
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1365(                                                                        ال�سنـــة التا�سعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــة 
                                           وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين                                           

قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2020/370    �سـادر فــي 2020/11/5 بتعــديل بع�ض اأحكــام لئحـــة 

وزارة  حت�سلهـــا  التـــي  والأثمان  والر�سوم  القيم 

الإ�سكـــان والتخطيـــط العمرانـــي .

            وزارة الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه
قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2020/255    �سـادر فــي 2020/11/2 باإ�ســـدار الالئحــة التنفـيذية 

لقانون الرفق باحليوان .

                                                       الهيئـة العامـة للدفـاع املدنـي والإ�سعاف
الرابع  اجلزء  باعتماد   2020/10/28 فــي  �ســادر     2020/259 رقـــــــــــــــــــــــــــم  قـــــــــــــــــــــــرار 

من ال�سرتاطات الوقائية للمواد اخلطرة بدول 

جمل�ض التعاون لدول اخلليـج العربية .
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اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة
        وزارة العمــــل

اإعـــالن ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة .   
                                         وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار

اإعـــــالن ب�ســـاأن ت�سجيـــل النمــاذج ال�سناعيـــــة .
الإعـــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ض بالنتفاع .
اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .

اإعـالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة .
اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ق�سر العود امللكي للتجارة �ض.�ض.و . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املر�سى خلدمات النفط �ض.م.م 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإكليل ال�سيب الذهبي للمقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما غال للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافد املجد املتميزة �ض.�ض.و .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنارة الدولية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سواعد الذهبية لالإن�ساءات والتعمري �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي حميد �سعيد ال�ساعدي و�سريكه للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القو�ض لالأدوات واملواد ال�سحية ومواد البناء �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطريق الأول �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربونز الوطنية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نربا�ض الف�سية لالإن�ساءات �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار النجف للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الذهبية الراقية �ض.م.م .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العزم املتكاملة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهوة الدار �ض.م.م .

ال�سعيدي  �سالح  بن  عبداللـه  بن  �سليمان  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 
واأخيه خالد - ت�سامنية .

و�سريكه  ال�سعيدي  عبداللـه  بن  �سليمان  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار خور ال�سيابي للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غازي لالأعمال الدولية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رملة اآل وهيبة املتكاملة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يعقوب بن يو�سف بن �سامل الركيني للتجارة - 
ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املعمري والفار�سي للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النوتة مل�ستح�سرات التجميل )�سركة منطقة 

حرة( �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الظافر لهند�سة الطاقة واأبحاث الف�ساء - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـيةل�سركة �سحار لالإطارات �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـيةل�سركة ميا�سة الباطنة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول املـهاب للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم الباطنة املتكاملة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباطنة خلدمات الكهرباء �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلناح الأخ�سر للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدف الأخ�سر للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سراج لأعمال الديكور �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا للت�سميم واأعمال الديكور �ض.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإمارات للمواد الغذائية �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سقر للمواد الغذائية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العزاف الدولية �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية للحقول الزراعية والتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األفا الدولية للهند�سة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التعاون املثايل �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مقبول و�سريجان للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيور جعالن للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربواز الهند�سية - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة العا�سمة الدولية �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكفاءة احلقيقية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء اللوية ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يا�سمني القابل للتجارة واملقاولت .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سايل ال�سمال للتجارة - ت�سامنية .

حممد  واإبراهيم  النعماين  �سعيد  حمد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 
العامري - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبراهيم حممد وحميد العامري للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد واإبراهيم العامري للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمبز بر الزمان �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء جمان للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافد احلد للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار اجلوبة الوطنية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل خمي�ض املعمري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين

قــرار وزاري

رقـــم  2020/370 

بتعديل بع�ض اأحكام لئحة القيم والر�سوم والأثمان

 التـــي حت�سلهـــا وزارة الإ�سكـــان والتخطيـــط العمرانـــي

ا�ستنادا اإلى قانون الأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/5 , 
واإلى القرار الوزاري رقم 2016/92 باإ�سدار لئحة القيم والر�سوم والأثمان التي حت�سلها 

وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين , 
واإلى موافقة وزارة املالية ,

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

التي  والأثمان  والر�سوم  القيم  )6( من لئحة  رقم  امللحق  )1( من  البند  بن�ص  ي�ستبدل 
حت�سلها وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين امل�سار اإليها , الن�ص الآتي :

الر�سم بالريال العماين البيــــــــــــــــانم

1
ر�سوم ت�سجيل عقود البيع والهبة 

)3%( ثالثة فـي املائة من القيمةمن الغري ومن الأقارب من غري الدرجة الأولى

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به من تاريخ 2020/11/3م .

�سـدر فـي  : 19 من ربيع الأول 1442هـ
املـوافــــق  :   5  من نوفمبـــــــــر 2020م

د . خلفان بن �سعيد بن مبارك ال�سعيلي
وزيــــــر الإ�سكــــــان والتخطيط العمـــرانـي

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

وزارة الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه

قــرار وزاري

رقـــم 2020/255 

باإ�سدار الالئحة التنفـيذية لقانون الرفق باحليوان

ا�ستنادا اإلى قانون الرفق باحليوان ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/21 , 
واإلى قرار جلنة التعاون الزراعي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية فـي اجتماعها 
املوحد  )النظام(  لقانون  التنفـيذية  الالئحة  باعتماد   2011 يونيو  فـي  والع�سرين  الثاين 

للرفق باحليوان فـي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية , 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يعمل باأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون الرفق باحليوان , املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة , اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي  : 16/  3  / 1442هـ

املـوافــــق  :   2 / 2020/11م

د . �سعـــــود بن حـمــود بن اأحمـــد احلب�ســي

وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون الرفــق باحليــوان

البــاب الأول

تعـــاريف

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�سو�س 
عليه فـي قانون الرفق باحليوان , كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين 

كل منها , ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :
القانـــون : 

قانــون الرفــق باحليــوان .
الـــوزارة : 

وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه .
املــــر�ض :

من  اأي  فـي  ا�سطراب  اأو  خلل  اإلى  ويوؤدي   , للحيوانات  الطبيعية  ال�سورة  عن  تغيري  كل 
العمليات احليوية الطبيعية للحيوانات ,  مما يوؤثر على �سحتها اأو رعايتها . 

�ساحب احليوان : 
املالــك اأو مــن ميلــك ال�ســيطرة الفعليــة علــى احليــوان واملتمثلــة فـي الرقابــة والتوجيــه . 

مــراقب احليوان : 
ال�سخ�س املوؤهل علميا لرعاية احليوانات , ويقوم بو�سع وت�سميــم برامــج الرعايــة باملن�ســاأة 

وكتابــة التقاريــر , وي�ســرف علــى مالحــظ احليوان . 
مـالحظ احليوان : 

�ســخ�س يقــوم بتنفـيذ الربامــج اليوميــة واخلا�ســة برعايــة احليوان . 
مركز اإيواء احليوان : 

املخت�سة  ال�سلطة  وتقوم   , للحيوانـــــات  منا�ســـــبة  حظائــر  بهــا   , خا�ســـــة  اأو  عامــة  من�ســاأة 
وتخ�سع  امل�سادرة  اأو  املحتجزة  احليوانات  رعاية  على  والعمل   , عامة  كانت  اإذا  باإن�سائها 

لإ�سراف الوزارة كما ت�سرف ال�سلطة املخت�سة عليها اإذا كانت خا�سة .  
التعـدي اجلن�ســي : 

اأي ا�ســتخدام غيــر �ســرعي للحيوانــات مــن قبــل الإن�ســان لالأغــرا�س اجلن�ســية .
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 البــاب الثانــي

�سروط ومعايري ممار�سات الرفق باحليوان

املــادة ) 2 (

اإ�سدار قرارات خا�سة ب�سروط ومعايري املمار�سات العملية للرفق لكافة  1 - على الوزارة 
اأنواع احليوانات ، مبا يتنا�سب مع طبيعتها ونوعيتها ، لتكون جميع الهيئات واملوؤ�س�سات 

العامة واخلا�سة ملزمة باتباعها .

العمليــة  واملمار�ســات  املن�ســاآت  على  القيا�سية  املعايري  تطبيق  مبراقبة  الوزارة  تقوم   -  2
تلــك  فـي  املتواجــدة  احليوانــات  ونوعيــة  يتنا�ســب  مبــا  والتدقيــق  الرعايــة  لربامــج 

املن�ســاآت .

3 - علــى الوزارة اإ�ســدار دليــل اإر�ســادي خــا�ص بكيفـية التطبيــق العملــي لل�ســروط واملعاييــر 
للممار�ســات العمليــة التــي ت�سعهــا الوزارة لــكل ف�سيلــة حيوانيــة علــى حــدة .

املــادة ) 3 (

مبــا ل يتعــار�ص مــع القوانيــن الأخــرى تعتبــر معاملــة �ساحب احليوان له خمالفة لأحكام 
بــاأي مــن  اإذا قــام  القانون وهذه الالئحة ويقع حتــت طائلــة العقوبــات املن�ســو�ص عليهــا 

الأعمــال الآتية :

1 - تعريــ�ص احليوانــات لالإهمــال اأو �ســوء التغذيــة اأو التخلــي عنهــا اأو تركهــا دون توفـري 
غـــــذاء وميــــاه وبكميــات كافـية و�ساحلــة لال�ستهالك اأو عــدم اإعطائهــا ق�ســطا كافـيا 

من الراحة .

2 - ا�ستخـــدام الق�ســوة فـي فرتة اإعداد احليوانات للذبح فـي امل�سالخ اأو غريهــا كال�ســرب 
على الــراأ�ص اأو قطــع اأربطــة املفا�ســل اأو فقء العيــون اأو ال�سعــق بالكهربــاء .

اأو حالتهــا  لعمرهــا  دون مراعاة  اأو خالفه  ال�سباقات  اأو  العمل  فـي  اإجهاد احليوانات   -  3
ال�سحيــة .

4 - ا�ستخدام احليوانات ب�سورة منافـية لطبيعتها فـي اأداء العرو�ص الفنيــة اأو الرتفـيهيــة 
كحلبــات امل�سارعــة وال�ســريك .
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اإ�سافــات علفـية غيــر  اأو  اأغذيــة  اأي  اأو   ، اأدويــة حمفــزة للنمــو  اأي  اإعطــاء احليوانــات   - 5
النفــوق مــن خــالل الإهمــال فـي  اأو  لــالأذى  اأو تعري�سهــا   ، الوزارة  م�ســرح بهــا مــن 

تخزيــن ال�ســموم اأو املطهــرات واملنظفــات ال�سناعيــة ، اأو اأي مــواد كيميائيــة اأخــرى .

6 - حجــز احليوانــات اأو نقلهــا بطريقــة اأو بو�ســيلة غيــر مهيــاأة اأو خلــط اأنــواع خمتلفــة 
مــن احليوانــات مــع بع�سهــا بعــ�سا دون مراعــاة للجنــ�س اأو العمــر اأو الف�سيلــة ، مــع 

عــدم تقديــم مــا يلزمهــا مــن غــذاء اأو مــاء اأو تهويــة جيــدة .

7 - عر�س اأو الجتار باأي حيوان مري�س اأو م�ساب .

لهــا  ت�ســبب  موؤملــة  �ســحبها بطريقــة  اأو  الوقوف  علــى  القــادرة  غيــر  رفــع احليوانــات   -  8
اجلــروح اأو الكدمات اأو الك�سور اأو اخللع .

9 - ممار�سة اأي �سورة من �سور التعدي مبا فـيها التعدي اجلن�سي علــى احليوانــات .

املــوت  طــرق  كا�ســتخدام  رحيمــة  غيــر  بطريقــة  املري�ســة  احليوانــات  مــن  التخلــ�س   -  10
البطــيء ، اأو اأي طريقــة ت�ســبب لهــا رعبا اأو فزعا اأو حتــدث لهــا اأملـا �ســديدا دون اأي 

مبــرر ، اأو تقديــم ال�ســم عمــدا لهــا .

البـــاب الثالـــث

واجبــات �صاحــب احليــوان

املــادة ) 4 (

يجب اأن يتحمل �ساحب احليوان امل�سوؤوليات الآتية :
1 - توفـري العمالــة املوؤهلــة والكافـية لرعايــة احليوانــات وفقا لنوعيتهــا . 

 ، واأعدادهــا   ، املنا�ســـب لإيـــواء احليوانات وفقا لنوعيتها  املكـــان  تهيئــــة وتوفـيـــر   - 2
وطبيعتهــا .

3 - توفـيـــر الرعايـــــة والعـــــالج للحيوانـــــات ب�ســــورة دائمــة ، وحتــــت اإ�ســــراف طبيــــب 
بيطــري .

ومبــا   ، ونوعـا  كما  الطبيعية  احتياجاتها  وفق  للحيوانات  والغذاء  املاء  توفـري   -  4
يتــالءم وف�سيلــة احليوانــات ومــدى ا�ســتجابتها لــه . 
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5 - توفـري الظروف البيئية املنا�سبة للحيوانات طبقا لف�سيلتها .

6 - تنظيــف احليوانــات واأماكــن اإيوائهــا مــع تطهيــر حظائرهــا اأو اأقفا�سهــا ب�ســورة 
منتظمــة مــع توفـري فر�ســة نظيفــة , ومنا�ســبة .

7 - االحتفــاظ ب�ســجلت للأ�ســول الوراثيــة للحيوانــات وللتغذيــة وللحالــة ال�سحيــة 
والطبيــة والإنتاجيــة , ول�سيانــة املن�ســاآت .

املــادة ) 5 (

 يجب اللتزام بالأمور الآتية عند حث احليوان على احلركة :
)باأل�سنة  الق�سرية  وال�سياط  واالأعلم  البل�ستيكية  الع�سي  با�ستخدام  ي�سمح   -  1

جلدية اأو قما�سية( دون الت�سبب فـي اإنهاك احليوان .

فـي حاالت  اإال  الكهربائيــة  علــى احلركــة خا�ســة  احلــث  اأدوات  ا�ســتخدام  -  مينــع   2
بال�ســلل  الأ�ســر  فـي  املفرت�ســة  احليوانات  لإ�سابة  )ت�ستخدم  النف�س  عن  الدفاع 
املوؤقــــت( كمـــــا يحظـــــر ا�ســتخدامــها فـــي وخـــز الأماكـــن احل�سا�ســــة للحيوانــات , 

ول ي�سمح بتكراره فـي حالة عدم ا�ستجابة احليوان , اأو التقدم فـي ال�سري .

3 -  مينــع ا�ســتخدام اأي و�ســيلة موؤملــة مثــل لــوي الذنــب )الذيــل( ، وكما�ســة االأنــف ، 
اأو ال�سغــط علــى العينيــن , والأذنيــن , والأع�ســاء التنا�ســلية اخلارجيــة .

4 -  مينع ا�ستخدام الع�سا الكبرية ، وذات الراأ�ص احلاد ، اأو املعدين .

احليوان  الإجبار  القــوي  ال�سجيــج  اإثــارة  اأو   ، ال�ســديد  ال�ســراخ  ا�ســتخدام  - مينــع   5
علــى ال�ســري .

املــادة ) 6 (

يجب اأن يتمتع اأ�سحاب احليوانات اأو العاملون القائمون على رعايتها بالكفاءة واخلربة 
والدراية فـي التعامل مع احليوانات وفق ف�سائلها طبقا لالآتي :

1 - اخلربة ، والكفاءة والتدريب فـي الرعاية والعناية باحليوانات .

2 - القــدرة علــى التعامــل والت�ســرف مــع احليوانــات فـي االأحــوال العاديــة والطارئــة .

3 - تفهــم �ســلوكيات احليوانــات , واحتياجاتهــا , وخ�سائ�سهــا وفــق الف�سيلــة , والعمــر , 
واجلنــ�س , وحالــة احليوانــات .
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4 - معرفة املبادئ ال�سحية العامة للعناية باحليوانات ، وت�سمل :

اأ - االأعرا�ص العامة للأمرا�ص .

ال�سوف  وجز  واحلوافــر  االأظافــر  تقليــم  مثــل  ال�سحيــة  االإجــراءات  بعــ�ص   - ب 
وق�س ال�سعر والإ�سعافات الأولية والإجراءات العامــة للوقايــة مــن الأمــرا�س 

مثــل التنظيــف والتطهيــر واللتــزام بتعليمــات الأمــن احليــوي .

ج - العلمات االأولية للوالدة ، واالإجها�ص . 

5 - معرفة القوانني واللوائح املتعلقة بالرفق باحليوان .

البـــاب الرابـــع

املن�ســـاآت احليوانيـــة

املــادة ) 7 (

نوعية  مع  املتوافق  واملبيت  للحتماء  امللئم  املكان  توفـري  احليوانات  اأ�سحاب  على   -  1
مالئمة  مناخية  ظروف  وحتت  الكافـية  امل�ساحة  حيث  من  احليوانات  هذه  وطبيعة 

ملمار�سة ن�ساطها ب�سورة طبيعية .

فـيها  تربى  التي  التجارية  احليوانية  املن�ساآت  وا�سرتاطات  موا�سفات  الوزارة  حتدد   -  2
احليوانات . 

املــادة ) 8 (

1 - يحظــر تنظيــم املعــار�ص واالأ�ســواق العامــة اأو اخلا�ســة اأو اإقامــة املناف�سات اأو عرو�ص 
للحيوانات لأغرا�س جتارية اأو اأي اأغرا�س اأخرى اإل بعد احل�سول على ترخي�س من 

اجلهات املعنية .

اأي  اأو االجتار بها فـي حالة ظهور  اأ�سحاب احليوانات تقدميها للعر�ص  2 - يحظر على 
املخالفة  وفـي حالة   , الهزال  اأو  والإجهاد  الإعياء  اأو عالمات  اأعرا�س مر�سية عليها 
يحق للوزارة عزل هذه احليــوانات عنــد �ساحبها اأو نقلهــا اإلــى مــكان اآخــر للعــزل حتــت 

اإ�سرافها , وعلى نفقته لعمل الفحو�سات الالزمة .
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3 - اأن يتم ت�سجيل احليوانات التي يتم عر�سها اأو االجتار بها فـي �سجلت خا�سة ملعرفة 
العدد والنوع وال�ساللة واجلهة املوردة واحلالة ال�سحية .

 ، املوؤقتــة  احليوانيــة  املعــار�ص  الأن�ســطة  موؤقتــا  ترخي�سا  احليوان  �ساحب  يعطــى   -  4
ولعــرو�س احليوانــات الرتفـيهيــة كمــا فـي ال�ســريك .

املــادة ) 9 (

1 - يجب احل�سول على ترخي�ص من الوزارة قبل اإقامة اأي من�ساأة حيوانية جتارية .

2 - يجــــب اأن يرفـــق بطلـــب الرتخيــــ�ص املقـــدم لعــــر�ص احليوانـــات فـي حدائق احليوانات 
ال�سيــــرك  اأو  تاأجيــــر احليوانــــات  اأماكـــن  اأو  الأطــــفال  اأو حدائـــق  الطيــــور  اأو حدائـــق 
اأو مثيالتها خمطط ملوقع املن�ساأة واآخر تف�سيلي ملبانيها ومن�ساآتها املختلفة مع خطة 

الت�سغيل مت�سمنة العمالة .

3 - على كل من�ساأة حيوانية جتارية اأن تعني طبيبا بيطريا ب�سفة دائمــة ، ويتعني اأن يكون 
مرخ�ســا له من قبل الوزارة مبزاولــة مهنــة الطــب البيطــري , وي�ســتثنى مــن ذلــك 
املن�ســــاآت التجاريـــــة اأو الرتفـيهيـــــة املوؤقتــــة حيــــث يكتفـــــى باإ�ســراف طبيــب بيطــري , 

اأو عيــادة بيطريــة , اأو م�ست�ســفى بيطــري .

حيوانية  من�ساأة  باأي  احليوانات  وملحظ  مراقب  من  لكل  ترخي�ص  الوزارة  ت�سدر   -  4
جتارية ، وذلك بعد توافر ال�سروط االآتية :

 اأ - اإجراء اختبار كفاءة فـي التعامل مع احليوانات .

ب - علــى مراقبــي احليوانــات تقديــم ال�ســهادات العلميــة املعادلــة واملوثقــة فـي جمــال 
رعايــة احليوانــات .

ج - ي�ســرتط فـي مراقبــي احليوانــات اأن تكــون لديهــم �ســهادات خربة موثقة ال تقل 
عن )5( خم�س �سنوات فـي املجال ذاته .

د - يكتفى ب�سهادة خربة موثقة مدتها )2( �سنتان ملالحظي احليوانات .

5 - ت�ســدر الوزارة ترخي�سـا موؤقتا للمن�ســاآت اجلديــدة بال�ســروط االآتيــة :

اأ - تكون مدة الرتخي�ص ح�سب نوع وحجم املن�ساأة , على األ تتجاوز مدة �سنة واحدة .
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والهيــكل  املن�ســاآت  اكتمــال  عــدم  فـي حالــة  نفــ�سها  وللمــدة   ، الرتخيــــ�ص  يجــــدد   - ب 
الوظيفـي .

ج - يلغى ترخي�ص املن�ساأة نهائيا اإذا مل تكتمل مباين املن�ساأة وهيكلهــا الوظيفـي خــلل 
الفتــرة التــي حتددهــا الوزارة .

6 - حتدد الوزارة مدة الرتخي�ص الدائم للمن�ساأة .

انتهاك �ساحب  ثبــت  اإذا  املن�ســــاأة احليوانيــة  لت�ســغيـــل  املمنــــوح  ي�ســحــــب الرتخيـــــ�ص   -  7
الرتخي�ص للقانون ، اأو هذه اللئحة ، اأو اإذا اأخل ب�سروط الرتخي�ص .

البـــاب اخلامـــ�ض

املوظفون املخولون �سفة ال�سبطية الق�سائية 

املــادة ) 10 (

يحــق للموظفـني املخوليــن �سفة ال�سبطية الق�سائية دخــول اأي من�ســاأة �ســواء كانــت عامــة 
اأو خا�سة , للتفتي�س والتاأكد من تطبيق اأحكام القانون , وهذه الالئحة , ووفقا لالآتي :

1 - جواز اال�ستعانة باجلهات املعنية . 

2 - احل�سول على اإذن م�سبق من اجلهة الق�سائية املعنية اإذا كانت املن�ساأة منازل �سكنية .

املــادة ) 11 (

تتعر�ص  احليوانات  اأن  الق�سائية  ال�سبطية  �سفـــة  املخولـــني  للموظفــــني  ثبــــت  اإذا   -  1
لالإهمال فـي الرعايــة اأو خلطــر مــا يتعيــن عليهــم تقديــم امل�ســورة والن�ســح مبتطلبات 
الو�ســع  لت�سحيــح  احليــوان  �ساحب  اإلى  عامة  اإر�سادات  �سورة  فـي  باحليوان  الرفق 

ول�سمــان المتثــال للقانــون , اأو هذه الالئحة , اأو القرارات ال�ســادرة مبقت�ســاه .

2 - فـي حالة تكرار االإهمال من قبل �ساحب احليوان تتم م�سادرة احليوان نهائيا وفقا 
لالإجراءات القانونية املعمول بها :

اأ - حمايــة احليوانــات مــن االأذى واحتجازهــا فـي مــكان �سحــي ، وتاأميــن متطلبــات 
الرفــق بهــا .

ب - يتحمل �ساحب احليوان تكاليف النقل والرعاية ال�سحية والبيطرية للحيوانات 
طوال فرتة التحفظ عليها .
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3 - فـي حالة عدم ظهور ملكها االأ�سليني ، اأو التعرف عليهم خلل مدة اأق�ساها )15( 
خم�سة ع�سر يوما يتم التحفــظ علــى احليوانــات وم�سادرتهــا والت�ســرف فـيهــا بالبيــع 
اأو الهبة ملــالك اآخريــن اأو التخلــ�س منهــا بطريقــة رحيمــة فـي حالة ال�سرورة , وحتت 

اإ�سراف بيطري . 

البـــاب ال�ســـاد�ض

نقــــل احليوانــــات

املــادة ) 12 (

ال يجوز نقل احليوانات اإال فـي و�سائل النقل املرخ�ص لها من الوزارة ، ووفقـا لل�ســروط 
واملعاييــر واملمار�ســات العمليــة القيا�ســية للمنظمــة العامليــة لل�سحــة احليوانيــة .

البـــاب ال�سابــع

ا�ستخدام احليوانات لالأغرا�ض العلمية

املــادة ) 13 (

يحظــر ا�ســتخدام احليوانــات لأغــرا�س التجــارب العلميــة اإل بعــد احل�سول على ترخي�س 
من الوزارة , ويعد �ســجل خــا�س لقيــد الرتاخيــ�س ال�ســادرة لهــذا الغــر�س , ول يتــم منــح 

الرتخيــ�س اإل بعــد ا�ســتيفاء الآتــي :
1 - طلب مبني به االأبحاث التي �سيتم اإجراوؤها واملربرات العلمية والتــي مــن اأجلهــا 

�ســتخ�سع هــذه احليوانــات للتجــارب .

2 - خطــة العمــل مت�سمنــة االحتياطــات املتبعــة ، واإجــراءات االأمــن احليــوي واالأدوات 
واملــواد البيولوجيــة امل�ســتخدمة .

3 - اأ�سماء الباحثني ، وامل�ساركني ، وموؤهلتهم .

4 - يجــب اأن تكــون احليوانــات امل�ســتوردة لغــر�ص البحــث العلمــي خا�سعــة الإ�ســراف 
بيطــري ببلــد املن�ســاأ .

5 - يجــب اأن حت�ســل اجلهــة امل�ســتوردة للحيوانات علــى ترخيــ�س ا�ســترياد مــن الوزارة .

6 - ال يجوز ا�ستخدام احليوانات فـي اأكرث من جتربة اإال اإذا اقت�ست ال�سرورة ذلك ، 
وبعد اأخذ موافقة كتابية من الوزارة .
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7 - يجــب علــى جميــع املوؤ�س�ســات البحثيــة التــي ت�ســتخدم احليوانــات فـي التجــارب 
توفـري  مع  احليوانات  هذه  ا�ســتخدام  ملراقبــة  داخليــة  جلنــة  ت�ســكيل  العلميــة 
بالكفــاءة  تتمتــع  وعمالــة   , بيطــري  طبيــب  قبل  من  والطبية  ال�سحية  الرعاية 

واخلربة والدراية املن�سو�س عليها فـي املــادة )6( مــن هــذه الالئحــة .

8 - املوافقــة علــى قيــام الوزارة باالإ�ســراف علــــى خطــوات تنفـيـــذ البحــث ، ومتابعــة 
نتائجــه .

9 - اأن يكـــون �سمـــن �سيا�ســـة اجلــــودة للموؤ�س�ســــة القائمــة علــى ا�ستخــدام احليوانات 
فـي التجارب ال�سيا�سات الآتية :

 اأ - العمل على تخفـي�ص عدد احليوانات امل�ستخدمة .

ب - حت�سني االأ�ساليب امل�ستخدمة فـي التجارب قدر االإمكان .

ج - اأن يتــم اال�ســتغناء عــن احليوانــات باإيجــاد طــرق بديلــة ، اإن اأمكــن .

د - اللتزام باملتطلبات الأ�سا�سية للرفق باحليوان , واملذكورة فـي هذه الالئحة .

هـ - تعريــف العامليــن فـي املوؤ�س�ســة بهــذه ال�سيا�ســات ، وااللتــزام بهــا من قبلهم 
فـي كافة مراحل العمل .

و - اأن يتــم التخلــ�ص مــن جثــث احليوانــات النافقــة وخملفاتهــا اإذا لــزم االأمــر 
وفــق القوانيــن املتعلقــة بال�سحــة , وال�ســالمة البيئيــة .

البـــاب الثامــن

التخلــ�ض مــن احليوانــات

املــادة ) 14 (

وباء  حدوث  مثل  الق�سوى  ال�سرورة  حاالت  فـي  اإال  احليوانات  من  التخل�ص  مينع   -  1
مر�سي , اأو اإ�سابة احليوان باأي اإعاقة حتول دون ا�ستمرار حياته ب�سورة طبيعية .

2 - اإذا ا�ستدعى االأمر التخل�ص من احليوانات كما فـي حاالت مكافحة االأمرا�ص يراعى 
فـي ذلك طريقة الذبح اأو اأي طريقة اأخرى رحيمة , كما يجب اأن تتم عملية التخل�س 
حتت اإ�سراف طبيب بيطــري ل�سمــان فعاليتهــا ، وااللتــزام ب�ســروط الرفــق باحليوان ، 

و�سالمة العاملني , وال�سالمة العامة .
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التخل�ص من جثثها وخملفاتها  فاإنــه يجــب  بالذبــح  مــن احليوانــات  التخلــ�ص  - عنــد   3
اإذا لزم الأمر وفــق القوانيــن والت�ســريعات املتعلقــة بال�سحــة احليوانيــة , كمــا يجب 

توفـري عمالة للتخل�س من احليوانات وفق مبادئ الرفق باحليوان .

 4 - يجب اإراحة احليوانات ، وعدم جعلها ترى الو�سيلة امل�ستخدمة للتخل�ص منها اأو الدم 
املراق اأو اأي حيوان اآخر يعدم اأو يذبح اأمام عينيها , واأن يتم �سقيها قبل الذبح .

مبوقع  املحيطة  اخلا�سة  الظروف  مع  متنا�سبة  املطبقة  االإجراءات  تكون  اأن  يجب   -  5
التخل�س من احليوانات , كما يجب الهتمام ب�سالمة العمال وال�سالمة البيولوجية 

والأمور املت�سلة بالبيئة والأمور املتعلقة براحة احليوانات .

 6 - يجــب العمــل علــى التقليــل مــن احتمــال انت�ســار االأمــرا�ص اإلــى اأق�سى درجة ممكنة 
على اأن يتم التخل�س من احليوان فـي املوقــع نف�سه املوبــوء , اإن اأمكــن .

  7 - يجب توفـري التجهيزات اللزمة لرفع جثث احليوانات ، وطرحها ، والتخلــ�ص منهــا .

تقييــد  بعــد  ممكــن  وقــت  اأ�ســرع  فـي  احليوانات  من  التخل�ص  عمليــة  اإمتــام  يجــب   -  8  
حركــتها . 

 9 - يجــب االقت�ســار علــى احلــد االأدنــى فـيمــا يتعلــق باالإم�ســاك باحليوانــات ، ونقلهــا مــن 
مــكان لآخــر .

10 - مينع تقيــيد احليوانــات عنــد الذبــح اأو التخل�ص ، كمــا مينــع ك�ســر االأرجــل اأو قطــع 
الأوتــار اأو تعميــة احليوانــات , اأو قطــع احلبل ال�سوكي , كما مينع تعليقها من الأرجل 

اأو الأقدام , وذلك ما عــدا الطيــور .

11 - يجب اأن ت�ستوفـي امل�سالخ املعدة لذبح احليوانات اال�سرتاطات املذكــورة فـي الد�ســتور 
الدولــي ال�ســادر مــن املنظمــة العامليــة لل�سحــة احليوانيــة فـي هــذا ال�ســاأن .

�ســريها  حركــة  مــن  اأكثــر  ب�ســرعة  للحركــة  للذبــح  املعــدة  احليوانــات  دفــع  مينــع   -  12
الطبيعيــة ,  حتــى ل تتعــر�س لالإ�سابــة .

االلتزام  مع  التخل�ص  عمليــة  لت�ســهيل  كافـية  بطريقــة  احليوانــات  تثبيــت  يجــب   -  13
مببادئ راحة احليوان , و�سالمة منفذي العمليــة .
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14 - يجب اأن توؤدي الو�سيلة امل�ستخدمة للتخل�ص من احليوانات اإلى نفوقها ، اأو فقدانها 
الوعي ب�سورة �سريعة )وفـي هذه احلالة يجب اأن ت�ستمر احليوانات دون اإفاقة حتى 
املـوت( ، واأن تكــــون الو�سيلــــة امل�ستخدمـــة غيـــر عنيفـــة ، وال ت�سبــــب اأملا للحيوانــــات ، 

اأو �ســعورها باخلــوف ، اأو املعانــاة قبــل النفــوق .

امل�سابــة  احليوانــات  مــن  التخلــ�ص  ت�ســتدعي  التــي  الوبائيــة  االأمــرا�ص  حالــة  فـي   -  15
يجــب اأن يتــم ذلــك مــن احليوانــات املوبــوءة اأوال ، تليهــا تلك التــي اختلطــت بهــا ، ثــم 

احليوانــات املتبقيــة ، وذلــك بعــد اأخــذ موافقــة الوزارة .

16 - يجب اأن تتم عملية التخل�ص من احليوانات بعيدا عن التجمهر قدر االإمكان للحــد 
مــن ترويــع احليوانــات .

عن  الواردة  وال�سوابط  املعايري  وفق  احليوانات  من  التخل�ص  بو�سائل  التقيد  يتم   -  17
املنظمــة العامليــة لل�سحــة احليوانيــة فـي حالــة عــدم ا�ستخدام طريقة الذبح ، ووفق 

املعايري املذكورة قرين كل و�ســيلة ، ووفــق التجهيــزات املمكنــة .

18 - يجــب علــى الطبيــب البيطــري اإعــداد تقريــر بكافــة تفا�سيــل عمليــة التخلــ�ص من 
نهايــة  عنــد  ذلــك  ا�ســتدعت  التــي  واالأ�ســباب   ، اإ�ســرافه  التــي متــت حتــت  احليوانات 

عمليــة التخل�ص ملراجعتــه مــن قبــل الوزارة فـي اأي وقــت تــراه .

البـــاب التا�ســع

اأحكـــام ختاميـــة

املــادة ) 15 (

مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�ص عليها قانون اآخر ، ت�سدر الوزارة الئحة بالتدابري 
االإدارية ، توقع على كل من يخالف اأي حكم من اأحكام القانون ، وهذه الالئحة .
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الهيئـة العامـة للدفـاع املدنـي والإ�سعاف
قـــرار

رقـــم 2020/259 
باعتماد اجلزء الرابع من ال�سرتاطات الوقائية

للمواد اخلطرة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليـج العربية

ا�ستنادا اإلى قانون الدفاع املدين ال�سادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقم 91/76 ،   
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/3 باإن�ساء الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعـاف ،

واإلى نظام الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/68 ،      
اخلليـج   لدول  التعاون  جمل�س  بدول  الداخلية  وزراء  واملعايل  ال�سمو  اأ�سحاب  قرار  واإلى 
العربيـــة فــــي الجتمـــاع الثانــــي والثالثـــني املنعقد فـي املنامة فـي مملكة البحرين بتاريـخ 
، باعتمــاد اجلـزء الرابــع من ال�سرتاطات  ، املوافـق 28 نوفمبـر 2013م  25 حمرم 1435هـ 

الوقائية للمواد اخلطـرة ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامـة .

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى 

يعتمد اجلزء الرابع من ال�سرتاطات الوقائية للمواد اخلطرة بدول جمل�س التعاون لدول 
اخلليـج  العربية ، املرفق . 

املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�س مع اأحكامـه .     

املــادة الثالثــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 11 من ربيـع الأول 1442هـ
املـوافــــق : 28 من اأكتوبــــــــــر 2020م

الفريق ح�سن بن حم�سن ال�سريقــــــــي
 املفتــــــــــ�س العــــــــــام لل�سـرطــــــــة واجلمــــــــارك

                                                                           رئيـــــ�س جملــــــ�س اإدارة
 الهيئـــــة العامــة للدفـــاع املدين والإ�سعــاف
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المقدمة

إن إنتشــار وإســتخدام وتــداول المــواد المشــعة والكيماويــة وغيرهــا مــن المــواد الخطــرة  حتم 
علــى الســلطنة وكذلــك الحــال بالنســبة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي إتخــاذ سلســلة مــن 
التدابيــر وبشــكل واســع فــي الكثيــر مــن الصناعــات والمؤسســات الطبيــة ومراكز البحــوث لما 
لهــذه  االســتخدامات والمــواد مــن مخاطــر ، مــن هــذا المنطلــق يســر الهيئــة العامــة للدفــاع 
ــواد  ــة للم ــع الخــاص باالشــتراطات الوقائي ــم »الجــزء الراب ــدم لك ــي واإلســعاف أن تق المدن
الخطــرة« كجــزء مــن مجموعــة »شــروط الســامة واإلشــراف الوقائــي« بعــد أن تــم توحيدهــا 
وإعتمادهــا مــن قبــل أصحــاب الســمو والمعالــي وزراء الداخليــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربــي بقــرار الموافقــة باعتبارهــا القواعــد التفصيليــة الحتياجــات الســامة والوقاية 
مــن مخاطــر المــواد الخطــرة , ومكمــًا لهــا بهــدف حمايــة األرواح والممتلــكات مــن أخطــار 
المــواد الكيماويــة الخطــرة - ســواًء كان ذلــك  باإلنفجــار أو االشــتعال أو التســمم أو غيرهــا 
مــن المخاطــر – بغيــة ضمــان توفيــر الظــروف اآلمنــة لهــا والتقليــل مــا أمكــن مــن خطورتهــا 

فــي الحــوادث العرضيــة , مــن خــال توفيــر االحتياطــات الوقائيــة المناســبة لهــا.

إن هــذه االشــتراطات شــأنها شــأن األنظمــة المماثلــة فــي العالــم حيــث  جــاءت بصــورة عامــة 
لتطّبــق علــى تخزيــن وتــداول ونقــل المــواد الكيماويــة الخطــرة األكثــر شــيوعًا .

ــق  ــي تطبي ــع الجهــات المختصــة ف ــي تعــاون جمي ــة العامــة ليحذوهــا األمــل ف إن هــذه الهيئ
شــروط هــذا النظــام , كمــا تهيــب بالمصمميــن والمنفذيــن التقيــد بمــا جــاء فــي هــذا الجــزء من 
االشــتراطات الوقائيــة لمراجعتهــا فــي أول مراحــل التصميــم والتنفيــذ وصــوال ألفضــل النتائــج 

وتحقيقــًا للهــدف المنشــود فــي حمايــة األرواح والممتلــكات مــن أخطــار المــواد الخطــرة.

اإلشتراطات الوقائية للمواد الخطرة

5
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تعاريف ومصطلحات عامة

1- الجزء األول: متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المنشآت.
2- الجزء الثاني: االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار.

3- اجلزء الثالث: اشتراطات الخدمات الهندسية.

4- اجلزء الرابع: االشتراطات الوقائية للمواد الخطرة.

5- اجلزء اخلام�س: الشروط اإلدارية لمتطلبات السالمة واإلشراف الوقائي.

6- اجلهة املخت�صة: هي الجهات الرسمية )حكومية( المخّولة - أو من يمثلهـــا - والمسئولــــة قانونًيا عن إصـــدار 
القرارات التنظيمية وفرض المتطلبات واالشتراطات الفنية وإصدار التراخيص )تصاريح( الخاصـــة بإقامـة 
المنشـــآت لمختـــلف األنشطة، ومن ثمة إصدار الترخيص )التصريح( المهني - بعد إقامة المنشأة - لمزاولة 
النشاط المخصص والمصرح  به في ترخيص إقامة المنشأة. ويعتبــر الدفـــاع المدنـــي )اإلطفاء( أحـــد هذه 

الجهــــات المختصة إضافة إلى الوزارات والجهات الحكومية األخرى ذات العالقة.
7- سائل اشتعالي :Flammable Liquid سائل له نقطة وميض Flash Point أقـــل من °60م وضغـــط 
بخاري يتجــاوز 2.76 بار عند درجة حرارة °37.8م. وتزداد درجة خطورة السائل االشتعالـي بانخفـــاض 

نقطة وميضــه.
8- سائل احتراقي Combustible Liquid: سائل له نقطة وميـــــض Flash Point أعلــــى من °37.8م 

       وأقـل مـن °93.3م.
9- نقطة الوميضFlash Point : تمثل أدنى درجة حرارة يطلق السائل عندها أبخرة كافية لتتحد مع الهـــواء         

ن  مزيج اشتعالي إلحداث ومضة عند تعريض المزيج لمصدر إشعال.         وٌتكـَوِّ
10- الخزانات الثابتة: يقصد بها الخزانــات غيــــر المتنقلــــة وغيـــر المتحركــــة، وتكون مثبتــــة في 

وضعهــــا وفي موقعهـــا.
11- التأريض Earthing: الربط الكهربائي المباشـــر ألي موصل مع األرض بوسائــــط جيـــــدة للتوصيــل 
الكهربائــي )إلكترود Electrode(. وُيقال بأن الجسم )الُمِعـــــّدة( ُمَؤرَّض عندما يكــــون مربوطًا كهربيـــا 
بإلكترود مثبَّت في األرض  بدون ُمصِهر )Fuse( أو مفتاح كهربائي أو قاطع للدائرة الكهربائيـــة أو غيـــر 

ذلك.
12- الحماية الكاثودية Cathodic Protection: تقنية للسيطرة على (أو إجبار التيـــار الكهربــــي علـــى 
منع) تآكل  السطح المعدني لخزان مدفون النفط )مثاًل( بجعله الكاثودCathode  )القطـــب السالـــب(، وذلك 
  Anode بربط )توصيل( المعدن المطلوب حمايته )أي الخزان( بمعدن آخر سهل التآكل ليكون بمثابة األنود

)القطب الموجب(. 
)الحظ: مفهوم التآكل يختلف عن مفهوم الصدأ(.

13- سائل غير مستقر Unstable Liquid: هو السائل الذي في حالته النقية َيَتَبْلَمر Polymerize بعنف 

أو يتحلل أو تحدث له تغيرات كيميائية أخرى عنيفة، أو يصبح ذاتي التفاعـــل في ظروف تعرضـــه لصدمـــة أو 

اإلشتراطات الوقائية للمواد الخطرة
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الأن�شطة التي تتعلق بتخزين وتداول ونقل املواد اخلطرة

-28-



اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

ضغط أو حرارة.

14- المواد غير المتوافقة :Incompatible Materials هي المواد التي تشكـــل مخاطـــرة للتفاعـــالت 

الخطرة مع المواد  األخرى المتواجدة معها بنفس موقع التخزين - خاصة في ظــروف احتماالت تعرضهمـا 

للتقارب أو االلتقــــاء أو االختالط العرضي أو المتعمد مما ينتج عنه حـــدوث تفاعــــالت خطـــرة قد تؤدي 

إلى االشتعـال أو االنفجــــار أو تولد غازات سامة أو تنتج مواد خطرة أخرى.

15- كاشف غاز:Gas Detector  جهاز مدمج بَمَجس Sensor يستشعر ويقيس نسبـــة الغـــاز - الُمصمـــم 

والُمخصص له - في محيط الموقع المثّبت فيه. وللعلم، فإن لكل غاز َمَجس Sensor خاص به وال يمكن 

استعماله لغازات أخــــرى.

16- َمَجْس :Sensor أداة استشعار تكون مثبتة بكاشف الغاز وخاصة لغاز معين، ولبعـــض كاشفـــات الغـــاز 
خاصية الكشف  المتعدد )ألكثر مـن غــــاز( - وذلك الحتوائهـــا علـــى أكثـــر مـــن َمَجس. ولبعٍض آخــــر 

خاصيـــة استبدال المجـس – وذلك للكشف عن غازات متعددة. 

ك جـــزًءا  17- صمــام عزل تلقائي :Solenoid Valve صمـــام كهـروميكانيكـــي )جـــزًءا كهربائًيا ُيحـــرِّ
       ميكانيكيـــــًا( مربــوط  بجهاز )لوحة( تحكم - يستخدم للغاز أو السائل - يوقف دفق الغاز أو السائل في حال 

       تلّقيه إشــارة كهربائيــــة مـــن جهاز التحكم.

18- صمام مغلق نظاميًا :Normally Close صمــام كهــروميكانيكــــي يبقــــى مغلًقا فـــي حـــال فصـــل 
       التيارالكهربـــائي عنــه.

19- مصمام فتوح نظامياً Normally Open : صمام كهروميكانيكي يبقى مفتوًحا في حال فصل التيــار  
       الكهربائي عنه. 

20- منظم دفق الغاز Regulator Valve: صمام معّير مسبقا ال يسمح بمرور الغاز بضغط أعلى من 
       الضغـــط المعّيــر عليه.

21- صمام أمان Safety Relieve Valve: صمام لتخفيف )عن طريق التصريف( الضغط الزائد - يفتح 
       ويغلق تلقائًيا عندما يتم تجاوز الضغط الُمصمم عليه - للحفاظ على الضغط الداخلي للحاوية الُمرّكب عليها.

22- صمام عدم رجوعNon-Return Valve : صمام يسمح بدفق الغاز أو السال باتجاه واحد ويمنع 
.Check Valve العكس، ويسمى أيضا صمام صد       

ـر Vaporizer: جهاز تبخير باستخدام الحرارة - يتلقى الغاز فـي حالتـــه المسالــة ويضيـــف لــــه  23- الُمَبخِّ
حرارة كافيــــة لتحويله إلى الحالة الغازية - تمهيًدا لالستفادة من الغاز في االستخدامــات العامـــة كالتدفئـــة 

والطبخ وخالفهما.

24- ُجوَرة Pit: حفرة الستيعاب االنسكابات المتوقعة للسوائل، تكون تحت مستوى األرض وجـــدرانهــــا مـــن 
       الطابوق أو اإلسمنت، عليها غطاء محكم الغلق وتكون في موقع مناسب - داخل أو خارج منطقة التخزين. 

25- الوحدات المختصرة:
        سم = سانتي متر  ،  ملم = مّلي متر ،  كم = كيلو متر  ،  ث = ثانية  ،  د = دقيقة °م = درجة مئوية.

اإلشتراطات الوقائية للمواد الخطرة
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نظام الترقيم المّتبع للفصول 

مثال/  الفصل )4/1/3( = ) جزء / باب / فصل (

الرقم 4 يشير إلى الجزء الرابع - الرقم 1 يشير إلى الباب األول - الرقم 3 يشير إلى الفصل الثالث

وبمعنى آخر هو الفصل الثالث من الباب األول في الجزء الرابع )الغاز البترولي المسال(

اإلشتراطات الوقائية للمواد الخطرة
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السوائل القابلة لالشتعال

السوائل القابلة لاشتعال

تعاريف تمهيدية :

السائل االشتعالي Flammable Liquid : أي سائل نقطة وميضه Flash Point  أقل مـن 60oم.
السائل االحتراقي Combustible Liquid: أي سائل نقطة وميضه أعلى من 37.8oم وأقل من 93.3oم.
نقطة الوميض Flash Point : تمثل أدنى درجة حرارة يطلق السائل عندها أبخرة كافية لتتحد مع الهواء 

ن مزيج اشتعالي إلحداث ومضة عند تعريض المزيج لمصدر إشعال .  وٌتَكوِّ

وتزداد درجة خطورة السائل االشتعالي بانخفاض نقطة وميضه.)الومضة: عبارة عن وهج اشتعالي لحظي مفاجئ عابر(.

تنويه: يستخدم المفهوم العام لمصطلح » السوائـل االشتعالية « أو »سائـل«  في هـــذا الجزء بقصد اإلشـــارة 
للسوائل االشتعالية و/أو االحتراقية على حد سواء - ما لم ُيَحـدَّد خالف ذلك في بنود الجزء.

خزان مستوسط )بينّي( Intermediate Storage Tank: خزان يستخدم للـــتزّود المرحـــلي بالوقــــود 
)يكـــون مثبتـــًا أو يمكن تحريكه( ويقع بين خزان التموين الرئيسي للوقود والمعدات المستهلكة للوقــود )في 

العمليات التشغيلية للنشاط أو العمل القائم(.

1- تمهيد ومتطلبات عامـّة

1/1 ُتصنَّف فئات السوائل االشتعالية وفق الجدول التالي:

نقطة الغليان )°م(نقطة الوميض )°م(الفئة

أقل من 37.8أقل من 22.8 أولـى - أ

مساوية أو أعلى من 37.8أقل من 22.8أولى - ب

مساوية أو أعلى من 22.8 وأقل من 37.8أولى - جـ

مساوية أو أعلى من 37.8 وأقل من 60.0ثانية

مساوية أو أعلى من 60.0 وأقل من 93.0ثالثة - أ

مساوية أو أعلى من 93.0ثالثة - ب

جدول )1-1-1(: فئات السوائل اإلشتعالية

25

البـــــاب الأول 
الأن�شطة التي تتعلق بتخزين وتداول ونقل املواد اخلطرة
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ال�شوائل القابلة لال�شتعال 
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السوائل القابلة لالشتعال

2/1 يجب الحصول على ترخيص من الدفاع المدني )اإلطفاء( قبل المباشرة بمزاولة األنشطة التالية:-
1- تخزين أو استعمال سوائل اشتعالية من الفئة األولى أو الثانية – في الحاالت التالية:

 أ- إذا زادت الكمية عن 40 لتر داخل أي وحدة سكنية.

ب- إذا زادت الكمية عن 230 لتـــــر داخــــل أي مبنـــى.

ج- إذا زادت الكمية عن 2500 لتـــر خــــارج المبنــــــى.

     * يستثنى من ذلك األصباغ التي تحفظ الستعمالها في موقع العمل )لطالء المبنى أو جزًءا منه( لمـدة ال تزيـد  

         عن 30 يومًا ، والوقود الذي في خزانات المركبات والقوارب وما شابهها.

2- تخزين أو استعمال سوائل اشتعالية من الفئة الثالثة – في الحاالت التالية:
 أ-  إذا زادت الكمية عن 230 لتر داخل أي مبنى.

ب- إذا زادت الكمية عن 2500 لتر خـارج المبنــى.

3- وسائل نقل )المركبات( السوائل االشتعالية – سواًء كانت على شكل صهاريج أو أوعية منقولة.

3/1 السوائل التي ليس لها نقطة وميض والتي يمكـن أن تشتعل في ظروف خاصة - مثل بعض المــواد 
الهيدروكربونية المهلجنة - أو اشتعال خليطها مع بعـض السوائل االشتعاليــة ال تخضـــع للشــروط 

الواردة في هذا الفصل.

4/1  ُتعامل السوائل غير المستقرة Unstable Liquid على أنها من الفئة األو لى - أ .

2- تخزين أوعية السوائل ) االشتعالية في مخزن منعزل (

األوعية : يقصد بها عبّوات )ِبِسعات محددة( محكمة الغلق تستخدم عادة لحفظ السوائل االشتعالية من التسـرب أو 
االنسكاب أو تطاير أبخرتها للخارج.

1/2 تطبق متطلبات تخزين أوعية السوائل االشتعالية على الحاالت التالية:
1- أوعية ال تزيد سعة الوعــــاء الواحـــــد منهــــا عــــن 450  لتـــر.

2- خزانات قابل للنقل ال تزيد سعة الواحد منها عن 2500  لتر.
3- خزان مستوسـط )بينّي( ال تزيــــد سعتــــه عــــن 3000  لتــــر.

2/2 يجب أن تكون األوعية )العبوات( المستخدمة في تخزين ومناولة السوائل االشتعالية مصنعة طبقًا  
للمواصفات العالمية المعتمدة ووفقًا الجدول التالي:

26
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نوع الوعاء
فئة السائل االشتعالى

الثالثة- أالثانيةاألولى- جـاألولى- باألولى- أ

0.515520قناني زجاجية

520202020وعاء معدني أو بالستيكي معتمد

1020202020أوعية مأمونة خاصة للغرض

450450450450450برميل معدني

30003000300030003000خزان نقال معدني معتمد

52020450450بولي إيثيلين أو ألياف معتمدة

جدول )2-1-1(: السعة القصوى المسموح بها )باللتر( ألنواع أوعية وفئات السوائل االشتعالية 

3/2 متطلبات الموقع :
1/3/2 يجب تخزين أوعية )عبوات( السوائل االشتعالية في مخازن خاصة تكون وفق الشروط الوقائية في 
         مباني التخزين الواردة في الجزء األول وفي مواقع مناسبة يتم تحديد موقعها تبعًا ألنــواع وكميــات  

         السوائل المراد تخزينها.

2/3/2 يجب أن ال تقل المسافة بين موقع تخزين السوائل االشتعالية والمباني المجاورة عن 6 م.

4/2 متطلبات تخزين السوائل االشتعالية داخل المبنى:
1/4/2 عناصر ومواصفات البناء للمخزن.

1- يجب أن يكون مبنى التخزين من طابق واحـد )أرضي فقـــط( .

2- يجب أن تكون الجدران من الخرسانة أو الطابوق )األسمنتــي(.
3- يجب أن يكون السقف من مواد خفيفـة ومقاومة للحريق بهـدف تصريف ضغط اإلنفجار المحتمل 

    وللحد من األضرار.

4- يجب أن تكون أرضية مبنى التخزين من الخرسانــة، وأن تكــون مقاومـــة لتسّربـــات السوائـــل 
االشتعالية ) خاصة في زوايا اتصالها بالجدران ( .

5- يجب إقامة عتبات صد أمام أبـواب مبنـى التخزيـن بارتفاع ال يقـل عن 10سم بهـــدف إيقــــاف 
    التسربـــات واالنسكابات المحتملة للسوائل االشتعاليـة إلى خارج المخزن أو )كخيــــار بديــــل( 

    خفــــض أرضيــة التخزيـــن عن مستــــوى األرضيـــة المحيطــــة بمبنـــى التخزيـــن بمقـــدار 

    10 سم علـــى األقــــل.

6- يجب عمل أرضية المخزن بميل محسوب ألغراض تصريف التسربات واالنسكابات العرضيــة 
للسوائــــل .
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  7- يجب عمل شبكة تصريف مستقلة ألرضية المخزن لتأمين تحويل وتصريف تسربــات السوائل 

      إلى جورة تجميع خارجية خاصة للغرض.

  8- يجب توفير عدد مناسب من المخارج في مبنى التخزين ألغراض اإلخــالء الطــــارئ وفـــق 

      متطلبات الجزء األول.

  9- يجب أن تكون مخارج مبنى التخزين خالية تمامًا من معوقات اإلخالء الطارئ.

10- يجب أن تكون أبواب مبنى التخزين مقاومة للحريق لمدة ال تقل عن ½ ساعة، كمـا يجـــب أن 
      تكون سهلة وحرة الفتح نحو الخارج وُتغلق تلقائّيا عند تركها.

2/4/2 متطلبات التهوية لمبنى التخزين:
1- يجب عمل نوافذ تهوية علوية وسفلية لمبنى التخزين تكون مطلة للخــارج مباشــرة وتغطـــى من 
الخارج بشبك معدني ذو فتحات صغيرة ال تزيد عن 1سم2 بما يمنع دخـول األشياء والمحذوفـات 

إلى المبنى، مع مراعاة أن تكون مساحات نوافذ التهوية تتناســـب مع حجــــم المخـــزن وكميــة 

المخـزون وتصنيفـه.

2- في حال تركيب تهوية ميكانيكية ألبخرة السوائل االشتعاليـــة يجـــب أن تخضــــع لمواصفـــات 
ومتطلبات الجزء الثالث وعلى أن تكون معدات التهوية الميكانيكية عازلة للشرر.

3- يجب أن تكون التهوية الميكانيكية موصلة بقناة Duct تهوية سفلية تكون فتحتها على ارتفاع 30 
سم )كحد أقصى( من أرضية مبنى التخزين - لكون األبخرة االشتعالية أثقل من الهواء.

3/4/2 متطلبات التمديدات والتركيبات الكهربائية في مبنى التخزين:
1- يجب تثبيت التمديدات والتركيبات الكهربائية على الجدران على ارتفاع آمن ال يقل عن 2 م من 

    أرضية مبنى التخزين. 

 2- يجب أن تكون تركيبات وتجهيزات التمديـدات الكهربائية لمخازن الفئتين األولـــى والثانيـــة من 
     السوائل االشتعالية من النوع العازل للشرر، أو تكون التمديـدات في أنابيـب من الحديـد المجلفـن.

 3- يجب أن تكون كمية اإلضاءة مناسبة لحجم مبنى التخزين وأن تكـــون المصابيـــح  الكهربائيـــة 
     المستخدمة لإلنارة من األنواع التي ال تسخن كثيرًا )ضئيلة اإلطالق للحرارة(.

 4- يجب تثبت مصابيح اإلنارة في سقف مبنى التخزين أو على األماكن العلوية للجـدران، وأن تكون 
    المصابيح مزودة بأغطية واقية للشرر ومقاومة للصدمات وظروف المناخ.

4/4/2 متطلبات الوقاية من الحريق لمبنى التخزين:
  Dry Powder 1- يجب تجهيز مبنى التخزين بمطفآت حريق يدوية من نوع المسحـــوق الجــــاف

    وفـــق األعداد والسعات التي يحددها الدفاع المدني )اإلطفاء(.

2- للدفاع المدني )اإلطفاء( الحق بطلب ما يراه مناسبًا بتوفيـر أنظمـــة مكافحـــة ثابتـــة تلقائيـــة أو 
    يدويـــة أو متنوعة ) تلقائية ويدوية (, وذلك حسب خطورة المواد وكميتها.
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5/4/2 شروط التخزين:
1- يجب أن ال يزيد ارتفاع التخزين عن 2 م، وشريطة عدم تعـارض ذلك االرتفاع مـــع ارتفـــاع 

    »تحمـــل التكديس« المسموح به لنوعية كل عبوة .

2- يجب أن ال يقل عـــرض الممــــرات )بيـــن صفوف المخزون( عن  1 م .

3- يجب أن ال تقل المسافة الفاصلة بين صفوف المخزون والجدران عن 1 م .
4- يجب وضع )تخزين( أوعية السوائل االشتعالية على قواعد نقل )منصــات Pallet( بارتفـــاع ال 

    يقل عن 15سم.

5- يجب وضع عالمات ولوحات إرشادية ُتحدِّد نوعية المخزون وجـوانب خطورتهــا.
6- يجب حفظ األوعية في وضعها الطبيعي القائم ومغلقة بإحكام.

7- يجب أن تكون األدوات المستخدمة في فتح األوعية من النوع الذي ال ُيحِدث الشرر.
8- ُيمنع التدخين داخل مبنى تخزين السوائل االشتعالية .

9- ُيمنع استخدام اللهب المكشوف أو معدات التسخين أو أية مصادر حرارية أخرى داخل المبنـــى، 
    كمــا يمنع تقريب مصادر الحرارة من الخارج ألقل من 6 م من مبنى التخزين.

 Incompatible Materials 10- يجب فصل السوائل االشتعاليـــة عن المـــواد غيـــر المتوافقـــة
      كالتالي:

أ -  يجب فصل السوائل االشتعالية عن المواد غير المتوافقــة لمسافــة ال تقــــل عـــن 8 م. وتشمــل 

     المـــواد غـــير  المتوافقة المنتجات التي تحوي أكثر من %5  بالوزن أحمــاض أو قلويـــات أو 

     مواد مؤكسدة.

ب- يمنع تخزين المواد التي تتفاعل مع الماء بنفس منطقة تخزيــن السوائــل االشتعاليـــة.

11- يجب وضع العالمات التحذيرية التالية: ممنـوع التدخيـــن، خطـــر، سوائـــل اشتعاليــة.
12- ُيمنع دخول غير المختصين إلى مباني تخزين السوائل االشتعالية.

5/2 التخزين الخارجي للسوائل االشتعالية:
التخزين الخارجي )أو خارج المباني(: يقصد به التخزين على قطعة أرض فضاء ُمَسّورة تكــون بأرضيـــة 

مبلطـــة )أو مشيدة من الخرسانة(، وتستخدم عادة ألغراض للتخزين.

       1/5/2 متطلبات وشروط التخزين الخارجي:
1- يجب أن يقتصر التخزين الخارجي على األوعية سعة 100 لتر فأكثر.

2- يجب تحويط أرضية المخزن الخارجي بعتبة صد بارتفاع ال يقل عن 15 ســـم مــع عمل شبكـــة 
    تصريف مستقلة لجمع تسربات وانسكابات السوائل االشتعالية في جورة خارجية خاصة للغرض.

3- يجب تشييد سور من الشبك المعدني حول المخزن الخارجي علـى أن ال تزيـــد فتحاتـــه عن 12 
    سـم2 وأن ال يقل ارتفاعه عن 3 م.
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4- يجب توفير أكثر من مخرج في سور المخزن الخارجي بحيث ال يقل عرض الم خرج الواحد عن 3 م.
5- يجب تظليل المخزن الخارجي بمواد خفيفة ومقاومة للحريـــق لحمايــة المخــزون من تأثيـــرات 

    حرارة الشمس.

6- يجب أن ال تقل المسافة الفاصلــة بين المخـــزون والســــور الخارجـــي للمخـــزن عن 1 م.
7- يجب أن يكون المخزن الخارجي ومحيطه خاليّا من الحشائش واألعشــاب أو أيــة مواد أخــرى قابلــة 

     لالشتعال.

2/5/2 التمديدات والتركيبات الكهربائية للتخزين الخارجي:
1- يجب أن تكون التركيبات والتجهيــزات والتمديــدات الكهربائيـــة في المخـــزن المحتـــوي على 
    السوائل االشتعالية من الفئة األولى والثانية من النـــوع العــازل للشـــرر، أو تكـــون التمديـــدات 

    الكهربائية ضمن أنابيب من الحديد المجلفن.

2- يجب أن تكون إضاءة المخزن مناسبة لحجمه وأن تكـون المصابيـــح بأغطيـــة مقاومــة للكســـر 
    وواقية من تأثيرات المناخ.

       3/5/2 متطلبات الوقاية من الحريق للتخزين الخارجي:

  Dry Powder 1- يجب تجهيز موقع التخزين بمطفآت حريق يدوية من نـوع المسحـــوق الجـــاف
    وفـــق األعداد والسعات التي يحددها الدفاع المدني )اإلطفاء(.

2- الخزانات الثابتة للسوائل االشتعالية الخزانات الثابتة: هي خزانات مثّبتــة فــي موقعهـــا وعلـــى 
     وضعها المستقر وغير متنقلة وليست قابلة للتحريك مـن موقعها.

3- الخزانات الثابته للسوائل االشتعالية

الخزانات الثابته : هي خزانات مثبته في مواقعها وعلى وضعها المستقر وغير المتنقلة وليست قابلة لتحريك من 
موقعها .

1/3 المتطلبات العاّمة للخزانات الثابتة :
1/1/3  يجب تقديم شهادة من الجهة الُمصنعة لخزان السائل االشتعالــي توضــح السعــة واختبــار الضغــط 
                 الساكن على الخزان بما يصل حتى 10 رطل/ بوصـة مربعة علــى األقــل ويبقــى تحــت الضغـــط 

                 ذاته لمدة 24 ساعة على األقل. وأن الخزان تم تصنيعه حسب المواصفات العالميـة المعتمـــدة، مــع 

                 بيان رقم المواصفة .

2/1/3  الخزان المصنع والمصمم كخزان فوق األرض يمنع وضعه تحت األرض.

3/1/3  الخزان المصنع والمصمم كخزان تحت األرض يمنع وضعه فوق األرض.
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4/1/3 يسمح فقط باستخدام الخزان المصنع من المواد االشتعالية طبقًا للمواصفـــات العالميـــة المعتمـــدة  
          )كالبالستيك المقوى باأللياف الزجاجية GRP( كخزان تحت األرض .

5/1/3  يجب تقديم مخطط هندسي تنفيذي لموقع الخــزان نسبـــة للموقـــع العـــام للمنشـــأة - يشمـــل التفاصيـــل 
              الخاصة بالخزان )شكل )1-1-1(( بما في ذلك بقيـــة التمديـــدات وأعمـــال الوقـــود - وذلك لدراستـــه 

             واعتماده من قبل الدفاع المدني )اإلطفاء(.  

6/1/3  يجب مراجعة الدفاع المدني )اإلطفاء( بعد االنتهاء من تركيب الخزان للحصول على الترخيص 
          النهائي الالزم لتعبئة الخزان - وذلك بعد التأكد من التقيد بالمخططـــات المعتمـــدة والمتطلبـــات 

          الوقائية. ويجدد الترخيص دوريًا مع توافر االشتراطات الوقائية. 

2/3 متطلبات خاصة لخزان أسطواني أفقي تحت األرض: يقصد به الخزان الذي يوضع تحـت سطــح 
      األرض - ويكون أسطوانيًا الشكل ومثبت بالوضع األفقي.

1/2/3  خزان السائل إذا كان أسطوانيـا وأفقــي التصميــــم يجـــب أن يكـــون مدفـــونًا تحـــت األرض في 
المنشآت الدائمة، وُيصـّرح بتركيبه فوق األرض في المشاريع المؤقتة بحيث ال تزيــد مدتهــا عن 3 

سنوات، مع تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المختصة .

استثناء : للدفاع المدني )اإلطفاء( الحق بالسماح بوضع خزان أسطواني أفقي فـــوق األرض فـي 
المنشــآت الدائمة مع طلب كافة االشتراطات الوقائية الضرورية، وذلك حسب مـا يراه المختصـون 

وخصوصية الموقع والنشاط.

2/2/3 مواصفات الخزان:
1- يجب أن يكون تصميم وتصنيع الخّزان وفقًا للمواصفات العالمية المعتمدة وبما يضمـــن اآلمـــان 
    والتحّمل المنشودين من استخدامه - بما في ذلك متانة األنابيب والتوصيـــالت في منـــع تســـّرب 

    السائل والبخار االشتعالي منه.

2- يجب أن يكون شكل الخّزان أسطوانيًا .
3- يجب أن ال يكون )وعدم استحداث( في الخّزان فتحات غير الفتحات المصممة أصاًل ألغـــراض 

    التعبئة والتهوية والتفريغ وقياس كمية السائل.

3/2/3 المتطلبات الوقائية للخزان :
 Bitumen 1- يجب حماية جسم الخزان من الصدأ وذلك بطالئه بطبقات كافية من الصبغ والبيتيومين

    العازلين.

2- يجب وضع الخزان في غرفة تحت األرض مبنية من الخرسانة المسلحة بحيــث ال يقـــل ُسمـــك 
    الجدران واألرضية عن 25 سم كما هو موضـــح بالشكـــل )1-1-1( )مع التقيد بكافة التفاصيــل 

    الموضحة بالشكل(، كما يجب أن ال يقل حجم الغرفــة عن %110 من حجـــم الخـــزان لضمــان 

    استيعابها لكامل السعة في حال التسرب.
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3- يجب تثبيت الخزان بالقاعدة الخرسانية بعــدد كاِف من المرابط الفوالذيـــة الخاصـــة للغــرض .
4- يجب ردم محيط الخزان بعد وضعه بالغرفـة المخصصة له بالرمل الجاف النظيـف أو الحصـــى 
    تبعًا لنوع الخزان وتوصيات المصّنع بهذا الشأن – بهدف احتــواء أية أبخــرة اشتعاليـة محتملـــة 

    ناتجة عن المواد البترولية في الخزان.
5- يجب أن ُتحاط فتحة تفتيش الخزان بجدار خرساني مسلح ال تقل سماكته عن 20 سم ويرتفع قلياًل 

    عن مستوى األرض لمنع تسُرب الماء إلى الداخل ويكون له غطاء مناسب.

6- في حال ُعرضة غرفة الخزان لمرور السيارات عليها يجب حساب االعتبارات اإلنشائيــة التــي 
تضمن متانة سقفية موقع الغرفة وتحملها لألثقال المروريــة - وذلك بتطبيـــق أحـــد الخيـــارات 

التالية فـوق غرفة الخزان :

 أ - وضع طبقة من الرمل بُسمك 1 متر على األقل.
ب- وضع طبقة من الرمل بُسمك  50سم تعلوها طبقة من اإلسمنت المسلـح بُسمـــك 15 ســــم 

    تمتد أفقيا  بمقدار ال يقل عن 30 سم من أطراف حيطان الغرفة ومن جميع الجهات.

ج - وضع طبقة من الرمل بُسمك  50سم تعلوها طبقة من اإلسمنت المسلح المسفلت سماكة 20 سـم.

7- يجب أن ال تِقل المسافة األفقية الفاصلة بين طرف غرفة الخزان والمنشآت المجــاورة عن 1 م.
8- في حالة استخدام المضخات المغمورة - في الخزان لسحب السائل - يجـــب سّد الفراغـــات في 

    فتحة التفتيش حول التمديدات الكهربائية الواصلة بين المضخة ومصدر التيار بمادة عازلة.

9- يجب تركيـب غطاء ُمحكم اإلغالق لفتحة قياس منسوب السائل.
4/2/3 متطلبات أنبوب تعبئة الخزان:

1- يجب أن يتناسب قطر أنبوب التعبئة مع قطر خرطوم التفريـغ من ناقلـة الوقـود.
2- يجب أن يمر أنبوب التعبئة عبر سقف الخّزان ويمّتد إلى األسفل بداخل الخزان حتى يصل إلى 

    عمق 15سم من قاعدته .

3- يجب أن يكون أنبوب تعبئة الخزان بعيدًا عن األماكن المحتملـة ألخطـــار الحريـــق - أو عـــن 
    الحفر والسراديب المعرضة لتجّمع األبخرة والسوائل االشتعالية فيها.

4- يجب أن تكون نقطة التعبئة مميزة بعالمات إرشادية تبّين بوضوح نوع السائـل وعبارة: خطر - 
    نقطة تفريغ صهريج وقود.

5- يجب طلي جميع األنابيب الظاهرة للخزان باأللوان التي تميز نوعية السائل المستخــدم كالتالــي: 
    األصفـــر )للـــديزل( واألزرق )للكيـــروسيــن( واألحمـــر )للجـازوليــــن الممتــاز( والذهبـــي 

    )للجـــازولين الخصوصي( أو أية ألوان أخرى معتمدة .

6- يجب توفير مسطرة من النحاس أو األلومنيوم عرضها 5 سم وسماكتها 6 ملم تكون مخصصـــة  
    لقياس منسوب السائل االشتعالي بالخّزان.
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5/2/3 متطلبات أنبوب تهوية الخزان :
1- يجب أن ال يقل قطر أنبوب التهوية عن 50 ملـم كما يجـــب أن يكـــون مناسبـــا ألقصـــى معدل 

    ُيتوقع لتعبئة وتفريغ الخزان .
2- يجب أن ال يقل ارتفاع أنبوب التهوية عن 3.5 م فوق سطح األرض .

3- يجب أن ُيْبَعد أنبوب تهوية الخزان عن نقطة تعبئتـه أو عن أي مصدر حراري بمسافة ال تقل عن 7 م.
4- يجب أن يكون أنبوب تهوية الخزان في سقف الخزان وبعمق ال يزيد عن 2 سم.

5- يجب أن يكون اتجاه فتحة أنبوب التهوية إلى أعلى.
6- يجب تزويد نهاية أنبوب تهوية الخزان بغطاء مناسب لمنع انسداده ومنع دخول األتربـة والميـــاه 

    بداخله والحد من فرص تصاعد األبخرة منه.

7- يجب أن يكون أنبوب تهوية الخزان على مرئى البصــر مـــن موقـــع نقطـــة التعبئــة - إن أمكـن - 
    بحيث  يمكن رؤيته في حال طفح الخزان وتدّفق السائل االشتعالي للخارج ومن ثم إيقـــاف عمليـــة 

    التفريغ فـورًا.

6/2/3  متطلبات مضخات السحب من الخزان:
1- يجب أن تكون مضخات السحب من النوع المعتمـــد للسوائل االشتعاليـــة.
2- يجب أن ال تبتعد مضخــات السحـــب ألكثـــر مـــن 25 م عـــن الخــزان.

3- يجب توصيل مضخات السحب بكابـــل التأريـــض.
4- يجب تركيب صّمام عدم رجوع على خط السحــب.

7/2/3  متطلبات احتياطية لعملية تعبئة الخزان: 
1- يجب عمل نقطة تأريض مستقلة لتفريغ شحنات الكهرباء الساكنة عن الصهريج عند نقطة التعبئة  

     - كما هو موضح بالشكل )1-1-1( بحيث يكون كابل التأريض بطول 5 م ومزوَّد بمشبك التأريض.

2- يجب تركيب نظام تلقائي لقياس مستوى السائل في الخزان بحيــث يعطي إنذارًا علـــى مرحلتين 
    )األولى( قبل بلوغ السائل لمستوى التعبئة المسموح به للخزان و)الثانية( عند بلوغ ذلك المستـوى 

    – على أن تكون وسيلة اإلنذار بالقرب من نقطة التعبئة.

8/2/3  متطلبات الوقاية من الحريق:
1- يجب وضع العالمات التحذيرية التالية في منطقة الخّزان وبجوار نقطة التعبئة: ممنـوع التدخين، 

    خطر، سوائل اشتعالية. 

2- يجب توفير مطفآت حريق يدوية من نـــوع المسحـــوق الجـــاف Dry Powder  في منطقـــة 
    الخـــّزان وبجوار نقطة التعبئة وفق األعداد والسعات التي يحددهــا الدفـــاع المدنـــي )اإلطفاء(، 

    وذلك حســـب سعة الخزان وموقعه.
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3/3 متطلبات خاصة للخزانات األرضية :
الخزانات األرضية يقصد بها الخزانات التي توضع وتثّبت فوق سطح األرض.

1/3/3  يجب أن يبُعد موقع الخّزان فوق األرض بمقدار 6 م عن المباني والمنشآت المجاورة وعن أي مكان به 
           خطورة حريق .

2/3/3  يجب أن ال تِقل المسافة بين كل من الخزانــات فــوق األرض عن نصــف مجمــوع أقطارهــا .
3/3/3   يجب أن تكون المنطقة حول الخّزان خالية من الحشائش واألعشاب .

4/3/3  يجب أن ال تقل المسافة بين خّزان الوقود فوق األرض وخّزان الغـاز البترولــي المسال عــن 7 م .
5/3/3  يجب أن ال تقل المسافة بين خّزان الوقود فوق األرض وخّزان الغاز الطبيعي المسال عــن 15 م .

6/3/3  يجب أن يكون بالخزان صمام تصريف  يثبت في أسفله .
7/3/3  يجب تركيب سلم معدني مثبت على الخزان بحيث ينتهي إلــى خارج الســور المحيط بــه وأن 

           يكون هناك ممشى على سطح الخزان ومساند حول فتحـة التعبئة .

8/3/3  يجب عمل سور محكم تمامًا من الطابوق أو الخرسانة المسلحة حــول الخــزان ويكــون حجمــه 
           %110 من حجم الخزان بحيث ال ُيسمح بنفاذ أي سائل منـه في حالة التسّرب .

9/3/3  يجب أن تكون أرضية الحوض ذات ميل مناسب ينتهي إلى تصريــف مستقـــل ينظـــف بشكـل دوري .
10/3/3 يجب أن تصبغ الخزانات باللون الفضي أو األبيض وُيكتب عليها عبـارة "سوائل قابلة لإلشتعال" 

           مع وضع العالمة التحذيرية الخاصة بذلك .

3/4 متطلبات خاصة لخزان اإلستهاك اليومي :
تعريف خزان االستهاك اليومي : خزان ثانوي للوقود يكون عادة بالقرب من معدات التشغيل المستهلكــة 
للوقود )كمحركات توليد الكهرباء واألفران والغاليات المركزية لتسخين مياه المبانــي.. إلخ( وغالبــًا ُيـــزّود 

خزان االستهالك اليومي من خزان وقود رئيسي آخر.

1/4/3  يجب أن يقتصر تخزين استخدامـات خــزان االستهــالك اليومـي على وقــود الديــزل فقــط.
2/4/3  يجب أن ال يزيد حجم الخزان عن 3000  لتر.

3/4/3  يجب أن ال يزيد مجموع سعات الخزانات – في حال وجــود أكثـــر من خــزان - عــن 3000 لتــر  
          في منطقة الحريق الواحدة. 

4/4/3  يجب تشييد حوض حول الخزان يستوعـب 110 % من سعة الخزان، بارتفــاع ال يزيد عـن 1 م 
           ومزود بأنبوب تصريف مستقل محكم في أرضيته لتصريف االنسكابات المحتملة بطريقــة آمنة.

5/4/3  يجب أن تكون أسقف وأرضيات وجدران غرفة الخزان مقاومة للحريق لمدة ال تقل عـن 4 ساعــات .
6/4/3   يجب أن تكون جميع التركيبات والتوصيالت الكهربائية القريبة من الخزان من النوع العـازل للشرر.

7/4/3  يجب تركيب وسيلة تحّكم تلقائية لضبط مستـوى السائـــل داخـــل الخــزان - تكـــون عــادة عبـارة عن 
           لوحة تحكم مرتبطة بأداة قياس لمستوى السائل في الخزان ومضخة وقود.
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8/4/3  يجب تركيب أنبوب تهويــة يمتـــد مـــن الخـــزان إلــى خــارج المبنــى.
9/4/3   يجب ربط الخزان بكابل التأريض لتصريـــف تراكمـــات الشحنـــات الكهربائيــة الساكنــة.

10/4/3 يجب تثبت الخـــزان علـــى األرض بإحكـــام .
11/4/3 يجب توفير تهوية كافية داخل غرفة الخزان .

12/4/3 يجب وضع العالمات التحذيرية التالية على الخزانات: ممنوع التدخين، خطر، سوائل اشتعالية.
13/4/3 يجب تزويد منطقة الخزان بمطفأة المسحوق الجاف بسعة ال تقل 6 كجم.

4- صهاريج نقل السوائل االشتعالية

1/4 صهريج Tanker نقل السوائل االشتعالية:
هو مركبة مخصصة من حيث التصميم ومدمجة )مثبت بها( بخزان لنقل السوائـل االشتعاليـــة أو اإلسفلـــت 

)بتيومين(.

تنويه : ُيطلق مصطلح صهريج في هذا البند على كل من الخزان المنقــول )منفردًا( والمركبـــة المدمجـــة 
بالخزان.

2/4 متطلبات صهاريج نقل السوائل االشتعالية:
1/2/4 تصميم الصهريج :

1- يجب مراعاة تصميم وتصنيع الصهريج وفقًا للمواصفات العالمية المعتمدة بحيث يتحمل الخــزان 
    وزن السائل ويقاوم التمّدد )الضغط( الناشئ عن أبخرة السوائل االشتعالية ونواتج تحّللها، ويقاوم 

    خاصية التآكل للشوائب المحتملة مع السائل.

2- يجب أن تكون جميع التركيبات والمعدات الموجودة في الصهريج من األنواع المقاومة للمنتجات 
    البترولية وتكون وفق المواصفات العالمية المعتمدة.

3- يجب تقديم شهادة تصنيع للصهريج بأن التصميم والتصنيع واالختبار قد تـــم وفقـــًا للمواصفــات 
    العالمية المعتمدة.

4- يجب اختبار الضغط الساكن على خزان الصهريج بواسطة الماء بارتفاع 3 م عن الخزان ولمدة 
   3 ساعات

5- يجب أن يكون جسم الخزان أسطوانيًا ويكون مصنوعًا من مواد ال تقل متانتهـــا عـــن  الحديـــد 
    الصلب )المعروف بالفوالذ األسود Black Steel( وأن تتوافق سعة الصهريج مع سمك جــداره 

    وفقًا للجدول التالي:
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السماكة ) ملم(السعة ) لتر (

3 , وفي أسفل الصهريج  5من  4500  وحتى  9000

4 , وفي أسفل الصهريج  6أكبر من 9000

جدول )3-1-1(: السماكات الدنيا لخزان الصهريج حسب سعته

6- يجب أن يكون الحديد المستخدم مطابقًا للمواصفات العالمية المعتمدة.
7- يجب أاًل تقل سعة الخزان عن 4500 لتر على أن يتضمن فراغ علوي )فـوق السائل( الستيعــاب 

    أبخرة السوائل االشتعالية على أن ال يقل ذلك الفراغ عن %5 من السعة الكلية للخزان.

8- يجب أن يكون سطح جسم الصهريج سليمًا وخاليًا من العيوب كما ُيمنع منعًا باتًا إخفـاء الخــدوش 
    والشروخ الحادثة في الصهريج باستعمال معاجين سمكرة السيارات وخالفه.

9- يجب تثبَيت لوحة معدنية مقاومة للتآكل على قاعدة الخزان بالقرب من مقدمة السيارة على الجهة 
    اليمنى تحمل البيانات اآلتية:

 أ -  اسم الشركة الُمصنِّعة للخزان.

ب - تاريخ صنع الخزان.

ج - المادة المسموح بها والسعة اإلجمالية للخزان.

د  - الضغط المصمم للخزان وتاريخ اختباره.

هـ - نوعية المعدن المستخدم لتصنيع الخزان ونوعية البطانة المستخدمة.

10- يجب أن يكون الخزان ُمزودًا بقواطع داخلية بينها مسافات متساوية وبها فتحات بحيث:
 أ -  ال تزيد المسافة بين كل قاطعين عن 1.5 م وال تقل عن 90 سم.

ب - ال تقل سماكة القاطع عن سماكة المعدن المستخدم لتصنيــع الخـــزان نفســه.

ج - ال تقل مساحة الفتحات الموجودة بالقاطع عن %20 من مساحة القاطع الكلية.

11- يجب أن ُيزّود الخزان بفتحة علوية ذات غطاء مفصلي، ومزود بفتحات ُتفَتح تلقائيًا فـــي حــال 
        ازدياد الضغط الداخلي للخزان وذلك لتصريف الضغط الزائد.

 أ -  إذا كان الخزان مصمم بأقسام لتحميل أكثر من منتج فيجب عمل فتحة تعبئة مستقلة لكل قسم.

ب- يجب تزويد محيط غطاء الخزان بمادة عازلة لتسرب السوائل االشتعالية.

ج - يجب تجهيز غطاء الخزان بأربع فتحات اثنتين منها لتصريف الضغـط الزائد لبخـــار السائل 

     االشتعالي، وواحدة للتهوية وواحدة لقياس منسوب السائل االشتعالي في الخزان.

12- يجب تزويد الصهريج بسلم خلفي أو جانبي يوصل إلى سطح الخزان ألغراض تفقد وفحــص 
      الصهريج.
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13- يجب تركيب واقية صدمات أمامية وواقية صدمات خلفية تكون مطليــة بخطـــوط فوسفوريـــة 
       حمراء وصفراء تكون متناوبة ومائلة - تسهياًل لرؤيتها.

14- يجب تجهيز صهريج نقل السوائل االشتعالية بوسيلة قياس واضحــة وآمنة تبين مســـتوى السائل في 
       الخزان.

2/2/4  تفريغ وتعبئة الصهريج:
1- يجب تجهيز الصهريج بأنبوب تفريغ بالجاذبية مزود بصمام في نهايته.

2- يجب أن ال يقل معدل الضخ عن 700 )لتر/ دقيقة(.
3- عند اقتضاء الحاجة بتركيب واستعمال مضخة للسائل – يجب أن تكـون من النـــوع المعتمـــد 

    والخاص للسائل نفسه.

4- يجب أن ُيزّود أنبوب التفريغ بغطاء معدني بقابلية الغلق المحكم.
5- يجب أن تبرز واقية الصدمات الخلفية بمسافة ال تقل 20 سم عن صمام التفريغ.

6- يجب تزويد الصهريج بقطع خشبية متينة )ُتحشر تحت اإلطارات( لتقييد حركة المركبة أثنــاء 
    التعبئة والتفريغ.

7- يجب تجهيز قاعدة الخزان من الجانبين بزاوية نحاسية بسماكة ال تقـــل عـــن 6 ملــم ألغراض 
    التأريض.

8- يجب ربط كابل التأريض بجوار نقطة التعبئة )شكل 1-1-1( مع الزاويـة النحاسيـــة المثبتـــة 
    بهيكل الصهريج أثناء عملية التعبئة والتفريغ.

9- يجب إيقاف الصهريج أثناء عملية التعبئة في الهواء الطلق وفي مكان خال من حركـة السيـــر 
    مرورالمركبات واألفراد والعوائق األخرى التي قد تعيق سرعــة إخراجهـــا من موقعهـــا في 

    حاالت الطوارئ.

10- يجب إيقاف عمل محرك الصهريج أثناء عمليات تعبئة وتفريغ السوائل االشتعاليـة، كمــا يجب 
      تأمين إغالق كافة محابس وتوصيالت الصهريج تماما وإعادتها لوضعهــا اآلمــن - وغلـــق 

      نقطة تعبئة الخزان األرضي - قبل معاودة تشغيل المحرك.

11- يحظر بقاء السائق داخل مقصورة القيادة أثناء تعبئة وتفريغ الصهريج بل ويجـــب تواجـــده 
      بالقرب من الصهريج لتفقد سير العمليات بشكل صحيح وسليم وآمن.

12- يجب التأّكد من معرفة نوع السائل المطلوب تعبئته أو تفريغه من الصهريج قبل البدء بعملية 
      التفريغ أو التعبئة.

13- يجب إيقاف عملية التفريغ أو التعبئة فور حدوث انسكاب أو طفح طارئ للسائل االشتعالــي 
      وتجهيز مطفآت الحريق للحاجة المحتملة، كما يجب المباشرة فورًا بتغطية السائل المتسرب 

      بالرمال - تمهيدًا لتطهيره الحقا.
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3/2/4 التدابير االحتياطية الالزمة لمنع التسّرب:
1- يجب تركيب مفتاح يدوي لفصل الكهرباء عن مضخة التفريغ بحيـــث يكـــون المفتـــاح خـــارج 

    الصهريج ويسهل الوصول إليه واستعماله في حاالت الطوارئ.

2- يجب أن تكون التمديدات الواصلة من الصهريج إلى خرطوم التفريـغ )أو أية صمامـــات أخرى( 
    متينة ومعتمدة بما يؤمن ويؤكد خلوها من التسريبات المحتملة.

3- يجب أن تكون خراطيم التفريغ من األنواع المقاومة للتآكل جراء تأثيرات السوائل البترولية وأن 
    تكون أطوالها معتمدة.

4- يجب تجهيز خراطيم التفريغ بوصالت ومرابط سهلة الفك والتركيب.
5- يجب الحفاظ على خراطيم التفريغ سليمة وفي خزائن خاصــة للغرض أو في قنوات تخزين خاصة 

      تثّبت على جانبي الصهريج.

6- يجب أن يكون هناك حاجز )رقبة( حول فتحة التعبئة ويكون ملحومًا على ظهر الخزان بارتفــاع 
    10 سم ينتهي بأنبوبي تصريف قطرهما 12 ملم ويمتدان إلى أسفل الصهريج من الخلف وعليهما 

    صمامان يثبتان خلف واقية الصدمات الخلفية لتصريف السائل المتدفق حـــول فتحـــات التعبئـــة 

    بطريقة آمنة.

4/2/4 متطلبات الوقاية من الحريق:
1- يجب أن يكون مخرج وحدة العادم )اإلكزوز Exhaust( لصهاريج نقل السوائل االشتعالية مثبتًا 
 Spark إلى األسفل وممتدًا إلى مقدمة السيارة وال يتعداه ويكون مجهزًا بكابح )أو آِسر( للشرر     

.Arrester    

2- يجب تثبيت لوح معدني وراء مقصورة القيادة على ارتفاع 25 سم من األرض لتفادي تسريبــات 
     أو تدفق السوائل االشتعالية على أنبوب خروج العادم.

3- يجب حفظ بطاريات الصهريج خارج المحرك، وُيسمح بتركيبها وراء غرفة القيادة )بحيث يمكن 
    لقائدها الوصول إليها( وشريطة أن تكون في صندوق ُمَهّوى وغير موصل للكهرباء ومن مـــواد 

    مقاومة للسوائل االشتعالية.

4- يجب تجهيز الصهريج بقاطع يدوي للفصل الكهربائي بحيث ُيمّكن السائـــق من قطـــع الدائـــرة 
    الكهربائية للناقلة )باإلضافة إلى القاطع التلقائي(.

5- يجب أن تكون كافة التمديدات الكهربائية )خلف مقصورة القيادة للناقلة( في أنابيـــب نحاسيـــة أو 
    حديد مجلفن.

6- ُيمنع وجود والعة سجائر كهربائية في مقصورة القيادة.
7- يجب طالء الصهريج باللون األبيض مع طالء شريط بعرض 20 سم باللون األحمـــر بالوســـط 
    على محيط الصهريج مكتوب عليه العالمات التحذيرية: إشتعالي - خطر، باللون األبيض باللغتين 
    العربية واإلنجليزية، كما ُيلصق على الصهريج العالمة التحذيريـــة الدوليـــة الخاصــة بالسائـــل     

    االشتعالي المحمول على أن ال يقل ارتفاع حروفها عن 15 سم.
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8- يجب وضع الملصق الخاص باالسترشاد للتعامل مع حوادث المواد الخطرة HazChem يوضع 
    الملصق على جانبي الصهريج وبالخلف ويكون بمستوى ووضعية واضحتين للعيان عن بعد.

9-  يمنع نقل أية مادة في الناقلة خالفًا للمادة الُمصّرح بنقلها.
10- يجب أن ال ُتستخدم الصهاريج المخصصة لنقل إحدى مجموعات السوائل في نقـل مجموعــة 
      أخرى إاّل بعد التأّكد من أن الصهريج وجميع تمديداته وتوصيالته فارغة تمامًا من المجموعة 

      األولى.

11- يجب تزويد الناقلة بعدد 2 من مطفآت المسحوق الجاف سعة الواحدة 9 كجم مع مراعاة التالي:
أ - وضع المطفآت في مكان ظاهر خلف مقصورة القيادة على الجانبين، أو وضعها على الهيكل 

    تحت الصهريج بحيث يسُهل جلبها عند الحاجة.

ب- يجب أن يكون السائق مدربًا على استعمال المطفآت.

12- يحظر التدخين أثناء قيادة )أو تعبئة أو تفريغ( صهاريج السوائل االشتعالية.
13- في حال وقوف الصهريج في الشوارع العامة، يجب يبتعد بمسافة ال تقل عن 15 م من أي مبنـــى 

      أو منشأة باستثناء المبنى المخصص لنقل السوائل إليه.

14- يجب أن ال تزيد سرعة صهريج السوائل االشتعالية عن 50 )كلم/ ساعة( والصهريج ممتلئ، 
      والتزيد سرعته عن 60 )كلم/ ساعة( وهو فارغ.

5/2/4 فحص وصيانة الصهاريج:
1- يجب أن يكون محرك الصهريج سليمًا ظاهريًا وخاليًا من أية تسريبات للوقود.

2- يجب إخضاع الصهريج للصيانة الميكانيكية الدورية بحيث تعمل دومًا بشكل صحيح وسليم وآمن.
3- يجب التحّقق من الفحص الفني بشكل دوري لنظام فرامل الناقلة كما يجب االحتفاظ بسجل 

    مرجعي دائم لعملها والمسافات التي قطعتها وأعمال الصيانة واإلصالحات التي طرأت عليها      

    - لتقديمها للجهات المختصة عند طلبها.

4- ُتحظر أية عمليات صيانة لصهاريج نقل السوائل االشتعالية في األماكن المغلقة.
5-  ُيمنع استعمال اللهب المكشوف وأية مصادر إشعال أخرى في/وأثناء عمليات الصيانة 

    لصهاريج نقل السوائل االشتعالية.

6- ال ُيسمح باستعمال الصهريج إال بعد التأكد من سالمته ونظافته وُخّلوه من الشحوم والزيـــوت 
    االشتعالية وأنه آمن من تسريبات السوائل االشتعالية.

7- يجب أن يكون ُمَشغِّل الصهريج ملمًا بإجراءات األمن والسالمة المتعلقة بنقل السوائل 
    االشتعالية والتعرف على طبيعة أخطارها وطرق التعامل معها واستدعاء خدمـات الطـــوارئ 

    في حاالت الحريق.

8- يجب المحافظة على نظافة صهريج نقل السوائل االشتعالية وغسله يوميا بشكل صحيح وآمن 
    وفق األصول المتبعة للغرض.
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3/4  متطلبات الوقاية من الحريق لصهاريج نقل اإلسفلت :
1/3/4  يجب التقّيد بما ورد في البند )4/2( عند تصميم صهاريج نقـل اإلسفلـــت ويمكـــن أن يكــون لـــون  

          الصهريج  رماديًا أو أسوًدا.

2/3/4  في حال استخدام الصهريج لرش اإلسفلت يجب إسالة اإلسفلت المحمــول بواسطـــة موقــد خـــاص 
          بالصهريج  يعمل بالوقود السائل أو الغاز.

3/3/4  المكونات األساسية لموقد صهريج اإلسفلت تشتمل:
1- خزان للوقود وأنابيب توصيل الوقود.

2- أدوات التحّكم الخاصة بتنظيم وإيقاف االشتعال.
3- وسائل التهوية وتصريف غازات الموقد.

4/3/4  يجب مراجعة الدفاع المدني )اإلطفاء( للحصــــول على الترخيـــص الالزم لتشغيـــل الموقــد قبـــل 
          المباشرة باستعماله.

5/3/4  يجب عمل الصيانة الدورية الالزمة للموقد.
6/3/4   يجب المحافظة دومًا على نظافة محيط الموقد وعدم السمـــاح بتراكـــم المهمـــالت والمــواد القابلــة 

           لالشتعال فيه.

7/3/4  في حال تسّرب الوقود أو اإلسفلت من الموقد يجب اتخاذ اإلجــراءات الفوريـــة الالزمـــة إليقـــاف 
          التسرب للحد من احتمالية حدوث الحريق ومن ثم إصالح الخلل وإيقاف التسرب.

8/3/4  يجب على الشخص المسئول عن الموقد أن يكون مدربًا على استعمال مطفــآت الحريــــق وكيفيـــة 
          التصّرف السليم في حاالت الطوارئ.

9/3/4  في حال استعمال الغاز البترولي المسال للموقد ال ُيسمح باستعمـال أكثــــر مـــن اسطوانـــة واحــدة 
          للغرض، ويجب أن تكون االسطوانة في وضع قائم أثنــاء االستعمـــال ومثبتـــة بإحكــام في مكـــان 

          مكشوف بعيدًا عن غرفة الموقد ومحمية بحواجز من مخاطــر التعـــرض للصدمـــات أو السقــــوط 

          وأن تكون تمديداتها سليمة.

10/3/4 يجب غلق الموقد بعد إسالة اإلسفلت وقبل استعمال الصهريج لرش اإلسفلت السائل.
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الغاز الطبيعي المسال

تعريفات تمهيدية: 
الغــاز الطبيعــي Natural Gas: يتواجــد فــوق طبقــة البتــرول فــي المكامــن النفطيــة فــي باطــن األرض وُينتــج 
بفعــل ضغطــه الطبيعــي الــذي يدفعــه للســطح بمصاحبــة النفــط فــي عمليــات الحفــر. يتكــون مــن غــاز الميثــان %85 
ــون  ــم الل ــواء وعدي ــن اله ــو أخــف م ــة جــدا. وه ــان %3 وغــازات أخــرى بنســب ضئيل ــان %10 والپروپ واإليث
والرائحــة إال إذا ُأضيفــت لــه رائحــة ألغــراض التنبيــه بوجــوده. نســب تركيــزه االشــتعالي )فــي الهــواء( مــن 3.8 
% إلــى %17 . ُيســتخدم كوقــود للطهــي ويدخــل فــي تصنيــع األمونيــا وفــي العديــد مــن الصناعــات البتروكيماويــة.

الغــاز الطبيعــي المســال Liquefied Natural Gas )LNG(  : هــو الغــاز الطبيعــي فــي حالتــه الســائلة، 
وتتــم إســالته بالتبريــد الشــديد إلــى درجــات حــرارة منخفضــة جــدًا - دون الصفــر المئــوي.

خــّزان: تطلق كلمة خزان في هذا الفصل على كل خزان أو أسطوانة أو وعاء لحفظ الغاز الطبيعي المسال.

الخزانات الثابتة: يقصد بها الخزانات غير المتنقلة وغير المتحركة، وتكون مثبتة في وضعها وفي موقعها.
ـــر Vaporizer : جهــاز تبخيــر باســتخدام الحــرارة - يتلقــى الغــاز الطبيعــي فــي حالتــه المســالة ويضيــف  الُمَبخِّ
لــه حــرارة كافيــة لتحويلــه إلــى الحالــة الغازيــة - تمهيــدا لالســتفادة مــن الغــاز فــي االســتخدامات العامــة كالتدفئــة 

والطبــخ وخالفهمــا.

ــم  ــاز - الُمصم ــبة الغ ــس نس ــعر ويقي ــس Sensor يستش ــج بَمَج ــاز مدم ــاز Gas Detector : جه كاشــف غ
والُمخصــص لــه - فــي محيــط الموقــع المثّبــت فيــه. وللعلــم، فــإن لــكل غــاز َمَجــس Sensor خــاص بــه وال يمكــن 

اســتعماله لغــازات أخــرى.

َمَجــْس Sensor  : أداة استشــعار تكــون مثبتــة بكاشــف الغــاز وخاصــة لغــاز معيــن، ولبعــض كاشــفات الغــاز 
خاصيــة الكشــف المتعــدد )ألكثــر مــن غــاز( - وذلــك الحتوائهــا علــى أكثــر مــن َمَجــس. ولبعــٍض آخــر خاصيــة 

اســتبدال المجــس – وذلــك للكشــف عــن غــازات متعــددة. 

ك جــزًءا ميكانيكًيــا(  صمــام عــزل تلقائــي Solenoid Valve: صمــام كهروميكانيكــي )جــزًءا كهربائًيــا ُيحــرِّ
مربــوط بجهــاز )لوحــة( تحكــم - يســتخدم للغــاز أو الســائل - يوقــف دفــق الغــاز أو الســائل فــي حــال تلّقيــه إشــارة 

كهربائيــة مــن جهــاز التحكــم.

صمام مغلق نظاميًاNormally Close : صمام كهروميكانيكي يبقى مغلًقا في حال فصل التيارالكهربائي عنه.
مصمام فتوح نظاميًا Normally Open : صمام كهروميكانيكي يبقى مفتوًحا في حال فصل التيار 

الكهربائي عنه. 

منظم دفق الغاز Regulator Valve: صمام معّير مسبقا ال يسمح بمرور الغاز بضغط أعلى من الضغط 
المعّير عليه.

صمام أمان Safety Relieve Valve: صمام لتخفيف )عن طريق التصريف( الضغط الزائد - يفتح ويغلق 
تلقائًيا عندما يتم تجاوز الضغط الُمصمم عليه - للحفاظ على الضغط الداخلي للحاوية الُمرّكب عليها.
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صمام عدم رجوع Non-Return Valve: صمام يسمح بدفق الغاز أو السال باتجاه واحد ويمنع العكس، 
.Check Valve ويسمى أيضا صمام صد

ـــر Vaporizer: جهــاز تبخيــر باســتخدام الحــرارة - يتلقــى الغــاز فــي حالتــه المســالة ويضيــف لــه حــرارة  الُمَبخِّ
كافيــة لتحويلــه إلــى الحالــة الغازيــة - تمهيــدا لالســتفادة مــن الغاز فــي االســتخدامات العامــة كالتدفئة والطبــخ وخالفهما.
الحمايــة الكاثوديــة Cathodic Protection: تقنيــة للســيطرة علــى (أو إجبــار التيــار الكهربــي علــى منــع) 
تــآكل الســطح المعدنــي لخــزان مدفــون النفــط )مثــاًل( بجعلــه الكاثــود Cathode  )القطــب الســالب(، وذلــك بربــط 
  Anode ــود ــة األن ــآكل ليكــون بمثاب ــه )أي الخــزان( بمعــدن آخــر ســهل الت ــوب حمايت ــل( المعــدن المطل )توصي

)القطــب الموجــب(. )الحــظ: مفهــوم التــآكل يختلــف عــن مفهــوم الصــدأ(.

1- تمهيد ومتطلبات عامـّة

1/1 تختص هذه الشروط باألنشطة التي تتعّلق بنقل أو تداول أو تخزين أو مناولة الغاز الطبيعي المسال 
داخل  خزانات ثابتة أو صهاريج منقولة أو عبر شبكة تمديدات.

2- الخزانات الثابتة 

1/2 متطلبات موقع التخزين:
1/1/2  يجب تركيب خزانات واسطوانات ومعدات التنظيم - المستخدمة في تخزين الغاز أو المستخدمة في 

          منشآت التوزيع - خارج المبنى.

2/1/2  يجب أن تكون المسافات البينية الفاصلة لخزانات وأسطوانات الغاز الطبيعــي المســـال حســـب 
           الجـــدول )1-2-1( أدناه:

المسافة الدنيا بين خزانات الغاز 
المتجاورة )م(

المسافة الدنيا بين خزان الغاز والمنشآت 
المجاورة )م(

السعة المائية 
لوعاء الغاز )لتر(

- - أقل من 500

1 3 500 - 2000
1.5 5 2001 - 7500
1.5 8 7501 - 63000
1.5 15 63001- 114000

¼ مجموع أقطار األوعية المتجاورة وال 

تقل عن 1.5 م

23 114001- 256000

 0.7 من قطر الوعاء

وال يقل عن 30.5 م
أكثر من 256000

جدول )1-2-1(: المسافات البينية الفاصلة لخزانات الغاز الطبيعي المسال
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3/1/2  يجب أن ال تقل المسافـــة بين الخـزان وأي باب أو شّباك أو فتحة تهوية للمبنى المجـاور عـــن 3 م.
4/1/2  إذا زادت أقطار الخزانات عن 3 م لكل منهم يجب أاًل تقل المسافـة بين كل اثنتين منها عـن ½ مجموع 

           القطرين.

5/1/2  ال يجوز تركيب أي خزان للغاز الطبيعي ألقرب من 3 م من أقـرب شارع أو رصيف وال يجـوز \
          تركيبه ألقرب من 15 م من أقرب خط رئيسي للسكك الحديدية.

6/1/2  يجب أن ال تقل المسافة بين خزان الغاز تحت األرض وأي منشآت مجاورة عن 3 م.
7/1/2  يجب أن ال تقل المسافة فيما بين موقع خزان الغاز وموقع خزان فوق األرض لسائل اشتعالي عن 

15 م.

8/1/2  ال ُيسمح بإقامة تمديدات شبكــات الغـــاز تحـــت - أو بالقرب مـن - تمديدات خطـــوط الكهربائية.
9/1/2  يجب تشييد سور من الطوب اإلسمنتي أو الشبك المعدني حول الخزانات األرضية للغاز - وبارتفاع 

          ال يقل عن 1.5 م.

2/2 أنواع الخزانات:
1/2/2  ُتقسم أنواع خزانات حفظ الغاز الطبيعي نسبة لموقع التركيب كالتالي:

1- خزانات أرضية )تكون فوق سطح األرض(.
2- خزانات تحت األرض.

3/2 المكونات الرئيسية للخزان:
1- جسم الخزان )الحاوي للغاز(.

2- تمديدات التغذية والتعبئة.
3- صمامات.

4- منظمات دفق الغاز.
5- أجهزة تبخير الغاز المسال.  

4/2 مواصفات الخزان:
1/4/2  يجب أن يكون تصميم وتصنيع خزان الغاز طبقًا للمواصفات العالمية المعتمدة.

2/4/2  يجب أن يكون الخزان مجهزًا بفتحات لجميع األجهزة كجهاز قياس الضغط وصمام األمان في حال 
          ازدياد الضغط وغيرها من األجهزة الضرورية.

3/4/2  يجب طالء الخزان بمواد مقاومة لتفاعالت الغاز، وفي حال استخدام السلك المجدول لحماية 
          الخرطوم يشترط أن يكون ذلك من الصلب المقاوم للصدأ.

4/4/2  يجب أن ال يقل ضغط التصميم للخزان عن الضغط البخاري للغاز المسال عند أعلى درجة حــرارة 
          محتملة له. وأن يكون ضغط التصميم لصمام األمان يساوي %120 من الضغط التشغيلي 

          Working Pressure المسموح به للخزان.
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5/4/2  يجب تثبيت لوحة مطبوعة على الخزان بالبيانات التالية:
1- رقم المواصفة التي صّنع على أساسها الخزان.

2- سعة الخزان.
3- الضغط األقصى لتحّمـل تصميم الخزان )كجم/ سم2(.

6/4/2  يجب حماية الخزان األرضي بنظام تبريد بالغمر المائي بمعدل 7 )لتر/ م2/ دقيقة( يعمل يدويًا عن  
          طريق صمام بالقرب من منطقة الخزان - وآليا عن طريق كاشفات حرارة تشغِّل النظام عند زيـادة 

          درجة حرارة الجو المحيط بالخزان على o 50م ، ويعمل النظام لمدة ال تقل عن 50 دقيقة.

7/4/2  يجب تجهيز الخزان بكابل تأريض مناسب لتفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة.

5/2 تصميم خزانات وأوعية الغاز الطبيعي المسال:
1/5/2  يجب أن يكون تصميم وصناعة جميع األوعية الحاوية للغاز الطبيعي المسـال من الحديد الصلــب - 

          المعمول به وفقًا للمواصفات العالمية المعتمدة.
2/5/2  يجب أن يتحمل تصميم دعامات )قواعد أرضية( خزانات الغاز الطبيعي المسال تأثيـــرات الحـرارة 

          المنخفضة التي تنجم عادة عن انسكابات الغاز.
3/5/2  يجب تصميم الجدار الخارجي للخزانات ذات الجدار المـــُزدوج بحيث تتحمــل تأثيـــرات الضغـــط 

          والتفريغ، كما يجب اختيار المادة العازلة المناسبة للغرض.
4/5/2  في حال استخدام دعامات )قواعد أرضية( إنشائية معدنية يجب تغليفهـا بالخرسانــة أو بمادة مقاومة 

          للحريق لمدة ال تقل عن ساعتين.
5/5/2  يجب تشييد قواعد مقاومة للحريق للخزانات تكون مثبتة على أساسات خرسانية.

6/5/2  يجب أن تكون الجدران الداخلية للمبنى الحاوي لشبكة التمديدات للغاز الطبيعي مقاومة للحريق لمدة  
          ال تقل عن ساعتين وأن تكون أحد جدرانه مطلة على الخارج.

7/5/2  يجب أن تكون األجهزة الكهربائية المركبة في الموقع كآالت التشغيل والمفاتيح طبقــــًا للمواصفـــة 
          البريطانية BS4683 أو مايعادلها من مواصفات معتمدة، ويجب تأمين هذه األجهزة ضـد تأثيـــرات 

          العوامل الجوية.
8/5/2  يجب حماية التمديدات والخزانات من التلف واألضرار التي قد تنشـأ عن حوادث سقـــوط األشيـــاء 

          والمحذوفات جراء األعمال اإلنشائية وغيرها الجارية في المنطقة.

9/5/2  يجب حماية خزانات الغاز وتمديداتها بمواد مانعة للتآكل.
10/5/2  ال يجوز استخدام الحديد الزهر أو الحديد المطاوع أو البالستيك في أي من تمديدات الغـاز الطبيعــي، 

            وال يجوز استخدام سبائك النحاس التي يزيد نسبة النحاس فيها عن %70 لذات الغرض.

11/5/2  في حال استخدام أية خراطيم الستخدامات الغاز يجب أن يتحمل ضغطها التشغيلي أربعة أضعـاف 
             ضغط إنفجار الغاز، وتصنع هذه الخراطيم من مواد مقاومة لتأثيرات الغاز عليها.

12/5/2  يجب أن تكون مجاميع صمامات األمان وتوصيالتها باألحجام المناسبة التي تضمن توفير المعـدل 
المطلوب للدفق من الخزانات المجهزة بمجاميع هذه الصمامات.
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13/5/2  في حال تعرض الخزان لحرارة عالية يجب أن يكون معدل تصريف الضغط الزائد كافي بحيث 
 Working يضمن  بأن الضغط الداخلي للخــزان ال يتعـــدى %120 من الضغـــط التشغيلـــي

Pressure للخزان.

6/2 متطلبات التركيبات الفنية للخزانات:
1/6/2  يجب تنصيب الخزانات على قواعد خرسانية وتثبيتها بإحكام.

2/6/2  يجب تركيب خزانات الغاز الطبيعي المسال في مجموعة واحدة بحيث يكــون %90 من المنســوب 
          الخارجي  )أو األسطح العلوية للخزانات( في مستوى أفقي واحد.

مات والصمامات تحت األرض ما لم يتم الحصول على ترخيص من  3/6/2  ال يجوز دفن الخزانات والُمَنظِّ
          الدفاع المدني )اإلدارة العامة لإلطفاء( لذلك.

4/6/2  يجب تثبيت لوحة على جسم الخزان بالبيانات التالية:
1- عالمات التعريف بالمحتوى.

2- وزن الخزان فارغًا - كجم.
3- السعة المائية للخزان - لتر.

4- الحد األقصى لتعبئة الخزان - لتر.
5- أقصى ضغط للتعبئة - بار.

6- كثافة الغاز - كجم/ م3.
7- الحد األدنى لدرجة الحرارة المئوية في حسابات التصميم.

5/6/2  يجب طالء جميع التمديدات باأللوان المميزة لكل من تمديدات السائل وتمديدات الغاز.
6/6/2  يجب حماية التمديدات المدفونة تحت األرض بمواد مقاومة للتآكل.

7/6/2  يجب أن تكون جميع التمديدات الرأسية مربوطة بوسائل تثبيت ُمحكمة ومناسبة.
8/6/2  يجب استخدام أدنى حد ممكن من التوصيالت ذات الشفة الملولبة Threaded وُيفضل الوصالت 

.Welded الملحومة          
9/6/2  يجب أن تكون المضخات والمنظمات مالئمة الستخدامها في تداول الغاز تحت الظروف الُمصممة 

-  للضغط ودرجة الحرارة.

10/6/2  يجب ربط )توصيل( الخزان وكافة تمديداته بخط التأريض.

7/2 صمامات تمديدات الغاز:
1/7/2  يجب تجهيز تمديدات أنابيب الغاز التي يزيد قطرها على 25 ملم باآلتي:

1- صمام غلق تلقائي Solenoid Valve من النوع المغلق نظاميا Normally Close إليقـــاف 
الغاز في حاالت نشوب الحريق، ويكون مربوط مع لوحة اإلنذار الرئيسية للمبنى ولوحة اإلنذار 

الخاصة بنظام كاشفات الغاز.
.Non-Return Valve  3- صمام عدم رجوع

4- صمام غلق كروي Ball Valva يدوي بالقرب من الخزان الستخدامات حاالت الطوارئ.
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2/7/2  يجب أن تكون منظمات دفق الغاز Regulator Valve المستخدمة ذات فتحات تصريف مزودة  
          بأغطية واقية - لتغطية فتحات التصريف - لمنع انسدادها من األتربة. 

3/7/2  يجب تركيب صمام أمان Safety Relieve Valve لتصريف الضغط الزائـــد المحتمل في أعلى 
          الخزان - كي ال يتخطى ضغط التصميم الداخلي للخزان على يتم تصريف الضغـــط الزائـد باتجـــاه 

          األعلى، وعلى ارتفاع 1 م من سطح الخزان.

4/7/2  يجب وضع نهايات وسائل تصريف الغاز )كتصريف المنظمات وصمــام األمان( بشكـــل يضمـــن 
          حمايتها من أضرار العرضية.

5/7/2  يجب أن تكون صمامات األمان - لتصريف الضغط الزائد - موصولة ونافذة بشكل مباشـــرة وفـــي 
          جميع األوقات مع حيز الغاز بداخل الخزان.

6/7/2  يجب وضع الصمامات في مواقع مناسبة بالشكل الذي يحد ما أمكن من احتماالت العبث بها.
7/7/2  يحظر تركيب أية صمامات غلق بين صمامات األمان والخزان. 

Vaporizers ـرات 3- الُمَبخِّ

1/3 متطلبات عامة :
1/1/3  يجب أن يكون تصميم المبخر وفقًا للمواصفات العالمية المعتمـدة - مع ضـــرورة تقديـــم شهـــادات 

          اإلثبات من جهات االعتماد.

2/1/3  يجب أن يصمم المبخر للعمل بضغط تشغيلي ال يقل عن الضغط األعلى للتصريف لمضخـة الغـــاز 
د لهما، أيهما أعلى.            المسال أو ضغط الخزان المزوِّ

3/1/3  يجب تزويد المبّخرات التي تزيد طاقتها على 4 لتر بصمام أمان - واحــد علـــى األقــــل - مالئمـــًا 
          الستخدامه مع الغاز الطبيعي بحيث يفتح عند ضغط ال يقل عن الحد األعلـى لضغـــط التشغيـــل وال  

          يزيد عنه بأكثر من 10%.

4/1/3  يجب أن تنتهي فتحة تفريغ صمام األمان إلى خارج مبنى جهاز التبخير باتجاه رأسي إلــى األعلــى.
5/1/3  ُيمنع تركيب أية وسائل كهربائية - ُمطِلقة للحرارة - لتبخير الغاز الطبيعي المسـال داخــل الخــزان. 

ـرات: 2/3 متطلبات موقع الُمَبخِّ
1/2/3  يجب أن ال تقل المسافة بين المبخر ذو اللهب المباشر وموقع الخزانات أو أية مواد خطرة أخرى عن 15 م.
2/2/3  يجب اختيار موقع المبخرات - التي ال ُتشغَّل باللهب المباشر - بحيث تبُعد عن أقرب منشأ أو تجمع 

          وفق الجدول )2-2-1( أدناه:
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المسافة الدنيا بين
المبّخر وأقرب منشأة أو تجمع )م(

طاقة المبخر 
)كجم/ ساعة(

3 حتى 40
7.5 من 40 - 230
15 أكبر من 230

جدول )2-2-1(: المسافات البينية الفاصلة بين مبخرات الغاز الطبيعي المسال وأقرب منشأة أو تجمع

3/2/3  يجب إبعاد المبخرات التي يتم إشعالها مباشرة مسافة 15م على األقل من أوعية تخزين الغاز.
4/2/3  يمنع توصيل أية أجهزة تبخير تُُشغَّل بلهب مباشر بخزان تقل سعته التخزينية عن عشرة أمثال طاقة 

          التبخير في الساعة.

3/3 متطلبات مبنى المبّخرات:
1/3/3  عناصر ومواصفات البناء:

1- يجب تشييد األسقف والجدران واألرضية من مواد مقاومة للحريق لمدة ال تقل عن 4 ساعـــات.
2- يجب عمل فتحات لتصريف الضغط المحتمل ألي انفجار للغاز- بأحد جدران أو سقــف المبنـــى 
    بحيث ُتشيَّد هذه الفتحات بالناحية التي ُتشكِّل أقل خطورة ممكنة، وأن تكــون مساحتهـــا تســـاوي 

   0.1 )م2 / 2 م3( من حجم المبنى.

3- يجب أن تكون أرضية مبنى المبخرات خالية من أية فتحات لصرف السوائل وخالفة.
2/3/3  تهوية مباني المبخرات:

1- يجب توفير تهوية طبيعية وذلك بعمل فتحات علوية وسفلية للمبنى بحيث ال تقل إجمالـي فتحــات 
    التهوية عن %2.5 من مساحة المبنى.

2- يجب أن ال تقل المسافة بين فتحات التهوية السفلية وأرضية المبنى عن 15 سم وال تزيد عن 1م .

3- يجب تركيب شبك معدني بفتحات صغيرة ال تزيد عن 1 سم2 وحمايتها بأعمدة حديدية من الخـارج.
4- في حال وجود تهوية ميكانيكية يجب أن ال يقل معدل التهوية عن 0.4 )م3/  ث/ م2( من مساحة 

    المبنى، وتكون من النوع العازل للشرر. 

5- يجب أن ال تقل المسافة بين أي فتحتين تهوية متجاورتين عن 1.5 م.
3/3/3  التمديدات الكهربائية مباني المبخرات:

1- يجب أن تكون جميع األعمال الكهربائية من األنواع العازل للشرر.
2- يجب أن تكون المصابيح الكهربائية من النوع الذي ال يشع حرارة.

3- يجب تثبيت المصابيح الكهربائية في األسقف أو على المناطق العلوية للجدران.

4- يجب حماية المصابيح الكهربائية بأغطية واقية من الكسر ومن تأثيرات المناخ.
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4- نقل وتعبئة الغاز الطبيعي المسال

1/4  ال يجوز تعبئة الغاز الطبيعي في أي خزان ما لم يضاف إليه المواد المعتمـدة ذات الرائحــــة المميَّـــزة 
        بحيث ُيستدل منها على الغاز عند تسربه الطارئ بنسبة تركيز 52% مـن الحـــد األدنـــى لاشتعـــال 

       في الجو.

2/4 يجب تجفيف الخزان الجديد قبل تعبئته، وذلك بتمرير غاز النيتروجين الجاف فيه ومــن ثــم التأكـــد 
)بكاشفات الغاز( بأن نسبة تركيز األبخـرة الهيدروكربونيـــة فيـــه قـــد انخفضـــت إلى دون %52 
من الحد األدني الشتعالها، مع ضرورة إخضاع الخزان ألعلى ضغط ساكن ُمصّمـم له قبـــل تعبئتـــه 

واستخدامه.

3/4  ُيحظر تعبئة أي صهريج يكتشف فيه التسّرب في موقع التعبئة، ويجب سحبه فورًا إلى مكـان آمــن 
      )وفق  اإلجراءات الخاصة بذلك( مع إخاء المنطقة واستدعاء المالك والدفاع المدني )اإلطفاء(.

4/4  يمكن تمييز منطقة تسرب الغاز الطبيعي المسال بسحابة البخار الناجمة عن تكـَثُّف بخار الماء في الجو.

5/4 يحظر تعبئة خزان الغاز الطبيعي بأكثر من 90% من سعته.

6/4 يجب وضع عامات إرشادية وتحذيرية عند نقطة تعبئة خزان الغاز الطبيعي المسال وتشمل   
      العبارات التالية: خطر، ممنوع التدخين، نقطة تعبئة غاز اشتعالي مسال.

7/4 يجب توصيل ناقلة الصهريج بكابل التأريض قبل عملية تفريغ وتعبئة الغاز الطبيعي المسال.

5- الوقاية من الحريق

1/5 يجب تزويد منطقة الخزانات ومناطق استهاك الغاز بنظــام إنــذار الغـــاز، بحيـــث ينـــذر النظـــام  
      المتواجدين في الموقع ويعطي إشارة لصمام الغلق التلقائي للعمل وذلك عند بلـــوغ تركيـــز الغـــاز 
      المتسرب في الهواء 25% من الحد األدنى النفجار الغاز. ويتكون نظام إنذار الغاز من لوحة تحكم 
      وكاشفات للغاز، ويجب أن تكون هذه المعدات وجميع ما يتصل بها ويعمل عــن طريقهـــا مصّنعـــا 

      حسب المواصفات العالمية المعتمدة.
2/5  يجب وضع عامات تحذيرية في منطقة الخزانات بالعبارات التالية: غاز طبيعي مسال، ممنوع  التدخين، 
         ممنوع استعمال اللهب المكشوف، ممنوع استخدام معدات التسخين، ممنوع استخدام معـــدات اللحيـــم.
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3/5 يجب منع التدخين وتواجد اللهب المكشوف واستخدام معدات التسخين واللحيم ألقــرب من 3 م من 
      أي خزان للغاز الطبيعي أثناء عملية التعبئة.

4/5 ال يجوز ألي صاحب عمل أو عامل بتعبئة الغاز الطبيعي في أي خزان أو اسطوانة غير مخصصة 
      أو غير مصممة ألغراض الغاز الطبيعي.

5/5 يجب تواجد شخص واحد على األقل مختص ولديه خبرة كافية في هذا المجال أثناء عملية تعبئة أو 
      نقل الغاز الطبيعي.

6/5 يجب تزويد الموقع بمطفآت يدوية مناسبة أثناء عمليات نقل وتعبئة الغاز الطبيعي وفق متطلبات 
      الدفاع المدني )اإلطفاء(.

7/5 يجب تطبيق نظام العامات والرموز الدولية الخاصة بالمواد الخطرة mehCzaH على صهاريج 
      الغاز الطبيعي.

6- الصيانة

1/6 يجب المحافظة على كافة أوعية الضغط وملحقاتها وشبكات تمديدات الغاز الطبيعي وأجهزة التبخير 
      وأدوات التحّكم من أضرار التلف وخافه والتأكد دومًا من أنها سليمة وتعمل بشكل صحيح.

2/6 يجب القيام بالصيانة الدورية الازمة للخزانات والصمامات واألجهزة الكهربائية التابعة الستخداماتها 
      من قبل جهاز فني متخصص.

3/6  يجب أن تتم الصيانة الدورية للخزانات والتمديدات والصمامات وأجهزة التبخير - وفق تعليمات       
      المصنع الخاصة بذلك بما يضمن سامة هذه المعدات كما يجب إعداد سجات بأعمال الصيانة 

      الدورية  وتوفيرها دومًا إلطاع الدفاع المدني )اإلطفاء( عند الطلب.
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الغاز البترولي المسال

تعاريف تمهيدية:
ــن  ــًا م ــف عموم ــي يتأل ــج بترول ــي المســال )Liquefied Petroleum Gas )LPG: منت ــاز البترول الغ
مزيــج مــن غــازي البروبــان Propane بنســبة 20 أو %25 والبيوتــان Butane بنســبة 80 أو %75. هــو غــاز 

ــن  ــا بي ــراوح م ــتعال تت ــة اش ــض 37.8o-م ودرج ــة ومي ــه نقط ــام ول ــر س ــون وغي ــم الل ــواء وعدي ــن اله ــل م أثق

ــي درجــات  ــط ف ــرول. ُيســال بالضغ ــر البت ــات تكري ــي عملي ــوي ف ــج كعنصــر ثان ــى 537.8oم. ُينت 426.7oم إل

ن فــي اســطوانات وعبــوات الســتخدامه فــي أغــراض الطبــخ واإلنــارة والتدفئــة، وكوقــود  الحــرارة العاديــة وُيخــزَّ

ــي. ــراق الداخل لبعــض محــركات االحت

ــم  ــاز - الُمصم ــبة الغ ــس نس ــعر ويقي ــس Sensor يستش ــج بَمَج ــاز مدم ــاز Gas Detector: جه ــف غ كاش
والُمخصــص لــه - فــي محيــط الموقــع المثّبــت فيــه. وللعلــم، فــإن لــكل غــاز َمَجــس Sensor خــاص بــه وال يمكــن 

اســتعماله لغــازات أخــرى.

ــاز  ــن، ولبعــض كاشــفات الغ ــاز معي ــاز وخاصــة لغ ــة بكاشــف الغ ــْس Sensor: أداة استشــعار تكــون مثبت َمَج
خاصيــة الكشــف المتعــدد )ألكثــر مــن غــاز( - وذلــك الحتوائهــا علــى أكثــر مــن َمَجــس. ولبعــٍض آخــر خاصيــة 

ــك للكشــف عــن غــازات متعــددة.  اســتبدال المجــس – وذل

ك جــزًءا ميكانيكًيــا(  صمــام عــزل تلقائــي Solenoid Valve: صمــام كهروميكانيكــي )جــزًءا كهربائًيــا ُيحــرِّ
مربــوط بجهــاز )لوحــة( تحكــم - يســتخدم للغــاز أو الســائل - يوقــف دفــق الغــاز أو الســائل فــي حــال تلّقيــه إشــارة 

كهربائيــة من جهــــاز التحكــــم.

صمــام مغلــق نظاميــًا Normally Close: صمــام كهروميكانيكـــي يبقــــى مغلًقــــا فــي حــــال فصــــل 
ــه. ــي عنــ التيــارالكهربائــ

مصمــام فتــوح نظاميــًا Normally Open : صمــام كهروميكانيكــي يبقــى مفتوًحــا فــي حــال فصــل التيــار 
عنــه.  الكهربائــي 

ــن  ــى م ــط أعل ــاز بضغ ــر مســبقا ال يســمح بمــرور الغ ــام معّي ــاز Regulator Valve: صم ــق الغ منظــم دف
ــه. ــر علي الضغــط المعّي

صمــام أمــان Safety Relieve Valve: صمــام لتخفيــف )عــن طريــق التصريــف( الضغــط الزائــد - يفتــح 
ــب  ــة الُمرّك ــي للحاوي ــط الداخل ــى الضغ ــاظ عل ــه - للحف ــم علي ــط الُمصم ــم تجــاوز الضغ ــا يت ــا عندم ــق تلقائًي ويغل

عليهــا.

ــع  ــد ويمن ــاه واح ــال باتج ــاز أو الس ــق الغ ــمح بدف ــام يس ــوع Non-Return Valve: صم ــدم رج ــام ع صم
.Check Valve ــد ــام ص ــا صم ــمى أيض ــس، ويس العك
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ـــر Vaporizer: جهــاز تبخيــر باســتخدام الحــرارة - يتلقــى الغــاز فــي حالتــه المســالة ويضيــف لــه حــرارة  الُمَبخِّ
ــخ  ــة والطب ــي االســتخدامات العامــة كالتدفئ ــًدا لالســتفادة مــن الغــاز ف ــة - تمهي ــة الغازي ــى الحال ــه إل ــة لتحويل كافي

وخالفهمــا.

الحمايــة الكاثوديــة Cathodic Protection: تقنيــة للسيطــــرة علــى (أو إجبــار التيــار الكهربــي علــى منــع 
) تــآكل الســطح المعدنــي لخــزان مدفــون النفــط )مثــاًل( بجعلــه الكاثــودCathode  )القطــب الســالب(، وذلــك بربــط 

  Anodeــود ــة األن ــون بمثاب ــآكل ليك ــهل الت ــر س ــدن آخ ــزان( بمع ــه )أي الخ ــوب حمايت ــدن المطل ــل( المع )توصي

)القطــب الموجــب(. )الحــظ: مفهــوم التــآكل يختلــف عــن مفهــوم الصــدأ(.

1- تمهيد ومتطلبات عامـّة

1/1  يختص هذا الفصل بالشروط الواجب توافرها واالحتياطات المناسبة للوقاية من الحريق في شـأن نقل 
       أو تداول أو تخزين الغاز البترولي المسال قبل الحصول على الموافقة المطلوبــة من الدفـــاع المدنــي 

       )اإلطفاء(.

2/1  يجب التقيد بتطبيق المواصفة القياسية المعتمدة الخاصة بشروط العاملين في مجال الغــاز البترولـــي 
      المسال. 

3/1  يمنع القيام بأية أنشطة أو أعمال تتعلق بتخزين أو نقل أو توزيـــع أسطوانـــات الغــــاز البترولـــي 
      المسال دون الحصول على الموافقة المسبقة من الدفاع المدني )اإلطفاء(.

4/1 يجب أن تكون كافة خزانات واسطوانات الغاز البتروليي المسال والملحقات الخاصة بها والمستخدمــة 
في تداول الغاز حسب المواطفات العالمية المعتمدة.

5/1  يجب أن تكون اسطوانات الغاز المتداولة مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة.

2- مخازن اسطوانات الغاز البترولي المسال

1/2 تنطبق المتطلبات التالية على مخازن اسطوانات الغاز البترولي المســال والمواقــع التــي تقــام عليهـا 
باإلضافة لعناصر ومواصفات البناء والتمديدات الكهربائية والتهوية واإلضاءة ومتطلبـــات التخزيـــن 

الواجب توافرها  في هذه المخازن.
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2/2 متطلبات موقع التخزين:
1/2/2  يجب أن يبعد موقع التخزين عن المباني المجاورة وأماكن تواجد الجمهـــور ومواقـــف السيـــارات 

          بمسافـة ال تقل عن 15 م.

2/2/2  يجب أن يبعد موقع التخزين عن المستشفيات والمدارس ومحطات الوقــود بمسافــة ال تقــل عن 25 م. 
          وال يسمح بالتخزين في األحياء السكنية.

3/2/2  يجب أن تكون الساحات الخارجية لموقــع التخزين ممهـــدة أو مرصوفـــة وخاليـــة من األعشـــاب 
          واألشيــاء  التي تعيق الوصول للموقع وسهولة إخراج االسطوانات منه.

3/2 متطلبات مبنى تخزين:
1/3/2  عناصر ومواصفات البناء: 

1- يجب تشييد المبنى من طابق واحد )أرضي فقط( وأن يحتوي على أبواب ونوافذ تهويـــة وإضــاءة  
     طبيعية موزعة بانتظام.

2- يجب أن تكون كافة الجدران واألرضية من مواد بمقاومة حريق ال تقل عن ساعتين.
3- يجب أن يكون الموقع على شارع واحد على األقل.

4- يجب أن يراعى تصميم المبنى إمكانية عمل فتحات لتصريف الضغــط ألي انفجـــار محتمــل في 
     االتجــاه الذي يشكل أقل خطورة ممكنة لمبنى التخزين، وأن يكون السقف من مواد خفيفة مقاومة 

     للحريق لتصريف ضغط االنفجار المحتمل.

5- يجب أن ال يقل ارتفاع جدران المبنى عن 4 م.
6- يجب أن ال يقل عرض وارتفاع المدخل الرئيسي عن 4 م.

7- يجب تشييد أرضية المبنى من الخرسانة أو اإلسفلت بُسمك ال يقل عن 15 سم وبتشطيب ناعم 
    ومقاوم للصدمات والحريق وأن تكون األرضية خالية من أية فتحات تصريف وخالفه.

8- يجب أن يكون منسوب أرضية المبنى مساويًا لمنسوب أرضية الساحة األمامية.
9- يمكن إضافة غرفة لمسئول المخزن ضمن المبنى بمساحة ال تزيد عن 6 م2 شريطة أن تكون 

    معزولة عن بقية أجزاء المبنى وبنوافذ تطل إلى الخارج مباشرة.

10- يجب توفير ما ال يقل عن مخرج واحد للطوارئ لمبنى التخزين بحيث يكون في جهة مغايرة 
      لجهة  المدخل الرئيسي.

2/3/2  متطلبات التهوية:
1- يجب توفير تهوية طبيعية علوية وسفلية دائمـة بفتحــات ال تقــل مساحتهــا اإلجماليــة - باشتمــال 

    المدخل  الرئيسي - عن %10 من إجمالي مساحة الجدران والسقف.
2- يجب أن ال يقل ارتفاع قواعد نوافذ التهوية العلوية عن 2.5 م والسفليـة عن 15 ســـم - من أرضيـــة 

     المخزن.
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3- يجب أن ال تقل المسافة بين أي فتحتين تهوية متجاورتين عن 1.5 م وال تزيد عن 2 م.
4- يجب تركيب شبك معدني بفتحات صغيرة ال تزيد مساحتها عن 1 سم2 وحمايتها بأعمدة حديدية  

    من الخارج.
5- في حال تطلب المخزن تهوية ميكانيكية يجب أن تكـــون بمعــدل 0.4 )م3/  ث/ م2( من مساحـــة 

    المبنى وأن تكون من النوع العازل للشرر والخاص لمخازن الغاز البترولي المسال.

3/3/2  متطلبات التمديدات الكهربائية لمبنى تخزين اسطوانات الغاز:
1- يجب أن ال يقل ارتفاع التمديدات والتركيبات الكهربائية عن 2 م من أرضية المخزن وأن تكــون 

    لوحة  المفاتيح خارج المخزن وأن تكون من النوع المغلق بإحكام.

2- يجب أن تكون التركيبات والتجهيزات والمصابيح الكهربائيــة من النوع المطابـــق للمواصفـــات 
    القياسية المعتمدة والخاصة للمناطق ذات األجواء الخطرة والحاوية لغازات قابلة لالنفجار وتكون 

    مانعة للشرر وال تشع حرارة. 

3- يجب أن تكون المصابيح الكهربائية من األنواع المتينة وذات أغطية واقية من الكسر ومن تسرب 
    الغازات إليها وخالفه، وتثبت المصابيح الكهربائية في السقف أو على المناطق العلوية للجــدران.

4/2 متطلبات تخزين األسطوانات:
1/4/2  يجب تخزين االسطوانات فوق بعضها البعض حسب العدد المسموح بـه من ِقبــل المصّنــع بداخــل 

          أقفاص  )حاوية أسطوانات( مجهزة للغرض، بحيث تكون في وضع قائم )المحبس باتجاه األعلى(.
2/4/2  يجب إقامة جدار فاصل مقاوم للحريـق )طوب إسمنتي( بين االسطوانـات بحيــث يتــم توزيعهـا إلى 
          مجموعات كما في الشكل )1-3-1( إذا زاد حجم االسطوانة الواحدة عن 50 كجـم وكان عددها 100 

          اسطوانة أو أكثر، وتزداد األبعاد طرديا مع زيادة عدد االسطوانات.
3/4/2  يجب أن ال يزيد ارتفاع التخزين عن 3 م.

4/4/2  يجب عمل ممرات بين صفوف التخزين بعرض ال يقل عـن 1 م حيث يعتبـر كل قفـص كصـف تخزيــن  
مستقل بحد ذاته.

5/4/2  يجب أن ال تقل المسافة الفاصلــة بيــن الجــدران وصفــوف التخزيــن عــن 1 م.
6/4/2  يجب تخزين االسطوانات الفارغة بنفس طريقة تخزين األسطوانات المملوءة.

7/4/2  يجب تخصيص جزءًا من المبنى لتخزيــن االسطوانـــات الفارغـــة، ووضع الفتــات توضــح وتميــز 
           االسطوانات المملوءة من الفارغة.

8/4/2  في حال تخزين اسطوانات الغاز الصغيرة، يجب وضعها على أرفف معدنيـــة مجهـــزة خصيصـــًا 
للغرض.

9/4/2  يمنع احتواء مبنى التخزين أية مواد اشتعالية أخرى، كما يمنع استخدام مواقد الطهـي أو المدفآت أو 
          أية مصادر حرارية أخرى بداخله.

10/4/2 يمنع في جميع األحوال القيام بأي محاوالت تعبئة أو تفريــغ فيمــا بيـــن اسطوانـات الغــاز داخــل 
           المخـزن - المخصص للتخزين فقط.
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11/4/2  يمنع في جميع األحوال تخزين اسطوانــات الغــاز خــارج المواقــع والمبانــي المخصصــة لذلك، 
            كما يمنع وضعها على أرصفة الشـوارع أو في أماكــن منخفضة عــن مستــوى سطــح األرض أو 

            بالقرب من فتحات المجاري، حتى وإن كان ذلك لفترة وجيزة.

12/4/2 شروط وقائية عامة :
1- يجب تجهيز المخزن بمطفآت حريق يدوية من نوع المسحوق الجاف، ويتم تحديـد أعدادها قبل  

    الدفاع المدني )اإلطفاء( تبعًا لمساحة المخزن .

2- تجهيز المخزن بنظام إنذار يدوي أو تلقائي يتم وفق توصيات الدفــاع المدنـــي )اإلطفـــاء(.

3- يجب التقليل ما أمكن من استعمال قطع األثاث والمواد االشتعالية في غرفة مسئول المخزن.
4- يجب تجهيز المخـــزن بعالمـــات تحذيريـــة - يتم وضعهـــا في أماكـــن مناسبـــة – كالتالـــي:
ممنوع التدخين، خطر، غاز بترولي مســال، ممنـوع الدخـول لغيـر المختصين، على أن تكـون 

باللغتين العربية واإلنجليزية وبحروف ال يقل ارتفاعها عن 10 سم.

5- يجب وضع لوحة إرشادية تكون واضحة للعيان بحيث تكون سهلة وسريعة المالحظة 
    واالستيعـاب، ومبينًا فيها اإلجراءات الواجب إتباعها في حالة الطوارئ.

شكل )1-3-1(: موقع لتخزين اسطوانات غاز ذات سعة 50 كجم وبعدد 100 اسطوانة وأكثر
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3- الخزانات الثابتة للغاز البترولي المسال

تعاريف تمهيدية:
الخزانات الثابتة: هي أوعية ضغط مثبتة في وضعها وفي موقعها تكون بسعات مختلفة مصممة لتخزين الغاز 

البترولي المسال في حالته السائلة والغازية عند درجة الحرارة العادية.

1/3 يختص هذا البند باالحتياطات الوقائية ومتطلبات الحريق الواجب توافرها بشأن خزانات الغـاز 
       البترولي المسال األرضية وتحت األرض الخاصة بتزويد المواقع الصناعية والتجارية والسكنية 

       بالغاز - لاستفادة منه لألغراض واالستخدامات العامة.

2/3 متطلبات موقع خزان الغاز البترولي المسال:
1/2/3   يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني )اإلطفاء( - باإلضافة لموافقات الجهات األخرى ذات العالقة 

            على  الموقع المختار لخزان الغاز البترولي المسال.

2/2/3  يجب أن يكون موقع الخزانات بعيدًا عن األماكن المأهولة بالسكان.
3/2/3   يحظر وضع أو استخدام خزانات الغاز البترولي المسال في سراديب )تحـت األرض( أو في حفر مكشوفة.
4/2/3   يجب أن يدفن الخزان إذا أنشأ تحت األرض بالرمـــل الجـــاف والنظيــف كما هو مبين بالشكل )1-3-2 (.

 5/2/3  يجب تجنب وجود حفر أو انخفاضات في األرضية المباشرة لمواقع الخزانات والوصالت المتصلة بها. 

6/2/3   يجب أن يكون الحد األدنى للمسافات البينية للخزانات كمـــا هـــو موضـــح في جـــدول )1-3-1(.
7/2/3   عند تركيب خزانات متعددة في الموقع يشترط أن تكون ذات أبعاد )مقاسات( متماثلة وعلى مستوى واحد.

8/2/3   يحظر إقامة الخزانات فوق بعضها البعض.
9/2/3   يجب أن ال يزيد عدد الخزانات في المجموعة الواحدة عن ست خزانات.

10/2/3  يجب أن ال تقل المسافة بين مجموعة خزانات وأخرى عـن 8 م إال في الحاالت التي تتوافر للخزانات 
             أسباب الحماية والوقاية الخاصة للغرض - كجـدران الحماية اإلسمنتية الفاصلة أو نظام الستار 

             المائي* Water Curtain - وتكون هذه الحماية معتمدة من الدفاع المدني )اإلطفاء(.

11/2/3 يجب أن ال تقل المسافة بين الخزان األرضي للغاز البترولي المسال وخزان أرضي لسائل اشتعالي 
           عن 6م،  وأن ال تقل المسافة بين خزان الغاز والجدار الواقي )الحوض( حول خزان السائل 

           االشتعالي أو االحتراقي  عن 3 م.

12/2/3   يجب أن ال تقل المسافة بين خزان الغاز البترولي المسال وخزان أوكسجين بحجم 566 م3 )أو أقل( 
              عن 6م، وأن ال تقل هذه المسافة عن 15 م إذا كان حجم خزان األوكسجين أكبر من 566 م3.

13/2/3    يجب أن ال تقـل المسافـــة بين خزان الغاز البترولي المسال وخزان غاز الهيدروجين بحجـم 85 م3 
                )أو أقل( عن  7.6 م، وأن ال تقل هذه المسافة عن 15 م أذا كان حجم خزان غاز الهيدروجين أكبر من 85 م3.
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14/2/3    يجب أن ال تقل المسافة بين جدار الخزان وأقرب نقطة اشتعال أو الطريق العام عن 6 م.
15/2/3     يجب أن ال تقل المسافة بين تجهيزات الخزان والفتحات األرضية غير المحمية )مغلقة بإحكام( عن 3 م.
16/2/3    يجب أن ال تقل المسافة بين تجهيزات الخزان ومراوح سحب وطرد الهـواء أو معدات التكييف عن 6 م.

17/2/3    يحظر إقامة خزان للغاز البترولي المسال ضمن سور يحوي خزانات سوائل اشتعالية.
18/2/3     يجب أن تكون المنطقة المحيطة بالخزانات خالية من األعشاب أو أية مواد اشتعالية لمسافة ال 

               تقل عن 6 م، وكذلك يمنع استخدام مبيدات الحشرات وخاصة كلورات الصوديوم.
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19/2/3    يجب تشييد سور من السلك المعدني ال تزيد فتحاته عن 12 سم2 وأن ال يقل ارتفاعه عن 3 م 
              وأن يكون للسور أكثر من مخرج واحد على أن ال يقل عرض المخرج عن 3 م.

السعة المائية 
للخزان )م3(

السعة المائية 
للخزان )جالون(

خزان تحت األرض 
أو خزان تلِّي )م(

خزان أرضي )م(
المسافات بين الخزانات 
في المجموعة الواحدة 

)م(
0.5 <125 <330

1.0 - 0.5250 - 125330
1.9 - 1.0500 - 251331
7.6 - 1.92,000 - 50137.61
114 - 7.630,000 - 2,00115151.5

265 - 114
 - 30,001

70,000
1523

¼ مجموع أقطار إجمالي 

الخزانات المتجاورة

341 - 265
 - 70,001

90,000
1530

454 - 341
 - 90,001

120,000
1538

757 - 454
 - 120,001

200,000
1561

3785 – 757
 - 200,001

1,000,000
1591

3785 >1,000,000 >15122

جدول )1-3-1(: الحد األدنى للمسافات البينية بين الخزانات والمباني والمنشآت المجاورة لها

ماحظة: هذه المسافات محسوبة ليتم حماية الخزانات من حرارة اإلشعاع ألي حريق مجاور قد ينشب وتضمن 
كذلك تمام انتشار وتبدد الغاز في حال تسربه.

3/3 أنواع الخزانات الثابتة للغاز البترولي المسال:
1-  خزان أرضي: يتم تشييده فsوق سطح األرض. 

2-  خزانات تحت األرض: يتم تشييده تحت سطح األرض.
3-  خزان َتـّلي Mounded Tank: خزان نصفه السفلي مدفون )مردوم ومطمور تمامًا بالرمل تحت سطح 
األرض( بينما نصفه العلوي مغطى تماما بالرمل وظاهرًا كالتلة فوق سطح األرض - وذلك لقليل تعرضه 

ألشعة الشمس.

4/3  مكونات  خزانات الغاز البترولي المسال : يتكون الخزان  من ) 1 ( جسم الخزان  و ) 2(  أجهزة  تبخيــر 
         الغاز ) لتحويله  من حالته  السائلة  إلى  الغازية  -  تمهيداً  لاستفادة  من  استخداماته (  و ) 3 ( التمديدات 

        والصمامات.
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5/3 متطلبات الخزانات الثابتة:
1/5/3  يجب أن تكون خزانات الغاز مصممة ومصنعة ومختبرة طبقا للمواصفات العالمية المعتمدة على أن 

           يأخذ اختبارها في الحسبان درجة الحرارة القصوى التي قد يتعرض لها جسم الخزان في الحاالت  

           الطارئة.

2/5/3  يجب أن يتم تركيب الخزانات من قبل شركات متخصصة في أعمال الغاز البترولي المسال وعلى 
          أن تكون هذه الشركات مسجلة ومعتمدة من قبل الجهات المختصة.

3/5/3  يجب أن يكون الخزان مجهزًا بكافة فتحاتــه - المخصصة لجهاز قياس الضغط، وصمام األمان 
          Safety Relief Valve ، وعداد محتوى الخزان.

4/5/3  يجب طالء الخزان بمواد مقاومة لتأثيرات الغاز علـــى الخزان، وفي حال استخـدام السـلك المجـدول 
           لوقاية خرطوم التعبئة )أو أي خرطوم في شبكة الغاز( يجب أن يكون السلك من الصلب المقاوم للصدأ.

5/5/3  يجب أن ال يقل ضغط التصميم للخزان عن الضغط البخاري للغاز المسال عنـد أعلى درجة حرارة 
محتملة قد يتعرض لها الخزان، ويصمم صمام األمان علــى %120 من الضغـط التشغيلي 

Working Pressure المسموح به للخزان.

6/5/3  يجب تثبيت لوحة إرشادية للخزان بالبيانات التالية :
1- نوع ورقم مواصفة تصميم الخزان .

2- اسم الجهة المصنعة والرقم المسلسل للخزان وسنة الصنع .
3- ضغط التشغيل وضغط التصميم األقصى للخزان .

4- سعة الخزان .
7/5/3  يجب أن يكون الخـزان مجهـز بحمالتان يستعان بهما ألغـراض التركيب.

8/5/3  يجب تجهيز الخزان بكابل تأريض مناسب لتفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة.

6/3 التجهيزات الفنية لتركيبات الخزانات الثابتة:
1/6/3  متطلبات تركيبات الخزانات األرضية:

1- يجب تركيب الخزانات على قواعد فوالذية )مقاومة للصدأ( أو خرسانية ال يزيد ارتفاعها عن 
    10سم عن سطح القاعدة الخرسانية المشيدة تحت الخزان.

2- يجب أن تكون القواعد غير قابلة للتمدد أو االنكماش ولكن تسمح بتمدد وانكمـاش الخـزان  نتيجة 
     التغييرات الطبيعيــة لدرجـــات الحـــرارة العاديـــة، وفي موقـــع تسمـــح بإعطـــاء الحـد األدنى 

    من عـزم وانحرافات لجسم الخزان.
3- في حال كانت قواعد ارتكاز الخزان ضمن جسم الخزان األفقي - الذي تتجاوز سعته المائية 

     5000  لتر- يجب تزويد الخزان بوسيلة تثبيت من طرف واحد وإبقاء الطرف اآلخر حرًا ليسمح 
     بتمدد وانكماش الخزان نتيجة التغييرات الطبيعية المعتادة لدرجات الحرارة، وأن تكون تركيبات 

    األنابيب الناقلة للغاز المسال واألبخرة عند الطرف الثابت للخزان، وعندما تكون الركائز غير 

    ملحومة مع جسم الخزان يجب أن يتم تشكيلها بحيث تتالءم مع جسم الخزان.
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4- يجب تصميم قواعد الخزان بحيث تسمح بتصريـف التجمعات المحتملة للمياه أسفل الخزان.
5- يجب تأمين حركة الخزان ضد السيول سواء بتثبيته أو برفع قواعد الخزان للمستوى الذي يحقق 

     الغـرض.

6- يجب معالجة الخزان كيميائيًا لمقاومة الصدأ، إضافة إلى طالئه من الخارج باأللوان 
    العاكسة ألشعة الشمس - بتفضيل األبيض.

7- يجب حماية الخزان بنظام تبريد بالغمر المائي بمعدل 7 )لتر/ م2/ دقيقة( يعمل يدويًا عـن 
    طريـق صمام بالقرب من منطقة الخزان - وآليا عن طريق كاشفات حرارة تشغِّل النظـام عنـد 

    زيادة درجة حرارة الجو المحيط بالخزان على o 50م ، ويعمل النظام لمدة ال تقل عن 50 دقيقة.

2/6/3  متطلبات تركيبات خزانات تحت األرض:
1- يجب وضع الخزان في غرفة من االسمنت تكون عازلة لتسرب الماء )شكل )2-3-1(( كما يجب 

.Cathodic Protection طالء الخزان بطبقة مقاومة للصدأ وتزويده بالحماية الكاثودية    

2- يجب دفن الخزان برمل نظيف وجاف.
3- يجب أن ال يقل قطر فتحة التفتيش عن 55 سم.

7/3 متطلبات التمديدات والوصات:
1/7/3  يجب أن تكون تمديدات ووصالت استخدامات الغاز المسال مصنعة من النحاس أو الحديد 

           الصلب أوالبولي إيثيلين Polyethylene - بما في ذلك الصلب الكربوني أو النحاس األصفر - 

           ووفـــق المواصفات العالمية المعتمدة. ويمنع استخدام الحديد الزهر في تصنيعها.

2/7/3  يجب أن يكون أنبوب )خرطوم Hose( تعبئة الخزان معتمدًا للغرض منه ومزودًا بصمام أمان  
            لتصريف الضغط الزائد وصمام عزل تلقائي - يغلق أنبوب التعبئة عند انفصاله العرضي عــن 

           صهريج نقل الغاز  أثناء التعبئة. 

 Seamless 3/7/3  يجب أن يكون خط أنبوب التغذية الرئيسي للغاز من الحديد الكربوني غير الملحوم
          قياس )Sch. 80( وخطوط األنابيب األخرى قياس )Sch. 40( أو ما يعادلها.

4/7/3  يجب أن تكون التمديدات من النوع غير الملحوم Seamless في المواقع التي يكون فيها الغاز بحالته السائلة.
5/7/3  في المناطق المأهولة بالسكان، يجب احتواء نقطة تعبئة الغاز بداخل صندوق معدني محكم الغلق 

          ويكون محميًا من العبث ومرتفعًا عن سطح األرض بمسافة 1.8 م.

6/7/3  يجب أن ال يزيد ضغط الغاز عن 2 بار عند استخدام أنابيب البولي إيثيلين ويكون الغاز في حالته 
           الغازية، ويسمح بأن تكون التمديدات خارج المبني فقط ومدفونة تحت سطح األرض.

7/7/3  في حال دخول تمديدات الغاز ألي مبنى يجب أن ال يزيد ضغط الغاز عن 1.38 بار ويكون في حالته 
           الغازية  فقط، ويجوز للجهة المختصة السماح بزيادة الضغط في المنشآت الصناعية.

8/7/3  يجب توصيل تمديدات الغاز المعدنية وفقًا الجدول التالي:
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Schedule 04Schedule 08حالة الغاز
ملحوم أو ملولبملحومسائـل

ملحوم أو ملولبملحوم أو ملولبغاز بضغط > 9.6 بار

ملحوم أو ملولبملحومغاز بضغط ≤ 9.6 بار

جدول )2-3-1(: طرق توصيل التمديدات المعدنية للغاز البترولي المسال

9/7/3  يجب أن تكون درجة انصهار حشّية  Gasket )لعزل تسرب الغاز بين الوصالت( أعلى من °815م.

10/7/3  يجب تثبيت التمديدات على حماالت خاصة على )أو بالقرب من( الجدران لمسافة ال تزيد عن 50 

             سم )لحمايتها من التلف( وتمييزها باللون األصفر، وعلى أن تكون عند أقصى مسافة ممكنة عن 

             خطوط الخدمات األخرى.

11/7/3   في حال اشترطت السلطة المختصة وضع أنابيب الغاز تحت األرضيات أو ضمن الجدران يجب 
              أن تكون محمية ضد التآكل والصدأ، وعلى أن تكون األنابيب بدون الوصالت، إال في الحاالت 

              التي ال يمكن فيها تفادي تركيب هذه الوصالت فيكون ذلك فقط بموافقة المختصين.

12/7/3   يجب أن تكون الوصالت المرنة )خراطيم( - المستخدمة لتجهيزات المواقد - من المواد المقاومة 
              للحرارة وتأثيرات الغازات البترولية، وفي حال استخدام ضفيرة من السلك المجدول لتقوية 

              الخرطوم الناقل للغاز يجب أن تكون من الصلب المقاوم للصدأ.

13/7/3   يجب في جميع األحوال التأكد من عدم دخول الهواء إلى خط الغاز.
14/7/3   يجب أن تكون تمديدات الخزان التحتأرضي من السطـح العلوي للخزان كما في الشكـل )1-3-2(.
15/7/3  يجب اختبار جاهزية تمديدات الغاز قبل االستخدام وذلك بضغطها إلى %150 من ضغطها التشغيلي.

16/7/3   يجب ربط تمديدات الغاز بكابل التأريض.

8/3 متطلبات صمامات ومنظمات خزانات الغاز البترولي المسال:
1/8/3  يجب تزويد التمديدات بصمامات غلق آلية في حال ارتفاع دفق الغاز عــن معدله، وكذلك بصمامات 

 Safety Relief وصمامات أمان لتصريف الضغط الزائــــد Check Valve عدم الرجوع          

          Valve على الخط الرئيسي لتزويد الغاز وفق متطلبات الدفاع المدني )اإلطفاء(.

2/8/3  يجب تزويد الخط الرئيسي للغاز بصمام عزل تلقائي Solenoid Valve للغلق اآللي يكون  
          موصـواًل بلوحة إنذار الغاز لحالة الطوارئ.

3/8/3  يجب تزويد الخط الرئيسي )بالقرب من مصدر الغاز( والخطوط الفرعية للغاز التي تغذي أكثر من 
 Manual موقد )أو معدة تعمل بالغاز( وخطوطها المستقلة بصمامـــات غلــــق )كرويـــة( يدويـــة          

.Shut  Off Valve          
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4/8/3  يجب تركيب صمام أمان لتصريف الضغط الزائد في أعلى الخزان بحيث ال يزيد ضغط التشغيل 
          عن ضغط التصميم Design Pressure األقصى للخزان بحيث يعمل عنــد ضغـــط مقـــداره 

          %120 من الضغط التشغيلي Working Pressure للخزان، على أن يكون اتجاه فتحة أنبـوب 

          التصريـف إلى األعلى و أن يكون األنبوب ظاهرًا للخارج إلى الهواء الطلق وبارتفـاع ال يقل عـن 1 م.

5/8/3  يجب تأمين وضع نهايات وسائل ومعدات التفريغ بشكل يضمن حمايتها من األضرار.
6/8/3  يجب ترتيب وضع الصمامات بالشكل الذي يحول دون تعرضها للعبث.

7/8/3  منـــع تركيــــب صمامــــات الغلــــق بين صمامـــات التنفيـــس والخـــزان.
8/8/3  يجب أن يكون لفتحات التصريف للمنظمات المستخدمة أغطية تقي انسدادها.

9/8/3  يجب في جميع األوقات أن تكون صمامات تصريف الضغط الزائد متصلة مباشرة مع حيز الغاز 
          داخل الخزان.

ـرات Vaporizers )أجهزة تبخير الغاز(: 9/3 متطلبات الُمَبخِّ
1/9/3  شروط عامة:

1- يجب تزويد المبّخرات التي تزيد طاقتها على 4 لتر بصمام أمان - واحد على األقل ـ مالئمّا 
    الستخدامه مع الغاز البترولي المسال بحيث يفتح عند ضغط ال يقل عن الحد األعلى لضغـط   

    التشغيل وال يزيد عنه بأكثر من 10%.
2- يجب تصريف مخرجات صمام األمان - بشكل رأسي لألعلى - إلى خارج مبنى جهاز التبخير.

3- يمنع تركيب أية وسيلة كهربائية تصدر حرارة لتبخير الغاز داخل الخزان.
ـرات : 2/9/3  مواقع الُمَبخِّ

1- يجب أن ال يقترب الموقع المختار - لمبخر ُيشغَّل بلهب مباشر - ألكثر من 15 م من موقع خزان 
    الغاز.

2- بالنسبة للمبخرات التي تُُشغَّل بلهب غير مباشر، يجب تحديد المسافة بين الموقع المختار وأقرب   
    منشأة أو تجمع وفقًا للجدول التالي:

طاقة المبخر )كجم/ ساعة(
المسافة الدنيا المسموحة بين

المبخر وأقرب مبنى أو تجمع )م(
3 أقل من 40
230 – 40 7.5

15أكثر من 230
جدول )3-3-1(: المسافات البينية للمبخر الذي ُيشغَّل بلهب غير مباشر )تبعًا لطاقته( ألقرب منشأة

3- يجب أن ال تقل المسافة بين أجهزة التبخير التي تُُشغَّل بلهب مباشر عن 15 م من أية أوعية لتخزيـن الغاز.
4- يمنع توصيل أية أجهزة تبخير تُُشغَّل بلهب مباشر بخزان تقل سعته التخزينية عـن عشرة أمثال 

    طاقة التبخير في الساعة.
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ـرات: 3/9/3  مبنى الُمَبخِّ
ـرات من مواد مقاومة للحريق بحيث  1- يجب تشييد جميع أسقف وجدران وأرضية مبنى الُمَبخِّ

    ال تقل هذه المقاومة عن ساعتين.
رات عمل فتحات لتصريـــف ضغط االنفجار المحتمل باتجاه  2- يجب أن يراعى في تصميم مبنى الُمَبخِّ
     الواجهة التي تشكل أقل خطورة ممكنة، أو يراعى أن تساوي هذه الفتحات بمساحة 0.1 )م2 / 2 م3( 

      من حجم المبنى، وأن يشيد السقف من مواد خفيفة لتصريف ضغط االنفجار بالحد األدنى للضرر.

3- يجب أن تكون أرضية المبنى خالية من أية فتحات للصرف.
ـرات: 4/9/3 تهوية مبنى الُمَبخِّ

ـرات عمل فتحات تهوية طبيعية علوية وسفلية على أن ال  1- يجب أن يراعى في تصميم مبنى الُمَبخِّ
    يقل إجمالي مساحاتها عن %2.5 من مساحة الجدران والسقف.

2- يجب أن ترتفع قواعد نوافذ التهوية السفلية 15 سم عن أرضية المبنى، وأن تكون المسافة بين أي 
    فتحتين متجاورتين في حدود 1.5 م إلى 2 م.

3- يجب تزويد فتحات التهوية من الخارج بحماية حديدية وتركيب شبك معدني عليها بفتحات 
    صغيرة ال تزيد عن 1 سم2.

  ) 4- في حال الحاجة للتهوية الميكانيكية في المبنى يجب أن تكون هذه التهوية بمعدل 0.4 )م3 / ث/ م2
     من مساحة المبنى وتكون معدات التهوية من النوع العازل للشرر.

ـرات: 5/9/3  التمديدات الكهربائية لمبنى الُمَبخِّ
رات من النوع  1- يجب أن تكون التركيبات والتجهيزات والمصابيح الكهربائية لمبنى الُمَبخِّ

    المطابـــق للمواصفات القياسية المعتمدة والخاصة لألجواء التي تكتنفها الغازات االنفجارية 

    وتكون عازلة للشرر وال تشع حرارة.

2- يجب أن تكون المصابيح الكهربائية قوية وذات أغطية واقية وتثبت في السقف أو أعلى الجدران.

10/3 المتطلبات الوقائية العامة لخزانات الغاز البترولي المسال:
1/10/3  يجب أن توضع عالمات تحذيرية حول منطقة الخزان يكتب عليها ممنوع التدخين، ممنوع استخدام  

               اللهب المكشوف، غاز اشتعالي - باللغتين العربية واإلنجليزية بحيث تكون واضحة وبقياسات مناسـة.

2/10/3  يجب تمييز جميع التمديدات واألجهزة وصمامات غلق الغاز البترولي المسال باللون األصفر.
3/10/3  يجب تركيب كاشفات الغاز البترولي المسال في أرجاء مباني الغازات البترولية المسالة وفي 

             المواقع الضرورية وذلك حسب طلب الدفاع المدني )اإلطفاء(.

4/10/3  يمنع استخدام التمديدات الخاصة بالخزان في عملية التأريض.
5/10/3  يمنع استعمال أية مصادر لتوليد الحرارة واإلشعال وأعمال اللحام والقطع حول منطقة الخزان.
6/10/3  يجب توفير معدات اإلطفاء األساسية الالزمة لخزانات الغاز البترولي المسال وفـــق متطلبات 

            الدفاع المدني )اإلطفاء( مثل:

1- مصدر مياه كاٍف ومستمر.
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2- فوهات حريق خارجية كافية في منطقة الخزانات.
3- خراطيم مياه مطاطية كافية في أرجاء منطقة الخزانات.

4- مطفآت حريق يدوية من نوع المسحوق الجاف يتناسب عددها وسعتها مع سعة الخزان.
7/10/3 يجب توفير نظام تبريد بالغمر المائي على موقع وقوف صهريج الغاز البترولي المسال أثناء 

           التعبئة  والتفريغ مع تأمين المظالت الالزمة لتظليل موقع وقوف الصهريج.

8/10/3 يجب توفير طرق ممهدة لوصول سيارات الدفاع المدني )اإلطفاء( لمواقع الخزانات.
9/10/3 يجب توفير مخارج كافية في منطقة الخزان لحاالت الطوارئ.

10/10/3 يجب تطبيق نظام الرموز والعالمات الدولية على الخزانات والمناطق المحيطـة بهــا.

11/3 متطلبات الصيانة لخزانات الغاز البترولي المسال: 
يجب القيام بإجراء فحوصات وصيانة منهجية للخزانات من قبل )وبمعرفة( جهات فنية متخصصة ومعتمدة من 

قبل الدفاع المدني )اإلطفاء( وفق برامج الصيانة التالية:

1/11/3  صيانة عامة كل ثالث أشهر تشتمل وتستوجب:
1- التحقق من وجود الفتات منع التدخين في مناطـــق خزانـــات الغاز البترولي المسال ووجـود 

     األجهـزة والمعدات المستخدمة ضمن إجراءات التعامل مع الحاالت الطارئة على أن تكون هذه 

    المعدات في األماكن المحددة لها وعلى أن تكون في حالة جيدة.

2- التحقق من أن منطقة الخزان وما يحيط بها من أراضي تكون خالية تمامًا مـن أي مواد اشتعالية 
    أو األعشاب والمزروعات لمسافة ال تقل عن 6 م، مع حظر استخدام كلورات البوتاسيوم 

    للتخلص من األعشاب.

3- التحقق من صالحية ومتانة السور المحيط بالخزان.
4- التحقق من عدم حدوث أية تغيرات في موقع الخزان خالفًا لما هو محدد في المخططات المعتمدة 

    من قبل السلطة المختصة.5 الفحص الخارجي لحالة الخزان مشتمال الدهانات واألنابيب الناقلة 

     للغاز والصمامات والتجهيزات األخرى الملحقة.

5- فحص ترتيبات ووسائل التأريض* للخزان ولنظم الضخ.
6- فحص كافة الدعائم األسمنتية والمساند الحاملة للخزان والتحقق من عدم وجود أي عيوب بها 

    كالشروخ والتشققات، الظهور البارز لكميات الحصى على الخرسانة جراء تلف الكساء اإلسمنتي 

    الخارجي، تبدد الدهانات الخارجية للخرسانة وظهور األلوان البنية للصــدأ )وتآكل األمالح( على 

    السطح، إلخ.

7- فحص كافة وصالت الغاز للتحقق من عدم وجود تسريبات للغاز - باستخدام محلول الماء 
     والصابون  فوقها لكشف فقاعات التسريب المحتملة.

8- فحص حالة أنابيب الغاز واختبار الصمامات للتحقق من أنها سهلة التشغيل وخلوها من تلف العبث 
    أو التلف الطبيعي.
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9- الفحص الظاهري لعدادات قياس الضغط ومحتوياتها للتحقق من أنها تعمل بصورة جيدة، ومن 
    أن صمامات األمان خالية من الصدأ وفتحات التفريغ خالية من الشوائب.

10- فحص أنظمة التبريد والحماية المركبة على الخزانات وفي موقف صهريج الغاز.
2/11/3 يجب إجراء تفتيش ميداني سنوي دقيق على الخزان لتفقد جسم الخزان والدعامات الحاملـة للخزان  
            وتمديدات الخزان للتحقق من خلو الخزان وملحقاته من التآكل أو الصدأ وترسبات األمالح - أو أية 

            مالحظات غير طبيعية قد تظهر من عملية التفتيش.

3/11/3 يجب إجراء فحص كل خمس سنوات يشتمل على اآلتي:
1- إجراء فحص الموجات فوق الصوتية على جسم الخزان.

2- اختبار مقارني لمقياس الضغط بمقياس آخر للتحقق من أن المقياس األصل يعمل بشكل صحيح وسليم.

4- متطلبات نظام التغذية بشبكة اسطوانات

نظام التغذية بشبكة اسطوانات: هو نظام تزويد بالغاز البترولي المسال بواسطة مجموعـة أسطوانات موصلة 
بأنبوب تغذية جامع لتوصيل الغاز إلى الموقع المطلوب )شكل )1-3-3((.

1/4 الشروط العامة:
1- يجب أن يكون موقع االسطوانات في الدور األرضي وخارج المبنى وبعيدا عن مداخل 

    ومخارج المبنى على أن يمتاز الموقع بتوفر تهوية طبيعية نشطة - مفتوحة لتيار الهواء من 

    جهتين على األقل. وللجهات المختصة الحق بالسماح بأن يكون موقع األسطوانات بغرفة 

    معزولة  وبواجهة خارجية - ضمن المبنى.

2- يجب أن يكون موقع االسطوانات بعيدا عن المعدات والتجهيزات الكهربائية ومصادر اللهب 
    ومواقع العمل والمعدات الساخنة والمواد الخطرة.

3- يجب تأمين الحماية الالزمة لالسطوانات من حوادث العبث وخالفه بالوسائل المناسبة شريطة 
    أن تكون هذه الوسائل مقاومة للحريق وتحقق التهوية النشطة.

4- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية واإلضاءة في موقع االسطوانات كما جاء في البند )2/3/3(.
5- يجب أن ال يزيد عدد االسطوانات في الموقع الواحد عن 10 أسطوانات ذات سعة ال تزيد عن 

    25  كجم، ويجوز للدفاع المدني )اإلطفاء( السماح ألكثر من ذلك.

6- يجب أن ال يزيد ضغط الغاز لخطوط الضغط المتوسط )المتفرعة من الخط الرئيسي للغاز كما 
    في شكل 2 - خط الضغط العالي( إلى المنظم النهائي للغاز عن 1.38 بار.
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7- يجب تركيب منظم نهائي يخفض ضغط الغاز من 1.38 بار إلى 37 ملي بار على أول مدخل 
     للغازفي الموقع المخصص )وحدة سكنية( كي ال يرتفع ضغط الغاز في الخطوط النهائية )خطوط 

     الضغـط المنخفض( عن 37 ملي بار.

 )Solenoid Valve 8- يجب تركيب صمام عزل كروي يدوي وآخر آلي )صمام عــزل تلقائـــي
    متصل بلوحة اإلنذار الرئيسية للمبنى قبل المنظم النهائي.

9- يجب التقيد بالبند )3/7(  بخصوص متطلبات التمديدات والوصالت.

10- يجب التقيد بالبند )3/10/3(.

11- يجب توفير مطفآت المسحوق الجاف بالكميات والسعات التي تتناسب مع عدد االسطوانات.

12- يجب وضع لوحات تحذيرية حول الموقع يكتب عليها بخط واضح: خطر - غاز اشتعالي.

13- في حال استخدام االسطوانات الفردية في مطابخ الشقق السكنية يجب عزل اسطوانة الغازعـن 
      موقع الطهي لمسافة آمنة مع حمايتها بمواد مقاومة للحريق شريطة توفير التهوية المناسبة لها.
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5- وسائل نقل الغاز البترولي المسال

1/5 مركبات نقل اسطوانات الغاز:
مركبات نقل اسطوانات الغاز: هي مركبات مصممة خصيصًا لنقل مجموعة من أسطوانات الغاز البترولي المسال.

1/1/5  شروط عامة:
1- يجب أن تكون مركبات نقل الغاز البترولي المسال من األنواع التي تعمل بوقود الديزل.

2- يمنع استخدام أي مركبة ألغراض نقل أو بيع أو توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال ما لــم 
    تكـن مستوفية لكافة متطلبات السالمة والحصول على ترخيص لذلك من الدفاع المدني )اإلطفاء(.

3- يجب تجديد ترخيص مركبة نقل اسطوانات الغاز البترولي المسال بشكل دوري بعـد أن تخضع 
    إلجراءات الفحص الفني من قبل الدفاع المدني )اإلطفاء(.

4- يحظر على جهات توزيع اسطوانات الغاز تمويل المحال - المخصصة إلعادة بيع وتوزيع 
    أسطوانات الغاز - غير المرخصة باسطوانات الغاز.

5- يمنع استخدام المركبات المغلقة )كسيارات الركاب والشاحنات الصغيرة المقفلة وما شابهها( لنقل 
    أكثر من اسطوانتين للغاز البترولي المسال بسعة  25 كجم لكل أسطوانة.

2/1/5  متطلبات تصميم مركبات نقل اسطوانات الغاز البترولي المسال: 
1- يجب أن تكون مركبات نقل الغاز البترولي المسال مستوفية لمتطلبات السالمة من حيث التجهيز 

    واألداء.

2- يجب أن يكون صندوق المركبة المعد الستيعاب االسطوانات مغلـق مــن األعلـــى والخلـــف، و 
    أن يكون مهّوى عبر حاجز شبكي حديدي متين للغرض - يكون مجهزًا على جانبي المركبة وأن 

    تكون األرضية من الخشب المضغوط أو من مادة عازلة متينة ومقاومة لالحتكاك والشرر تكون 

    مناسبة للغرض.

3- يجب أن يكون صندوق مركبة نقل اسطوانات الغاز متين الصنع ومثبت بأحكام على المركبة.
4- يجب تجهيز الصندوق بمرابط متينة لتثبيت حركة االسطوانات تفاديًا إلزاحتها واهتزازها 

     وارتطامها  ببعضها البعض أثناء حركة المركبة.

5- يجب أن ال يزيد ارتفاع سقف صندوق االسطوانات عن 45 سم من رأس االسطوانات وذلك 
    لتأمين التهوية الكافية وسهولة عملية وضع وإخراج االسطوانات من الصندوق مع مراعاة عدم 

    ترك مجال للتخزين فوق االسطوانات.

6- يجب مراعاة تغليف األجزاء المعدنية بالصندوق )التي تتكئ عليها االسطوانات( بمادة عازلة 
    لمنع احتكاك االسطوانة بالمعدن أثناء سير المركبة.
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7- يجب طالء المركبة بلون مميز ويكتب عليها "خطر - اسطوانات غاز اشتعالي" مع االلتزام 
    بتطبيق نظام العالمات والرموز الدولية HazChem الخاص بمركبات نقل المواد الخطرة.

8- يجب تزويد مركبة نقل اسطوانات الغاز بعربة يدوية صغيرة تستخدم من قبل العاملين لنقل 
    االسطوانة  من المركبة إلى موقع العميل.

9- يجب تزويد المركبة بمخففة صدمات )دعامية( متينة أمامية وخلفية ويلصق على الخلفية الشريط 
    الفسفوري المقلم العاكس - تسهياًل لتمييز المركبة.

10- يجب تزويد المركبة بقطع خشبية متينة )ُتحشر تحت اإلطارات( إليقاف حركتها أثناء تحميل 
      وتنزيل االسطوانات.

11- يجب تجهيز المركبة بالعدد الكافي من اإلشارات الضوئية األمامية والخلفية بحيث ال تقل عن ست  
      يثبت اثنان منها في أعلى غرفة القيادة - إضافة إلى األضواء الجانبية التي توضح حدود الصهريج.

12- يجب تجهيز المركبة بقاطع يدوي لدائرتها الكهربائية يكون في متناول قائد المركبة، إضافة إلى 
      القاطع األوتوماتيكي - عند زيادة الحمل على التمديدات الكهربائية.

13- يجب أن يكون تغليف التمديدات الكهربائية للمركبة من النوع السميك والمتين المقاوم للشد 
       وعوامل التلف، وأن تكون التمديدات الخارجية ضمن أنابيب معدنية.

14- يجب تثبيت وحدة تصريف العــادم )اإلكـــزوز Exhaust( باتجاه األسفل في الزاوية األمامية 
 - Spark Arrester للمركبة )أسفل واقية الصدمات( وأن تكون نهايته مجهزة بكابح الشرر      

      لمنع خروج الشرر.

15- يجب أن يكون نظام الفرامل سليمًا وقويًا.
16- يجب أن يعمل المحرك بشكل صحيح وسليم وأن يكون ظاهره سليمًا وخال مـن أي تسـرب 

       للوقود.

3/1/5  الفحص اليومي لمركبات نقل اسطوانات الغاز: يتوجب على الجهــة - صاحبـة ترخيـــص نقـل 
          وتوزيع اسطوانات الغاز - القيام بتفقد النقاط التالية بشكل يومي بشأن سالمة وصالحية المركبة - 

          وقبل الشروع باستخدامها:

1- التوصيالت الكهربائية فيما يختص بالعزل الكهربائي ومقاومتها للرطوبة والحرارة وأضـرار 
     تعرضها لمواد متلفة، وصالحية قاطعات التيار في حال حدوث األعطال.

2- التحقق من صالحية ونظافة المحرك وخطوط الوقود قبل كل رحلة بما في ذلك تفقـد زيـت \   
    المركبة ومياه التبريد وسيور الحركة.

3- التحقق من كفاءة فرامل المركبة ومن أنها تعمل بشكل صحيح وسليم.
4- التحقق من ضبط ضغط الهواء إلطارات المركبة.

5- التحقق من صالحية أضواء المركبة بما في ذلك أضواء اإلشارات التحذيرية والمرايا.
6- التحقق من صالحية المقود فنيًا.
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4/1/5  احتياطات السالمة في عمليات مناولة ونقل وتوزيع اسطوانات الغاز:
1- يجب تجليس االسطوانات في وضعها الطبيعي )رأسي( عند نقلها في المركبة مع تثبيتها وفقــًا 

    للبنــد )4-5/1/2( على أن ال يتعدى مجموع أوزان االسطوانات %90 مـن الحمولة المسموحة 

    للمركبة.

2- يجب أن يكون كامل جسم االسطوانة بداخل المركبة - دون أن يظهر منه شيء خـــارج )جانبي( 
    المركبة أو من خلفها.

3- يجب أن ال تزيد حمولة المركبة عن الحد المقرر - في الترخيص - من االسطوانات.
4- يجب أن ال تزيد سرعة المركبة عن 60 )كم/ الساعة( مع كتابة عبارة "السرعة 60 )كم/الساعة(" 

    على لوحة مثبتة بظهر المركبة.

5- يجب مناولة االسطوانات بدرجة عالية من الحذر والعناية - ويمنع رميها أو دحرجتها أو 
    تعريضها للصدمات حتى وإن كانت فارغة.

6- يجب أن تكون مركبة نقل االسطوانات خالية من المواد االشتعالية.
7- يمنع تحميل ونقل اسطوانات الغاز )فارغة أم معبأة( مع أشياء أخرى، كما يحظر استخدام مركبات 

    نقل اسطوانات الغاز ألغراض أخرى.

8- يمنع وقوف "االنتظار" لمركبات نقل االسطوانات الغاز )المعبأة أو الفارغة( في األماكن التي تعج 
     بالمارة ماعدا في الفترات المحددة للتحميل والتنزيل في أماكن التوزيع.

9- في حال عطل مركبات نقل اسطوانات الغاز المحملة - يحظر تركها علــى الطرقـــات الرئيسيــة 
    أو في المناطق السكنية - مع ضرورة إخطار الدفاع المدني )اإلطفاء( والسلطات األمنية 

    ومسئولي الشركة التخاذ ما يلزم لتأمين سالمة الوضع، وجرها إلى ورش الشركة المالكة بعد 

    تفريغها من االسطوانات مع وجوب إيقاف محركها حتى االنتهاء من عملية التنزيل.

10- يجب أن تكون المركبة في حالة وقوف تام أثناء عمليات التحميل والتنزيل في الهـــواء الطلـــق 
       في أماكن غير مزدحمة ومناسبة لذلك.

11- يجب في جميع األحوال أن يرافق قائد المركبة عامل مساعد للتحميل في المركبات التي تزيد 
      حمولتها عن 10 اسطوانات.

12- ال يسمح بنقل أو استخدام أية اسطوانة غاز ما لم تكن من األنواع المعتمدة من الجهات 
      المختصة، وأن تكون سليمة وخالية تمامًا من العيوب الظاهرية - كخشونة الجسم وتلــف الطالء 

      والخدوش والشروخ والكدمات.

13- يمنع محاوالت إخفاء الخدوش والندبات والشروخ من على جسم اسطوانة الغاز باستخدام 
      المعجون أو أية مواد أخرى.

14- ال يسمح باستخدام أية اسطوانة ما لم تكن مزودة بياقة حماية معدنية ُمحوِّطة لصمامها بهدف 
      وقايتها من الصدمات والتلف أثناء النقل والمناولة.
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15- ال يسمح بتحميل ونقل اسطوانة الغاز ما لم يحكم غلق صمامها وتأمين تركيب الغطاء عليه.
16- يجب في جميع األحوال إحكام غلق صمامات االسطوانات.

17- يجب نقل االسطوانات الفارغة بنفس الطريقة المتبعة في نقل االسطوانات المملوءة.
18- يمنع دخول المركبات غير المصممة لتحميل اسطوانات الغاز البترولي المسال إلى منطقة التحميل.

19- يجب وضع لوحات إرشادية على أبواب المركبة الجانبية موضح عليها اسم الموزع ورقم 
      الترخيص ورقم الهاتف.

5/1/5  متطلبات الوقاية من الحريق في عمليات مناولة ونقل وتوزيع اسطوانات الغاز:
1- يجب تجهيز المركبة بعدد 2 على األقل من مطفآت الحريق اليدوية سعة 9 كجـم من نوع 

    المسحوق الجاف متعدد األغراض مع تثبيتهما خارج المركبة على جانبي غرفة القيادة )من 

    الخلــف( علــى أن ال يظهر منها ومن حماالتها شيء خارج أبعاد المركبة.

2- يمنع التدخين منعًا باتًا أثناء العمل على مركبات نقل اسطوانات الغاز البترولي المسال ويحظر 
    وجود والعات السجائر الكهربائية )وخالفه( داخل غرفة القيادة.

3- يجب تدريب العاملين على اتباع الطرق الصحيحة لتحميل ونقل وتنزيل اسطوانـات الغاز 
    وتوعيتهــم بمخاطرها، كما يجب على قائد المركبة أن يحمل معه دومًا دليل التعامل مع حوادث 

    الغـاز البترولي المسال، كما يجب أن يحمل معه ترخيص المركبة الخاص بنقل اسطوانات الغاز.

4- يمنع ترك المركبة محملة باسطوانات الغاز دون مراقبة.
5- في حالة انقالب المركبة أو تعرضها لحادث جسيم يجب إبعاد األشخاص عـن منطقة الحادث مع 

    حظر كافة أشكال مصادر اإلشعال عنها وإبالغ المسئول المختص بالشركة واالستعانة بالدفاع 

    المدني )اإلطفاء( والجهات األمنية الحتواء الحادث وتنظيم حركة المرور وفض التجمهر حول 

    الحادث.

2/5 صهريج Tanker نقل الغاز البترولي المسال: 
هو مركبة مخصصة من حيث التصميم ومدمجة )مثبت بها( بخزان لنقل الغاز البترولي المسال.

تنويه: ُيطلق مصطلح صهريج في هذا البند على كل من الخزان المنقول )منفردًا( والمركبة المدمجة بالخزان.
1/2/5  شروط عامة:

1- يمنع استخدام صهريج الغاز البترولي المسال إال بعد استيفاء كافة متطلبات السالمة والحصول 
    على الترخيص الالزم من الجهات المختصة كاإلدارة العامة للمرور والدفاع المدني )اإلطفاء( 

    على  أن يتم تجديد الترخيص دوريا - بعد اجتيازه لكافة متطلبات الفحص الفني.

2- يحظر على جهات تموين الغاز المسال بتزويد المواقع غير المرخصة بتخزين الغاز البترولي المسال.
2/2/5      متطلبات تصميم صهريج الغاز البترولي المسال:

1- يجب أن يكون تصميم وتصنيع الصهريج حسب المواصفات القياسية العالمية المعتمدة بحيث 
    يتحمل نوعية الغاز والسعة المنقولة وضغط التشغيل.
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2- يجب أن يكون مخرج تفريغ الصهريج ومزودًا بصمام عــزل تلقائــي - يغلـــق أنبـــوب 
    التفريغ عند انفصاله العرضي عن خرطوم التعبئة أثناء تعبئة الخزان.

3- يجب أن يكون محرك المركبة من النوع الذي يعمل بوقود الديزل وأن يكون مستوفيًا لمتطلبــات 
    السالمة من حيث التجهيز واألداء.

4- يجب طالء الصهريج باللون األبيض ويكتب عليه خطر، غاز اشتعالي مسال - مع االلتزام 
    بتطبيق نظام العالمات والرموز الدولية HazChem الخاص بمركبات نقل المواد الخطرة.

5- يجب تزويد المركبة بمخففة صدمات )دعامية( متينة أمامية وخلفية ويلصق علـــى الخلفيـــة 
    منها الشريط الفسفوري المقلم العاكس - تسهياًل لتمييز المركبة.

6- يجب تزويد المركبة بقطع خشبية متينة )ُتحشر تحت اإلطارات( إليقاف حركتها أثناء التعبئة والتفريغ.
7- يجب تجهيز المركبة بالعدد الكافي من اإلشارات الضوئية األمامية والخلفية بحيث ال تقل 

    عــن ستة - يثبت اثنان منها في أعلى غرفة القيادة - إضافة إلى األضواء الجانبية التي توضح 

    حدود الصهرج.

8- يجب تجهيز المركبة بقاطع كهربائي يدوي لدائرتها الكهربائية يكون مؤخـرة الصهريج وآخر 
    عند توصيالت التعبئة والتفريغ لتمكين قائد المركبة من إيقاف عملية التعبئة أو التفريغ في حاالت 

    الطوارئ.

9- يجب تجهيز المركبة بقاطع يدوي بالقرب من قائد المركبة لتمكينه من قطع دائرتها الكهربائية 
    أثناء عملية التعبئة والتفريغ وفي الحاالت الطارئة، باإلضافة إلى القاطع األتوماتيكي الـذي 

    يفصل الدائرة الكهربائية للمركبة تلقائيًا عند زيادة الحمل على التمديدات الكهربائية.

10- يجب أن يكون تغليف التمديدات الكهربائية للمركبة من النوع السميك والمتين المقــاوم للشــد 
       وعوامل التلف، وأن تكون التمديدات الخارجية ضمن أنابيب معدنية.

11- يجب تثبيت وحدة تصريف العـــادم )اإلكزوز tsuahxE( باتجـــاه األسفـــل في الزاويـــة 
 krapS األمامية للمركبة )أسفل واقية الصدمات( وأن تكون نهايته مجهزة بكابح الشرر      

       retserrA - لمنع خروج الشرر.

12- يجب أن يكون نظام الفرامل سليمًا وقويًا.
13- يجب أن يعمل المحرك بشكل صحيح وسليم وأن يكون ظاهره سليمًا وخال مـن أي تسـرب 

      للوقـود.

3/2/5 متطلبات الفحص اليومي لصهريج الغاز البترولي المسال: 
يجب التقيد بالمتطلبات الواردة في البند رقم )5/1/3( - بهذا الشأن.

4/2/5     متطلبات السالمة في نقل وقيادة صهاريج الغاز على الطرقات:
1- يجب أن ال تزيد حمولة المركبة عن الكمية وضغط التشغيل المقرران للصهريج.
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2- يجب أن ال تزيد سرعة المركبة عن 06 )كم/ الساعة( - مع كتابة عبارة "السرعـة 06 )كم/الساعــة(" 
    على لوحة ُتثبَّت على ظهر الصهريج.

3- يجب أن تكون المركبة نظيفة وخالية من أية مواد اشتعالية أخرى.
4- ُيمنع وقوف أو انتظار الصهريج المعبأ أو الفارغ في األماكن المزدحمة بالجمهور، كما ُيمنع سيرهـا 

    على الطرقات المحظورة على صهاريج نقل الغاز البترولي المسال.

5- في حال العطل، يمنع ترك الصهريج المعبأ أو الفارغ على الطرقات الرئيسية أو في المناطـق 
    لسكنية- مع ضرورة إخطـــار الدفاع المدني )اإلطفاء( والسلطات األمنية ومسئولي الشركة 

    المالكة التخاذ ما يلزم لتأمين سالمة الوضع، وجرها إلى ورش الشركة، مع تفضيل إفراغها من 

    حمولتها قبل سحبها، كما يجب إفراغها من حمولتها قبل إدخالها لورشة الصيانة.

5/2/5  متطلبات السالمة الواجب اتباعها في عمليات تعبئة وتفريغ الصهريج:
           يجب أن تتم عملية تعبئة وتفريغ الصهريج تحت إشراف شخص فني مـدرب على إجراءات الطوارئ 

           ومواجهتها وتكون مسؤولياته كاآلتي:

1- ُيحظر تعبئة أي صهريج يكتشف فيه التسّرب في موقع التعبئة، ويجب سحبه فـورًا إلى مكان آمن 
    )وفق اإلجراءات الخاصة بذلك( مع إخالء المنطقة واستدعاء المالك والدفاع المدني )اإلطفاء(.

2- يمنع التعبئة ليال ما لم تكون اإلضاءة كافية ومحمية وعازلة للشرر.
3- يجب - أثناء عمليات التعبئة والتفريغ - وقوف الصهريــج في مكـــان آمن وبعيــدا عن خطـــر 
     التصادم مع التأكد من شد الفرامل اليدوية ووضع القطع الخشبية تحت اإلطارات لتثبيت حركة 

     المركبـة تمامًا.

4- يجب عزل وإيقاف عمل محرك الصهريج تمامًا بما في ذلك أية وحـدات متحركة أو تجهيـزات 
    كهربائيـة، ما عدا التجهيزات الخاصة بتعبئة وتفريغ الغاز.

5- يجب على العاملين ارتداء القفازات الوقائية أثناء عملية التعبئة والتفريغ.
6- يجب فحص الخزان الُمستقبـِل للغاز المسال للتحقق من صالحيته الستقبال نوعية الغاز وكميته.

7- يجب التأكد من أن الخزان المراد تعبئته وتمديداته في حالة سليمة وخالية من أية عيــوب أو 
    أعطال وأنها مناسبة من حيث التصميم لتحمل الضغط ونوعية الغاز المنقول.

8- يجب تأريض الصهريج - توصيله بخط التأريض الخاص -  قبـل وأثنـــاء عمليـــة التعبئـــة 
    والتفريغ لتصريف الكهرباء الساكنة عنه، والتأكد فك كابل التأريض عن المركبة قبل حركتها.

9- يجب مراقبة عدادات ضغط الصهريج )أثناء التعبئة( والخزان )أثناء التفريــغ( تحسبـــًا للطفـــح، 
    كما يجب معاودة تفقد قراءة العدادات بعد االنتهاء من العملية.
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6/2/5  متطلبات الوقاية من الحريق لصهاريج نقل الغاز البترولي المسال:
1- يجب تجهيز المركبة بعدد 2 على األقل من مطفآت الحريق اليدوية سعة 12 كجـم من نوع 

    المسحـوق  الجاف متعدد األغراض مع تثبيتهما خارج المركبة على جانبي غرفة القيادة )من 
    الخلف( علـــى أن  ال يظهر منها ومن حماالتها شيء خارج أبعاد المركبة.

2- يمنع التدخين منعًا باتًا أثناء عمليات نقل وتعبئة وتفريغ صهاريج الغاز البترولي المسال ويحظـر 
    وجود والعات السجائر الكهربائية )وخالفه( داخل غرفة القيادة.

3- يجب توعية العاملين بمخاطر الغاز البترولي المسال وتدريبهم علــى اتبـاع اإلجراءات 
الصحيحة  

    لنقل وتعبئة وتفريغ صهاريج الغاز، كما يجب على قائد المركبة أن يحمل معــه دومـــًا دليـــاًل 
    للتعامل مع الحوادث الطارئة لصهاريج الغاز البترولي المسال، وأن يحمل معه الترخيص الالزم 

    للمركبة لنقل الغاز.
4- يمنع ترك المركبة دون مراقبة سواءًا كانت معبأة أو فارغة.

5- في حالة انقالب الصهريج أو تعرضه لحادث جسيم يجب إبعاد األشخاص عن الحادث مع حظر 
    كافة أشكال مصادر اإلشعال عن المنطقة وإبالغ المسئول المختص بالشركة واالستعانة بالدفاع 
     المدني )اإلطفاء( والجهات األمنية الحتواء الحادث وتنظيم حركة المرور وفض التجمهر حول الحادث.
6- يجب صيانة مركبة الصهريج والمحافظة دائمًا على صالحيتها وسالمتها بما في ذلك إخضاعها 
    للفحص الفني الشامل بشكل دوري وعلى المتعهد أو مالك الصهريج االحتفاظ بسجل مرجعــي 

    دائم  لعمل الصهريج والمسافات التي قطعتها وأعمال الصيانة واإلصالحات التي طرأت عليها - 

    لتقديمها  للجهات المختصة عند طلبها.

6- الغاز البترولي المسال عديم الرائحة

التعريــف : ُينتــج الغــاز البترولــي المســال - بشــكل أولــي -  بــدون رائحــة مــن مصانــع المنتجــات النفطيــة، ويتــم 
إضافــة الرائحــة المميــزة لــه فــي مرحلــة الحقــة ليتــم تمييــزه عنــد حــدوث أي تســريب لألوعيــــة الحاويــــة لــــه، 

وذلــك نظـــــرا لخطــــورة الغــاز البترولــي المســال وشــيوع اســتعماله فــي أنشــطة الصناعيــة والمنزليــة.
والجديــر بالذكــر هنــا بــأن بعـــــض الصناعـــــات تتطلـــــب توفيـــــر الغـــــاز البترولــــي المســــال بــدون رائحتــــه 
المميــــزة –كصناعــة تعبئــة العبــوات المضغوطــة slosoreA )ملطفات الجـــــو، مثبتـــــات الشعـــــر، وغيرهـــــا(. 

وفيمـــــا يلـــــي االشــتراطات الوقايــة للغــاز البترولــي المســال عديــم الرائحــة.

1/6 يجب تمييــز أوعيــة الغــاز بعامــات إرشاديــة تحمل اسم الغـاز وبجانبه عبارة: "عديم الرائحة".

2/6 يجب الكشف على جميع المعدات والتمديدات يوميًا من قبل شخص مسئول.

3/6 يجب توفير كاشفات للغاز البترولي المسال عديم الرائحـــة – للتنبيـــه عنـد التسرب العرضي للغاز.

4/6 يجب توفير تهوية طبيعية جيدة مع عمل تهوية ميكانيكية سفلية للسحب من أسفل، مع ربط هــذه التهوية 
       الميكانيكية بمعدات التشغيل بحيث ال تعمل هذه المعدات قبل بدء عمل مــراوح السحــب.

5/6  يجب تطبيق كافة شروط الغاز البترولي المســال السالفـــة الذكـــر حســـب النشـــاط.
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الغازات المضغوطة

تعاريف تمهيدية:
ــا  ــد تعبئته ــة عن ــا الغازي ــظ بحالته ــي تحتف ــازات الت ــازات المضغوطــة Compressed Gases: هــي الغ الغ
بداخـــل االسطوانـــات التــي تحويهــا. وتتــم عمليــة التعبئــة تحــت ضغــط عــاٍل نســبّيا - وظــروف درجــات الحــرارة 

العاديــة أو المنخفضــة جــدًا.

ــد  ــة عن ــه الســائلة والغازي ــه - فــي حالتي الغــاز المســال Liquefied Gas: غــاز يكــون - تحــت ضغــط عبوت
درجــة الحــرارة العاديــــة 25o م  ويمكــن تصنيــف هــذه الغــازات تبعــًا لظــروف تعبئتهمــا إلــى نوعــان:

1- غازات ُمسالة بضغط متوسط وبتبريد منخفض جدًا )o -190 م(، كاألوكسجين والنيتروجين واألرجون. 
2- غازات ُمسالة بضغط عالي وبتبريد خفيـف )20o- م(، كثاني أوكسيد الكربون وأوكسيد النيتـروز. 

.Cryogenics وتسمى الغازات المسالة بالتبريد بالغازات الصقيعّية أو البردّية

الغــازات الطبيــة Medical Gases: هــي الغــازات التــي ُتســتخدم فــي المجــاالت الطبيــة ألغــراض العمليــات 
الجراحيــة والتخديــر - وتكــون علــى درجــة عاليــة مــن النقــاوة.

ــة واإلنســان  ــات الحي ــى الكائن ــت عل ــي - إن جائ ــة الســمية الت ــازات الســاّمةToxic Gases : غــازات عالي الغ
ــة  ــع أو االستنشــاق - لهــا القــدرة الكامنــة علــى إتــالف وتدميــر أنســجة وأعضــاء الجســم أو إصاب باللمــس أو البل

ــدل  ــزه ومع ــاز وتركي ــرض للغ ــدى التع ــى م ــدًا عل ــاة - معتم ــؤدي للوف ــد ت ــم وق ــة للجس ــف الحيوي ــل الوظائ عم

ــازات اشــتعالية أو مؤكســدة. ــذه الغ ــد تكــون ه ــه. وق ــع ومســاحة اســتيعاب الجســم ل وأســلوب وموق

ــجين أو  ــواء أو األوكس ــع اله ــبة م ــب مناس ــزج بنس ــذي إذا امت ــاز ال ــتعالي Flammable Gas: الغ ــاز اش غ
ــاز. ــتعال الغ ــرارة اش ــة ح ــادي ودرج ــط الع ــرق تحــت ظــروف الضغ ــدات األخــرى، يحت المؤكس

كاشــف غــاز Gas Detector: جهــاز مدمــج بَمَجــس Sensor يستشــعر ويقيــس نســبة الغــاز - الُمصمــم 
والُمخصــص لــه - فــي محيــط الموقــع المثّبــت فيــه. وللعلــم، فــإن لــكل غــاز َمَجــس Sensor خــاص بــه وال يمكــن 

اســتعماله لغــازات أخــرى.

ــاز  ــفات الغ ــن، ولبعــض كاش ــاز معي ــاز وخاصــة لغ ــة بكاشــف الغ ــون مثبت ــعار تك ــْس Sensor: أداة استش َمَج
خاصيــة الكشــف المتعــدد )ألكثــر مــن غــاز( - وذلــك الحتوائهــا علــى أكثــر مــن َمَجــس. ولبعــٍض آخــر خاصيــة 

ــك للكشــف عــن غــازات متعــددة.  اســتبدال المجــس – وذل

ــا(  ك جــزًءا ميكانيكًي ــا ُيحــرِّ صمــام عــزل تلقائــي Solenoid Valve: صمــام كهروميكانيكــي )جــزًءا كهربائًي
مربــوط بجهــاز )لوحــة( تحكــم - يســتخدم للغــاز أو الســائل - يوقــف دفــق الغــاز أو الســائل فــي حــال تلّقيــه إشــارة 

كهربائيــة مــن جهــاز التحكــم.

صمام مغلق نظاميًا Normally Close: صمام كهروميكانيكي يبقى مغلًقا في حال فصل التيارالكهربائي عنه.
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ــار  ــل التي ــال فص ــي ح ــا ف ــى مفتوًح ــي يبق ــام كهروميكانيك ــًاNormally Open : صم ــوح نظامي ــام فت مصم
ــه.  ــي عن الكهربائ

ــن  ــى م ــط أعل ــاز بضغ ــرور الغ ــمح بم ــبقا ال يس ــر مس ــام معّي ــاز Regulator Valve: صم ــق الغ ــم دف منظ
ــه. ــر علي ــط المعّي الضغ

ــح  ــد - يفت ــط الزائ ــف( الضغ ــق التصري ــف )عــن طري ــام لتخفي ــان Safety Relieve Valve: صم ــام أم صم
ــب  ــة الُمرّك ــي للحاوي ــط الداخل ــى الضغ ــاظ عل ــه - للحف ــم علي ــط الُمصم ــم تجــاوز الضغ ــا يت ــا عندم ــق تلقائًي ويغل

عليهــا.

صمــام عــدم رجــوع Non-Return Valve: صمــام يســمح بدفــق الغــاز أو الســال باتجــاه واحــد ويمنــع العكــس، 
.Check Valve ويســمى أيضا صمــام صــد

ـــر Vaporizer: جهــاز تبخيــر باســتخدام الحــرارة - يتلقــى الغــاز فــي حالتــه المســالة ويضيــف لــه حــرارة  الُمَبخِّ
ــخ  ــة والطب ــي االســتخدامات العامــة كالتدفئ ــدا لالســتفادة مــن الغــاز ف ــة - تمهي ــة الغازي ــى الحال ــه إل ــة لتحويل كافي

وخالفهمــا.

الحمايــة الكاثوديــة Cathodic Protection : تقنيــة للســيطرة علــى (أو إجبــار التيــار الكهربــي علــى منــع) 
تــآكل الســطح المعدنــي لخــزان مدفــون النفــط )مثــاًل( بجعلــه الكاثــودCathode  )القطــب الســالب(، وذلــك بربــط 

  Anodeــود ــة األن ــون بمثاب ــآكل ليك ــدن آخــر ســهل الت ــه )أي الخــزان( بمع ــوب حمايت ــدن المطل ــل( المع )توصي

)القطــب الموجــب(. )الحــظ: مفهــوم التــآكل يختلــف عــن مفهــوم الصــدأ(.

1- تمهيد ومتطلبات عامـّة

1/1 يختص هذا الفصل باألنشطة والعمليات المتعلقة في التعامل مع نقل وتداول وتخزين ومناولة الغازات 
       المضغوطة االشتعالية أو الساّمة أو المستخدمة لألغراض الصناعية أو الطبية - المعبأة في 

       اسطوانات أو خزانات ثابتـــة أو منقولـــة أو مستخدمة ضمن شبكة تمديدات.

2/1 يجب الحصول على الموافقة المبدئية من الدفاع المدني )اإلطفـــاء( ومن ثم )فيمـــا بعـــد( إصـــدار   
      الترخيص الازم )لتخزين أو تداول الغازات المضغوطـة االشتعاليـــة أو السامـــّة أو الصناعيـــة أو 

      الطبية بما في ذلك شبكات التمديدات المستخدمة فيهما( لآلتي:
1/2/1  كمّيات الغاز المضغــوط االشتعالــــي التــــي ال تزيـــد عـــن 60 م3.

2/2/1  كمّيات الغاز المضغوط غير االشتعالي التي ال تزيد عن 180 م3.ويعتمد حساب حجم الغاز 
          المضغوط على حجم الفراغ الذي يشغله في معّدل الضغـط ودرجـــة الحـــرارة الطبيعيين )1ضغط 

          جوي، o 25 م(.
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3/1 يجب التقّيد في تمييز اسطوانات الغازات المضغوطة وفقًا للمواصفة العالمية المعتمدة لدى الدفـاع      
      المدني )اإلطفاء( في هذا الشأن.

4/1  يحظر تركيب )أو محاولة إصاح( أية تمديدات خاصة باستخدامات الغازات المضغوطة إاّل من قبل 
       المختصيـن.

5/1 يجب على المتعاملين مع هذه الغازات أن يكونوا على معرفة كاملة بالموردين وكيفية االتصال بهــم 
      عنــد الحاجة في حالة الطوارئ.

6/1 عند التعامل مع هذه الغازات يجب ارتداء المابس الواقية لحماية الجلد - والتي ال  تتفاعل مـــع 
      الجلدعند الحريق- مع ضرورة ارتداء األقنعة rosiv الواقية للوجه والنظـارات والقفازات الخاصة 

      بأماكن التعامل مع الغازات المضغوطة، على أن تكون من النوع الذي يسُهل خلعه عند تسّرب الغـاز 
      إلـى داخله، وكذلك أحذية مطاطية مناسبة.

7/1 يجب إعداد خطة طوارئ مسبقة )تكون مكتوبة( بالتنسيق مع الدفاع المدني )اإلطفاء( بشأن 
      التعامل مع حوادث الغازات المضغوطة.

2- أسطوانة الغاز المضغوط

1/2 متطلبات مواقع التخزين:
1/1/2  يجب أن يبتعد موقع التخزين أسطوانات الغـاز المضغـــوط عن المنشـــآت المجـاورة وعن أمكـــان 

          تواجـد الجمهور  ومواقف السيارات لمسافة ال تقل عن 15 م.

2/1/2  يجب أن تكون المساحات الخارجية المحيطة بمبنى تخزين أسطوانـات الغـــاز المضغـــوط ممهـــدة     
          ومنبسطة وخالية من المعوقات واألعشاب واألحراش وأية مواد أخرى اشتعالية.

2/2 متطلبات مبنى التخزين:
1/2/2  عناصر ومواصفات البناء:

1- يجب أن يكون مبنى تخزين أسطوانات الغاز المضغوط من طابق واحد أرضي فقط.
2- يجب تشييد كافة الجدران واألسقف واألرضيات من مــواد مقاومـــة للحريـــق بحيــــث ال تقـــل 

    مقاومتها عن 4 ساعات.
3- يجب أن ُيراعي تصميم المبنى عمل فتحات تصريف ضغـط اإلنفجـــار المحتمـــل ألسطوانـــات 

    الغاز المضغوط بحيث يكون التصريف إلى جهة الحتمال األقل للضرر.
4- يجب أن يكون إجمالي مساحة فتحات تصريف ضغـــط اإلنفجــــار تســـاوي 0.1 )م2 / 2 

    م3( من حجم المبنى، كما يجب تشييد السقف من مواد خفيفة لتصريف ضغط اإلنفجار.
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5- في حال وجود أدوار عليا لمبنى التخزين يجب تشييد جدارنه الخارجية من مواد خفيفة 
    لتصريـف ضغط اإلنفجار والتي تمتاز بمقاومتها للحريق.

6- يجب توفير أكثر من مخرج واحد لمبنى التخزين.
7- يجب تشييد أبواب مبنى التخزين من مواد مقاومة للحريق بحيث ال تقل مقاومتها عن ساعة 

    واحدة كما يجب أن ُتفتح للخارج مباشرة وُتغلق تلقائيًا.

2/2/2  تهوية مبني تخزين أسطوانات الغاز المضغوط:
1- يجب عمل تهوية طبيعية علوية وسفلية لمبنى التخزين على يكون إجمالي مساحة فتحات 

    التهوية ال تِقل عن %2.5 من مساحة المبنى.

2- يجب أن ال تِقل المسافة بين الفتحات السفلية للمبنى وأرضيته عن 15 سم.
3- يجب تركيب حماية حديدية على فتحات التهوية من الخارج وتزويدها بشبـــك معدنــــي 

    بفتحات ال تزيد عن 1 سم2.

4- في حال وجود تهوية ميكانيكية يجب أن تكون التهوية بمعدل 0.4 )م3/ث/ م2( من مساحـة 
    مبنى التخزين.

5- يجب أن ال تِقل المسافة بين أي فتحتين تهوية متجاورتين عن 1.5 م.
3/2/2  التمديدات الكهربائية:

1- يجب أن تكون كافة األعمال الكهربائية لمبنى التخزين من األنواع العازلة للشرر.
2- يجب رفع التمديدات والتركيبات الكهربائية عن أرضية المخزن بمقـــدار 1.5 م.

3- يجب تثبيت لوحة مفاتيح الكهرباء لمبنى التخزين خارج المخزن كما يجب أن تكون من النوع 
الذي ُيغلق بإحكام.

4- يجب أن تكون المصابيح الكهربائية لمبنى التخزين من النوع الذي ال يشع حرارة كمصابيح 
    الفلورسنت وما في حكمها.

5- يجب تثبيت المصابيح الكهربائية لمبنى التخزين في األسقف أو أعالي الجدران.
6- يجب حماية المصابيح الكهربائية لمبنى التخزين بأغطيــــة واقيـــة مـــن الكســـر.

7- يجب أن تكون معدات التدفئة لمبنى التخزين - إن وجدت - من األنواع التي تعمل بالبخار أو 
    الماء الساخن أو الوسائل األخرى غير المباشرة.

3/2 متطلبات تخزين أسطوانات الغاز المضغوط:
1/3/2  التخزين داخل مبنى التخزين:

1- يجــــب أن ال يزيــــد ارتفــــاع تخزيـــن االسطوانـــات عـــن 2 م.
2- يجب أن ال يقل عرض الممرات بين صفوف التخزين عن 1 م.

3- يجب أن ال يزيد عرض صف التخزين الواحد عن عــرض 5 اسطوانــــات.
4- يجب أن ال تقل المسافة الفاصلة بين صفوف التخزين والجدران عن 1 م.
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5- يجب تخزين االسطوانــات جالســـة بوضعهـــا الطبيعـــي )الرأســـي(.
6- يجب أن تكون صمامات االسطوانات محكمة اإلغالق عند التخزين.

7- يمنع تخزين أي مواد أخرى داخل المخزن.
8- ُيمنع في جمع األحوال التخزين العشوائي في مخازن أسطوانات الغاز المضغوط، كما يجـــب أن 

    تكون كافة الممرات ومداخل ومخارج المخزن خاليـة تمامــــًا مــــن المعوقـــات.

9- يجب تخصيص منطقة بداخل المخزن لتخزين االسطوانات الفارغة.
10- يجب عدم تعريض اسطوانات الغاز المضغوط لدرجات حـرارة تتجـــاوز °50م.

11- يجب تمييز االسطوانات المعبأة عن الفارغة بعالمات إرشادية واضحة عليها.
12- يجب تخزين اسطوانات الغاز المضغوط في مجموعات منفصلة تبعًا لنوعية الغاز لكل مجموعة.

د أو مصنع  13- يمنع إعادة طالء اسطوانات الغاز المضغوط بهدف االستخدام إاّل من قبل المورِّ
        التعبئة بعد التأكد من صالحيتها.

14- يجب توفير قواعد تجليس خاصة لتخزين االسطوانات ذات القاعـدة الكروية - لتمكين تخزينها 
       ِوفق الشروط الواردة أعاله.

15- يجب التأّكد من مطابقة البيانات المدونـة علـــى جســـم االسطوانـــة مـــع محتوياتهـــا.
16- يجب عزل االسطوانات المعبأة عن الفارغة حتى وإن كانت في نفس منطقة التخزين.

2/3/2  التخزين الخارجي:
1- يجب عمل سور من الشبك المعدني حول منطقة التخزين ال تزيد فتحاته عن 12سم2.

2- يجب أن يكون ارتفاع سور موقع التخزين الخارجي 3 م على األقل.
3- يجب أن ال يقل عدد مخارج المخزن عن 2 وأن ال يقل عــرض الواحـــدة منها عــن 3 م.

4- يجب أن تكون منطقة تخزين االسطوانات جافة )خالية من الرطوبة(.
5- يجب أن ال تقل المسافـــة الفاصلـــة بين الســـور واألسطوانـــات عـــن 1 م.

6- يجب أن تكون الطرقات والممرات المؤدية لموقع التخزين ممهدة وخالية من المعوقات.
7- يجب تنظيف منطقة التخزين من الحشائش واألحراش وغيرها من المواد القابلــة لالشتعالية.
8- يجب وضع األبواب في منطقة التخزين في أماكن يسُهل الوصول إليها بسرعة في حالة الطوارئ.

9- يمنع تركيب أي معدات كهربائية لمسافة أقل من 6 م من موقع االسطوانات.
10- يمنع تركيب تمديدات وتجهيزات الغازات المضغوطة والمسالة )بالتبريد الشديد( فوق 

      األرضيات المرصوفة من مادة اإلسفلت أو مواد حتراقية األخرى.

11- يجب تخزين االسطوانات جالسة بوضعها الطبيعي )الرأسي( ووضعها بمواقع يسهل 
      وصـول معدات النقل إليها.

 3/3/2 االشتراطات الوقائية لتداول اسطوانات الغاز المضغوط:
1- يجب أن ال ُتستعمل أجهزة تنظيم الضغط والقياس والخراطيم وغيرها من األجهزة التي ُتستعـل 
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في مناولة غاز ُمعّين - أو مجموعة معينة من الغازات - على اسطوانـات تحوي غـــازات لها 

خصائص أخرى مختلفة.

2- يجب أن تكون شبكة التمديدات الموصلة لالسطوانات مناسبة من حيث التصميم وضغط االسطوانات.
3- يجب أن تكون جميع مواسير تمديدات شبكة توزيع الغاز من الفوالذ أو سبيكة النحاس األصفـر 

    أوالنحاس بُسمك ال يقل عن 1.25 ملم، وفي حال استخدام التمديدات المرنـــة لتوزيع الغاز يجب 

    أن تكون من األنواع المعتمدة.

4- يجب تنظيف كافة أنابيب تمديدات الغاز من الزيوت والشحوم والمــواد المؤكسـدة والمـواد األخرى 
     الغريبة - قبل الشروع بعمليات التركيب - وذلك باستعمال محاليل أو مذيبات خاصة للغـرض وال 

     تتفاعل مع الغاز.

5- يمنع استعمال المنظمات أو الخراطيم أو عدادات القياس على أي اسطوانة ما لم تكون صالحة 
    وخاصة لنوع االسطوانة ونوع الغاز الذي تحويه.

م الُمرّكب على االسطوانة من النوع المعتمد والمناسب لضغط الغاز الذي  6- يجب أن يكون الُمنظِّ
    تحويه االسطوانة.

7- يجب وضع أغطية واقية على الصمامات في حال عــــدم استعمـــال االسطوانـــة.
8- يجب حماية الصمامات والمنظمات وأدوات القياس وتوابعها من العبث والتلف.

9- يجب عدم إتالف أو إزالة البيانات والُملصقات واأللوان الموجودة على جسم االسطوانة.
10- يجب إغالق صمام االسطوانة قبل فصل المنظم عنه ومن ثم تصريف ضغط المنظم.

11- يجب التأكد من صالحية الخراطيم الموصلة باالسطوانة.
12- يحظر تعبئة أو نقل محتويات اسطوانة إلى أخرى إال من ِقَبل المنتج أو األفراد المختصين فقط.
13- يحظر إعادة تعبئة االسطوانة المتضررة إال بعد اجتيازها اإلختبارات المعتمدة في هـذا الشـأن.
14- يجب تثبيت االسطوانات بشكل  جّيد )بالمرابط والحماالت الخاصة للغرض( قبل االستعمـال.

15- يحظر رمي االسطوانات أو جعلها ترتطم ببعضها أو بأجسام أخرى.
16- ال يجوز مناولة االسطوانات بالرافعات المغناطيسية وال يجـوز استخـدام الحمـاالت أو الحبال 

      أو السالسل في نقلها.

17- يجب أن تكون جميع الصمامات مغلقة بإحكام في حال عدم استعمال الغاز.
18- يجب عزل اسطوانات الغاز المضغوط وإبعادها إلى منطقة خالية وبعيدة عن مصـادر اإلشعال 

      في حال حدوث تسرب للغاز.

19- ُيمنع وجود أي مصادر لإلشعال داخل المخزن كاللهـب المكشوف والمعـدات الكهربائية وأجهـزة 
       التدفئة.

20- ُيمنع منعًا باتًا التدخين داخل المخزن.
21- يجب تثبيت لوحات إرشادية على مداخل مبنى تخزين االسطوانات تحمل أسماء الغازات 
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واأللوان المعتمدة لإلسطوانات المخّزنة.

22- ُيمنع إزالة الغطاء الواقي عن صمام اإلسطونة إاّل عند اإلستعمال.
23- ُيمنع تشحيم صمامات وحواف وصالت Flanges االسطوانات التي تحوي غازات مؤكسدة.

24- ُيمنع جعل االسطوانة بأن تحل أو تكون جزءًا من دائرة كهربائية.
25- ُيمنع تخزين اسطوانات الغـــاز المضغـــوط في غـــرف استعمالهـــا.

26- يجب التأكد من إحكام ربط المنظمات على صمامات االسطوانات قبل استعمالها.
4/3/2  متطلبات الصيانة والفحص السطوانات الغاز المضغوط:

1- يجب إخضاع عّينات من اإلسطوانات الختبار الضغط الساكن بشكل دوري وفق تعليمات 
    وإرشادات الجهة المصنِّعة.

2- يجب تطبيق الفحص الشهري الظاهري على جسم االسطوانة وتفقد ملحقاتها وفق تعليمات 
     وإرشادات المصنِّع للتأكد من أنها صالحة وتعمل بشكل صحيح وسليم.

3- يجب أن يتم فحص مصدر التسرب  في االسطوانات والكشـف عنــــه باستخدام محلول صابوني.
4- يجب التأكد من محتوى االسطوانة  من خالل الملصق الموجود عليها وإذا كان المحتوى غير 

    مطابق لما هو مطلوب فيجب إعادتها إلى المورد.

5- يجب فحص وتفقد جميع االسطوانات المستوردة واالسطوانات المعبأة في بلدان أخرى للتأكد من   
    سالمتها ومطابقتها لألنظمة العالمية المعتمدة.

6- يجب تمييز اإلسطوانات المملوءة والفارغة بملصقات وعالمات خاصة للغرض.
7- يجب أن يكون مبنى الصيانة مستوفيًا لكافة متطلبات السالمة ومتطلبات الوقاية من الحريق.

8- يجب أن تتم كافة أعمال الصيانة من قبل طاقم فني متخصص.

3- الخزانات الثابتة للغازات المضغوطة

1/3 متطلبات موقع الخزانات:
1/1/3  يجب أن يكون موقع الخزانات بعيدًا عن األماكن المأهولة بالسكان.

2/1/3  ُيمنع في جميع األحوال وضع أو استخدام خزانات الغاز المضغــوط تحـــت األرض - أكانت في 
           سـرداب أو في حفرة مكشوفة أو مدفونة أو غير ذلك.

3/1/3  ُتحّدد المسافة بين خزانات الغاز المضغوط والمباني المجاورة وفقًا لمتطلبات الدفاع المدني 
          )اإلطفاء( تبعًا لنوعية الغاز لكل خزان.

4/1/3  تزداد المسافة بين مواقع الخزانات والمباني المجاورة لها طرديًا بازدياد سعة الخزانات.
5/1/3  تزداد المسافة بين الخزانات - الواقعة بموقع تخزين واحد - طرديـــًا بازديــــاد سعتهـــا.

6/1/3  يمكن أن تختصر هذه المسافات في حال وجود نظام تبريد )بالغمر المائي( أو جدران فاصلة مقاومة 
للحريق.
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7/1/3  ُيحظر إقامة الخزانات فوق بعضها.
8/1/3  يجب أاّل يزيد عدد الخزانات في المجموعة الواحدة عن 6 خزانات.

9/1/3  يجب أن ال تقل المسافة بين مجموعة خزانات وأخرى عن 8 م إال في حاالت خاصة كوجــود جدار 
          مقاوم للحريق أو ستارة مائية فاصلة بينهما أو أن تكون الخزانات محمية بنظام الغمر المائي.

10/1/3 يجب أن ال تقل المسافة بين خزانات الغازات المؤكسدة وخزانات السوائل االشتعالية عن 7 م.
11/1/3 ُيحظر الجمع بين خزانات الغازات االشتعالية وخزانات السوائل االشتعالية ضمن منطقة واحدة 

ُمسوَّر.

12/1/3 يجب أن تكون المنطقة المحيطة بالخزانات خالية من األعشاب أو أية مواد اشتعالية لمسافة ال تقل عن 3 م.
13/1/3 يمنع استخدام مبيدات الحشرات وخاصة كلورات الصوديوم في محيط منطقة الخزانات.

14/1/3 يجب تسوير منطقة خزانات الغاز المضغوط بشبك معدني ال تزيد مساحة فتحاته عـن 12 سم2 وال 
            يقل ارتفاعه عن 3 م.

15/1/3 يجب أن يكون لمنطقة الخزانات أكثر من مخرج واحد بعرض ال يقل عـــن 3 م.
16/1/3 يجب وضع عالمات تحذيرية معتمدة تبعًا لخطورة الغاز في منطقة الخزانات.

17/1/3 يجب تجهيز موقع الخزانات بالمتطلبات الالزمة لمكافحة الحريق - ومنها:
1- مصدر مياه كاٍف ومستمر.

2- فوهات حريـــق خارجيــــة كافيــــة في منطقــــة الخزانـــات.
3- خراطيم مياه مطاطية كافية في أرجاء منطقة الخزانات.

4- مطفآت حريق يدوية من نوع المسحوق الجاف يتناسب عددها وسعتها مع سعة الخزانات.
18/1/3 يجب حماية الخزانات بنظام تبريد بالغمر المائي بمعدل 7 )لتر/ م2/ دقيقة( يعمل يدويًا عـن طريق 
           صمام بالقرب من منطقة الخزان - وآليا عن طريق كاشفات حرارة تشغِّل النظـــام عند زيادة درجة 

           حرارة الجو المحيط بالخزان على 50 درجة مئوية، ويعمل النظام لمدة ال تقل عن 50 دقيقة - وذلك 

           حسب طلب الدفاع المدني )اإلطفاء(.

19/1/3 يجب توفير نظام تبريد بالغمر المائي لموقف صهريج الغاز أثناء تعبئته وتفريغه - وذلك حسـب 
           طلب الدفاع المدني )اإلطفاء(.

20/1/3 يجب تأمين طرقات ممهدة لتمكين مركبات الدفاع المدني )اإلطفاء( من الوصول لموقع الخزانات بسهولة.
21/1/3 يجب توفيــــر مخــــارج طــوارئ كافية في منطقـة الخزانـات.

22/1/3 يجب تطبيق نظام الرموز والعالمات الدولية على خزانات الغاز.

2/3 مكونات الخزانات الثابتة:
يتكّون الخزان من جسم الخزان والتمديدات والصمامات، وأجهزة التبخير بالنسبة لخزانات الغازات المضغوطة المسالة.

3/3 مواصفات ومتطلبات التصميم للخزانات:
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1/3/3  يجب تصميم الخزان طبقًا للمواصفات العالمية المعتمدة.
2/3/3  يجب أن يكون الخزان مجهزًا بالفتحات الالزمة لجميع األجهزة المستخدمة كجهـاز قياس الضغـط، 

          وصمام األمان لتخفيف )تصريف( الضغط الزائد، وعداد التعبئة لبيان الحد األقصى المسمـوح به 

          لتعبئة الخزان.

3/3/3  يجب تبطين الخزان بمواد مقاومة لتفاعالت الغاز الحاوي له.
4/3/3  يجب أن ال يقل ضغـط التصميــــم Design Pressure  للخـــزان عـــن الضغط البخـــاري للغاز 

          المسال )ضغط الغاز(عند أعلى درجة حرارة محتملة قد يصل إليها الخــزان - وُيصّمم ضغط 

           اشتغال صمام األمان على %120 من الضغط التشغيلي Working Pressure المسموح به للخزان.

5/3/3  يجب تثبيت لوحة على الخزان ُمبيِّنًا فيها اآلتي:
1- نوع ورقم مواصفة تصميم الخزان.

2- اسم الجهة المصنعة والرقم المسلسل للخزان وسنة الصنع.
3- ضغــط التشغيــــل وضغــــط التصميــــم األقصــــى للخـــزان.

4- سعة الخزان.
6/3/3       يجب أن يكون للخزان مقابض )حماالت( يستعان بها لرفع وتركيب الخــزان.

7/3/3       يجب تجهيز الخزان بكابل تأريض مناسب لتفريغ شحنات الكهرباء الساكنة.

4/3 متطلبات التركيبات الفنية للخزانات:
1/4/3  يجب تركيب الخزانات وتثبيتها على قواعد حديدية بارتفاع ال يزيد عن 10 سم عن سطح القاعدة الخرسانية.

2/4/3  يجب أن تكون الدعامات من الفوالذ أو الخرسانة غير القابلة للتمّدد أو اإلنكماش.
3/4/3  يجب طالء الخزان من الخارج بألوان عاكسة ألشعة الشمس.

5/3 متطلبات تمديدات ووصات الخزانات:
1/5/3  يجب تزويد أنابيب تمديدات خزانات الغاز المضغوط بصمامات آلية تغلق في حال ازدياد معدل 

 Ball Valve سريان الغاز عن الحد المقرر، وبصمامات عدم رجوع، وبصمامات غلق كروية يدوية          

           للحاالت الطارئة، إضافة إلى صمامات تصريف السائل )بالنسبة لخزانات الغازات المسالة(.

2/5/3  يجب تصنيع أنابيب تمديدات الخزان من النحاس أو الفوالذ أو البولي إيثيلين وفق المواصفات 
          العالمية المعتمدة، وُيمنع تصنيعها من الحديد الزهر.

3/5/3  يجب استخدام أنابيب غير ملحومة للتمديدات، وُيمنع استخدام أنابيب النحاس لتمديدات غاز األسيتيلين.
4/5/3  يجب أن ال تقل درجة انصهار مواد وأنابيب التمديدات عن °815م.

5/5/3  يجب تثبيت جميع التمديدات على حماالت مرفوعة عن سطح األرض خاصة للغرض لحمايتها من 
          تلف الحوادث وخالفه.

6/5/3  يجب تأمين الوسائل الالزمة لمنع دخول الهواء إلى خط الغاز.
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7/5/3  يجب أن تكون جميع التمديدات في السطح العلوي من الخزان – ما عـدى صمام تصريــــف السائل 
          لخزان الغاز البترولي المسال – فيكون مــن األسفـــل.

8/5/3  يجب ربط الخزان وجميع تمديداته بخط التأريض.
9/5/3  يجب تأمين أشكال الحماية المناسبة للتمديدات التي تحت األرض  ضد عوامل التآكل وخالفه.

10/5/3 يجب تمييز كافة التمديدات باأللوان المميزة والعالمـــات المعتمــــدة الخاصــــة بنوعيــــة الغـــاز.
11/5/3 ُيمنع استغالل التمديدات الخاصة بالخزان ألغراض التأريض.

6/3 متطلبات صمامات التمديدات:
1/6/3  يجب تزويد كافة خطوط السحب )من الخزان( بصمامات آلية لتصريف الضغط الزائد.

2/6/3  يجب أن تكون مجموعات صمامات التصريف وتوصيالتها من األحجام المالئمة التي تضمن 
          معدالت التدّفق المطلوبة من األوعية المركبة عليها.

3/6/3  يجب تزويد خط تغذية الغاز الرئيسي بصمام عـزل تلقائي Solenoid Valve - مع ربطـه بلوحة 
          اإلنذار الرئيسية لموقع.

4/6/3  يجب تركيب صمام غلق كروي يدوي بالقرب من الخزان على التمديدات الرئيسية.
5/6/3  يجب تزويد )تركيب( أنابيب تمديدات الغاز التي يزيد قطرها عن 25 ملم باآلتي:

1- صمامات آلية لتصريف الضغط الزائد على كافة الخطوط  الخارجية للتغذية من الخزان.
2- صمام غلق آلي - مع ربطه بلوحة اإلنذار.

.Check Valve 3- صمام عدم رجوع
6/6/3  يجب تركيب صمام تصريف الضغط الزائد في أعلى الخزان، على أن تكون فتحة التصريف دومًا 

          باتجاه األعلى وبارتفاع 1 م عن الخزان.
7/6/3  يجب وضع وتثبيت نهايات وسائل التفريغ في أماكنها بشكل صحيح بما يضمن حمايتها من أضرار 

التلف.
8/6/3  يجب ترتيب )اختيار وضعية وموقع( الصمامات بالشكل الذي يحد ما أمكن مــن احتماالت تعرضها 

          للعبث والحوادث.
9/6/3  يحظر تركيب صمامات الغلق بين صمامات األمان والخزان.

10/6/3 يجب أن تكون المنظمات المستخدمة ذات فتحات تصريف، وأن تكون لفتحات التصريـف أغطية 
حماية لمنع انسدادها.

11/6/3 يجب أن تكون صمامات تصريف الضغط الزائد متصلة بشكل مباشر في جميع األوقات بحيزالغاز  
داخل الخزان.

7/3 متطلبات الصيانة لخزانات الغاز:
1/7/3  يجب إجراء الصيانة العامة على الخزان كل 3 شهور والكشف عن التسّربات المحتملة باستخـدام محلـول 

           صابوني.
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2/7/3  يجب القيام بالتفقد الظاهري لجسم الخزان وتمديداته والدعامات التي تحمله بشكل سنـوي للكشـــف 
          عن أية تآكالت أو أضرار محتملة.

3/7/3  يجب إجراء الفحص الدوري على الخزان كل 5 سنوات بواسطة الموجات فوق الصوتية.
4/7/3  يجب إعداد خطة طوارئ قبل القيام بأعمال صيانة الخزانات مع االلتزام بتطبيقها بشكل صارم أثناء 

          عمليات الصيانة.

4- صهاريج نقل الغازات المضغوطة

صهريج Tanker نقل الغاز المضغوط: 
هو مركبة مخصصة من حيث التصميم ومدمجة )مثبت بها( بخزان لنقل الغاز المضغوط.

تنويه: ُيطلق مصطلح صهريج في هذا البند على كل من الخزان المنقول )منفردًا( والمركبة المدمجة 
بالخزان.

1/4 يجب تعبئة الغازات المضغوطة في صهاريج خاصة مصممة للغرض ومرخصة من الدفاع المدني  
      )اإلطفــاء(.

2/4 ُيمنع تعبئة الصهريج بأي غاز إاّل بعد تنظيفه تمامًا من أية غازات أخرى قد تتفاعل معـه، وذلك 
      بدفعــه بغاز خامل. 

3/4 يجب تطبيق نظام العامات والرموز الدولية المعتمـدة علـــى الصهاريـــج.

4/4 ُيحظر تعبئة أي صهريج يكتشف فيه التسّرب في موقع التعبئة، ويجب سحبه فورًا إلى مكان آمن  
       )وفـق اإلجراءات الخاصة بذلك( مع إخاء المنطقة واستدعاء المالك والدفاع المدني )اإلطفاء(.

5/4  يجب تخصيص مواقف خاصة لتعبئة وتفريــغ صهـــاريـــج الغـــازات المضغوطـــة.

6/4 يجب أن تتم عملية التعبئة والتفريغ بوجود مشرفين مدربين ولهم دراية تامة بخطورة الغازات 
      المضغوطة وكيفيـــة التعامل معها في حاالت الطوارئ - وباستعمال األجهزة الواقية للغرض.

7/4  يجب تأريض الصهريج - قبل الشروع بعملية التفريغ - عندما تكون المحتويات اشتعالية.

8/4 ُيحظر الشروع بعملية التعبئة أو التفريغ إاّل بعد التأّكد من الفرملة التامة للصهريج )وباستعمال 
      الكابحات اليدوية(.
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9/4 يجب وضع لوحات وعامات تحذيرية أثناء - وحتى االنتهاء من عملية التعبئة أو التفريغ لتحذير 
      األشخاص غيرالمختصين بعدم االقتراب - على أن تكون اللوحة بمقاس 03×04 سم ومكتوبـــة 

       باللــون األبيض على خلفية زرقاء وتحمل عبارات مثل:قـف، غازات خطرة.

10/4 يجب إحكام غلق صمامات الصهريج بعد تفريغه ومن ثم وضع عبارة خزان غاز ... – فــارغ  
        عليه - مع ذكر اسم الغاز في الفراغ تبعًا لنوع الغاز - وذلك قبل مغادرة الصهريج.

11/4 ُيحظر استخدام القوة المفرطة في غلق صمامات الصهريج عند التعبئة أو التفريغ خاصة في 
        حال وجــود تسّرب، كما ُيحظر العبث بالتمديدات أو استعمال مطرقة لفتح أي صمام  يصعب فتحه 

        مـع استدعـــاء الجهـــات المختصـــة كالدفاع المدني )اإلطفاء( ، المالك، المورد، إلخ.

12/4 يجب التأكد من خلو الصهريج تمامًا من كافة محتوياته قبل إخضاعه ألية عمليات لحام أو صيانة.

5- متطلبات وقائية خاصة لبعض الغازات المضغوطة

1/5 الغازات الُمسالة بالتبريد الشديد Cryogenics )وتسمى بالغازات الصقيعيَّة أو البردّية(: 
     هي غازات مسالة بالتبريد الشديد لدرجة حرارة قد تصل لما دون الـ 180 درجة مئوية تحت 

     الصفر، كاألكسجين والنيتروجين واألرجون.
1/1/5   يجب تطهير أوعية وأسطوانات األكسجين من الشحوم والزيوت وأية ملوثات قبل تعبئتها.

2/1/5   يجب إبعاد مصادر اإلشعال عن غـــاز األكسجين المضغــــوط والسائــــل.
3/1/5   ُيحظر تخزين اسطوانات الغازات االشتعالية مع اسطوانات األكسجين.

4/1/5   يجب إبعاد المياه عن صمامات األمان لتفادي تجمد الماء عليه، مما قد يؤدي إلى قصور في عمل صمام 
            األمان.

2/5 غازات شديدة االشتعال )الهيدروجين - األسيتيلين(:
1/2/5  ُيحظر تخزين مثل هذه االسطوانات بالقرب من المذيبات االشتعالية أو المخلفات االحتراقية أو 

          بالقرب من التوصيالت الكهربائية أو أية مصادر إشعال.

3/5 الغازات الساّمة:
1/3/5  يجب أن تكون لدى األشخاص المتعاملين مع هذه الغازات معلومات االتصـــال الكافيـــة بالمعنيين 

د( في حاالت الطوارئ.            والمختصين بهذه الغازات )كالمورِّ
2/3/5  يجب توفير واستخدام أجهزة تنّفس وأقنعة غازات خاصة بالغازات السامـــة في حـــاالت الطــوارئ - 
           خاصة عند ازدياد تركيز الغاز عن النسبة المسموحة - كما يجب حفـــظ هـــذه المعـــدات في المكـــان 

           المخصص لها  بعيدًا عن التلّوث.
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3/3/5  يجب استعمال الحجم المناسب من اسطوانات هذه الغازات للغرض المطلوب على أن ُتوفَّر فقط 
          للوقت المحدد لالستخدام وأن ُتزال فور االنتهاء من ذلك.

4/5 الغازات الطبية )السيكلوبروبان، أكسيد النيتروز، األكسجين الطبي، الهليوم(:
1/4/5  يجب على المتعاملين في مجاالت الغازات الطبية أن يكونوا على دراية تامة بخصائص هذه 

          الغازات ومدى خطورتها.

2/4/5  يجب فتح صمام الغاز بالكامل عند استعماله، لضمان عدم تدني دفق الغاز عن الحد الطلوب بأي 
          حال من األحوال، وذلك ألهمية وخصوصية االستعماالت الطبية.

3/4/5  ُيحظر أية محاوالت لخلط هذه الغازات في االسطوانات دون موافقة الموّرد والمصّنع.
4/4/5  يجب فتح صمام الغاز ببطء وحذر - بعد نزع الغطـــاء - وذلك لفترة وجيزة للتخلص من األتربة  

          واألوساخ المحتملة.

5/4/5  يجب أن يكون اتجاه فتح صمام الغاز بعيدًا عن األفراد - مع استخدام فقط المعدات المخصصة لعملية 
           الفتح.

6/4/5  ُيمنع استعمال الغاز في حال احتمال تلوثه بمواد غريبة من أية مصادر ما لم يكن مزودًا بمرشحات 
          Filters خاصة للملوثات أو بصمامات عدم رجوع.

7/4/5  يجب تدوين اسم الغاز بمكان واضح على األسطوانة، ويؤخذ بذلك في المقام األول قبل اعتبار اللون.
8/4/5  ُيحظر تداول اسطوانات هذه الغازات بأيد أو قفازات ملوثة بالزيوت والشحوم.

9/4/5  يجب التقّيد باأللوان في تمييز الغازات الطبية وفق الجدول )1-4-1( ووفق األلوان المميزة 
          ألسطوانات الغازات المطغوطة والُمدرجة في الملحق:

اسم الغاز
لون االسطوانة
الحاوية للغاز

اسم الغاز
لون االسطوانة
الحاوية للغاز

برتقاليسيكلوبروبانأخضرأكسجين

بنيهيليومرماديثاني أكسيدالكربون

أحمراثيلينأزرق باهتأكسيد النيتروز

ثاني أكسيدالكربون
+

أكسجين

رمـادي
+

أخضر

هيليوم
+

أكسجين

بني
+

أخضر

جدول )1-4-1(:األلوان المميزة ألسطوانات الغازات الطبية
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المواد المشعة

المواد الُمـشـّعـة

تعاريف تمهيدية:
المواد المشعة Radioactive materials: هي المواد أو األجهزة التي تصــدر منهـــا إشعاعـــات مؤينــة، أو 

األجهزة التي تستخدم لتعجيل مكونات الذرة.

ــعة  ــة أو األش ــحونة أو المتعادل ــيمات المش ــع الجس ــي جمي ــنة Ionizing radiation: ه ــعاعات المؤيِّـ اإلش
الكهرومغناطيســية التــي تــؤدي إلــى تأّيـــن المــادة بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة عندمــا تســقط عليهــا، وتتضمــن 

جســيمات ألفــا وبيتــا والنيوترونــات واإللكترونــات وأشــعة جامــا واألشــعة الســينية.

الجهــات المختصــة: يقصــد بالجهــات المختصــة بهــذا الفصــل جميــع الجهــات الرســمية المعنيــة بالحمايــة والوقايــة 
مــن أخطــار المــواد المشــعة، والمســئولة علــى إصــدار التشــريعات الخاصــة بمناولــة المــواد المشــعة.

1- تمهيد ومتطلبات عامـّة

1/1 يمنع نقل وتداول وتخزين المواد المشعة إاّل بعد الحصول على موافقة الجهات المختصــة والدفـــاع المدنـــي 
      )اإلطفاء(.

2/1 يجب أن يتقّدم صاحب العاقة بمخطط تفصيلي للموقع المطلوب ترخيصه لألجهـــزة أو المـــواد المشعـــة - 
       ُمبّينا عليه األبعاد وما يجاوره - للحصول على موافقة الجهات المختصة - قبل شغل الموقع بالنشاط المراد 

      ترخيصه.
3/1  ُيحظر ألي شخص أو جهة - بعد استيفاء المتطلبات الوقائية واقتناء الترخيص - جلـب أجهـــزة أو مـــواد 

        مشعة بكميات تتجاوز الكميات التي سمحت بها الجهات المختصة بموجب الترخيص.
4/1 ُيحظر نقل األجهزة أو المواد المشعة خارج األماكن المرخص لها كما ُيحظر تغيير أو إدخـال أي تعديـــل في 

       مواصفاتها أو زيادة كمياتها ما لم تحصل على موافقة مسبقة من السلطات المختصة.
5/1 يمنع العمل على أجهزة األشعة إاّل من قبل المتخصصون شريطة حصولهم على الترخيــص الازم لذلك مــن 

       الجهات  المختصة.
6/1 ُيحظر مناولة المواد المشعة إاّل من قبل األشخاص المختصون.

7/1 يجب إعداد إجراءات دقيقة لمراقبة وتسجيل كافة الكميات المتداولة من المواد المشعــة بسجـــات خاصـــة 
        ُيدّون فيها استهاكات المادة، مع اتباع الِدّقة التاّمة في متابعة التسجيل لضمان عدم فقدانها.

8/1 يجب على أصحاب المنشأة الُمرّخصة باستخدام أجهزة األشعة توفير كافة وسائـــل ومعــدات الوقايـــة 
      الشخصية الازمة للعاملين باألشعة.
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9/1 يجب على أصحاب المنشأة المرخص لها بأي نشاط إشعاعي إعداد خطة طوارئ مسبقـــة - بالتعـــاون  
مع الدفاع المدني )اإلطفاء( - بشأن التعامل مع الحاالت الطارئة في هـذه المنشـــآت وعمـــل اإلخـــاء 

الطارئ للمنشأة - مع تدريب العاملين عليها.
10/1 يجب رسم خطة الطوارئ - واتخاذ اإلجراءات الوقائية - وفق أسوأ الفرضيات من تأثيـــرات المــواد 

        المشعة واحتماالت خروجها عن السيطرة.
11/1 يجب االلتزام بإتباع التعليما  ت الصادرة من الجهات المختصة بخصوص العمل والسامة المهنية 

       في أماكـن وجود لمواد الُمشّعة.
12/1 يجب اتباع النظم والتعليمات المعتمدة من قبل الجهات المختصة في طرق التخلص من نفايـــات المـــواد 

        المشعة.

2- متطلبات موقع التخزين

1/2 عدم تعريض المرافق والمنشآت المجاورة لمنطقة تخزين المواد المشعـــة لخطر التلوث اإلشعاعي.
2/2 عدم تعريض منطقة التخزين لمخاطر الحريق واالنفجارات المحتملة من المرافق والمنشآت المجاوة.

3/2 يجب أن يكون موقع التخزين في منطقة آمنة ومائمة لمتطلبات الجهات المختصة وتبعًا لتقييم الخطورة.
4/2 يجب تحديد موقع التخزين وفق دراسة شاملـة للغرض بحيث تأخذ باالعتبار التغيير النمطي التجاهات 

      الريح واالعتبارات األخرى لتبعات المخاطر المحتملة عن المواد المشعة واعتبارات تفاديها.

3- متطلبات مخزن المواد المشعة

1/3 متطلبات مبنى التخزين )مجاورًا لمباٍن أخرى(: 
1/1/3  يجب أن تكون جميع عناصر البناء ذات مقاومة للحريق ال تقل عن ساعتين.

2/1/3  يجب أن تكون أرضية المخزن ذات ميول يسمح بتجمع المياه والتسريبات نحو تصريـف مستقل 
          ومعد بطريقة مالئمة للغرض.

3/1/3  يجب دهان جدران وأسقف وأبواب المخزن بطالء غير مسامي قابل للغسل بالميـاه في حال تخزين 
          مواد مشعة سائلة فيه.

4/1/3  يجب أن تكون جميع التركيبات الكهربائية مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة.
5/1/3  يجب تجهيز المخزن بإضاءة مناسبة ومحمية بأغطية واقية.

6/1/3  يجب توفير تهوية )طبيعية أو ميكانيكية( للمخزن - وفق متطلبات الجهات المختصة - وعلى أن ال    
          تسمح بتسرب اإلشعاعات إلى الخارج.
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2/3 متطلبات التخزين بالعراء )بعيدًا عن  المبانى(:
1/2/3 يجب أن تكون منطقة التخزين بعيدة عن المباني ومرور المركبات والمارة بمسافة مناسبة.

2/2/3  يجب تسوير منطقة التخزين بشبك معدني مدّعم بحواجز حديدية لحمايته.
3/2/3  يجب أن يبعد السور بمقدار 2 م على األقل من كافة جهات موقع تخزين المادة المشعـة أو الجهـــاز 
          الحاوي  لها على أن يكون لسور المخزن بوابة ُتقفل بإحكام ويكون مفتاحها بحوزة الشخص المسئول فقط.

4- متطلبات تخزين المواد المشّعة

1/4  يجب تجهيز المخزن ومواقع العمل بالمتطلبات الخاصة بمواصفات نظم الوقاية من الحريق.
2/4  يجب حفظ المواد المشعة واألجهزة الحاوية لها بداخل حفرة خاصة مبطنة بأنبوب مصنـــوع من الفـــوالذ 
        بعمق ال يقل عن 1 م  وبقطر 54 إلى 06 سم وله قاعدة ملحومة مع إبقاء جـــزءًا صغيـــرًا من األنبـــوب 
        ظاهرًا فوق سطح األرض ويكون له غطاء )من الرصاص أو الفوالذ( يقفل بمفتاح يكون بحوزة الشخص 

       المسئول فقط.
3/4  ُيمنع وجود المواد االشتعالية في مواقع تخزين المواد المشعة أو بالقرب منها.

4/4  يجب حفظ المواد المشعة بداخل دروع واقية Shield )خاصة للغرض( لمنـع تســـرب اإلشعاعــات منهـــا 
        للخارج، على أن تكون هذه األوعية مطابقة للمواصفات التي تعتمدها الجهات المختصة - وتختلف سماكة 

        دروع هـــذه األوعية )ومواد تصنيعها( باختاف نوع وشدة اإلشعاع الصادر عنها.
5/4  يجب أخذ موافقة الجهات المختصة قبل إخراج المواد الُمشعة من األجهــزة الحاويـــة لهـــا.       

6/4  في حال تخزين المادة ألكثر من سنة يجب إجراء اختبار للتسّرب من قبل األفراد المختصين.
7/4 في حال فقدان الدرع الواقي للمادة المشعة يجب عمل درع آخر )مؤقت( يغلفها تمامًا لحيـن توفيـــر 

      الدرع المعتمد.
8/4 يجب توفير بيانات المادة المشعة  ووضعها في مكان واضح بداخل المخزن علـى أن تتضمـــن المعلومـــات 

       التالية:
1- قابلية المادة لالشتعال وذوبانها في الماء.

2- قابلية المادة للتبخر وكثافتها البخارية.
3- نوع الدرع الواقي المناسب الحتواء المادة خالل نقلها وتخزينها.

4- اسم الجهة المنتجة للمادة والوكيل المحلي لها.
5- طريقة تداول المادة والمالبس الواقية المطلوب استخدامها، واالحتياطات والتدابير األخرى الهامة بشأنها.
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5- المتطلبات الوقائية للمواد المشعة

1/5 ُيمنع فتح الجهاز الحاوي للمادة المشعة إاّل من ِقَبل المتخصصين المعتمدين منِ قَبل الجهات المختصة.
2/5 ُيحظر التواجد في مناطق استعمال وتخزين المواد المشعة إاّل منِ قَبل المتخصصين.

3/5 جرعة اإلشعاع القصوى المسموح التعرض لها كاآلتي:
       - للعاملين والمتخصصين 20 )ملي سيفر/سنة( 

       - لعامة الناس 1 )ملي سيفر/سنة(.

4/5  يجب الفصل بين منطقة استخدام األجهزة اإلشعاعية والمناطق األخرى بجـدار عــازل - يكـــون من مـــواد 
        مناسبة - تبعًا لنوع اإلشعاع وشدته، وذلك للحد من التعرض لإلشعاعات.

5/5  يجب توفير أجهزة قياس كمية اإلشعاع من ِقبل صاحب العاقــة مع مراعـــاة التحّقـــق من صاحيـــة هذه 
        األجهزة بصفة دائمة.

6/5 يجب تركيب أجهزة إنذار صوتية وضوئية قبل وأثناء تشغيل أجهزة األشعة لتنبيه العاملين.
7/5 يجب توصيل كافة األجهزة الكهربائية المستخدمة بخط التأريض.

8/5  يجب إخضاع العاملين لفحوصات طبية إجرائية مسبقة قبل القيام بأي عمل به نشاط إشعاعـي، كمـا يجــب 
        إخضاعهم لفحوصات دورية لقياس مستويات اإلشعاع لديهم، على أن تكــون هذه الفحوصـــات من قبـــل 

       الجهات المختصة.
9/5  يجب تجهيز جميع العاملين في مجال األشعة بأدوات لقياس كمية اإلشعاع التي امتصتها أجسامهــم طوال 
        فترة  العمل، على أن يتم فحص هذه األدوات مرة كل أربعة أسابيع بمعرفة المختصين، ومــن ثــم تسجيل 

       بيانات اإلشعاع في السجل الخاص بكل فرد.
5/ 10 يجب توفير المعلومات الخاصة بنوعية المواد المشعة المخزنة )باللغتين العربية واالنجليزيــة( ولصقهــا 

        خارج المخزن على أن تكون واضحة وتتضمن اآلتي:
1- العالمات والرموز الدولية الخاصة بالمواد المشعة المخزنة .

2- اسم المادة المشعة ونوع األشعة الصادرة عنها إن كانت ألفا أو بيتا أو جاما.
3- حالة المادة إن كانت غازية أم سائلة أم صلبة.

4- اإلجراءات الواجب إتباعها في حاالت الطوارئ )مثل كسر أو تلف العبوات أو تســـرب المحتويـــات أو 
    تعرضها لحريق أو لحرارة عالية(.

5- أرقام هواتف الجهات المختصة والشخص المسئول عن الموقع.
11/5 يجب القيام بالفحوصات وأعمال الصيانة لمعدات اإلطفاء واإلنذار في مواعيدها المحـددة تبعـــًا للتعليمــات 

         الصادرة  في هذا الشأن من قبل الجهة المختصة.
12/5 »يجب تزويد الموقع بالعامات التحذيرية بوجود المواد المشعة، وبالافتـات إرشاديـــة التاليـــة: ممنــوع 
          االقتراب، خطر، مواد مشعة، ُيمنع دخول غير المختصين، ممنـوع التدخيــن - مع التأكــد من وضوحهــا 
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         )باللغتين العربية واإلنجليزية( من جميع الجهات وإمكانية تمييزها من قبل المــارة من مسافـــة مأمونــة.
5/ 13 يجب اتخاذ االحتياطات الازمة بضمان أن هناك مسافة كافيــة بين مصـــدر اإلشعـــاع ومنـــاطق تجمـــُع 
          األشخاص مع  وجوب القيام بمسح شامل بأجهزة كشف األشعة حول محيط هذه المنطقة لقياس كميــات 
           اإلشعاع، و حظر االقتراب من أية نقطة ُيكتشف بها مستويـات مرتفعــة من اإلشعـــاع - بوضــــع عامــات 

          تحذيرية واضحة بهذا الشأن.
14/5 يجب إباغ الجهات المختصة فورًا عند تضرر مصدر اإلشعاع أو فقدانه.

15/5 في حال تعرض الجهاز لحادث طارئ - أو تّم تركيبه أو فّكه بطريقة خاطئة - يجب تفقد موقـــع التســـّرب 
         باألجهزة الخاصة للغرض، وفي حال اكتشاف الخلل فيجب اتخاذ االحتياطات الواجبة لنقل مصدر اإلشعاع 
       إلى وعاء آخر، مع وجوب إعادة الوعاء المعطوب إلى المصّنع أو الوكيل المعتمد لفحصه وإصاحه، ومنع 

        استعماله ثانية إاّل بعد التأكد من صاحيته بشهادة سامة من قبلهم.
5/ 16 يمنع التدخين واألكل والشرب في األجواء المحتمل تلوثها بالمواد المشعة.

17/5  يجب تحديد المنطقة الملوثة باإلشعاعات من قبل المختصين  عن طريق استخدامهــم ألجهــزة القيـــاس الخاصــة 
          للغرض.

18/5  يجب عزل جميع األشخاص والمواد المتواجدة في المنطقة الملّوثة باإلشعاع لحيـــن اتخـــاذ اإلجـــراءات 
          الازمة من قبل المسئولين بهذا الشأن.

19/5  عدم السماح ألي مركبة بدخول منطقة التلّوث اإلشعاعي.
20/5  يجب إبعاد أي شخص يعاني من جرح أو قطع في جسمه عن منطقة اإلشعاع - مع التنبيـــه عليـه بغسـل 

          وتطهير وتغطية الجرح أو القطع فورًا وحسب االرشادات المتبعة.

6- متطلبات نقل المواد المشعة

1/6 يجب إخضاع عمليات نقل المواد المشعة دومًا إلجراءات أمنية صارمة لضمان عدم العبث أو إلحاق 
      الضرر بها، مع ضمان تدريب العاملين على إجراءات للتعامل معها في حاالت الطوارئ.

2/6 يجب التأكد من تطبيق إجراءات الفحص الظاهري لعبوات المواد المشعة قبل نقلهـا من المنافــذ إلى 
      مواقع تخزينها للتأكد من أنها سليمة.

3/6 في حال صاحية العبوات للنقل يجب االلتزام بالتدابير اإلجرائية التالية الخاصة بنقلها:
1/3/6  يجب أن تتم عملية نقل العبوات بواسطة مختصين.

2/3/6  يجب الحد من االتصال الشخصي بالعبوة بأن تكون في أضيق الحدود.
3/3/6  يجب اتخاذ اإلجراءات المناسبة لحماية أغلفة الطرود من التلف جراء تأثيرات الرطوبــة وغيرهــا من 

          العناصر والعوامل المسببة للتلف.

4/3/6  يجب حفظ العبوات بعيدا عن تواجد األشخاص والمركبات لحين نقلها.
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5/3/6  يجب إنهاء اإلجراءات الجمركية لتخليص العبوات بالسرعة الممكنة دون تأخير ودون فتح الطرد.
6/3/6  إذا استدعت الضرورة لفتح أحد الطرود فيجب أن يتم ذلك بحضور مختص من الجهـات المختصــة 

          والمعنية بمراقبة الحماية من اإلشعاع، ويكون مزودًا بالوسائل المناسبة لقياس مستويات اإلشعاع.

4/6 يجب وضع )تثبيت( عبوات المواد المشعة بمكانها المناسب في مؤخرة مركبة مقفلـــة بهـــا مكــان 
      معزول مخصصة لنقل عبوات المواد المشعة - تكون مزودة بحواجز ومرابط خاصة لتثبيت العبوات 

      ومنع حركتها.
5/6 يجب تزويد قائد المركبــة بالمعلومـــات المكتوبـــة الخاصة بالمادة المشعــة المطلوب نقلهـا طبقـــا 

      للبنود  )8/4(  و  )10/5( أعاه.
6/6 يجب تزويد مركبة نقل المواد المشعة بمطفأتي حريق بودرة جافة سعــة الواحــدة 6 كجـــم، وكذلك 

      تزويدهـــا بجهاز لقياس المستوى اإلشعاعي.
7/6 يجب أن يكون قائد المركبة مدربًا على اإلجراءات الضرورية الواجب اتخاذها في حــال وقـــوع أي 

      حادث، و أن يكون ملمًا باستخدام جهاز قياس المستوى اإلشعاعي.
8/6 يجب تزويد قائد المركبة بأداة قياس لكمية إشعاع التعريض التـي يمتصهـــا بجسمـــه على أن يتـــم 

      فحصها دوريا - وقراءة اإلشعاعات المسجلة - من قبل الجهات المختصة.
9/6 ال ُيسمح في جميع األحوال لقائد المركبة بترك المركبة في مكان عام بدون مراقبة.

10/6 يجب الشروع فورًا بنقل المواد المشعة مع وصول المركبة إلى الموقع المطلوب باستخدام عربــة 
        يدوية خاصة للغرض عبر أقصر الطرق للوصول إلى موقع التخزين وعلى أن يتــم ذلك بإشـــراف 

        المسئول المتخصص.
11/6 يجب تطبيق نظام العامات والرموز الدولية المعتمد على مركبات نقـل المـــواد المشعـــة.

12/6 يجب نزع الملصق التحذيري الخاص بالمواد المشعة من على المركبة في حال خلوها من ذلك.
13/6 في حال فقدان المادة المشعة أثناء نقلها يجب إباغ الجهات المختصـــة فـــورًا، وعنـــد استعـــادة 
        المادة أو الجهازالحاوي للمادة يجب أن يقوم شخص من ذوي االختصــاص بكتابـــة تقريــر بذلك.
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المتفجرات

المتفجرات

تعاريف تمهيدية:
ــا بمعــدالت ســريعة جــدًا تصــل  ــى التفاعــل مــع بعضه ــدرة عل ــا الق المتفجــرات Explosives: هــي مــواد له

ــار. ــتويات االنفج لمس

االنفجــار Explosion: ظاهــرة تمــدد ســريع جــدا )لحظــي( للنظــام الغــازي يليــه ارتفــاع ســريع للضغــط المؤدي 
لالنفجــار والصــوت العالــي. ويمكــن أن يســفر االنفجــار عــن إطــالق ســريع للغــازات الســاخنة )جــراء التفاعــل 

الكيميائــي الســريع( أو توليــد ســريع للطاقــة )الحــرارة العاليــة جــدا( أو إطــالق ســريع للغــازات بضغــوط عاليــة 

جــدًا – قــد تكــون مصحوبــة بنتائــج تدميريــة محتملــة - أو مزيــج مــن هــذه التأثيــرات.

1- تمهيد ومتطلبات عامـّة

1/1  إن متطلبات الدفاع المدني )اإلطفاء( في هذا المجال تقتصر على تغطية نواحي الوقايــة من أخطار الحريق 
         والنتائج التدميرية المحتملة لانفجارات من جهة، والعلم المسبق بأماكن وجود المتفجـرات من جهة 

         أخرى - تمهيدًا التخاذ التدابير واالحتياطات األمنية الازمة تجاهها بالتعاون مع الجهات األخرى المعنية.
2/1  مع عدم اإلخال بأي تشريع أو نظام آخر يجب الحصول على ترخيص من الدفاع المدني )اإلطفـــاء( في 

        شأن كافة التداوالت واألنشطة المتعلقة بالمتفجرات.

2- موقع تخزين المتفجرات

1/2 يجب أن ال تقل المسافة بين مخزن المتفجرات وأي مبنى مجـــاور أو تجمـــع للجمهـور عن 30 م ،    
      وأن يكون المخزن بعيدًا عن المناطق السكنية والصناعية والشوارع العاّمة. وُتحّدد المسافــة عـــن 

      هذه المناطـــق تبعًا لقوة المتفجرات وكمياتها.
2/2 يجب أن تكون أرضية الموقع المحيطة بالمخزن بميول لتصريف المياه وأن تكون خالية من أيـــة 

      أعشاب جاّفة أو أية مواد اشتعالية لمسافة 15م على األقل من مستودعات التخزين.
3/2 يجب تشييد سياج قوي حول الموقع بارتفاع ال يقل عن 3 م وأن يكون على بعد ال يقــل عـــن 50 م 

      من المخـزن لمنع دخول الحيوانات الضاّلة أو أشخاص غير ُمصّرح لهم بالدخول.
4/2 يجب تمييز الموقع بعامات واضحة مكتوب عليها عبارات تحذيرية مثل متفجرات، خطـر، ممنـــوع 

      التدخين،ممنوع االقتراب - باللغتين العربية واإلنجليزية.
5/2 يجب تمهيد الطرق المؤدية للموقع بشكل جيد بما يجعلها سهلة ومباشرة.

6/2 يجب توفير حراسة لمنطقة التخزين على مدار الساعة.
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3- متطلبات مبنى تخزين المتفجرات

1/3 عناصر ومواصفات البناء:
1/1/3  يجب أن تخضع أماكن تخزين المتفجرات لشروط الدفاع المدني )اإلطفاء( الواردة في الجـزء األول 

          في الفصل الخاص باشتراطات أماكن الخطورة الخاصة.

2/1/3  يجب تشييد عناصر البناء من مواد مقاومة للقذائف والصواعــــق والهـــزات األرضيـــة.

3/1/3  يجب تشييد جدران وأرضيات وأسقف البناء بمواد مقاومة للحريق لساعتيـن علـى األقــل.
4/1/3  يجب أن يكون المخزن قاباًل للغلق بإحكام، وأن تكون جميع مفصــالت وأقفل األبـــواب والشبابيــك 
          )والفتحات المشابهة( من النوع المتين وتكون مثّبتة بشكل جيد بما يضمـــن عــــدم إمكانيـــــة فتحهـا 

          من الخارج، وأن تكون مزودة بردادات وتفتح مباشرة باتجاه الخارج.

5/1/3  جب دومًا إحكام غلق أبواب المخزن، ما عدا أثناء عمليات النقل أو أثناء الكشف على المخزن.

2/3 متطلبات التهوية:
1/2/3  يجب التأكد من تدوير الهواء بشكل منتظم في مستودعات تخزين المتفجرات وأوعيــة المتفجــرات.
2/2/3  في حال وجود تهوية ميكانيكية يجب أن تكون كافية ومتالئمة مع حجم المخزن وذلك بمعدل ال يقل 

           عن 0.4)م3/ ث/ م2( من مساحة المبنى، وتكون من النوع العازل للشرر.

3/2/3  يجب أن تكون التهوية كافية بما يمنع الرطوبة أو الحـــرارة الزائـــدة، وأن تكــون هنــاك فتحـــات 
           لتصريف ضغط االنفجار وتكون مغطاة بسلك شبكي ال تزيد مساحة فتحاته عن 1 سم2.

3/3 متطلبات التمديدات الكهربائية:
1/3/3  يجب أن تكون كافة التمديدات الكهربائية وأجهــزة اإلنذار في مستودعــات تخزين المتفجــرات من 

          النوع العازل للشرر.

2/3/3  يجب أن تكون وحدات مصادر التدفئة والتبريد الخاصة لمخزن المتفجرات خارج المبنى بمسافـة ال 
          تقل عن 7.5 م إذا كانت تعمل بالكهرباء، وبمسافة 15 م عند استخدام الوقـــود السائل، حيـــث يتـــم 

          توصيل الهواء البارد عن طريق ممرات Ducts الهواء المعزولة لداخـــل المخــزن، ويتم توصيــل 

          وتوزيع الحرارة بواسطة أنابيب لداخل المخزن وذلك بإمرار الهواء الساخن أو الماء الحار بها.

3/3/3  يجب وضع كافة لوحات المفاتيح الكهربائية على مسافة ال تقل عن 7.5 م من المستودع.
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4- متطلبات تخزين المتفجرات

1/4 يجب أن ال تزيد درجة حرارة المخزن عن °29م وال تقل عن °10م.
2/4  يجب وضع صناديق المتفجرات على قواعد من مواد مقاومة للحريق ومانعة للشرر - بارتفـــاع 10 ســـم 

       على األقل من األرض - وأن تبتعد بمقدار 1 م عن الجدران وبحيث تكون ثابتة ومستقرة.
3/4  يجب ترتيب الصناديق في صفوف بحيث ال يزيد ارتفاع الصف الواحد عن االرتفاع الموصـى بــه من قبــل 

        المصّنع و 2 م كحد أقصى - على أن ال تقل المسافات بين هذه الصفوف عن 1 م.
4/4  يجب إظهار واجهات صناديق المتفجرات بحيث تبين بوضوح نوعية المخزون وتاريخ الصنع.

5/4  يجب تصنيف الخطورة التفجيرية لمخزون الصناديق وبيانها بعامات التصنيف التالية:

ZZ       متفجرات شديدة الخطورة جدا - 

Z                   متفجرات شديدة الخطورة - 

Y        متفجرات متوسطة الخطورة - 

X        متفجرات منخفضة الخطورة - 

6/4 يجب تخزين صناديق المتفجرات تبعًا لتشابه أنواعها مع التأكد من وضوح الملصقات والمعلومــات 
      عليها بطريقة  يمكن فحصها ومعرفة محتواها بسهولة.

7/4 يجب تصريف المتفجرات من المخزن لغرض االستعمال تبعًا ألقدميتها في التخزين.

8/4 ال ُيسمح بتخزين المتفجرات بكميات أكبر من الكمية المقررة )المصـرح بتخزينها(.
9/4 يجب تسجيل حركة المخزون من وإلى المخزن مع وجوب إباغ السلطـــات المختصـــة فـــورًا عن 

      اكتشاف أي نقص أو  سرقة أو دخول غير ُمصّرح به للمستودع .
10/4 ُيحظر فتح صناديق المتفجرات داخل المخزن كما ُيحظر استعمال أية أدوات معدنية ُتصدر الشرر.

11/4 يجب إحكام غلق الصناديق المفتوحة قبل إعادتها إلى المستودع .
12/4 ُيحظر تخزين أية مواد أخرى غير الُمصّرح بها.

13/4 ُيحظر تخزين كبسوالت )صواعق( التفجير بنفس مخزن المتفجرات .
14/4 ُيحظر وجود أو إدخال علب أعواد الثقاب أو الوالعات أو أيــة وسائـــل إشعـــال أو أدوات ًتصـــدر 
        الشـرر بما فيها ألسلحة النارية إلى منطقة التخزين حتـــى مسافـــة 150 م من المستــودع - عدا 
        األسلحة التي يحملها الحراس - ويجب أخذ وحفظ هذه المقتنيات عند مدخل منطقة التخزيــن قبــل 

        دخولها للمصرح لهم بالدخول.
15/4 يجب تنظيف أرضيات المستودع بشكل يومي على أن تكون أدوات التنظيف من األنــواع التــي ال 

        ُتصدر الشـرر .
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16/4 قبل إجراء أية إصاحات داخل المخزن يجب تفريغ مخزن المتفجرات إلى مخـزن آخـــر أرضياتــه 
          نظيفة - وبذات المواصفات المعتمدة لتخزين المتفجرات، على أن يتم ذلك تحت إشراف الجهة المختصة.

17/4 يجب تفتيش مخازن المتفجرات وتفقد المخزون باستمرار - كل ثاثة أيام لمراقبة عمليت التخزين 
        والنقل ومطابقتها للمواصفات.

18/4 يجب وضع المتفجرات وكبسوالت )صواعق( التفجير المعادة )نتيجة إخفاقهـــا في اإلشعـــال( في 
        مستودعات مستقلة مع حظر استخدامها لحين التخلص منها - بالطريقة المناسبة - من قبل الجهة 

        المختصة.
19/4 في حال تلف أي من المتفجرات داخل المخزن بصورة ُتشكِّل خطورة يجب إباغ الجهــات المختصة فــوراً.

5- متطلبات مركبات نقـل المتفجرات

5/ 1 يجب إعداد خطة طوارئ خاصة بنقل المتفجرات بالتنسيق مع الجهات المختصة قبل القيام بعملية النقل.
5/ 2 يجب أن تكون مركبة نقل المتفجرات مرّخصـــة للغـــرض من ِقَبــل الدفـــاع المدنـــي )اإلطفـــاء(.
3/5  يجب نقل المتفجرات في مركبات نقل ذات صندوق ُمغَلق من مواد غير اشتعالية وعازلة للرطوبة.

4/5  يجب أن تكون كافة مركبات نقل المتفجرات ذات أرضية محكمة وأن تكون جميع األجزاء المعدنيــة 
       المكشوفة  داخل الصندوق مكسوة بمواد ال ُتصِدر شررًا.

5/5  يجب أن تكون مركبة نقل المتفجرات قوية وقادرة على نقـل الحمولـــة بسهولـــة وتكـــون بحالـــة 
       ميكانيكية جيدة وتعمل بشكل صحيح وسليم مع إجراء الفحوصات التالية على محرك المركبـة قبــل 

       التحميل:
1- يجب أن تكون جميع أجزاء المركبة نظيفة من أية زيوت أو شحوم عالقة.

2- يجب أن يكون خزان وقود المركبة واألنابيب الموصلة إليه سليمة وخالية من أيــة ترسبــات.

3- يجب أن تكون فرامل المركبة واألضواء وأدوات التنبيه والمّساحات األمامية في حالة سليمة.
4- يجب أن تكون جميع إطارات المركبة سليمة ومملوءة بالهواء.

5- يجب أن تكون كافة األسالك الكهربائية للمركبة ممددة بداخل أنابيب بالستيكية تكون مثبتة جيِّدًا.

6/5  يجب تجهيز المركبة بمطفأتين من نوع المسحوق الجاف سعة 6 كجم إذا كانت حمولة المركبـــة أقـــل من 
        635  كجم، وذوات سعة 9 كجم عندما تكون حمولة المركبة 635 كجم وأكثر.

7/5  يجب فحص مطفآت حريق مركبات نقل المتفجرات بصفة دورية من ِقَبل جهة معتمدة لدى الدفـاع المدنــي 
       )اإلطفاء(.

8/5  يجب أاّل تزيد حمولة مركبات نقل المتفجرات عن %75 من قدرتها التحميلية المقررة.
9/5  يجب االلتزام بجعل المركبة ممّيزة بوضوح بنظام العامات والرموز الدوليـة المعتمد ونظـــام التعامـــل مع 

.HazChem حوادث المواد الخطرة       
10/5 ُيمنع بتاتًا نقل المتفجرات على أية من المركبات غير المخصصة لنقل المتفجرات.
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11/5 يجب إتمام عمليات تحميل وتفريغ المتفجرات تحت إشراف خبراء مختصين واستعـدادات األفـراد 
         والمعدات  لحاالت الطوارئ.

12/5 يجب تازم الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة وكذلك أثناء التحميل أو التفريغ.
13/5 ُيحظر التدخين أو حمل علب أعواد الثقاب أو أية أدوات إشعال أو أسلحة نارية أو مــواد مؤكســدة أو 

        مسببة للتآكل بالقرب من مركبة المتفجرات.
14/5 ُيحظر نقل المتفجرات ليًا إاّل بموافقة مسبقة من قَبل الجهات المختصة بهذا الشأن.
15/5 يجب تحديد خط سير مركبة نقل المتفجرات مسبقا بالتنسيق مع الجهات المختصـة.

16/5 ُيحظر نقل البطاريات الكهربائية أو المواد االشتعالية أو المواد المؤكســدة أو المحاليــل الكيميائيــة - 
        وكل ما في حكم  ذلك - داخل مركبات المتفجرات.

17/5 ُيمنع نقل المتفجرات من مركبة متعطلة إلى أخرى ضمن حـدود أي منطقـــة إاّل بعـــد إباغ الجهـــات 
         المختصـــة، وعلى أن يتم النقل تحت إشراف خبراء المتفجرات في مثل هذه الحاالت.

18/5 ُيمنع نقل كبسوالت )صواعق( التفجير بأنواعها في نفس مركبة نقل المتفجرات، ويجــب نقلهـــا في 
مركبـــةأخرى  بذات المواصفات المعتمدة لمركبات نقل المتفجرات.

19/5 يجب مرافقة مركبة المتفجرات بسيارتي شرطة تسير أحداهما في األمام واألخرى في الخلف على أن 
         يبتعدا  لمسافة 50 م عن المركبة.

20/5 ُيمنع في جميع األحوال توقف مركبة المتفجرات في أي شارع عام بالقـــرب من وحـدات سكنيـــة أو 
         مبانـــي أو أماكن عمل أو تجمعات قبل بلوغها موقع التفريغ - إاّل في الحاالت الطارئــة مع التبليــغ 

         بذلك.
21/5 ُيمنع ترك المركبة - دون تواجد ورقابة قائدها أو آخر مكّلف من قبل المسئولين - في منطقة ُمحاطة 

          بسياج أو جدار تكون كافة بواباتها ومداخلها مغلقة، حتى وإن كان االنتظار فيها مسموح.
22/5  يجب تسليم المتفجرات ألشخاص معتمدين في المستودعات أو في مناطق تخزين مؤقتــة معتمـــدة.
23/5  يجب تزويد مركبة نقل المتفجرات بإشارات ضوئية تحذيرية في مقدمتهـا ومؤخرتها وعلى جانبيها 

         مع  ضرورة تشغيلها أثناء نقل المتفجرات.

24/5  يجب أن يكون قائد مركبة نقل المتفجرات ملًما باآلتي:
1- أخطار المتفجرات المنقولة وطرق التعامل مع حوادثها ومواجهة مخاطرها.

2- طرق مكافحة الحريق األولية.
3- الطرق المؤدية إلى المكان المراد الوصول إليه.

4- كيفية االتصال بالمسئولين وجهات االختصاص في حالة الطوارئ.

6- متطلبات تصاريح العاملين في تداول المتفجرات

يجــب أن يجتــاز كافــة األشــخاص العامليــن فــي تــداول ومناولــة المتفجــرات اختبــارًا تحريرّيــا وشفويــّـا فــي جميــع 

ــات المختصــة كاًل حســب شــروطه  ــل الجه ــن قب ــي - م ــه الوظيف ــًا لموقع ــواد المتفجــرة - كاًل تبع ــق بالم ــا يتعّل م

ــه الخاصــة. وإجراءات
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المواد الكيماوية الخطرة

تعاريف تمهيدّية:
المــواد غيــر المتوافقــة :Incompatible Materials هــي المــواد التــي تشــكل مخاطرة للتفاعــالت الخطرة مع 
المــواد األخــرى المتواجــدة معهــا بنفــس موقــع التخزيــن - خاصــة في ظــروف احتماالت تعرضهمــا للتقــارب أو االلتقاء 

أو االختــالط العرضــي أو المتعمــد ممــا ينتــج عنــه حــدوث تفاعــالت خطــرة قد تــؤدي إلى االشــتعال أو االنفجــار أو تولد 

غــازات ســامة أو تنتــج مــواد خطــرة أخرى.

1- تمهيد ومتطلبات عامـّة

1/1 تصنيفات المواد الكيماوية الخطرة:
.Oxidizers )المواد المؤكسدة غير العضوية )مواد مؤكسدة *

.Organic Peroxides )المواد المؤكسدة العضوية )البيروكسيدات العضوية *

.Oxidizer gases الغازات المؤكسدة *

.Corrosives المواد األّكالة *

* المواد ذاتية االشتعال في الهواء والمواد التي تتفاعل مع الماء 

.Spontaneosly combustible matrials & Dangerous when wet materials   
2/1 متطلبات الدفاع المدني )اإلطفاء( في هذا المجال تقتصر على تغطيــة نواحـي الوقايـــة من أخطـــار 
      الحريق واألضرار األخرى المحتملة لهذه المواد من جهة، والعلم المسبق بأماكن وجود هذه المـواد 
      من جهة أخرى - تمهيدًا التخاذ التدابير واالحتياطات األمنية الازمة تجاهها بالتعاون مـع الجهـــات 

      األخرى المختصة.
3/1  يختص هذا البند بالتدابير الوقائية المطلوبة في تخزين المواد العضوية الشائعة االستعمـــال في \        

       عبوات مصنوعة من مواد معتمدة ألغراض التخزين.
4/1 يمنع تخزين الكيماويات الخطرة في غير األماكن الخاصة للغرض والمرخصــة من قبـــل السلطــات 
      المختصة - تفاديًا لتعريض األرواح والممتلكات المجاورة لمخاطرهــا - وشريطـــة أن تتوافر فيهـــا 

      مصادر مياه الحريق المناسبة.
5/1 يجب توفير طرق وممرات داخلية وخارجية للمخزن بحيث تكون سهلة وسالكة علــى الــدوام وذلك 

      تيسيرًا لساسة حركة المركبات ومعدات الطوارئ وسرعة إزالة وتصريف ومناولة المخزون.
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6/1 يجب توفير »ورقة بيانات سامة المادة« Material Safety Data Sheet )MSDS( لكـل مـادة 
       وإيداعهـــا  لدى مسئول الموقع - للرجوع إليها عند الضرورة، كما يجب تجهيز المخزن بالمتطلبات 

       الازمة للوقاية والحمايـــة من الحريق وفقًا لمتطلبات الدفاع المدني )اإلطفاء(.
7/1 يجب على مالك المنشأة توفير كافة معدات الحماية الشخصية للعاملين في الموقع كالستـرات 

      الواقية وأحذية ونظارات السامة وغيرها.
8/1 المتطلبات العامة لتخزين المواد الكيماوية الخطرة:

1/8/1  يجب تخزين وتداول ورص عبوات الكيماويات الخطرة بأسلوب يتالءم مع طبيعـة مخاطرها،بحيث 
          تظل بوضعية ثابتة )مستقرة ومتوازنة( في جميع األوقات وخاصة عند حدوث الحريق وغيرها مـن 
          الحاالت الطارئة، مع اإلقالل بقدر اإلمكان من حجم الرصات وعدم تعدي الحد األقصـى من ارتفاع 

          الرصات حسب توصيات المصّنع.

2/8/1  يجب أن تكون األوعية الحاوية للمادة الخطرة معتمدة عالميا بحيث ال تتأثر بالمادة الخطـــرة، كمـــا 
           يجب  وضع الملصقات الدولية الخاصة بكل مادة على حاويتها كي تبّين بوضــوح االســـم الكيميائـــي 

           للمادة ونوعيتهـا وخطورتها )راجع الملحق(.

ـــل عمليـــة نقـــل  3/8/1  يجب ترتيب الرّصات بالشكل الذي يقلل من انتشار الحريق في حال حدوثـــه، وُيسهِّ
           وإخراج العبوات من المخزن في الحاالت الطارئة.

4/8/1  يجب فصل المواد التي لها مخاطرة حريــق عاليـــة عـــن باقـــي المـــواد بجـــدار مقـــاوم للحريـــق، 
كما يجـب الفصــل  بين المواد غير المتوافقة )التي تتفاعل عندما تلتقي أو تالمس بعضها( )راجع الملحق(.

5/8/1  يمنع تخزين المواد االشتعالية بالقرب من األعمدة الرئيسية للمبنـى إاّل في حاالت حمايـــة األعمـــدة 
          بمواد عالية المقاومة للحريق.

6/8/1  يجب وضع العبوات المعرضة لتلف المياه على قواعد ال يقل ارتفاعها عن 10 سـم مـــع مراعـــاة أن 
           تكـون هـذه القواعد من مواد غير قابلة لالشتعال.

7/8/1  يجب األخذ في االعتبار أن ال يعيق التخزين عمليات تشغيل معدات اإلطفاء.

9/1 مرفقات طلب ترخيص لتخزين المواد الكيماوية الخطرة:
1/9/1  تقديم رسم هندسي للموقع والمبنى المزمع إنشاؤه للتخزين مبينًا فيـه تفاصيـــل المبانـــي المجـــاورة 

          والطرق المؤدية إليه مع تحديد األبعاد والمسافات على الرسم، وتحديد طريقة التخزين.

2/9/1  تقديم المعلومات التفصيلية عن نوعيات وخواص وحالة وكميات المواد المـــراد تخزينهــا وأحجــام 
          عبواتها ومخاطرها والقواعد المقررة لتخزينها مع تقديم صورة من التصريـــح الخـــاص باستيـــراد 

          المادة مرفقة بورقة بيانات سالمة المادة MSDS لجميع المواد المزمع تخزينها واستعمالها.

10/1 ال ُتطّبق هذه االشتراطات على مجموعة العضويات المؤكسدة غير الثابتة والقابلة لانفجار داخل  
       عبواتها في الظروف العادية بتأثير الحرارة.
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2- المواد المؤكسدة

 هــي ليســت مــواد اشــتعالية ولكنهــا تســاعد علــى االشــتعال، فمعظمهــا يحــوي األوكســجين فــي تركيبــه الكيميائــي 

ولــه قابليــة إلطــالق األوكســجين عندمــا يتحلــل األمــر الــذي يجعلــه يزيــد مــن شــدة االشــتعال وضراوتــه - ومــن 

ــل عامــال مؤكســدا فــي  ــد ال يحــوي البعــض مــن هــذه المــواد األوكســجين ولكنهــا تمث ــق. وق ــم اســتمرار الحري ث

تفاعالتهــا الكيميائيــة. وهنالــك البعــض الــذي يســبب أو يســاعد علــى احتــراق مــواد أخــرى، وقــد يــؤدي البعــض 

اآلخــر منهــا إلــى حــدوث االنفجــارات. ويمكــن تصنيــف هــذه المــواد - تبعــًا لتأثيراتهــا الكيميائيــة والفيزيائيــة - إلــى 

الفئــات األربعــة التاليــة:

1/2 تصنيف المواد المؤكسدة:
1/1/2  مواد الفئة األولى: مواد مؤكسدة قادرة على زيادة معدل احتراق المادة المشتعلة.

1- All inorganic nitrates )unless otherwise classified(
2- All inorganic nitrites )unless otherwise classified(
3- Ammonium persulfate
4- Barium peroxide
5- Calcium peroxide
6- Hydrogen peroxide solutions
    )greater than 8 percent up to7.5 percent(
7- Lead dioxide
8- Lithium hypochlorite )39 percent or less available chlorine(
9- Lithium peroxide
10- Magnesium peroxide
11- Manganese dioxide
12- Nitric acid )40 percent concentration or less(
13- Perchloric acid solutions )less than 50 percent by weight(
14- Potassium dichromate
15- Potassium percarbonate
16- Potassium persulfate
17- Sodium carbonate peroxide
18- Sodium dichloro-s-triazinetrione dehydrate
      )sodium dicholorisocyanurate dehydrate(
19- Sodium dichromate
20- Sodium perborate )anhydrous(
21- Sodium perborate monohydrate
22- Sodium perborate tetrahydrate
23- Sodium percarbonate
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24- Sodium persulfate
25- Strontium peroxide
26- Trichloro-s-triazinetrione [trichloroisocyanuric acid
      )TCCA; trichlor(, all physical forms
27- Zinc peroxide         

2/1/2  مواد الفئة الثانية: مواد مؤكسدة قادرة على زيادة معدل االحتراق بصـــورة أكبـــر من المجموعـــة 
          السابقة  مسببة اشتعااًل تلقائّيا للمواد التي تالمسها.

1- Barium bromated
2- Barium chlorate
3- Barium hypochlorite
4- Barium perchlorate
5- Barium permanganate
6- 1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin )BCDMH(
7- Calcium chlorate
8- Calcium chlorite
9- Calcium hypochlorite )50 percent or less by weight(
10- Calcium perchlorate
11- Calcium permanganate
12- Chromium trioxide )chromic acid(
13- Copper chlorate
14- Halane )1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoin(
15- Hydrogen peroxide
      )greater than 27.5 percent up to 52 percent(
16- Lead perchlorate
17- Lithium chlorate
18- Lithium hypochlorite
      )more than 39 percent available chlorine(
19- Lithium perchlorate
20- Magnesium bromated
21- Magnesium chlorate
22- Magnesium perchlorate
23- Mercurous chlorate
24- Nitric acid )more than 40 percent but less than 86 percent(
25- Nitrogen tetroxide
26- Perchloric acid solutions
      )more than 50 % but less than 60%(
27- Potassium perchlorate
28- Potassium permanganate
29- Potassium peroxide
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30- Potassium superoxide
31- Silver peroxide
32- Sodium chlorite )40 percent or less by weight(
33- Sodium perchlorate
34- Sodium perchlorate monohydrate
35- Sodium permanganate
36- Sodium peroxide
37- Strontium chlorate
38- Strontium perchlorate
39- Thallium chlorate
40- Urea hydrogen peroxide
41- Zinc bromate
42- Zinc chlorate
43- Zinc permanganat

3/1/2  مواد الفئة الثالثة:  مواد مؤكسدة قادرة على زيادة معدل االحتراق بصورة عاليـــة، أو تتحّلل تلقائّيا 
          بصورة  سريعة بتأثير الحرارة أو بوجود بعض العوامل المساعدة.

1- Ammonium dichromate
2- Calcium hypochlorite )over 50 percent by weight(
3- Chloric acid )10 percent maximum concentration(
4- Hydrogen peroxide solutions
    )greater than 52 percent up to 91 percent(
5- Mono-)trichloro(-tetra-)monopotassium dichloro(-
    penta-s-triazinetrione
6- Nitric acid, fuming )more than 86 percent concentration(
7- Perchloric acid solutions )60 percent to 72 percent by weight(
8- Potassium bromate
9- Potassium chlorate
10- Potassium dichloro-s-triazinetrione
      )potassium dichloroisocyanurate(
11- Sodium bromate
12- Sodium chlorate
13- Sodium chlorite )over 40 percent by weight(
14- Sodium dichloro-s-triazinetrione
      anhydrous)sodiumdichloroisocyanurate(anhydrous

4/1/2  مواد الفئة الرابعة: مواد مؤكسدة يمكن أن يصدر عنها تفاعل مصحـوب بانفجـــار بوجـــود بعــض 
          العوامل المساعدة أو بتأثير الحرارة أو الصدمات أو االحتكاك ممـا يؤدي إلى ازدياد معـدل اشتعــال 

          المادة المحترقة وضراوته.
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1- Ammonium perchlorate )particle size greater than 15microns(
2- Ammonium permanganate
3- Guanidine nitrate

4- Hydrogen peroxide solutions )greater than 91 %(

5- Tetranitromethane                                

2/2 متطلبات موقع تخزين المواد المؤكسدة:
1/2/2  يجب ترخيص هذه المواقع من ِقَبل الدفاع المدني )اإلطفاء( في الحاالت التالية:

كجم.           -   إذا زاد مخزون الفئة األولى عن   1814 

          -   إذا زاد مخزون الفئة الثانية عن   454     كجم.

كجم.           -   إذا زاد مخزون الفئة الثالثة عن   91 

كجم.           -   إذا زاد مخزون الفئة الرابعة عن  4.5 

2/2/2  يجب أن ال تقل المسافة بين موقع تخزين الفئة الثانية من هـذه المواد والمنشآت األخـرى أو أماكـــن 
          التجمعات عن 10 م إذا كان المخزن مجهز بشبكة مرشات مياه تلقائية، وال تقل المسافــة عـن 15 م 

          إذا كان المخزن غير مجهز بشبكة المرشات.
3/2/2  يجب أن ال تقل المسافة بين موقع تخزين الفئة الثالثة من هذه المواد والمنشـآت األخــــرى أو أماكن 
          التجمعات عن 15 م إذا كان المخزن مجهز بشبكة مرشات مياه تلقائية، وال تقل المسافــة عــن 23 م 

          إذا كان المخزن غير مجهز بشبكة المرشات.
4/2/2  يمنع تخزين المواد المؤكسدة غير العضوية بالقرب من المواد القابلة لالشتعال أو المــــواد 

العضوية أو المواد المختزلة )التي تعمل كعامل اختزال(.
5/2/2  يجب أن ال تقل المسافة بين موقع خزان أو مبنى تخزين مستقل لمواد من الفئــة الرابعـــة والمبانــي 
          المجاورة  - تبعًا لكمية المخزون – حسب الجدول أدناه. على أن ال تقل عما هو محدد في الجدول أدناه.

المسافة )م(
كمية  المواد  المؤكسدة  )كجم(

)الفئة  الرابعة(
25 4.5 - 50
30 50 - 227
38 227 - 454
61 454 - 1361
91 1361 - 2268

122 2268 – 4536

جدول )1-7-1(: المسافة بين موقع خزان أو مبنى مستقل لتخزين مواد من الفئة الرابعة والمباني المجاورة
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6/2/2  للدفاع المدني )اإلطفاء( الحق بطلب المسافة التي يراها مناسبة عند زيادة تخزين الفئة الرابعة من 
          المواد المؤكسدة على 4536 كجم. 

3/2 متطلبات مباني تخزين المواد المؤكسدة:
1/3/2  عناصر ومواصفات المبنى:

          1- يجب أن يكون مبنى التخزين مستقاًل بحد ذاته ويتكون من طابق واحــد )أرضي فقـــط(.

          2- يجب تشييد جميع عناصر البناء - بما فيها األرضيات - من مواد تتـــالءم مـــع طبيعـــة المـــواد 

              المؤكسدة المراد تخزينها على أن ال تقل مقاومتها للحريق عن ساعتين.

           3- عند تصميم المبنى يجب مراعاة إمكانية تصريف ضغـط االنفجار )المحتمل( مـــن المبنـــى فـــي 

               االتجاه  األقل عرضة للخطورة والضرر وبأن يكون السقف أو أحد الجـــدران من مـــواد خفيفــــة 

               ومقاومة  للحريق.

4- متطلبات الحماية من تسريبات المواد المؤكسدة:
أ- يجب أن تكون التشطيبات والوصالت بين الجدران واألسقف واألرضيات والفتحـات الناجمـــة 

    عن أعمال التمديدات الكهربائية والصحية لمخازن المواد المؤكسدة محكمة اإلغالق ومانعـــة 

    لتسرب المياه إلى داخل المخزن كما يجب أن تكون األرضية بميول لتصريــف أي تسريـــب 

    محتمل للمواد المؤكسدة إلى جورة مخصصة مستقلة.

ب- يجب اتخاذ الترتيبات الالزمة - باستخدام مصائد أو فّرازات أو أحواض أو استخدام وحدات 

    معالجة فعالة - لمنع دخول السوائل المؤكسدة إلى نظام الصرف العام أو إلبطال مفعولها 

    الضار قبل تصريفها أو نقلها.

ج- عند تخزين كميات كبيرة من المواد المؤكسدة يجب تأميــن نظـــام صـــرف فعـــال لحـــاالت 

    الطوارئ بحيث يضمن االستيعاب الفوري لكامل المواد المتسربة والمياه الملوثة الناجمة عن 

    عمليات اإلطفاء وغسيل هذه المواد وغيرها.

د- يجب تقييم كل حالة تسريب محتملة للمواد المؤكســــدة بحـــــد ذاتهــــا تبعــــًا للظــــروف 

    المحيطة  )التي تحكمها( وخواص المواد ومن ثم تقدير متطلباتها من التدابير الوقائية 

    والمعالجة المالئمة للمخاطر التي قد تنجم عنها - وذلك طبقا للمتطلبات التي تقررها الجهات 

    المختصـة للحالـــة. 

5- يجب تشييد عتبات أمام أبواب مخازن المواد المؤكسدة تكون بارتفاع 10 ســم على األقــل لمنــع 
    تسّرب انسكابات المواد المؤكسدة لخارج المخزن، أو أن تكون أرضية منطقة التخزين منخفضـة 

    عن سطح  األرض المحيطة بمقدار 10 سم على األقل.

6- يجب توفير أكثر من مخرج تكون في مواقع مناسبة وخالية من المعوقات وفق متطلبات الجهات 
    المختصة، وذلك تسهياًل للتعامل مع الحوادث.

7- يجب أن تكون أبواب المخزن من مـواد مقاومــة للحريــق لمدة ال تقــــل عن نصــــف ساعــــة، 
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    وأن تفتح للخارج وُتغلق تلقائّيا عند تركها.

8- يجب تصميم صوامع )حجيرات( التخزين وخزانات المواد المؤكسدة بطريقة تمنـــع التلـــوث أو 
    ازدياد الضغط بداخلها عند تعرضها للحريق، وُيحظر تخزينها على هيئة األكوام أو في صوامع 

    مكشوفة.

9- يجب توفير اإلضاءة المناسبة واآلمنة في المخزن وفي جميع األوقات.
2/3/2  تهوية مبانى التخزين:

1- يجب توفير التهوية الجيدة )طبيعية أو ميكانيكية( لمبنـى تخزين المـــواد المؤكســـدة بحيث تكـون 
    فعالة في طرد أبخرتها الضارة - في حال تكّونها - من المبنى.

2- عند تخزين المواد المؤكسدة السائلة يجب أن تكون منافذ التهوية تؤدي إلــى خـارج المبنـــى وأن 
    تكون مصنوعة من مواد مقاومة للحريق لمدة ال تقل عن ساعتين.

3/3/2  التمديدات الكهربائية لمبانى التخزين:
1- يجب أن تكون جميع التمديدات الكهربائية في أنابيب من الحديد المجلفن.

2- يجب أن تكون المصابيح الكهربائية من األنواع التي ال تشع الحرارة وتكون محمية بشبك واقي.
3- في حال وجود نظام تسخين  في مخازن المواد المؤكسدة فيجب عزل التمديدات وقنوات التسخين 
    بعيدًا عن المواد المؤكسدة، مع ضرورة الحفاظ على درجة حرارة المخازن ما بين °4م و °49م. 

    وُيحظر استخدام اللهب المكشوف أو المباشر في عملية التسخين.

4/2 متطلبات التخزين للمواد المؤكسدة:
1/4/2  عند تخزين مثل هذه المواد يجب األخذ بعين االعتبار كمية األبخرة السامة التي تتصاعد منها جراء  

          انسكابها أو تحّللها أو أثناء الحريق، وكذلك تأثيراتها الضارة على األفراد والبيئة المحيطة.

2/4/2  يجب أن ال يزيد ارتفاع التخزين للمواد المؤكسدة عن 2 م وحسب توصيات المصّنع )أيهما أقل(.
3/4/2  يجب أن ال يقل عرض الممرات بين صفوف التخزين عن 1 م.

4/4/2  يجب وضع األوعية على قواعد ال يقل ارتفاعها عن 15 سم.
5/4/2  يجب أن ال تقل المسافة الفاصلة بين المخزون والجدران عن 1 م.
6/4/2  يجب حفظ األوعية في وضعها الطبيعي )القائم( مع إحكام غلقهــا.

7/4/2   ُيحظر تخزين أية مواد أخرى إاّل بموافقة السلطات المختصة.
8/4/2  ُيحظر دخول غير المختصين إلى المخزن.

9/4/2  يجب تخزين مواد الفئة الرابعة إما في موقع خارجي مفتوح أو في مبنـى مستقــل - ال يحتــوي على 
          مواد غير متوافقة معها - على أن يكون المبنى بعيدا عن المنشآت األخرى.

10/4/2  يجب أن يكون حدود الكميات وأحجام الرّصات بالنسبة للفئة الرابعة إذا كان التخزين داخــل براميــل 
            أو أوعية أو حاويات وفق الجدول أدناه.

122

-112-



اجلريدة الر�سمية العدد )1365(
المواد الكيماوية الخطرة

الحد األعلى ألبعاد الرّصات التي 
يجب التقيد بها )م(

في حال عدم
وجود مرشات

في حال
وجود مرشات

3.0 م3.0 مالطول

1.2 م1.2 مالعرض

2.4 م1.2 ماالرتفاع

2.4 م1.8 مالمسافة الدنيا بين الرّصات

الكمية القصوى المسموح بها في 

مبنى واحد )طن(
يسمح بأي كمية0.9

جدول )2-7-1(: حدود وكميات التخزين للفئة الرابعة تبعًا لتوفر نظام مرشات مياه حريق تلقائية

11/4/2  إذا كان مخزون الفئتين األولى والثانية في أوعية زجاجية يجب أن ال يزيد االرتفاع عن 2 م وحسب  
             توصيات المصّنع )أيهما أقل(.

12/4/2  في جميع األحوال يجب أن ال يزيد ارتفاع مخزون الفئتين الثالثة والرابعة عن 1 م وحسب توصيات 
             المصّنع )أيهما أقل(.

13/4/2  يجب أن ال تقل المسافة الفاصلة بين الجدران وصفوف التخزين عن 1 م.
14/4/2  يجــب أن يقتصـــر التخزيــــن علــــى المــــواد الُمصــــّرح بهـــا.

15/4/2  يجب تخصيص منطقة في المخزن لحفظ األوعية الفارغة.
16/4/2  ُيمنع التــدخين في جميــــع مخــــازن المـــواد المؤكســـدة.

17/4/2  ُيمنع تجميع المخلفات االشتعالية بداخل المخزن وحوله.
18/4/2  في حال انسكاب أو تدّفق أو التسّرب العرضي للمادة المؤكسدة يجب إزالتها فورًا إلى مكان آمن 

            مع اتباع تعليمات المصّنع في كيفية التخّلص منها.
19/4/2    يجب تدريب العاملين في منشآت تخزين المواد المؤكسدة على استخدام معدات اإلطفاء.
20/4/2   يجب أن تتم عمليات الصيانة داخل مخازن المواد المؤكسدة بواسطة أفراد متخصصيـن.

21/4/2   يجب أن تخضع كافة عمليات اللحام والقطع للمتطلبات الفنية الخاصة بالدفاع المدني )اإلطفاء(.
22/4/2    يجب وضع العالمات التحذيرية التالية في المخازن وفي مواقــع تخزين المـــواد المؤكســـدة: خطــر، 

               ممنوع  التدخين.
23/4/2    يجب وضع العالمات اإلرشادية التي ُتحدِّد نوع المادة المخّزنة.

24/4/2    يجب ترميز كافة مخازن المواد المؤكسدة تبعًا لنوعيتهـا بعبــارة: مــواد مؤكســدة.
25/4/2    يجب ترميز المخزن تبعًا لفئة الخطورة القصوى من بين الفئات المختلفة للمخزون.

26/4/2    يجب تدوين االسم العلمي للمادة على العبوات المخّزنة.
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27/4/2    يجب تطبيق نظام العالمات والرموز الدولية على كافة مخازن وأوعية المواد المؤكسدة.
28/4/2    يجب تخزين المواد المؤكسدة السائلة في خزانات أو حاويات أو عبوات ُمصّنعة خصيصا ومعتمدة 

              للغرض.

3- المواد المؤكسدة العضوية

ــة  ــات عضوي ــي مركب ــة (  Organic Peroxides: ه ــة ) البيروكســيدات العضوي المؤكســدات العضوي
تحتــوي فــي تركيبهــا الكيمــاوي علــى رابطــة أوكســجين ثنائيــة أو مجموعــة فــوق أوكســيد )O - O(. قــد تكــون 

صلبــة أو ســائلة أو غازيــة، وتكُمــن خطورتهــا فــي اشــتعاليتها - كونهــا تتحّلــل تلقائّيــا ومــن ثــم تشــتعل أو تنفجــر. 

تنقســم البيروكســيدات العضويــة - تبعــًا لتأثيراتهــا الكيميائيــة والفيزيائيــة - إلــى خمــس فئــات، أعالهــا خطــورة هــي 

الفئــة األولــى وتتناقــص الخطــورة وصــواًل إلــى الفئــة الخامســة.

1/3 تصنيف المؤكسدات العضوية
1/1/3  مواد الفئة األولى: مؤكسدات عضوية تشتعل بسهولة ويصاحبها فرقعة.

اسم المادةنسبة التركيز )%(سعة العبوة

1990t-Butyl hydroperoxide لتر

0.598t-Butyl monoperoxymaleate كجم

1975t-Butyl peroxyacetate لتر

1960t-Butyl peroxyacetate لتر

t-Butylperoxy isopropyl 1992 لتر
carbonate

0.598Dibenzoyl peroxide كجم

)450t-butylperoxy( butane 2,2-Di لتر

Diisopropyl 4.599 كجم
peroxydicarbonate

Di-n-propyl 498 لتر
peroxydicarbonate

Di-n-propyl 485 لتر
peroxydicarbonate
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2/1/3  مواد الفئة الثانية: مؤكسدات عضوية تشتعل بسهولة ويصاحبها تفاعالت عالية الخطورة.

اسم المادةنسبة التركيز )%(سعة العبوة

1996t-Amyl peroxybenzoate لتر

-1998n-Butyl-4,4-di)t لتر
butylperoxy)valerate

20870t-Butyl hydroperoxide3 لتر

1998t-Butyl peroxybenzoate لتر

20897t-Butyl peroxy-2-ethyl-hexanoate لتر

1975t-Butyl peroxyisobutyrate لتر

1975t-Butylperoxy isopropyl carbonate  لتر

1975t-Butyl peroxypivalate لتر

1925Diacetyl peroxide لتر

1178Dibenzoyl peroxide  كجم

Di)t-butylperoxy)cyclohexane-19801,1 لتر

498Di-sec-butyl peroxydicarbonate لتر

1975Di-sec-butyl peroxydicarbonate لتر

--Di)t-butylperoxy)3,3,5-751,1–1995 لتر
trimethyl -cyclohexane

497Di)2-ethylhexyl)peroxydicarbonate لتر

-Dimethyl-2,5-2.3952,5 كجم
di)benzoylperoxy)hexane

Dimethyl- 2,5-dihydroperoxy-2,5  4570 كجم
hexane

11043Peroxyacetic acid, Type E, stabilized لتر

125

-115-



اجلريدة الر�سمية العدد )1365( المواد الكيماوية الخطرة

3/1/3  مواد الفئة الثالثة: مؤكسدات عضوية تشتعل بسهولة ويصاحبها تفاعالت متوسطة الخطورة.

اسم المادةنسبة التركيز )%(سعة العبوة
20888t-Amyl hydroperoxide لتر
1960t-Amyl peroxyacetate لتر
t-Amyl peroxy-2-  Ethylhexanoate  20896 لتر
1975t-Amyl peroxyneodecanoate لتر
1975t-Amyl peroxypivalate لتر
1997t-Butyl peroxy-2-  ethylhexanoate لتر
20850t-Butyl peroxy-2-  ethylhexanoate لتر

t-Butyl peroxy-2-ethylhexyl 1995 لتر
carbonate

1975t-Butyl peroxyneodecanoate لتر
20888Cumyl hydroperoxide لتر
1975Cumyl peroxyneodecanoate لتر
1975Cumyl peroxyneoheptanoate لتر
Di)t-amylperoxy)cyclohexane-19801,1 لتر
1175Dibenzoyl peroxide كجم

Dibenzoyl peroxide )paste(16055 كجم
Dibenzoyl peroxide )paste(17050 كجم

)Di)4-t-butylcyclohexyl 4098 كجم
peroxydicarbonate

20899Di-t-butyl peroxide3 لتر

)Di)2-t-butylperoxy isopropyl 4596 كجم
  benzene

2398Didecanoyl peroxide كجم
1950Di-2,4-dichlorobenzoyl peroxide لتر

2.330Diisopropyl peroxydicarbonate كجم

Dimethyl-2,5-di(t-butylperoxy)-2,5 11092 لتر
    hexane

Dimethyl-2,5-di- )-2ethyl-2,5 1990 لتر
hexanoylperoxy( hexane

)Ethyl-3,3-di )t-amylperoxy 1975 لتر
butyrate

)Ethyl-3,3-di )t-butylperoxy 1975 لتر
butyrate
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19 لتر
9.0%

أوكسجين فّعال
Methyl ethyl ketone peroxide

19 لتر
 9.0%

أكسجين فّعال
 Methyl ethyl ketone peroxide and
Cyclohexanone peroxide mixture

4/1/3   مواد الفئة الرابعة: مؤكسدات عضوية تشتعل كالمواد القابلة لالحتراق مصحوبـــة بتفاعـــالت منخفضــة 
           الخطورة. 

اسم المادةنسبة التركيز )%(سعة العبوة
20895t-Butyl cumyl peroxide لتر
20870t-Butyl hydroperoxide لتر

t-Butyl peroxy-2- ethylhexanoate 1950 لتر

1945t-Butyl peroxypivalate لتر
1170Dibenzoyl peroxide كجم

Dibenzoyl peroxide )paste(16055 كجم
Dibenzoyl peroxide )paste(17050 كجم
Dibenzoyl peroxide )slurry(17040 كجم
Dibenzoyl peroxide )slurry(1940 لتر
Dibenzoyl peroxide )powder(4535 كجم
11040Di)t-butylperoxy( phthalate لتر
2085Dicetyl peroxydicarbonate كجم
20898Dicumyl peroxide لتر

1940Di)2-ethylhexyl( peroxydicarbonate لتر

5098Dilauroyl peroxide لتر
20854p-Menthyl hydroperoxide لتر
Methyl ethyl ketone peroxide%5.5 أوكسجين فّعال19 لتر
Methyl ethyl ketone peroxide%9.0 أوكسجين فّعال19 لتر
Pentanedione peroxide-2,4%4.0 أوكسجين فّعال19 لتر
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5/1/3  مواد الفئة الخامسة: مؤكسدات عضوية تشتعل بحساسية أقل من المواد القابلـــة لالحتـــراق وقد ال 
          يتواصل احتراقها وال تشكل خطورة تفاعل.

اسم المادةنسبة التركيز )%(سعة العبوة
powder( Dibenzoyl peroxide)4535 كجم
Di)2-t-butylperoxy isopropyl( benzene 4540 كجم

Di)t-butylperoxy(-3,3,5-trimethyl-1,1 4540 كجم
 cyclohexane

4540Dicumyl peroxide كجم

)Dimethyl-2,5-  di)t-butylperoxy-2,5 4547 كجم
hexane

4540Ethyl-3,3-  di)t-butylperoxy( butyrate كجم

2/3 متطلبات موقع تخزين المواد المؤكسدة العضوية:
1/2/3  يجب أن ال تقل المسافة بين موقع تخزين هذه المواد وأي منشآت مجاورة عن 3 م.

2/2/3  يجب أن ال تقل المسافة بين موقع تخزين هذه المواد وموقع تخزين للسوائـــل االشتعاليــة عـن 8 م 
إال إذا كانت هذه المواد مفصولة عن السوائل االشتعالية بجدران مقاومة للحريـــق لمـــدة ال تقـــل عن 

ساعتين.
3/2/3  يجب تزويد الموقع بشبكة فوهات حريق خارجية متصلة بمصدر مياه )الحريق( بحيـث يكـــون دفقهــا 

           كاف  ومتواصل - تبعًا لمتطلبات الدفاع المدني )اإلطفاء(.

4/2/3  يجب تزويد جميع أجزاء المبنى بمطفآت حريق يدوية مناسبة.

3/3 متطلبات مبنى تخزين المواد المؤكسدة العضوية:
1/3/3  عناصر ومواصفات المبنى:

          1- يجب أن يكون مبنى التخزين مستقاًل بحد ذاته ويتكون من طابق واحد )أرضي فقط(.

          2- يجب تشييد جميع عناصر البناء - بما فيها األرضيات - من مواد تتـالءم مع طبيعة المواد المراد 

              تخزينها على أن ال تقل مقاومتها للحريق عن ساعتين.

3- عند تصميم المبنى يجب مراعاة إمكانية تصريف ضغـط االنفجـــار )المحتمـــل( من المـــواد 
المخزنة في المبنى في االتجاه األقل عرضة للخطورة والضرر وبـــأن يكـــون السقـــف أو أحــد 

الجدران من مواد خفيفة ومقاومة للحريق.

4- متطلبات الحماية من تسريبات المواد المؤكسدة العضوية:
أ- يجب أن تكون التشطيبات والوصالت بين الجدران واألسقف واألرضيات والفتحــات الناجمــة 
    عن أعمال التمديدات الكهربائية والصحية لمخازن المواد المؤكسدة العضوية محكمة اإلغالق 
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    ومانعة  لتسرب المياه إلى داخل المخزن كما يجب أن تكون األرضية بميــول لتصريـــف أي 
    تسريب محتمل  للمواد المؤكسدة إلى جورة مخصصة مستقلة.

ب- يجب اتخاذ الترتيبات الالزمة - باستخدام مصائد أو فّرازات أو أحواض أو استخدام وحــدات 
     معالجة فعالة - لمنع دخول السوائل المؤكسدة العضوية إلى نظام الصرف العـــام أو إلبطــال 

     مفعولها الضار قبل تصريفها أو نقلها.
ج- عند تخزين كميات كبيرة من المواد المؤكسدة العضوية يجب تأميــن نظـــام صـــرف فعـــال 
     لحاالت الطوارئ بحيث يضمن االستيعاب الفوري لكامل المواد المتسربــة والميـــاه الملوثــة 

     الناجمة عن عمليات اإلطفاء وغسيل هذه المواد وغيرها.
د-  يجب تقييم كل حالة تسريب محتملة للمواد المؤكسدة العضويــة بحد ذاتهـــا تبعـــًا للظـــروف 
    المحيطة )التي تحكمها( وخواص المواد ومن ثـــم تقديـــر متطلباتهــا من التدابيـــر الوقائيـــة 
    والمعالجة المالئمة للمخاطر التي قد تنجم عنها - وذلك طبقا للمتطلبات التي تقررهـا الجهــات 

    المختصة للحالة. 

5- يجب تشييد عتبات أمام أبواب المخــازن )تكون بارتفاع 10 ســـم علــى األقـــل( لمنــع تســّرب 
    انسكابات المواد لخارج المخزن، أو أن تكون أرضية منطقة التخزيـــن منخفضـــة عـــن سطــح 

    األرض المحيطة بمقدار 10 سم على األقل.

6- يجب توفير أكثر من مخرج تكون في مواقع مناسبة وخالــية مــن المعوقـــات وفــــق متطلبـــات 
    الجهات المختصة ، وذلك تسهياًل للتعامل مع المخزون أثناء الحوادث.

7- يجب في جميع األحوال اإلبقاء على أبواب المخزن مغلقة فيما عدا أثناء عمليات النقل أوالتخزين 
    أوالتفتيش على المخزن.

8- يجب عزل المخزن عن باقي أجزاء المبنى بمواد مقاومة للحريق لمدة ال تقل عن ساعتين.
9- يجب توفير اإلضاءة المناسبة واآلمنة في المخزن في جميع األوقات.

10- ُتحسب كميات المياه المطلوب توفيرها لمرشات الحريق )في المخزن( وفوهات الحريق 
      والخراطيم المطاطية للموقع لمدة 90 دقيقة على األقل.

11- يجب توفير كميات مياه الحريق لنظام المرشات بالمعدالت الواردة في الجدول التالي:

4.0 )جالون/ دقيقة / م2(الفئة األولى

3.5 )جالون/ دقيقة / م2(الفئة الثانية

3.0 )جالون/ دقيقة / م2(الفئة الثالثة

2.5 )جالون/ دقيقة / م2(الفئة الرابعة

جدول )3-7-1(: معدالت مياه الحريق المطلوبة لمرشات مخازن المواد المؤكسدة العضوية
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2/3/3  متطلبات التهوية:
1- يجب توفير تهوية ميكانيكية كافية لمبنى التخزين بحيث تتالءم مع حجم المخزن على أن ال يقــل 

    معدل التهوية عن 0.4 )م3/ ث/ م2( من مساحة المخزن.

2- يجب توفير نظام تبريد تلقائي للمخزن بحيث يحافظ دومًا على درجة حرارة المخزن لتبقى 
    دون درجة التحّلل التلقائي للمواد المخّزنة.

3/3/3  متطلبات التمديدات الكهربائية:
1- يجب أن تكون التمديدات والمفاتيح الكهربائية من النوع العازل للشرر.

2- يجب أن تكون المصابيح الكهربائية من األنواع التي ال تشع الحرارة وتكون محمية بشبك واقي.
3- يجب وضع لوحة المفاتيح الكهربائية على بعد 7.5 م كحد أدنى من المستودع.

4/3 متطلبات تخزين المواد المؤكسدة العضوية:
1/4/3  يجب تمييز المواد المؤكسدة العضوية بعالمات إرشادية وتحذيرية ُتبيِّن نوعيــة الفئــة المخّزنــة مع 

          إضافة عبارة »مواد مؤكسدة عضوية« إلى العالمات اإلرشادية.
2/4/3  إذا شمل المخزن أكثر من فئة من المواد المؤكسدة العضوية فيجب تمييــز المخــزن بالعالمــات 

          اإلرشادية والتحذيرية حسب الفئة األكثر خطورة.
3/4/3  يجب تمييز العبوات الحاوية للمواد المؤكسدة العضوية بملصقات تبين االسم الكيميائي للمادة والبيانـات 

           األخرى التي توضح تصنيفاتها تبعًا لفئات خطورتها.
4/4/3  عبوات المواد المؤكسدة العضوية التي تتطلب التخزين تحت درجات حــرارة معينــة يجــب تمييزهــا 

           بملصقات تبين درجة حرارة التخزين المطلوبة لكل عبوة.
 5/4/3 يجب أن يكون الشخص المسئول عن التعامل مع المواد المؤكسدة العضويــة - والعامليــن في مناطــق 
            التخزين - لديهم اإللمام بالمتطلبات الوقائية المتبعة في أساليب تخزين هذه المـــواد وكيفيـــة التعامـــل 
           معهـا في حـــاالت الطوارئ بما في ذلك استعمال معدات الحماية الشخصية كالسترات الواقية وأحذية 

           ونظارات السالمة، وكيفية التخلص من تسريباتها وانسكاباتها، ووضع خطط التدريب واإلخـالء 
           ومكافحة الحريق واستعمال أجهـزة اإلنذار ومعالجة التسّرب الطارئ، والتقّيد بكافة التعليمات التي 

           يضعها المصّنع في هذا الشأن.
6/4/3  يجب أن تتم جميع عمليات الصيانة داخل مخازن المـــواد المؤكسـدة العضوية تحت إشراف أفـــراد 
          مختصين وبناًء على خطط عمل مسبقة بهذا الشأن، وُيمنع القيام بأيـــة أعمال لحام أو قطـــع إاّل بعد 

          تفريغ المخزن تمامًا من المخزون.

7/4/3  حدود التخزين المسموح للمواد المؤكسدة العضوية: يتــم تحديد كميــات تخزين هذه المـــواد تبعــــًا 
          لدرجة خطورتها. والجدول التالي يبين كميات التخزين القصـوى المسموح بهــا )بالطـــن المتـــري( 

          تبعًا لتوفر الحماية )بمرشات الحريق( للمخزن من عدمها.
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في حال وجود 
)+(

أوعدم وجود   
)–(

مرشات الحريق 
لكل فئة من 

المواد المؤكسدة 
العضوية

مكان تخزين  المواد المؤكسدة العضوية

نفس الموقع 
مع المواد غير 

المتوافقة ولكنها 
متباعدة بمسافات 

آمنة

غرفة معزولة 
عن المواد  

غير المتوافقة 
أو داخل خزان

مخزن مستقل
)المسافة بين المخزن و أقرب منشأة(

)ال تقل 
عن(
51 م

)ال تقل 
عن(
03 م

)ال تقل عن(
54 م

طنطنطنطنطنالفئـــــة

األولى
–0.00.00.525

+0.0111080

الثانية
–0.011040250

أي كمية22550100+

الثالثة
–7.51535100375

أي كميةأي كمية2550100+

الرابعة
–50100150250500

أي كمية+
أي 

كمية
أي كميةأي كميةأي كمية

الخامسة
أي كمية–

أي 

كمية
أي كميةأي كميةأي كمية

أي كمية+
أي 

كمية
أي كميةأي كميةأي كمية

جدول )4-7-1(: حدود التخزين القصوى المسموح بها لفئات المواد المؤكسدة العضوية في حالتي وجود )+( 
وعدم وجود )–( نظام مرشات مياه حريق تلقائية

8/4/3  ُيمنع التدخين في جميع مناطق التخزين مع ضرورة وضع العالمات التحذيرية بذلك المنع على المداخل.
9/4/3  في حال تخزين أكثر من فئة من هذه المواد العضوية المؤكسدة في مخـــزن واحـــد يجــب أن ال يتجــاوز 
             مخزون كل فئة الحدود القصوى المسموحة لها - وتبعًا لنسبتها المئوية من بين ِنســب الفئـــات األخــرى 

            وحدود التخزين القصوى المسموحة لكل فئة - بحيث ال يزيد إجمالي نسب المخزون عن 100%.

10/4/3  يجب أن يقتصر التخزين فقط على المواد المؤكسدة العضوية بداخل المخزن.
11/4/3  ُيمنع إبقاء أو تجميع أية مخلفات اشتعالية في مخازن المواد المؤكسدة العضوية.
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12/4/3  يجب التخلص فورًا من المواد المنسكبة والمتسربة واألوعية المعطوبة إلى مكان آمن.
13/4/3  يجب دراسة وإعداد األساليب السليمة المتبعة في التخلص من كافـة مخلفـــات المـــواد المؤكســدة 
            العضوية على أن تخضع هذه الممارسات للقوانين الدولية والمحلية المعتمدة ووفقًا لتعليمات المصّنــع.

14/4/3  يجـــب أن ال يقـــل عـــرض الممـــرات بين صفـــوف التخزيــــن عـــن 1 م.
15/4/3  يجب أن ال تقل المسافة بين صفوف التخزين وجدران المخزن عن 1 م.

16/4/3  يجب أن تكون العبوات المخّزنة محكمة اإلغالق.
17/4/3  ُيحظر تخزين المواد العضوية المؤكسدة في صوامع غير مصممة ومعتمدة لتخزينها.

18/4/3  يجب أن ال يزيد ارتفاع الرّصة الواحدة عن 3 م وال يزيد عرضهـــا عن 5 م عنـــد تخزين الفئـــة 
            الرابعة من المواد العضوية المؤكسدة على شكل رصات أكياس أو عبوات أو حاويات.

19/4/3  في حال تخزين الفئتين الثانية والثالثة من المواد العضوية المؤكسدة يجب مراعـاة أن يكون نظــام 
            التخزين على النحو التالي:

 1- إذا كانت المادة في أكياس أوعبوات يجب أن ال يزيد ارتفاع التخزين عن 3 م.
 2- إذا كانت المادة في براميل سعة 220 لتر يجب أن ال يزيد التخزين عن ارتفاع برميل واحد.

20/4/3  يجب أن ال يزيد ارتفاع رصات التخزيــن عـــن 2 م وال يزيـــد عرضهــا عـــن 1.5 م في حـــال 
            تخزين الفئة األولى من المواد العضوية المؤكسدة - أكانـت في أكيـــاس أو برامـــيل أو أوعيـــة أو 

           عبوات أخرى.

4- الغازات المؤكسدة

الغــازات المؤكســدة Oxidizing Gases: هــي غــازات غيــر اشــتعالية ولكنهــا - فــي وجــود مصــدر اإلشــعال 
ع االشــتعال ويزيــد مــن شــدة الحريــق. فهــي تهــب  والوقــود - يمكــن أن ُتحفـِّــز وُتديــم عمليــة االحتــراق ممــا ُيســرِّ

األكســجين )أو مؤكســدًا آخــر( بســهولة للمــواد األخــرى ُمحدثــة بذلــك عمليــة األكســدة )أو االحتــراق(. الغــازات 

ــر  ــة، تعتب ــور والبــروم( ولكــن فــي تفاعالتهــا الكيميائي ــور والفل ــد ال تحــوي األوكســجين )كغــاز الكل المؤكســدة ق

عًا لألكســدة. عامــال محفـِّــزًا وُمســرِّ

1/4 المتطلبات العامة للغازات المؤكسدة:
1/1/4  يختص هذا البند بمتطلبات األساليب المتبعة في تخزين الغازات المؤكسدة التي ُتحفظ في األسطوانات 

           أو الخزانات أو أشكال األوعية األخرى.

2/1/4  تنطبق هذه المتطلبات على المواد المؤكسدة عندما تكون غازية عند درجـــة حـــرارة °20م أو 
تكون على هيئة أبخرة سوائل بضغط بخاري أعلى من 3 )كجم/ سم2( عند درجة حـــرارة °37.8م 

ومخّزنة في عبوات أو اسطوانات أو خزانات.
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3/1/4  ُتطّبق هذه المتطلبات إذا زادت كمية الغازات المخّزنة عن 45.4 كجم أكانـــت اسطوانتهـــا معبــأة 
بالكامل أو جزئيا أو كانت فارغة.

4/1/4  الغازات المؤكسدة الشائعة تشمل الكلور والفلور وثالث أكسيد النيتروجين وأكسيد النيتروز واألوكسجين.
5/1/4  يجب تمييز مواقع تخزين هذه المواد بالعالمات اإلرشادية والتحذيريــة التاليـــة: خطـــر، غـــازات 

          مؤكسدة - وكذلك توفير بيانات الغاز المؤكسد ووضع العالمات والرموز الدولية الخاصة بها.

6/1/4  يجب أن تكون جميع االسطوانات والخزانات الغازات المؤكسدة مصنعة طبقًا للمواصفات العالمية المعتمدة.
7/1/4  يجب التقيد بكافة الشروط ذات العالقة الواردة في الفصل الرابع بهذا الباب. 

2/4 متطلبات موقع تخزين الغازات المؤكسدة:
1/2/4  يجب أن يبُعد موقع مبنى التخزين مسافة ال تقل عن 15 م عن أية مباني مجاورة.

2/2/4  يجب إزالة األعشاب الجافة واألحراش واألشجار من حول مواقع تخزين الغازات المؤكسدة كما 
ُيمنع تجميع أية مخلفات اشتعالية في هذه المواقع.

3/2/4  إذا كان موقع التخزين يحوي أكثر من غاز مؤكسد يجب تمييزه بالعالمة التحذيرية والبياناتاإلرشادية 
للغاز المؤكسد األكثر خطورة.

3/4 متطلبات مبانى تخزين الغازات المؤكسدة:
1/3/4  عناصر ومواصفات البناء:

1- يجب أن يكون مبنى التخزين مستقاًل بحد ذاته ويتكون من طابق واحد )أرضي فقط(.
2- يجب تشييد جميع عناصر البناء - بما فيها األرضيات - مـــن مـــواد تتــــالءم مـــع طبيعـــة 

المـــواد المـــراد  تخزينها على أن ال تقل مقاومتها للحريق عن ساعتين.
3- عند تصميم المبنى يجب مراعاة إمكانية تصريف ضغط االنفجــار )المحتمـــل( من المبنـــى في 

االتجاه األقل عرضة للخطورة والضرر وبأن يكون السقف أو أحد الجدران من مواد خفيفة 

ومقاومة للحريق.
4- متطلبات الحماية من التسريبات:

أ- يجب أن تكون التشطيبات والوصالت بين الجدران واألسقـف واألرضيات والفتحات الناجمة 
عن أعمال التمديدات الكهربائية والصحية للمخزن محكمة اإلغالق ومانعة لتسرب المياه إلى 

 داخـل المخزن.

ب- عند تخزين كميات كبيرة من هذه الغازات يجب تأمين نظام صرف فعال لحاالت الطــوارئ 

بحيث يضمن االستيعاب الفوري لكامل المواد المتسربة والمياه الملوثة الناجمة عن عمليات 

اإلطفاء والتبريد على األسطوانات وغيرها.

ج- يجب تقييم كل حالة تسريب للغاز المؤكسد بحد ذاتها تبعًا للظروف المحيطة )التي تحكمها( 

ومن  ثم تقدير متطلباتها من التدابير الوقائية والمعالجة المالئمة للمخاطر التي قد تنجم عنا - 

وذلك طبقا لمتطلبات الجهات المختصة ومقرراتها للحالة. 
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5- يجب توفير أكثر من مخرج تكون في مواقع مناسبة وخالية من المعوقات وفق متطلبات الدفــاع 
المدني )اإلطفاء(، وذلك تسهياًل للتعامل مع مخزون الغازات المؤكسدة أثناء الحوادث.

6- يجب توفير اإلضاءة المناسبة واآلمنة في المخزن في جميع األوقات.
2/3/4  متطلبات التهوية:

1- يجب عمل فتحات تهوية طبيعية علوية وسفلية تطل إلى الخارج مباشرة  بحيث تغطــى الفتحــات 
    بشبك معدني ذو فتحات صغيرة.

3/3/4  التمديدات الكهربائية ألماكن تخزين الغازات المؤكسدة:
1- يجب أن تكون كافة التمديدات الكهربائية من النوع العازل للشرر.

2- ُيحظر تدفئة المخزن ألعلى من درجة الحرارة الُمقررة لتخزين المـواد المؤكســـدة كمـــا ُيحظــر 
التعريض المباشرة السطوانات وعبوات هذه المواد للحرارة.

4/4 متطلبات تخزين الغازات المؤكسدة:
1/4/4   تخضع جميع االسطوانات المخّزنة لمتطلبات تخزين الغازات المضغوطة الواردة في الفصل الرابع بهـذا 

الباب.

2/4/4  يمنع تخزين أسطوانات الغازات المؤكسدة بجانب بئر المصعد وأنظمة التهوية أو أية فتحات أخرى.
3/4/4  يجب تزويد كافة اسطوانات الغازات المؤكسدة بالبيانات التوضيحية للغازات التي تحويها.

4/4/4  يجب أن يكون الشخص المسئول عن التعامــل مع الغــازات المؤكســدة - والعامليــن فــي مناطـــق 
التخزين -  لديهم اإللمام بالمتطلبات الوقائية المتبعة في أساليب تخزين هذه الغازات وكيفيـة التعامــل 
معها في حاالت الطوارئ بما في ذلك استعمــال معدات الحماية الشخصية كالسترات الواقية وأحذيـة 
ونظارات السالمة، وكيفية التخلص من تسريباتها، ووضـع خطـــط التدريـــب واإلخــالء ومكافحــة 
الحريق واستعمال أجهزة اإلنذار ومعالجة التسّرب الطارئ، مع التقّيد بكافة التعليمـات التـــي يضعهـــا 

المصّنع في هذا الشأن.

5/4/4  يجب توفير أجهزة تنفس في أماكن مالئمة خارج منطقة التخزين الستعمالها في حاالت الطــوارئ 
          من قبل األفراد المدربين عليها فقط.

6/4/4  ُيمنع القيام بأية أعمال لحام أو عمليات قطع إال بعد تفريغ المخزن تمامًا من المخزون.
7/4/4  يجب توفير الخراطيم المطاطية لمياه الحريق ومطفآت حريق يدوية تبعًا لمتطلبات الدفاع المدني )اإلطفاء(.

134

-124-



المواد الكيماوية الخطرةاجلريدة الر�سمية العدد )1365(

5- المواد األّكـالة

تعاريف تمهيدية:
التآكل Corrosion: التقّشـــر والتحلل والتغييرات الكيميائية التي تنتاب المواد الصلبة ال ســيما المعادن جراء 

تعرضهــا للتعّديات الكيميائية والمناخية القاســية.

المــواد األكالــة Corrosive Materials: تعتبــر األحمــاض القويــة والقلويــات )القواعــد( القويــة مــن المــواد 
األّكالــة. ُتقــاس قــوة األحمــاض أو القلويــات بمقيــاس نســبي ُيســمى »األس الهيدروجينــي« )pH( وهــو يتــدرج مــن 

0 إلــى 14 وُيعتبــر الحمــض قويــا إذا كان األس الهيدروجينــي لــه أقــل مــن 2 وُيعتبــر القلــوي قويــا إذا كان األس 

الهيدروجينــي لــه أعلــى مــن 12.5 أو إذا كان لــكل منهمــا القــدرة علــى تــآكل )حديــد SAE 1020( بمعــدل أكبــر 

مــن  6.25 )ملــم/ ســنة(  مقاســًا عنــد درجــة حــرارة °55م. وهــذه المــواد لهــا تأثيــر أّكـــال علــى الجلــد واألنســجة 

واألغشــية وقــد تصــدر أبخــرة ســامة عنــد تفاعلهــا مــع بعــض المــواد. وإذا المســت هــذه المــواد الخشــب أو المــواد 

العضويــة فيمكنهــا أن تشــكل خطــورة حريــق. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن المــواد األّكالــة يمكنهــا أن تتفاعــل مــع بعــض 

المعــادن ويتصاعــد منهــا غــاز الهيدروجيــن القابــل لالشــتعال واالنفجــار.

األس الهيدروجينــي pH( Power of Hydrogen(: )أو القــوة الهيدروجينيــة أو درجــة الحموضــة( ويرمز 
لهــا بالرمــز pH هــي القيــاس الــذي يحــدد مــا إذا كان الســائل حمضــا أم قاعــدة أم متعــادال. حيــث تعتيــر الســوائل 

ذات درجــة حموضــة أقــل مــن 7 أحماضــا وتعتبــر الســوائل ذات درجــة حموضــة أعلــى مــن 7 محلــوال قلويــا أو 

قواعــد. أمــا درجــة الحموضــة 7 فهــي تعتبــر متعادلــة وهــي تســاوي حموضــة المــاء النقــي عنــد درجــة حــرارة25 

°م. ويمكــن معرفــة درجــة حموضــة أي محلــول باســتخدام مؤشــر الرقــم الهيدروجينــي.

1/5 متطلبات موقع تخزين المواد األّكالة:
1/1/5  يجب تخزين أوعية )عبوات( المواد األكالة داخل مخازن خاصة وفقًا للشروط الوقائيـة فــي مبانــي 
التخزين الواردة في الجزء األول وتكون في مواقع مناسبة يتوقف تقديرها على نــوع وكميــة السائل 

الُمراد تخزينه.

2/1/5  يجب أن يكون موقع التخزين بمستوى األرض وبعيدًا عن المباني المجاورة بمسافة ال تقل عن 6 م.

2/5 متطلبات مباني تخزين المواد األّكالة:
1/2/5  عناصر ومواصفات البناء:

1- يجب أن يكون مبنى التخزين مستقاًل بحد ذاته ويتكون من طابق واحد )أرضي فقط(.
2- يجب تشييد جميع عناصر البناء - بما فيها األرضيات - من مواد تتالءم مع طبيعة المواد المراد 

تخزينها على أن ال تقل مقاومتها للحريق عن ساعتين.
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3- عند تصميم المبنى يجب مراعاة إمكانية تصريف ضغط االنفجار )المحتمـل( مــن المبنـــى فـــي 
االتجاه األقل عرضة للخطورة والضرر وبأن يكون السقف أو أحــد الجــدران مــن مـــواد خفيفـــة 

ومقاومة للحريق.

4- متطلبات الحماية من تسريبات المواد األّكالة:
أ- يجب أن تكون التشطيبات والوصالت بين الجدران واألسقف واألرضيات والفتحــات الناجمــة 

عن أعمال التمديدات الكهربائية والصحية لمخازن المواد األّكالة محكمــة اإلغــالق ومانعـــة 

لتسرب المياه إلى داخل المخزن كما يجب أن تكون األرضية بميـول لتصريــف أي تسريـــب 

محتمل للمواد المؤكسدة إلى جورة مخصصة مستقلة.

ب- يجب اتخاذ الترتيبات الالزمة - باستخدام مصائد أو فّرازات أو أحواض أو استخدام وحدات 

معالجة فعالة - لمنع دخول المواد األّكالة إلى نظام الصرف العام أو إلبطال مفعولهــا الضــار 

قبل تصريفها أو نقلها.

ج- عند تخزين كميات كبيرة من المواد األّكالة يجب تأمين نظام صرف فعال لحـاالت الطــوارئ 

بحيث يضمن االستيعاب الفوري لكامل المواد المتسربة والمياه الملوثة الناجمة عن عمليات 

اإلطفاء وغسيل هذه المواد وغيرها.

د- يجب تقييم كل حالة تسريب للمواد األّكالة بحد ذاتها تبعًا للظروف المحيطة )التي تحكمها( 

ومن ثم تقدير متطلباتها من التدابير الوقائية والمعالجة المالئمة للمخاطر التي قد تنجم عنها - 

وذلك طبقا لمتطلبات الجهات المختصة ومقرراتها للحالة. 

5- يجب تشييد عتبات أمام أبواب مخازن المواد األّكالة بارتفـــاع ال يقـــل عن 10 سم لمنع تسّرب 
انسكابات المواد األّكالة لخارج المخزن، أو أن تكون أرضية منطقة التخزين منخفضة عن سطح 

األرض المحيطة بمقدار 10 سم على األقل .

6- يجب توفير أكثر من مخرج تكون في مواقع مناسبــة وخالية من المعوقات وفق متطلبات الجهات 
المختصة، وذلك تسهياًل للتعامل مع مخزون المواد األّكالة أثناء الحوادث.

7-  يجب أن يكون زجاج نوافذ المخزن مقاومًا للحريق لمدة ال تقل عن نصف ساعة.
8- يجب أن تكون أبواب المخزن من مواد مقاومة للحريق لمدة ال تقـــل عن نصف ساعة، وأن تفتح 

للخارج وُتغلق تلقائّيا عند تركها.

9- يجب توفير إضاءة مناسبة وآمنة في المخزن في جميع األوقات.
2/2/5  تهوية مبانى التخزين:

1- يجب عمل فتحات تهوية طبيعية علوية وسفلية تطل إلى الخارج مباشرة بحيث تغطى الفتحات بشبك 
معدني ذو فتحات صغيرة .

3/2/5  التمديدات والتركيبات الكهربائية:
1- يجب أن تكون جميع التمديدات الكهربائية في مواسير من الحديد المجلفن.
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2- يجب أن تكون المصابيح الكهربائية من األنواع التي ال تشع حرارة وتكون محمية بشبـك واقــي.
3- يجب أن تكون التمديدات والمفاتيح الكهربائية من النوع المقاوم لألحماض - وتكون مغلفة بمــواد 

كالـ   PVC مع ضرورة تفقدها صالحيتها دوريًا وبانتظام.

3/5 متطلبات تخزين المواد األّكالة:
1/3/5  ُيحظر تخزين المواد األّكالة مع المواد التي يمكن أن تتفاعـــل معهـــا كالخشـــب والــورق والقطــن 

والسوائل االشتعالية واسطوانات الغازات القابلة لالشتعال.

2/3/5  يجب أن تكون األوعية الحاوية للمواد األّكالة - عبوات أو خزانـات - من مــواد مقاومــة لتأثيـــرات 
المواد األّكالة وأن ال تتفاعل معها ومعتمدة للمادة.

3/3/5  يجب تخزين الكميات الكبيرة من المواد األكالة في خزانات معدنية أو براميل، ويختلف نوع المعدن 
والبطانة باختالف نوعية المادة المخّزنة.

4/3/5  ُيمنع استخدام األوعية الزجاجية لتخزين المواد األكالـة إاّل للكميــات الصغيــرة منهــا - ألغـــراض 
االستعمال في المختبرات فقط.

5/3/5  يجب تشييد خزانات األحماض في العراء بحيث تكون مسّورة بشبك المعدني مع حمايــة الخزانــات 
من تأثيرات العوامل الجوية.

6/3/5  يجب عمل حوض حول الخزان بحجـم %110 من حجم الخزان – الستيعاب كامل السعة في حــال 
التسرب - وتزويد الخزان بمقياس لمنسوب محتوى الخزان وبأنابيب للتهوية.

7/3/5  ُيحظر حفظ براميل المواد األكالة في غير المواقــع التاليــة:
1- خارجًا في العراء بحيث تكون في منطقة ُمسّيجة وُمظّللة. 

2- في مبنى )كمخزن( مستقل تكون عناصر البناء فيه من مواد مقاومة للحريق.
3- في الدور األرضي من المبنى على أن تكون في غرفة معزولة عن بقية أجزاء المبنـــى بجــدران 

وأرضيات مقاومة للحريق.

 8/3/5  يجب حماية براميل المواد األكالة من التعّرض ألشعة الشمس المباشرة.

 9/3/5  ُيحظر استخدام المواد الخشبية أو الورقية أو أية مواد عضوية أخرى في عناصـر البنـاء - وخاصة
األرضيات والجدران.

10/3/5  يجب أن ال تكون األرضية نفـّاذة للمواد األكالة كما يجب أن يكون لها تصريف مستقل.
11/3/5  يجب تشييد عتبات على مداخل المخزن.

12/3/5  يجب تمييز أوعية ومخازن المواد األكالة بعالمات تحذيرية.
13/3/5  يجب أن ال يقل عرض الممرات بين صفوف تخزين المواد األكالة عن 1 م.

14/3/5  يجب أن ال تقل المسافة بين صفوف التخزين والجدران عن 1 م.
15/3/5  يجب تزويد المخزن بأكثر من مخرج واحد للطوارئ - تبعًا لمتطلبات الدفاع المدني )اإلطفاء(.

16/3/5  العمليات التي تتطّلب استخدام كميات كبيرة من األحماض يجب أن تكون في منطقة مفتوحة.
17/3/5  يجب إخراج كافة مصادر االشتعال من داخل مخازن المواد األّكالة.
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18/3/5  يمنع التدخين في مخازن المواد األّكالة ومحيطها.
19/3/5  يجب توفير خراطيم مياه في المخازن ومحيطها ألغراض غسيل وتصريـف التدفقــات العرضيــة 

البسيطة للمواد األكالة، وذلك استخدام استخدام كميات وفيرة من المياه مع ضرورة ارتداء 
السترات الوقائية ونظارات السالمة واستخدام أجهزة التنفس لتفادي استنشاق األبخرة المواد األكالة.

 20/3/5 عندما يكون التدفق كبيرًا )مهددًا( أو كان هناك حريــق يتضّمن أحد المـــواد  األّكالــة - كحمــض 
النيتريك - يجب اتباع تسلسل اإلجراءات التالية من قبل األشخاص المدربين فقط:

1- إبالغ واستدعاء الدفاع المدني )اإلطفاء(.
2- إخالء الموقع فورًا من األشخاص غير المتخصصين.

3- ارتداء واستخدام كافة معدات الحماية الشخصية .
4- محاولة معادلة حمض النيتريك بمادة بيكربونات الصوديوم.

5- محاولة سحب براميل المواد الخطرة )البعيدة عن النيران( لمكان آخر والعمل فـورًا على تبريدها 
برذاذ المياه.

21/3/5 يجب توفير مرشات )ُدشـّات( مياه - خاصة لتطهير الجسم والعينين كإسعاف أولــي - في حـــاالت 
تلوث األشخاص بالمواد األّكالة وفق الحاجة وتبعًا لطلب الجهات المختصة.

6- المواد ذاتية االشتعال في الهواء والمواد التي تتفاعل مع الماء

بعــض الكيماويــات لهــا خاصيــة االشــتعال الذاتــي عنــد مالمســتها للهــواء فــي ظــروف درجــات الحــرارة العاديــة - 

كعنصــر الفوســفور األبيــض. ومنهــا مــا يتفاعــل مع الماء ويصــدر عن تفاعلهــا الحــرارة - كالكربيــدات والصوديوم 

والبوتاســيوم، حيــث ينتــج مــن تفاعلهــا مــع المــاء غــازي األكســجين )مؤكســد( والهيدروجيــن )قابــل لالشــتعال( 

وحــرارة كافيــة لإلشــعال تــؤدي إلــى حــدوث فرقعــات )انفجــارات غــاز الهيدروجيــن( 

1/6 حفظ المواد ذاتية االشتعال في الهواء: 
تحفظ هذه المواد )مغمورة( تحت سطح غازات خاملة أو سوائل ال تتفاعـــل معهــــا. فعنصــــر الفوسفـــور 

األبيض أو األصفر مثال يحفظ مغمورًا تحت سطح الماء.

2/6 حفظ المواد التي تتفاعل مع الماء:
1- تحفظ هذه المواد داخل عبوات محكمة الغلق ومانعة تمامًا لنفاذ الماء والهواء.

2- تحفظ البعض األخر من هذه المواد )مغمورة( تحت سطح غازات خاملة أو سوائل ال تتفاعل معها كحفـظ 
    الصوديوم )مثاًل( مغمورًا تحت سطح الكيروسين.

3- يمنع وجود معدات المكافحة التي تستخدم المياه في موقع تخزين هذه المواد، كما يمنع وجود أية مصادر 
أخرى  للمياه.
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7- الكيماويات غير المتوافقة

المــواد غيــر المتوافقــة :Incompatible Materials هــي المــواد التــي تشــكل مخاطــرة للتفاعــالت 
الخطــرة مــع المــواد األخــرى المتواجــدة معهــا بنفــس موقــع التخزيــن - خاصــة فــي ظــروف احتمــاالت تعرضهمــا 

للتقــارب أو االلتقــاء أو االختــالط العرضــي أو المتعمــد ممــا ينتــج عنــه حــدوث تفاعــالت خطــرة قــد تــؤدي إلــى 

االشــتعال أو االنفجــار أو تولــد غــازات ســامة أو تنتــج مــواد خطــرة أخــرى. 

1/7 يجب تخصيص مخازن مستقلة للكيماويات المتعارضة، ويضم الملحق رقم 2 الكيماويـات المتعارضـــة 
الشائعة - لاسترشاد به عند تخزين هذه المواد.

2/7 يجب االلتزام بتطبيق كافة متطلبات المواد الكيماوية الخطــرة سالفـــة الذكر بخصــــوص المواقـــع 
والمباني والتخزين وبما يتماشى مع الحد من خطورة هذه الكيماويـــات تبعـــًا لمقـــررات الجهـــات 

المختصة.
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األلعاب النارية

األلعاب النارّية

تعاريف تمهيدية:
األلعــاب الناريــة Fireworks: األلعــاب الناريــة هــي أي خلطــات مــن المــواد الكيماويــة )وقــد تكــون مدمجــة 
ــراق أو  ــق احت ــن طري ــمعية ع ــة أو الس ــارات الضوئي ــدار اإلش ــراض إص ــتخدم ألغ ــدات( تس ــزة ومع ــع أجه م

ــة. ــاب الناري ــات األلع ــة ومكون ــواد المتفاعل انشــطار أو انفجــار للم

تداول األلعاب النارية: يقصد بتداول األلعاب النارية في هذا الفصل كاًل من التخزين والتجميع والبيع.

1- تمهيد ومتطلبات عامـّة

1/1 مع عدم اإلخال بأي تشريع أو نظام آخر يجب الحصول على ترخيص من الدفاع المدنـي )اإلطفـاء( 
قبل مزاولة أي عمل بتداول األلعاب النارية وطبقًا للمتطلبات الوقائية الخاصة بذلك.

2/1 ال يشمل هذا الفصل االشتراطات والمتطلبات الوقائية الخاصة لمصانــع األلعـــاب الناريــة، والتـــي 
تحتوي عادة على مساحيق لمعادن قابلة لاشتعال والبارود األسود وغيرها من المواد التــي تدخــل 

في صناعة األلعاب النارية.  

3/1 يجب وجود نسخة من التصريح الممنوح للشخص بتداول األلعاب النارية ُمعّلقـة في مكـــان ظاهـــر 
وآمن في الموقع العائد له الترخيص، كما يجب إباغ الدفـاع المدنـــي )اإلطفـــاء( في حال تلــف أو 

فقدان الترخيص. 

4/1 ُيحظر نقل الملكية أو التنازل عن الترخيص ألي شخص آخر إاّل بموافقة الدفاع المدني )اإلطفاء(.

5/1 في حال تغيير عنوان موقع تداول األلعاب النارية أو صاحب العاقة يجب إباغ الدفاع المدني 
)اإلطفاء( فورًا بذلك.

6/1 يجب أن يكون لدى صاحب العاقة سجات لتدوين كميات وأنواع األلعــاب النارية المتداولة - علــى 
أن يحتفظ بهذه السجات لخمسة أعوام رهن طلب الدفاع المدني )اإلطفاء(.

7/1 يجب أن يتناسب حجم العمالة مع حجم النشاط وحجم المخزن، وذلك للحد من إجهاد العاملين بهــذا 
المجال وبالتالي تقليص األخطاء البشرية ألدنى مستوى ممكن .

8/1 يجب أن يكون لدى صاحب العاقة سجل بأسماء كافة العاملين في موقع التداول.

143

 الف�صــل الثامــن

-130-



اجلريدة الر�سمية العدد )1365(
األلعاب النارية

9/1 يجب تكليف شخص مسئول لمتابعة االلتزام بتنفيذ متطلبات السامة والوقاية من الحريق والسامة 
الشخصية في الموقع وتوعية العاملين بها، مع وضع خطط تدريب على اإلخاء والتعامل مع حاالت 

الطوارئ - على أن ال يقل عمر المسئول عن 21 سنة.

2- متطلبات موقع تداول األلعاب النارّية

1/2 يجب أن يبتعد موقع تخزين األلعاب النارّية عن المجمعات السكنية والطرق الرئيسية ومعابر المشاة 
والمحات التجارية وأماكن تجمع الجمهور لمسافات تتراوح ما بين 8 و 70 م تبعًا لكمية ونوعيـــة 

المخزون وطلب الدفاع المدني )اإلطفاء(.

2/2 يجب فصل مباني تخزين األلعاب النارّية عن بقية المباني بداخل الموقع لمسافات آمنة تتراوح بين 
12 – 30 م وتعتمد هذه المسافات على كمية ونوعية المخزون ومتطلبات الدفاع المدني )اإلطفاء(.

3/2 يجب أن ال تقل المسافة بين أي مخازن لمواد قابلة لاشتعال ومباني تخزين األلعاب النارية عن 15 م.

4/2 يجب أن تكون المنطقة المحيطة بموقع تخزين األلعاب النارية - ولمسافة من المخــزن ال تقـــل عن 
8 م - خالية من األحراش والحشائش واألعشاب والمخلفات القابلة لاشتعال الجاّفة.

5/2 يجب أن تكون األرضية حول مبنى التخزين ذات انحدار محسوب لتصريف المياه بعيـدًا عن منطقــة 
تخزين األلعاب النارية.

6/2 يجب أن يكون هناك طرق ممهدة إلى الموقع لتسهيل الوصول إليها.

7/2 يجب إنشاء بوابات على كل الطرق المؤدية إلى الموقع.

8/2 يجب تزويد طرق سير المركبات - خاصة الطرقات الداخلية للموقـع - بوسائل للحـــد من سرعتهـــا 
كالحواجز والمطبات االصطناعية.

3- متطلبات مبنى تداول األلعاب النارّية

1/3 عناصر البناء ومواصفات المبنى:
1/1/3  يجب أن يكون مبنى التخزين مستقال بحد ذاته ويتكون من طابق واحد )أرضي فقط(.

2/1/3  يجب تشييد جميع عناصر البناء - بما فيها القواطع واألسقف والجدران واألرضيات - من مواد تتالءم 
مع طبيعة مواد األلعاب النارّية المراد تخزينها على أن ال تقل مقاومتها للحريق عن ساعتيـــن وتكــون 

مغّلفة بمواد ال تصدر شررًا.
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3/1/3  عند تصميم المبنى يجب مراعاة إمكانية تصريف ضغط االنفجار )المحتمل( من المبنـــى في االتجـــاه 
األقل عرضة للخطورة والضرر وبأن يكون السقف أو أحد الجدران من مواد خفيفة ومقاومة للحريق.

4/1/3  يجب أن تكون التشطيبات والوصالت بين الجدران واألسقف واألرضيات والفتحــات الناجمـــة عن 
أعمال التمديدات الكهربائية والصحية لمخازن مواد األلعاب النارّية محكمة اإلغالق ومانعة لتســرب 

المياه إلى داخل المخزن.

5/1/3  يجب اإلقالل ما أمكن من عمل جسور أفقية داخل المبنى تفاديًا لتراكم المساحيق االنفجارية فوقها مما 
قد يؤدي انفجارها في حال توفر ظروف اإلشتعال المناسب.

6/1/3  يجب أن تخضع سبل الهروب في لمتطلبات الدفاع المدني )اإلطفاء( الواردة في الجزء األول.
7/1/3  يجب أن يكون المخزن قاباًل للغلق المحكم، وأن تكون جميع المفصالت واألقفــال من النـــوع المتيـــن 
وتكون مثّبتة بشكل جيد بما يضمن عدم إمكانية فتحها، وأن تكــون مزودة بردادات وتفتـــح مباشـــرة 

باتجاه الخارج.

2/3 تهوية مخزن األلعاب النارّية:
1/2/3  يجب تجهيز المخزن بتهوية ميكانيكية معتمدة وكافية لحجم المخزن علـــى أن ال يقل معدل التهوية عن  

0.4 )م3/ث/م2( من مساحة المبنى.

2/2/3  يجب تجهيز المخزن بأجهزة خاصة لمنع الرطوبة.
3/2/3  يجب تجهيز المخزن بمعدات تكييف الهواء لضبط درجة حرارة المخزن بحيث ال تزيد عــن °29م وال تقــل 

عن °10م.

3/3 التمديدات الكهربائية لمخازن األلعاب النارّية:
1/3/3  يجب أن تكون كافة التمديدات الكهربائية وأجهزة اإلنذار والتهوية من النوع العازل للشرر.

2/3/3  يجب أن تكون وحدات مصادر التدفئة والتبريد الخاصة لمخزن األلعاب النارية خارج المبنـى بمسافــة 
ال تقل عن 7.5 م إذا كانت تعمل بالكهرباء، وبمسافة 15 م عند استخـدام الوقـــود السائـــل، حيـث يتـــم 

توصيل الهواء البارد عن طريق ممرات Ducts الهواء المعزولة لداخـــل المخـــزن، ويتـــم توصيـــل 

وتوزيع الحـــرارة بواسطة أنابيب لداخل المخزن وذلك بإمرار الهواء الساخن أو الماء الحار بها.

3/3/3  يجب تركيب لوحة المفاتيح الكهربائية الرئيسية خارج المخزن علــى ُبعــد ال يقـــل عن 7.5 م.
4/3/3  ُيحظر استخدام كشافات اإلضاءة اليدوية داخل موافع تداول األلعاب النارّية.

5/3/3  يجب توفير فاصل رئيسي لقطع التيار الكهربائي خارج حدود مبنى تداول األلعاب النارّيـة وحيـــث 
يسهل الوصول إليه.
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4- متطلبات تخزين مواد األلعاب النارية 

1/4 يجب أن يكون التخزين على رفوف معدنية ثابتة.
2/4 يجب أن ال تقل المسافة الفاصلة بين صفوف التخزين عن 1 م.

3/4 يجب أن ال تقل المسافة الفاصلة بين جدران المخزن وصفوف التخزين عن 1م.
4/4 يجب أن ال يزيد عرض صف التخزين الواحد عن 2 م.

5/4 يجب أن ال يزيد ارتفاع التخزين عن 5.2 م وال يتعدى االرتفع الموصى به من قبل المصّنع.
6/4 عندما يكون المخزون في حاوية وتكون الحاوية محمولة )على عجاتها( وهي في الموقع يجب 

رفع عجاتها أو تثبيت الحاوية بطريقة تمنع حركتها.
7/4 يجب طاء مخازن األلعاب النارية باللون األحمر مع كتابة العبارات التالية عليها باللون األبيض: 

متفجرات، ممنوع استخدام اللهب المكشوف.
8/4 يجب في جميع األحوال اإلبقاء على أبواب المخزن مغلقة فيما عدا أثناء عمليات النقل أو التخزين 

أو التفتيش على المخزن.
9/4 يجب تزويد الموقع بالعامات التحذيرية التالية: خطر، ممنوع التدخين، متفجرات، ممنوع الدخول 

لغير المختصين.
10/4 يجب غلق مخازن ومنشآت األلعاب النارية في نهاية ساعات العمل وفي غياب المسئول.

11/4 يجب تخصيص منطقة آمنة وبعيدة عن كافة منشآت موقع األلعاب النارية ألغراض إجراء 
التجارب على بعض األلعاب النارية - في حال اقتضاء الضرورة لذلك.

12/4 يجب حفظ مواد األلعاب النارية في أوعية مغلقة دومًا بإحكــام وأن ال ُتفتح إاّل باستخدام األدوات 
المائمة التي ال تصدر الشرر، على أن تكون هذه األوعية مصنوعة من مادة غير حديدية.

13/4 ُيحظر فتح صناديق المتفجرات داخل المخزن.
14/4 ُيحظر استعمال أية أدوات معدنية أو أجهزة أو معدات ُتصدر الشرر داخل المخزن.

15/4 ُيحظر استخدام مخزن األلعاب النارية لتخزين أية مواد أخرى.
16/4 ُيحظر حفظ أو ترك أية كميات من مواد األلعاب النارية في مبنى التجميع بعد انتهاء ساعات 

العمل، ويجب نقل جميع المتبقي من هذه المواد إلى مبنى التخزين.
17/4 ُيحظر فتح العبوات داخل المخزن أو إعادة رصها إذا كانت ضمن حاوية إاّل في حدود مسافة ال 

تقل عن 61م من المخزن.
18/4 يجب تخزين األلعاب النارية في مجموعات وفق نوعية ودرجة خطورة كل مجموعة، وبطريقة يسهل حصرها.

19/4 يجب استهاك مخزون مواد األلعاب النارية بترتيب أقدميتها - تبعًا ألولوية تاريــخ التخزين.
20/4 يجب تفقد محتويات المخزن أسبوعيًا من ِقَبل المختصين للتأّكد من مطابقته لسجات التخزين.
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21/4 يجب المحافظة على نظافة جميع عناصر المبنى بصفة دائمة تفاديًا لتجّمع األتربة )مساحيق مواد 
األلعاب النارية( أثناء التجميع للحد من احتماالت حدوث ظاهرة انفجارالغبار.

22/4 ُيحظر إدخال كافة أشكال مواد تدخين كالسجائر والوالعات وعلب أعــواد الثقـــاب )وغيرهــا( إلى 
داخل المخزن أو مبنى تجميع األلعاب النارية ويجب تركها في مكان خاص خارج المبنى.

23/4 يجب تحديد أماكن خاصة للتدخين تكون آمنة وبعيدة عن مناطق التخزين والتجميـــع كمـــا يجـــب 
تجهيز هذه األماكن بأوعية لتجميع مخلفات التدخين كما يجب تجهيزها بمطفآت حريق يدوية وفق 

متطلبات الدفاع المدني )اإلطفاء(.
24/4 ُيحظر دخول األفراد إلى غرف التدخين إذا كانت مابسهم ملوثة بمواد األلعاب النارية.

25/4 في حاالت التدفق أو االنهمار العرضي للمادة - أثناء عمليات التخزيـن أو التجميع - يجب الشروع 
فورًا بإعادة جمعها والتخلص منها بسرعة بالطرق السليمة - وباالستعانـة بالجهـــات المختصـــة 

كالدفاع المدني )اإلطفاء(.
26/4 يجب جمع مخلفات التجميع وفصلها بعيدا عن المخلفات األخرى القابلة لاشتعــال كالورق وقطــع 
القماش الملوثة مع حفظ كل منها في وعاء مستقل مبين عليه محتواه، كما يجب التخّلص من هذه 

المحتويات مرة واحدة يوميًا على األقل في نهاية ساعات العمل.
27/4 يجب على المسئول إباغ الجهات المختصة فورًا عند ماحظة أي تحّلل أو حدث غير عادي لمواد 

األلعاب النارية بداخل المخزن.
28/4 يجب على كافة العاملين بتداول األلعاب النارية ارتداء كافة معدات الحماية الشخصية - كالستـرات 
الوقائية - أثناء العمل ومن ثم نزعها في نهاية ساعات العمل مع ضرورة غسلها تمامًا للتخلـــص 

من بقايا المواد العالقة بها وحفظها في دواليب خاصة بها.
29/4 عند القيام بأية أعمال طاء للمخزن - أكانت من الداخل أو من الخارج - يجـــب تفريـــغ المخـــزن 
تمامًا من كافة محتوياته ونقلها إلى مخزن آخر - أو تخزينهــا بعيدًا لمسافــة آمنــة عن المخـــزن 

األصل - مع حمايتها وحراستها لحين إعادتها إلى المخزن األصل بعد انتهاء العمل فيه.

5- متطلبات نقل األلعاب النارية

1/5 يجب أن تخضع كافة عمليات نقل األلعاب النارية لمتطلبات الدفاع المدني )اإلطفاء(.
2/5 يجب توافر مستلزمات األمن والمتانة في مركبة نقل األلعاب النارية طبقًا لمتطلبات الدفاع المدني 

)اإلطفاء( - كما جاء في متطلبات نقل المتفجرات )بهذا الباب( ومتطلبات إدارة الفحص الفني إلدارة 
المرور.

3/5 يجب أن يكون قائد المركبة مدربًا تدريبًا مهنيًا جيدًا ويكون على دراية بالعمل المكلف به كي يكون:
1/3/5  واعيًا لخطورة المتفجرات المنقولة والتهديدات المصاحبة لعمليات النقل.
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2/3/5  ُملمًا بالطرق المؤدية إلى المكان المراد الوصول إليه.
3/3/5  ُملمًا بالطرق األولية لمكافحة الحريق.

4/3/5  ُملمًا بكيفية االتصال بالمسئولين في حالة الطوارئ، ويحمل رخصة قيادة عاّمة.
5/3/5  ُملمًا بالقراءة والكتابة، وأن ال يقل عمره عن 21 عامًا.

6/3/5  ُملمًا بقواعد المرور واجتاز الكشف الطبي وسليم الجسم وخاليّا من األمراض والعيوب الخلقية.

بًا تدريبًا جيِّدًا بجميع األمور الفنية المتعلقة بتشغيل الناقلة  4/5 يجب أن يكون قائد المركبة ُمّلما وُمدرَّ
وأن تكون له صاحية تحريك الناقلة في الحاالت الطارئة.

5/5 يجب االلتزام بجعل المركبة ممّيزة بوضوح بنظام العامات والرموز الدولية المعتمدة من قبل الدفاع 
.HazChem المدني )اإلطفاء( ونظام التعامل مع حوادث المواد الخطرة

6/5 يجب على قائد المركبة تجنب االختناقات المرورية واألماكن المزدحمة والتقّيد بالمسارات التي 
تحددها له إدارة المرور ومن ثم تسليمها مباشرة إلى الجهة أو األشخاص المعنيين باألمر.

7/5 ُيحظر توقف المركبة أثناء عملية نقل األلعاب النارية في غير المكان المراد الوصول إليه إاّل في الحاالت 
الطارئة.

8/5 ُيحظر نقل أية أدوات معدنية أو غير معدنية تكون مولدة للشحنات الكهربائية أو البطاريات أو مواد 
قابلة لاشتعالية ضمن مجموعات األلعاب النارية المنقولة.
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متطلبات السـالمة بمحطات خدمة وتموين المركبات

متطلبات السـامة بمحطات
خدمة وتموين المركبات

تعاريف تمهيدية:

محطــة خدمــة وتمويــن المركبــات: موقــع لتخزيــن الســوائل االشــتعالية المســتخدمة كأشــكال الوقــود للمحــركات 
ــن إن  ــركات. ويمك ــود الم ــات وق ــى خزان ــتملة المضخــات - إل ــا - مش ــة بذاته ــدات ثابت ــا بواســطة مع وتوزيعهـــ

تتضمــن هــذه المحطـــات مرافــــق خدماتيــة لمســتلزمات المركبــات مشــتماًل توفيــر )بيــع( قطــع الغيــار االســتهالكية 

للمركبــات والتشــحيم وتغييــر زيــوت المحــركات والغســيل وإصــالح البطاريــات وخدمــات إلطــارات المركبــات 

وغيــر ذلــك مــن أعمــال الصيانــة البســيطة التــي تتطلبهــا المركبــات. وقــد تتضمــن هــذه المحطــات أيضــًا تخزيــن 

ــاالت والمطاعــم والحمامــات  ــاًل البقـــ ــركاب مشتمــ ــة أخــرى لمســتلزمات ال ــع الكيروســين، ومرافــق خدماتي وبي

وأماكــن الصــالة ومــا فــي حكمهــا.

جهــاز تعبئــة الوقــود Fuel Filling Appliance: آَلــة تزويــد الوقــود فــي محطــات تعبئــة وقــود المركبـــات 
مصممـــــة بحيـــــث توفــر محتوياتهــا وفــق الكميــات المقــررة )محــددة أو محســوبة(. وأجهزة التعبئة تكـــــون إمـــــا 

مــزودة بمضخـــــة ذاتيـــــة )مركبــة فيهــا( لضــخ الوقــود فــي المركبــات أو ُيضــخ الوقــود إليهــا عن طريــق مضخات 

عنــد خزانــات الوقــود الرئيســية.

ــود  ــة بوقـــ ــزة التعبئـ د أجه ــزوِّ ــي ت ــة الت ــات الرئيسيـ ــة Supply )Feed( Pumps: المضخ ــات التغذي مضخ
ــه )توزيعــه( إلــى أجهــزة تعبئــة الوقــود. المركبـــــات وذلــك بســحب الوقــود مــن الخزانــات الرئيســية ومــن ثــم ضخِّ

مضخــة التوزيــع: مضخــة - تعمــل بجهــاز تحكــم - للقيــاس أو المعايــرة مشــتمالن علــى مجموعــة الضــخ التــي 
تســتخدم فــي توزيــع المنتجــات البتروليــة مــن خــزان التخزيــن إلــى وحــدة التفريــغ.

الشــخص المســئول فــي محطــات خدمــة وتمويــن المركبــات: هــو الموظــف المســئول - المعيــن مـــن قبــــــل 
المالـــك - الــــــذي لــه حـــــق التحكــم فــي تشــغيل محطــة تعبئــة الوقــود وخدمــة المركبــات  وإدارة خدماتهــا بصفــة 

يوميــة.

ــد  ــي عن ــات والت ــن المركب ــة وتموي ــة خدم ــي محط ــة ف ــرة كهربائي ــة االســتعمال: أي دائ ــة آمن ــرة كهربائي دائ
تركيبهــــــا وتشغيلهــــــا العــادي ال ينتــج عنهــا أيــة شــرارة كهربائيــة قــد تتســبب فــي إشــعال مخاليــط قابلة لالشــتعال 

)مــن بخــار الوقــود والهــواء(.
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جهــاز كهربائــي مأمــون االســتعمال: أي جهــاز كهربائــي مســتخدم فــي محطــة خدمة وتمويـــن المركبـــات والذي 
عنــد تركيبــه وتشــغيله العــادي ال ينتــج عنــه أيــة شــرارة كهربائيــة قــد تتســبب فــي إشــعال مخاليــط قابلــة لالشــتعال 

)مــن بخــار الوقــود والهــواء(.

ــام  ــل بنظ ــي تعم ــات الت ــة المركب ــود وخدم ــة الوق ــة تعبئ ــي محط ــود: ه ــة الوق ــة لتعبئ ــة الذاتي ــة الخدم محط
ــن األفــراد مــن التــزّود بالوقــود )مــن أجهــزة تعبئــة الوقــود( بأنفســهم ودون مســاعدة مــن  الخدمــة الذاتيــة - التــي ُتمكِّ

اآلخريــن - ويتــم التحكــم فــي إدارة ومراقبــة هــذه العمليــات مــن قبــل العامليــن فــي غرفــة المراقبــة بداخــل المحطــة.

الجهــات المختّصــة: هــي الجهــات الرســمية )حكوميــة( المخّولــة - أو من يمثلهـــا - والمســئولة قانونًيا عن إصـــــدار 
القـــــرارات التنظيميــة وفــرض المتطلبــات واالشــتراطات الفنيــة وإصــدار التراخيــص )تصاريــح( الخاصــة بإقامــة 

المنشــآت لمختلــف األنشطــــة، ومــن ثمــة إصــدار الترخيــص )التصريــح( المهنــي - بعــد إقامــة المنشــأة - لمزاولــة 

النشـــاط المخصــــص والمصــــــرح بــه فــي ترخيــــــص إقامــة المنشــأة. ويعتبــر الدفــاع المدنــي )اإلطفــاء( أحــد هــذه 

الجهــات المختصــة إضافــة إلــى الــوزارات والجهــات الحكوميــة األخــــرى ذات العالقــة. وتترتــب مســئوليات الدفــاع 

المدنــي )اإلطفــاء( هنــا باآلتــي:

1- الموافقة على موقع المحطة المختار وإصدار الترخيص الالزم لها )للمالك( قبل التنفيذ.
2- اعتماد الرسومات )المخططات التصميمية والتنفيذية للمحطة( قبل البدء بتنفيذ األعمال اإلنشائية.

3- إصدار الموافقة المبدئية للبدء بتنفيذ األعمال اإلنشائية.
4- اعتماد األعمال اإلنشائية بعد اكتمالها.

5- إصدار الترخيص المهني الالزم  لممارسة النشاط بتشغيل المحطة.

1- تمهيد ومتطلبات عامـّة

1/1 تختص الجهات المختصة بتحديد كافة إجراءات ومتطلبات الترخيص لمحطات خدمة وتموين المركبات.

2- مواصفات مباني محطات الخدمة

1/2 تخضع المنشآت داخل محطة الخدمة لاشتراطات الواردة في الجزء األول وذلك فيما يخص عناصر 
ومواصفات البناء ومخارج الطوارئ والتهوية.
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3- متطلبات مواقع محطات الخدمة

1/3 عنــد اختيــار موقــع المحطــة يجــب الالتزام بالمســافات األفقية والرأســية التــي تبعدها عن خطوط 
الكهربــاء الهوائيــة تبعــًا لمقررات الجهــات المختصة.

2/3 يجب أن يحتوي الموقع المختار للمحطة على متسع كاف من المساحات للتركيب اآلمـــن لخزانـــات 
الوقود وأنابيب التهوية، ومواضع فتحات تعبئة الخزانات ومواقف صهاريج نقل الوقـــود ومواقـــع 
المضخات وأجهزة التعبئة والمباني األخرى الملحقة بالمحطة، بحيث تكون المسافــات فيمـا بينهـــا 
مناسبـــة لتضمـــن التشغيل اآلمن للمحطة وسامة المواقع المجاورة طبقا ألحكام الائحة المحليــة 

والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بشأن ترخيص محطات خدمة وتموين المركبات.

3/3 عند تخطيط موقع المحطة يجب ضمان ساسة الحركة المرورية للمركبــات في ساحـــات المحطـــة 
بما في ذلك الدخول والخروج اآلمن لمركبات العماء المتواجدين - أثناء تزوُّدهم بالوقــود أو االستفـــادة 

من الخدمات األخرى.

4/3 يجب أن يسمح الموقع بدخول ووقوف صهاريج نقل الوقود )المغذيـة للخزانــات( وبصفــة خاصــة 
بالتزامن مع وصول مركبات العماء إلى داخل المحطة - وذلك طبقا لألنظمة اإلدارة العامة للمرور.

4- متطلبات تركيب خزانات محطات الخدمة

1/4 يجب أن تكون خزانات الوقود - في محطات تعبئة الوقود وخدمة المركبات – مدفونة تحت األرض.

2/4 يجب التقيد بالمتطلبات الواردة في البنود )1/3( و )2/3(  من الفصل )1/1/4(.

3/4 يجب تزويد كل خزان وكل قسم )من الخزان متعدد األقسام( بأنبوب تهوية بقـُطر ال يقل عن 5 سـم.

4/4 يجب أن يكون للخزان أو لكل قسم )من الخزان متعدد األقسام( تهوية مستقلة، ويمنع في جميع  

األحوال توصيل أنابيب تهوية الخزانات أو أقسام الخزانات )متعددة األقسام( بأنبوب تهوية مشترك.

5/4 في حال تجهيز الخزانات - أو أقسام الخزان الواحد - بوسائل لموازنة األبخرة، وفي حــال احتـــواء 
الخزانات وأقسام الخزانات )متعددة األقسام( على منتجات مماثلـة، يجـــوز جمـــع أنابيــب تهويـــة 
الخزانات واألقسام في أنبوب تهوية مشتركة يكون ُمزود بخرطوم لنقل األبخـرة طبقــا للمواصفــات 

القياسية المتعمدة. 
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5- متطلبات مضخات التغذية وأجهزة التعبئة

1/5 يجب أن تكون مضخات التغذية وأجهزة تعبئة الوقود مصممة ومصّنعة وُمختبرة حسب المواصفات 
 العالمية المعتمدة.

2/5 يسمح بتركيب مضخات التغذية بداخل أجهزة تعبئة الوقود )في ساحات المحطـــة( علــى أن تكــون 
مضخات التغذية وأجهزة التعبئة معتمدة وعلى أن يكون تصميمهما متوافق لعملية التركيب.

3/5 يسمح بتركيب مضخات التغذية في مكان آخر )أجهزة التعبئة ال تحوي مضخة في تصميمها( بحيث 
يتم نقل الوقود منها إلى جهاز )أو أجهزة( تعبئة الوقود.

4/5 يجب تنصيب أجهزة التعبئة الوقود على أرصفة )منصات( مرتفعه عن أرضيـات المحطـــة بالقـــدر 
الذي يقيها من التعرض لصدمات المركبات أثناء تزودها بالوقود . 

5/5 يجب أن تكون أجهزة تعبئة الديزل على منصات مستقلة خاصة بها )تكون بعيدة بمسافــة مناسبـــة 
دة بالديـــزل دون  من أجهزة تعبئة الجازولين( بحيث تسمح بالتحـــرك اآلمـــن للشاحنـــات المتـــزوِّ

إعاقـــة ودون تشكيل أية خطورة على حركة مرور المركبات األخرى في ساحات المحطة.

6/5 يجب حماية مضخات التغذية من أضرار التلف وعوامل الطبيعيــة في حال وجودهــا بمكـــان يبعـــد 
عن أجهزة تعبئة الوقود بمسافة كبيرة.

7/5 عند تنصيب مضخات التغذية وأجهزة التعبئة يجب تثبيتها في مكانها وفق األصول المهنية المعتمدة 
والمتبعة لتركيبها.

8/5 عند تنصيب مضخات التغذية وأجهزة التعبئة يجب أن ينتهـــي كل أنبـــوب سحـــب بحفـــرة مانعــه 
لتسريبات الوقود أسفلها، كما يجب تشييد جدران وأرضية الحفرة من األسمنت بسماكة ال تقـل عـن 
15سم، مع مراعاة أن تكون الحفرة بعمق كاف الستيعاب الوصـات المرنــة بين أنبـــوب السحـــب 

ومضخة التغذية.

9/5 يجب تبليط األرضية المحيطة بمضخة التغذية باألسمنت أو اإلسفلت.

10/5 يجب تزويد مضخة التغذية بجهاز تحكم بحيث ُيشغِّل المضخة بمجرد التقاط فوهة خرطـوم التعبئة 
من موضعه المعتاد وُيبطل عملها فور إعادة الفوهة لموضعها المعتاد على جهاز التعبئة.

11/5 يجب أن ال يزيد الحد األقصى لضغط المضخة عن 2 جوي.
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12/5 إذا كان جهاز التعبئة مزود بقنينة زجاجية )تبين دفق الوقود السائل( يجـــب أن تتحمـــل القنينـــة 
ضغـط هيدروستاتيكي للسائل مقداره  5 جوي.

13/5 يجب أن يكون خرطوم التعبئة مطابقا للمواصفات المعتمدة كما يجب أن يتحمــل ضغـــط اختبــاري 
قـدره 5 جوي، ويجب أن يصّنع خرطوم التعبئة من مواد خاصة للغرض من االستخـــدام ومقـــاوم 
للسوائل البترولية ويتسم بالمرونة الازمة لاستخدام وبغاف ناعـــم الملمـــس ومقـــاوم للتآكــل 

والحتكاكات االستعمال والعوامل الجوية.

14/5 يجب أن تكون فوهة خرصوم جهاز تعبئة الوقود مجهزة بقاطع تلقائي ) ١٢لدفق الوقــود ( لمنـع 
تناثر الوقود نتيجة لارتدادات أو المتاء خزان المركبة أو غير ذلك، وأن يكون أقصى معدل يعمل 
عليه القاطع ال يتعدى نصف معدل التصريف المضبوط عليه سقاطة احتجاز صمام الفوهة مفتوحا.

15/5 إضافة للمتطلبات الواردة سابقا بشأن محطات تعبئــة الوقــود وخدمــة المركبــات يجـــب تحقيــق 
المتطلبات التالية بشأن أجهزة وفوهات تعبئة الوقود في محطات الخدمة الذاتية:

1- يعطى اعتبار خاص لتصميم المحطة وللمخاطر المحيطة بها بحيـث يسمــح بسهولـــه دخـــول وخــروج 
مركبات العمالء من وإلى منطقه أجهزة تعبئة الوقود في ساحات المحطة.

2- يجب أن تخضع محطات الخدمة الذاتية إلشراف دائم من قبل مراقب النوبة المتواجد في غرفــة التحكـــم 
التي تضم مفاتيح الطوارئ ألجهزة تعبئة الوقود ومناطق العمل في المحطة.

3- يجب أن تكون مناطق أجهزة التعبئة مرئية بوضوح من غرفة التحكم في جميع األوقات وبحيث ال يحتمل 
تواجـــد معوقات تحول دون مراقبة المركبات خالل فترة التعبئة.

4- يجب في جميع األوقات أن تكون وسائل االتصال متاحة ومفتوحة بين المراقــب والعمـــالء في مناطـــق 
تعبئة الوقود.

5- يجب تواجد شخص واحد على األقل كمرشد طوال فتـرات عمــل محطـــة الخدمـــة الذاتيــة التي تعمـــل 
مضخاتها بدفع النقود آليًا - مثاًل بإدخال العملة إلى آلة الدفع أو باستخدام أية بطاقات ذكية.

6- يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة إللغاء )إبطال( عمل أية أداة من على أجهزة التعبئــة )أو فوهة التعبئــة( 
التي من شأنها جعل صمام الفوهة مفتوحًا.

7- يجب أن ال يزيد الحد األدنى لمعدل دفق تشغيل القاطع التلقائي للوقود عن 9 )لتر/ دقيقه(. 
8- يجب أن ال يسمح - تصميم جهاز التعبئة - بإعادة بدء التعبئة بعد اشتغال القاطــع التلقائـــي للوقـــود دون 

إرجاع مقبض التحكم بدفق الفوهة أوال إلى وضع القفل.

9- يجب أن تزود فوهة التعبئة بأداة تمنع التعبئة إال إذا كانت الفوهة في وضعية التعبئة الصحيحة أو بتوجيهها إلى 
األسفل.
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6- متطلبات أنابيب مضخات التغذية وأجهزة التعبئة وملحقاتها

1/6 يجب أن ال تتأثر المادة المصنعة منها األنابيب والصمامات وملحقاتهـا بالوقــود المستخــدم، وأن ال 
يحدث بها تلف أو تسرب تحت تأثير اإلجهادات الشاقة مثل مرور المركبـات من فوقها، وأيضا يجب 
أن تتحمل ارتفاع درجات الحرارة عند تعرضها لحريق مجاور أو أن يتم حمايتها بطريقــة مناسبــة 

لذلك.

2/6 يجب تزويد نظام األنابيب بعدد كاف من صمامات الكفـاءة واألمـــان المعتمــدة الازمـة لاستخـــدام 
سواء ألغراض التشغيل العادي أو لحاالت حوادث التلف أو للحاالت الطارئة. 

3/6 يجب دهان األنابيب المعرضة للتآكل الخارجي بمواد مقاومة للتآكل أو دعمها بالحماية المناسبة للغرض.

4/6 يجب اختبار صاحية األنابيب وتوصياتها بضغط السائل بداخلها حتى 1 بار لمدة 10 دقائق للتأكد 
من خلوها من التسريب قبل دفنها في األرض مع تثبيت خطـوط هـــذه األنابيـــب جيـــدا فـي األرض 

وتغطيتها بطبقة من الخرسانة الناعمة بسماكة ال تقل عن 15سم أو حمايتها بباط من الحجر.

5/6 في حال كانت األنابيب وتوصياتها عرضة لحركة المركبــات من فوقهـــا يجـــب تغطيـــة المنطقـــة 
بالخرسانة المسلحة، أو تركيب األنابيب داخل مجرى خاص يثبت عليه غطــاء من صلـــب يتحمـــل 

الوزن األقصى للمركبات المتوقع مرورها فوقه.

6/6 في حالة وجود مجاري تحت مستوى األرض مخصصة لألنابيـب والصمامات وتركيباتهمـــا - يجـب 
تصميمها بأبعاد مناسبة تسمح بسهولة الوصول إليها ألغراض وأعمال الصيانة.

7- متطلبات التركيبات الكهربائية

1/7 يجب - كلما أمكن - وضع وتركيب التوصيات الكهربائية في مواقـع ال تعرضهـا للتلــف الميكانيكـي 
وتأثيرات الحرارة والمواد والمذيبات األكـّالة، وفي حال عدم إمكانية تافي مثل هذه األضرار يجـب 

اتخاذ احتياطات أخرى بديلة تكون مائمة لتوفير الحماية المنشودة.

2/7 عند اختراق أنابيب الكابات لجـــدار أو أرضيـــة أو فاصــل أو سقــف يجب حشــو الفراغ المحيـــط 
باألنبوب - بالعمق المخترق بالكامل - باألسمنت أو بمواد أخرى مقاومة للحريق.

3/7 يجب أن تكون كافة المعدات والتمديدات الكهربائية من النوع العازل للشرر وأن تكون اإلضـاءة من 
النوع المحمي وال تشع الحرارة.
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4/7  يجب أن تكون المصابيح اليدوية - المستخدمة لألغراض العامة في المحطة من النوع العازل للشرر.

5/7 يجب أن تكون وصات أنابيب التمديدات الكهربائية ُمحكمة ضد اختراق الماء.

6/7 يجب تزويد أنابيب التمديدات الكهربائية التي تمر عبر موقع أو منطقة خطرة بصندوق مغلق بإحكام 
بحيث يكون الصندوق مقاوم للهب أو يكون مصنوع من مادة معتمدة مانعة للتسرب ومقاومة للهب 

بحيث يوفر الحماية المتكافئة المطلوبة بدءًا من نقطة دخول األنبوب إلى المنطقة الخطرة.

7/7 يجب حماية جميع التركيبات والتجهيزات والتمديدات الكهربائيـــة من أخطـــار التمــاس الكهربائي  
Short Circuit وذلك بتجهيز كل دائرة الكهربائية بقاطع الدائــرة Circuit Breaker يكـــون ذو 

سعة تتناسب مع حمل التيار.

8/7 يجب تزويد كل جهاز تعبئة - منفرد أو متعدد الفوهات - بدائرة كهربائية مستقلة به )أو بخط 
كهربـاء خاص بتشغيله( ودائرة أخرى خاصة إلضاءة صندوق الجهاز.

9/7 يجب تأريض الغاف المعدني لجميع المعدات الكهربائية واألنابيب وصناديـق التوصيــل والغــاف 
      المعدني للكابات بشكل صحيح وسليم.

10/7 يجب أن تكون اإلضاءة في محطة تعبئة الوقود خدمة المركبات مائمة للعمل القائم فيهــا بحيـــث 
ال تقل شدة اإلضاءة في منطقة الخدمة وفي منطقة التشحيم عند مستوى سطـــح األرض عن 100 

َلوكـس Lux  )اللـَوكس عبارة عن وحدة إضاءة - لقياس شدة الضوء(.

11/7 مفتاح الطوارئ: باإلضافة إلى المفتاح العمومي الذي يتحكم في التركيبات الكهربائية للمحطـة 
يجب أن تزود الدائرة الكهربائية بمفتاح مستقل للطوارئ لفصل التيار الكهربائي من جميــع 

مضخـــات الوقـــود واإلضاءة المتكاملة لها، وأن يوضع هذا المفتاح بحيث يمكن رؤيته بوضوح 
ويكون سهل المنال وعلى مسافة آمنة ومناسبة من أية فتحة في خزان الوقود أو مضخة الوقود 

أو أنبوبة التهوية.

12/7 غرفة مولد الكهرباء: يجب أن يوضع مولد الكهرباء االحتياطي )إن وجد( في غرفة منفصلة تنشـأ 
خصيصا للغرض وتكون على مسافة )تحددها الجهات المختصة( تكون آمنة ومناسبة من أي فتحة 

في الخزان أو من المضخات أو فتحة أنبوب التهوية.

161

-142-



اجلريدة الر�سمية العدد )1365( متطلبات السـالمة بمحطات خدمة وتموين المركبات

8- متطلبات األمان واالحتياطات الواجب اتباعها عند تشغيل المحطة

1/8 تفريغ صهريج نقل الوقود:
1/1/8  يجب أن تتم عملية تفريغ الصهريج بداخل حدود المحطة مع مراعـاة اختيار موقـع ووضعيـة وقوف 

          الصهريج لحاالت الطوارئ بحيث يمكن قيادتها بشكل مباشرة لخارج المحطة.

2/1/8  يجب تثبيت حركة الصهريج تمامًا بالفرامل اليدوية مع تعزيز ذلك بصدادات دعم خشبيـة أو معدنيـة 
          )تحشر تحت اإلطارات( لُتجنب الصهريج من الحركة العارضة أثناء التفريغ.

3/1/8  يجب تأريض الصهريج بطريقة آمنة لتفريغه من شحنات الكهرباء الساكنة قبل توصيل خرطوم التفريغ 
وبدء عملية تفريغ الوقود منه إلى الخزان.

4/1/8  يجب حظر حركة المركبات األخرى تمامًا - في حدود 4.5 م من وصلة تفريـغ الصهريــج - خـالل 
فترة  تعبئة الخزان.

5/1/8  يجب قياس مستوى الوقود في الخزان قبل البدء بتعبئته للتأكد من استيعاب الخــزان للكميــة المــراد 
تفريغها فيه.

6/1/8  يجب تفقد المنطقة المجاورة لفوهات أنابيب التهوية لمنع أية مصادر إشعال.
7/1/8  يجب تواجد قائد مركبة الصهريج باستمرار في منطقة الصمام أثناء اتصال )ربط( خرطـوم التفريغ 

بالمركبة لتمكين إيقاف عملية التفريغ فور حدوث تسرب عارض للوقود.

8/1/8  يجب تسجيل قياس مستوى الوقود السائل في الخزان عند انتهاء عملية التفريغ ومن ثم إحكـــام غلـق 
أغطية أنبوب التفريغ وغرفة فتحة التعبئة.

2/8 تعبئة المركبات بالوقود:
1/2/8  يجب إيقاف محرك المركبة قبل الشروع بالتعبئة.

2/2/8  يجب إدخال فوهة تعبئة الوقود جيدا بداخل أنبوب التعبئة لخزان المركبـة - مع اإلبقــاء على 
تالمـس 

الفوهة مع أنبوب التعبئة حتى إتمام عملية التعبئة - مع تفادي انسكاب الوقود للخارج.

3/2/8  يجب مراعاة تجنب التواء أو شد خرطوم التعبئة كما يجب إعادته إلى وضعه وموقعــه المعتـاد بعـد 
إتمام عملية التعبئة.

4/2/8  يجب تذكير وتنبيه قائدي مركبات النقل الجماعي والمدرســي بأنهـــم يتحملـــون المسئوليـــة التامـة 
لسالمة الركاب أثناء تزود مركباتهم بالوقود.

3/8 تعبئة األوعية المحمولة بالوقود: 
1/3/8  يجب أن تكون أوعية كميات الوقود الصغيـرة المحمولــة مخصصـــة ومعتمدة للغرض كمــا يجــب 

مراعاة  إحكام غلقه الوعاء بعد تعبئته ويمنع في جميع األحوال تعبئة األوعية غير المجهزة بغطاء ُمحكم.
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2/3/8  عند تعبئة األوعية المحمولة يجب اتباع طريقة التحكم اليدوية )غير التلقائية( فقط في استخدام فوهة 
التعبئة - أكان الصنبور يعمل يدويًا أو تلقائيا.

3/3/8  يجب وضع عالمات واضحة على األوعيــة المستخدمــة - تشير إلى إسم المنتـــج البترولـــي التــي 
خصصت  لتعبئته - وتخضع هذه العالمات إلى القواعد المنظمة لنقل هذا النوع من المنتج.

4/8 تجهيزات إطفاء الحريق: 
يجب تزويد محطات خدمة وتموين المركبات ومرافقها بالتجهيزات الالزمة إلطفاء الحريق في مراحله األولى. 

وفيما يلي الحد األدنى لهذه المتطلبات من المعدات والمواد المالئمة للمحطة:

1/4/8  توفير كميات كافية من الرمال النظيفة والجافة توضع في أوعية وتوزع في األماكن مناسبة.
2/4/8  توفير مطفآت يدوية من نوع المسحوق الجاف بسعات ال تقل عن 6 كجم وتوزع كتالي: 

          عدد 2 مطفآت لتجمع 1 - 4 أجهزة تعبئة.

          عدد 3 مطفآت لتجمع 5 - 8 أجهزة تعبئة.

          عدد مطفأة واحدة تضاف لكل 1 - 3 أجهزة تعبئة مضافة بعد الـ 8 أجهزة تعبئة.

3/4/8  توفير مطفأة حريق يدوية من نوع   المسحوق الجــاف بسعــة ال تقل عن 25 كجم بالقرب من فتحة 
          الخزان الرئيسي للوقود وآخرى قرب مدخل غرفة مولد الكهرباء االحتياطي )إن وجد(.

4/4/8  طبقا لما يقرره الدفاع المدني )اإلطفـــاء(، يمكن تجهيـــز المحطـــة بمصــدر مياه مناسب من خالل 
خراطيم حريق تتصل بخط التغذية الرئيسي بالمنطقة أو خزان علوي داخل المحطــة، ويجـــب أن 

تكون خراطيم الحريق المستخدمة في المحطة من األنواع المعتمدة وحسب شروط الدفاع المدني 

)اإلطفاء(. 

5/4/8  يجب وضع  مطفآت الحريق اليدوية وغيرها من تجهيزات ومعدات اإلطفاء في أماكن مناسبة بحيث 
تكون جلية ويسهل تمييزها )غير مخبـأة وال تغطيها األشيـــاء( وبحيـــث يسهـــل الوصـــول إليهـــا 

- والطريق إليها خال من المعوقات. كما يجب التأكد من معرفة جميـع العامليـــن بأماكنهــا وبكيفيــة 

استخدامها.

6/4/8  يجب على العاملين تفقد مطفآت الحريق اليدوية وغيرها من تجهيزات ومعدات اإلطفاء مع فحصهـا 
وصيانتها بصفة دورية - وفق تعليمات الجهة المصنعة. مع مراعاة االحتفــاظ بسجـــل فحوصاتهـــا 

وأعمال صيانتها ومواعيد الفحوصات القادمة.

5/8 تدابير السامة والوقاية من الحريق في المحطة: 
1/5/8  يجب أن تكون األرضيات من مواد مقاومة للزيوت والمياه مع تغطيتها إن أمكن بطبقه من المواد 

المقاومة لالنزالق .

2/5/8  يحظر التدخين في كافة أنحاء المحطة ومرافقها.
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3/5/8  يجب اتخاذ أقصى درجات الحيطة في أرجاء المحطة الستبعاد مصادر اإلشعال كاللهب وأعمال 
القطع الساخن واللحام وكذلك استبعادا كافة أشكال مصادر الحـــرارة الناجمــــة عن االحتكاكــــات 

والشـرر وخاصة في مناطق أجهزة التعبئة وخزانات التغذية.

4/5/8  يجب تنظيف أرضية المحطة وإزالة مخلفات الزيوت والوقود بصفة مستمرة.
5/5/8  يحظر استخدام السائل البترولي ألغراض وأعمال التنظيف.

6/5/8  ُتّتخذ المزيد من الحيطة عند تعبئة المركبات المجهزة بثالجات أو سخانات أو خالطات اإلسمنــــت 
وما شابهها التي قد ال توقف محركاتها الثانوية أثناء التعبئة - التي قد تولد الشرر واالحتكاك.

7/5/8  تحفظ أدوات ومعدات صيانة المحطة بعد استخدامها في لوحة المعدات المخصصة لذلك.
8/5/8  يجب تنظيف أرضيات المحطة باستمرار بحيث ال تؤدي إلى التزحلق.

9/5/8  يحظر تراكم المخلفات وعلب الزيوت الفارغة ويجب جمعها ووضعهــا في وعـــاء ثابـــت خـــاص 
للنفايات.

10/5/8 يجب التخلص من كافة أنواع المخلفات كالزيوت وخالفه بطريقة مأمونــة، ويحظـــر إلقائهـــا فــي 
فتحات المجاري أو خزانات المجاري أو تركها على األرض.

11/5/8 يجب مراعات تطبيق مبادئ السالمة والوقاية من الحريق وجـــودة الخدمـــات في كافـــة مرافـــق 
المحطة.

6/8 متطلبات تدريب العاملين في المحطة:
1/6/8  يجب تدريب العاملين على إجراءات الطوارئ المتبعة في حاالت الحريق والحوادث الطارئة بما في 
ذلك  استخدام مطفأة الحريق والمعدات األخرى كما يجب تعريفهم بتجهيزات اإلطفاء في أرجـاء المحطـة 

ومرافقها.

2/6/8  يجب تزويد المحطة بوسائل االتصاالت الستدعاء فرق الدفاع المدني )اإلطفــاء( والطــوارئ، كمـا 
يجب توفير أرقام هواتف هذه الفرق وأقرب مركز للشرطة ووضعها بارزة )ظاهرة( وواضحة.

3/6/8  يجب تدريب العاملين على الممارسات واالستخدامات اآلمنـة ألجهـزة التعبئة والمضخات واستخدام 
معدات الخدمة األخرى في المحطة بشكل صحيح تفاديًا للحوادث الخطرة.

7/8 الحماية الشخصية للعاملين في المحطة:
1/7/8  يجب تزويد كافة العاملين في المحطة بمعدات السالمة والحماية الشخصيــــة كالقفــــازات واألحذية 

والنظارات والسترات الواقية وغير ذلك - كّل تبعًا لطبيعة العمل الذي يمارسه.

2/7/8  يجب على العاملين اإلبالغ فورًا عن اكتشاف أية حاالت غير مأمونـة أو أوضـــاع غير طبيعيـة قـد 
تشكل خطورة أو تتسبب في حادث، وعلى المسئول اتخاذ اإلجراءات التصحيحية بشأنها على الفور.

3/7/8  يجب التخطيط لكافة أعمال التشغيل والصيانة وإدارتها واإلشراف عليها بواسطة شخص مسئول - 
          الذي يتأكد من اتخاذ كافة احتياطات السالمة بشأن العمليات التشغيلية وإدارتها.
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4/7/8 يجب تدارك أعطال المعدات في الحال وحظر استخـدامهـــا لحين إصالح العطل.
5/7/8  يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة لتفادي الحوادث، كما يجب ارتداء أية معدات حماية مطلوبة.

6/7/8  في حال تلوث المالبس بالوقود أو أية مواد قابلة لالشتعالية يجب خلعها في الحال مع غسيــل منطقة 
          الجسم المتأثرة بالتلّوث بعناية، كما يحظر على كافة العاملين في المحطة ارتداء المالبس الفضفاضة 

          أو الممزقة أو غير الخاصة بالعمل.

7/7/8  في حال تعرض الجسم لمواد مسببة للحساسية أو حروق الجلد يجب في الحال اتخاذ ما يلـزم لغسيل 
          منطقة الجسم المتأثرة بعناية وفق األصول المتبعة لإلسعافات األولية.

8/7/8  يجب معالجة الجروح الناتجة عن أي حادث في الحــال بمعرفة رجال اإلسعافـــات األولية - مع نقل 
          الشخص المصاب فورًا إلى أقرب مستشفى إن احتاج األمر في الحاالت الحرجة.

9/7/8  يجب توفير صناديق إسعافات أولية في جميع مرافق المحطة مـع التأكـــد من تجهيزهـــا بالعالجات 
          الخاصة بالجروح والحروق البسيطة، كما يجب تدريب العاملين على القيام باإلسعافات األولية.

8/8 متطلبات عامة في المحطة: 
1/8/8  يجب أن تكون مرافق غسيل المركبات وورش الخدمات بعيدة بقدر اإلمكـــان عن أجهـــزة التعبئـــة 
وعن منطقة تفريغ صهاريـج الوقــود، كمــا يجـب أن ال تؤثر حركـــة المـــرور بداخـــل المحطـــة 

دة بالوقود. )من وإلى منطقة الغسيل وورش( على حركة المركبات المتزوِّ

2/8/8  يجب عمل أرضية المحطة بانحدار من مكتب )مبنى( الخدمات حتى مرافق المغسلة - لتفادي 
وصول مياه الغسيل للمرافق األخرى.

3/8/8  يجب تزويد مداخل المحطة بلوحات إرشادية يكتب عليها »مدخل فقط« ومخارجها بلوحات يكتب 
عليها »مخرج فقط« كما يجب أن تكون نوعيات وكتابات هذه اللوحات مطابقة للمواصفات المعتمدة.

4/8/8  يجب توفير العالمات المناسبة لتوجيه مسارات المركبات من وإلى منصات أجهـــزة التعبئــة تنظيمًا 
          لحركة مرور داخل المحطة.

5/8/8  نظام صرف الزيوت والسوائل االشتعالية:
أ - يجب دراسة الميول األرضية المطلوبة ألرجاء المحطة وتصميمها بحيث تؤدي إلــى صــرف 

    تسريبات الزيوت والسوائل االشتعالية إلى شبكة تصريف خاصة.

ب- يجب اتخاذ التدابير الالزمة لمنع تصـريف الزيـــوت والسوائـــل االشتعاليــة إلى المجـــاري 

     المائيـة أوالمجاري العامة أو إلى الممتلكات المجاورة.

ج - يجب اتخاذ التدابير الالزمة لمنع التسرب المحتمل للزيوت والسوائل االشتعالية من ساحات 

المحطة إلى المرافق والمباني الملحقة بها، وذلك إما بتوجيه ميول الساحات ألخذ سوائلهـــا 

بعيـدا عـن هذه المواقع، أو برفع عتبات مداخل هذه المرافق لصد السوائل من دخولها.
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9/8 الافتات التحذيرية والعامات اإلرشادية في المحطة:
1/9/8  يجب وضع الفتات تحذيرية وعالمات إرشادية مناسبة وحسب المواصفات المعتمدة في المحطة في 
          أماكن بارزة )ظاهرة( وواضحة باللغتين العربية واإلنجليزية في أماكـن أجهـزة التعبئـة والخزانـات 

          ومضخات التغذية - وخالفه مما ينطبق عليه - كالتالي:

   سائل سريع االشتعال                        ممنوع التدخين                             أوقف عمل المحرك

هاتف الدفاع المدني )اإلطفاء( والعمليات     

2/9/8  يجب وضع عبارة »مفتاح الطوارئ« بجوار مفاتيح الطوارئ بطريقة واضحة باللغتين العربية 
واإلنجليزية.

3/9/8  يجب أن يكون للخزان بطاقة بيانية - توضع عند نقطة التعبئة - توّضح نوع الوقود وسعـــة الخزان.
4/9/8  يجب االحتفاظ بصور من التراخيص الصادرة من الجهات المختصة للمحطة.
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الطالء والتكسية

الطاء والتكسية
تعاريف تمهيدية:

مسحوق احتراقي Combustible Powder: أي مادة طالء على هيئة حبيبات صلبة دقيقة جدًا )مسحوق( 
ولها قابلية االشتعال.

مــادة اشــتعالية أو احتراقيــة Flammable or Combustible Material: أي مــادة - بمــا فــي ذلــك 
رواســبها أو مخلفاتهــا- التــي تســتخدم  فــي عمليــات رش الطــالء وخالفــه، والتــي أيضــا ينطبــق عليهــا تعريــف أحــد 

المصطلحــات التاليــة: )1( مــادة اشــتعالية، )2( مــادة احتراقيــة، )3( مســحوق احتراقــي. 

المحلــول Solution: عندمــا تــذوب مــادة )مــذاب( فــي أخــرى )مذيــب( يتشــكل مــا يســمى بالمحلــول. وهــو عكس 
ــج  ــن المزي ــرق بي ــة. ولتصــور الف ــط كيميائي ــى آخــر وال تتشــكل رواب ــث يضــاف مركــب إل ــج، حي مفهــوم المزي

والمحلــول يمكــن تصــور كأس مــن المــاء مــع رمــل ممــزوج مقابــل كأس مــن المــاء يحتــوي بعــض الكربونــات أو 

األمــالح مثــال، حيــث تكــون جميــع المحتويــات متجانســة، وال ُتبقــى رواســب فــي قعــر الــكأس.

ــول )أو  ــه محل ــج عن ــذاب( وينت ــادة أخــرى )الم ــة لم ــًا مذيب ــادة ســائلة عموم ــل(  م ــب Solvent: )أو الُمِح المذي
ــمى  ــة تس ــة عضوي ــواد كيميائي ــي م ــتخدام ه ــائعة االس ــات ش ــم المذيب ــه. معظ ــد ذات ــس بح ــد( متجان ــب جدي مرك

ــادة  ــات ع ــون المذيب ــات، تك ــات والمذاب ــن المذيب ــز بي ــتعالية(. وللتميي ــًا اش ــر عموم ــة )وتعتب ــات العضوي بالمذيب

موجــودة بنســب أكبــر بكثيــر مــن المذابــات. تســتخدم المذيبــات العضويــة عمومــا فــي التنظيــف وتمديــد )نشــر( 

ــه. ــة الطــالء - وخالف الطــالء - لتســهيل عملي

ــر(  ــا بالتقطي ــن عزله ــهولة )أو يمك ــر بس ــن وتتبخ ــان منخفضتي ــض وغلي ــاط ومي ــا بنق ــات عموم ــف المذيب تتص

تاركــة ورائهــا المــواد المذابــة. معظــم المذيبــات العضويــة اشــتعالية أو شــديدة االشــتعال وأبخرتهــا تكــون غالبــًا 

قابلــة لالنفجــار. أبخــرة المذيبــات أثقــل مــن الهــواء األمــر الــذي يجعلهــا رابضــة علــى األرضيــات ويمكنهــا التنقــل 

ــة  ــب الفارغ ــاع العل ــي ق ــات أيضــا ف ــى أبخــرة المذيب ــور عل ــن العث ــواء. ويمك ــار اله ــرة حســب تي ــافات كبي لمس

والبراميــل وقــد تشــكل خطــورة حريــق مفاجئــة ممــا ينبغــي الوقايــة مــن حرائقهــا وذلــك بتخزيــن حاوياتهــا الفارغــة 

إمــا بتطهيرهــا نهائيــا مــن بقايــا المــادة أو بإحــكام إغالقهــا أو بوضعهــا مفتوحــة ومقلوبــة رأســا علــى عقــب وذلــك 

بعــد تفريــغ محتواهــا بالكامــل.

1- تمهيد ومتطلبات عامـّة

1/1 يختص هذا البند الفصل بعمليات الطاء باستخدام الطرق التالية:
1- الطالء بالمذيبات االشتعالية - التي تكون على شكل رذاذ - بواسطة الهواء المضغـوط أو البخار أو الكهرباء 

الساكنة أو أية وسائل أخرى.
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2-الطالء بغمر الجسم المراد تكسيته في حوض يحوي الطالء )المذيبات االشتعالية(.
3-الطالء باستخدام المساحيق االشتعالية بواسطة معدات رش الطالء )المرذاذ أو البخاخ( أكانت بالطرق 

العادية أو بالكهرباء الساكنة.

2/1 ال يختص هذا الفص بعمليات طاء المباني أو المنشآت أو الخزانات، مع ضرورة اتخاذ االحتياطات 
الوقائية في استخدام السوائل االشتعالية في أي من هذه المواقع.

3/1 ال يختص هذا البند بعمليات الطاء بالرش أو الغمر بالمواد غير االشتعالية.

4/1 ُيمنع استخدام البيروكسيدات العضوية في عمليات الطاء والتكسية.

5/1 يجب الحصول الترخيص الازم للغرض من الدفاع المدني )اإلطفاء( لألماكن التي ُتمارس أنشطة 
الطاء والتكسية.

2- متطلبات الطاء بالرش باستخدام المذيبات )السوائل االشتعالية(

1/2 متطلبات موقع الطاء بالرش:
1/1/2  تقتصر ممارسة هذه األنشطة على المناطق الصناعية، وُيمنـــع منعًا باتًا إقامتها في المناطـــق السكنية 

           والتجارية.

2/1/2  ُيمنع عمليات الطالء بالرش - أو التجفيف - في السراديب.
3/1/2  إذا كان الموقع ضمن المبنى فيجب اختياره في أحد زواياه، كما يجـــب عزلـــه عن األنشطـــة األخرى 
في المبنى بجدران مقاومة للحريق لمدة ال تقل عن ساعتين، وأن تكون مجهزة بشبكة مرشات الحريق 

التلقائية.

4/1/2 يجب أن ال تقل المسافة بين موقع عمل وآخر عن 1م أو أن ُتقام في ما بينها قواطع مقاومة للحريق - 
في حال تعّذر توفر المسافة.

5/1/2 يجب أن ال تقل المسافة بين مواقع العمل والمباني المجاورة عن 6 م.

2/2 متطلبات مبنى عمليات الطاء بالرش:
1/2/2 عناصر ومواصفات البناء.

1- يجب أن يكون مبنى رش وتجفيف الطالء من طابق واحد )أرضي فقط(.
2- يجب أن تكون عناصر البناء - ألماكن عمليات الـــرش وتجفيــــف الطـالء - مـــن الخرسانة  
أو الطوب اإلسمنتي أو من الحـــديـــد الــــذي ال تقــــل سماكتــــه عن 1.3 ملــــم، ويمكـــن 

استخدام األلومونيوم أو مواد أخرى غير قابلة لالشتعال في أماكن عمليات الرش والتجفيف 

ذات النطاق الضيِّق.
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3- يجب أن تكون الجدران الداخلية لهذه األماكن ملساء لتجنب تجّمع الرواسب االشتعالية 
وتسهياًل لعملية تنظيفها.

4- يجب تشييد أرضية المكان من مواد غير قابلة لالشتعال.
5- يجب ما أمكن تصغير فتحات الدخول والخروج من وإلى موقع رش الطالء.

2/2/2 متطلبات التهوية لمبنى الطالء بالرش:
1- يجب تجهيز جميع أماكن الرش وتجفيف الطالء - التي ال تتوفر فيها االتهوية الطبيعية الكافية 
والمناسبة - بتهوية ميكانيكية للتخلص من )طرد( أبخرة وأتربة المواد االشتعاليـــة إلى منطقة 

آمنة لضمان تجديد الهواء داخل المكان، على أن تكون التهوية الميكانيكية من النوع العازل 

للشرر.

2- يجب ضبط معدل )سرعة( التهوية في مكان الرش وتجفيف الطالء وحصرها في حدود -18 
30.5 )م/دقيقة( بحيث يضمن خفض أبخرة مذيبات الطالء في الهـواء إلـى %25 من الحد 

األدنى الشتعالها.

3- يجب ربط تشغيل التهوية الميكانيكية بعملية الرش والتجفيف بحيث ال تبدأ عمليـــات الطـــالء 
إاّل بعد عمل مراوح الهوية، وتتوقف عملية الطالء عنـــد حـــدوث أي خلل أو توقـــف لنظــام 

التهويــة.

4- يجب توفير نظام إيقاف )إبطال( تلقائي لعملية الرش والتجفيـف في حال بلـــغ تركيـــز أبخرة 
المذيبات العالقة في قنوات الهواء المسحوب ألكثر من %25 من الحد األدنى الشتعال األبخرة.

5- يجب أن تكون جميع محركات ومراوح سحب الهواء خارج منطقة رش وتجفيف الطالء.
6- ُيمنع تدوير )إعادة( الهواء المسحوب إلى الداخل.

7- يجب تشغيل نظام التهوية أثناء عملية التنظيف.
8- يجب تصميم التهوية بحيث يكون الهواء المسحوب بعيدًا عن مداخل الهواء النقي تفاديًا للتلّوث.

9- يجب توصيل مراوح السحب بأجهزة لتجميع األبخرة والرواسب من الهواء المسحوب.
10- يجب حماية قنوات سحب الهواء من الصدمات.

11- يجب أن ال تقل المسافة الفاصلة بين قنوات سحب الهواء وأية عناصـــر بنـــاء أخرى قابلة 
      لالشتعال عن 50سم.

12- يجب أن ال تقل المسافة بين نقطة خروج الهواء المسحوب وأي جدار خارجي عن 2 م.
13- يجب تزويد قنوات السحب بفتحات جانبية عليها بوابات لتسهيـــل عمليـــة النظافـــة.

َيش الحديد لنظام التهوية في مبنـى الطـــالء بالـــرش،  14- يمنع استخدام مراوح السحب ذات الرِّ
15- يجب وجود مسافة كافية بين  ِرَيش المروحة والغالف الحاضن للمروحة )تفاديًا لالحتكاك(، 

       كما يجب أن تكون محاور دوران المروحة من األنواع ذاتية التشحيم.
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3/2/2 التمديدات الكهربائية لمبنى الطالء بالرش:
1- يجب أن تكون جميع التمديدات الكهربائية ومفاتيح اإلضاءة من النوع العازل للشرر بما في ذلك 
التمديدات التي على ُبعد 3 م أفقيًا أو 6 م رأسيّا من مكان الرش والتجفيف - في حال عدم عزلها 

بأية قواطع.

2- يمكن تسليط الضوء من الخارج من خالل ألواح زجاجية شفافة مع مراعاة المسافة بين المصابيح 
الكهربائية واأللواح تفاديًا لحرارة اإلشعاع.

3- يجب أن تكون جميع المصابيح الكهربائية محمية داخل أغطية واقية ومن النوع الذي ال يشع حرارة.
4- ُيمنع استخدام المصابيح الكهربائية النقالة أثناء عمليات الرش وتجفيف الطالء.

5- يجب تأريض كافة خزانات وتمديدات ومعدات مبنى رش وتجفيف الطالء.

3/2 االحتياطات الواجب مراعاتها في عمليات الرش وتجفيف الطاء:
1/3/2 يجب توخي أقصى درجات الحذر أثناء تعبئة أو شفط )أخذ( المذيبات تفاديًا النسكابها.

2/3/2  يجب استخدام مضخات معتمدة لضخ )أخذ( المذيبات إذا زادت كمية االستهالك اليومـــي )أو أثناء 
           النوبة( عن 225 لتر.

3/3/2  يجب أن تكون جميع أنابيب نقل المذيبات من الفوالذ أو مادة أخرى ذات متانة مالئمة للغرض 
ومقاومة لإلجهادات الحرارية والميكانيكية مع ضرورة تأريض جميع هذه التمديدات.

4/3/2  ُيمنع القيام بأية عمليات رش خارج المنطقة المحددة لذلك.
5/3/2  يجب أن تكون غرف الرش منفصلة تمامًا عن غرف التجفيف.

4/2 متطلبات التخزين والتشغيل:
1/4/2  يجب تخزين الكميات الكبيرة من المذيبات وفقًا للفصل )4/1/1(.

2/4/2  يجب تخزين الكميات الصغيرة من المذيبات داخل منطقة الرش مع اتخاذ التدابير واالحتياطات 
           الوقائية الالزمة لها مع مراعاة أن ال تزيد عن الكميات التالية:

أ - استهالك اليوم الواحد )أو لنوبة واحدة( أو

ب- 100 لتر من المذيبات التي نقاط وميضها أقل من وتساوي °23م، أو

ج - 500 لتر من المذيبات التي نقاط وميضها أعلى من °23م .

3/4/2  يجب تداول ومناولة المذيبات في عبوات طبقًا للبند )2/2( من الفصل )4/1/1(.
4/4/2  يجب تزويد موقع تخزين المذيبات بالعالمات التحذيرية واإلرشادية الواضحة التالية: ممنوع 

التدخين، ممنوع الدخول لغير المختصين، خطر، سائل اشتعالي - وغيرها إذا لـزم مـع تثبيتهـا فـي أماكـن 

بارزة )مرئية(.

5/4/2  ُيحظر القيام بأي عمليات لحام أو قطع في مواقع العمل.
6/4/2  يجب حماية مواقع التشغيل بأنظمة إطفاء تلقائية مناسبة، أما بالغمر الكلي أو بالتسليط الموضعي.

172
-151-



الطالء والتكسيةاجلريدة الر�سمية العدد )1365(

7/4/2  يجب حماية رؤوس مرشات الحريق بأغطية مناسبة لحمايتها من التلوث وفقًا لمتطلبات الدفاع 
المدني )اإلطفاء(.

8/4/2  يجب تزويد منطقة التشغيل بمطفآت حريق يدوية مناسبة )نوعًا وعدداًً(.
9/4/2  ُيمنع استخدام اللهب المكشوف أو معدات اإلضاءة النقالة.

10/4/2 ُيمنع استخدام أية تمديدات بخار أو معدات ذات أسطح ساخنة داخل منطقة التشغيل.
11/4/2 يجب التخّلص من المخلفات الملوثة بمواد الطالء يوميًا وبطريقة سليمة  وصحيحة آمنة.

12/4/2 ُيمنع ترك مالبس العاملين الملوثة في منطقة الطالء ويجب حفظها في األماكن المخصصة لذلك.
13/4/2 يجب أن تكون المذيبات المستعملة في نظافة األفراد وفوهات القذف ذات درجة وميض أعلى من °38م.
14/4/2  يجب أن تتم جميع عمليات اللحام أو القطع داخل منطقـــة التشغيـل بناء على خطة مسبقة وتحت 

إشراف ُمشّد من ِقَبل المسؤولين مع التزود بمعدات اإلطفاء األولية الالزمة.

5/2 متطلبات الصيانة:
1/5/2  يجب فحص جميع المعدات الخاصة بالرش دورّيا وصيانتها ضد التمّزق أو التسُرب.

2/5/2  ُيمنع القيام بأية عملية صيانة ما لم يتم تنظيف المكان تمامًا من الرواسب العالقة والقابلة لالشتعال.
3/5/3   يجب أن تكون جميع األدوات المستخدمة في عمليات الصيانة ونظافة المعدات من النوع الذي ال يصدر 

شرراً.

3- متطلبات الطاء باستخدام المساحيـق )االحتـراقيـة(

عمليات الطاء برش المساحيق تشمل الطرق التالية:
1- إمرار الجسم المراد طالئه في سحابة من مادة الطالء.

2- إمرار الجسم في سحابة المادة باختالف الشحنات الكهربائية بينهما.
3- رش المسحوق على الجسم المراد طالئه باستخدام ِمرذاذ خاص للغرض.

4- رش المسحوق على الجسم باستخدام الِمرذاذ باختالف الشحنات الكهربائية بينهما.

1/3 متطلبات موقع الطاء برش المساحيق:
تخضع متطلبات الموقع لما هو قابل للتطبيق - حسب خواص المادة - من المتطلبات الواردة في المادة )2/1( من 

هذا الفصل.

2/3 متطلبات مبنى عمليات الطاء برش المساحيق:
تخضع متطلبات المبنى لما هو قابل للتطبيق - حسب خواص المادة - من المتطلبات الواردة في المادة )2/2( من هذا 

الفصل.
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3/3 متطلبات التخزين والتشغيل:
1/3/3  بالنسبة للمساحيق، تخضع متطلبات التخزين والتشغيل لما هو قابل للتطبيق - حسب خواص المادة 

من المتطلبات الواردة في المادة )2/4( من هذا الفصل باإلضافة إلى اآلتي:

1- عند التسخين الُمسبق للجسم المراد رشه )طالئه( بالمسحوق يجب أن ال تزيد درجـة حرارتــه 
عن  °28م تحت درجة االشتعال التلقائي لمسحوق الطالء.

2- يجب تزويد منطقة الطالء بالمسحوق بكاشفات حرارة تعمل على فصل مصــادر الطاقـــة 
لجميــع اآلالت العاملة في المنطقة في حاالت الحريق، إضافة إلى تشغيل أنظمة المكافحة.

4/3 متطلبات الصيانة:
تخضع متطلبات الصيانة لذات المتطلبات الواردة في المادة )2/5( من هذا الفصل.

4- متطلبات عمليات الطاء بالغمر

1/4 متطلبات موقع عمليات الطاء بالغمر:
تخضع متطلبات الموقع لما هو قابل للتطبيق - حسب خواص المادة - من المتطلبات الواردة في المادة )2/1( من 

هذا الفصل.

2/4 متطلبات مبنى الطاء بالغمر:
تخضع متطلبات المبنى لما هو قابل للتطبيق - حسب خواص المادة - من المتطلبات الواردة في المادة )2/2/1( 

من هذا الفصل.

3/4 متطلبات أحواض الطاء بالغمر:
1/3/4  يجب أاّل يكون مستوى موقع أحواض الغمر دون مستوى مواقع المعدات والمرافق األخرى المحيطة.

2/3/4  يجب أن يكون موقع أحواض الغمر ومحيطه خالّيا من المعوقات وكذلك الممرات المؤدية إلى مخارج 
الطوارىء.

3/3/4  يجب تشييد أحواض الغمر من الفوالذ أو الخرسانة المسلحة أو الطوب اإلسمنتي أو مواد غير قابلة 
          لالشتعال مع تثبيتها بدعامات قوية، كما يجب أن ال تقـل مقاومتهـــا ومقاومـة الدعامات للحريـق عن 

          ساعة واحدة.

4/3/4  يجب أن تكون الحواف العليا لحوض الغمر أعلى بمقدار 15 سم على األقل من سطح المذيـب أو 
أرضية المكان) إذا كان الخزان بمستوى األرض(.

5/3/4  يجب تزويد أحواض الغمر بنظام تصريف مستقل وكافي لتصريف كل محتوى الحوض إلى مكان 
آمن، بحيث ال يقل قطر أنبوب التصريف عن 75 ملم.
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6/3/4 يجب تجهيز السطح العلــوي ألحـــواض الغمر ذات السعات التي تفوق 750 لتـر - أو ذات المساحة 
الداخلية التي تفوق 1 م2 - بأنابيب صرف لتصريف فائـض المحتوى إلى مكـــان آمن، بحيث ال 

تقل أقطار هذه األنابيب عن 75 ملم.

7/3/4 عند تصميم أنابيب التصريف يجب األخذ بعين اإلعتبار سهولة صيانتها وتنظيفها عند الضرورة.
8/3/4 يجب تركيب أنابيب التصريف بحيث يكون مستواها األفقي أقل بمقدار 15 سـم عن مستوى الحواف 

العلوية لحوض الغمر.

9/3/4 يجب تزويد األحواض ذات السعات أكثر من 1900 لتر بأنابيب تصريف سفليــة يدوية وآلية سريعة 
          االستجابة لتصريف كل منسوب السائل من داخل الحوض في حالة الطـــوارىء، إذا كانـــت كثافـــة 

          السائل عند درجة حرارة الجو المحيط يعيق عمل أنابيب الصرف العلوية.

10/3/4 يجب أن يكون موقع صمامات التصريف التي ُتفتح يدويًا في مكان آمن ويسهل الوصول إليه.
11/3/4 إذا كان التصريف الطبيعي )بالجاذبية( لحوض الغمر غير مجدي يجب تركيـــب مضخــات تفريـغ 
            لضخ المحتوى إلى خزان احتياطي مغلق )يستخدم لحاالت الطوارىء( بحيث تكون سعتـه 125% 

            من سعة  حوض الغمر، أو أن يتم تصريف المحتوى إلى مكان آخر آِمن.

12/3/4  يجب أن تكون الخزانات اإلحتياطية فارغة تمامًا عند تشغيل عمليات الغمر.
13/3/4 يجب أن تتناسب أقطار أنابيب التصريف السفلية ألحواض الغمر بحيث يمكن تصريف المحتوى 

            خالل خمسة دقائق على األكثر وذلك تبعًا للجدول التالي:

قطر أنبوب التصريف )ملم(سعة الحوض )لتر(
2850 - 190075
3800 - 2851100
9500 - 3801125
15000 - 9501150
200أكثر من 15000

جدول )1-2-2(: الحد األدنى لقطر أنبوب التصريف حسب سعة حوض الغمر

14/3/4 يجب أن تكون أجهزة التسخين - في حال اقتضاء العملية للتسخين - من النوع المعتمد للسوائل المستخدمـة.
15/3/4 يجب تزويد حوض الغمر بمنظم يفُصل )ُيبطل عمل( ِنظاَمّي السيور الناقلــة - لألغــراض المـراد 

طليها - والتسخين في حال ارتفاع الحرارة عن الدرجة الُمقّرر له.

16/3/4 يمنع غمر األجسام المراد طالئها داخل الحوض إذا كان الفــرق بين درجة حــرارة سطــح الجســم 
            المراد غمُره ودرجة اإلشتعال التلقائي للسائل )الطالء المستعمل( أقل من °55م.

17/3/4  يجب القيام بالتفقد الدوري )مرة واحدة شهريّا على األقــل( على ملحقات أحواض الغمر مشتماًل 
األغطية وأنابيب التصريف والصمامات والتمديدات الكهربائية والتأريض والتهوية وأجهـــزة 

التسخين ونظم اإلطفاء - مع ضرورة صيانة أي خلل فور اكتشافه.

18/3/4  يجب اإلهتمام بعملية النظافة من الرواسب المتراكمة على ألواح تصريف البلل المتساقط )من 
األشياء المطلية حديثًا( وعلى جدران أحواض الغمر والمنطقة المحيطة )التي قد تلوَّث ببعض القطرات(.
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19/3/4  يجب أن تكون األدوات المستخدمة في عمليات النظافة من النوع الذي ال يصدر الشرر.
20/3/4  يجب استخدام أوعية مخصصة ومعتمدة لجمع المخلفات والتخلص منها بشكل دوري لمرة واحدة 

على األقل يوميًا أو في نهاية كل نوبة.

21/3/4   ُيمنع القيام بأي عمل - طالء أو صيانة - إاّل بعد التأّكد من نظافة المكان.
22/3/4   يجب تجهيز أحواض الغمر ذات السعات األقل من 570 لتر - أو ذات مساحة لسطح السائل أقل 

من 1م2 - إما بأغطية ُتغلق تلقائيًا أو بنظام إطفاء مناسب للغرض.

23/3/4  يجب تجهيز أحواض الغمر ذات السعات األكثــر من 570 لتــرًا - أو ذات مساحة لسطـح السائـل 
أكبر من 1 م2 - بأنظمة حماية من الحريق خاصة، بحيث تشمل الحوض وألواح التصريف )التي 

توضع أسفل األغراض التي تم غمرها حديثًا لتجميع السوائـل المتساقطــة لتصريفهــا إلى حـوض 

الغمـر( واألغراض المطلية حديثًا والمناطق المحيطة.

24/3/4  يجب تركيب أحد أنظمة مكافحة الحريق التلقائية التالية - طبقًا لما ورد في الجزء الثاني :
1- نظام الغمر المائي - الذي يعتبر فاعاًل للسوائل التي نقاط وميضها تفوق °60م.

2- نظام الرغوة التلقائي.
3- نظام غاز ثاني أوكسيد الكربون.

4- نظام المسحوق الجاف.
5- نظام بدائل الهالون.

6- نظام مرشات المياه التلقائي لألحواض التي تحوي على سوائل ذات نقاط وميض أعلى من 
°60 م والعمليات المتصلة والتي ُتشّكل خطورة .

7- نظام مرشات المياه التلقائي لألحواض المجهزة بأغطية تلقائية الغلق في حالة الحريق .
25/3/4  يجب أن تكون األغطية التي ُتغلق آليًا على حوض الغمر في حالة حدوث حريق من مواد مقاومة 

لالشتعال .

26/3/4  يجب غلق غطاء حوض الغمر بإحكام، بحيث يحيط طرف الغطاء بالسطح الخارجي للحوض 
لمسافة -  نزوال إلى أسفل - ال تقل عن 2 سم. 

27/3/4  يجب تصميم نظام السيور الناقلة - لألغراض المراد طليها - بحيث يتوقف )َيبُطل( عملها آليـًا عند 
             حدوث أي خلل في عمليات الغمر أو التهوية.

4/4 متطلبات التهوية لمبنى الطاء بالغمر:
تخضع متطلبات التهوية لذات المتطلبات الواردة في المادة )2/2/2( من هذا الفصل .

5/4 متطلبات التمديدات الكهربائية لمبنى الطاء بالغمر:
تخضع متطلبات  التمديدات الكهربائية لذات المتطلبات الواردة في المادة )2/2/3( من هذا الفصل.
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6/4 متطلبات تخزين وتداول السوائل االشتعالية في مبنى الطاء بالغمر:
1/6/4  يجب تخزين الكميات الكبيرة من المذيبات طبقًا للفصل )4/1/1(. 

2/6/4  ُيسمح بتخزين السوائل )المطلوبة لالستهالك اليومي( في منطقة الطالء في حدود 450 لتـرًا من كل 
من المجموعات األولى والثانية والثالثة - من السوائل االشتعالية - بحيث تكون بداخل خزانة واحدة 

)معتمدة( فقط وعلى أن ال يزيد مجموع كمية سوائل المجموعتين األولى والثانية عن 225 لترًا.

3/6/4  ُيسمح بتخزين كمية السوائل )المطلوبة لالستهالك اليومي( من السوائل سابقة الذكر خارج الخزانة  
في األحوال التالية :

1- إذا كانت الكمية الستعمال يوم واحد.
2- ال تزيد الكمية عن 95 لترًا من المجموعة األولى- أ  وكانت بداخل أوعية معتمدة.

3- ال تزيد الكمية عن 450 لترًا من المجموعات األخرى )األولى- ب و جـ ، الثانية، الثالثة- أ و ب( 
وكانت بداخل أوعية معتمدة .

4/6/4 يجب استخدام أوعية محكمة الغلق أو خزانات معتمدة وأوعية مأمونة أو شبكة أنابيب لنقل أوتخزين 
المذيبات )السوائل االشتعالية(، وُيمنع استخدام أوعية زجاجية أو مفتوحة للغرض.

5/6/4 ُيمنع نقل هذه السوائل - عن طريق الضغط - باستخدام الهواء المضغوط، وُيسمح بذلك باستخدام 
الغازات الخاملة وبواسطة أجهزة تحّكم مناسبة.

6/6/4 يجب أن تكون المضخات وأجهزة القياس واألنابيب المستخدمة في نقل المذيبات االشتعالية معتمدة.
7/6/4 يجب أن تخضع مواصفات خزانات المذيبات طبقًا لما هو وارد في الفصل )4/1/1(.

8/6/4 يجب تجهيز حوض الغمر بأداة تحّكـم بمستوى السائل بحيث تقوم بإبطال عمل المضخة آلّيا عند 
وصول المنسوب إلى الحّد المقّرر للتعبئة.

9/6/4 يجب ربط دائرة تشغيل المضخات بأجهزة إنذار تكون موصلة بنظام إطفاء تلقائي مناسب .
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عمليات إنضاج الفواكه

تعاريف تمهيدية:
عملية إنضاج الفواكه: هي عملية تتم داخل غرف محكمة اإلغالق ومخزونها الفواكه حيث ُتحقـن بغــاز معيــن 

)عادًة غاز اإليثيلين Ethylene( لتعجيل عملية إنضاج الفواكه - كالموز والحمضيات.

1- تمهيد ومتطلبات عامـّة

1/1 يجب على المواقع واألنشطة التي تزاول عمليات إنضاج الفواكه الحصول على ترخيص مسبق من 
الدفاع المدني )اإلطفاء(.

2/1 يجب أن تقتصر عمليات إنضاج الفواكه على استخدام غاز اإليثيليــن. وفي حــال استخــدام غــازات 
أخرى،يجب مراجعة الدفاع المدني )اإلطفاء( للحصول على ترخيص مسبق بذلك.

3/1 تخضع المواصفات  العاّمة السطوانات الغازات المستخدمة في عمليات إنضاج الفواكـه لمتطلبـات الفصـل 
.)4/1/4(

2- متطلبات موقع عملية إنضاج الفواكه

1/2 يجب أن يكون موقع مبنى مزاولة عمليات إنضاج الفواكه في المناطق الصناعية فقط.

2/2 يجب أن يكون موقع مبنى إنضاج الفواكه مطًا على شارع واحد على األقل.

3/2 إذا كان موقع إنضاج الفواكه مدمج ضمن مبنى متعدد األنشطة، فيجب إقامتــه في إحــدى زوايـــا المبنــى 
وعزله عن بقية األنشطة بجدران مقاومة للحريق لمدة ال تقل عن 4 ساعات.

3- متطلبات مبنى إنضاج الفواكه

1/3 عناصر ومواصفات البناء:
1/1/3  يجب أن يتكون المبنى من طابق واحد )أرضي فقط(.

2/1/3  يجب أن تكون كافة أسقف وقواطع المبنى من مواد مقاومة للحريق لمدة 4 ساعات.
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3/1/3  يجب أن يكون سقف المبنى أو أحد جدرانه الخارجية من مواد خفيفة لتصريف ضغط االنفجار المحتمل .
4/1/3  يجب أن تكون جميع األبواب )والفتحات األخـرى( من مواد مقاومة للحريق لمدة ال تقل عن ساعة 

واحدة، وأن يكون اتجاه فتح األبواب إلى الخارج مباشرة .

5/1/3  يجب توفير أكثر من مخرج واحد للمبنى .

2/3 متطلبات تهوية مبنى إنضاج الفواكه:
1/2/3  يجب تجهيز مبنى إنضاج الفواكه بنظام التهوية الميكانيكية فقط، علـــى أن تكـــون التهويــة بمعــدل 

          0.4)م2/ث/م2( من مساحة المبنى.

3/3 متطلبات التمديدات الكهربائية لمبنى إنضاج الفواكه:
1/3/3  يجب أن تكون جميع التمديدات والتركيبات الكهربائية من النوع العازل للشرر.

2/3/3  يجب أن تكون اإلضاءة من النوع الذي ال يشع الحرارة، وتكون مثبتة بالسقــف أو أعلــى الجـدران، 
وأن تكون ذات أغطية واقية.

3/3/3  يجب أن تكون مفاتيح اإلضاءة والمعدات الكهربائية من النوع العـازل للشــرر أو أن تكـــون مثبتــة 
بداخل لوحة - عازلة من التأثيرات الجوية - خارج المبنى .

4- عملية إنضاج الفواكه

1/4 عملية إنضاج الفواكه تتم بحقن غاز اإلنضاج باستخدام منظمات وأجهزة معتمـدة لقيــاس مكونــات 
الهواء بحيث ال تتعدى كمية الغاز للحد المسموح به في الهواء وهو 1 جزء )من الغاز( لكل 1000 

جزء من حجم هواء غرفة اإلنضاج.

5- اشتراطات التخزين والمتطلبات الوقائية لعملية إنضاج الفواكه

1/5 تخضع اشتراطات التخزين والمتطلبات الوقائية السطوانات الغاز المضغوط لذات المتطلبات الواردة 
في البند  )3/2( من الفصل )4/1/4(.

6- متطلبات صيانة معدات إنضاج الفواكه

1/6 تخضع متطلبات صيانة االسطوانات والمنظمات وشبكـــة التمديدات لمبنـــى إنضــاج الفواكــه لذات 
المتطلبات الواردة في البند )4/3/2( من الفصل )4/1/4(.
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مبيدات الحشرات

تعاريف تمهيدية:
ــة  ــة عالي ــواد كيماوي ــي م ــب( ه ــن أو التضبي ــر أو التدخي ــواد التعفي ــرات Insecticides: )أو م ــدات الحش مبي
الُســمِّية وقــد تكــون اشــتعالية فــي حالتيهــا الغازيــة أو الســائلة وتســتخدم - بتركيــز ُمعّيــن ولفتــرة محــددة - للقضــاء 

ــوازم واألشــياء التــي تقــع عليهــا ومــن  ــل األثــاث والمفروشــات والل علــى الحشــرات واآلفــات، ويمكنهــا أن تتخّل

ــر  ــا كبخــار أو تعفي ــرذاذ أو نفثه ــا الســائدة )كســائل( برشــها ك ــا. تطبيقاته ــة عليه ــارًا طفيف ــة آث ــم تتالشــى تارك ث

ــه. ــكان ومحتويات ــراغ والم ــر الف ــان لتطهي Fumigation أو دخ

1- تمهيد ومتطلبات عامـّة

1/1 يختص هذا البند بتعفير أو تبخير المباني والمركبات والسفن البحرية واألجهزة والبضائع بداخل 
المركبات والسراديب والخزانات والصوامع - بمبيدات الحشرات بغرض تطهيرها من الحشرات 

واآلفات.

2/1 ال يختص هذا البند بتعفير أو تبخير األراضي والمحاصيل الزراعية.

3/1 يختص هذا البند بالمتطلبات الواجب توافرها في تخزين المبيدات الحشرية في األوعية المنقولة 
بكافة أشكالها، أكانت مخزنة داخل أو خارج المبنى بالكميات التي ال تقل عن 2500 لتر.

4/1 يجب التقّيد بما جاء بقرارات الجهات المختصة والمعنية )كوزارة الصحة العامة وغيرهـــا( بشـــأن 
ضوابط استيراد وتجارة وتصنيع وتداول وتخزين مبيدات الحشرات وأحكام الرقابة عليها. كما يجب 

التقيد باستخدام المبيدات المصرح بها فقط من قبل هذه الجهات.

5/1 يجب التنسيق بين الدفاع المدني )اإلطفاء(  والسلطات المختصة بشأن ضوابط ومتطلبــات إصـــدار 
التراخيـص لمزاولة أنشطة التعامل بالمبيدات الحشرية.

6/1 يجب أن يكون استعمال واختيار المبيدات الحشرية تحت إشراف مسئول فني متخصــص ومصـــّرح 
له من قبل الجهات المختصة.

7/1 يجب إخطار الدفاع المدني )اإلطفاء( خطّيا، وقبل 24 ساعة على األقل من مباشرة إغاق أي مبنـى 
أو سفينة بغرض تبخيرها بمبيدات اشتعالية.
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مبيدات الحشرات

8/1 يجب إعام الدفاع المدني )اإلطفاء( بمواقـع تخزيــن المبيـــدات ونوعياتهــا وكمياتهــا والخطــورة 
المرتبطة بها وأوقات العمل في مواقع التخزين وأرقــام هواتـــف اإلتصـــال بمـــا في ذلك هواتـــف 

األشخاص المعنيين بحاالت الطوارىء في هذه المواقع.

9/2 يجب تدريب طاقم متخصص في معالجة الحاالت الطارئة – جراء تداول هذه المبيدات - بالتنسيـــق 
مع  وزارة الصحة العامة.

2- متطلبات موقع تخزين المبيدات الحشرية

1/2 يجب دراسة المواقع الجديدة بعناية كبيرة مع األخذ في اإلعتبار االتجاه العام للريــح بحيـــث يكــون 
بعيدًا عن التجمعات السكانية وحظائر الماشية وأماكن تخزين األعاف والمواد الغذائية.

2/2 يجب النأي بالمياه الخارجة من موقع التخزين - أكانت جارية أو التي قد تنفذ إلى التربـة أو نتيجـــة 
عمليات مكافحة الحريق - بعيدًا عن أماكن التجمعات وحظائر الماشية وبرك المياه.

3/2 يجب أن ال تتعارض مواقع ومباني التخزين وال ُتعيق عمليات الدفاع المدني )اإلطفاء( والوصـول 
لمصادر المياه الُمتاحة.

3- متطلبات مبنى المبيدات الحشرية

1/3 بجب أن يكون المبنى من طابق واحد )أرضي( فقط، وُيمنع التخزين في السرداب.

2/3 تخضع اشتراطات المبنى لما ورد في الفصل )1/1/4( إذا كان أحد المكونات من السوائل االشتعالية.

3/3 يجب فصل التكييف المركزي عن بقية المبنى إذا كان المخزن من ضمن مبنى، بحيث يعمل للمخزن 
وحدة تكييف مستقلة.

4- متطلبات التخزين للمبيدات الحشرية

1/4 ُيحظر تخزين المبيدات الحشرية مع مادة نترات األمونيوم المستخدمة كسماد.

2/4 يجب عزل أوعية المبيدات الحشرية عن بقيـة المـــواد المعروضـــة للبيع )وخاصة األغذيــة منهـا( 
في أماكن التخزين بغرض تداولها للبيع، كما يجب أن يكون المعروض في حدود الكميـة المسمــوح 

بها للبيع، مع ضرورة تخزينها على رفوف معدنية ثابتة.
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3/4 يجب تخزين مواد التعفير الغازية في أسطوانات طبقًا للبند )2( من الفصل )4/1/4(. 

4/4 عندما يكون أحد مكونات المبيدات الحشرية من السوائل االشتعالية يجب أن تخضع  للمتطلبات 
الواردة في الفصل )1/1/4(.

5/4 تخضع المبيدات الحشرية التي تمتاز بخطورة العوامل المؤكسدة للمتطلبات الواردة في البنود )2( 
و )4( من الفصل )7/1/4(.

5- االحتياطات الازمة لعمليات التبخير

1/5 يجب تفقد المكان )أو الجزء( الُمراد تبخيره قبل عملية التبخير من قَبل المشرف على العملية، 
واتخاذ ما يلزم لتفادي المخاطرالمحتملة على صحة األفراد ووجود مصادر إشعال للحريق.

2/5 يجب عزل وإبعاد كافة مصادر اللهب والحرارة - كالغايات وخافه - عن المكان الُمراد تبخيره مع 
غلق صمامات الغاز والوقود، في حال كون المبيد المستخدم في التبخير قابا لاشتعال،.

3/5 يجب فصل جميع مفاتيح الكهرباء واإلضاءة الداخلية قبل القيام بعملية التبخير ما عدا مفاتيح 
تشغيـل مراوح سحب الهواء ومعدات اإلطفاء.

4/5 يجب استخدام مصابيح إضاءة متنقلة من النوع المعتمد والعازل للشرر.

5/5 يجب تنظيف المكان من المخلفات والمواد القابلة لاشتعال قبل عملية التبخير.

6/5 يجب التأّكد من سامة تشغيل جميع معدات الحريق كالمرشات التلقائية وأجهزة اإلنذار ومضخات 
الحريق قبل الشروع بعملية التبخير.

7/5 يجب ارتداء أجهزة تنفس مناسبة ومن نوع معتمد أثناء القيام بعملية التبخير.

8/5 ُيحظر دخول األشخاص قبل وأثناء وبعد عملية التبخير - إلى المبنى المراد تبخيره - ما لــم ُيصّرح 
لهم بذلك من ِقَبل المشرف القائم على عملية التبخير.

9/5 يجب على مشرف العملية تحديد )واإليعاز بإخاء( األماكن األخرى المجاورة التي يستوجب أيضًا 
إخاؤها قبل الشروع بعملية التبخير، وذلك الحتمال تأثرها بالمبيدات.

10/5 يجب على مشرف العملية مراعاة القيام باآلتي قبل الشروع بعملية التبخير:
1- التأكد تمامًا من خلو المبنى )أو الجزء( المراد تبخيره من األشخاص أو الحيوانات.

2- عدم وجود أية عوائق تحول دون القيام بعمليـة التبخيـــر بيســـر وأمـــان.
3- اتخاذ اإلحتياطات الوقائية الالزمة لحماية األرواح في المباني المجاورة.
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4- إبعاد أية مصادر إشعال من المبنى المراد تبخيره ومحيطه.
5- التأكد من سالمة معدات التبخير وخلوها من أي خلل فيها أو في تمديداتها.

11/5 يجب تمييز األماكن المطلوب تبخيرها قبل القيام بالعملية بساعتين على األقل من الموعد المحدد 
لعملية التبخير.

12/5 يجب تزويد األماكن الُمراد تبخيرها بالعامات التحذيرية والبيانات التالية:
1- العالمات التحذيرية المرئية والبيانات اإلرشادية الواضحة عن خطورة العملية.

2- نوع المبيد الُمستخدم لرش المكان وتبخيره.
3- أسماء القائمين على العملية وإسم الشركة المختصـــة بالـــرش وعنـــاوين المختصين المعنيين باإلتصـال 

بهم في  حاالت الطوارىء.

4- تاريخ وتوقيت بدء عملية رش المكان وساعة انتهاء العملية.

13/5 يجب وضع عامات تحذيرية على جميع أبواب ومداخل المبنى وكذلك على السراديب والخزانات 
الُمـراد تبخيرهــا.

14/5 يجب أن تحمل اإلعانات التحذيرية الشعار الخاص بالمواد الساّمة المستخدمة وعبـارات خطـر، 
أبخرة سامة، وإسم المبيد بحروف حمراء كبيرة ال يقل ارتفاعها عن 5 سم على لوحة بيضاء.

15/5 يجب كتابة البيانات التحذيرية باللغتين العربية واإلنجليزية.

16/5 يجب سّد جميع فتحات المبنى أثناء عملية التبخير والتأّكد من ذلك بواسطـة أجهزة قيـاس تسّرب 
أو تركيز المبيد المستخدم.

17/5 يجب إخضاع المكان لتهوية طبيعية أو ميكانيكية بعد نهاية الفترة المقررة للتبخير.

18/5 بعد إنتهاء عملية التبخير وتهوية المبنى وضمان سامة بيئة العمل داخل المبنى يجب إزالة كافة 
أوعية المبيدات والمواد األخرى المصاحبة للعملية والعامات التحذيرية والتخّلص منها طبقًا 

لتعليمات المصّنع في هذا الشأن.

6- متطلبات الوقاية من الحريق

1/6 يجب وضع خطة طوارىء مدروسة بالتنسيق مع الدفاع المدني )اإلطفاء( والجهات المعنية األخرى. 

2/6 ُيحدد نظام مكافحة الحريق واإلنذار داخل مخازن المبيدات الحشرية - تبعًا لطبيعـة وكميـة المخزون 
ودرجة خطورته وقابلية امتداد الحريق - وفقًا لمتطلبات الدفاع المدني )اإلطفاء(.

3/6 يجب توفير مطفآت حريق يدوية - حول مناطق التعفير والتبخير وفي موقع تخزين المبيدات - تبعًا 
لمتطلبات الدفاع المدني )اإلطفاء(.

اإلشتراطات الوقائية للمواد الخطرة
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عمليات اللحام والقطع الساخن

عمليات اللحام والقطع الساخن

1- تمهيد ومتطلبات عامـّة

1/1 ينطبق هذا الفصل على أعمـال اللحام وقطــع المعــادن بواسطــة الكهربــاء أو الغــازات االشتعاليـة 
)كمزيج غازّي األوكسجين واألِسِتلين(.

2/1 يختص هذا الفصل بالمتطلبات والتدابير االحتياطيـة التــي يجــب توافرها وااللتزام بها في عمليـات 
اللحام والقطع من قبل العاملين والمراقبين والمشرفين ومسؤولي الموقع .

3/1 يجب إعداد نموذج خاص لـ "تصريح" القيام بأعمال اللحام أو القطـع الساخـن - من قبـل مسؤولـي 
السامة المعنيين بمراقبة العمل في مواقع اللحام والقطع.

4/1 يجب أن يبين التصريح بوضوح الحد األدنى لمتطلبات وإجــراءات السامــة المتبعـــة في عمليــات 
اللحام أو القطع، مع مراعاة التقّيد واالنضباط بتطبيق كافة النصوص الواردة في نمــوذج التصريـح 

من قبل كافة العاملين في هذه المواقع .

5/1 في حال القيام بأعمال اللحام الازمة لصيانة خزانات الوقود، يجب التأكـّد من عـدم وجــود األبخــرة 
االشتعالية فيها - باستخـدام أجهزة قيــاس خاصــة للغرض - مــع التأّكــد من طرد ما تبقـي من تلك 

األبخرة بواسطة غاز خامل.

2- واجبات مسئول موقع أعمال اللحام والقطع الساخن

1/2 يجب على المسؤول تأمين سامة وحماية الموقع تمهيدًا لعمليات اللحام والقطع.

2/2 يجب على المسؤول أن ُيدّقق في اختيار األجهزة والمعدات المعتمــدة لعمليـــات اللحـــام أو القطـــع 
كالخراطيم ومنظمات واسطوانات األِسِتلين وغيرها.

3/2 يجب على المسؤول أن ُيدّقق في اختيار العاملين وماحظي السامة )المدربين( لعمليات اللحام.

4/2 يجب على المسؤول أن ُيدّقق في اختيار المقاولين المتميزين بالعمالة المدربة بعمليات اللحـــام.

5/2 يجب على المسؤول تعريف المقاولين بطبيعة المكان وأماكن تواجد المواد القابلة لاشتعال والمواد 
الخطرة.

191

 الف�صــل اخلامــ�س
عمليات اللحام والقطع ال�صاخن

-163-



اجلريدة الر�سمية العدد )1365( عمليات اللحام والقطع الساخن

3- واجبات مشرف عمليات اللحام والقطع الساخن

1/3 يجب على المشرف متابعة اإلستخدام الصحيح السليم للمعدات أثناء عمليات اللحام والقطع.

2/3 يجب على المشرف تحديد المواد القابلة لاشتعال والمواد الخطرة الموجـودة في منطقــة اللحـام أو 
التي يحتمل دخولها المنطقة أثناء عمليات اللحام.

3/3 يجب على المشرف تأمين الحماية للمواد القابلة لاشتعال بإحدى الطرق التالية:
1- نقل عملية اللحام بعيدًا عن المواد القابلة لالشتعال.

2- نقل المواد القابلة لالشتعال إلى منطقة أخرى آمنة بعيدًا عن عمليات اللحام.
3- تغطية المواد القابلة لالشتعال بأغطية من مواد مضادة لالشتعال.

4/3 يجب على المشرف إرشاد العاملين وإعامهم بسامة المنطقة وجاهزيتها للشروع بعمليات اللحام.

5/3 يجب على المشرف التأّكد من سامة وتوّفر معدات اإلطفاء والسامة قبل الشــروع بعمليـــات اللحـــام 
والقطع.

6/3  يجب على المشرف التأّكد من تواجد مراقبي عمليات اللحام في مواقعهم قبل الشــروع بعمليـــات اللحـــام أو 
القطـع.

7/3 بعد انتهاء العمليات يجب على المشرف مسح وتفقُّد منطقة عمليات اللحام أو القطع بالكامل - لمدة 
ال تقل عن نصف ساعة - للتأّكد من خلوها تمامًا من أية مخلفــات قــد تشكــل مصــدرًا لإلشعــال أو 

أوضاع قـد تؤدي لخطورة حريق.

4- واجبات ومتطلبات مراقبين عمليات اللحام والقطع الساخن

1/4 يجب على المراقبين التواجد )ضرورّيا( في منطقة عمليات اللحام أو القطع في حال:
1- وجود مواد قابلة لالشتعال في العناصر اإلنشائية - أو في محتويات الموقـع - لمسافــة أقــل من 12 م حــول 

نقطة  اللحام.

2- وجود مواد قابلة لالشتعال - سهلة االشتعال من الشرر المتطاِير - على مسافة أكثر من 12 م.
3- وجود شقوق وفتحات في األرضيات والجدران - لمسافة تقل عن  12 م من نقطة اللحام - التي قد يتساقط 

منها الشرر على مواد قابلة لالشتعال.

4- وجود مواد قابلة لالشتعال مالصقة للجانب اآلخر من الجهة )أو الفاصل( التي يجري عليها عملية اللحـام 
مما قد تشتعل نتيجة انتقال الحرارة إليها بالتوصيل أو اإلشعاع .
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2/4 يجب أن يكون المراقبين مدربين على استخدام معدات مكافحة الحريــق كمطفـــآت الحريـــق اليدويـــة 
وخراطيم المياه المطاطية وغيرها من المعدات المتوفرة بالموقع.

3/4 يجب أن يكون المراقبين مدربين على تشغيل أجهزة اإلنذار في حالة حدوث حريق.
4/4 بعد انتهاء العمليات يجب على المشرف مسح وتفقُّد منطقة عمليات اللحام أو القطع بالكامل - لمـدة 
ال تقل عن نصف ساعة - للتأّكد من خلوها تمامًا من أية مخلفات قد تشكل مصدرًا لإلشعال أو أوضــاع 

قد تؤدي لخطورة حريق.

5- واجبات الُعّمال وفّنّيي اللحام والقطع الساخن

1/5 أن يكون ُعّمال الِّـلحام على دراية تاّمة بكيفية اإلستخدام الصحيح والسليم لمعـدات اللحام والتأّكد مـن 
موافقة المشرف عليها قبل البدء بالعمل.

2/5 يجب على ُعّمال اللحام التأّكد تمامًا من سامة منطقة العمل وخلوها من المواد القابلــة لاشتعــال - 
أكانت صلبة أو سائلة أو بهيئة األتربة المتراكمة أو المساحيق - وخلو األجواء المحيطة من 

األبخرة والغازات القابلة لاشتعال قبل القيام بعمليات اللحام والقطع الساخن.

3/5 يجب على ُعّمال اللحام تفقد ومراعاة ضغوط الغازات المستخدمة عند التشغيل وعـدم حمـل خراطيـم 
اللحام على الكتف عند استعمالها.

6- متطلبات التعامل مع أسطوانات الغاز ومعدات اللِّحام

1/6 يجب أن يكون موقع تخزين اسطوانات الغاز خارج منطقة اللحام.

2/6 يجب أن ال يزيد عدد أسطونات الغاز داخل منطقة اللحام عن احتياجات االستعمال ليوم واحد.

3/6 يجب أن ال تِقل المسافة بين أسطوانات الغاز ومصادر الحرارة عن 5 م - كمواقع اللحام أو القطع 
أو اللهب المكشوف أو وحدات التسخين أو مصادر الحرارة األخرى.

4/6 يجب أن ال يزيد محتوى األسطوانات من الغاز عن نصف محتواها عند اإلستعمال.

5/6 يجب حفظ خراطيم الغاز من التلف وكذلك الصمامات، مع ضرورة استبدال التالف منها فورًا.

6/6 يجب غلق صمامات اسطوانات الغاز في حالة عدم استعمال الغاز.

7/6 يجب أن ال تقل أطوال الخراطيم المستخدمة في عمليات اللحام والقطــع عن 5 م كما يجب توصيلها 
)تثبيتها( بمشابك )كلبسات Clips( األسطوانة المخصصة لهذا الغرض.
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8/6  إذا استدعى األمر وجود أغطية واقية - على صمامات االسطوانة - فيجب أن ُتنزع فقط في حال االستعمال.

9/6  ُيحظر صيانة منظمات الضغط أو صمامات األسطوانات إاّل من ِقَبل المختصين.

10/6 يجب مراعاة العناية باالسطوانة وحفظها من الصدمات الميكانيكية كما يجب تثبيتها رأسّيا بوضـع 
آمن )بربطها بساسل خاصة للغرض( تفاديًا لسقوطها.

11/6 يجب االعتناء بخراطيم اسطوانات غاز األوكسجين وحفظها من الملّوثات كالزيوت والشحوم.

12/6 ُيحظر استخدام خراطيم غاز األوكسجين في نقل غازات أخرى.

7- متطلبات اللحام بالقوس الكهربائي

اللحام بالقوس الكهربائي :Arc Welding هو عملية لحام باستخدام الحرارة الصادرة عن القـوس )الصعـق( 
الكهربي لصهر وتلحيم قطعتي المعدن ببعضهما أو لصهر سيخ معدني - يحل كقطب كهربـي - في منطقـة الربـط 

بينهما.

1/7  يجب أن تكون محوالت )توليد( القوس الكهربائي المستخدمة في عمليات اللحام معتمــدة ومخصصــة لهـذا 
الغرض.

2/7 ُيحظر توصيل هذه المحوالت بالكهرباء إاّل من ِقَبل المختصين فقط.

3/7 يجب استخدام الكابات المعتمدة والمخصصة ألغراض اللحام بالقوس الكهربائي.

4/7 يجب وقاية كابات اللحام بالكهرباء من التلف مع استبدال التالف والمعيب منهـا - أو إصـــاح المعيب 
- بمعرفة كهربائي مختص.

5/7 يجب تأريض المحوالت والمولدات قبل الشروع بعملية اللحام.

6/7 يجب أن تكون كماشة سيخ اللحام )اإلِلكترود Electrode ( معزولة تمامًا. وفي حال عـــدم استعمالـــه 
يجب وضعه على حامل يكون أيضًا من النوع العازل )غير موصل للكهرباء(.

7/7 يجب تزويد المكان بقاطع لفصل التيار الكهربائي )عند الطوارئ( يكون بالقرب من مكان اللحام.

8/7 عند القيام بأعمال اللحام بالكهرباء في مناطق ضيقة ومحصـــورة كُغَرف الغايــات والمواسيــر يجــب 
استخدام كهرباء الجهد المنخفض فقط.

9/7 يجب على العاملين االلتزام بارتداء المابس والمعدات الواقية أثناء القيام بعمليـات اللحــام.
10/7 يجب - كلما أمكن - تحويط أماكن اللحام بسياجات واقية حماية لآلخرين من أعمال اللحام.
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11/7 ُيمنع - في جميع األحوال - لحام أو قطع أي غرض ملوث بمخلفات قابلة لاشتعالية ما لــم يتم غسله 
وتنظيفه منها تمامًا.

12/7 حفاظًا على سامة العاملين والسامة العامة يجب إخضاع أجهزة ومعدات اللحام للفحــص والصيانـة 
الدورية.

8- متطلبات الوقاية من الحريق في مناطق اللحام والقطع الساخن

1/8 يجب القيام بعمليات اللحام في المناطق المخصصة والمؤمنة لهذا الغرض.

2/8 عندما تكون عمليات اللحام في حيز مغلق ضمن مصنع أو مبنى فإنه يجــب أن يكـون أمـــا في منطقــة 
مخصصة لهذا الغرض أو في مكان خارجي مستقل وُمقام من مواد مقاومة للحريــق وخاليـــًا من أيــة 

سوائل أو غازات قابلة لاشتعال.

3/8 يجب أن تكون منطقة اللحام والقطع الساخن خالية تمامًا من أية مواد قابلة لاشتعال.

4/8  يجب أن ال يقل ارتفاع أسقف ورش اللحام عن 3 م.

5/8  يجب باستمرار طرد )سحب( غازات وأبخرة عمليات اللحام والقطـع الساخـن - في المواقـع المغلقـة - 
باستخدام وسائل تهوية مناسبة للغرض.

6/8 ُيمنع القيام بعمليات اللحام أو القطع الساخن في المناطق التالية:
1- المناطق غير الُمصّرح بها من ِقَبل مسؤول الموقع.

2- مناطق مجهزة بمعدات وأنظمة إطفاء ال تعمل.
3- مناطق تواجد )أو القريبة من( مواد قابلة لالشتعال  - كمسحوق الكبريت ولّفات الورق وُحَزم القطن.

7/8 يجب أن تكون جميع المواد القابلة لاشتعال بعيدة عن محيط موقع اللحام بمسافة ال تقــل عـن 12 م. 
وفي حال عدم التمّكن من ذلك يجب تغطية المواد القابلة لاشتعـال بأغطيــة مقاومــة للحريــق بشكـــل 

محكـــم ال تنفذ إليها شظايا اللحام والقطع الساخن من أسفلها.

8/8 يجب سد الشروخ والفتحات والتشققات النافذة في األرضيات والجدران في محيط موقع اللحـام - التي 
قد يصلها أو يخترقها الشرر - لمسافة 12 م.

9/8 يجب أخذ الحيطة من السيور )األحزمة( الناقلة - التي قد تنقل الشظايا المشتعلة ألماكن أخرى.
10/8 عندما تكون عمليات اللحام أو القطع قريبة من عناصر بناء )أو مواد( قابلة لاشتعـال يجـب تغطيتها  

تمامًا بأغطية تكون من مواد مقاومة للحريق.

195 -167-



اجلريدة الر�سمية العدد )1365( عمليات اللحام والقطع الساخن

11/8 عندما تكون عملية اللحام أو القطع على جهة )أو واجهة( مـا - وهنـالك خشيــة مـن انتقـال الحـرارة 
إلى الجهة األخرى وإحداث الحريق - يجب ُمراقبة الجهة األخرى طوال فترة العملية.

12/8 ُيمنع القيام بعمليات اللحام على أية عناصر بناء مكسوة بمواد قابلة لاشتعال أو عناصر بناء تحـوي 
- في تركيبتها - على مواد عازلة قابلة لاشتعال.

13/8 ُيمنع القيام بعمليات اللحام أو القطع الساخن على األنابيب أو األجسام المعدنيـة التي قد تنقل الحرارة 
الكافية بالتوصيل إلى مواد أخرى قابلة لاشتعال وتتسبب في اشتعالها.

14/8 يجب تزويد منطقة اللحام أو القطع الساخن بالعدد الكافي من مطفآت الحريق اليدوية المناسبة.

15/8 يجب تزويد منطقة عمليات اللحام أو القطع الساخن بخراطيم مياه متصلة بمصدر مياه حريق مستمر  
وصالحة لاستعمال.

16/8 يجب التنبيه على األفراد في منطقة عمليات اللحــام بحمايــة أنفسهم من الشظايا المتطايــرة.

17/8 يجب توفير العدد الكافي من األغطية المقاومة للحريق لتغطية )عزل( المواد القابلة لاشتعال.

18/8 يجب إعام فريق اإلطفاء بتواجدهم المسبق في مواقع اللحام أو القطع الساخن قبل بدء العمليات.

19/8 يجب إعام فريق اإلطفاء مسبقًا بخطط عمليات اللحام أو القطـع الساخـــن قبـل الشـــروع فيهـــا.
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20/8 يجب قيام مسئول أعمال اللحام والقطع بتعبئة نموذج تصريح العمل اآلتي:

نموذج تصريح بالقيام بأعمال اللحام
والقطع الساخن باستخدام الغاز والكهرباء

التاريخ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .

المشروع: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .

القسم: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الطابق: . . . . . . . . . ..... .. . . . . .

العمل المطلوب: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

احتياطات خاصة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .

هل تحتم الضرورة تواجد مراقبين بموقع أعمال اللحام : نعم / ال  .

لقد تّم الكشف على موقع أعمال اللحام واتخذت االحتياطات المناسبة والضرورية ويمكن تنفيذ الخطة وفق قائمة 

الفحص المشار إليها بظهر النموذج )أنظر الصفحة الخلفية(.

تنتهي صالحية التصريح في: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

مسئول أعمال اللحام والقطع: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التوقيع:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 

بدأ العمل بتاريخ: . . . . / . . . . / . . . .   انتهى بتاريخ: . . . . / . . . . / . .. .  . .

تفتيش نهائي

لقد تّم الكشف تمامًا على منطقة اللحام والمناطق المجاورة لها بما فيها األرضيات والجدران المالصقة وذلك لمدة 

نصف ساعة بعد انتهاء العمل وُوِجَدت أنها بحالة آمنة.

                          مسئول أعمال اللحام والقطع

         التوقيع
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)من الخلف(    
قائمة الفحص

تـحـذيـر: قبل السماح بأية أعمال لحام أو قطع ساخنة يجب أن يتفّقد مسئول السالمة المنطقة ويتأّكد من النقاط التالية:

متطلبات عامة
عمل المرشات التلقائية
صالحية معدات اللحام

نظافة األرضيات تمامًا من أية مواد قابلة لالشتعال لمسافة ال تقل عن 12 م من نقطة اللحام

تبليل األرضيات القابلة لالشتعال بالماء أو تغطيتها بطبقة من الرمل الرطب أو المعدن أو أية أغطية غير 

قابلة لالشتعال

سّد الشقوق والفتحات في الجدران واألرضيات
وجود أغطية لجمع الشرر المتساقط أسفل نقط اللحام

أعمال اللحام على الجدران واألسقف
العنصر غير قابل لالشتعال وبدون تكسية قابلة لالشتعال
إبعاد المواد القابلة لالشتعال من الجانب اآلخر من الجدار

العمل قرب معدات ) خزانات، حاويات، أوعية وما شابه (
المعدات خالية تمامًا من أية مواد قابلة لالشتعال

تّم إزاحة األبخرة القابلة لالشتعال من داخل الخزانات واألوعية
مراقب اللحام ) تواجده أثناء العمل ولثاثون دقيقة بعد انتهاء العمل (

ُمزّود بالمطفآت المناسبة مع خرطوم مياه
ُمدّرب على استعمال المطفآت وإطالق أجهزة اإلنذار

الفحص النهائي
عدم وجود أي مخاطر بعد ثالثون دقيقة من انتهاء العمل ) في حال عدم تواجد مراقب اللحام (

مسئول أعمال اللحام والقطع
       
  التوقيع
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أجهزة إشعال الوقود

تعاريف تمهيدية :
ــة مــن أجهــزة ومعــدات ُجمِّعــت وُصممــت للحصــول  ــارة عــن منظومــة متكامل جهــاز إشــعال الوقــود: هــو عب
علــى الحــرارة الالزمــة إلجــراء عمليــة التســخين المطلوبــة وذلــك بإشــعال الوقــود فــي الموقــد الُمرفــق وســريان 

حــرارة االشــتعال فــي حيــز التســخين داخــل الجهــاز. 

الموقــد )أو المحراقــة( Burner: هــو جهــاز اســتيعاب وتنظيــم الوقــود والهــواء )األوكســجين( وفــق ســرعات 
واهتيــاج وتركيــز معيــن حســب كميــة الطاقــة الحراريــة المطلوبــة.

1- تمهيد ومتطلبات عامـّة

1/1 تهدف متطلبات هذا الفصل لتوفير االحتياطات الوقائية المناسبة والازمة لتأميــن سامــة األشخــاص 
والممتلكات من أخطار الحريق واالنفجار الناجمة عن هذه األجهزة .

2/1 مجاالت التطبيق:
1/2/1 تنطبق متطلبات هذا الفصل على األجهزة الثابتة أو المتحركة المصممــة بشكــل متكامــل )مشتمــاًل 
االموقد Burner( والمستخدمة في األغراض التجارّية والعمليات الصناعّية وخدمــــات المبانــــي 
كتسخين الميـــاه واألفران والتدفئة وغلي الماء في المراجل البخارية وغيرها، وفقًا للمعيارين التاليين:

1- األجهزة التي تولد الحرارة بمعدالت تفوق 252000 كيلو كالوري.
2- األجهزة التي تزيد سعة خزان الوقود الذي يغذيها عن 230 لتر.

2/2/1 ال تنطبق هذه المتطلبات على المواقد التي تعمل باالحتراق الداخلي، وال على مواقد مصابيح اإلضاءة 
التي تعمل بالوقود.

3/1 الترخيص: 
ترخيص هذه األجهزة يكون ضمن ترخيص النشاط أو خدمات المبنى التابعة له.

4/1 تركيب أجهزة إشعال الوقود:
1/4/1  ُيحظر القيام بأية أعمال تركيب قبل تقديم مخططات التصميم والتنفيذ الخاصة بها للدفـــاع المدنـــي 

)اإلطفاء( بهدف دراستها - تمهيدًا للحصول على الموافقة المبدئية بشأنها.
2/4/1  يجب توفير االحتياطات المناسبة للسالمة والوقاية من الحريق في مواقع تركيب هذه األجهزة وفقــا 

لما ورد في الجزء األول لمثل هذا النشاط .
3/4/1  يجب أن يتم التركيب من ِقَبل مقاول أو جهة فنيــة متخصصـــة في هذا المجـــال وفقــًا لمتطلبــــات 

التركيـب الواردة في البند )2/8( من هذا الفصل.
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5/1 تشغيل أجهزة إشعال الوقود:
1/5/1 ُيمنع تشغيل الجهاز ما لم يتم الحصول على الموافقة الالزمة لذلك من الدفـاع المدنـي )اإلطفـــاء( - 

وذلك بعد الكشف عليه والتأّكد من تنفيذ المتطلبات الالزمة بشأنه.
2/5/1  يجب تشغيل الجهاز من ِقَبل فني متخصص ويكون على دراية فنية كافية في المتطلبات الـواردة في 

هـــذا  الفصل من جهة ومتطلبات وتعليمات المصّنع بشأن الجهاز المستخدم من جهة أخرى.
3/5/1  يجب المحافظة على نظافة المكان وباألخص حول الجهاز والتمديدات وخزان الوقود، مع مراعــاة 

عـدم السماح بتراكم المهمالت والنفايات أو المواد القابلة لالشتعال في الموقع.
4/5/1 عند مالحظة أي انسكاب أو تسّرب للوقود يجب اتخاذ اإلجراءات الفورية المتبعة لتصحيـح الوضع  

والمبادرة فورًا إلصالح الجهاز أو استدعاء مقاول الصيانة المتخصص للقيام بذلك، واالتصال 
الفوري بالدفاع المدني )اإلطفاء( في حالة الضرورة.

5/5/1 على مشغل الجهاز أن يكون مدربًا على استعمال معدات مكافحة الحريـق في الموقــع وعلــى كيفيــة 
التصّرف السليم والصحيح في حاالت الطوارئ واالتصال بالدفاع المدني )اإلطفاء( عند الضرورة.

6/1 التفتيش:
 يجب أن تخضع أجهزة إشعال الوقود إلى التفتيش الدوري من قَبل جهة متخصصة تكون معتمدة من قبل الدفاع 
المدنـــي )اإلطفاء( في حال ارتباطها مع المراجل البخارية أو مع معدات أخرى يتطلب إخضاعها للتفتيش من 

قبل الدفــاع المدنـــي )اإلطفاء(.

7/1 صيانة أجهزة إشعال الوقود:
ــل جهــة متخصــص ومعتمــد مــن قبــل الدفــاع  يجــب أن تخضــع أجهــزة إشــعال الوقــود للصيانــة الدوريــة مــن ِقَب

ــع بهــذا الشــأن. ــة تبعــًا لتعليمــات وإرشــادات المصّن ــاء(، كمــا يجــب أن االلتــزام بأعمــال الصيان المدنــي )اإلطف

2- المتطلبات الفنية ألجهزة إشعال الوقود

1/2 أنواع أجهزة إشعال الوقود:
1- أجهزة تعمل بالوقود السائل.

2- أجهزة تعمل بالوقود الغازي.

2/2 مكونات أجهزة إشعال الوقود:
1- التهوية وتصريف الدخان.

2- مصدر تزويد الوقود.

3- أنابيب توصيل الوقود.

4- موقد حرق الوقود.

5- معدات التحّكم بالموقد.
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3/2 مواصفات أجهزة إشعال الوقود:
1/3/2  يجب أن تكون األجهزة مصنعة طبقًا لمواصفات عالمية معتمدة من قبل الدفاع المدني )اإلطفاء(.

4/2 متطلبات التهوية:
1/4/2 يجب اختيار موقع الجهاز بحيث يتماشى مع التهوية الطبيعية القائمة وال يتعارض مع التهوية العامة 

المنشودة للمكان أو المبنى.
2/4/2 يجب حساب كمية الهواء في أماكن تواجد أجهزة إشعال الوقود وفق مساحة فتحــات التهوية بحيـــث 

ال تقل مساحتها عن 25 )ملم2/1000 وحدة طاقة حرارية بريطانية/ساعة(.
3/4/2  في حال عدم توفر الوسائل الكافية للتهوية الطبيعية يجب عمل تهوية ميكانيكية بحيث تكـون مستقلة  

عن أي نظام تهوية في المبنى
4/4/2  يجب توفير مصدر هواء داعم من خارج الموقع إذا كان حيز الجهاز محدودًا ويتعّذر توفيـــر كميــة 

هواء كافية لالشتعال وحرق الوقود بكفاءة داخل الموقد، حسب الشروط التالية:

1- يجب أن تكون مساحة المقطع الُمستعَرض لقنوات إدخال الهـــواء للموقــد من الخــارج مساويــة 
للفتحات الموصلة بها إلى الداخل شريطة أن ال تقل أبعاد المقطع عن 80  × 80 ملم.

2- يجب ُتحسب كمية الهواء على أساس مجموع مساحة الفتحات بحيث ال تقـل مساحتهـــا عــن 25 
    )ملم2/500 وحدة طاقة بريطانية/ساعة(.

5/2 متطلبات مدخنة تصريف نواتج الحرق:
1/5/2  يجب تشييد غرف مواقد أجهزة إشعال الوقود من الطوب الحراري أو الصلب أو مـواد أخرى مناسبــة 

وفق توصيات المصنع.
2/5/2  يجب أن تكون جميع األجهزة موصلة بمدخنة لتصريف عادم االحتراق.

3/5/2  يجب أن تشييد المدخنة بمتانة تقاوم العوامل الجوية والمؤثرات الخارجية ويجوز تشييدهـا من الطــوب 
الحراري أو الخرسانة على أن تكون األسطح الداخلية ملساء تسهياًل لتنظيفها.

4/5/2  يجوز تشييد المدخنة من صفائح الفوالذ بسماكة مناسبة للغرض وتكون متصلة ببعضها بإحكام، كما  
يجب تثبيت المدخنة على الجدار أو شدها بأسالك متينة كي ال تتأرجح مع الرياح وال تتأثر بالعوامل 

الخارجية األخرى.
5/5/2  يجب أن ال يقل ارتفاع المدخنة عن 1 م من نقطة خروجها من أعلى نقطة في المبنى، وال يقـل عــن 

1م من  أعلى مبنى مجاور في حدود مسافة 25 م.
6/5/2  يجب تشييد المدخنة بحيث يكفي لتصريف نواتج االحتراق الناتجة عن الموقد وفق مقاسـات وتعليمــات 

المصنع بشأن حجم الموقد المستخدم.
7/5/2  يجب أن تكون المدخنة ُمجّهزة بفتحات للتنظيف والتفتيش بمساحات ومسافات )تباعـد( كافيـــة تبعــًا  

لطبيعة المكان وخاصة في أماكن المنحنيات وأكواع المدخنة.
8/5/2  في حال اقتضت الضرورة يجب تجهيز قمة المدخنة بجهاز عازل للشرر - ومصفــي للكربــون في 

حال طلب ذلك من قبل الجهات المختصة.
9/5/2  يمكن توصيل أكثر من موقد إلى نفس المدخنة شريطة استيعاب مقاسها لنواتج حرق المواقد مجتمعة 

-  مع ضرورة ضبط تيارات السحب من كل موقد.
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6/2 متطلبات الوقود المستخدم للموقد:
1/6/2  يجب أن تكون نوعية الوقود المستخدم وفق تعليمـات المصّنــع بشــأن الموقـد المستخــدم، وُيحظــر 
استخدام  أية سوائل بنقاط وميض أقل من °38م ، كما ُيحظر استخدام أي وقـود مختلـــط يحــوي 

في تركيبته الجازولين.
2/6/2  في حال استخدام زيوت ثقيلة يجب اتخــاذ اإلجـــراءات المناسبــة )كالتسخين و الترذيــذ الُمسبـــق( 
لجعل هذه الزيوت على هيئة مناسبة عند درجة حرارة التشغيل داخل الموقد - لتسهيل وتسريع إشعالها.

7/2 متطلبات الموقد :
1/7/2  مصدر كاف من الهواء ويكون بمعدل دفق مناسب.
2/7/2  مصدر كاف من الوقود ويكون بمعدل دفق مناسب

3/7/2  وسيلة مناسبة لترذيذ الوقود ودفعه بضغط مالئم )ممزوجًا مع الهـــواء( إلى المضـرم )أو المحراقة 
- ُحجيرة احتراق الوقود في الموقد(. 

4/7/2  وسيلة أو أداة إشعال مزيج الهواء والوقود.
5/7/2  أدوات التحكم والسيطرة على عمل الموقد وُيشترط فيها ما يلي:

1- التحكم في عملية االحتراق في الموقد وذلك بتنظيمها أو إيقافها عند ارتفاع درجة حــرارة الميـاه 
أوعند تبّخره تمامًا أو عند ارتفاع ضغط بخار المرجل )أو سخان المياه( أو عند نقـص مستــوى 

المياه في الجهاز.

2- التحكم بإيقاف عمل الموقد تمامًا عند فشل عملية اإلشعال األولي للوقود، على أن يكون التحكم 
من مكان يمكن مراقبة الشعلة منه أو أن يكون من خالل لوحة تحكم تفاديًا لحوادث انفجار مزيج  

الهواء والوقود.

3- جهاز للتحكم برذاذ الوقود والهواء الالزمان إلحداث عملية االحتراق بحيث يمكن غلـــق صمام 
الوقود فورًا في حال فشل عملية الترذيذ أو عملية سحب الهواء.

4- جهاز للتحكم بإغالق أنبوب الوقود عند ارتفاع الحــــرارة خارج غرفــــة االحتــــراق أو عند 
نشوب حريق، وذلك بواسطة وصلة منصهرة )رابط انصهاري Fusible Link( يعمل على 
درجة  حرارة °65م أو على  درجة الحرارة العادية )الطبيعية( للمكان مضافًا إليها 20–°30م.

5- تصميم دائرة كهربائية أوتوماتيكية للغلق التلقائي لصمام الوقــود في حال فشـــل عمــل مــراوح 
سحب الهواء )إن وجدت(.

6- تجهيز األفران التي تعمل بالوقود بضابط تحكم بدرجة حرارة هواء التسخين كي ال تتجاوز °93م.

8/2 تنصيب )تركيب( أجهزة إشعال الوقود:
1/8/2 يجب تنصيب الجهاز بحيث يتوفر له الهواء الكافي لعمليـــة حرق الوقـود كما يجب ضمان التهوية 

الطبيعية بشكل فّعال من حوله تفاديًا الرتفـاع درجات الحــــرارة في المكان وتجمـّع أبخـــرة الوقود 
مما تشكل خطورة حريق أو انفجار.

2/8/2 يجب تزويد فتحات التهوية وتصريف الدخان بشبك معدني يسهل فكه وتنظيفه وتركيبه.
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3/8/2  يجب أن يتم فحص المدخنة ونظام التهوية من ِقَبل جهاز فني مختص بأجهزة إشعال الوقود - والتحقق 
من أنها بحالة جّيدة - قبل الشروع بأية أعمال تركيب للموقد.

4/8/2  يجب تقصير جميع توصيالت القنوات بين المدخنة والموقد بقدر اإلمكان وخاصة األفقية منها، كمـا  
 يجب التقليل ما أمكن من الزوايا الحادة في القنوات - التي ُتعيق سالسة وسهولة مرور وتصريـف العادم.

5/8/2  يجب إحكام تركيب وتثبيت وصالت قنوات تصريف عوادم الموقد.
6/8/2  ُيحظر تمرير توصيالت قنوات المدخنة عبر األرضيات واألسقف.

7/8/2  ُيحظر تمرير توصيالت قنوات المدخنة عبر الجدران )ووسائط المواد( القابلة لالشتعال.
8/8/2  يجب أن يكون مسار توصيالت قنوات المدخنة بعيدًا عن أية مواد قابلة لالشتعال.

9/8/2  يجب أن تكون وصالت المدخنة سهلة الفك والتنظيف والتبديل والتركيب.
10/8/2 يجب تركيب المدخنة بالكيفية التي ُتوفر التيار المطلوب لسحب العادم وفـــق تعليمــات ومتطلبــات 
المصّنع. وفي حال عدم كفاية التيار لسحب العادم يمكن تزويد المدخنة بجهـاز تقويـة لهذا التيـــار، 
في هــذه الحالة يجب توصيل جهاز تقوية التيار بدائرة كهربائية لإلغالق التلقائي لصمام الوقود – 

تعمل )تغلق صمام تزويد الوقود( في حال نقص تيار سحب العادم.
11/8/2  يجوز تركيب صمام منّظم )Dampers( لتنظيم تيار الهـواء في المدخنة، ما لم يستــدِع التصميـم 

األساسي للجهاز عدم وجود مثل هذا المنظم.
12/8/2  يجب تركيب منظم لتيار السحب يعمل يدوّيا في الوصلة الموصلة للمدخنة.

13/8/2  يجب تركيب منظمات لتيار السحب من األنواع المعتمدة التي تعمل آلّيا وبحيث تفتح للخارج في 
جميع األوقات وبحيث ال يعمل الموقد إال بعد تمام فتح المنظم.

14/8/2  يجب تركيب منظم لتيار السحب على كل موقد في حال وجود نظام توصيل لعدة مواقد إلى مدخنة 
مشتركة.

15/8/2  يجوز تزويد خزان الوقود بمسخنة للوقود )تعمل بتمديدات المياه الساخنة( بحيـث ال تزيــد درجــة 
حرارة  المياه عن °121م.

16/8/2  يجب تركيب مصفاة للوقود على أنبوب تغذية الموقد بالوقود.
17/8/2  يجب تثبيت لوحة بالقرب من موقع الموقد مدون عليها التعليمات اإلرشادية الكاملة الخاصـة بتشغيــل 
الموقد وكيفية التصّرف أثناء الطوارئ - لضمان سالمة التشغيل طبقًا لتوصيات وتعليمات وإرشادات 

المصّنع بهذا الشأن.

9/2 معدات الحريق:
1/9/2  يجب تجهيز موقع جهاز إشعال الوقود بالعدد الالزم واألنواع المناسبـــة من المعـدات األولّية لمكافحة 

الحريق - كالمطفآت اليدوية وخالفه - وفق متطلبات الدفاع المدني )اإلطفاء(.
2/9/2  يجب حفظ معدات الحريق في خزانة خاصة تكون في مكان مناسب مرئي ويسهل الوصــــول إليـه 

تبعًا لمواصفات ومتطلبات الدفاع المدني )اإلطفاء(.
3/9/2  للدفاع المدني الحق بطلب تجهيز الموقع بأحد معدات المكافحة التلقائية للحريق مثل مرشات الميـــاه  
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والرغوة والمساحيق الجافة )البودرة( وغيرها.
10/2 التمديدات الكهربائية:

ــاء، مــع ضــرورة  ــات وزارة الكهرب ــًا لمتطلب ــود وفق ــة ألجهــزة إشــعال الوق ــدات الكهربائي يجــب أن تكــون التمدي
ــادة الجهــد الكهربــي العامــل. ــد زي ــار( آلــي ومصهــرات تعمــل عن تركيــب قاطــع )فاصــل تي

11/2 تمديدات وتخزين الوقود: 
يجب أن يكون تصميم وتركيب خزان وتمديدات الوقود السائل أو الغازي للمواقد طبقًا للمتطلبات الواردة في 

الباب األول من هذا الجزء.

Furnaces 3- األفـران 

1/3 المتطلبات العاّمة:
1/1/3  يختص هذا البند بالمتطلبات والقواعد والطرق الواجب اتباعها للتشغيل الصحيح والسليــــم لألفران 

وذلك للمحافظة على سالمة األرواح والممتلكات.
2/1/3  يجب الحصول على الترخيص الالزم من الدفاع المدني )اإلطفاء( لتشغيل واستخدام األفــــران التي 

تزيد درجة حرارة تشغيلها عن °370م.
3/1/3  قبل تركيب أي فرن جديد - أو إجراء أية تعديالت على فرن قائم - يجب تقديم المخططــات والمواصفـات  
الفنية بشأنها بمقياس رسم مناسب ُمبيِّنًا عليها كافـة التفاصيل الضرورية بالنسبة للموقع واإلنشــاءات  

والتهوية وسحب الهواء والعادم وتمديدات الوقود وأجهزة التحّكم وأجهزة األمن والسالمة.
4/1/3  يجب - قبل تركيب أو إجراء أية تعديالت على فرن - تقديم قائمة بكافــة المعدات الـواردة في البند 
السابق مرفقًا بالكتالوجات الفنية لها وشهادات من مختبر معتمد، تمهيدًا لدراستها واعتمادها من قبل 

الدفاع المدني )اإلطفاء(.
5/1/3  تنقسم األفران التي تخضع للترخيص إلى الفئات التالية:

1-الفئة األولى: أفران تعمل تحت الضغط العادي ودرجات حرارة أقـل من °760م والتــــي يتوقع 
بها خطورة  إنفجار أو حريق أو اإلثنين معًا نتيجة الوقود الُمستخدم أو من المــادة داخـــل الفــرن 
)وهي األبخرة المتصاعدة من الصبغ أثناء عمليات التجفيـــف لمــواد مصبوغـــة بسوائل قابلــــة 

لإلشتعال(. 
ويدخل ضمن نطاق المجموعة األولى أفران المخابز وهي األفران التــي يتم تسخينهـــا عنــــد 

الضغط العادي إلنتاج الخبز والمعجنات.
2- الفئة الثانية: أفران تعمل عند أو أعلى من الضغط الجوي العادي ودرجات حرارة أعلى من °760م.
3- الفئة الثالثة: أفران تتمّثل فيها خطورة إنفجار نتيجة إستعمال مادة قابلة لإلشتعال داخل الفرن 

لمعالجة مادة أخرى.

4- الفئة الرابعة: أفران تعمل تحت ضغط أقل من الضغط الجوي وعند درجات حرارة أعلى من 

°2760م  باستعمال أحد أنظمة التسخين ونظام هيدروليك خاص للتحّكم في قيمة الضغط داخل الفرن.
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2/3 متطلبات مواقع األفران:
1/2/3 عند اختيار موقع الفرن يجب مراعاة تأثيرات الحرارة الناتجة واحتماالت تزامنها مع تسـّرب الوقود 
عبر شروخ وتصّدعات المبني لتكوِّن األجواء االشتعالية التي تهدد حياة شاغليها جراء احتماالت االنفجار.
2/2/3  يجب أن يكون موقع هذه األفران فوق مستوى سطح األرض )الدور األرضي( لالستفــادة من التهويـة  

الطبيعية ولتقليل عمل منافذ لتصريف االنفجار المحتمل.
 3/2/3 يجب أن يراعي التصميم توفير توصيالت التهوية الالزمة والمنافذ المناسبة لتصريف االنفجار في 

حال اختيار موقع هذه األفران في السرداب.
4/2/3  يجب أن ُيبَعد الفرن كلما أمكن عن عناصر هيكل البناء مع ضرورة أن تكون هذه العناصر من مواد 

غير قابلة لالشتعال.
5/2/3  يجب أن يبُعد موقع الفرن عن أية مخازن أو مصادرالقوى الكهربائية والمعـدات وتمديدات مرشـات  

الحريق التلقائية أو أية مواد قابلة لالشتعال.
6/2/3 يجب اختيار موقع الفرن بحيث ال ُيعــــرض أساسات المبنى للحـرارة وال ُيعرض المبنى لتأثيــرات 

          االنفجارات - أو استنشاق المواد الساّمة - وال ُيعيق مخارج الطوارئ.
7/2/3  يجب أن يكون موقع الفرن بعيدًا عن خزانات السوائل االشتعالية وعن أماكن رش أو خلط هذه السوائل.

ضه( لعمليات التآكل. 8/2/3  يجب أن يكون موقع الفرن بعيدًا عن المواقع التي تتعّرض )أو ُتعرِّ
9/2/3 عند نصب األفران يجب مراعاة ترك المسافة الالزمة من فوقها ألنظمة الحريق كالمرشات التلقائيـة  
وخالفه، ومنافذ تصريف االنفجار، وفتحات التفقـّد والتفتيش - بما في ذلك حّيز متسع للقيام بأعمــال 

التركيب والصيانة المعتادة.
10/2/3 يجب عزل األسقف واألرضيات حراريًا من حول الفرن مع ضمان التهوية الجارية لهـذه 

المناطـــق بحيث  ال تتعّدى حرارتها عن °71م.
11/2/3     يجب تمييز موقع الفرن بما يلزم من عالمات وعبارات إرشادية وتحذيرية.

12/2/3     يجب توفير التهوية الالزمة حول الفرن كي ال تصل هذه األجواء إلى حدود االشتعـال، خاصــــة 
في األفــــران الصناعية التي تحوي األبخرة االشتعالية، كما يجب أن يكون نظام سحب الهــواء في أماكــــن 

رش األصباغ  بعيدًا عن مواقع األفران.
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13/2/3 يجب أن يبُعد موقع األجهزة التي تعمل بالوقود السائل عن عناصر المبنى وفق الجدول التالي:

نــوع  الجهــاز

المسافات الدنيا بين الجهاز ومكونات المبنى )سم( 

من سطح 
الجهاز إلى 

السقف
من أمام 

وخلف الجهاز
المسافة بين 

المدخنة 
والسقف

من جانبي 
الجهاز

أفران توليد الهواء الساخن )عدا األفقي منها( 

درجة حرارتها ال تزيد عن°121م

وال يزيد حجمها عن 100 قدم3

5614616

أفران توليد الهواء الساخن األفقية

درجة حرارتها ال تزيد عن °121م

وال يزيد حجمها عن 100 قدم3

16614616

غاليات توليد البخار

ضغطها ال يزيد عن 50 رطل/بوصة مربعة
461224646

غاليات توليد البخار

ضغطها أعلى من 50 رطل/ البوصة المربعة
1222449292

16614646سخانات مياه حجمها أكبر من 100 قدم 3

جدول )1-6-2(:المسافة الدنيا بِين األجهزة التي تعمل بالوقود السائل ومكونات المبنى

3/3 متطلبات تصميم األفران:
1/3/3  يجب أن تكون عناصر تشييد األفران من مواد غير قابلة لالشتعال.

2/3/3  يجب تصميم الهيكل اإلنشائي للموقع )المبنى الحاوي للفرن( واألعمدة الحاملة بحيث يتحمل اإلجهادات 
الحرارية الناجمة عن تشغيل األفران.

3/3/3  يجب أن تكون معدات الحرق في األفران من مواد تتحّمل اإلجهادات الميكانيكية وتوضع في موقع ال 
ُيعرِّضها  للصدمات العرضية.

4/3/3  يجب أن يدخل في تصميم الفرن نقاط لعمليات الصيانة والتفقد والتفتيش.
5/3/3  يجب أن تكون معدات المراقبة وصمامات تشغيل الفرن في موقع يتيّسر الوصول إليها ومراقبتها.
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6/3/3  يجب أن تكون كافة التمديدات الكهربائية الخاصة بالفرن مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة في هذا 
الشأن مع ضرورة تأريض جميع المعدات.

4/3 متطلبات منافذ تصريف االنفجار:
1/4/3  يجب تجهيز األفران الصناعية التي تحتوي على أبخرة أو غازات قابلة لالشتعال بمنافذ لتصريف االنفجار.
2/4/3  يجب أن ال تقل مساحة منافذ تصريف االنفجار - في حال وجود فرصة لتولد أبخرة قابلة لالشتعــال 

عن  1 )قدم2/ 15 قدم3( من حجم الفرن.
3/4/3  يجب أن ال تقل مساحة منافذ تصريف االنفجار - مع عدم وجود فرصة لتولد أبخرة قابلة لالشتعال - 

عن 1 )قدم2/ 30 قدم3( من حجم الفرن.
4/4/3  يجب ترتيب موقع منافذ تصريف االنفجار بطريقة تضمن تفاديها ألية عوائــق لفتحاتها - كاألسقــف  

العلوية والتمديدات والجسور الخرسانية والجدران أو األجهزة وخالفه.
5/4/3  يجب أن تكون منافذ تصريف االنفجار إلى الجهة التي ُتشكِّل أقل خطورة ممكنة.

5/3 متطلبات قنوات سحب عوادم األفران:
1/5/3  يجب أن تكون قنوات سحب العادم:

1- أقصر ما يمكن.

2- ال تكثر بها انحناءات.

3- معزولة حرارّيا.

4- ال تزيد حرارتها المؤثرة على الجدران المجاورة لها عن °71م.
2/5/3  يجب أن تصنع قنوات سحب العادم من الحديد أو أية مواد مضادة للحريق وأن تكون بالصالبـة المطلوبــة 

لمقاومة اإلجهادات الحرارية والميكانيكية المتوقعة.
3/5/3  يجب أن ال تقل سماكة الحديد المستخدم لقنوات سحب العادم عن 16 ملم.

4/5/3  يجب خلو قنوات تصريف العادم من أية فتحات باستثناء التي ُتستخدم للصيانة.
5/5/3  يجب تقوية قنوات تصريف العادم بواسطة دعامات وأحزمة معدنية.

6/5/3  ُيحظر اختراق قنوات سحب العادم للجدران التي تعمل بوظائف جدران الفصل بين مناطق الحريق.
7/5/3  يجب تزويد قنوات سحب وتصريف العادم بفتحات لها أبـواب ألغراض التنظيــف للترُسبــات الكربونيــة 

بداخلها.
8/5/3  يجب عزل كافة األجواء المكشوفة - كمراوح السحب وقنوات تصريف العادم - الرتفاع 2 م من 

أرضية المبنى تفاديًا لتأثيرها على األشخاص المتواجدين، وأن ال تزيد درجة حرارتها الصادرة عن 

°71م.
9/5/3  ُيحظر تصريف مخلفات ونواتج قنوات العادم قرب األبواب أو النوافذ أو المآخــذ األخـــرى للهــواء 

تفاديًا الحتماالت دخول األبخرة القابلة لالشتعال والسامة إلى داخل المبنى.
10/5/3  يجب أن تكون المعدات المرفقة واإلضافية للفــرن - كاألدراج والقضبـــان والسيـــور والرفـــوف 

واألوعية - من  مواد غير قابلة لالشتعال.
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6/3 متطلبات نظام تسخين الفرن:
يتضّمن المصدر الحراري - التمديدات - الوصالت - مراوح السحب، ويكون التسخين إما بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة بواسطة إشعال الوقود داخل أو خارج الفرن. وتنتقل الحرارة خالل الفرن أما بواسطة الحمل أو التوصيل 

أو اإلشعاع أو بواسطتها جميعًا.

1/6/3  يجوز أن تعمل األفران بالغاز البترولي المسال أو الغاز الطبيعي، وعندها يجب أن يتناسب نوع 
الموقد مع  نوع وضغط الغاز المستخدم ودرجة حرارة التشغيل المطلوبة.

2/6/3  يجب أن تخضع تمديدات واسطوانات الغاز المستخدم للمتطلبات الواردة في الباب األول من هذا الجزء.
3/6/3  يجب أن يتضّمن تصميم نظام تسخين الفرن صمامات لغلق الغاز في الحـاالت الطارئة كما يجب اختيار 

موقع الصمامات ليسهل الوصول إليه ويكون بعيدًا عن مناطق الخطورة في حال حدوث حريق.
4/6/3  يجب أن يتضّمن تصميم نظام تسخين الفرن صمامات لغلق الغاز يدويًا وبشكل مستقل لكـل موقـد -  
مع وجوب صيانتها بشكل دوري - كما يجب التأكد دومًا من وجود مقابض غلق صمامات الغـاز تكون 

ُمثبَّتة على الصمامات أو موجودة بجانبها.
5/6/3  يجب أن تخضع تمديدات الغاز والصمامات الملحقة بها للمواصفة العالمية المعتمدة، وأن يكون حجم 

هذه التمديدات والصمامات يتناسب مع الضغوط الناجمة عند أقصى معدل متوقع لدفق الغاز.
6/6/3  يجب أن يبقى مصدر اإلشعال - الشعلة التي تشعل خليط الغاز والهواء داخل الفرن - ثابت تحت 

كافة ظروف التشغيل ومهما اختلف تصميم الفرن.
7/6/3  يجوز خلط الوقود والهواء داخل التمديدات بحيث يتم تغذيـــة الفونيــــات )مرذاذ أو بخــاخ أو نفاث   

الوقود(، وفي هذه الحالة يجب أن يكون مزيج الوقود والهواء بداخل التمديدات ضمن حدود 
االشتعال، ويجب تصميم التمديدات بحيث يكون هناك تجانسًا بتوزيع المزيج بين الفونيات لتفادي 

فقدان الضغط بإحداها.
8/6/3  يجب أن تكون األطوال اإلجمالية لتمديدات الوقود أقصر ما يمكن.

9/6/3  يجب أن تكون هناك صمامات بتصميم خاص تتحكم في معدل دفق مزيــج الغاز والهواء - أو الغاز 
فقط، ويجب أن يتصل بهذه الصمامات تمديدات تعمل على غلــق صمــــام الغـــاز في حـال الحيود 

عن معدل الدفق - سواًء بالزيادة أو النقصان.
10/6/3  يمنع استعمال مراوح سحب الغاز إذا كانت نسبة الهيدروجين في الغاز أكثر من 10%.

11/6/3  يجب حساب كمية )نسبة( الهواء الالزمة بحيث تكون كافية لعملية االشتعال.
12/6/3  يجب تزويد مداخل الهواء بمرشحات Filters تفاديًا لدخول األتربة والعوالق الصلبة.

13/6/3  يجب تصميم جهاز اإلشعال بحيث يتضمن ضوابط تعمل على قطـع الوقــود في حــال حـدوث أي 
خلل في عملية اإلمداد بالهواء الالزم.

14/6/3  يجـــب أن ال تقــل نسبــة تركيــز الغــــاز فـــي المزيــــج )مـــع الهــــواء( بداخـــــل الَمضـــــَْرم 
)ُحجيـرة االحتـــراق   Combustion Chamber( في الفرن أو الموقــد عــن الحـــد األدنــى 

لالشتعال.
15/6/3  يمكن إشعال الفرن بواسطة قوس كهربائي أو سلك ساخن أو بواسطة شعلــة ســـواء داخليـــة أو 

خارجية  على أن يكون مصدر اإلشعال كافيًا إلشعال المزيج االشتعالي.
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16/6/3  يجب أن تخضع متطلبات األفران التي تعمل بالوقود السائل لما ورد في هذا الشـأن في المتطلبـات 
الخاصة بأجهزة إشعال الوقود السائل والغازي.

7/3 تدريب العاملين: 
يجــب تدريــب العامليــن الجــدد والحــرص علــى اســتيعابهم للتعليمــات الالزمــة لعمليــات تشــغيل وصيانــة أجهــزة 
ــى  ــة عل ــارات الالزم ــارف والمه ــي - بالمع ــب العمل ــم - بالتدري ــب تزويده ــا يج ــران، كم ــود واألف ــعال الوق إش
األجهــزة الُمــراد تشــغيلها، مــع إعــادة تدريبهــم بشــكل دوري وفــق برنامــج تدريبــي هــادف لتحقيــق أعلــى مســتوى 
مــن الكفــاءة المهنيــة الالزمــة لهــم. ويجــب أن يغطــي التدريــب تمديــدات الوقــود، التمديــدات الكهربائيــة، اإلضــاءة، 
عمليــات غلــق وإشــعال الجهــاز، مفاتيــح الطــوارئ، إشــعال مزائج الوقــود والهواء، مســببات وأخطــار االنفجارات، 

مصــادر اإلشــعال، درجــات حــرارة اإلشــعال، أهميــة جهــاز التحّكــم وصمامــات األمــان.
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أخطار انفجار األغبرة

تعاريف تمهيدية:
ــو فــي الهــواء ولكــن تســتقر بحكــم  ــة لدرجــة تطف ــي تكــون خفيف ــة الت ــات المــواد الصلب الغبــار Dust: هــو حبيب
الجاذبيــة - غالبــًا علــى الســطوح األفقيــة - مــا لــم تتأثــر بتيــارات الهــواء أو اضطرابــات أخــرى. تتولــد األغبــرة 
الصلبــة جــراء العمليــات الصناعيــة والتشــغيلية كالســحق والقطــع والطحــن وتأثيــر قــوى التصــادم الســريع 
ــوب  ــادن والفحــم والخشــب والحب ــة كاألحجــار والمع ــر العضوي ــة أو غي ــواد العضوي ــتغال بالم ــر، واالش والتفجي

ــه(. ــص ونحــت وخالف )تكســير وق
انفجــار األغبــرة  Dust Explosion: هــو احتراقــًا ســريعًا جــدًا - يصــل لدرجــة وتأثيــر االنفجــار - لجزيئــات 
الغبــار العالقــة فــي الهــواء فــي حّيــز مغلــق )محصــور( نتيجــة لوجودهــا بحجــم مناســب ونســبة محــددة مــع وجــود 
مصــدر إشــعال مناســب ضمــن الحّيــز المغلــق. وتعتبــر انفجــارات غبــار الفحــم مــن المخاطــر المتكــررة فــي مناجــم 

لفحم. ا

ــة  ــواد - المعروف ــن الم ــد م ــن للعدي ــل لانفجــار Sources of Explosive Dust: يمك ــار القاب مصــادر الغب
ــًا كالمغنيســيوم والدكســترين والفحــم ونشــارة الخشــب. مــع ذلــك،  عــادة بأنهــا تتأكســد - أن تولـِّــد انفجــارًا غباري
ــة خطــرة  ّــل ســحابة غباري ــى تـََشكـ ــؤدي أيضــا إل ــا أن ُت ــي عالمن ــة ف ــواد األخــرى المألوف ــر مــن الم يمكــن للكثي
ــادن  ــر مــن مســاحيق المع ــاح. ويمكــن أيضــًا للكثي ــوب اللق ــودرة وحب ــب والســكر الب ــن والحلي ــوب والطحي كالحب

ــرة. ــرة المتفج ــكل األغب ــوم( أن تش ــوم والتيتاني )كاأللمني

1- تمهيد ومتطلبات عامـّة

1/1 تظهر مخاطر انفجارات األغبرة عادة في مطاحن النشا والدقيق والسكـر والحليب الجــــاف والمبيدات 
واألسمدة ومناجر الخشب ومصانع الورق والباستيك والراتنجات الصناعية والمطاط والفحـم 

والجلد والكبريت والمعادن واألماكن المشابهة.

2/1 يختص هذا الفصل بالصناعات التي تـُشكل تهديدًا محتمًا النفجارات أغبرتهـا - وخاصـــة التي قـــد 
ال تخضع للمتطلبات الوقائية في هذا الشأن - كمصانع تعبئة السكر والدقيق ومطاحن الحبوب.

3/1 يوفر هذا الفصل المعلومات الازمة للمختصين العاملين في الصناعات المنتجة لألغبرة االنفجاريـة 
- مشتمــًا العوامل المساعدة لظهور هذه األغبرة وحدوث انفجاراتها وذلك للحد منهــا ومن الخسـارة 

الناجمة عنها.
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4/1 ال يتضّمن هذا الفصل المتطلبات الوقائيـــة التفصيليـــة لكل نـــوع من الصناعــات المولدة لألغبـرة 
االنفجارية، ويتم تصميم وتشغيل وصيانة كل صناعة وفق المتطلبات العاّمــة واألســـس الهندسيــة 

الخاصة بكل نوع من األغبرة والخبرة العملية، والتجارب المعملية بشأنها.

2- متطلبات مباني الصناعات المولدة لألغبرة االنفجارية

1/2 عناصر ومواصفات البناء:
1/1/2  يجب أن تكون عناصر البناء من مواد غير قابلة لالشتعال أو مواد مقاومة للحريق.

2/1/2  يجب تصميم الجدران الخارجية والداخلية واألسقف واألرضيات طبقًا لمتطلبات الجزء األول.
3/1/2  يجب أن تكون الجدران الداخلية - وخاصة تلك المقاومة للحريق والتي ُتفِصل بين مناطق الحريـق - 
ذات مقاومة حريق ال تقل عن 3 ساعات كما يجب أن تكون أبواب هذه المناطق مقاومة للحريق وُتغَلق تلقائّيا.

4/1/2  يجب أن تكون األبواب المؤدية إلى أدراج المبنى والمصاعد الداخلية مقاومة للحريق وُتغَلق تلقائّيــا.
5/1/2  يجب أن تكون أسطح األرضيات والجدران ناعمة وخالية من الشقوق والتجاويف.

6/1/2  يجب معالجة التشطيبات الداخلية - القابلة لالشتعال - بمواد مقاومة النتشار اللهــب تكـــون معتمــدة 
لمباني األنشطة المولدة لألغبرة االنفجارية.

7/1/2  يجب التقليل كلما أمكن من األسطح والممرات األفقية التي يتعّذر تنظيفها تفاديًا لتجُمع الغبار عليهـا، 
وإن أمكن تصميم هذه األسطح بزاوية انحدار مقدارها 60 درجة فيجب عمل ذلك.

2/2 متطلبات التهوية المباني:
1/2/2  يجب تصميم هذه المباني بحيث ُيصرَّف ضغط االنفجـار المحتمـــل عبــر الفتحـــات العمليـــة للمبنــى 

كالشبابيك  والمنافذ األخرى للتهوية وذلك لتقليل وطأة االنفجار على صمود المبنى ولحماية األرواح. 
وتتوّقف إجمالــي  مساحات منافذ تصريف االنفجار على أقصى ضغط متوّقع على المبنى ومعّدل اشتداده 

)تسارع ارتفاعه(.

2/2/2  يجب طرد األغبرة أواًل بأول إلى خارج المبنى بواسطة مراوح سحــب ميكانيكيــة عازلة للشرر - 
أو معدات  أخرى لذات الغرض - شريطة أن ال ُتسبِّب تناثرها، كما يجـب نقلهــا إلى أوعيــة ُمجهــزة 
خصيصــًا للغرض )خارج المبنى( أو جمعهـــا في غرف معزولـــة عن بقيـــة المبنـــى للتخّلــص من 

محتوياتها في مكان آِمن.

3/2 متطلبات التمديدات الكهربائية:
1/3/2  يجب أن تكون جميع التمديدات والتركيبات الكهربائية واإلضاءة من النوع العــازل للشــرر وال ُتِشـــع 

الحرارة  وفق مواصفات ومعايير معتمدة للغرض.

2/3/2   يجب تأريض كافة المعدات في المكان.
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3- متطلبات المعدات

1/3 يجب تنصيب الطواحين على مستوى سطح األرض كما يجب عزلها عن المخازن ومناطق التصنيع 
األخــرى.

2/3 يجب أن تكون كل مطحنة مجهزة بمعدات فصل الشوائب غير المرغوب بها والتي ُتشِكل مصدر إشعال.
3/3 يجب تصميم المعدات الميكانيكية من المعدن وأن تكون محكمة الغلق )ضد تسّرب الغبار( وأن يكون 

بها منافذ تصريف االنفجار وأن تصمم بحيث تتحّمل أقصى ضغط محتمل.

4/3 يجب أن تكون القطع واألجزاء المكونة للمعدات من النوع الذي ال ُيصِدر الشرر.
5/3 يجب أن تكون صوامع التخزين من مواد غير قابلة لاشتعال وبأغطية محكمة الغلق ضد تسـّرب 

الغبـــار والماء كما يجب خلوها من أية فتحات تسمح بدخول الهواء إليها.
6/3 يجب أن تكون السيور ومعدات النقل من مواد غير قابلة لاشتعال وأن تكون بأغطية، وخاصـــة في 

نهاياتها.
كما يجب أن تكون ُمجهزة بفاصل )قاطع( تلقائي للكهرباء يعمل عند زيادة الحمل الكهربائي.

4- متطلبات خاصة

1/4 ُيمنع استخدام اللهب المكشوف والتدخين إاّل في المناطق الُمصّرح بها كما ُيحَظر القيام بأيــة عمليــات 
لحام  أو قطع بغرض التركيب أو الصيانة ما لم يتم التأّكد تمامًا من خلو المنطقة من الغبار.

2/4 ُيحظر استخدام معدات تعمل باالحتراق الداخلي، ما عدا الُمصّرح بها لاستعمــال وال تتعـــارض مع 
النشاط في تلك المناطق.

3/4 يجب العمل على تفادي حدوث ظاهرة التسخين الذاتي تفاديا للبلوغ إلى درجة االشتعــال.

4/4 ُيمنع تخزين أية مواد صلبة قابلة لاشتعال في هذه المناطق المولدة لألغبـرة االنفجارية.

5/4 يجب تزويد هذ األماكن بمطفآت الحريق اليدوية المناسبة وفق متطلبات الدفاع المدني )اإلطفاء(.

6/4 يجب تجهيز جميع المناطق التي تحوي مواد قابلــة لاشتعال بمرشــات مياه تلقائية، وعــدم تجهيز 
مناطـق الطحن بهذه المرشات.

7/4 يمكن التحّكم في تقليل حدوث االنفجار بواسطة ضخ غاز ال يساعد على االشتعال في الموقع، ويأتي 
هذا إما بإستعمال غاز ثاني أوكسيد الكربون أو النيتروجين )أو غيرهمـا( وذلك لتقليل نسبــة األوكسجيــن 

إلى الحد الذي ال يسمح بحدوث إنفجار.

8/4 يجب تدريب العاملين بقواعد األمن والسامة بشأن انفجارات األغبرة، كما يجــب أن يكونــوا علــى 
دراية بأصول التخزين واستعمال المطفآت اليدوية والخراطيم المطاطّية.

9/4 يجب عمل صيانة دورية لجميع المطفآت ومعدات اإلطفاء والتأّكد من سامتها.

10/4 يجب التأّكد تمامًا من عدم وجود أيو معوقات أمام مخارج الطوارئ.
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األلياف القابلة لاشتعال

تعاريف تمهيدية:
قماش منسوج Textile Fabric: هيكل أو بنية مسطحة من الخيوط أو األلياف.

نســيج Textile: مــادة منســوجة مــن أليــاف أو خيــوط طبيعيــة )حيوانيــة أو نباتيــة( أو صناعيــة تســتخدم بشــكل 
أساســي لتصنيــع المالبــس والمفروشــات والســجاد والســتائر واألثــاث ولــوازم األثــاث والمنجــدات وتلبيــس الجدران 

ومــا إلــى ذلــك.

1- تمهيد ومتطلبات عامـّة

ــل المالبــس والمقاعــد والســتائر  ــة مث ــا اليومي ــي اســتعماالتنا وحاجاتن ــًا ف ــرًا وُمهم ُتشــكِّل المنســوجات جــزءًا كبي
ــي  ــكات ف ــى األرواح والممتل ــة لإلشــتعال وُتشــكِّل خطــورة عل والســجاد والمفروشــات، ومعظــم هــذه المــواد قابل
نــة لهــذه المنســوجات وعلــى  حــاالت الحريــق، وتتوّقــف نســبة الوفيــات علــى التركيــب الكيميائــي لألليــاف الُمكوِّ
شــكلها النهائــي ووزنهــا ومــا إذا تّمــت معالجتهــا ضــد الحريــق مــن عدمــه، واألليــاف المســتخدمة أمــا أن تكــون 
ــون  ــون والنايل ــر الصناعــي والراي ــًة )كالحري ــًا صناعي ــة )كالقطــن( أو ألياف ــي( أو نباتي ــد الطبيع ــة )كالجل حيواني

ــن(. والتريللي

تحتــوي تركيبــة األليــاف الحيوانيــة علــى جزيئــات مــن البروتيــن الــذي يحــوي نســبة عاليــة مــن النيتروجيــن، إضافــة 
إلــى الكربــون والهيدروجيــن والكبريــت - وتشــتعل هــذه األليــاف بصعوبــة كالصــوف، وينتــج عــن احتراقهــا غــاز 

ســيانيد الهيدروجيــن الســام جــدًا.

أمــا األليــاف النباتيــة فتتكــّون أساســًا مــن مــادة الســيِللوز وتُضــم أليــاف القطــن والجــوت والقنــب والكتــان والكابوك، 
وتتمّيــز هــذه األليــاف بوجــود فجــواة هوائيــة كثيــرة بداخلهــا لــه القــدرة علــى امتصــاص األوكســجين األمــر الــذي 
يجعلهــا ســهلة االحتــراق وإنتاجهــا لكميــات كبيــرة مــن الدخــان الكثيــف وثانــي أوكســيد الكربــون وأول أوكســيد 

الكربــون، كمــا لهــا القــدرة علــى امتصــاص كميــات كبيــرة مــن المــاء األمــر الــذي يزيــد مــن حجمهــا ووزنهــا.

1/1 هذا الفصل يختص بالمعدات والعمليات الخاصة بتداول وتخزين واستعمال وتشغيل األلياف االشتعالية.
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2- متطلبات مواقع األلياف القابلة لاشتعال

1/2 يجب الحصول على ترخيص للمواقع التي تحوي األلياف القابلة لاشتعال وأنشطتها من الدفـاع المدني 
)اإلطفاء( إذا كانت كمية المخزون تزيد عن 8 م3.

2/2 إذا كان مخزن األلياف ضمـن المبنى يجب عزلـه )عن بقية األنشطة( في أحد زوايا المبنى المناسبة.

3- متطلبات مبنى األلياف القابلة لاشتعال

1/3 عناصر ومواصفات البناء:
1/1/3  يجب أن تكون جدران وقواطع وأسقف المبنى من مواد مقاومة للحريق لمدة ال تقل عن ساعة واحدة.

2/1/3  يجب أن تكون كافة أبواب المبنى مقاومة للحريق لمدة ال تقل عن ساعة واحــــدة وُتغلـــق تلقائّيـــا.

2/3 تهوية المبنى:
1/2/3  يجب توفير تهوية طبيعية في المبنى أو تجهيزه بتهوية ميكانيكية تكون معتمدة من قبل الدفاع المدني 

)اإلطفاء( وفقًا لمتطلبات الجزء الثالث.

3/3 التمديدات الكهربائية للمبنى:
1/3/3  يجب أن تكون كافة التمديدات والمعدات والمفاتيح الكهربائية وفقًا لمتطلبات وزارة الكهرباء.

2/3/3  يجب أن تكون جميع المصابيح الكهربائية من النوع الذي ال يشع حرارة و أن تكـون مـــزودة بأغطيــة 
وشبك واقيين و أن تكون ُمثّبتة بالسقف أو في المناطق العليا على الجدران.

4- متطلبات تخزين األلياف القابلة لاشتعال

1/4 يجب تخزين األلياف االشتعالية في مبنى مستقل إذا زادت كمية التخزين عن 125 م3 ، وال تزيد كمية 
      التخزين في جميع األحوال عن 1000 م3 في المنى الواحد.

2/4 يجب أن ال يزيـد عـــرض صفـــوف التخزيـــن عن 2 م.

3/4 يجب أن ال تقل المسافة الفاصلة بين الجدران وصفوف التخزين عن 1 م.

4/4 يجب أن ال تقل المسافة بين صفوف التخزين عن 1 م.

5/4 يجــب أن ال يزيـــد ارتفـــاع التخزيـــن عـــن 2.5 م.
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6/4 حيث أن ألياف نبات السيزال Sisal والقّنب )من نبتة الجوت Jute( وأليــاف نباتـــات أخـــرى قد تمدد 
بطبيعتها عندما تتعّرض للرطوبة، يجب تخزين ألياف هذه النباتات بطريقة تسمح لها بالتمّدد بحيـث ال 

تصل وال تامس الجدران أو األسقف أو أعمدة المبنى.
7/4 يجب حماية المخزن بشبكة خراطيم مطاطية تكون متصلـة بمصدر ميــاه مستمــر ومطفــآت حريق 

يدوية مناسبة.
8/4 يجب حماية المخزن بشبكة مرشات مياه تلقائية إذا كان المخـــزن في الســرداب أو إذا زادت كميــة 

التخزين عن 64 م3.
9/4 ُيمنع التدخين في كافة مناطق تخزين وتداول األلياف القابلــة لاشتعـــال، كما يجــب وضع عامـات 

تحذيرية ببهذا الصدد تكون مكتوبة بحروف كبيرة وواضحة وفي أماكن بارزة للعيان.
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معدات الطبخ التجارية

معدات الطبخ التجارية

تعاريف تمهيدية:
ــة  ــرة المحمل ــه األبخ ــع وتوجي ــخ لجم ــزة الطب ــي أجه ــة يعتل ــبيه بالقبع ــاز ش ــف( : جه ــة )التصري ــع المدخن قم

ــان. ــف الدخ ــوات تصري ــر قن ــرية عب ــة القس ــارج بالتهوي ــة للخ ــرارة الفائض ــادم والح ــازات الع ــحوم وغ بالش
قناة Duct: أنبوب أو قناة أو عمود مجوف يستخدم لتمرير أو تصريف سائل أو غاز أو حرارة أو هواء أو دخان.. 

إلخ.

1- تمهيد ومتطلبات عامـّة

1/1 ينطبق هذا الفصل على أشكال وأنواع معــدات الطبــخ التجاريـــة - بأنواعهـــا المختلفـــة - المصممــة 
لاســتخدام فــي مطابــخ المطاعــم وشــركات تجهيــز األطعمــة والفنــادق ومؤسســات التزويــد الكمــي 

اليومــي للوجبــات.

معــدات الطبــخ تشــتمل علــى أفــران الغــاز والغايــات والشــوايات والقايــات وأجهــزة الطبــخ 
ــبات الشــحوم والدهــون  المســطحة )وغيرهــا مــن معــدات الطبــخ  بالحــرارة العاليــة( المنتجــة لترسُّ
القابلــة لاشــتعال - التــي تتطلــب بالضــرورة إزالتهــا بشــكل دائــم ودوري لمــا ُتشــكِّله مــن خطــورة 

ــرة. ــق كبي حري

وتتطّلــب هــذه المعــدات عنايــة خاصــة عنــد التركيــب والصيانة تفاديــًا للتســخين الزائد الذي قد تســببه 
علــى مــواد مجــاورة قابلة لاشــتعال كمــواد البناء والديكور الخشــبية والورقية والباســتيكية.

ــة  ــى نظاف ــة المحافظــة عل ــى أصحــاب المطاعــم والشــركات والمؤسســات المعني ــه، يجــب عل وعلي
ــبات الشــحوم والدهــون القابلــة لاشــتعال، واتخــاذ  مواقــع الطبــخ والتأكــد مــن خلوهــا تمامــًا مــن ترسُّ
كافــة الترتيبــات والتدابيــر واالحتياطــات الوقائيــة الازمــة فــي هــذه األماكــن كــي تكــون فــي جميــع 
األوقــات فــي مأمــن مــن حــوادث الحريــق واالنفجــارات. كمــا يجــب أن تخضــع للترخيــص مــن الدفــاع 

المدنــي )اإلطفــاء( طبقــًا للقواعــد الــواردة فــي هــذا الشــأن.

2- متطلبات تصميم وتركيب معدات الطبخ التجارية

1/2 عند تصميم وتنفيذ تركيبات هذه المعدات يجب أن تتوافر فيها االحتياطات المناسبة للوقاية من الحريق 
خاصًة فيما يتعلق بالتهوية الازمة لتصريف الغازات، ويجب عمل الصيانـــة الدوريـــة الدائمـــة إلزالـــة 

الشحوم عنها وابتعادها عن أية مواد قابلة لاشتعال  مع التقيد بالمتطلبات الواردة في الفصل )6/2/4(.
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2/2 يجب تقديم المخططات والتصاميم الكاملة لهذه المعدات للدفاع المدني )إلطفاء( تمهيدًا لدراستها 
واعتماد قبل المباشرة بتركيبها.

3/2 يجب تركيب هذه المعدات من قبل جهاز فني متخصص وُمدّرب على أعمال تركيب معدات الطبخ التجارية.

4/2 يجب ترك فراغ اليقل عن ½ م بين معدات الطبخ )أو أقماع تصريف األبخــرة والحــــرارة الناتجـــة 
عنها( وأية مواد مجاورة قابلة لاشتعال. ويمكن تقليل هذه المسافـة في حــدود متطلبــــات الدفـــاع 

المدني )اإلطفاء( كحماية المعدات )بالفصل بينها( بواسطة ألواح عاكسة أو عازلة للحرارة.

3- متطلبات قنوات سحب وتصريف أبخرة الطبخ

1/3 يجب تصميم قنوات تصريف األبخرة والحرارة بحيث ُتقلِّل من تجّمع الشحوم إلى الحد األدنى، على أن 
ال تقل سرعة الهواء داخل أي من هذه القنوات عن 152 ) م/دقيقة(.

2/3 يجب تصنيع قنوات التصريف والدعامات الخاصة بها من الحديد الكربوني بسماكة ال تقل عن 1.5 
ملم أو أي مادة أخرى تكون بذات المتانة والتكافؤ وتكون مقاومة للحريق والصدأ.

3/3 يجب ضمان إحكام الوصات بين أجزاء قنوات التصريف لمنع التسّرب، وعلى أن يكون ِلحامها من
 الخارج.

4/3 يجب تنفيذ تركيبات قنوات التصريف من خال جدران أو فواصل مقاومة للحريق إذا اقتضـت الحاجــة.

5/3 يمنع توصيل قنوات تصريف أبخرة الطبخ بأي أنظمة أو قنوات سحب أو تصريف متصلة بمعدات أخـرى.

6/3 يجب توجيه القنوات إلى خارج المبنى ودون انحناءات.

7/3 يجب تزويد قنوات التصريف بفتحات )ذات أبواب( ألغراض الكشف والتفقد والصيانــة والتنظيــف.

8/3 يجب حماية )طلي( أسطح الجدران الخارجية لقنوات التصريف بمواد مقاومة للعوامــل الجويـــة أو 
.Stainless Steel كخيـار آخر( تصنيعها من الفوالذ المقاوم للصدأ(

9/3 يمنع تركيب أية قواطع داخلية في قنوات التصريف إال إذا كانت مطلوبــة ضمـــن تصميـــم أنظمـــة 
ومتطلبات الدفاع المدني )اإلطفاء(.

10/3 يجب أن تكون نهاية قنوات السحب متجهة إلى األعلى بعيدًا عن أرضية سطح المبنى بارتفاع ال 
يقل عن 1 م وأن تبعد بمقدار ال يقل عن 3 م من المباني المجاورة.

11/3 يجب اختيار مراوح السحب تبعًا لقدراتها على سحب الكمية المطلوبة من األبخرة - مع األخذ 
باالعتبار مقدار االنخفاض )فقدان( في الضغط نتيجة لاحتكاك.
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12/3 يجب أن يكون مفتاح التحكم اليدوي لمروحة السحب بجوار قمع التصريف، كما ُيفّضل وجـود 
ل بمصهر حراري )برابط انصهاري(  ُيثبَّت داخل قمع التصريف بحيث  مفتاح فصل موصَّ

ينصهــــر )يفصـــل الكهرباء( عند °232م.

13/3 يجب تشغيل نظام سحب الهواء وتركه يعمل بصورة متواصَله طوال فترة عمل معدات الطبخ.

4- متطلبات مرشحات عزل وإزالة شحوم الطبخ

1/4 يجب تزويد كافة أنظمة تصريف أبخرة المطابخ بمرشحات لعـزل الشحــوم، مثل المرشحات المــــزودة 
بمادة الفحم النباتي أو المرشحات المصنوعة لذات غرضها.

2/4 يجب تثبيت أداة الترشيح بإحكام داخل نظام التصريف وأن يكون بعيدًا ما أمكن عـن جهــــاز الطبـخ 
ولمسافة ال تقل عن 1.5م بعيدًا عن الغازات واللهب المكشوف، كما يجب أن ال تزيد زاوية ميله 

األفقــي عن 45 درجة.

3/4 يجب أن يكون للمرشح وعاء لتجميع تراكمات الشحوم السائلة فيه - و يكون موصًا بـه - علـى أن 
ال تزيد سعته عن 5 لتر.

4/4 يمنع تشغيل معدات الطبخ )المصممة بنظام المرشحات( بدون جهاز الترشيح الخاص بهذه المعدات.

5- المتطلبات الكهربائية لمعدات الطبـخ

1/5 يجب تجهيز وتركيب كافة المعدات واألعمال الكهربائية والمحتمل تعّرضها ألبخــرة الطبــخ والشحــوم 
والحرارة وفقًا لألصول الفنية المعتمدة في هذا المجال وطبقًا لمتطلبات وزارة الكهرباء.

2/5 يمنع تركيب أية أجهزة كهربائية داخل قنوات التصريــف ما لم تكــون مصممــة أساســًا ومختبـــرة 
لغرض التصريف، وإذا كانت غير ذلك فيجب أن توضع بعيدًا عن مسـار األبخــرة )خارج ممر التصريف( 

وضمن لوحة مضاءة معزولة تمامًا عن األبخرة.

6- متطلبات الصيانة

1/6 يجب تزويد معدات الطبخ بأجهزة سامة مناسبة، مــع إزالة الشحــوم عنهــا بشكــل دوري - أو علــى 
فترات منتظمة - كما هو مذكور في التالي:

1/1/6  أواًل: المطاعم الكبيرة ومعدات الطبخ الضخمة:
1- يجب تنظيف المرشحات وإزالة الشحوم عنها يوميـًا.
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2- يجب تنظيف أقماع مداخن التصريف وإزالة الشحوم عنها مرتين أسبوعيًا.
3- يجب تنظيف قنوات السحب والتصريف وإزالة الشحوم عنها مرًة كل ثالث شهور.

2/1/6  ثانيًا: المطاعم - ومعدات المطابخ - الصغيرة:
1- يجب تنظيف المرشحات وإزالة الشحوم عنها مرتين أسبوعيًا.

2- يجب تنظيف أقماع مداخن التصريف وإزالة الشحوم عنها مرة واحدة كل أسبوعين.
3- يجب تنظيف قنوات السحب والتصريف وإزالة الشحوم عنها مرًة كـــل ســـت شهـــور.

3/1/6  ثالثًا: يجب تنظيف كافة معدات الطبخ وما حولها )وإزالة الشحوم عنها( يوميـًا.

2/6 يجب تنظيف المعدات الــواردة فــي البنــد السابــق )1/6( باستخــدام مركب كيمــاوي يتكــون مــن 
هيدروكسيد الكالسيوم بنسبة )1/3( وكربونات الكالسيوم بنسبة )2/3( أو ما يماثله، حيث تعمــل هـذه 
المركبات على إذابة الشحوم )صابونيًا( مما يسهل إزالتها من المعدات وتنظيفها من قنوات السحــب 

والتصريف.

3/6 يجب األخذ في اإلعتبار ضمان وجود تهوية متواصلة فاعلة وكافيـة أثنـاء عمليــة التنظيــف.

4/6 يجب رش قنوات السحب والتصريف بماء الجير بعد االنتهاء من عملية تنظيف الشحوم عنه.

5/6 يمنع استعمال المذيبات القابلة لاشتعال إلزالة الشحوم في المطابخ أوعن معدات الطبخ.

6/6 يمنع الشروع في عمليات التنظيف قبل التأكد من إتمام فصل المفاتيح الكهربائية والكاشفات وغلق 
أسطوانات مواد وأنظمة اإلطفاء - إن وجدت - بحيث ُيعاد تشغيلها بعد عملية التنظيف، لضمان عدم 

تفعيل أنظمة اإلطفاء عرضيًا أثناء عملية التنظيف.

7/6 ُيمنع منعًا باتًا عملية إشعال شحوم قنوات السحـب والتصريـف بغرض التخّلص منهــا - حتـــى وإن 
كانت )من حيث التصميم( تتحّمل مثل هذا العمل.

7- متطلبات الحماية من الحريق لمعدات الطبخ

1/7 يجب حماية معدات الطبخ الكبيرة بواسطة معدات إطفاء الحريق التلقائية التي تحتوي على ثاني أكسيد 
الكربون أو العوامل الكيميائية الرطبة Wet Chemical Agents )البودرة الرطبة( أو الرغوة أو 

أية مــواد أخرى معتمدة لمثل هذه المعدات، إضافة إلى مطفآت الحريق اليدوية التي تعمل بمساحيق 
اإلطفاء الجافة القلوية )بيكربونات الصوديوم وبيكربونات البوتاسيوم( وفقًا لمتطلبات الدفاع المدني 

)اإلطفاء(.

2/7 يجب تركيب معدات الحريق الثابتة في مواقع نافذة وفاعلة لقذف مواد اإلطفاء على الحريــق بشكـل  
مباشر. ويتم تحديد نوعية معدات الحريق وفق متطلبات الدفاع المدني )اإلطفاء(.

الباب الثاني - الفصل التاسع
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3/7 يجب أن تكون معدات الحريق الثابتة متصلة بكل ُنُظم اإلطفاء الموجودة حول معدات الطبخ بحيث 
يتم تشغيلها جميعًا في آن واحد.

4/7 يجب تغيير الروابط االنصهاريــة Fusible Links  )لتشغيل معــدات الحريــق( ورؤوس مرشــات 
الحريق سنويًا على األقل وذلك ضمانًا الشتغالها بشكل سليم وصحيح عند الحريق.

5/7 يجب أن تكون معدات الحريق متصلة )عن طريق لوحـة تحكمهـــا( بأنظمـــة تزّود معـــدات الطبــخ 
بالوقود - بطريقة لضمان الغلق اآللي لجميع مصادر الوقود واإلشعال لجميع المعـــدات في حـــاالت 

الحريق.
6/7 يجب أن تكون العامات اإلرشادية الخاصة بتشغيل أنظمة اإلطفاء في مكان بارز وظاهر للعيان.

7/7 يجب تفقد وفحص وصيانة أنظمة اإلطفاء بشكـل دوري من قبـل جهـة معتمــدة لهــذا الغــرض مـن 
الدفاع المدني )اإلطفاء(.

8/7 يجب الحصول على شهادة فحص من قبل الجهة المعتمدة للفحص ألنظمة اإلطفاء يتم طلبها عند الكشـف 
التفقدي الميداني للدفاع المدني )اإلطفاء(.
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الوقاية من الحريق والسالمة في المختبرات

الوقاية من الحريق والسامة في المختبرات

تعاريف تمهيدية:
  Enclosure عبــارة عــن ضميمــة :Chemical Fumes Hood غطــاء )خزانــة( األبخــرة الكيميائيــة
)صنــدوق شــبه مغلــق( يكــون بواجهــة زجاجيــة شــفافة - يعتلــي منضــدة مختبــر )أو دكــة عمــل( - مصمــم لســحب 
الهــواء إلــى داخلــه بفعــل تهويــة ميكانيكيــة مســتقلة لســحب الهــواء )مــن الخزانــة( باســتمرار وتصريفــه للخــارج 

مباشــرة كمــا هــو بالشــكل )2-10-1(.

ــالت  ــرة للتفاع ــكل مخاط ــي تش ــواد الت ــي الم ــة :Incompatible Materials ه ــت وافق ــر الم ــواد غي الم
الخطــرة مــع المــواد األخــرى المتواجــدة معهــا بنفــس موقــع التخزيــن - خاصــة فــي ظــروف احتمــاالت تعرضهمــا 
للتقــارب أو االلتقــاء أو االختــالط العرضــي أو المتعمــد ممــا ينتــج عنــه حــدوث تفاعــالت خطــرة قــد تــؤدي إلــى 
االشــتعال أو االنفجــار أو تولــد غــازات ســامة أو تنتــج مــواد خطــرة أخرى.يحتــوي ملحــق هــذا الجــزء علــى المــواد 

غيــر المتوافقــة الشــائعة.

المواصفــة البريطانيــة SB 674 واألمريكيــة 48E MTSA )الفئــة أ A ssalC 0-52( : يوفــر المعيــار 
البريطانــي )مــن االختبــارات BS 476 )Part 6 & 7(( األدلــة التــي تبيــن بــأن أداء الحريــق للمنتــج الــذي تــم 
اختبــاره هــو أداء مــن الفئــة 0 )أي أن التغلغــل واالنتشــار الســطحي للهــب فــي المنتــج = 0( بينمــا يوفــر المعيــار 
األمريكــي )مــن اختبــارSTM E84 ( األدلــة التــي تبيــن بــأن أداء الحريــق للمنتــج الــذي تــم اختبــاره هــو أداء مــن 

.A الفئــة

1- تمهيد ومتطلبات عامـّة

1/1 هذا الفصل يتعّلق بمخاطر الحوادث الشائعة في المختبرات التي تتعامل بالمواد الكيميائية والسوائل 
االشتعالية والغازات المضغوطة والمواد األّكالة وغيرها من المواد الخطرة التي تتطّلــب احتياطــات 
وقائية معينــة نظـــرًا لما تشكل من خطورة خاصة على العاملين والممتلكات، فضــًا عن المخاطــر 

التي قد تنجم عن بعـض المعـــدات المستخدمة في هذه المختبرات.

2/1 عند تحديد المتطلبات الوقائية للمختبر يجب مراعاة متطلبات العناصر اإلنشائية والتصميم الخــاص 
بالمختبرات  )كاالعتبارات المرتبطة بغرض المختبر وطبيعة عملــه وخصوصيتــه التشغيليــة( كمـا 
يجب مراعـــاة متطلبـــات التجهيزات الخاصة بإطفاء الحريق والمتطلبات الوقائية الخاصة المختبر.

3/1 يجب أن تكون معدات وأجهزة المختبر من األنواع المعتمدة والمخصصة لغرض كل استخدام.
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4/1 يجب األخذ في االعتبار المواد الكيماوية المتداولة في المختبر من حيث طريقة إستعمالها وتخزينها 
وتداولها والتخّلص من مخلفاتها كالسوائل االشتعاليــة والغــازات المضغوطــة ووجـــود حيوانــات 

التجارب والمواد الُمِشّعة.

5/1 يجب األخذ في االعتبار اإللمام التام للعاملين بمفاهيم وأساسيات تشغيل المختبرات بما في ذلك 
اتباع إجراءات السامة المهنية أثناء العمل للحد من الخسائر واإلصابات التي قد تنجم عن حوادث 

الحريق أو اإلنفجــار أو تسرب الكيماويات الخطرة وما إلى ذلك. 

6/1 ال يطبق هذا الفصل على المختبرات التي ال تتعامل بالمواد الكيميائية أو االشتعالية الخطرة 
)كمختبرات الفيزياء أو مختبرات اإللكترونيات وما شابهها( والتي قد تستعمل الكميات البسيطة من 

بعض المواد الخطرة لدواعي التنظيف مثا .

2- متطلبات مواقع المختبرات

1/2 يجب أن يكون موقع المختبر مفصواًل عن المختبرات األخرى - أو األجزاء األخرى من المبنى 
والمجاورة - بجدران مقاومة للحريق لمدة ال تقل عن ساعة واحدة.

2/2 يمنع إقامة المختبرات في السراديب.

3- متطلبات المختبرات

يختلــف تصميــم وإنشــاء المختبــرات باختــالف نــوع المختبــر وغرضــه وتبعــًا لطبيعــة الخطــورة القائمــة )حريــق 
أو انفجــار أو خــالف ذلــك( والمرتبطــة أساســًا بنوعيــة المــواد المتداولــة فيــه.

1/3 يعتمد إنشاء المختبرات على اعتبارين أساس هما:
1- نوع وكمية المواد الخطرة المتواجدة و/أو المتداولة في المختبر.

2- مساحة المختبر وموقعه نسبة للمباني )أو األجزاء( المجاورة.

2/3 عناصر ومواصفات البناء:
1/2/3  يجب أن تكون كافة عناصر البناء ومكونات مبنى المختبر من مواد غير قابلة لالشتعال.

2/2/3  يجب أن تكون التشطيبات الداخلية ألسطح جدران وأسقف المختبر والممرات المؤديــة للمختبـر 
مقاومة النتشار اللهــــب طبقـــًا للمواصفــــة البريطانيــــة BS 476 أو االختبــــار األمريكـــي 

.)25-Class A 0 الفئة أ( ASTM E84
3/2/3  يجب أن تخضع متطلبات مسالك الهروب في المختبرات لنظام المباني طبقًا لمتطلبات الدفاع المدني 

          )اإلطفاء( الواردة في الجزء األول.
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4/2/3  يجب أن ال يِقل عدد مخارج المختبر عن إثنين - على أن يؤديان إلى خارج المبنى مباشرة أو إلى 
ممرات هروب سالكة للخارج - في حال:

1- إذا كانت مساحة المختبر أكثر من 100 م2.
2- إذا كانت مساحة المختبر أكثر من 50 م2 ويحوي كميات كبيرة من السوائل االشتعالية، أو إذا 
كان المختبر يحوي غطاء األبخرة الكيميائية بجانب المدخل الرئيسي أو كان يحوي اسطوانات 

غازات مضغوطة.

5/2/3  يجب أن ُتفتح األبواب باتجاه الهروب وإلى الخارج مباشرة.
6/2/3  يجب وضع عالمات إرشادية تدل علـى مخــــارج الطوارئ.

7/2/3  يجب أن تكون عناصر بناء الغرف المصممة للتخزين - سواء كانت منفصلة أو في حيز مستقل 
داخل المختبر - ذات مقاومة للحريق لمدة ال تِقل عن ساعة واحدة مع ضمان التهوية الكافية لها.

3/3 تهوية المختبر:
1/3/3  يجب تصميم المختبرات الُمزّودة بنظام تهوية ميكانيكية للخارج بحيث يوفـر ضغطًا داخليًا للمختبـر 

يكون دائمًا سالبًا نسبًة للمرات الجانبية المجاورة والمناطق الخارجية - لضمان عـدم وصول 
األبخرة التي قد تصدر من المختبر إليها.

2/3/3  يجب أن يكون موقع أنظمة سحب وتصريف الهواء بعيدًا عن مداخل الهواء إلى المختبـر كما يجـب 
          أن تكون مفصولة ومرتفعة بدرجة كافية.

3/3/3  يمنع السماح أو تطويع أنظمة قنوات تكييف الهواء )تدفئة وتبريـد( في المختبرات لسحب وتصريف 
األبخرة أو الغازات المتصاعدة في المختبر.

ّعـة(  4/3/3 يجب تمرير الهواء المسحوب من المختبرات )خاصة إن كانت ُمحّملة بالجراثيم أو المواد الُمشِّ
عبر مرشحات ذات كفاءة عالية ومخصصة لذلك بهدف حجز المواد الضارة قبل تصريفها إلى 

الهواء الخارجي.

5/3/3 غطاء )خزانة( األبخرة الكيميائية Chemical Fumes Hood: يجب تجهيز المختبر بغطاء 
)خزانة( األبخرة الكيميائيـة )شكل 1-10-2( وقنــــوات مداخـــن للتخّلص من الغازات واألتربة 

واألبخرة الخطرة وذلك بتصريفها - بشكل دائم - للحد من تركيزها في المختبر وأجواء العمل.

237

-195-



اجلريدة الر�سمية العدد )1365(
الوقاية من الحريق والسالمة في المختبرات

شكل )1-10-2(: غطاء )خزانة( األبخرة الكيميائية

6/3/3  يجب أن تتوفر في غطاء األبخرة وسيلة تبين معدل تدفق الهواء.
7/3/3  في حال وجود أكثر من غطاء أبخرة، يجب تصميم وتركيب منظوماتها بحيث يستقل كل منها عن 

البقية، وال يؤثر إغالق واحدة منها على بقية النظام.

8/3/3  يجب تصميم غطاء األبخرة بحيث ال يسمح برجوع الهواء المسحوب مرة أخرى إلى داخل المختبر 
أثناء  التشغيل.

9/3/3  يجب تزويد غطاء األبخرة بوسيلة إغالق خارجية وفي مكان بارز وسهل الوصول إليه.
10/3/3 في حال تسخين حمــض البيركلــوريك Perchloric acid  لدرجــة أعلــى من درجــة حــرارة 
الغرفـة يجب  استخدام غطاء أبخرة مستقاًل له ومخصصة للغرض، ويكتب عليـه )خاص لعمليــات 

حمض البيركلوريك(.

4- متطلبات السامة لمعدات المختبر

1/4 يجب أن تكون كافة المعدات الموجودة في المختبر - بما في ذلك الثابتـة والمتنقلــة وكذلك المعـدات 
الخاصة بخدمات مبنى المختبر - معتمدة ومخصصة للغرض المنشود.

2/4 يجب إِلمام كافة العاملين في المختبر وكذلك رجال الدفاع المدني )اإلطفاء( بكافة نوعيات المعـــدات 
الموجودة داخل المختبر وأغراض استخدامها ومواقعها - بما في ذلك المعــدات الخاصــة بخدمــات 

المبنى - بحيث يمكن التعامل معها بسهولة في حاالت الطوارئ.
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3/4 يجب تجهيز التمديدات الكهربائية وفقًا لمواصفات وزارة الكهرباء مع مراعاة الزيــادة المحتملــــة 
لألحمال وتوفير عدد كاٍف من الُمصهرات Fuses المناسبة.

4/4 يجب تأريض كافة معدات المختبر تفادييًا لألخطاء واإللتماس المحتمل في الدوائـر الكهربائية، كما 
يجب تفقد نظام التأريض بشكل دوري منتظم من قبل المختصين - بما في ذلك تفقد حالة الكابـات 

أو األساك وصواميل المرابط وخافه.

5/4 يجب توفير مصدر إضافي للكهرباء لتشغيل مراوح السحب.

6/4 يجب اختيار مواقع األجهزة والمعدات بداخل المختبر بحيث يكون المكان آِمن وخال من العوائق.

7/4 يجب إرجاع جميع المعدات والمواد إلى أماكنها المخصصة بعد اإلستعمال.

5- متطلبات الوقاية والسامة المهنية في المختبرات

1/5 ُتعَهد مسؤولية المختبر إلى شخص كيميائي ذو خبرة كبيرة بحيث يكون مسئواًل عن توجيه وإرشاد 
العاملين عن المخاطر المحيطة بداخل المختبر.

2/5 يمنع شروع األفراد بالعمل دون إذن ووجود مسؤول المختبر.

3/5 يجب تحديد فرد - في كل مجموعة عمل - في المختبر للتأّكد من سامة المعدات قبل انصرافه، 
وكذلك التأّكد من أنه تّم إغاق صمامات الغاز وفصل الكهرباء عن أجهزة المختبر.

4/5 يجب تزويد المختبر بمعدات إطفاء تبعًا لخطورته النوعية، وعلى أن ال تقل عن مطفــأة حريـــق 
يدوية واحدة تكون مناسبة من ناحية الحجم والنوعية إضافة إلى جهاز إنذار يدوي.

5/5 يجب توفير بطانيات مخصصة إلخماد الحريق تحفظ بحالة جيدة في مكان سهــل المنــال وقريب من 
مناضد العمل مع توفير اإلرشادات الواضحة بكيفية استخدامها.

6/5 يجب إِلمام العاملين بكيفية استعمال المطفآت اليدوية وكيفية إطاق )تشغيل( أجهزة اإلنذار وغلــق 
الصمامات الرئيسية للغازات المستعملة في المختبر.

7/5 يجب خلو كافة ممرات الهروب في المختبر من أية معوقات )طاوالت، معدات، تجهيزات، إلخ(.

8/5 يجب تدريب العاملين على خطط اإلخاء الطارئ، مع ضرورة التقييـم الــدوري لتلك الخطــط لتقليـل 
أخطـاء التطبيق التي قد تظهر فيها.

9/5 يجوز تزويد المختبرات بمرشات مياه تلقائية - بما فيها المخازن الملحقة - مراعيًا في ذلك احتماالت 
تواجد مواد كيماوية قد تتفاعل مع الماء مما يؤدي إلى نتائج عكسية. ففي هـذه الحاالت يمكن تجهيـــز 

تلك المختبرات بنظم أخرى مائمة للحماية من الحريق.
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10/5 يجب تزويد المختبر بأجهزة إنذار تكون مسموعة بوضوح، كمـا يجــب توصلهــا بلوحــة اإلنـــذار 
الرئيسية وتوصيلها أيضًا بنظام آلي إليقاف عمل التكييف في حاالت الطوارئ.

11/5 يجب تزويد المختبرات التي لها أكثر من مخزنين ملحقين بخراطيـم مطاطيــة مقــاس 1.5 بوصــة 
مع فوهــة حريق متصلة بمصدر مياه مستمر.

12/5 يجب القيام بالكشف والصيانة الدورية على معدات اإلطفاء أو أجهزة اإلنذار في المختبر.

. )A,B,C(13/5 يجب تزويد المختبرات بمطفآت حريق يدوية من األنواع المناسبة لحرائق الفئة

14/5 في حال وجود معادن قابلة لاشتعال - أو هيدريدات المعادن Metal Hydrides  - ضمن المـواد 
المتداولــة في المختبر - يجب التوصية بمطفآت يدوية من األنواع المناسبة لحرائق الفئة D حيث 

ُتحــّدد نوعيـــة مــادة اإلطفاء تبعًا لنوع المعدن. 

15/5 يجب المحافظة دومًا على المطفآت اليدوية في حالة جيدة والتأكد من أنهــا تعمــل بشكــل صحيــح 
وسليم عند الحاجة، كما يجب وضعها في مكان يسهل الوصول إليه ويكون خال من المعوقات.

16/5 يجب وضع عامات تحذيرية على مداخل المختبــر ومناطــق التخزيــن كما يجــب وضــع لوحــات 
إرشادية توضح طبيعة الخطورة القائمة في المختبر جراء خصوصية خطورة المواد المتداولة.

17/5 يجب توفير سطل واحد على األقل يحتوي على رمل جاف ونظيــف الستخدامه في إخمــاد حرائـق 
المــواد الكيماوية أو استخدامه كوسيلة المتصاص تسربات المواد الخطـرة )بنثره عليــها ثـم إعــادة 
تجميعـه والتخلــص منه بطريقة آمنة من قبل متخصصين(، مع التقّيد باستبدال الرمل غير المستخدم 

كـل ثاث شهــور - علــى األقل - لضمان جفافه ونظافته.

18/5 يجب وضع عامات تحذيرية على األوعية التي تحوي المـواد الخطــرة )المتداولــة في المختبر( 
بحيــث تبيِّن محتويات هذه األوعية، مع ضرورة إصاح وتبديل العامات التالفة.

19/5 يجب التخّلص من األوعية التي ال تحمل العامات التي تبين نوعية المادة أو المحتوى، وذلك تحت 
إشراف وإرشادات مسؤول المختبر.

20/5 يجب توفير سال لنقل األوعية الصغيرة  وعربات لنقل األوعية الكبيرة المتداولة في المختبر.

21/5 يجب المحافظة على نظافة األرضيات من الزيوت والشحوم والماء و المواد األخرى التي قد تؤدي 
إلى حوادث انزالق العاملين.

22/5 يجب أن تكون مبّردات المواد )الثاجات( المستخدمة في المختبرات من نوع محكم الغلق بحيـــث 
ال تسمـح بتسّرب أبخرة السوائل منها، ويفّضل أن تكون تمديداتها الكهربائيـة من النــوع العــازل 

للشرر.

23/5 يجب أن ال تزيد كمية البيروكسيدات العضوية في المختبرات عن المقادير الازمة إلنجاز التجارب.
24/5 يجب أن تكون أوعية تخزين السوائل االشتعاليـة والمـــواد األّكالــة معتمدة ومخصصة للغــرض.
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25/5 ُيحظر االحتفاظ بأكثر من الحد الُمقّرر من المواد الخطرة - لإلستعمال اليومي في المختبر - مــع 
  Safety Cabinet االحتفـاظ بالفائض في خزانات خاصة للغرض أو وضعها في الكبائن اآلمنــة

الحتـواء أبخرتها وإنسكاباتها المحتملة.

26/5 يجب أن يكون العاملين في المختبـر علــى درايــة تاّمــة بخــواص المــواد التــي يتعاملــون معها 
وخواصها الخطـرة على وجه الخصوص. كما يجـب توفــير » ورقة بيانــات السامـــة للمــادة » 
Material Safety Data Sheet MSDS - لكل مادة مع حفظها في مكان آمن يسهل الوصـول 

إليها.

27/5 يجب تعبئة العبوات الصغيرة في غرفة خاصة - تحتـوي على تهويــة ميكانيكيــة مناسـبة لتجديــد 
الهواء - أو تحت غطاء األبخرة.

28/5 يمنع إجراء أي عمل في المختبر منتج للغازات أو األبخرة الضارة إال بداخل حّيز غطـاء األبخــرة.

29/5 يجب تنظيف وإزالة المواد المنسكبة فورًا بحيث ُتخفف األحمـاض بالمـــاء أواًل أو يتـــم معادلتهــا 
بالقلويات قبل تصريفها، وأن ُتغطى الزيوت المنسكبة بطبقة من المواد الماّصة والمخصصة لذلك 

ومن ثم التخلص منهـا بأمان وحسب القواعد المّتبعة.

30/5 يجب حفظ المواد الملوثة - بالزيوت والسوائل وخافه - كاألقمشة والــورق والمـــواد األخـــرى 
المستعملة للتنظيف في أوعية مغلقة ومخصصة للغرض بحيث يتم تصريفهــا بأمــان فــي نهايــة 

اليوم.

31/5 يجب الفصل بين المواد غير المتوافقة Incompatible Materials تجنبًا لتماسها العـارض مع 
بعضها.

32/5 يجب التخلص من جميع المواد الكيميائية في المختبرات بطرق آمنة طبـقًا لتعليمـــات وتوصيـــات 
الجهة الُمصنِّعة.

33/5 يجب التخّلص من المخلفات الخطرة في المختبرات من قبل ذوي الخبرة والتمرس في هـذا المجال 
ولديهـــم المعرفة التاّمة بنوعيات السوائل االشتعالية والمواد الخطرة وكيفية التخّلص منها بطريقــة 

سليمـــة دون أن تتسبب في تلوث المياه أو التربة ودون أن تتسبب في أية أضرار أخرى.

34/5 يجب تخزين واستخدام أسطوانات الغاز في المختبرات طبقًا للمتطلبات الــواردة في البـــاب األول 
ها وتثبيتها في صفوف منتظمة وبعيدًة عن الحــرارة أو عن أيــة  مــن هــذا الجزء. كما يجب رصَّ

مصادر إشعال.

35/5 يمنع تخزين ووضع أسطوانات الغازات - بأنواعها - داخل المختــبرات التــي في األدوار العليــا، 
ويسمــح فقــط بوضع أسطوانات الغازات داخل المختبرات التي تكون في الـدور األرضــي وأحـــد 

جدرانها - على األقل - يطــل للخارج مباشرة ويحوي منافذ لتصريف االنفجار.
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36/5 للدفاع المدني )اإلطفاء( الحق بتحديد أنواع الغازات وعدد أسطواناتها التي ُيسمح بوضعها داخل 
المختبر. 

37/5 يجب أن ُتخزن أسطوانات الغازات القابلة لاشتعال بعيدًا عن الغازات المؤكســدة باألخــص وعــن 
أية أسطوانات لغازات أخرى، أو تكون مفصولة عنها بعناصر بناء ذات مقاومـة للحــريق لمــدة ال 

تقل عن ساعة واحدة.

38/5 عند تخزين أسطوانات الغاز يجب فصل المملوءة منها بشكل مستقل عن األسطوانات الفارغة.

39/5 يمنع استعمال أسطوانات الغازات المضغوطة غير المجهزة بمنظمات للضغط، كما يجب أن تكـون 
المنظمــات مناسبة لاستخدام لنوعية كل غاز.

40/5 يجب تمييز أسطوانات الغاز في المختبر بعامات ُتبّين نوعيته محتواها وطبيعة خطورتهـا. كمـــا 
يجب وضع عامات تحذيرية خارج المختبر ُتبّين خطورة الغاز المستخدم ونوعيته.

41/5 يمنع استعمال أية تمديدات لنقل الغاز ما لم تكن التمديدات مخصصة لنقل ذات الغاز.

42/5 ُيحظر نقل الغازات )المضغوطة أو المسالة( من  أسطوانة إلى أخرى.

43/5 يجب اتخاذ الحيطة والحذر عند فتح صمامات أسطوانات الغاز، مع ضرورة إحكام غلقها في حال 
عدم استعمالها.

44/5 يجب إبعاد أسطوانات الغاز عن التمديدات الكهربائية.

6- متطلبات السامة والوقاية من أخطار المختبرات الخاصة

1/6 أخطار المواد البيولوجية:
1/1/6 ُتشكِّل المختبرات التي تجري فحوصات على الحيوانـات واألمراض المعديـــة والساريـــة - أو علـى 
المـــواد الساّمة - العديد من مخاطر السالمة على العاملين في المختبرات، وعلى اآلخريـن المتواجديــن 
فيها والمترددين عليها ألسباب وأغراض أخرى أثناء الحوادث الطارئة. وحوادث الحريق واالنفجارات 

في مثل هذه المختبرات ترتبط بصفة خاصة بالعديد من المخاطر المصاحبة التي أهمها:

1- انتشار المخاطر البيولوجية المتمثلة في انتشار السموم والجراثيم والفيروسات.
2- تعّرض رجال الدفاع المدنــي )اإلطفــاء( - والطــوارئ األخــرى - لألخطــار الخاصــة التي 
تواجههم في المكان، األمر الذي يتطلب منهم أن يكونوا على معرفة مسبقة بطبيعـة الخطــورة 

في المختبرات البيولوجية وبمهارات التعامل معها.
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2/1/6  يجب توفير أجهزة التنفس ومعدات الوقاية الشخصية )كالسترات الواقية والقفازات وخالفه( وعلى 
أن تكون هذه المعدات صالحة وجاهزة عند الحاجة.

3/1/6 يجب تمييز المختبرات ذات الخطورة الخاصة بالعالمات الدوليـــة الخاصة والمعتمدة بحيــــث تكون 
واضحة وتبين طبيعة خطورتها - والمخاطر الخاصة المصاحبة لحوادثها. كما يجــب أن تكــــون هناك 

تعليمـــات ظاهرة لجميع العاملين في هذه المختبرات بإرشادات السالمة واإلجراءات الواجب اتباعها 
في حالــة الطـــوارئ.

2/6 أخطار المواد الُمّشّعة:
1/2/6 ُتشكِّل المختبرات التي تتعامل بالمواد الُمشّعة درجة بالغة من الخطورة للعاملين فيهــا - أثنــــاء 

الحــوادث الطارئة فيها - ولألشخاص اآلخرين المتواجدين فيها والمترددين عليها ألسباب وأغراض 
أخرى. وعليه فإنه يجب أن يكون هناك تنسيق مسبق ودائم بين طاقم السالمة في المختبرات ورجـال 

الدفـاع المدني )اإلطفاء( لحاالت الطوارئ.

2/2/6 يجب أن يحمل العاملين في هذه المختبرات في جميع األحوال - وبشكل دائم - بطاقة قيـاس الجرعــة 
اإلشعاعية أثناء العمل على أن يتم إخضاع هذه البطاقات للقراءة الدورية من قبـل القســـم الصحـــي 

المختص للتحقق من قياس مقدار تعرض األفراد لإلشعاع.

7- معدات الوقاية الشخصية في المختبرات

إن معــدات الوقايــة الشــخصية مــن الضروريــات لتحقيــق برنامــج الســالمة داخــل أي مختبــر، ممــا يتحتــم توفيرهــا 
ــر  ــر. كمــا يجــب توفي ــي المختب ــة ف ــات الحــوادث والحــاالت الطارئ ــار إصاب وتجهيزهــا لالســتعمال للحــد مــن آث
ــازات  ــة والقف ــة الشــخصية )كالســترات الواقي ــداء معــدات الوقاي ــة ارت ــة واإلرشــادية بشــأن أهمي البرامــج التعليمي

وخالفــه( وطــرق غســيل األوعيــة، مــع ضــرورة تدريــب العامليــن علــى القيــام باإلســعافات األوليــة.

1/7 يجب توفير موقع أو أكثر لمرشات السامة Safety Showers المستخدمــة في حـــاالت الطوارئ 
لحماية األشخاص من أخطار األحماض والقلويات والغازات الساّمة والحرائق والمواد األخرى 

التي تتطّلـــب كميـــات وفيرة من الماء بقصد التخفيف أو التبريد أو شطف الكيماويات أو أخطــــار 
المابـــس المشتعلــــة. ويجـــب أن تشتمل هذه المرشات على مخرجين للماء، واحد في األعلى 

لكامل البدن واآلخر جانبي وخاص للعينين كمـا في شكل)2-10-2(.

2/7 يجب أن يكون موقع مرش السامة في مكان خاٍل من العوائق ويسهل الوصول إليه بحيث ال يبتعــد 
أكثر من 10م عن مدخل المختبر، كما يجب توفير عامات إرشادية لمواقع مرشات السامة.
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شكل )2-10-2(: مرش السالمة

3/7 يجب أن يكون ذراع فتح المرش سهل التشغيل )سحبًا إلى األسفل( وأن يكون هناك مجرى لتصريف 
المياه الملوثـة في أرضية المرش.

4/7 يجب أن تكون مواقع مرشات السامة بعيدة عن أجهزة ومصادر القوة الكهربائية.

5/7 يجب اختبار مرشات السامة بشكل دائم وتسليكها كل ست شهور على األقل لضمان صاحيتها 
وقت الحاجة.

6/7 يجب توفير أوعية إضافية لغسيل العيون بالمختبر في حاالت اإلصابة العرضية الطارئة على أن 
تكون هذه األوعية بحالة نظيفة وجاهزة لاستعمال.

7/7 ُيحظر على العاملين ارتداء المابس الفضفاضة أو التي تكون بدون أزرار )مفتوحة من األمام(.

8/7 يجب استخدام أدوات الشفط الخاصة لسحب السوائل األكالة أو الساّمة، وُيمنع شفطها بالفم.
9/7 عند التعامل مع المواد األّكالة يجب على العاملين ارتداء القفازات والرداء الخاص للغرض )مريلة 

مقاومة للمــواد األكالة(.

10/7 يجب توفير أقنعة أو أجهزة تنفس مناسبة لنوعيات الخطورة المختلفة بداخل المختبر، كمـا يجــب 
توفير معدات اإلسعافات األولية مع حفظها بحالة جّيدة وعلى أن تكون جاهزة لاستعمال الفوري.
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المصــادر 

المراجع العربية
1- مسودة نظام الوقاية من الحريق في المباني 0791، اإلدارة العامة لإلطفاء، دولة الكويت.

2- نظام البناء في بلدية الكويت 5891، دولة الكويت.

المراجع األجنبية

3- مشروع نظام السامة من الحريق في المباني 9791، اإلدارة العاّمة لإلطفاء، إعداد رالف جونسون، 
دولة الكويت.

4- Fire Protection Specification Standards, National Fire Codes NFC, National 
Fire Protection Association NFPA Inc., 1 Batterymarch Park, Quincy, MA, USA.

-NFPA  30   Flammable And Combustible Liquids Code 2008 Edition.

-NFPA  31   Standard for the Installation and Use of Oil-Burning Equipment 2006 
                     Edition.

-NFPA  33   Standard for Spray Application Using Flammable or Combustible 
                    Materials 2007 Edition. 

-NFPA  34  Standard for Dipping & Coating Processes Using Flammable or 
                    Combustible Liquids 2007 Edition.

-NFPA  43   C Oxidizing Materials, Gaseous, Storage 1986 Vol.2.

-NFPA  43   D Pesticides In Portable Containers 1986 Vol.2.

-A          45   Standard on Fire Protection for Laboratories Using Chemicals 2004 
                     Edition.

-NFPA   51  Standard for the Design and Installation of Oxygen – Fuel Gas for 
                     Welding, Cutting, And Allied Processes 2007 Edition.

-NFPA  51   B Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other 
                     Hot Work 2009Edition.

-NFPA   55  Standard for the Storage, Use, and Handling of Compressed Gases and  
       Cryogenic Fluids in Portable and Stationary Containers, Cylinders, 

                    and Tanks 2005 Edition.

-NFPA   58   Liquefied Petroleum Gases Code 2008 Edition.
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-NFPA   59    A Standard for the Production, and Handling of Liquefied Natural 
                      Gas 2009 Edition.

-NFPA   61    C Feed Mills, Fire & Dust Explosion In 1989 Vol.2.

-NFPA   86    Standard for Ovens & Furnaces 2007.

-NFPA  321   Flammable And Combstible Liquids, Classification 1991 Vol.6.

-NFPA  385   Flammable And Combustible Liquids, Tank Vehicles for 1990 Vol.6.

-NFPA  430   Code for the Storage of Liquid  and Solid Oxidizers 2004 Edition.

-NFPA  432   Code for the Storage of Organic Peroxide Formulations 2002 Edition.

-NFPA  495   Explosive Materials Code 1990  Nol.7.

-NFPA  801   Radio Active Materials 1991 Vol.6.

-NFPA  1124  Fire Works, Manufacture, Transportation And Storage of 1988 Vol.8.
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المالحق

تصنيف المواد الخطرة

المجموعات التسع للتصنيف الدولي للمواد الخطرة

المجموعة)1( 
)Explosives( المواد الكيميائية المتفجرة

ــواد  ــن الم ــة( م ــواد مختلف ــن م ــط م ــة خلي ــي هيئ ــائلة) أوعل ــة أو س ــت صلب ــواء كان ــة س ــواد الكيميائي ــر الم تعتب
المتفجــرة إذا نتــج عنهــا بواســطة تفاعلهــا الكيميائــي الســريع كميــة كبيــرة مــن الغــازات التــي تولــد ضغطــا شــديدا 
ودرجــة حــرارة مرتفعــة جــدا ممــا يســبب الضــرر والدمــار لمــا حولهــا. وقــد يتولــد عــن بعــض هــذه المــواد عنــد 
تفاعلهــا ضوًءامصحوبابصوتــا مميــًزا لالنفجــار مــع تصاعــد الغــازات أو الدخــان أوكالهمــا معــا. وتنــدرج المــواد 
الكيميائيــة المتفجــرة ضمــن المجموعــة )1(. ونظــرا الختــالف الخصائــص الكيميائيــة لهــذه المــواد فإنــه ينشــأ عــن 
تفاعالتهــا الكيميائيــة درجــات متفاوتــة مــن شــدة الخطــورة ونواتــج التفاعــل ممــا يرتــب عليــه تقســيمها حســب شــدة 

الخطــورة إلــى ســت فــروع كمــا يلــي:

- فرع الخطورة )1.1( : مواد متفجرة ذات آثار تدميرّية كبيرة جدا.
- فرع الخطورة )1.2( : مواد متفجرة بخطورة مقذوفات.

- فرع الخطورة )1.3(: مواد متفجرة يصاحب انفجارها حدوث حرائق.
- فرع الخطورة )1.4(: مواد متفجرة يصاحب انفجارها انبعاث حراري ضئيل ولها آثار تدميرّية ضئيلة.

- فرع الخطورة )1.5(: مواد متفجرة غير حساسة تماما لالنفجار ولكن عند انفجارها ينتج عنها آثار تدميرّية كبيرة.

- فرع الخطورة )1.6( : مواد متفجرة غير حساسة بدرجة قصوى لالنفجار وليس لها آثار تدميرّية ذات شأن.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1365(
المالحق

المجموعة )2( 
الغازات المضغوطة والمسالة أو المذابة تحت الضغط

)Compressed Or Liquefied Gases(

تصنــف المــواد الكيميائيــة كغــازات عندمــا يكــون الضغــط البخــاري للمــادة  )Vapor Pressure( عنــد درجــة 
حــرارة 50درجــة مئويــة أكبــر مــن 300 كيلــو باسكــــال أو تكـــــون المــادة فــي الحالةالغازيــة عنــد درجــة حــرارة 
20 درجــة مئويــة وعنــد ضغـــــط جـــــوى قياســي مكافــئ مقــداره 101.3 كيلــو باســكال، ويوصــف الغــاز حســب 

حالتــه الطبيعيــة أثنــــاء نقلــه كمــا يلــي:

1-غاز مضغوط ) Compressed Gas (: وهو الغاز - غير المذاب في محلول - الذي يبقى على صورته 
    الغازية تماما عند تعبئته تحت ضغط وعند درجة حرارة 20 درجة مئوية.

2- غاز مسال )Liquefied Gas(: وهو الغاز الذي يتحول جزئيا إلى الحالة السائلة عند تعبئته تحـــت ضغط 
     وعنــد  درجة حرارة 20 درجة مئوية.

3- الغازات المسالة بالتبريد )Refrigerated Liquefied Gas(: وهى الغازات التي تتحول جزئيا إلى
     الحالة السائلـــة عند تبريدها للتعبئة.

4- الغازات المذابة في المحاليل )Gas in Solution(: وهى الغازات التي يتم إذابتها في المذيبـات تحت ضغط 
     مرتفع عند تعبئتها.

وتقسم الغازات في هذه الفئة إلى ثالثة فروع حسب طبيعة خطورتها أثناء نقلها وهى كما يلي:

- فرع الخطورة )2.1(: الغازات القابلة لاشتعـــال )Flammable Gases( : وتعـــرف بالغـــازات التـي 
تكــون قابلــة لالشــتعال عندمــا تكــون ممتزجــة بالهــواء بنســبة حجميــه %13 أو أقــل.أو مــدى ) الفــرق بيــن الحــد 

األدنــى والحــد األعلــى ( قابليتهــا لالشــتعال مــع الهــواء ال يقــل عــن 12 % بالحجــم.

- فرع الخطورة )2.2(: الغازات غير القابلة لاشتعال وغير السامة: وهى الغازات المضغوطة عند 
280 كيلــو باســكال أو أكثــر عنــد درجــة حــرارة 20 درجــة مئويــة , وقــد تكــون غــازات مــن النــوع الــذي يخفــف 
ــد تكــون مــن  ــك ق ــاق, وكذل ــا يســبب االختن ــق مم ــز المغل ــي الحي ــي الهــواء الجــوى ف أو يســتبدل األوكســجين ف
النــوع الــذي يســبب أو يســاهم فــي احتــراق المــواد األخــرى بتوفيــر األكســجين أو العامــل المؤكســد الــالزم لعمليــة 

االحتــراق بفاعليــة أكثــر مــن الهــواء الجــوى, وهــذه الغــازات لــم تصّنــف فــي الفــرع )2.1( والفــرع )2.3(

- فرع الخطورة )2.3(: الغازات السامة )Toxic & Poisonous Gases( : وهى الغازات التـي يتسبــب 
وجودهــا فــي حيــز مغلــق بتركيــز5000 )مّلــي لتــر/ م3( أو أقــل بقتــل %50 مــن حيوانــات التجــارب المتواجدين 

فــي هــذا الحيــز ) LC50≤ 5000 ml/m3(, وهــى غــازات ســامة أو أّكالة بالنســبة للبشــر.
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المالحقاجلريدة الر�سمية العدد )1365(

المجموعة )3(
)Flammable Liquids( السوائل القابلة لاشتعال 

تصنــف المــواد الكيميائيــة الســائلة أو مخاليطهــا أو محاليــل المــواد الصلبــة المذابــة بهــا إلــى مرتبــة الخطــورة رقــم 
ــة لالشــتعال الوميضــي  ــل أبخــرة قابل ــة أو أق ــى 61 درجــة مئوي ــا إل ــع درجــة حرارته ــج عــن رف ــا ينت )3( عندم
ــق  ــق. وأقــل درجــة حــرارة يطل ــار المغل ــز االختب ــى شــعلة قياســية فــي حي ــد تعرضهــا إل )تومــض وتنطفــئ( عن
عندهــا الســائل بخــارا عنــد اختبــاره حســب الطــرق القياســية وبكميــة تكفــى لحــدوث اشــتعال لحظــي علــى هيئــة 
 ,)Flash Point( ــق عليهــا نقطــة الوميــض ــة يطل ــي هــذه الطريق ــار المحــددة ف وميــض بواســطة شــعلة االختب
وتختلــف نقطــة الوميــض عــن نقطــة الحريــق )Fire Point(.ونقطــة الحريــق )Fire Point(ألي ســائل قابــل 
ــاره حســب الطــرق  ــد اختب ــى عن ــة تكف ــارا وبكمي ــائل بخ ــا الس ــق عنده ــل درجــة حــرارة يطل ــي أق ــراق ه لالحت
القياســية لالحتــراق وبقــاء االحتــراق لمــدة 5 ثــوان علــى األقــل عنــد اســتخدام شــعلة االختبــار المحــددة فــي هــذه 

ــة. الطريق

وينــدرج أيضــا تحــت المجموعــة )3( المــواد الكيميائيــة التــي تنقــل أو تشــحن للنقــل عنــد درجــة حــرارة مرتفعــة 
ــد  ــد تشــتعل عن ــك غــازات أو أبخــرة ق ــج عــن ذل ــن إن ينت ــث يمك ــا الســائل Liquid Phase(( بحي ــي طوره ف

درجــة الحــرارة القصــوى للنقــل أو أقــل منهــا. 

وهذه السوائل القابلة لالشتعال تقسم إلى فروع وذلك حسب شدة خطورتها كما يلي :

- فرع الخطورة )3.1(: وهى السوائل ذات نقطة الوميض المنخفضـة) Low Flash Point( حيـث تكون نقطـة 
   الوميض أقل من 18º-م.

 ، )Intermediate Flash Point( هى السوائل ذات نقطة الوميض المتوسطـة :)فرع الخطورة )3.2 -
وتكــون 

  نقطة الوميض  لها من º -18موأقل من  º 23م.

- فرع الخطورة )3.3(: هي الســوائل ذات نقطــة الوميـــض العاليــة ) High Flash Point (، وتكــون نقطــة 
   الوميض لها من º 23م وحتى º 61م .

ويستثنى من هذا التصنيف بعض المواد الكيميائية السائلة التالية :-
- المواد الكيميائية السائلة التي تم تصنيفها في فئات خطورة أخرى بسبب خصائصها األكثر خطورة مـن االشتعـال.

- المحاليل المائية للسوائل القابلة لالشتعال التي تزيد النسبة الوزنية للماء فيها عن 90%.
- السوائل التي لها نقطة وميض التقل عن º 23 موال تزيد عن 61ºم ولكن نقطة احتراقها تزيد عن 100ºم ، أو 

   تلك التي تغلي قبل نقطة االحتراق.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1365(
المالحق

المجموعة )4(
)Flammable Solids( المواد الصلبة القابلة لاشتعال 

ــه أو  ــاركة في ــتعال أو المش ــة لالش ــواد قابل ــذه الم ــون ه ــا تك ــة )4( عندم ــي المجموع ــة ف ــواد الصلب ــف الم تصني
ــه.  ــة ل المحدث

وهذه المواد الصلبة القابلة لالشتعال تقسم إلى الفروع التالية:-

- فرع الخطورة )4.1(: المواد الصلبة القابلـة لالشتعــال) Combustible Solid( وتشمـــل المــواد الصلبــة 
القابلــة لالشــتعال واالحتــراق عنــد تعرضهــا لالشــتعال وتلــك التــي يمكــن أن تتســبب فــي الحريــق باالحتــكاك . 
كمــا يشــمل هــذا الفــرع  المــواد التــي قــد ينشــأ عــن تحللهــا فــي درجــات الحــرارة المعتــادة أو المرتفعــة تفاعــالت 

طــاردة للحــرارة تكــون ســببا فــي إحــداث الحرائــق .

- فرع الخطورة )4.2(: المــواد ذاتيــة االشتعـــال ) Spontaneously Combustible (: ويشمــل هــذا 
الفـرع المواد ) صلبة أو سائلة( التي يتولد أثناء نقلها أو تعرضها للهواء حرارة ذاتيـة مقدارهــا أكبر مــن  300 

جول/جـــرام  تصل إلى حد تسخين المادة ذاتها مما يجعلها عرضة لالشتعال وإحداث الحرائق.

- فرع الخطورة )4.3(: المواد التـي تتفاعــل مع المــاء )Water Reactive(: وهي مــواد تكـون عرضــة 
لالشتعال التلقائي  أو إصدار غاًزا ساما أو قابال لالشتعال وذلك عند مالمستها للماء.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

المالحق

المجموعة )5(
)Oxidizing Agents ( المواد المؤكسدة والبيروكسيدات العضوية 

ــى  ــي تســاعد عل ــا أو الت ــا أو تفاعله ــج األوكســجين عــن تحلله ــي ينت ــة الت ــواد الكيميائي تضــم المجموعــة )5( الم
ــي : ــا يل ــا كم ــن هم ــى فرعي ــف هــذه المــواد إل االشــتعال مــع عــدم وجــود األوكســجين. وتصن

- فرع الخطورة )5.1(: ويشمل المواد المؤكسدة ) Oxidizing Substances / Agents(: ويضم المواد 
التي مع كونها غير قابلة لالحتراق إال أنها تطلق األكسجين أو تقوم بعمليات األكســدة التــي من شأنهــا أن تبــدأ 

أو تحفز الحريق في المواد األخرى المحيطة بها.

- فرع الخطورة )5.2 ( : البيروكسيدات العضوية )Organic Peroxides( : وتعتبر هذه المــواد مشتقـات 
لبيروكسيد الهيدروجين , والبيروكسيدات العضوية مواد سريعـة االشتعـــال وحساســـة لالرتطـــام واالحتكــاك 

وتتفاعل بشدة مع المـــواد الكيميائية األخرى وقد تكون هذه التفاعالت انفجارية.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1365(
المالحق

المجموعة )6( 
) Toxic and Infectious Materials (  المواد السامة والمواد المعدية

المواد التي تندرج تحت هذه المجموعة تصنف إلى فرعين هما كما يلي:
- فرع الخطـــورة) 1.6 (: ويشمـــل المـــواد) السامة Toxic Substances( : وهى مواد صلبـة أو سائلـــة 
وتسبب المـــوت أو الضرر الشديد للبشر عند ابتالعها أو استنشاق أبخرتها أو مالمستها للجلد. وتصّنف المــادة 

كمادة سامـــة إذا تسبـــب وجودها بقتل %50 من األحياء التي تتناولها)حسب التجارب في المختبر( كاآلتي:

1- عن طريق الفم بجرعة ال تزيد عن 500 ملجم/كجم  للمادة السائلة )LD50≤ 500 mg/kg(، وال تزيد عن 
.)LD50≤ 200 mg/kg( 200  ملجم/كجم  للمادة الصلبة

.) LD50≤ 1000 mg/kg 2- عن طريق الجلد بجرعة ال تزيد عن 1000 ملجم/كجم
.)LC50 ≤ 10 ml/m3(بتركيز ال يزيد عن 10 مللي جرام/لتر )3- عن طريق التنفس)ضباب، هباء

ويشمل هذا الفرع أيضا المواد السامة المستخلصة من النباتات أو الحيوانات أو البكتيريا ما لم تحتوى على مـــواد 
معدية.

- فرع الخطورة )6.2(: ويشمل المواد المسببة للعدوى )Infectious Substances( وهى التي تحتوى على 
كائنـات دقيقة حية مثل البكتريا والفيروسات والطفيليات وتسبب أمراضا لإلنسان أو الحيوان.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1365(
المالحق

المجموعة )7(
)Materials Radioactive( المواد المشعة

أي مادة أو تركيبة مواد تطلق ذاتيا أشعة مؤينة  لها نشاط نوعي أكبر من 0.002  مايكروكوري لكل جرام .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1365(
المالحق

المجموعة )8( 
)Corrosives ( المواد األّكالة

المــواد التــي تصنــف فــي هــذه المجموعــة مــن الخطــورة هــي مــواد ســائلة أو صلبــة تســبب عــن طريــق نشــاطها 
ــآكال  ــة محددة،أوتســبب ت ــد مالمســتها لهــا خــالل فتــرة زمني ــد ( عن ــة ) الجل ــا شــديدا لألنســجة الحي الكيميائــي تلف

للحديــد مــن نوعيــة ) SAE 1020 ( بمقــدار يزيــد عــن 6.25 مللــي متــر فــي الســنة. 
كمــا تســبب هــذه المــواد عنــد تســربها للحاويــات المحيطــة بهــا والبضائــع األخــرى أو وســائل النقــل تلفــا شــديًدا، 
ــّون خليطــا  ــد يك ــا ســاما والبعــض اآلخــر ق ــك تصاعــد غــازات بعضه ــر مــن الحــاالت عــن ذل ــي الكثي وينشــأ ف
قابــال لالشــتعال واالنفجــار مــع الهــواء الجــوى. كمــا أن هــذه المــواد لهــا تأثيــرا متلفــا للمــواد المعدنيــة واألقمشــة 
وينبعــث عــادة عنــد خلــط هــذه المــواد بالمــاء غــازات وأبخــرة مهيجــة لألغشــية المخاطيــة وتســبب احمراراللعينين، 
كمــا يصاحــب خلــط بعــض هــذه المــواد بالمــاء انطــالق كميــة كبيــرة مــن حــرارة ناتجــة مــن التفاعــل المصاحــب 

للذوبــان.
ــا عندمــا  ــة مــن ضمــن هــذه المجموعــة، حيــث يكــون الحمــض قوي ــات القوي ــة والقلوي وتصنــف األحمــاض القوي
تكــون قيمــة الـــ PHلــه تســاوي 2 أوأقــل، ويكــون القلــوي قويــا عندمــا تكــون قيمــة الـــ PH  لــه تســاوي 12.5 أو 

أكثــر.
PHهــو األس الهيدروجينــي - وهــو مقيــاس نســبي يتــدرج مــن صفــر إلــى 14 ، فالمــواد التــي لهــا   PH  والـــ

مــن صفــر  إلــى أقــل مــن  7  تكــون حمضيــة، والمــواد ذات القيمــة أكثــر مــن 7 إلــى 14  تكــون قلويــة، والمــواد 
المتعادلــة تكــون قيمــة الـــ PH لهــا تســاوي 7 .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1365(
المالحق

المجموعة )9(
) HazardousMaterials Miscellaneous (مواد خطرة متنوعة

وتضــم هــذه المجموعــة مــن الخطــورة المــواد التــي تشــكل خطــرا خــالل النقــل أو خطــرا علــى البيئــة وال تنــدرج 
ضمــن تصنيــف المجموعــات الثمانــي الســابقة. كمــا تشــمل المــواد التــي تقــدم للنقــل أو تنقــل عنــد درجــة حــرارة 
ــد  ــل عن ــل أو تنق ــدم للنق ــي تق ــة الت ــك المــواد الصلب ــة الســائلة، وكذل ــي الحال ــر وهــي ف ــة أو أكث 100 درجــة مئوي

حــرارة 240 درجــة مئويــة أو أكثــر.
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المالحقاجلريدة الر�سمية العدد )1365(

المـواد غيـر المتـوافقـة
Incompatible Materials

ال يسمح باتصالها بالمواد التاليةاسم المادة

حمض الخليك
Acetic Acid

حمض الكروميك ,حمض النيتريك ,مركبات الهيدروكسيل 
,جليكوالإليثيلين ,حامض فوق الكلوريك ,فوق األكاسيد ، 

البرمنجنات
 chromic acid , nitric acid ,hydroxyl compounds , ethylene

glycol , perchloric acid ,peroxides, permanganates

األسيتيلين
Acetylene

الكلور , البروم , النحاس , الفلور , الفضة , الزئبق
chlorine , bromine ,copper, fluorine , silver , mercury

المعادن القلوية مثل مسحوق األلمنيوم أو 
المغنيسيوم أو الصوديوم أو البوتاسيوم

 Alkaline metals such as powdered aluminium

,magnesium ,sodium or potassium

المياه , رابع كلورين الكربون ,الهيدروكربونات المعالجة 
بالكلور , ثاني أوكسيد الكربون , الهالوجينات

 Water , carbon tetrachloride or other chlorinated

hydrocarbons , carbon dioxide , halogens

النشادر الالمائية
Anhydrous ammonia

الزئبق , الكلور , هيبوكلوريت الكالسيوم , حمض 
الهيدروفلوريك

 Mercury , chlorine , hypochlorite , calcium , hydrofluoric

acid

نترات النشادر
Ammonium nitrate

األحماض , مساحيق المعادن , السوائل القابلة لالشتعال 
,الكلورات , النتريتات , الكبريت , مساحيق المواد العضوية 

أو القابله لالحتراق
 Acids , metal powders , flammable liquids , chlorates

 , nitrites , sulphur, powders of organic or combustible

substance

ثاني أوكسيد الكلور
Clorine dioxide

النشادر , الميثان , الفوسفين , كبريتيد الهيدروجين , 
األسيتيلين , فوق أوكسيد الهيدروجين

 Amonia , methane , phosphine , hydrogen sulphide

,Acetylene , hydrogen peroxide
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اجلريدة الر�سمية العدد )1365(
المالحق

ال يسمح باتصالها بالمواد التاليةاسم المادة

النحاس
Copper

األسيتيلين , فوق أوكسيد الهيدروجين
Acetylene , hydrogen peroxide

فوق أكسيد الكيومين المائي
Cumenehydroperoxide

األحماض , المواد العضوية  وغير العضوية
Acids , organic or inorganic substances

السوائل القابلة لالشتعال
Flammable Liquids

نترات النشادر, حمض الكروميك , فوق أوكسيد 
الهيدروجين , حمض النيتريك , فوق أوكسيد الصوديوم

 Ammonium nitrate , chromic acid , hydrogen peroxide

, nitric acid , sodium peroxide

الفلور
Flourine

يعزل عن جميع المواد األخرى
Isolate from everything

الهيدروكربونات )البيوتان , البروبان ,البنزين , 
الجازولين , التربنتين .. الخ (

 Hydrocarbons (butane . propane , benzene , gasoline

), turpentine .. etc

الفلور , الكلور , البروم , حمض الكروميك , فوق 
أوكسيد الصوديوم

 Flourine , chlorine , bromine , chromic acid , sodium

peroxide

حمض الهيدروسيانيك
Hydrocyanic Acid

حمض النيتريك , القلويات
Nitric acid , alkalis

أنيلين
Aniline

حمض النيتريك , فوق أوكسيد الهيدروجين

البروم
Bromine

يتماثل مع الكلور ) أنظر الكلور(
(Same as for chlorine ( see chloride

الكربون ) النشط(
Carbon , activated

هيبوكلوريت الكالسيوم , جميع المواد المؤكسده
Calcuimhypochorite , all oxidizing agents

الكلورات
Chlotares

أمالح النشادر, األحماض , مساحيق المعادن, الكبريت , 
مساحيق المواد العضوية أو القابلة لالحتراق

 Ammonium salts , acids , metal powders , sulphur ,

organic or combustible material powders

حمض الكروميك
Chromic Acid

حمض الخليك , النفثالين , الكافور , الجلسرين , 
التربنتين , الكحول ,السوائل القابلة لالشتعال بصفة عامة

 Acetic acid .naphthaline , camphor , glycerin ,

. turpentine , alcohol , flammable liquids in general
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ال يسمح باتصالها بالمواد التاليةاسم المادة

الكلور
Chlorine

النشادر , األسيتلين , البيوتادين , البيوتان , الميثان 
, البروبان ) او غيرذلك من غازات بترولية ( , 

الهيدروجين , كربيد الصوديوم , التربنتين, البنزين , 
مساحيق المعادن

 Ammonia , acetylene , butadiene , butane , methane
 , propane (or other petroleum gasses ), hydrogen ,
 sodium carbide, turpentine , benzene , powdered

metals

حمض البيركلوريك )فوق الكلوريك(
Perchloric Acid

حمض الخليك الالمايئ , البزموث وأخالطه, الكحول , الورق , 
الخشب

 Anydrus acetic acid , bismuth and it`s alloys, alcohol ,
paper , wood

البوتاسيوم
Potassium

رابع كلوريد الكربون , ثاني أوكسيد الكربون , الماء
Carbon tetrachloride , carbon dioxide , water

كلورات البوتاسيوم
Potassium Chlotare

حمض الكبريتيك واألحماض األخرى
Sulphuric acid and other acids

فوق كلورات البوتاسيوم )أنظر ايضا الكلورات(
Pottasium Perchlorate

حمض الكبريتيك واألحماض األخرى
Sulphuric acid and other acids

الفضة
Silver

األسيتيلين , حمض األوكساليك , حمض الترتيك 
,مركبات النشادر

برمنجنات البوتاسيوم
Pottasium Permanganate

جلسرين , جليكول االثيلين , بنز الدهايد , حمض 
الكبريتيك

Glycren , ethylene glycol , benzaldehyde , sulphuric acid

الصوديوم
Sodium

رابع كلوريد الكربون , ثاني أوكسيد الكربون , حمض 
الخليك الجليدي

 فوق أوكسيد الصوديوم
Sodium Peroxide

اإليثيل أو الميثيل , بنز الدهايد , ثاني أوكسيد الكبريت 
, جلسرين , جليكول االيثلين , أسيتات اإليثيل , أسيتات 

الميثيل
 Ethyle or methyl , alcohol , benzaldehyde ,sulphur
 dioxide , glycerine , ethylene glycol ,ethyl acetate

 ,methyl acetate , furfural

حمض الكبريتيك
Sulphuric Acid

كلورات البوتاسيوم , فوق كلورات البوتاسيوم , 
برمنجنات البوتاسيوم ) أو مركبات لمعادن خفيفة مثل 

الصوديوم والليثيوم (
 Potassium chlorate , potassium perchlorate , potassium

 permanganate (or light metal compounds such as
( sodium , lithium
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اجلريدة الر�سمية العدد )1365( المالحق

ال يسمح باتصالها بالمواد التاليةاسم المادة

حمض الهيدروفلوريك الالمائي
Hydroflouric Acid , anhydrous

النشادر المائية والالمائية
Ammonia , hydrous or anhydrous

فوق أوكسيد الهيدروجين
Hydrogen Peroxide

النحاس , الكروم , الحديد , معظم المعادن وأمالحها 
, الكحوالت , األسيتون , المواد العضوية , األنيلين 

,النيتروميثان , السوائل القابلة لالشتعال , المواد القابلة 
لالحتراق

كبريتيد الهيدروجين
Hydrogen Sulphide

حمض النيتريك المدخن , الغازات المؤكسدة
Fuming nitric acid ,oxidizing gasses

أيودين
Iodine

األسيتيلني , النشادر املائية والالمائية , الهيدروجني
 Acetylene , ammonia ( hydrous or anhydrous ) ,

hydrogen

الزئبق
Mercury

األسيتيلين , حمض الفولمنيك , النشادر
Acetylene , fulminic acid , ammonia

حمض النيتريك المركز
(.Nitric acid(Conc

حمض الخليك . األنيلين , حمض الكروميك , حمض 
الهيدروسيانيك , كبريتيد الهيدروجين , السوائل القابلة 

لالشتعال , الغازات القابلة لالشتعال
 Acetic acid ,aniline , chromic acid , hydrocyanic acid
 ,hydrogen sulphide , flammable liquids , flammable

gasses

حمض األوكساليك
Oxalic Acid

الفضة , الزئبق
Silver , mercury
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ألوان أسطوانات الغازات المضغوطة
شكل ) 1 (: ألوان أسطوانات الغازات المضغوطة الشائعة

شكل ) 2 (: التغييرات األخيرة على ألوان أسطوانات بعض الغازات
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

وزارة العمــــل

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

الــــوزاري رقـــم 2018/500 ب�ســــاأن نظـــام ت�سكيــــل  اإلـــى القـــرار  تعلن وزارة العمـــل ا�ستنـــادا 

وت�سجيل وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان 

اأن عـــمال �سركـة ) فهود حللول الطاقة ( تقدمـوا اإلى املديريـة العامة للرعاية العماليــة 

فـــي االعتـرا�ض على هـذا  ، ولكــل مت�ســرر احلـق  بالــوزارة بطلـب ت�سجيـل نقابــة عماليـة 

االعرتا�ســـات  بحـث  جلنة  اإلى  به  يتقـدم  واأن  م�سببـا  اعرتا�سـه  يكــون  اأن  على   ، الطلـب 

امل�سكلــــة بالـــوزارة لهـــذا الغـــر�ض ، وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

وزارة التجـــارة وال�سناعـــة وترويج اال�ستثمار
اإعـــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن ت�سجيل النماذج ال�سناعية وفقا لأحكام قانون حقوق امللكية 
ال�سناعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/67 .

الو�سف املخت�سر باللغة العربية لنموذج اأو ر�سم �سناعي

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�سناعـة 

وترويج اال�ستثمار
 املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة

)21(OM/ID/2020/00007
)22(2019/1/20
)11(
)15(
)45(
Loc Cl.(51)ت�سنيف لوكارنو

)71(

ا�سـم وعنـوان مقـدم الطلـب1

م�ساريع الزمردة ال�ساملة �ش.م.م             حمافظة م�سقط / مطرح / وادي الكبري2

3

)72(
ا�سم وعنوان امل�سمم1

يحيى حممد �سومار الزدجايل             القرم - مدينة الإعالم                    اجلن�سية : عماين2
3

)73(
ا�سم وعنوان املالك 1

م�ساريع الزمردة ال�ساملة �ش.م.م             حمافظة م�سقط / مطرح / وادي الكبري2

)74(
1
2
3

بيانات الأ�سبقية  )30(
)28( عدد النماذج فـي الطلب : واحد     منوذج �سناعي)12(

)54( املنتج الذي يغطيه الطلب : زجاجة عطر + غطاء معدين
  )55(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�سناعـة 

وترويج اال�ستثمار
 املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة

)21(OM/ID/2020/00008
)22(2020/10/15
)11(
)15(
)45(
Loc Cl.(51)ت�سنيف لوكارنو

)71(

ا�سم املالك :     العالمة امل�سهورة �س ت : 1264792  اجلن�سية : عماين1

عنوانه : �سلطنة عمان / ال�سيب  �س.ب : 367  ر.ب : 2122

3

)72(
ا�سم وعنوان امل�سمم : منذر بن نا�سر بن را�سد الناعبي / �سلطنة عمان -ال�سيب1

2
3

ا�سم املالك وعنوانه : العالمة امل�سهورة �س ت : 1264792 / �سلطنة عمان  - ال�سيب1)73(
2

)74(
1
2
3

بيانات الأ�سبقية  )30(
)28( عدد النماذج فـي الطلب : واحد     منوذج �سناعي : قالب لوزي)12(

)54( املنتج الذي يغطيه الطلب : قالب لوزي مع غطاء متعدد ال�ستخدامات والقيا�سات وم�سنوع من خامات 
متعددة

)55( قالب مع غطاء على �سكل لوزي ومقب�س لوزي ال�سكل .

 

  

  

-223-



اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولة وفقا لأحكام قانون 
)نظام( العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 2017/33 .

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138466
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات جتميل ، غري طبية وم�ستح�سرات العناية ال�سخ�سية ، منظفات الأ�سنان غري 
الطبية ، عطور وزيوت عطرية ، م�ستح�سرات التنظيف وال�سقل واجللي والك�سط .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأوبال للتطوير والأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 132 ر.ب : 1989 ولية ال�سويق ، حمافظة جنوب الباطنة ، 

�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138668
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، التموين بالطعام وال�سراب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو مو�سى احل�سني املتحدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : املوالح ، ولية ال�سيب ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/8/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138919

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات طب الأ�سنان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة واحة جمان املا�سية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138920

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الأثاث .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سلطان بن حممد ال�سعيلي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138926

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق ، درا�سات ال�سوق ، ترويج املبيعات لالآخرين )الأ�سواق املركزية وما �سابهها( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة بن رحابة الدولية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138949

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع مثلجات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : واحة م�سايق للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 316 ر.ب : 428 �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138950

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات طباعة ال�سور الرقمية وت�سميم الطباعة لالآخرين .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رام لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138951

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

معر�س وبيع لل�سلع )خزائن طاولت والأثاث باأنواعه( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رام لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138952

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ن�سائم حي الظاهر للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138953

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات �سالونات التجميل ت�سفـيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء خدمات ت�سريح ال�سعر 

ت�سفـيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سارة الق�سيمية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138954

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)تاأجري ف�ساتني الأفراح واملنا�سبات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حنني لالأزياء

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138956

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

فحم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سويج للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9

-229-



اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138957

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هايرب ماركت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اخلطوة املتطورة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138958

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

كرميات تبيي�س الب�سرة كرميات جتميلية �سناعة عطور زيوت للعطور والروائح �سامبو ، 

�سامبو جاف حناء �سبيغ جتميلي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو نبهان للم�ساريع الوطنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138959

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات لوحات الن�سرات اللكرتونية خدمات ات�سالت توفـري قنوات ات�سال للت�سوق عن بعد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : غيم لالإعالن والت�سويق

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138961

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، الكانتينات  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  ، خدمات  الكافترييات  ، خدمات  املقاهي  خدمات 

خدمات خميمات العطالت اأماكن اإقامة ، تزيني الطعام ، تزيني الكيك )الكاتو( ، معلومات 

ون�سائح تتعلق بتح�سري الوجبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : وليد احلجري للتجارة ال�ساملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اخلو�س ، ولية ال�سيب ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138966

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع عبايات ن�سائية ومالب�س ن�سائية و�سيالت للمالب�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : باجنيد للم�ساريع ال�ساملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 111 ر.ب : 42 ، ولية بو�سر ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138967

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 )املقاهي( وامل�سروبات اأ�سا�سها القهوة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سقور �سمد للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138968

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 )املقاهي( وتقدمي امل�سروبات والع�سائر القهوة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة مناظر الثلج للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138969

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�س تقليدية ، مالب�س مطرزة ، مالب�س ، مالب�س جاهزة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مزن م�سقط العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138970

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، الأعمال  اإدارة  ا�ست�سارات   ، اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية  اإدارة   ، الأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

خدمات امل�سورة فـي اإدارة الأعمال ، معاجلة الإدارة التجارية لرتخي�س �سلع وخدمات الغري .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كربون لإدارة اخلدمات �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138971

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجهزة فـي املتاجر املتخ�س�سة للنظارات والب�سريات ، اأجهزة واقية من احلوادث 

لال�ستخدام ال�سخ�سي ، عد�سات م�سخمة ، نظارات مانعة للبهر ، اأجهزة ب�سرية ، لقيا�س 

الفتحات ، اآلت عد وفرز النقود ، عد�سات للت�سوير الفوتوغرافـي الفلكي ، عد�سات مكربة ، 

�سال�سل للنظارات ، عد�سات عينية ، عد�سات تقومي الب�سر ب�سرية ، عد�سات �سيئية ب�سرية ، 

لفتات نيونية ، نظارات ب�سرية ، عد�سات للنظارات ، �سلع ب�سرية ، اأطر للنظارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الزهرة للتطوير والأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138972

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع و�سوي الأ�سماك .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيخة حمد الوهيبية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138973

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العيادات الطبية خدمات الطب التكميلي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأجنحة ال�سمال اجلديدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 112 ر.ب : 3168 اخلوير ، ولية بو�سر ، حمافظة م�سقط ، 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138974

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإدارة الأعمال ملوردي خدمات املتعاقدين .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رواء الغبرياء

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ولية ال�سيب ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138975

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم  خدمات   ، الكافترييات  خدمات   ، املقاهي  خدمات   ، وال�سراب  بالطعام  التموين 

املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات ، خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زينه الأر�س املتحدة للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138976

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مواد قابلة للتدوير فـي كل ال�ستخدامات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عني ال�سقر لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138977

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأن�سطة الربيد عن طريف الر�سول )غري احلكومية( ، ت�سليم الب�سائع ت�سليم الطرود .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عني ال�سقر لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138978

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نهال الورد للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138979

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املتاجر  فـي  بالتجزئة  )البيع  بالتجزئة  البيع  لغايات  الإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�س 

املتخ�س�سة لبيع العطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عامل التقان اجلديد للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138980

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الأقم�سة واملن�سوجات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العوايل العاملية احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138981

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خياطة املالب�س تف�سيل املالب�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اأبناء اللمكي املتحدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138982

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

واأعمال   ، العربية(  وغري  العربية  مالب�س  وخياطة  )تف�سيل  للخياطة  تف�سيل  مناذج 

احلرفـية فـي املالب�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بنت عامر لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 116 ر.ب : 133 ولية بو�سر ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 202/9/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138983

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح )املخيمات ال�سياحية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة حوراء ينقل للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138984

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأ�سمنت ، جب�س مواد بناء ، طني ، جري ، جب�س ، ح�سى الر�سف ، رمل ، عدا رمل ال�سباكة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة �سعيد �سامل حم�سن احلمر للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138985

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيم املعار�س لغايات ثقافـية اأو تعليمية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع عمر وعائ�سة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 111 ر.ب : 2170 العذيبة ال�سمالية ، ولية بو�سر ، حمافظة 

م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138988

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات اإدارة م�ساريع الأعمال مل�ساريع البناء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الرتابط لالإن�ساءات العمرانية والأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138989

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سريان لالأعمال التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138990

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم وجبات الطعام اأ�سا�سا( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة فـيافـي دقال للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 218 ر.ب : 10 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138991

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

فروع  جلميع  التخ�س�سية  بالأن�سطة  املتعلقة  والتقنية  الهند�سية  )املكاتب  الهند�سة 

الهند�سة( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سقط لال�ست�سارات الهند�سية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138992

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلويات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اأنا رجب

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138993

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تف�سيل وخياطة املالب�س )الت�سميم( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دار تقى لالأزياء

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138994

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�س ، مالب�س جاهزة ، مالب�س للمواليد ، مراييل مالب�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مزن م�سقط العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 133 ر.ب : 2266 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138995

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الفنادق ، احلجز فـي الفنادق ، خدمات خميمات العطالت اماكن اإقامة ، خدمات 

الفنادق ال�سغرية املوتيالت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة تطوير تالل ينكت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138997

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دار ال�سعادة الذهبية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138999

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري العقارات ، ال�سم�سرة ، خدمات وكالت العقارات ، وكالء ال�سكان ، تثمني العقارات ، 

اإدارة العقارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع حممد ال�سهي الوطنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139000
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، حلقات  ، �سنابري معدنية  ، معدنية  للنوافذ  درابية معدنية  اأقفال   ، ق�سبان قفل معدنية 
م�سامري   ، حدوات  م�سامري   ، للكبالت  كهربائية  غري  معدنية  و�سالت   ، للحبال  معدنية 
للعجالت ، مفاتيح معدنية ، م�سامري ، م�سامري �سغرية الراأ�س ، اأنابيب ماء معدنية ، موا�سري 
ت�سريف معدنية ، براغي معدنية ، اأقفال معدنية للنوافذ ، م�سامري خردوات ، م�سامري ذات 
عراوي ، اأقفال معدنية غري كهربائية ، درجات معدنية لل�سالمل ، مطارق لالأبواب من معدن ، 
مقاب�س معدنية لالأبواب ، م�سامري بر�سام معدنية ، م�سامري ملولبة م�سطحة ، مواد تقوية 
معدنية للموا�سري ، مواد تقوية معدنية للبناء ، مواد بناء معدنية ، بالط معدين للمباين .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ال�سفا�س الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139001
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم ، خدمات املقاهي ، خدمات الكافترييا ، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة 
الكانتينات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ناديه باعبود

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139002

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الت�سالت عرب �سبكات الألياف الب�سرية ، توجيه وربط الت�سالت ، ات�سالت ل�سلكية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تكنولوجيا النخبة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 116 ر.ب : 646 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139003

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، العامة  العالقات   ، الأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة   ، ال�سلع  ، عر�س  الأعمال  ا�ستف�سارات عن 

 ، لالآخرين  املبيعات  ترويج   ، دعائية  اأو  لغايات جتارية  املعار�س  تنظيم   ، عامة  خدمات عر�س 

وكالت  خدمات   ، وبائعيها  واخلدمات  ال�سلع  مل�سرتي  اإلكرتونية  �سوق  اإتاحة   ، ت�سويق 

ال�سترياد والت�سدير ، ا�ست�سارات اإدارة الأعمال ، دعاية واإعالن .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة احل�سن البحري

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139004

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات اإدارة م�ساريع الأعمال مل�ساريع البناء )بيع اأدوات الكهربائية و�سحية ومتديداتها( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة علي بن كلني بن ربيع بيت خزانة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139006

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات مطاعم وا�سوكو )بيع و�سوي الأ�سماك( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مزايا اأبو عبايل للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139009

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإدارة العقارات ، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية ، تاأجري العقارات ، تاأجري املكاتب عقارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املفتاح الذهبي لإدارة العقارات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : القرم ، ولية بو�سر ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139015

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فلك املجد للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139016

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سالت ، اأو�سحة ، قبعات ر�سمية ، اأربطة راأ�س مالب�س ، عمائم ، اأو�سحة لتغطية الراأ�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة ح�سن بن �سامل حماد بيت �سعيد للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139017

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأمري ال�سهري

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139018

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سروبات اأ�سا�سها القهوة ، حلويات ، اأقرا�س �سكرية حلويات ، نعناع للحلويات ، قطع حلوى 

حلويات ، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : درة �ساللة العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139020

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات النوادي ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية وال�سحية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العرين الوطنية لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139021

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

رمو�س   ، ال�سعر  جتعيد  م�ستح�سرات   ، لل�سعر  ملونات   ، الأرز  خ�سب  من  عطرية  زيوت 

 ، �سعر  مزيالت   ، بخور   ، كولونيا   ، جتميلية  كرميات   ، جتميل  م�ستح�سرات   ، م�ستعارة 

خال�سات زهور عطور ، عنا�سر اأ�سا�سية لعطور الزهور ، م�ستح�سرات تبخري عطور ، زيوت 

للعطور والروائح ، عطور ، عطور زيوت طيارة ، خ�سب معطر ، ملمع اأظافر ، م�ستح�سرات 

مكياج ، غ�سول لو�سن ، لل�سعر ، كربيدات املعادن مواد �سحج �سنفرة ، كربيد ال�سليكون مادة 

�سحج �سنفرة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة لوؤلوؤة اخلليج ال�ساملة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139022

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تف�سيل العبايات وخياطة املالب�س الن�سائية العربية وغري العربية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيخة الرجيبية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139023

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للف�سيات والهدايا .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حمراب ال�سرق للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139024

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع اأجهزة احلا�سب الآيل والألعاب الإلكرتونية وملحقاتها( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الفوري للم�ساريع املتكاملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139079

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خياطة وتف�سيل املالب�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كمال للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139080

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري العقارات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جمموعة اأنحاء العامل الواحد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139081

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منكهات للقهوة ، م�ستح�سرات منكهة للطعام ، ب�سكويت ، حلويات �سكرية ، كاكاو ، قهوة ، كعك ، 

�سوكولته ، حمليات طبيعية ، دقيق للطعام ، اأقرا�س �سكرية حلويات ، �سكر ، م�سروبات 

�سربات   ، بالزبدة  ب�سكويت   ، معجنات   ، باحلليب  �سوكولته  م�سروبات   ، باحلليب  قهوة 

مثلجات ، منكهات الفانيال لغايات مطبخية ، مثلجات �ساحلة لالأكل ، م�سروبات اأ�سا�سها 

القهوة ، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو ، ب�سكويت رقيق ه�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيان وريان العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 211 ر.ب : 144 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139082

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز ت�سوق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ترانيم امل�ستقبل اجلديد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/14

-256-



اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139085

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع اأكاليل من زهور طبيعية ، زهور طبيعية ، زهور جمففة للتزيني .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مل�سات �سحار الذهبية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139087

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منكهات للقهوة ، قهوة ، م�سروبات قهوة باحلليب ، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأطياف الغد للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139089

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيف الأقم�سة والغ�سيل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ب�سمة اليقني للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 122 ر.ب : 535 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139091

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هايرب ماركت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الهيمنة للم�ساريع الرائدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139096

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تف�سيل وخياطة املالب�س العربية وغري العربية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأنوار احلو�سني املتميزة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 121 ر.ب : 256 ولية ال�سيب ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139112

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ع�سل نحل )البيع بالتجزئة( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبعاد للع�سل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139097
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، يان�سون   ، لوز  عجينة   ، با�ستا   ، توابل  بحرية  اأع�ساب 
 ، امليالد  عيد  اأ�سجار  لتزيني  حلويات   ، جنمي  يان�سون 

منقوعات غري طبية ، منكهات للقهوة ، م�ستح�سرات منكهة للطعام ، توابل بودرة ، خبز 
من  ب�سكويت   ، ب�سكويت   ، بق�سماط  قر�سلة   ، الغذائية  املواد  حلفظ  ملح   ، خمرية  بدون 
ال�سعري املنبت امللت ، حلويات بالنعناع ، حلويات �سكرية ، كعك الوفل ، خبز بان ، كاكاو ، قهوة ، 
بن غري حمم�س ، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة ، كعك ، قرفة تابل ، براعم 
نبات الكرب املخللة ، كارميل �سكاكر ، كري بهار ، م�ستح�سرات احلبوب ، علكة لي�ست لغايات 
طبية ، هندباء برية بدائل للقهوة ، �ساي ، �سوكولته ، مرزبانية ، كب�س قرنفل تابل ، توابل ، 
حلويات ، رقائق ذرة ، ف�سار حب الذرة ، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة ، بوظة ، فطائر 
حمالة بانكيك ، خال�سات للمواد الغذائية عد اخلال�سات الأثريية والزيوت العطرية ، ملح ، 
عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية ، كركم ، حمليات طبيعية ، بهارات ، خبز زجنبيل ، فلفل 
حلو ، دقيق للطعام ، دقيق البقول ، دقيق ذرة ، دقيق اخلردل ، دقيق ال�سعري ، دقيق �سويا ، طحني 
قمح ، ن�سا للطعام ، خمائر للعجني ، اقرا�س �سكرية حلويات ، بتي فور كعك ، �سكر ، منكهات 
، عوامل  تابل  ، زجنبيل  ، عجينة كعك  ، م�سحوق كعك  العطرية  الزيوت  للكعك بخالف 
متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل ، ثلج طبيعي اأو �سناعي ، ثلج للمركبات املنع�سة ، جلوكوز 
لأغرا�س الطهي ، دابوق غلوتني ، معد لل�سناعات الغذائية ، برغل للطعام الب�سري ، خل ، 
كت�ساب �سل�سة ، م�سروبات كاكاو باحلليب ، م�سروبات قهوة باحلليب ، م�سروبات �سوكولته 
باحلليب ، مواد تخمري ، خمرية ، مواد متا�سك ال�سجق ، معكرون معجنات ، معكرونة ، 
ذرة مطحونة ، ذرة حمم�سة ، خبز ، مالتوز �سكر امللت ، دب�س للطعام ، قطر ال�سكر ، نعناع 
للحلويات ، ع�سل نحل ، �سعري مق�سر ، خردل ، جوز الطيب ، نودلز معكرونة رقيقة ، فطائر 
، خبز  بالزبدة  ب�سكويت   ، ، معجنات  ، قطع حلوى حلويات  �سندوي�سات   ، �سعري مطحون 
افرجي ، فلفل توابل ، بيتزا ، فلفل ، دقيق بطاطا ، مهلبية ، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز ، رافـيويل ، 
�سو�س حلويات ، اأرز ، زعفران توابل ، �ساغو ، �سل�سات توابل ، نكهة الكرف�س ، �سميد ، �سربات 
 ، ، تورتات كيك بالفواكه  التابيوكا  ، دقيق  ، تابيوكا  ، �سباغيتي معكرونة رفـيعة  مثلجات 
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 ، ، فطائر حلم  ، �سعريية نودلز  ، فانيلني بديل للفانيال  منكهات الفانيال لغايات مطبخية 
م�ساحيق   ، لالأكل  �ساحلة  مثلجات   ، املنزلية  للغايات  حلوم  مطريات   ، مقطعة  معجنات 
ل�سنع املثلجات ، حلوى لوز ، حلويات فول �سوداين ، منكهات بخالف الزيوت العطرية ، 
، �سوفان مق�سر ، طعام  ، �سوفان مطحون  منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية 
اأ�سا�سه �سوفان ، رقائق �سوفان ، دقيق �سوفان ، اأ�سابع �سو�س حلويات ، م�سروبات اأ�سا�سها 
القهوة ، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو ، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولته ، بن ا�سطناعي ، �سكاكر 
لالأكل ، رقائق منتجات حبوب ، الت�ساوت�ساو توابل ، ك�سك�س �سميد ، خال�سة ال�سعري املنبت 
 ، الب�سري  ، �سمع نحل لال�ستهالك  الب�سري  ، لال�ستهالك  ، �سعري منبت ملت  ، للطعام  امللت 
بخالف  الب�سري  لال�ستهالك  ملكي  هالم   ، بهار  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل 
امل�ستخدم لغايات طبية ، ماء بحر للطبخ ، �سو�سي ، �سل�سات طماطم ، مايونيز ، ب�سكويت 
رقيق ه�س ، ك�سرتد ، هالميات جلي ، فواكه حلويات ، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب 
 ، ، لنب جممد حلويات مثلجة  ، �سل�سة �سويا  اأرز  اقرا�س   ، املجففة  امل�سحوقة والفواكه 
مقبالت هندية توابل ، فطائر �سينية ، تاكو ، كعك ذرة ، �ساي مثلج ، م�سروبات اأ�سا�سها 
ال�ساي ، توابل �سلطة ، لب خبز ، تبولة ، حالوة طحينية ، تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة 
اأو املقبالت ، �سل�سة مرق اللحم ، معجون حب ال�سويا توبل ، اأطعمة خفـيفة قائمة على 
 ، م�سحوق خبازة   ، الذرة  لب  دقيق   ، الذرة  لب   ، الأرز  على  موؤ�س�سة  اأطعمة خفـيفة   ، احلبوب 
�سودا خبازة ، اأع�ساب حمفوظة ، الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة ، كيك مغطى 
)فواكه( �سل�سات  كولي�س   ، �سكريات  املو�س )حلوى(   ، �سوكولته  ، مو�س  بال�سكر جممد 
بذر   ، �سو�س  بي�ستو   ، ال�سندوي�سات  باجلنب   ، ال�سمك  اأو  اللحم  فـيه  يو�سع  تخليل  مرق 
الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل ، بذور القمح لأغرا�س الإ�ستهالك الب�سري ، ق�سبان 
احلبوب الغنية بالربوتني ، ق�سدة التارتار لأغرا�س الطهي ، اإ�سافات الغلوتني لأغرا�س الطهي ، 
�سل�ســـــلة املعكـــرونة ، لوح من احلبــــوب ، �سكر نخيــــلي ، عجــــني ، ورد اأو ورق لال�ستـــــخدام 
بال�سوكولتة  حلي   ، باللحم  حم�سية  عجائن  بيلميني   ،  pastry dough  ، �ساي  كبــــدائل 
 ، اأرز باللنب   ، لتزيني الكعك ، حلي باحللويات لتزيني الكعك ، جوز مطلي بال�سوكولتة 
 ، لغايات مطبخية  اأرز  ، عجينة  كعكات حم�سية  باوزي   ، بهار  ثوم مفروم   ، طحائن جوز 
جياوزي فطائر حم�سية ، رامن طبق ياباين من املعكرونة ، اأوكونومياكي فطائر يابانية 
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ماحلة ، اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة ، بوريتو�س ، جيمباب طبق كوري 
من الأرز ، ورق �سالح لالأكل ، ورق اأرز �سالح لالأكل ، معجون اأ�سا�سه ال�سوكولته ، معجون 
�سوكولته يحتوي على مك�سرات ، فطائر اأ�سا�سها دقيق ، �سراب الأغاف حمليات طبيعية ، 
تزيني الطعام بطبقة براقة ، اأطباق جمفدة مكونها الأ�سا�سي الأرز ، اأطباق جمفدة مكونها 
اأ�سا�سها البابوجن ، مربى احلليب ، بيبيمباب اأرز خملوط  الأ�سا�سي املعكرونة ، م�سروبات 
باخل�سروات وحلم البقر ، اأونيجريي كرات اأرز ، اأرز �سريع التح�سري ، �سندوي�سات الهوت 
دوغ ، مكعبات ثلج ، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل ، بذور ال�سم�سم توابل ، خملالت م�سنعة 
من اخل�سار املقطعة والبهارات ، حبوب كينوا ، معاجلة ، برغل ، حنطة �سوداء ، معاجلة ، 
طحني احلنطة ال�سوداء ، �سل�سة التوت الربي بهارات ، �سل�سة التفاح بهارات ، قطع خبز 
حمم�س ، لومبري خبز م�سنوع من البطاطا ، ب�سطيلة حلويات ، �سينبي ب�سكويت الذرة ، 
الفا�سولياء احلمراء  بوظة من  �سرائح   ، املخمرة  فطــــائر من اخل�سراوات  كيم�سيجــــون 
املحالة ، �سكاكر النعناع لإنعا�س النف�س ، علكة لإنعا�س النف�س ، �سعريية معكرونة ، اأودون ، 
�سعريية معكرونة ، �سوبا ، خبز بدون غلوتني ، متر هندي )توابل( ، لك�سا )ح�ساء اآ�سيوي 
من املعكرونة حار( ، كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة 
ال�سوكولتة اأو غريها. ، كرو�سان )نوع من املعجنات( ، خبز بال�سوكولته ، �ساي من اأع�ساب 
البحر ، كرميا حمروقة ، عجائن للقلي ، رقائق ورقية �ساحلة لالأكل ، كرات جوز الهند 
)نوع من احللويات( ، كب�سولت القهوة اململوءة ، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي ، 
بوظة جممدة ، النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات ، معجون اأو هري�س 

)توابل( ، عجينة الزجنبيل )مطيبات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املهيب لالأغذية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 1740 ر.ب : 130 ، ولية �سور ، حمافظة جنوب ال�سرقية ، 

�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139130

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدعاية  مواد  حتديث   ، الت�سوير(  ومعامل  ا�ستوديوهات  )اأن�سطة  ال�سور  ن�سخ  خدمات 

والإعالن )اأن�سطة ا�ستوديوهات ومعامل الت�سوير( ، توزيع العينات )اأن�سطة ا�ستوديوهات 

ومعامل الت�سوير( ، ن�سر مواد الدعاية والإعالن )اأن�سطة ا�ستوديوهات ومعامل الت�سوير( ، 

ن�سر ن�سو�س الدعاية والإعالن )اأن�سطة ا�ستوديوهات ومعامل الت�سوير( ، دعاية واإعالن 

)اأن�سطة  التلفزيون  عرب  والإعالن  الدعاية   ، الت�سوير(  ومعامل  ا�ستوديوهات  )اأن�سطة 

ا�ستوديوهات ومعامل الت�سوير( ، خدمات وكالت الدعاية والإعالن )اأن�سطة ا�ستوديوهات 

ومعامل الت�سوير( ، تنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو دعائية )اأن�سطة ا�ستوديوهات ومعامل 

الت�سوير( ، تاأجري اآلت الن�سخ بالت�سوير )اأن�سطة ا�ستوديوهات ومعامل الت�سوير( ، الإعالن 

والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب )اأن�سطة ا�ستوديوهات ومعامل الت�سوير( ، تاأجري وقت 

، كتابة ن�سو�س  الت�سوير(  ا�ستوديوهات ومعامل  )اأن�سطة  فـي و�سائل العالم  للدعاية والإعالن 

الدعاية  لغايات  التخطيط   ، الت�سوير(  ومعامل  ا�ستوديوهات  )اأن�سطة  والإعالن  الدعاية 

)اأن�سطة  الإعالنية  الأفالم  اإنتاج   ، الت�سوير(  ومعامل  ا�ستوديوهات  )اأن�سطة  والإعالن 

ومعامل  ا�ستوديوهات  )اأن�سطة  دعائية  مواد  ت�سميم   ، الت�سوير(  ومعامل  ا�ستوديوهات 

الت�سوير( ، خدمات العالقات الإعالمية )اأن�سطه ا�ستوديوهات ومعامل الت�سوير( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �سيماء علي عيد �سالح

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139131

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

قواعد  فـي  املعلومات  ، جتميع  احلا�سوبية  البيانات  قواعد  فـي  البيانات  و�سيانة  حتديث 

بيانات حا�سوب ، تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : من�سة و�ساية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139132

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأرز �سريع التح�سري .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأمرية لالأعمال التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139133

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات النوادي ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية وال�سحية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : امللك للخدمات اللوج�ستية احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139170

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مر�سحات فالتر ، لتنظيف هواء التربيد للمكائن ، مكثفات هوائية ، م�ساعد ، اآلت طرد 

مركزي ، مكثفات بخار ، اأجزاء اآلت ، مولدات كهربائية ، �سالمل كهربائية ، اآلت واأجهزة 

تنظيف كهربائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : التقنية للم�ساعد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139171
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام ، اأعواد قطن لأغرا�س التجميل ، اأقنعة جتميلية ، م�ستح�سرات 
جتميل للرمو�س ، اأطقم جتميل ، م�ستح�سرات جتميل ، اأقالم جتميلية ، كرميات جتميلية ، فازلني 
 ، لو�سن  غ�سولت   ، التجميل  لغايات  زيوت   ، التجميل  لأغرا�س  دهنية  مواد   ، التجميل  لأغرا�س 
لأغرا�س التجميل ، م�ستح�سرات جتميل احلواجب ، عطور ، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة ، 
مراهم لأغرا�س التجميل ، اأ�سباغ جتميلية ، م�ستح�سرات لالإ�سمرار م�ستح�سرات جتميل ، مناديل 
ورقية م�سربة بغ�سولت لو�سن ، جتميلية ، حناء �سبيغ جتميلي ، م�ستح�سرات الكولجني لغايات 
جتميلية ، م�ستح�سرات جتميل نباتية ، خال�سات اأع�ساب لغايات التجميل ، مزيالت دهون بخالف 

امل�ستخدمة فـي العمليات الت�سنيعية ، بخور ، م�ستح�سرات تبخري عطور ، عواد البخور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإطاللة �سموخي الأولى

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139177
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات النزل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الها�سمي لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139180

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سليم الزهور )بيع الورود ولف الطرود والهدايا واحللويات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جوهرة الربميي البي�ساء

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139183

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأجهزة ا�ستخراج املعادن من املناجم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الذكاء املرن لتطوير الأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/17

-267-



اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139189

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع التوبي اجلديدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139190

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جموهرات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : وداد العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139194

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سروبات اأ�سا�سها القهوة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سادة البحار الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139195

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم واملقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الدكة الثالثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139196

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابن ينقل للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139197

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مربع م�سقط العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139199
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سك ل�سناعة العطور ، مبطالت جتعيد ال�سعر الدائم ، �سامبو ، 
، حجر  بالأظافر  العناية  ، م�ستح�سرات  اأظافر م�ستعارة   ، عطور 

م�ستح�سرات   ، ال�سداأ  اأزالة  م�ستح�سرات   ، التجميل  لأغرا�س  اللوز  حليب   ، مطهر  ال�سبة 
لالإ�سمرار م�ستح�سرات جتميل ، عطور زيوت طيارة ، م�ستح�سرات جتميل لغايات التنحيف ، 
اإزالة الدهان ، م�ستح�سرات ق�سر مزيالت  لوا�سق لتثبيت الرمو�س امل�ستعارة ، م�ستح�سرات 
 ، �سرباي  رذاذ   ، جتميلية   ، لو�سن  بغ�سولت  م�سربة  ورقية  مناديل   ، التجميل  لغايات   ، األوان 
 ، البخور  اأعواد   ، للتنظيف  م�سربة مبنظفات  قما�س  ، قطع  اجلاف  التنظيف  م�ستح�سرات   ، لل�سعر 
مزيلة  اأو  �سحية  اأو  �سخ�سية  لأغرا�س  الغ�سل  م�ستح�سرات   ، الهواء  تعطري  م�ستح�سرات 
للعرق اأدوات النظافة ، م�ستح�سرات ال�سبار لأغرا�س جتميلية ، مواد هالمية للتدليك لغري 
الأغرا�س الطبية ، ملمعات �سفاه ، بال�سم لغري الأغرا�س الطبية ، �سامبو جاف ، اأظافر ل�سقة 
م�سنعة ، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�س ، زيوت عطرية من الكباد ، حناء �سبيغ جتميلي ، 
علب اأحمر ال�سفاه ، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغري غايات طبية ، بال�سم لل�سعر ، م�ستح�سرات 
، مناديل مبللة مب�ستح�سرات لإزالة مواد التجميل ، م�ستح�سرات الكولجني  لتنعيم ال�سعر 
م�ستح�سرات   ، عطرية  زيوت  غذائية  منكهات   ، الأ�سنان  تبيي�س  �سرائط   ، جتميلية  لغايات 
لغايات  اأع�ساب  ، خال�سات  ال�سخ�سية  بالنظافة  للعناية  ، مطهرات غري طبية  نباتية  جتميل 
للتنظيف  طبية  غري  م�ستح�سرات  للحيوانات  �سامبو   ، الأظافر  طالء  مزيالت   ، التجميل 
والعناية ، غ�سول العني لي�س لغايات طبية ، غ�سولت مهبلية لأغرا�س ال�سحة ال�سخ�سية اأو 
مزيلة للعرق ، م�ستح�سرات تنظيف كيميائية لغايات منزلية ، معطر هواء مع اأعواد )عيدان( 
خ�سبية ، م�ستح�سرات قا�سرة مزيالت األوان ، لغايات منزلية ، �سموع تدليك لأغرا�س التجميل 
م�ستح�سرات جتميل لالأطفال ، م�ستح�سرات اإنعا�س رائحة الفم لأغرا�س النظافة ال�سخ�سية 
جيل   ، جتميل(  م�ستح�سرات  )�سبغة  ب�سمة   ، تنظيف  مب�ستح�سرات  م�سربة  الطفل  مناديل 
ومنظفة  ماي�سالر )معقمة  مياه   ، اأظافر  ملمع   ، لأغرا�س جتميلية  ي�ستخدم  للعني م�سحح 
للوجه( ، طالء اجل�سم لأغرا�س التجميل ، �سائل مطاطي )لتك�س( لطالء اجل�سم لأغرا�س 
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التجميل ، �سوف قطني م�سرب مع م�ستح�سرات اإزالة املكياج ، لون يعمل على وقاية مالءات 
الغ�سيل ، ورقة جمفف ، لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار ، زيت اللوز ، �سابون اللوز ، كهرمان 
 ، م�ستعارة  رمو�س   ، ال�سعر  جتعيد  م�ستح�سرات   ، مكياج  م�ستح�سرات   ، اأظافر  ملمع   ، عطر 
م�ستح�سرات جتميل للرمو�س ، اأطقم جتميل ، م�ستح�سرات جتميل ، اأقالم جتميلية ، كرميات 
جتميلية ، م�ستح�سرات اإزالة املكياج ، م�ستح�سرات اإزالة الألوان ، م�ستح�سرات اإزالة الطالء  
 ، اخلزامى  زيت   ، اليا�سمني  زيت   ، هليوتروبني   ، مكياج   ، ال�سعر  اإزالة  �سمع   ، �سعر  مزيالت 
زيوت لغايات التنظيف ، زيوت للعطور والروائح ، زيت الورد ، زيوت لأغرا�س الزينة ، ايونون 
 ، العطور  نعناع ل�سناعة   ، النعناع زيت عطري  ، خال�سات  تن�سية  تنعيم  ، م�ستح�سرات  عطر 

م�ستح�سرات جتميل احلواجب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اآمنة بنت عبداللـه بن اإبراهيم البلو�سية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139200
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات عر�س عامة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سروق املجد للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139253

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )بيع ع�سائر طازجة وم�سروبات ال�ساخنة وبيع حلويات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأوراق اخلريف العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139308

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�س ال�سلع .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سياء النعمى الالمع للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139315

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو غزل الو�ساحي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139317

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الرحالت  ترتيب   ، ال�سياحية  الأماكن  لرتياد  النقل  خدمات   ، بحرية  رحالت  تنظيم 

ال�سياحية ، احلجز لل�سفر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة راية �ساللة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139328

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

النجارة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املن�سار الذهبي احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 100 ر.ب : 476 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139329

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بي�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سعاع الكون للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139332

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حمل بيع الهواتف .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ، موؤ�س�سة اأحمد بن فائل بن فرج العامري للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139334

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : النطباع الراقي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139338

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)خمترب اأ�سنان( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مروان بن �سالح للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139363

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

معجون بندورة مركز طماطم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ظفار للمرطبات واملواد الغذائية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/9/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139960

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع جميع اأنواع املنتجات الغذائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : النخيل الأخ�سر للتجارة �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 42 ر.ب : 111 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/10/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139962

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع جميع اأنواع املواد الغذائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : النخيل الأخ�سر للتجارة �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 42 ر.ب : 111 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/10/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138485

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات تبخري عطور ، عطور ، زيوت للعطور والروائح ، م�ستح�سرات جتميل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الق�سر ال�سامي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138663

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز ت�سوق .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : قطوف الع�سرية - ت�سامنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138795

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع  لغايات  الإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�ض  ال�سلع  عر�ض  لالآخرين  املبيعات  ترويج 

بالتجزئة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأ�سطورة امل�سرتكة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138940

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)خدمات الكافترييات واملقاهي واملطاعم( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : احل�سان الر�سا�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139092

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

توابل ، بهارات ، دقيق ذرة ، دقيق �سويا ، �سكر ، بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل ، بذور 

، �سعريية  ال�سم�سم توابل  ، بذور  ، ثوم مفروم بهار  الب�سري  القمح لأغرا�ض ال�ستهالك 

معكرونة ، اأودون ، متر هندي )توابل( ، ملح ، كركم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الإرتقاء الوطنية املتحــدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139173

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأرز واأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على الأرز .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : احلبوب الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139178

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سوبر ماركت .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز اأطل�ض للتخفـي�سات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 11 ر.ب : 315 ، ولية ال�سويق ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139212

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زجاج املباين ، زجاج لوحي نوافذ ، للمباين ، حبيبات زجاجية لتعليم الطرق ، بيوت زجاجية 

متنقلة غري معدنية ، زجاج عازل للبناء ، زجاج نوافذ ما عدا زجاج نوافذ املركبات ، نوافذ من 

زجاج ملون ، زجاج لنوافذ املباين ، زجاج �سالمة ، هياكل غري معدنية للبيوت الزجاجية ، 

زجاج مطلي باملينا للبناء .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سحاري لتجارة و�سناعة املواد املعمارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139213

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري مالب�ض ال�سهرة ، تاأجري املالب�ض ، تخطيط وترتيب ملرا�سم الزفاف .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : طالئع الزهور للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139215

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الهواتف النقالة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الغيمة الذكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139216

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الهواتف النقالة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الغيمة الذكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139217

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

رخام ، جرانيت .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سواء حى العني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139218

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع القرطا�سيات والإلكرتونيات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بوابة بركاء الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139219

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العيادات الطبية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ربوع البدعة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ولية ال�سيب ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20

-285-



اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139222

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأجهزة  اآلت  )�سنع  والتعدين  والغازية  النفطية  ال�سناعات  جمال  فـي  التنقيب  خدمات 

تنقية وتر�سيح ال�سوائل اأو الغازات اآلت معدات القطري( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأول للفالتر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139223

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

دواجن حية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مرتفعات �سالن للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139224

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات ت�سريح ال�سعر )حالق رجايل( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأن�ض اخلالد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139225

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سل املركبات )حمطات غ�سيل وت�سحيم املركبات و تبديل زيوت املركبات( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع املذروب املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139227

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز ت�سوق .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : امتياز الدولية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139237

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

متور .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية لنتاج وتعبئة التمور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139238

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجات غذائية من ال�سمك ، �سمك حمفوظ ، �سمك تونا ، �سمك غري حي ، �سرائح �سمك 

طرية فـيليه ، �سمك مملح .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�ساحل للت�سويق التجاري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139239

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سه لأدوات ال�سناعات البرتولية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : األوان العاملية املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139240

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات وكالت الدعاية والإعالن )يت�سمن الت�سويق ع وجه اخل�سو�ض( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نقطة المتياز الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139241

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيف حممد �سامل الكلباين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139242

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�ض ، الغ�سيل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سواب لالأعمال والتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139243

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات الكافترييات ، خدمات املطاعم ، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ، 

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة بهجة احلافة الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139244

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ض اجلاهزة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بنت البادية العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139245

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلوم  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لوؤلوؤة احليل لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139246

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سالون جتميل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مهجة للتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139247

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع مالب�ض ، مالب�ض جاهزة ، بنطلونات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة ميزان الب�سمة العاملية للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20

-293-



اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139249

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�ض ال�سلع .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البدائل الأولى العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139250

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ض اجلاهزة والف�ساتني .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عيون الغزلن الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139251

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سابيح ، اأغطية للم�سعات احلرارية ، اأجهزة اعادة توليد احلرارة ، اأدوات ن�سر ال�سوء ، 

اأجهزة ومن�ساآت لالإ�ساءة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دار الريف املتحدة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139252

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيم واإدارة املوؤمترات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : روح الأحالم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139254

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيارات ذات حمرك .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سفقات ال�سيارات الإبداعية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139255

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع زهور طبيعية ، زهور جمففة للتزيني .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حممود خمي�ض البلو�سي و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139256

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التجزئة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية والمدادات الطبية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املركز الطبي املتقدم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : القرم ، ولية بو�سر ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139257

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات مكياج .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فاطمة الكيومي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139258

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الكوثر التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139268

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي)املقاهي التي تقدم وجبات على �سكل اأ�سا�سي املقاهي التي تقدم م�سروبات 

على �سكل اأ�سا�سي( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأمواج الدافئة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139269

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مدار�ض احل�سانة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز قادة امل�ستقبل املبتكرون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139270

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

قرطا�سية )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للقرطا�سية والأدوات املكتبية( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تالل �سمال الباطنة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139271

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي واملقاهي التي تقدم الوجبات 

ب�سكل اأ�سا�سي( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اخلوري واملعمري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139272

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الطبية  والإمدادات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  التجزئة  خدمات 

)م�ستودع( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بريق العا�سمة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139273

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

قم�سان )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات واملالب�ض الريا�سية( ، مالب�ض 

جاهزة )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات واملالب�ض الريا�سية( ، بنطلونات 

املتاجر  اأحذية )البيع بالتجزئة فـي   ، اأثواب �سباحة   ، ق�سرية مالب�ض ، مالب�ض خارجية 

املتخ�س�سة لالأدوات واملالب�ض الريا�سية( ، اأحذية للريا�سة )البيع بالتجزئة فـي املتاجر 

املتخ�س�سة لالأدوات واملالب�ض الريا�سية( ، مالب�ض للريا�سة البدنية )البيع بالتجزئة فـي 

املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات واملالب�ض الريا�سية( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأوبار للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139274

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، معطر  ماء   ، معطر  خ�سب   ، باديان  عطر   ، عطري  زيت  النعناع  خال�سات   ، اللوز  �سابون 

 ، عطور  تبخري  م�ستح�سرات   ، الزهور  لعطور  اأ�سا�سية  عنا�سر   ، عطور  زهور  خال�سات 

عطور ، �سناعة عطور ، عطور زيوت طيارة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الو�سام اجلنوبي املتميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139275

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز ت�سوق .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة روا�سل للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139276

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ترتيب الرحالت ال�سياحية ، حجز مقاعد ال�سفر ، احلجز لل�سفر .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كاردينال للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139277

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكاتب الت�سدير وال�سترياد ، ت�سغيل مناجم الرمل واحل�سباء ، ت�سغيل املحاجر .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حماجر اجلنوب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139278

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات �سالونات التجميل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : قلعة اخلناجرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : امل�سريب ، ولية القابل ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139280

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حجز مقاعد ال�سفر ، ترتيب الرحالت ال�سياحية ، خدمات النقل لرتياد الأماكن ال�سياحية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زاوية كهف الهوته للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139281

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع باملزاد العلني .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املتقدم لتنظيم الفعاليات واحلفالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139282

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأن�ض للحلول العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139283

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

طباعة النماذج ، النق�ض ، الطباعة الفوتوغرافـية ، الطباعة احلرارية ، الطباعة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مناظر التميز ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139284

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جتلى للتـجارة والـمقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139285

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سجاد)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لل�سجاد واملوكيت( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ريتاج هرمز للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139286

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات ، خدمات املطاعم ، خدمات 

مطاعم اخلدمة الذاتية ، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مطعم طواحني الهواء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139287

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات   ، الطبية  امل�ساعدة   ، ال�سحية  الرعاية   ، م�ست�سفـيات   ، الطبية  العيادات  خدمات 

اجلراحة   ، ال�سيدلنية  الن�سائح   ، الطبي  التمري�ض   ، ال�سنان  طب  خدمات   ، امل�سحات 

التقوميية ، اإعداد ال�سيدلين للو�سفات ، خدمات العالج ، خدمات مراكز ال�سحة ، خدمات 

تقومي الأ�سنان .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بدر ال�سفاء للرعاية ال�سحية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139288

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : وابل �سهب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139289

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي)حمالت �سوي اللحوم )امل�ساكيك(( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حممد بن ماجد بن �سامل الربيدعي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139290

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلوم دواجن غري حية ، بي�ض �سالح لالأكل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع حي الربكة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139291

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حديد غري م�سكل اأو �سبه م�سكل  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سفوح �سداب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139292

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكمالت غذائية من الربوتني .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع هيثم الفرعي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139294

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عطور .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الرقي للعود

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139298

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�ض ال�سلع .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : توا�سيف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139301

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأحذية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : معامل الرو�سة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139302

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإ�ستعفل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139304

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جب�ض مواد بناء ، طالءات مواد بناء ، مواد ت�سقيف غري معدنية ، مواد غري معدنية لك�سو 

اجلدران الداخلية ، مواد بناء حرارية غري معدنية ، �شرائح من اخل�شب ، بالط من اخل�شب ، 

األواح لالأر�سيات اخل�سبية املزخرفة ، اأر�سيات خ�سبية مزخرفة ، األواح خ�سبية للبناء ، األواح 

لالأر�سيات اخل�سبية ، ا�سمنت ، اعمدة من ال�سمنت ، ا�سقف غري معدنية للمباين .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الفجر ال�سامر لالأعمال الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139306

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ض اجلاهزة ، بيع ال�سالت ، بيع اجلالبيات بيع الأحذية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مرتفعات املحدوث للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139309

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع العبادي ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139310

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

للعطور  زيوت   ، عطور  تبخري  م�ستح�سرات   ، الزهور  لعطور  اأ�سا�سية  عنا�سر   ، بخور 

والروائح ، نعناع ل�سناعة العطور ، م�سك ل�سناعة العطور ، عطور ، �سناعة عطور ، عطور 

زيوت طيارة ، اأعواد البخور ، �سابون ، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام ، م�ستح�سرات 

جتميل ، كرميات جتميلية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركه غ�سن اللبان املتحده للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139311

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع مواد التجميل واملالب�ض اجلاهزة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة علي بن طالب بن خلفان القريني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139312

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

للهواتف  خم�س�سة  واقية  اأغ�سية   ، الذكية  للهواتف  حافظات   ، الذكية  للهواتف  اأغلفة 

الذكية ، �ساعات ذكية ، كامريات فـيديو .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كليوباترا للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139314

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات مكاتب تاأمني القامة الفنادق والنزل ، توفـري ت�سهيالت ارا�سي خميمات ، خدمات 

املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات ، تاأجري اماكن القامة املوؤقتة ، خدمات النزل ، خدمات 

اأماكن اقامة ال�سياح ، خدمات الفنادق ، حجز النزل ، خدمات خميمات العطالت اماكن 

اقامة ، تاأجري املباين ، حجز اماكن القامة املوؤقتة ، خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت ، 

تاأجري غرف الجتماعات ، تاأجري اخليم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نب�ض امل�سافر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139316

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )جميع انواع مثل م�ساوي وغريها( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركه عبداللـه بن هالل بن حمد الوح�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139318

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، فواكه  ، ع�سائر  فواكه غري كحولية  م�سروبات ع�سري   ، فواكه غري كحولية  خال�سات 

م�سروبات فواكه اأو خ�سار خملوطة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لوؤي بن علي بن نا�سر الدوحاين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139319

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سفاء البهجة للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139320

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الزمرد املعا�سرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139326

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )مقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سناين لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع املعبيلة ، ولية ال�سيب ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139330

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع القم�سان ، بيع املالب�ض ، بيع القبعات ، بيع املالب�ض اجلاهزة ، بيع �سراويل لالأطفال .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حامد �سيف حميد ال�سيابي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139333

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع كرميات تبيي�ض الب�سرة وم�ستح�سرات مكياج .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اوركيدا اخل�سراء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139335

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري العقارات ، ال�سم�سرة ، خدمات وكاآلت العقارات ، تثمني العقارات ، اإدارة العقارات ، 

اإدارة العمارات ، تاأجري ال�سقق ، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية ، تاأجري املكاتب عقارات ، 

ال�سوؤون العقارية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيت بيان لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139336

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم  خدمات   ، الكافترييات  خدمات   ، املقاهي  خدمات   ، وال�سراب  بالطعام  التموين 

املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات ، خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�ستثمار والتطوير امل�ستدام

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139337

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ف�سار حب الذرة ، )ال�سب�ض( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : واحة الأماين الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139339

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

للعطور  املتخ�سةة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  )البيع  بخور   ، معطـــر  مـــاء   ، معطــــر  خ�سب 

ايونون   ، الورد  ، زيت  ، زيوت عطرية  الزينة والبخور(  التجميل و�سابون  وم�ستح�سرات 

وم�ستح�سرات  للعطور  املتخ�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  )البيع  تواليت  مـــواد   ، عطـــر 

التجميل و�سابون الزينة والبخور( ، عطور )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�سة للعطور 

فـي  بالتجزئة  )البيع  البخور  اأعواد   ، والبخور(  الزينة  التجميل و�سابون  وم�ستح�سرات 

املتاجر املتخ�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة زينة بنت �سعبان �سامل النوبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139340

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سميم برامج حا�سوبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املعهد العربي للتطوير والتدريب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139342

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ع�سل نحل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رحيق املو�سم للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139343

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هايرب ماركت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز البيان للت�سوق 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139344

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ب�سكويت )معمول )ب�سكويت حم�سو بالتمر ( ومتور( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة �سبل اخلري الع�سرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139345

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات وكالت املعلومات التجارية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الوطني لالطارات وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139346

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ض ، بيع املالب�ض اجلاهزة ، بيع الف�ساتني والطرحات ، بيع املالب�ض املطرزة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الربيكي املثالية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139347

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عقيق ، متائم جموهرات ، ف�سة مغزولة اأ�سالك ف�سية ، اأ�ساور جموهرات ، �ساعات يد ، 

، دبابيـــ�ض للزينـــة جموهــــرات ، قالئد  اأحزمة ل�ساعات اليد ، حلي �سغرية للمجوهــرات 

، قطع  العنق  ربطات  م�سابك   ، ، قالئد جموهرات  �ساعات  �سال�سل   ، �سل�سلية جموهرات 

نقدية ، خيوط من معادن نفـي�شة جموهرات ، جموهرات ، ميداليات كبرية جموهرات ، 

ميداليات ، معادن نفـي�سة غري م�سغولة اأو ن�سف م�سغولة ، �ساعات ، ذهب غري م�سغول اأو 

مطرق ، خيوط ذهبية جموهرات ، لآلئ جموهرات ، اأحجار �شبه كرمية ، اأحجار كرمية ، 

�شبائك من معادن نفـي�شة ، خوامت جموهرات ، اأقراط .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة يو�سف �سيدم العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139348

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات الكافترييات ، خدمات املطاعم ، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات 

اخلفـيفة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حممود الغاوي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139349

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة فـيافـي دقال للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139350

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سميم مواد دعائية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مدينة مغل لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139352

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتارة احلا�سب الآيل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رواج املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139354

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حتميل برامج حا�سوبية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الوج لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139355

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سميم الديكور الداخلي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة الدرع الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/24

-327-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139356

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سروبات اأ�سا�سها القهوة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ، م�ساريع اجلابري الحرتافـية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139360

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خ�سب معطر ، بخور ، زيوت عطرية ، م�ستح�سرات تبخري عطور ، 

عطور ، اأعواد البخور .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيف بن خلف بن حممد املطرو�سي و�سريكه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139362

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

معجون بندورة ، مركز طماطم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ظفار للمرطبات واملواد الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139364

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأجفار فلفل حمفوظ ، فالفل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ظفار للمرطبات و املواد الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139366

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع العطور .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة مازن الدغي�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139376

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�ض ، التنظيف اجلاف .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املحالت املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/24

-330-



اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139381

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة م�سعود �سامل بخيت تبوك للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139382

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الرفقاء املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/24

-331-



اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139384

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع اأدوات التجميل والعطور البخور( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سموخ البويردة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139385

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع خ�سراوات وفواكه .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الوريد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139386

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع الأواين املنزلية والبال�ستيكية( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الكروان الف�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139387

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

العالقات العامة )�سنع املنتجات احلرفـية لإنتاج ماء وزيت اللبان وم�ستقاته( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اللبان احلوجري احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139389

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ع�سل نحل ، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سهد املختوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139390

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات تقومي الأ�سنان ، خدمات طب ال�سنان ، خدمات العيادات الطبية ، خدمات العالج ، 

خدمات التحليل الطبي لأغرا�ض الت�سخي�ض والعالج املقدمة من قبل املختربات الطبية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البت�سامة امل�سرقة لتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139391

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم ، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جنم الزعيم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139392

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات الكافترييات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة عبدالرحمن بن م�سلم بن حممد بن حماد املع�سني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139393
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بكرات لالأ�سرطة الال�سقة لوازم مكتبية ، اأختام عناوين ، اآلت كتابة العناوين ، ورق ، لوحات 
اإعالنات من الورق اأو الورق املقوى ، اآلت ل�سق الطوابع الربيدية ، م�سابك ت�ستخدم فـي 
املكاتب ، م�سابك لأقالم احلرب ، مكاب�ض امل�سابك ال�سلكية لوازم مكتبية ، البومات ، �سور ، 
�سور مطبوعة مطبوعات ، اآلت بري اأقالم الر�سا�ض كهربائية اأو غري كهربائية ، م�ساند 
كتب ، م�ساند ليدي الر�سامني ، اأدوات للر�سم املائي ، جم�سمات للمهند�سني املعماريني ، 
ملفات للوثائق قرطا�سية ، األواح اردوازية للكتابة ، اأقالم ر�سا�ض اردوازية ، ورق ف�سي ، 
طني للت�سكيل ، قوائم ريا�سيات ، �سور زيتية ر�سوم ، باإطار اأو بدون اطار ، اأقالم ر�سا�ض ، 
�سحف ، اطال�ض ، م�سنفات بحلقات للورق ، اأ�سرطة ل�سقة قرطا�سية ، دفاتر ر�سم ، دفاتر 
قرطا�سية ، كرا�سات ، مواد مرطبة لوازم مكتبية ، فرا�سي للر�سامني ، دفاتر كتابة اأو ر�سم ، 
مناذج ا�ست�سفاف ، ورق ا�ست�سفاف ، قما�ض ا�ست�سفاف ، اأغطية واقية لال�سابع لوازم مكتبية 
 ، للر�سم  الزاوية  قائمة  م�ساطر   ، مالحظات  دفاتر   ، الت�سجيل  لآلت  ورق   ، كربون  ورق 
دفاتر   ، مقوى  ورق   ، قرطا�سية  دليلية  بطاقات   ، الأجهزة  عدا  تدري�ض  مواد   ، بطاقات 
مو�سيقية ، ملفات لالأوراق ، م�ساند للر�سامني ، ملفات لوازم مكتبية ، خرامات مكتبية ، 
كتب ، فرجار للر�سم ، احرف الطباعة ، ر�سا�ض الأقالم ، م�ساطر لر�سم اآلجتاهات املختلفة  
اأغلفة للكتب اأو الر�سائل قرطا�سية ، طبا�سري الكتابة ، طبا�سري للخياطني ، حامالت اأقالم 
الر�سا�ض ، حامالت ر�سا�ض الأقالم ، مالقط ورق ، األواح ر�سم ، مواد ر�سم ، اأدوات ر�سم ، 
ورق تغليف ، اآلت كاتبة كهربائية اأو غري كهربائية ، علب لأقالم احلرب ، منتجات للمحو 
مواد كتابة ، مماحي من املطاط ، خرامات لوازم مكتبية ، اأحبار ، حمابر ، مماحي اأقالم 
احلرب ، ان�سجة لتجليد الكتب ، دفاتر حما�سبة ، فهار�ض ، لوازم مكتبية عدا الثاث ، جداول 
مواعيد مطبوعة ، بطاقات بريدية ، مطبوعات ، اأجهزة طباعة متنقلة لوازم مكتبية ، ورق 
كتابة ، اأقالم ر�سم ، كتيبات ، طبا�سري و�سع العالمات ، مواد بال�ستيكية للت�سكيل مناديل 
من الورق ، اأوراق حرب للنا�سخات ، م�سابك للورق ، قرطا�سية ، اأقالم تلوين ، اأدوات لطي 
لتجليد  مواد   ، ر�سم  م�ساطر   ، نا�سخة  واآلت  اأجهزة   ، حرب  اأقالم   ، مكتبية  لوازم  الورق 
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الكتب ، اأ�سرطة لالآلت الكاتبة ، لوازم مدر�سية قرطا�سية ، بطاقات تهنئة ، دفاتر كتابة ، 
مفاتيح الآلت الكاتبة ، مواد ل�سق غراء ، للقرطا�سية اأو لغايات منزلية ، اأ�سرطة ل�سقة 
للقرطا�سية اأو لغايات منزلية ، فرا�سي دهان اأو تلوين ، ورق من لباب اخل�سب ، علب من 
الورق اأو الورق املقوى ، م�ساند لأقالم احلرب واأقالم الر�سا�ض ، اأغطية قوارير من الورق 
اأو الورق املقوى ، بطاقات اعالن قرطا�سية ، اآلت اتالف الورق )لوازم املكتب( ، خزانات 
لفتح  للورق  �سكاكني   ، املنزلية  للغايات  اأو  للقرطا�سية  غراء   ، مكتبية  لوازم  للقرطا�سية 
 ، اأقالم احلرب  ، حامالت  اأو غري كهربائية  الر�سا�ض كهربائية  اأقالم  برايات   ، الر�سائل 
اأقالم وحمابر ، بطاقات من الورق اأو الورق املقوى ، �سمغ مواد ل�سقة ، للقرطا�سية اأو 
، اأجهزة واآلت جتليد الكتب معدات مكتبية ، ورق ن�سخ قرطا�سية ، ورق  للغايات املنزلية 
م�سمع ، فرا�سي كتابة ، اأدوات كتابة ، ورق للر�سم والتخطيط ، مماحي لوح الكتابة ، اأ�سرطة 

ت�سحيح م�ستلزمات املكاتب ، حامالت ملفات القرطا�سية .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حممود بن حممد العربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139394
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيانة الثاث)تنجيد الثاث و ت�سميم الثاث املنزيل واملكتبي( .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زمرد �سحار احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139628

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املعايرة القيا�ض مراقبة اجلودة اإجراء درا�سات امل�ساريع التقينة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فـيلو�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139632

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املعايرة القيا�ض اأبحاث فـي جمال معلومات البيئة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العمانية خلدمات الفح�ض والعتماد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139658
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

فـي  امل�ساعدة   ، ال�سلع  ، عر�ض  والإعالن  الدعاية  ن�سر مواد   ، الأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
 ، لالآخرين  املبيعات  ترويج   ، الإعالنية  امل�ساحات  تاأجري   ، ال�سناعية  اأو  التجارية  الأعمال  اإدارة 
خدمات توفـري اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات لأعمال اخرى ، عر�ض �سلع على 
فـي  للم�ستهلكني  ون�سائح  جتارية  معلومات   ، بالتجزئة  البيع  لغايات  الإعالم  و�سائل 
اأو اخلدمات ، ت�سويق ، خدمات الت�سويق عرب الهاتف ، خدمات التجزئة  اختيار املنتجات 
منا�سب  تاأجري   ، الطبية  والإمدادات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات 
للبيع توفـري معلومات الت�سال لالجتارة والأعمال ، خدمات الو�ساطة التجارية ، خدمات 
اإدارة م�ساريع الأعمال مل�ساريع البناء ، التفاو�ض على عقود الأعمال با�سم الغري ، الرتويج 

للل�سلع واخلدمات من خالل رعاية الأحداث الريا�سية ، الت�سويق ال�ستهدافـي .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأوبال للتطوير والأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139676
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي ، كافترييا ، مطاعم .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مقهي الرمز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �شارع الرباط ، �شلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139993

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الطباعة )طباعة منتجات بت�ساميم خا�سة كالأقم�سة والأكواب واللوحات ...الخ( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ميعاد عبا�ض لالإبداع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140087

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جوهرة ال�سماء الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املعبيلة اجلنوبية ، ولية ال�سيب ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140097

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اآفاق العفـية الرائده للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140187

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة 

والبخور .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة الزركون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 322 ر.ب : 130 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139963

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع جميع اأنواع املنتجات الغذائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : النخيل الأخ�سر للتجارة �س.�س.و 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 42 ر.ب : 111 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/10/14
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
بالنتفاع وفقا لأحكام املـادة )28( من قانون )نظام( العالمات التجارية لدول جمل�ص التعاون 

لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33 .

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 131111
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/8/17م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1329 فـي 2020/2/16م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : مطعم �ساورما فاكتوري
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : رياحني احلوراء للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 473 ر.ب : 611 ، ولية ال�سيب ، حمافظة م�سقط

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 8/18/ 2019م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 102349
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/3/16م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1171 فـي 2016/12/4م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سركة مطعم ع�سري تامي ح�سني عبد الر�سا كرا�سي و�سريكه - 
ت�سامنية

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : اأحمد وعالء وكرا�سي الرائدة �ص.م.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ولية بو�سر ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/9/19م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/2م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 134663
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2020/10/27م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1345 فـي 2020/6/14م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك : الرباق ال�سمايل للتجارة
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع : همايل �سحار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : عمانية
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/10/28م
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/28م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33 .

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 89771 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/9/6م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1097 فـي 2015/4/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأبوتك�س تكنولوجيز اإنك
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأبوتك�س اإنك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : كندية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 150 �سيجنيت د اآر ، تورنتو اأون ام 9 ال 1 تي 9 ، كندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : كندا 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 89772 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/10/13م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1097 فـي 2015/4/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأبوتك�س تكنولوجيز اإنك
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأبوتك�س اإنك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : كندية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 150 �سيجنيت د اآر ، تورنتو اأون ام 9 ال 1 تي 9 ، كندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : كندا 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/28م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 90786 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/9/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1095 فـي 2015/4/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأبوتك�س تكنولوجيز اإنك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأبوتك�س اإنك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 150 �سيجنيت د اآر ، تورنتو اأون ام 9 ال 1 تي 9 ، كندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : كندا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 101843 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/3/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1169 فـي 2016/11/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأبوتك�س تكنولوجيز اإنك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأبوتك�س اإنك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 150 �سيجنيت د اآر ، تورنتو اأون ام 9 ال 1 تي 9 ، كندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : كندا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/28م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 101844 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/3/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1169 فـي 2016/11/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأبوتك�س تكنولوجيز اإنك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأبوتك�س اإنك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 150 �سيجنيت د اآر ، تورنتو اأون ام 9 ال 1 تي 9 ، كندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : كندا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 9826

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/5/8م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 693 فـي 2001/4/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : يونيليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ال تي فودز ميدل اي�ست م.د.م.�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اإماراتية - التجارة وال�سناعة

 ، دبي   ، تي  ال  ، جي  افـينيو  بزن�س  مزايا   ،  2 بي  بي   ،  707 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

الإمارات العربية املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2016/7/21م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/25م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 15410
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/1/14م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 732 فـي 2002/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ويث هولدينغز ال ال �سي 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جالك�سو�سميثكالين كان�سيومري هيلثكري هولدينغز )يو ا�س( 

ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

 ،  19808 ديالوير   ، ويلمنجتون   ، درايف  فولز  ليتل   251  : �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 
الوليات املتحدة الأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/31م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 16854 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/4/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 749 فـي 2003/8/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ويث هولدينغز ال ال �سي 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جالك�سو�سميثكالين كان�سيومري هيلثكري هولدينغز )يو ا�س( 

ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

 ،  19808 ديالوير   ، ويلمنجتون   ، درايف  فولز  ليتل   251  : �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 
الوليات املتحدة الأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/31م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/25م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 19139

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/6/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1256 فـي 2012/8/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ويث هولدينغز ال ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جالك�سو�سميثكالين كان�سيومري هيلثكري هولدينغز )يو ا�س( 

ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

 ،  19808 ديالوير   ، ويلمنجتون   ، درايف  فولز  ليتل   251  : �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

الوليات املتحدة الأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 38214

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/3/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 816 فـي 2006/6/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأجمن انك 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سويدي�س اأوربان بيوفـيرتوم ايه بي )بابل(.

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سويدية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 112 76 �ستوكهومل ، ال�سويد 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : ال�سويد

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/9/21م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/25م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 40841
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/2/2م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 833 فـي 2007/2/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ويث هولدينغز ال ال �سي 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جالك�سو�سميثكالين كان�سيومري هيلثكري هولدينغز )يو ا�س( 

ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

 ،  19808 ديالوير   ، ويلمنجتون   ، درايف  فولز  ليتل   251  : �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 
الوليات املتحدة الأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/31م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 42118
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/4/13م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 848 فـي 2007/1/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ويث هولدينغز ال ال �سي 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جالك�سو�سميثكالين كان�سيومري هيلثكري هولدينغز )يو ا�س( 

ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

 ،  19808 ديالوير   ، ويلمنجتون   ، درايف  فولز  ليتل   251  : �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 
الوليات املتحدة الأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/31م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 53806
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/11م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 884 فـي 2009/1/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ويث هولدينغز ال ال �سي 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جالك�سو�سميثكالين كان�سيومري هيلثكري هولدينغز )يو ا�س( 

ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

 ،  19808 ديالوير   ، ويلمنجتون   ، درايف  فولز  ليتل   251  : �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 
الوليات املتحدة الأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/31م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 53807
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/11م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 884 فـي 2009/1/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ويث هولدينغز ال ال �سي 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جالك�سو�سميثكالين كان�سيومري هيلثكري هولدينغز )يو ا�س( 

ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

 ،  19808 ديالوير   ، ويلمنجتون   ، درايف  فولز  ليتل   251  : �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 
الوليات املتحدة الأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/31م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/25م

-351-



اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 53808
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/4/8م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 882 فـي 2009/1/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ويث هولدينغز ال ال �سي 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جالك�سو�سميثكالين كان�سيومري هيلثكري هولدينغز )يو ا�س( 

ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

 ،  19808 ديالوير   ، ويلمنجتون   ، درايف  فولز  ليتل   251  : �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 
الوليات املتحدة الأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/31م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 63452
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/10/5 م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 928 فـي 2011/1/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : كو�سمتيكز ليمتد
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإملي�س يو اإ�س اأيه ، اإنك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1140 برودواى ، �سويت 1601 ، نيويورك ، نيويورك 10001 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/4/14م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 63453

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 44

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/10/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 928 فـي 2011/1/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : كو�سمتيكز ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإملي�س يو اإ�س اأيه ، اإنك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1140 برودواى ، �سويت 1601 ، نيويورك ، نيويورك 10001 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/4/14م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 82505

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/9/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1054 فـي 2014/4/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �ستينابل لك�سرى موري�س�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سك�س كونتيننت�س ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : برودووتر بارك ، باكينغهام�سري ، يو بى 9 5 اإت�س اأر، دنهام ، 

اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/3/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/28م

-353-



اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 82506

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/9/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1054 فـي 2014/4/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �ستينابل لك�سرى موري�س�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سك�س كونتيننت�س ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : برودووتر بارك ، باكينغهام�سري ، يو بى 9 5 اإت�س اأر ، دنهام ، 

اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/3/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 82507

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 44

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/9/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1054 فـي 2014/4/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �ستينابل لك�سرى موري�س�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سك�س كونتيننت�س ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : برودووتر بارك ، باكينغهام�سري ، يو بى 9 5 اإت�س اأر ، دنهام ، 

اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/3/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 82508
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/10/19م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1057 فـي 2014/5/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �ستينابل لك�سرى موري�س�س ليمتد
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سك�س كونتيننت�س ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : برودووتر بارك ، باكينغهام�سري ، يو بى 9 5 اإت�س اأر ، دنهام ، 

اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/3/2م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 82509
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/10/19م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1057 فـي 2014/5/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �ستينابل لك�سرى موري�س�س ليمتد
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سك�س كونتيننت�س ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : برودووتر بارك ، باكينغهام�سري ، يو بى 9 5 اإت�س اأر ، دنهام ، 

اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/3/2م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 82510

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 44

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/10/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1057 فـي 2014/5/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �ستينابل لك�سرى موري�س�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سك�س كونتيننت�س ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : برودووتر بارك ، باكينغهام�سري ، يو بى 9 5 اإت�س اأر ، دنهام ، 

اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/3/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 115236

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/4/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1231 فـي 2018/2/19م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : زاهر اللوجي�ستية 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأبعاد لالأغذية �س م م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 1010  ر.ب : 132 ، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/26م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/27م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكــام املــادة )41( مـن قانـون )نظـام( العالمـات التجاريــة 
لدول جملـــ�س التعـــاون لدول اخلليـــج العربيـة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقــــم 2008/67 ، 

اأنــه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية :

م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

2000/6/11التجارة وال�سناعة�سوبارو كوربوري�سن   122839

2011/1/1التجارة وال�سناعة�سركة املراعي للتجارة266062

2010/10/27التجارة وال�سناعة�سركة حائل للتنمية الزراعية365226

اإيدجويل بري�سنال كري براندز 43898
1990/2/12التجارة وال�سناعةال ال �سي

2000/2/5التجارة وال�سناعةبي واى �سي كو ليمتد521849

جي اآند ا�س . اووجلود 63735
1990/1/21التجارة وال�سناعة)هولدينجز( ليمتد  

تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 764467
2010/9/1التجارة وال�سناعة)تويوتا موتور كوبوري�سن(

�سركة اأبو ظبي للزيوت النباتية 822472
2000/5/15التجارة وال�سناعةذ.م.م

�سركة اأبو ظبي للزيوت النباتية 922471
2000/5/15التجارة وال�سناعةذ.م.م

�سركة اأبو ظبي للزيوت النباتية 1022470
2000/5/15التجارة وال�سناعةذ.م.م

�سركة اأبو ظبي للزيوت النباتية 1122469
2000/5/15التجارة وال�سناعةذ.م.م
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

�سركة اأبو ظبي للزيوت النباتية 1222468
2000/5/15التجارة وال�سناعةذ.م.م

134987
�سنتوري بيفـرييج اأند فوود اأ�سيا 

بي تي اأي. ال تي دي
1990/11/20التجارة وال�سناعة

2000/4/3التجارة وال�سناعةدرميويل ، ليمتد1422177
2000/4/3التجارة وال�سناعةدرميويل ، ليمتد1522175
2000/4/3التجارة وال�سناعةدرميويل ، ليمتد1622174
2000/4/3التجارة وال�سناعةدرميويل ، ليمتد1722176
1990/5/15التجارة وال�سناعةاديدا�س ايه جي   184264
1990/5/15التجارة وال�سناعةاديدا�س ايه جي   194263
2010/4/28التجارة وال�سناعةريبوك انرتنا�سيونال ليمتد2062530
2010/4/28التجارة وال�سناعةريبوك انرتنا�سيونال ليمتد2162531
2010/4/28التجارة وال�سناعةريبوك انرتنا�سيونال ليمتد2262532

2358104
�سوي�س - بيلهوتيل انرتنا�سيونال 

ترايدمارك�س ليمتد
2009/7/11التجارة وال�سناعة

2458105
�سوي�س - بيلهوتيل انرتنا�سيونال 

ترايدمارك�س ليمتد
2009/7/11التجارة وال�سناعة

2010/4/28التجارة وال�سناعةريبوك انرتنا�سيونال ليمتد2562533
2000/7/18التجارة وال�سناعةاألدو غروب انرتنا�سيونال ايه جي2623115
2000/7/18التجارة وال�سناعةاألدو غروب انرتنا�سيونال ايه جي2723116
2000/7/18التجارة وال�سناعةاألدو غروب انرتنا�سيونال ايه جي2823117
2000/7/18التجارة وال�سناعةاألدو غروب انرتنا�سيونال ايه جي2923118
2000/7/18التجارة وال�سناعةاألدو غروب انرتنا�سيونال ايه جي3023120
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

2000/7/18التجارة وال�سناعةاألدو غروب انرتنا�سيونال ايه جي3123121
2000/7/18التجارة وال�سناعةاألدو غروب انرتنا�سيونال ايه جي3223122
2000/7/18التجارة وال�سناعةاألدو غروب انرتنا�سيونال ايه جي3323123
2000/7/18التجارة وال�سناعةاألدو غروب انرتنا�سيونال ايه جي3463634
2010/7/5التجارة وال�سناعةاألدو غروب انرتنا�سيونال ايه جي3563635
2010/7/5التجارة وال�سناعةاألدو غروب انرتنا�سيونال ايه جي3663636
2010/7/5التجارة وال�سناعةاألدو غروب انرتنا�سيونال ايه جي3763637
2010/7/5التجارة وال�سناعةاألدو غروب انرتنا�سيونال ايه جي3863638
2010/7/5التجارة وال�سناعةاألدو غروب انرتنا�سيونال ايه جي3963639
2010/7/5التجارة وال�سناعةاألدو غروب انرتنا�سيونال ايه جي4063640
2010/7/5التجارة وال�سناعةاألدو غروب انرتنا�سيونال ايه جي4163630
2010/7/5التجارة وال�سناعةاألدو غروب انرتنا�سيونال ايه جي4263631
2010/7/5التجارة وال�سناعةاألدو غروب انرتنا�سيونال ايه جي4363632
2010/7/5التجارة وال�سناعةاألدو غروب انرتنا�سيونال ايه جي4463633
2000/4/19التجارة وال�سناعةكومباين دي �سانت - جوبان4522350
2000/4/19التجارة وال�سناعةكومباين دي �سانت - جوبان4622349
2000/4/19التجارة وال�سناعةكومباين دي �سانت - جوبان4722351
2000/4/19التجارة وال�سناعةكومباين دي �سانت - جوبان4822348
2000/4/19التجارة وال�سناعةكومباين دي �سانت - جوبان4922339
2000/4/19التجارة وال�سناعةكومباين دي �سانت - جوبان5022338
2000/4/19التجارة وال�سناعةكومباين دي �سانت - جوبان5122331
2000/4/19التجارة وال�سناعةكومباين دي �سانت - جوبان5222346
2000/4/19التجارة وال�سناعةكومباين دي �سانت - جوبان5322345
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

2000/4/19التجارة وال�سناعةكومباين دي �سانت - جوبان5422344
2000/4/19التجارة وال�سناعةكومباين دي �سانت - جوبان5522332
2000/4/19التجارة وال�سناعةكومباين دي �سانت - جوبان5622343
2000/4/19التجارة وال�سناعةكومباين دي �سانت - جوبان5722341
2000/4/19التجارة وال�سناعةكومباين دي �سانت - جوبان5822340
2000/4/19التجارة وال�سناعةكومباين دي �سانت - جوبان5922342
2000/4/19التجارة وال�سناعةكومباين دي �سانت - جوبان6022335
2000/4/19التجارة وال�سناعةكومباين دي �سانت - جوبان6122336
2000/4/19التجارة وال�سناعةكومباين دي �سانت - جوبان6222337
2000/4/19التجارة وال�سناعةكومباين دي �سانت - جوبان6322333
2000/4/19التجارة وال�سناعةكومباين دي �سانت - جوبان6422334
1990/4/22التجارة وال�سناعةذا بروكرت اأند جامبل كومباين654160
1990/4/22التجارة وال�سناعةذا بروكرت اأند جامبل كومباين664158
1990/4/24التجارة وال�سناعةذا بروكرت اأند جامبل كومباين674157
1990/4/22التجارة وال�سناعةذا بروكرت اأند جامبل كومباين684155
1990/4/22التجارة وال�سناعةذا بروكرت اأند جامبل كومباين694154
2010/4/14التجارة وال�سناعةاأوريون كوربوري�سن7062285
2010/4/14التجارة وال�سناعةاأوريون كوربوري�سن7162284
2010/3/30التجارة وال�سناعةاأبيوجن فارما ا�س. بي. ايه7262055
2010/3/30التجارة وال�سناعةاأبيوجن فارما ا�س. بي. ايه7362056
1990/4/10التجارة وال�سناعةذا بروكرت اأند جامبل كومباين7462235
2000/9/4التجارة وال�سناعةذا جيليت كومباين ال ال �سي7522220
2010/4/27التجارة وال�سناعةذا بروكرت اأند جامبل كومباين7662516
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

هيلتـــون وورلدوايد هــولدينــــغ 7722407
2000/5/6التجارة وال�سناعةاأل األ بي

2000/11/26التجارة وال�سناعة�سكريب�س نرتوك�س ال ال �سي7824157

2000/11/26التجارة وال�سناعة�سكريب�س نرتوك�س ال ال �سي7924158
2000/4/22التجارة وال�سناعةبابلو�سكاي ، ا�س. ال8022356
2011/7/27التجارة وال�سناعة�سركة املراعي للتجارة8169503
2000/7/18التجارة وال�سناعةاألدو غروب انرتنا�سيونال ايه جي8223119
2010/4/14التجارة وال�سناعة�سركة م�سافـي )ذ.م.م(8362283
2010/4/14التجارة وال�سناعة�سركة م�سافـي )ذ.م.م(8462282
2010/4/25التجارة وال�سناعة�سركة جمد لالأغذية )�س م ك(8562492
2000/5/20التجارة وال�سناعةذا بروكرت اآند جامبل كومباين8622550
2010/5/19التجارة وال�سناعةذا جيليت كومباين األ األ �سي8762928
2000/4/15التجارة وال�سناعةذا جي بي فوودز ، ا�س. ايه8822286
2000/4/15التجارة وال�سناعةذا جي بي فوودز ، ا�س. ايه8922287

�سان�سوي اأكو�ستيك�س ري�سري�س 904230
1990/5/6التجارة وال�سناعةكوربوري�سن

اي�سوزو جيدو�سا كابو�سيكي 914900
1990/10/29التجارة وال�سناعة)اي�سوزو موتورز ليمتد(

2000/5/22التجارة وال�سناعةجروبو مونريكو ا�س. ال9222590

وارمر ريكوردز / �ساير فـينت�سرز 934859
1990/10/13التجارة وال�سناعةال ال �سي

1990/6/30التجارة وال�سناعةفـرييرو ا�س بي اأ.944403
1990/6/30التجارة وال�سناعةفـرييرو ا�س بي اأ.954402
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ال�سركة العاملية للمواد الغذائية 9667540
2011/3/23التجارة وال�سناعة�س.م.م

التجارة وال�سناعةاإليماتيك بي ال �سي9723438

التجارة وال�سناعةاإليماتيك بي ال �سي9823439

2001/11/28التجارة وال�سناعة�سركة الزيت العربية ال�سعودية9926781

2001/11/28التجارة وال�سناعة�سركة الزيت العربية ال�سعودية10026782

2011/6/6التجارة وال�سناعة�سركة الزيت العربية ال�سعودية10168541

2011/6/6التجارة وال�سناعة�سركة الزيت العربية ال�سعودية10268542

2011/6/6التجارة وال�سناعة�سركة الزيت العربية ال�سعودية10368543

2011/6/6التجارة وال�سناعة�سركة الزيت العربية ال�سعودية10468538

2011/6/6التجارة وال�سناعة�سركة الزيت العربية ال�سعودية10568539

2011/6/6التجارة وال�سناعة�سركة الزيت العربية ال�سعودية10668540

1074307
فـيات جروب ماركتنج اند 
كوربوريت كوميونيكا�سون 

ا�س.بي.اي
1990/5/23التجارة وال�سناعة

1084308
فـيات جروب ماركتنج اند 
كوربوريت كوميونيكا�سون 

ا�س.بي.اي
1990/5/23التجارة وال�سناعة

فـري�ست �سيكيورتي جروب 10964271
2010/8/15التجارة وال�سناعة)�س.ذ.م.م(

فـري�ست �سيكيورتي جروب 11064270
2010/8/15التجارة وال�سناعة)�س.ذ.م.م(

2010/5/19التجارة وال�سناعةبيتزا انرتنا�سيونال ال. ال. �سي11162924
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2000/5/7التجارة وال�سناعةتيليكوم اإيطاليا ا�س. بي. ايه11222417

2000/5/7التجارة وال�سناعةتيليكوم اإيطاليا ا�س. بي. ايه11322416

2000/6/3التجارة وال�سناعةبي�سازا ا�س. بي. ايه11422768

11567967
طالل اأبو - غزالة انرتنا�سيونال 

ليمتد
2010/4/30التجارة وال�سناعة

11622424
كنتاكي فرايد ت�سيكن انرتنا�سيونال 

هولدينغز ال ال �سي
2000/5/7التجارة وال�سناعة

11722422
كنتاكي فرايد ت�سيكن انرتنا�سيونال 

هولدينغز ال ال �سي
2000/5/7التجارة وال�سناعة

11822425
كنتاكي فرايد ت�سيكن انرتنا�سيونال 

هولدينغز ال ال �سي
2000/5/7التجارة وال�سناعة

11922426
كنتاكي فرايد ت�سيكن انرتنا�سيونال 

هولدينغز ال ال �سي
2000/5/7التجارة وال�سناعة

12022423
كنتاكي فرايد ت�سيكن انرتنا�سيونال 

هولدينغز ال ال �سي
2000/5/7التجارة وال�سناعة

12122422
كنتاكي فرايد ت�سيكن انرتنا�سيونال 

هولدينغز ال ال �سي
2000/5/7التجارة وال�سناعة

2010/9/8التجارة وال�سناعةميت�سوي كيميكالز اجرو ، انك12264543

2010/4/28التجارة وال�سناعةكابودري يو كي ليمتد12362535

2010/5/12التجارة وال�سناعةكابودري يو كي ليمتد12462816

1990/4/22التجارة وال�سناعةذا بروكرت اآند جامبل كومباين1254152

2000/2/5التجارة وال�سناعةهري جروب كوربوري�سن12621842
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2000/2/5التجارة وال�سناعةهري جروب كوربوري�سن12721843

1990/4/22التجارة وال�سناعةذا بروكرت اآند جامبل كومباين1284153

1294120
هاو هني بارك فاه يو 
مانوفاكت�سري ليمتد

1990/4/17التجارة وال�سناعة

1304121
هاو هني بارك فاه يو 
مانوفاكت�سري ليمتد

1990/4/17التجارة وال�سناعة

2010/4/13التجارة وال�سناعةاوربان جورغن�سني ايه جي13162267

13265861
تويوتا جيدو�سا كاب�سيكي كاي�سا 

)اأول�سو تريدينغ اآ�س تويوتا 
موتور كوربوري�سن(

2010/12/12التجارة وال�سناعة

13365979
تويوتا جيدو�سا كاب�سيكي كاي�سا 

)اأول�سو تريدينغ اآ�س تويوتا 
موتور كوربوري�سن(

2010/12/19التجارة وال�سناعة

1990/4/2التجارة وال�سناعةريد وينج �سو كومباين ، انك1344076

2011/4/27التجارة وال�سناعةريت�سمونت انرتنا�سيونال ا�س ايه13562511

2011/4/27التجارة وال�سناعةريت�سمونت انرتنا�سيونال ا�س ايه13662510

2000/5/20التجارة وال�سناعةريت�سمونت انرتنا�سيونال ا�س ايه13722554

2010/4/3التجارة وال�سناعةريت�سمونت انرتنا�سيونال ا�س ايه13862099

2010/4/3التجارة وال�سناعةريت�سمونت انرتنا�سيونال ا�س ايه13962094

-364-



اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

2010/4/3التجارة وال�سناعةريت�سمونت انرتنا�سيونال ا�س ايه14062093

2010/4/3التجارة وال�سناعةريت�سمونت انرتنا�سيونال ا�س ايه14162092

2010/4/3التجارة وال�سناعةريت�سمونت انرتنا�سيونال ا�س ايه14262097

2010/4/3التجارة وال�سناعةريت�سمونت انرتنا�سيونال ا�س ايه14362096

2010/4/3التجارة وال�سناعةريت�سمونت انرتنا�سيونال ا�س ايه14462095

2010/4/3التجارة وال�سناعةريت�سمونت انرتنا�سيونال ا�س ايه14562098

2010/4/27التجارة وال�سناعةريت�سمونت انرتنا�سيونال ا�س ايه14662508

2010/4/27التجارة وال�سناعةريت�سمونت انرتنا�سيونال ا�س ايه14762509

1990/9/1التجارة وال�سناعةدبليو اإي ايه انرتنا�سيونال انك1484618

1990/9/1التجارة وال�سناعةدبليو اإي ايه انرتنا�سيونال انك1494616

اأتالنتيك ريكوريدينج 1504691
1990/9/12التجارة وال�سناعةكوربوري�سن

اأ�سيان بينت�س انرتنا�سيونال 1513686
1995/12/2التجارة وال�سناعةبرايفت ليمتد

2010/7/7التجارة وال�سناعةريتيل ورلد ليمتد15263669

2010/7/7التجارة وال�سناعةريتيل ورلد ليمتد15363670

اأ�سيان بينت�س انرتنا�سيونال 1543687
1990/1/3التجارة وال�سناعةبرايفت ليمتد
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اأ�سيان بينت�س انرتنا�سيونال 1553689
1990/1/3التجارة وال�سناعةبرايفت ليمتد

وايكون جي ام بي ات�س اند كو ، 15667555
2021/3/23التجارة وال�سناعةكيه جي

2010/6/14التجارة وال�سناعةكوناوتكا�سيز ليمتد15763319

2000/9/8التجارة وال�سناعةغال�سكو جروب ليمتد15823685

2000/9/25التجارة وال�سناعةغال�سكو جروب ليمتد15923782

1990/7/22التجارة وال�سناعةغال�سكو جروب ليمتد1604470

2000/9/18التجارة وال�سناعةكي تي اأند جي كوربوري�سن16123689

2000/9/18التجارة وال�سناعةكي تي اأند جي كوربوري�سن16223699

2000/9/18التجارة وال�سناعةكي تي اأند جي كوربوري�سن16323702

1990/12/26التجارة وال�سناعةان�سبيكتور جينريال نيتورك1645068

1990/12/26التجارة وال�سناعةان�سبيكتور جينريال نيتورك1655052

1990/12/26التجارة وال�سناعةان�سبيكتور جينريال نيتورك1665065

1990/12/26التجارة وال�سناعةان�سبيكتور جينريال نيتورك1675060

1990/12/26التجارة وال�سناعةان�سبيكتور جينريال نيتورك1685069

1990/12/26التجارة وال�سناعةان�سبيكتور جينريال نيتورك1695053

1990/12/26التجارة وال�سناعةان�سبيكتور جينريال نيتورك1705064

1990/12/26التجارة وال�سناعةان�سبيكتور جينريال نيتورك1715059

-366-



اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

1990/12/26التجارة وال�سناعةان�سبيكتور جينريال نيتورك1725063

1990/12/26التجارة وال�سناعةان�سبيكتور جينريال نيتورك1735058

1990/12/26التجارة وال�سناعةان�سبيكتور جينريال نيتورك1745066

1990/12/26التجارة وال�سناعةان�سبيكتور جينريال نيتورك1755054

1990/12/26التجارة وال�سناعةان�سبيكتور جينريال نيتورك1765062

1990/12/26التجارة وال�سناعةان�سبيكتور جينريال نيتورك1775057

1990/12/26التجارة وال�سناعةان�سبيكتور جينريال نيتورك1785061

1990/12/26التجارة وال�سناعةان�سبيكتور جينريال نيتورك1795056

1990/12/26التجارة وال�سناعةان�سبيكتور جينريال نيتورك1805067

2003/3/10التجارة وال�سناعةالدولية لأحجار الزينة �س.م.م18130084
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات املالية والإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ق�شر العود امللكي للتجارة �ش.�ش.و

يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
�سركة ق�سر العود امللكي للتجارة �ش.�ش.و , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم   
اأمــام الغـيــــر , وعلـــى  1163796 , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي :
 �ش.ب : 23  ر.ب : 133 
هاتف رقم : 99565065

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املر�شى خلدمات النفط �ش.م.م

يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  النفط  خلدمات  املر�سى  �سركة 
اأمــام الغـيــــر , وعلـــى  1211595 , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي :
 �ش.ب : 23  ر.ب : 133 
هاتف رقم : 99565065

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة اإكليل ال�شيب الذهبي للمقاولت �ش.م.م

يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  للمقاولت  الذهبي  ال�سيب  اإكليل  �سركة 
بالرقـم 1075566, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي :
�ش.ب : 23  ر.ب : 133 
هاتف رقم : 99565065

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شما غال للتجارة �ش.م.م

يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
 ,  1012803 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  للتجارة  �سما غال  �سركة 
اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 23  ر.ب : 133 
هاتف رقم : 99565065

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روافد املجد املتميزة �ش.�ش.و

يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.�ش.و,  املتميزة  املجد  روافد  �سركة 
اأمــام الغـيــــر , وعلـــى  1338094 , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي :
�ش.ب : 23  ر.ب : 133 
هاتف رقم : 94872045

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

مكتب بيكرتلي اإم كي اإم )عمان(  
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املنارة الدولية �ش.م.م

يعلن مكتب بيكر تلي اإم كي اإم )عمان( اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املنارة الدولية �ش.م.م , 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1687760, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
بناية م�شندم - روي - الطابق الثاين - مكتب رقم :201

�ش.ب : 994   ر.ب : 100 
هاتف رقم : 24797441 - 24787144 فاك�ش رقم :24796660

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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علي بن حميد بن �شعيد ال�شاعدي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة ال�شواعد الذهبية لالإن�شاءات والتعمري �ش.م.م

الذهبية  ال�سواعد  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�ساعدي  �سعيد  بن  حميد  بن  علي  يعلن 
 , الـتجاري بالرقـم 1068091  اأمانة ال�سجل  , وامل�سجلة لدى  لالإن�ساءات والتعمري �ش.م.م 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/12/31م , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
حمافظة م�شقط

هاتف رقم : 99250044
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة علي حميد �شعيد ال�شاعدي و�شريكه للتجارة - تو�شية
�سعيد  حميد  علي  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�ساعدي  �سعيد  بن  حميد  بن  علي  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , تو�سية   - للتجارة  و�سريكه  ال�ساعدي 
حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي   , 2018/12/31م  املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا لتفاق   ,  1217498
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
حمافظة م�شقط

هاتف رقم : 99250044
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة القو�ش لالأدوات واملواد ال�شحية ومواد البناء �ش.م.م
يعلن علي بن حميد بن �سعيد ال�ساعدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة القو�ش لالأدوات واملواد 
ال�سحية ومواد البناء �ش.م.م  , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1085206 , 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/12/31م , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
حمافظة م�شقط

هاتف رقم : 99250044
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

 
خالد بن خلفان بن عبداللـه الهدابي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الطريق الأول �ش.م.م

 , الأول �ش.م.م   يقــوم بت�سفـيــة �سركة الطريق  اأنـه  الهدابي  يعلن خالد بن خلفان بن عبداللـه 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,  1715062 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
 , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   , 2018/2/28م 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي :
ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

هاتف رقم : 99349911
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الربونز الوطنية �ش.م.م

الوطنية  الربونز  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الهدابي  عبداللـه  بن  بن خلفان  يعلن خالد 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1059224 , وفقا لتفاق ال�سركاء  �ش.م.م , وامل�سجلة لدى 
املوؤرخ 2018/2/28م , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي :
ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

هاتف رقم : 99349911
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإ�شماعيل بن علي بن اإ�شماعيل البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نربا�ش الف�شية لالإن�شاءات �ش.م.م
يعلن اإ�سماعيل بن علي بن اإ�سماعيل البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة نربا�ش الف�سية 
لالإن�ساءات �ش.م.م  , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1184968 , وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   , 2018/2/14م  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
الرمي�ش - ولية بركاء

�ش.ب : 146   ر.ب : 315 
هاتف رقم : 99069867

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شوار النجف للتجارة �ش.م.م

النجف  اآ�سوار  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�سي  اإ�سماعيل  بن  علي  بن  اإ�سماعيل  يعلن 
, وفقا لتفاق  الـتجاري بالرقـم 1215649  اأمانة ال�سجل  , وامل�سجلة لدى  للتجارة �ش.م.م 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   , 2018/2/14م  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
الرمي�ش - ولية بركاء

�ش.ب : 146   ر.ب : 315 
هاتف رقم :99069867

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركةالذهبية الراقية �ش.م.م
بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  الذهبية  احلمداين  مكتب  يعلن 
 ,  1154084 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  الراقية  الذهبية  �سركة 
, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي  املوؤرخ  2020/3/5م  وفقا لتفاق ال�سركاء 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
اخلوير - �شكة رقم : 4327 - مبنى رقم : 2835- الطابق الثالث - �شقة رقم : 310

�ش.ب : 575   ر.ب : 130 
هاتف رقم : 99004493  فاك�ش رقم:24475420

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركةالعزم املتكاملة �ش.م.م

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  الذهبية  احلمداين  مكتب  يعلن 
 ,  1142161 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  املتكاملة  العزم  �سركة 
, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي  املوؤرخ  2020/3/5م  وفقا لتفاق ال�سركاء 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
اخلوير - �شكة رقم : 4327 - مبنى رقم : 2835- الطابق الثالث - �شقة رقم : 310

�ش.ب : 575   ر.ب : 130 
هاتف رقم : 99004493  فاك�ش رقم:24475420

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

مكتب دار احل�شابات لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زهوة الدار �ش.م.م

يعلن مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة زهوة الدار �ش.م.م , 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1192971 , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
ولية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

 هاتف رقم : 99155978
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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�شليمان بن عبداللـه بن �شالح ال�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة �شليمان بن عبداللـه بن �شالح ال�شعيدي واأخيه خالد - ت�شامنية

بن  �سليمـــان  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سعيدي  �سالــح  بن  عبداللـه  بن  �سليمان  يعلن 
ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , ت�سامنية   - خالد  واأخيه  ال�سعيدي  �سالح  بن  عبداللـه 
, وللم�سفي وحـده  املوؤرخ 2018/3/1م  , وفقا لتفاق ال�سركاء  الـتجاري بالرقـم 3019349 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
ولية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

 هاتف رقم : 99445032
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة �شليمان بن عبداللـه ال�شعيدي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية
بن  �سليمــان  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سعيدي  �سالح  بن  عبداللـه  بن  �سليمان  يعلن 
اأمانة ال�سجل الـتجاري  عبداللـه ال�سعيدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى 
بالرقـم 3242021 , وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/1م , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
ولية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

 هاتف رقم : 99445032
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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يو�سف بن �سامل بن خلفان الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة اأ�سوار خور ال�سيابي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأ�سوار خور ال�سيابي  يعلن يو�سف بن �سامل بن خلفان الفار�سي 
 ،  1125798 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  واملقاوالت  للتجارة 
اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
والية �سحم -حمافظة �سمال الباطنة 

�ش.ب : 9   ر.ب : 327
 هاتف رقم:94536039

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

جا�سمني اح�سانول جليلول 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غازي لالأعمال الدولية �ش.م.م

تعلن جا�سمني اح�سانول جليلول اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة غازي لالأعمال الدولية �ش.م.م ، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1232477 ، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
هاتف رقم:95951123

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية
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غدير بن را�شد بن �شعيد الوهيبي و�شعيد بن حممد بن را�شد اآل جمعة 
وم�شلم بن �شامل بن علي الوهيبي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة رملة اآل وهيبة املتكاملة �ش.م.م
يعلن غدير بن را�سد بن �سعيد الوهيبي و�سعيد بن حممد بن را�سد اآل جمعة وم�سلم بن 
�سامل بن علي الوهيبي اأنـهم يقــومون بت�سفـيــة �سركة رملة اآل وهيبة املتكاملة �ش.م.م , وامل�سجلة 
لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1220297 , وللم�سفني وحـدهم حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــني فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
هاتف رقم : 99261637

كمــــا يدعــــو امل�سفـون مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـني 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفـون

عبداللـه حممد مطر احلداد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة يعقوب بن يو�شف بن �شامل الركيني للتجارة - ت�شامنية

يعلن عبداللـه حممد مطر احلداد اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة يعقوب بن يو�سف بن �سامل 
 ,  1060795 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , ت�سامنية   - للتجارة  الركيني 
اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
هاتف رقم : 9018005

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة م�شاريع املعمري والفار�شي للتجارة  �ش.م.م

يعلن مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع املعمري 
 ,  1219740 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  للتجارة  والفار�سي 
اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 526   ر.ب : 311 
  هاتف رقم:99706599

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركةالنوتة مل�شتح�شرات التجميل )�شركة منطقة حرة(  �ش.م.م
يعلن مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة النوتة مل�ستح�سرات 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  حرة(  منطقة  )�سركة  التجميل 
اأمــام الغـيــــر , وعلـــى  1317419 , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي :
ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 526   ر.ب : 311 
  هاتف رقم:99706599

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

-379-



اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

ل�شركة الظافر لهند�شة الطاقة واأبحاث الف�شاء - تو�شية

يعلن مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الظافر لهند�سة 
 , بالرقـم 1060655  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   , تو�سية   - الف�ساء  واأبحاث  الطاقة 
اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 526   ر.ب : 311 
  هاتف رقم : 99706599

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـيةل�شركة �شحار لالإطارات �ش.م.م

يعلن مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سحار لالإطارات 
�ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1099292 , وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 526 ر.ب : 311 
  هاتف رقم : 99706599

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـيةل�شركة ميا�شة الباطنة للتجارة - ت�شامنية
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ميا�سة الباطنة للتجارة 
- ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 3189244 , وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
ولية �شحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق الأول

�ش.ب : 70   ر.ب : 319 
  هاتف رقم : 26857088 - 99649962 فاك�ش رقم : 26857087  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

مكتب المتياز لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهول املـهاب للتجارة - تو�شية
املـهاب للتجارة  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سهول  يعلن مكتب المتياز لتدقيق احل�سابات 
وحـده  وللم�سفي   ,  1030611 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , تو�سية   -
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
 ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 236 ر.ب : 612 
  هاتف رقم : 93025280  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اإ�شماعيل بن علي بن اإ�شماعيل البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ن�شيم الباطنة املتكاملة �ش.م.م

يعلـن اإ�سماعيل بن علي بن اإ�سماعيل البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة ن�سيم  الباطنة 
املتكاملة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1204986 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الباطنة خلدمات الكهرباء �ش.م.م

يعلـن اإ�سماعيل بن علي بن اإ�سماعيل البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الباطنة خلدمات 
الكهرباء �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1174474 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلناح الأخ�شر للتجارة �ش.م.م

يعلـن اإ�سماعيل بن علي بن اإ�سماعيل البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اجلناح الأخ�سر 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1774832 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدف الأخ�شر للتجارة �ش.م.م

يعلـن اإ�سماعيل بن علي بن اإ�سماعيل البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الدف الأخ�سر 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1006309 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شراج لأعمال الديكور �ش.م.م

يعلـن اإ�سماعيل بن علي بن اإ�سماعيل البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة ال�سراج لأعمال 
الديكور �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1184960 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مزايا للت�شميم واأعمال الديكور �ش.م.م

يعلـن اإ�سماعيل بن علي بن اإ�سماعيل البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة مزايا للت�سميم 
واأعمال الديكور �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1179320 ، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

معن بن �شعيد بن حممد الطائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الإمارات للمواد الغذائية �ش.م.م

يعلـن معن بن �سعيد بن حممد الطائي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الإمارات للمواد الغذائية 
اأعــمال  ، عـــن انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم 1716816  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شقر للمواد الغذائية �ش.م.م

يعلـن معن بن �سعيد بن حممد الطائي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة ال�سقر للمواد الغذائية 
اأعــمال  ، عـــن انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم 1629115  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العزاف الدولية �ش.م.م

الدولية  العزاف  امل�سفــــي ل�سركــــة  يعلـن معن بن �سعيد بن حممد الطائي ب�سفـتـــــه 
انتهاء  عـــن   ،  1153631 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

يو�شف بن عبداللـه بن �شامل ال�شيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العاملية للحقول الزراعية والتجارة �ش.م.م

للحقول  العاملية  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  ال�سيابي  �سامل  بن  عبداللـه  بن  يو�سف  يعلـن 
الزراعية والتجارة �ش.م.م  ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1134827 ، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة األفا الدولية للهند�شة �ش.م.م

األفا الدولية  يعلـن يو�سف بن عبداللـه بن �سامل ال�سيابي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة 
، عـــن  الـتجــاري بالرقـــم 1084178  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلـة  للهند�سة �ش.م.م 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

بدر بن �شيف بن بدر العوفـي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التعاون املثايل �ش.م.م

 ، �ش.م.م  املثايل  التعاون  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  العوفـي  بدر  بن  �سيف  بن  بدر  يعلـن 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1798480 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي
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�شريجان بن غالم نبي اميتان البلو�شي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مقبول و�شريجان للتجارة �ش.م.م

يعلـن �سريجان بن غالم نبي اميتان البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة مقبول و�سريجان 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1213505 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

بدرية بنت عبداللـه بن �شلطان البهلولية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طيور جعالن للتجارة - ت�شامنية

تعلـن بدرية بنت عبداللـه بن �سلطان البهلولية ب�سفـتـــــها امل�سفــــية ل�سركــــة طيور جعالن 
عـــن   ،  1077575 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــية

حمد بن را�شد بن حمد العرميي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الربواز الهند�شية - تو�شية

 - الهند�سية  الربواز  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  العرميي  حمد  بن  را�سد  بن  حمد  يعلـن 
اأعــمال  تو�سية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1283473 ، عـــن انتهاء 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

�شامل بن علي بن نا�شر الكندي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة لوؤلوؤة العا�شمة الدولية �ش.م.م

يعلـن �سامل بن علي بن نا�سر الكندي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة لوؤلوؤة العا�سمة الدولية 
اأعــمال  ، عـــن انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم 1088459  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي
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مكتب الرا�شد الدولية لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة الكفاءة احلقيقية للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

الكفاءة  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  احل�سابات  لتدقيق  الدولية  الرا�سد  يعلـن مكتب 
احلقيقية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية  ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري 

بالرقـــم 1133260 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

نادر بن �شعيد بن حممد الرا�شبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة �شماء اللوية ال�شاملة للتجارة - ت�شامنية

يعلـن نادر بن �سعيد بن حممد الرا�سبي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سماء اللوية ال�ساملة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1242698 ، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

يا�شر بن حميد بن �شعيد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة يا�شمني القابل للتجارة واملقاولت

يعلـن يا�سر بن حميد بن �سعيد احلارثي  ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة يا�سمني القابل 
للتجارة واملقاولت  ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1172092 ، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

عبد الرحمن بن عبداللـه بن علي املقبايل 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة اأ�شايل ال�شمال للتجارة - ت�شامنية

اأ�سايل  يعلـن عبد الرحمن بن عبداللـه بن علي املقبايل  ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة  ال�سمال 

3313212 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي
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�شعيد بن را�شد بن �شامل البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة حمد �شعيد النعماين واإبراهيم حممد العامري - ت�شامنية

النعماين  �سعيد  ل�سركــــة حمد  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  البادي  �سامل  بن  را�سد  بن  �سعيد  يعلـن 
واإبراهيم حممد العامري - ت�سامنية  ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

1179799 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة اإبراهيم حممد وحميد العامري للتجارة - ت�شامنية
وحميد   حممد  اإبراهيم  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  البادي  �سامل  بن  را�سد  بن  �سعيد  يعلـن 
 ، بالرقـــم 1140957  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، للتجارة - ت�سامنية   العامري 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة �شعيد واإبراهيم العامري للتجارة - ت�شامنية
يعلـن �سعيد بن را�سد بن �سامل البادي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سعيد واإبراهيم  العامري 
عـــن   ،  1100700 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خمبز بر الزمان �ش.م.م

 ، الزمان �ش.م.م   امل�سفــــي ل�سركــــة خمبز بر  البادي ب�سفـتـــــه  يعلـن �سعيد بن را�سد بن �سامل 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1718843 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شماء جمان للتجارة �ش.م.م

للتجارة   جمان  �سماء  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  البادي  �سامل  بن  را�سد  بن  �سعيد  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1622617،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

حارب بن �شامل بن حارب املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روافد احلد للتجارة - ت�شامنية
يعلن حارب بن �سامل بن حارب املعمري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة روافد احلد للتجارة - 
ت�سامنية  ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1189156 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

زاهر بن علي بن م�شلم اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة اأنوار اجلوبة الوطنية للتجارة - ت�شامنية

اأنوار اجلوبة الوطنية  يعلـن زاهر بن علي بن م�سلم اجلنيبي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة 
عـــن   ،  1209430 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

�شامل بن خمي�ش بن �شعيد املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة �شامل خمي�ش املعمري و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن �سامل بن خمي�ش بن �سعيد املعمري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سامل خمي�ش املعمري 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 3107655 ، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي
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