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 .1يلغية
ٔػغ اهحغظٌٕ (اهحتؼ هيقحلاجِ) ظعؼاى ْٔغد املسحًع ةقكنٍ غام ،هاملغظٌ ةقكنٍ ظاص،
هكػهم يٌ ٔحػؼض هوغظان املَتػخ يٌ يَحساة اهحتؼ -يا ُٔؿًى اهحغظٌٕ اهؿوتي ،-يٌ اهَٓاصي
اهمضٕة هاالكحمادٔة هاالزحًاغٕة هاهتٕئٕة هاهػًوٕة .هصؼلاى يٌ هزارة اهػًن هاهحًَٕة االزحًاغٕة
غوى صًأة ؾالية هلضة اهػايوٌٕ ،هاهضفاظ غوى املًحوكاة هاهتٕئة ،هجٓـٕؼ ةٕئة غًن لضٕة
هٍظٕفة ،كايث اهٓزارة ةإلغار كؼار هزارو ركى  149516هجارٔط ٔ 1440\08\09لضي ةضظؼ اهحغظٌٕ
ـي أياكٌ اهػًن جػزٔزاى ملفْٓم زاذةٕة ةٕئة اهػًن.
هأٔضاى صؼلاى يٌ اهٓزارة غوى جٓضٕش جفالٕن ّػا اهلؼار هماصب اهػًن هاهػايوٌٕ ،جى إلغار
ّػا اهغهٕن اإلرفادو يػحًغاى غوى كؼار ٍظام يكاـضة اهحغظٌٕ اهمادر ةاملؼؾٓم املوكي ركى
(م )56/هجارٔط  ،1436\7\28هاهالئضة اهحَفٕػٔة هَظام يكاـضة اهحغظٌٕ اهمادرة ةلؼار هزٔؼ اهمضة
ركى  1438 - 1351412هجارٔط .1438\7\27

 .2اهْغف يٌ اهغهٕن
إرفاد ألضاب اهػًن هاهػايوٌٕ ةًا ٔحعوب يٌ إزؼاءاة هحَفٕػ كؼار صظؼ اهحغظٌٕ ـي أياكٌ
اهػًن.
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إدارة اهؿالية هاهمضة املَْٕة

 .3اهحػؼٔفاة
اهحغظٌٕ0
ٔلمغ ةاهحغظٌٕ ـي ّػا اهلؼار صؿب املادة اهذإٍة يٌ ٍظام يكاـضة اهحغظٌٕ اهمادر
ةاملؼؾٓم املوكي ركى (م )56/هجارٔط ّ1436/7/28ـ "جػاظي اهحتؼ هيقحلاجِ ،هٔقًن ذهم
اهؿسائؼ هاهؿٕسار هاهسؼاك هاهحَتاك هاملػؿن هأو يَحر ٔغظن اهحتؼ ـي يكٍٓاجِ ،ؾٓاء ذهم غٌ
ظؼٔق اهؿسائؼ أه اهؿٕسار أه اهؾوٕٓن أه اهَقٓق أه اهقٕقة أه املضؼ أه اهحعزٌٔ أه أو ظؼٔلة أظؼى".
هأٔضاى ٔلمغ ةاهحغظٌٕ ـي ّػا اهلؼار صؿب اهالئضة اهحَفٕػٔة هَظام يكاـضة اهحغظٌٕ
اهمادرة ةلؼار هزٔؼ اهمضة ركى  1438 - 1351412هجارٔط " 1438\7\27جػاظي اهحتؼ هيقحلاجِ ةأو
ظؼٔلة كاٍث ،هيٌ جوم اهعؼق غوى ؾتٕن املذال ال اهضمؼ اؾحعغام

اهؿسائؼ ،هاهؿسائؼ

اإلهكحؼهٍٕة ،هاهؿٕسار ،هاهسؼاك ،هاهحَتاك ،هاملػؿن ،هاملػؿن اإلهكحؼهٍي ،هجتؼ اهؾوٕٓن ،هجتؼ
املضؼ هاهحعزٌٔ ،هاهقًة ،هاهؿٓٔكا ،هاهَقٓق ،هاهحًتن أه أو هؾٕوة أظؼى ٔغظن اهحتؼ اهعام أه
املمَع أه فٕئاى يٌ يقحلاجًْا ـي جكَِٓٔ".

ٍ .4عاق صظؼ اهحغظٌٕ ـي أياكٌ اهػًن
هٔقًن صظؼ اهحغظٌٕ ـي أياكٌ اهػًن ،اهحاهي0
-

األياكٌ هاهؿاصاة املضٕعة ةاملؿازغ ـي أياكٌ اهػًن.

-

هؾائن اهَلن اهػاية ـي أياكٌ اهػًن أه املؿحعغية ظارث أياكٌ اهػًن ههكٌ ةؿتتِ.

-

أياكٌ اهعػام هاهقؼاب هاملٓاد اهؾػائٕة ـي أياكٌ اهػًن.

-

املماغغ هدهراة املٕاُ ـي أياكٌ اهػًن.

كًا ٔقًن اهضظؼ ـي أياكٌ اهػًن ةَاء غوى اهفلؼة ركى (" )9األياكٌ اهػاية اهحي هى جؼد ـي
اهفلؼاة اهؿاةلة" يٌ كؼار ٍظام يكاـضة اهحغظٌٕ اهمادر ةاملؼؾٓم املوكي ركى (م )56/هجارٔط
 ،1436\7\28اهحاهي0
-

ضًٌ يؿاـة ( )8يحؼ غٌ زًٕع األياكٌ اهحي جكٓن يْٕأة هغظٓل أه ازحًاع أه زوٓس أه
يؼهر اهزهار أه اهػايوٌٕ أه غًن ،غوى أٍِ ـي صاهة إٔساد يٓاكع هوًغظٌَٕ ـي أياكٌ اهػًن،
ـٕسب غوى املَقأة يؼاغاة املػإٔؼ املحػولة ةاملكان املعمك هوحغظٌٕ هاملػكٓرة ـي
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اهالئضة اهحَفٕػٔة هَظام يكاـضة اهحغظٌٕ اهمادر ةلؼار هزٔؼ اهمضة ركى 1438 - 1351412
هجارٔط  1438\7\27هاهحي ؾٕحى ذكؼّا ـي ّػا اهغهٕن.
-

األياكٌ اهػاية اهحي جغظن ضًٌ أؾٓار يكان اهػًن يذن يٓاكؿ اهؿٕاراة هاهؿاصاة
املفحٓصة هيضالة اهحًٌٓٔ هيضالة جلغٔى ظغياة يػَٕة هاملػارض هأياكٌ اهحؿوٕة
هاهحؼـِٕ هاهضغائق هاملحَزّاة هيا فاةِ ذهم ،ةغاظن صغهد يكان اهػًن.

 .5يػإٔؼ املكان املعمك هوحغظٌٕ
ـي صال جى هضع يكان يعمك هوحغظٌٕ ـي أياكٌ اهػًنٔ ،سب غوى املَقأة أن جوحزم
ةحعتٕق املػإٔؼ اهحاهٕة0
■ يػإٔؼ إدارٔة0
-

غغم جلغٔى أو ٍٓع يٌ اهعغياة ةًا ـي ذهم األظػًة هاملقؼهةاة

-

غغم جٓـٕؼ أو ٍٓع يٌ أٍٓاع اهحؿوٕة هاهحؼـِٕ أه فافاة اهػؼض

-

غغم جٓـٕؼ أو ٍٓع يٌ أٍٓاع امللاغغ ياهى ٔكٌ َّاك صازة هفئة يػَٕة يٌ األفعاص
ذهو اإلغاكة هٔحى اإلفارة هػهم ةغاظن املكان املعمك

-

هضع هٓصاة جَتْٕٕة جضظؼ دظٓل يٌ ّى أكن يٌ  18ؾَة غوى أن جكٓن يكحٓةة
ةاهوؾحٌٕ اهػؼةٕة هاالٍسوٕزٔة هأو هؾة أظؼى ٔفًْْا اهػايوٌٕ هاهزهار هأن جكٓن ةقكن
هاضش هيٓضٓغة ـي يكان ةارز كتن اهغظٓل إهى املٓكع املعمك هوحغظٌٕ

■ يػإٔؼ ـَٕة يحػولة ةٓزٓب جٓـٕؼ هؾائن جْٓٔة زٕغة0
-

أن ٔكٓن املكان يػزهالى غٌ املَاظق املساهرة هِ

-

أن ال ٔلن ارجفاغِ غٌ ( )3يحؼ

-

هضع أةٓاب هأن جكٓن األةٓاب ذاجٕة اإلؽالق

-

أن الٔزٔغ غغد األفعاص املحٓازغٌٔ ـي املكان ـي هكث هاصغ غٌ اهػغد املؿًضٓ ةِ
هةًػغل  1.4يحؼ يؼةع هوقعك اهٓاصغ غوى األكن

-

غغم هضع ظغياة ٔضحازْا ؽٕؼ املغظٌَٕ يذن اهْاجؿ ،اهفاكؽ ،أزْزة اهعتاغة هؽٕؼّا

-

غغم هضع ؽؼف اهحغظٌٕ غوى يًؼ هؾٕؼ املغظٌَٕ

-

أن جكٓن األؾلؿ املؿحػارة يٌ أهٓاج األملٍٕٓٓم ؾْوة اهحَظٕؿ
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-

يؼاغاة أن جكٓن األرضٕاة يٌ املٓاد ؽٕؼ اهلاةوة هإلفحػال هاهلاةوة هوحَظٕؿ ةؿْٓهة
هجسَب املٓكٕث أه اهفَٕٕن

-

ٔسب أن جحٓـؼ ـِٕ فؼهط اهؿالية هيكاـضة اهضؼٔق اهعاص ةاملتاٍي

-

أن ٔكٓن ضؾط اهْٓاء ـي اهغاظن ؾاهب أو أكن يٌ األياكٌ املساهرة يا ةٌٕ ( )7-5ةاؾكال
(اهتاؾكال ّي هصغة هلٕاس اهضؾط) ةًا ٔػادل  in WG( )0.03 – 0.02(in WGجػَي يلٕاس
ةٓلة يٌ املاء )inch water gauge

-

ٔسب أن الٔلن يػغل جغـق اهْٓاء اهغاظن إهى املكان غٌ ( )25هحؼ\دإٍة هكن فعك
يمًًاى غوى اهضغ األغوى هكذاـة اإلفؾال

-

ٔسب ظؼد اهْٓاء هوعارث يتافؼة ةعؼق يٕكإٍكٕة هال ٔسٓز إغادة جغهٔؼُ ـي يَظٓية
اهحْٓٔة هاهحكٕٕؿ

-

أن ٔكٓن ٍظام اهحْٓٔة كادر غوى جتغٔن اهْٓاء ةًا ال ٔلن غٌ غقؼ يؼاة صسى اهْٓاء
ةاملكان هكن ؾاغة هأن جتلى يَظٓية اهحْٓٔة جػًن ظٕوة ؾاغاة اهػًن

-

ٔسب أن جكٓن يعارث اهْٓاء غوى ةػغ ( )8يحؼ غوى األكن يٌ املعارث أه املغاظن اهؼئٕؿٕة
هاهَٓاـػ هـحضاة جزهٔغ أٍظًة اهحكٕٕؿ ةاهْٓاء اهعارزي

-

ـمن ٍظام اهحْٓٔة هاهحكٕٕؿ غٌ اهَظام املعمك هألياكٌ األظؼى ةضٕخ ال ٔؿًش
ةحغهٔؼ اهْٓاء يع األياكٌ األظؼى ؽٕؼ املعممة هوًغظٌَٕ

 .6أةؼز إزؼاءاة صًأة ؾالية هلضة اهػايوٌٕ يٌ يعاظؼ اهحغظٌٕ
لاصب اهػًن يَاظة ةِ يؿؤههٕة جٓـٕؼ ةٕئة غًن ؾوًٕة هلضٕة ،هيٌ االزؼاءاة اهحي جؿاغغ
غوى ذهم ـًٕا ٔحػوق ةضظؼ اهحغظٌٕ ـي أياكٌ اهػًن ،اهحاهي0
-

اجعاذ االصحٕاظاة اهالزية هضًأة اهػًال يٌ األظعار هاأليؼاض اهَازًة غٌ اهػًن

-

اإلغالن ـي يكان ظاّؼ ـي املَقأة ةاهحػوًٕاة اهعالة ةؿالية اهػًن هاهػايوٌٕ

-

إهزام اهػايوٌٕ ةاؾحػًال اهٓؾائن اهٓكائٕة املعممة ،هاملضاـظة غوْٕا ،هجَفٕػ
اهحػوًٕاة املٓضٓغة هوًضاـظة غوى لضحْى ههكأحْى يٌ اإللاةاة هاأليؼاض

-

اجعاذ االصحٕاظاة اهالزية هوٓكأة يٌ يعاظؼ اهضؼٔق
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 .7يعاهفاة اهؿالية هاهمضة املَْٕة اهحي جُعتّق ـي صال غغم اإلهحزام
ـي صال غغم إهحزام املَقأة أه اهػايوٌٕ ـْٕا ةلؼار صظؼ اهحغظٌٕ ـي أياكٌ اهػًن ،ـإٍِ ٔحى
جعتٕق املعاهفاة املٓضضة ـي زغهل املعاهفاة هاهػلٓةاة املػحًغ هغى اهٓزارة هةاهحضغٔغ
املعاهفاة املحػولة ةاهؿالية هاهمضة املَْٕة ،هّي كاهحاهي0
املادة ـي زغهل اهػلٓةاة

اهقؼج

غغم اهحزام لاصب اهػًن ةلٓاغغ اهضًأة هاهؿالية

 -هزٓد رهائش اهغظان ،أه جوٓت اهسٓ ةاهغظان ،أه اٍحقار

هاهمضة املَْٕة هإزؼاءاجْا هيؿحٓٔاجْا داظن

غلائب اهؿسائؼ ـي األياكٌ ؽٕؼ املعممة هْا ،أه

املَقأة ،هغغم اجعاذ االصحٕاظاة اهالزية هضًأة

غغم هزٓد جْٓٔة يَاؾتة هعؼد رهائش اهغظان ـي

اهػًال يٌ األظعار هاأليؼاض اهَازًة غٌ اهػًن

صال هزٓد ؽؼف ظالة ةاهحغظٌٕ ،هؽٕؼ ذهم

هاٖالة املؿحػًوة ةاؾحػًال هؾائن اهٓكأة

 غغم جسْٕز املكان اهعاص ةاهحغظٌٕ صؿباملػإٔؼ املٓضضة ـي ّػا اهغهٕن

امللؼرة هْا.

غغم كٕام لاصب اهػًن ةاإلغالن ـي يكان ظاّؼ غغم هزٓد الـحاة هضظؼ اهحغظٌٕ ـي يعحوؿ أياكٌ
ـي املَقأة ةاهحػوًٕاة اهعالة ةؿالية اهػًن اهػًن اهؼئٕؿٕة اهظاّؼة هوػايوٌٕ زًٕػاى
هاهػًال.
غغم اهحزام اهػاين ةاؾحػًال اهٓؾائن اهٓكائٕة هزٓد غايوٌٕ ٔلٓيٓن ةاهحغظٌٕ ـي أياكٌ اهػًن ،أه
املعممة ،أه غغم املضاـظة غوْٕا ،أه غغم هزٓد غايوٌٕ الٔحلٕغهن ةإزؼاءاة اهؿالية هاهمضة
جَفٕػ اهحػوًٕاة املٓضٓغة هوًضاـظة غوى اهحي اجعػّا لاصب اهػًن هضظؼ اهحغظٌٕ هيَع اهضؼر
لضحِ ههكأحِ يٌ اإللاةاة هاأليؼاض.

اهمضي اهػو ٔؿتتِ

غغم اهحزام لاصب اهػًن ةاجعاذ االصحٕاظاة اهالزية

 -غغم هزٓد جضػٔؼاة هازؼاءاة غًن يٌ املَقأة

هوٓكأة يٌ يعاظؼ اهضؼٔق ةًا ـي ذهم هضع

هضظؼ اهحغظٌٕ ـي االياكٌ ؽٕؼ االكذؼ ظعٓرة

ظعط اإلظالء ،هجأيٌٕ يًؼاة هيَاـػ اهَساة،

هغؼضة هوضؼٔق (يذالى أياكٌ اهؾاز ،أه ؾٕاراة ٍلن
اهتَزٌٔ،

هجسْٕز أدهاة هيػغاة يكاـضة اهضؼٔق.

أه

املٓاد

اهكًٕٕائٕة،

هؽٕؼ

ذهم)،

هاكحقاف هزٓد صاالة جغظٌٕ ـي جوم األياكٌ
يع غغم هزٓد اصحٕاظاة اهٓكأة يٌ يعاظؼ اهضؼٔق
يذن رفافاة املاء أه ظفأاة اهضؼٔق أه كاففاة
اهغظان هؽٕؼ ذهم
 غغم جسْٕز املكان اهعاص ةاهحغظٌٕ صؿباملػإٔؼ املٓضضة ـي ّػا اهغهٕن هاملحػولة
ةحٓـٕؼ فؼهط اهؿالية هيكاـضة اهضؼٔق اهعاص
ةاملتاٍي
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ٍضٓ ةٕئة غًن زاذةة..
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