفتةح امىقىد.
 امذذسًث ـىل املفذاخ امكهشةٌح.
 دفنٌٌلخ امصٌانح ومىاـٌذها امذوسًح.
 دشمٌه وصٌانح امرصف امصدٍ يف مدعح امىقىد.
 دشمٌه وصٌانح خعىط املٌاه وامخضاناخ األسضٌح وامفنىًح ملٌاه امرشب.
 صٌانح امخضاناخ و املفذاخ األسضٌح منىقىد.
 امفناًح ةاألشجاس واملعاخاخ امخرضاء.
 دشمٌه ودىفري خذماخ املٌاه يف املدعح.
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دمٌه إداسج امجىدج
 .1نؽاو إداسج امجىدج .
 .0خعح ومعؤومٌح اإلداسج يف إداسج امجىدج.
 .3قٌاط وددنٌه وددعني امجىدج.

مندق ( :)1-0دمٌه امنؽافح وامصٌانح
آمٌح دنؽٌف وصٌانح دوساخ املٌاه ةصفح دوسًح ومعذمشج
 .1امنؽافح :
 إجشاءاخ امدفاػ ـىل نؽافح دوساخ املٌاه ةشكه منذؽم.
 ددذًذ من ًقىو ةإـٌلل نؽافح دوساخ املٌاه (ـقذ مقاول ةاظن ـامه

كح).

 .0امصٌانح :
 إجشاءاخ صٌانح دوساخ املٌاه ةشكه منذؽم
 ددذًذ من ًقىو ةإـٌلل صٌانح دوساخ املٌاه (ـقذ مقاول من امتاظن ـامه امرشكح).

آمٌح دنؽٌف وصٌانح املعجذ ةصفح دوسًح ومعذمشج
 .1امنؽافح :
 إجشاءاخ امدفاػ ـىل نؽافح املعجذ ةشكه منذؽم.
 ددذًذ من ًقىو ةإـٌلل نؽافح املعجذ (ـقذ مقاول ةاظن ـامه

كح).

 .0امصٌانح :
 إجشاءاخ صٌانح املعجذ ةشكه منذؽم
 ددذًذ من ًقىو ةإـٌلل صٌانح املعجذ (ـقذ مقاول من امتاظن ـامه امرشكح).

آمٌح دنؽٌف وصٌانح مشاكض امخذمح ةصفح دوسًح ومعذمشج
 .1امنؽافح :
 إجشاءاخ امدفاػ ـىل نؽافح مشاكض امخذمح ومعاساخ امفمٌه ةشكه منذؽم.
 ددذًذ من ًقىو ةإـٌلل نؽافح مشاكـض امخذمـح ومعـاساخ امفمٌـه (ـقـذ مقـاول ةـاظن ـامـه
كح).
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 .0امصٌانح :
 إجشاءاخ صٌانح مشاكض امخذمح ومعاساخ امفمٌه ةشكه منذؽم
 ددذًذ من ًقىو ةـإـٌلل صـٌانح مشاكـض امخذمـح ومعـاساخ امفمٌـه (ـقـذ مقـاول مـن امتـاظن
ـامه امرشكح).

مندق ( :)0-0دمٌه امتٌةح
نؽاو إداسج امذخنص من امنفاًاخ مق دمٌه امذشمٌه
 .1إجشاءاخ إداسج امنفاًاخ
 صًىخ معذفمنح.
 رصف املٌاه.
 امرصف امصدٍ.
 امنفاًاخ امصنتح.
 .0دصنٌف امنفاًاخ إىل نفاًاخ خعشج و نفاًاخ لري خعشج.
 .3إجشاءاخ مفامجح امنفاًاخ و امذخنص منها.

ظٌاظح إداسج امتٌةح منذرسةاخ
 .1خعىاخ اكذشاف امذرسب.
 .0إجشاءاخ اخذىاء امذرسب.
 .3إخذتاساخ ظالمح امخضاناخ و شتكح املىاظري.
 .4إجشاءاخ ضذ دصاـذ املخاظش امتٌةٌح.
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