
  الئحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم

  المقدمة

هـ القاضي في الفقرة الثانية منه بالسماح لمن ٢٤/١١/١٤٢٠م في /١٣١٥إشارًة إلى األمر السامي الكريم رقم 
يرغب من المواطنين بإقامة محطات نموذجية على الطرق الرئيسية حسب التنظيم الذي نصت عليه الئحة محطات 

 في ١٣٠٢٧/ب/٤هـ واألمر السامي الكريم رقم ١٠/٥/١٤٠٦ في ١٠٤ر مجلس الوزراء رقم الوقود ، وإلى قرا
هـ القاضي بإعداد الئحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم من قبل آل من هذه الوزارة ووزارة الداخلية ٦/٩/١٤٠٩
ووزارة ) مة للبترول والمعادنالمؤسسة العا(ووزارة البترول والثـروة المعدنية ) المديرية العامة للدفاع المدني(

واستنادًا على األمر السامي الكريم المشار إليه أعاله ، وبرقية صاحب السمو الملكي مساعد وزير . المواصالت 
هـ بشأن التوصية األولى من ثانيًا لتوصيات ١٠/١١/١٤٢٠ وتاريخ ٩٦٧٩/ب/١/١م /١الداخلية للشئون األمنية رقم 
مة المرورية التي تنص على االهتمام بصيانة الطرق وترآيب وصيانة اللوحات المؤتمر الوطني األول للسال

التحذيرية والتنظيمية على جميع الطرق وفقًا للمواصفات والمعايير الهندسية مع استخدام التقنية الحديثة في هذا 
ة تنفيذ التوصيات في األمر وصيانة وقفل الفتحات الموجودة باألسيجة المعدنية ومرئيات اللجنة العليا لمتابع

هـ والذي ناقشت فيه التعديات على أسيجة أحرام ووسط الطرق السريعة والتي ١٩/١١/١٤١٩اجتماعها المنعقد في 
ورغبة في تحديث الالئحة . تترآز عادة عند المحطات بهدف خدمة السيارات من االتجاهات المعاآسة لمحطاتها 

استجد من تعليمات حول محطات الوقـود داخل المخططات الهيكلية المعمول بها حاليًا وتطويرها من واقع ما 
المعتمدة للمدن والقرى وعلى الطرق اإلقليمية ، فقد تم تشـكيل لجنة من الجهات المختصة في إعداد الالئحة وقد تم 

  : االنتهاء إلى مشروع الالئحة المعدلة بصيغتها المرفقة حيث تضمنت التعديالت النقاط التالية 
إيضاح االشتراطات التنظيمية لمحطات الوقود التي تخدم الطرق اإلقليمية وامتدادها داخل المدن والقرى . ١

  . والهجر 
  . إجراء بعض التعديالت على صياغة بعض المواد حسب ما تقتضيه المصلحة العامة . ٢
  . ة لذلك السماح بإقامة دور ثاني في المحطة متى ما توفرت الضوابط واالشتراطات المحدد. ٣
نظرًا ألهمية الحفاظ على البيئة ، وللتغلب على أية تسربات قد تحدث لخزانات الوقود ، فإنه يلزم أن يتم . ٤

تنفيذ جميع خزانات الوقود الجديدة داخل غرفة من الخرسـانة المسلحة تكون معزولة مع وجود فراغات حول جسم 
تسربات ، أما فيما يتعلق بالخزانات القائمة والمدفونة فإنه يلزم الخزان وتزويده بفتحة وسلم لسهولة الكشف عن أية 

  . أصحابها بتوفير وسائل إلكترونية حديثة متصلة بغرفة المراقبة للكشف عن أية تسربات 
أن تشتمل متطلبات الترخيص بمحطات الوقود الواقعة على الطـرق اإلقليمية دراسـة عن الجدوى . ٥

  . لمحطة االقتصادية إلقامة مشروع ا
التأآيد على أهمية أن تقدم المخططات الهندسية وفقًا لمتطلبات الالئحة من قبل المكاتب الهندسية أو . ٦

  . االستشارية المؤهلة 
  . التأآيد على أهمية تنفيذ منشآت المحطة من قبل شرآات المقاوالت المتخصصة . ٧
ملحقاتها من قبل المكاتب الهندسية أو االستشارية التأآيد على أهمية اإلشراف على تنفيذ مشروع المحطة و. ٨

  . المؤهلة 
  . التأآيد على أن تقوم شرآات متخصصة لتشغيل وصيانة محطات الوقود الواقعة على الطرق اإلقليمية . ٩
أن يقتصر إقامة خدمات الغسيل والتشحيم ضمن محطات الوقود ومراآز خدمة السيارات أو ضمن مناطق . ١٠

ية ، وال يسمح بإقامتها بصورة منفصلة على الشوارع التجارية منعًا إلزعاج المجاورين واإلساءة الورش الصناع
  . للشكل العام للمدينة 

إعطاء مهلة ال تزيد عن خمس سـنوات لمحطات الوقود القائمة لتصحيح وضعها وفق اشتراطات هذه . ١١
  .الالئحة 

وحيث أن تحقيق أهداف الالئحة يتوقف بالدرجة األولى على مدى آفاءة التطبيق العملي لما ورد بها من 
اشتراطات سواء من قبل المواطن الذي ال تشك الوزارة في مقدار وعيه والتزامه بتنفيذ ما تضمنته هذه الالئحة أو 

الئحة التأآيد على أهمية متابعة أعمال لجان المسئول الذي من واجباته التحقق من ذلك فقد روعي عند تحديث ال
المتابعة بكل جدية ودقة وإعطائها الفعالية المطلوبة من خالل القيام بجوالت ميدانية على جميع محطات الوقود 



والغسيل والتشحيم ومراآز خدمات السيارات القائمة قبل وبعد صدور الالئحة وفق برامج زمنية محددة لتطبيق 
حة ، وعلى لجان المتابعة التنسيق مع إمارات المناطق إلغالق المحطات ومراآز الخدمات المخالفة اشتراطات الالئ

التي لم تتجاوب مع ما طلب منها إلصالح وضعها وعدم السماح بإعادة فتح هذه المحطات والمراآز وتزويدها 
أهمية مالحظة إجراء الصيانة الالزمة لجميع بالوقود الالزم لها إال بعد القيام بتنفيذ آافة مالحظات لجان المتابعة مع 

وتأمل الوزارة أن تتلقى أية مرئيات أو مقترحات يمكن . المرافق وفق ما ورد بالالئحة المذآورة من اشتراطات 
  .األخذ بها عند تحديث هذه الالئحة مستقبًال 

  واهللا ولي التوفيق ،، وزير الشئون البلدية والقروية 
  
  
   الجار اهللا محمد بن إبراهيم/ د

  أهداف الالئحة

تعتبر محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراآز خدمات السيارات من المنشآت التي تكتسب أهمية بالغة في 
إقامتها في المدن والقرى نظرًا لما تنطوي عليه النشـاطات التي تقوم بها من خطورة محتملة في حالة غياب أحد 

ولقد روعي . بشكل جيد في جميع مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة عناصر األمن والسالمة واألخذ بها 
  : عند إعداد هذه الالئحة أن تحقق جملة أهداف رئيسية لعل من أبرزها ما يلي 

 تحقيق التنسيق والتكامل بين األجهزة الحكومية المختلفة ذات العالقة بما يؤدي إلي سهولة ووضوح -١
  . ي هذا الشأن بالنسبة للمواطن والمسئول بعيدًا عن االجتهادات واالفتراضات اإلجراءات التي تتبع ف

 توزيع محطات الوقود بما يكفل انتشارها داخل المدن والقرى على نحو متناسق وفق مسافات محددة روعي -٢
رآز فيها عالقتها مع بعضها ومع النشاطات األخرى المشابهة والهامة بشكل يضمن سالمة المحطة أو الم

  . والمجاورين 
 إظهار محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراآز خدمة السيارات بمظهر فني مالئم يسهم في تنسيق -٣

  . المظهر العام للمدن والقرى من خالل االشـتراطات الفنية والمعمارية واإلنشائية التي ينبغي اتباعها 
لسـالمة من خالل إتباع الضوابط التي تحقق سالمة  تحقيق الحد األدنى من االشتراطات الخاصة باألمن وا-٤

  . الترآيبات الهندسية المختلفة ألجزاء محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراآز خدمة السيارات 
 رفع آفاءة التشغيل والصيانة وفق الضوابط التي جرى إعدادها بعناية والتي تراعي ضمان استمرار العمل -٥

  . ذلك من قبل الجهات المعنية للتأآد من سالمة التشغيل وصيانة األجهزة والمعدات بالمنشأة مع سهولة متابعة
ولعل من الطبيعي اإلشارة إلى أن تحقيق األهداف السابقة يتوقف بالدرجة األولى على مقدار وعي المواطن 

امه بتنفيذ ما الذي ال نشك في تفهمه وحرصه على المسـاهمة في آل ما من شـأنه خدمة مدينته من خالل التز
  . تضمنته هذه الالئحة وآذلك المسئول الذي من واجباته التحقق من ذلك 

  
  

  واهللا من وراء القصد
  
  

  وآيل الوزارة للشئون الفنية عبد الرحمن بن محمد الدهمش
 


	لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم
	المقدمة
	أهداف اللائحة


