ضوابط وشروط أنشاء محطات تعبئة الوقود وساحات الغاز والنفط
المحدثة لعام 5102
 .1يسمح لإلفراد والشركات (العراقي/الشخص الطبيعي أو الاعتباري) بتقديم طلب تشييد محطة تعبئة وقود أو ساحة غاز
ً
ً
ونفط وان يتولى إدارة املحطة بنفسه أو من يمثله قانونا (وبإمكان غير العراقيين أفرادا) وشركات التقديم بموجب قوانين
الاستثمار النافذة.
 .2ان يمتلك صااحب املشاروع قطعة ارض مطابقة لشارو وووابط إقامة وتشيي محطات تعبئة الوقود وساحات الياز
والنفط الواردة بالالئحة التنظيمية املرفقة أو لديه عقد إيجار طوي ألامد (مس ا اااطحة) ن يق عن ( )11عش ا اار س ا اانوات
مصا ا ا اادج من قبا االقةااات لات العالقااة يي البلااديااةك التاا ا ا ااقيا العقاااري أو كااا ااب العااد لألراضا ا ا ااإل العااائاادة إلى اليير أو
ألاشخاص ون يروج الطلب بخالف للك ون يتم منح أي كتاب أييد من الشركة ليرض االحصو على قطعة ارض.
 .3قديم دراس ا ااة عن االقدود الاقتص ا ااادية قامة املش ا ااروع م قرير ألائر البي ل معدة من قب احد املكا ب الاس ا ااتش ا ااارية
املتخصصة.
 .4ان يمتلك صاحب املشروع أو احد الزوجين أو ألاقارب من الدرجة ألاولى أو احد الشركاء وسائ نق خاصة بنق املنتجات
ً
النفطية ماقلة بأسمائهم أو من خال التعاقد م شركات نق متخصصة ومجازة رسميا.
 .5يتعةد صاحب املشروع بما يلي :
أ .ان كون لديه القدرة املالية نشاء وانجاز املحطة وفق التصاميم واملواصفات الواردة يي الالئحة التنظيمية
(ملحق املعايير التصميمية ملحطات الوقود).
ب .ان يلتزم بتأمين كافة االخدمات الرئيسية وك ما يتعلق بإنشاء وتشيي املحطة .
ج .ان يلتزم بتجةيز املحطة بكافة املعدات الاختصاصية (املدنيةك امليكانيكيةك الكةربائيةك آلانت الدقيقةك...االخ)
املعتمدة واملصادج عليها من قب االقةات الفنية الاختصاص يي شركة وزي املنتجات النفطية باستخدام التقنية
ً
االحديثة ووفقا للمواصفات واملعايير الةندسية.
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 .6يتم الكشف املوقعي على قطعة ألارض املقترح إنشاء املحطة أو الساحة عليها من قب القنة فنية من (الفرع املعنل)
وبحضور مساح من التخطيط العمراني أو البلديات للمحافظات لتثبيت حدود القطعة و أشير املحددات املوقعية والبيئية
واملسافات بينها وبين اقرب محطة تعبئة وكذلك املحددات ألاخرد املشار إليها يي امللحق رقم (.)2
 .7يي حالة مطابقة قطعة ألارض لكافة الشرو والضوابط واستحصا املوافقة املبدئية يتم ما يلي :
أ .يي حالة املوق داخ حدود البلدية وومن التصميم ألاساس يتم استحصا أييد البيئة ودائرة التصميم يي أمانة
بيداد للمحطات والساحات يي العاصمة اما املحطات العائدة للبلديات ألاخرد يتم استحصا موافقة البلديات
والبيئة ومديرية التخطيط العمراني يي املحافظة .
ب .بالنسبة إلى املحطات والساحات خارج حدود التصميم ألاساس يتم استحصا موافقة القنة خصيص ألاراضإل
للمشاري الاستثمارية عن طريق مديرية التخطيط العمراني يي املحافظة ويي حا تعذر االحصو على موافقة اللقنة
ً
املذكورة انفا يتم استحصا موافقات كافة الدوائر الرسمية املعتمدة يي الضوابط السابقة ومنها دائرة عقارات
الدولة  /وزارة املالية .
 .8الالتزام بإنشاء املشروع وفق عقد نفيذ وإشراف من قب إحدد شركات املقاونت املتخصصة والرصينة ننجازها وفق
املواصفات واملعايير الةندسية املصادج عليها يي التصميم م زويد االقةات الفنية (الةيئة الةندسية أو الفرع املعنل) يي
شركة التوزي بالتقارير الفنية الدورية ملراح نفيذ املشروع.
 .9يلتزم صاحب املشروع بإنشاء وتشيي املحطة يي مدة أقصاها (سنة ونصف) و(تسعة أشةر) للساحة من اريخ وقي
عقد التشييد.
 .11يمكن إقامة محطات الوقود والساحات على الشوارع الرئيسية التل ن يق عرض التبليط فيها عن (21م) للسايدين
وبدون جزرة وسطية ويي حالة وجود محرم طريق مثبت يي التصميم ألاساسإل ويي مديرية التخطيط العمراني والبلديات
العامة او مديرية الطرج واالقسور ضاف إلى عرض الشارع الرئيسإل ( التبليط ) أمام املحطة م إلزام املشيدين بتبليط
ً
طريق دخو وخروج السيارات  .و صنف محطات الوقود وفقا ملا مدرج أدناه
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أون:

داخ ا ا ح اادود البلدي ا ااة

.1

المحطـــــات

أ .ان ن ق مساحة قطعة الارض املخصصة نشاء محطة تعبئة وقود جديدة عن (611م )2ستمائة متر مرب
ملنتوج واحد ( بنزين) وان ن ق الواجةة عن (21م) وان ن ق عن (811م )2ئمانمائة متر مرب ملنتوج زيت
الياز وان ن ق واجةتها عن (25م) وان كون القطعة منتظمة الشك .
ب .ان ن اق ا ا مس ا ا ا ا اااحا ااة ق اط اعا ااة الارض عاان (1111م )2ألااف م اتاار ماارب ا مل ان اتااوج اياان ( ب اناازياان ون افااط اب اي ا )
أو ( زيت الياز ونفط ابي

) وان ن ق واجةتها عن (31م) و كون منتظمة الشك .

ج .ان ن ق مساحة قطعة الارض عن (1211م )2ألف ومائتان متر مرب وان ن ق واجةتها عن (31م) ملنتوجين
( البنزين وزيت الياز) وان كون منتظمة الشك .
د .ان ن ق مساحة قطعة الارض عن (1411م )2ألف وأربعمائة متر مرب وان ن ق واجةتها عن (31م) ولثالئة
منتجات ( بنزين وزيت الياز ونفط ابي

) وان كون منتظمة الشك .

ها .ان ن ق مساحة قطعة الارض عن (1111م )2ألف متر مرب وان ن ق واجةتها عن (31م) ملنتوج الياز
السائ ( )LPGلتعبئة السيارات وان كون منتظمة الشك .
مالحظــــــة

ف ا اي ح ا ااالة االح ا ااجة إلى فتح منفذ لتعبئة السيارات بالياز السائ (  )LPGف ا ا اي املحطات ( أ ك ب ك جك د)
الواردة أعاله ضاف مساحة ( 1111م )2ألف متر مرب ملساحة املحطات.
-2

الســاحــــــات

أن ن ق مساحة قطعة ألارض عن (1111م )2لساحة النفط والياز و (511م )2لساحة مفردة لك منتوج نفط
أبي

أو ساحة غاز.
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ً
ئانيا:

خارج حدود البلدية

أ -ان ن قا مسا ا ا اااحاة قطعاة الارض نشا ا ا اااء محطااة ( متكااملاة ) عن (2411م )2ألفااان وأربعماائاة متر مرب وان كون
واجةتها ن ق عن (31م) ومنتظمة الش ااك ويي حالة االحاجة إلى فتح منفذ لتعبئة الس اايارات بالياز الس ااائ ()LPG
كون املحطة نمولجية مساحتها(2511م )2ألفان وخمسمائة متر مرب .
ب -ان ن ق مساحة قطعة الارض املخصصة نشاء ساحة الياز والنفط عن (1111م )2الف متر مرب ون يجوز ان
كون ساحة منفردة لك منتوج.
 .11املسافات بين املحطات:
أون:

داخل حدود البلدية

أ .ان ن ق املسافة بين محطة وأخرد عن (751م) يي نفس الا جاه على الشارع الواحد.
ب .يسمح بإقامة محطات الوقود على التقاطعات الرئيسية على ان ن يق عرض كال الشارعين عن (21م)
وان ن ق املسافة بين ركن موق املحطة عن التقاط الرئيسإل إلى محور املدخ أو املخرج عن (111م)
(ملن التسبب يي إعاقة حركة املرور بالتقاط ).
ج .ان ن يقا بعااد موق محطااة الوقود عن باادايااة أو وهااايااة االقسا ا ا ااور و نفاااج االخاااصا ا ا ااة بااالسا ا ا ايااارات واملنفااذة على
التقااطعات عن ( 111م) من نقطة اندماج االحركة بين الطريق الرئيسا ا ا ااإل ومدخ ومخارج املحونت يي التقاطعات
(يي نفس الا جاه).
ً
ئانيا:

خارج حدود البلدية

* أن ن ق املسافة بين محطة وقود وأخرد عن (11كم) يي نفس الا جاه وعلى الشارع الواحد.
 .12ن يسمح بإقامة محطة تعبئة وقود يي حالة مرور خطو الضيط العالي ( )H.Tأو املتوسطة ( )M.Tفوج قطعة ألارض
املخصصة قامة املحطة.
 .13يلزم االحصو على موافقة االقةات ألامنية لات العالقة قب املوافقة على التصريح بإقامة املحطة يي حالة كون املوق
يبعد عن حدود املنشآت العسكرية أو مةابط الطائرات مسافة أق من (1111م) من حدود موق املحطة.
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الالتزامات القانونية
 )1التزام مالكي ومشا اايلي محطات الوقود والسا اااحات بأجراء الصا اايانة الدورية القمي املرافق ألاسا اااسا ااية لةا طيلة فترة العقد
و قديم تعةد موئق لدد ( الةيئة القانونية ) يي ش ااركة التوزي قب منح رخص ااة التش اايي ألاولي ويي حالة عدم التزامه يتم
إنااذاره ومنحااة ماادة (شا ا ا ااةر) ليرض القيااام بااالصا ا ا ايااانااة الاادوريااة وبخالفااة يتم إيقاااف جةيزهم باااملنتوج الحين أكمااا أعمااا
الصيانة الدورية و أييد للك من قب االقةة املختصة يي الشركة.
 )2يي حاالاة عادم إنجاز املحطة أو السا ا ا اااحة خال املدة املقررة يي الفقرة ( )9يتم الكشا ا ا ااف على املحطة أو السا ا ا اااحة من قب
(الفرع) املعنل لتحديد نسا اابة نجاز الكلية للعم بموجب ال رمجة الزمنية لفع ا ا ا ا اااليات الفقرات التنفيذية ونسا اابة نجاز
ً
لك فقرة يي جدو الكميات املصاادج عليه (مسابقا) من قب الةيأة الةندساية يي الشركة واملرفقة م صاميم املحطة أو
ً
الساحة ومنح مدة إوافية ( )3ئالئة أشةر للمحطة و( )45خمسة وأربعون يوما للساحة.
 )3يي حااالااة عاادم إنجاااز املحطااة أو السا ا ا اااحااة خال املاادة املشا ا ا ااار إليهااا يي الفق ا ا ا ا ا ا اارة ( )2أعاله فرض غرامااة ااأخيريااه مقاادارهااا
( )111111مائة ألف دينار للمحطة و( )51111خمسون ألف دينار للساحة عن ك يوم أخير.
 )4ال اا ااى امل ااواف اقا ااة و ات اخا ااذ ش ا ا ا ااركا ااة ال ات ااوزي ا كا ااافا ااة ج ااراءات ال اقا ااان ااون ايا ااة ب اح ااق املشا ا ا ا ايا ااد ي ااي حا ااالا ااة ئ اب ااوت اقا اادي اما ااه
وئائق ومستمسكات مزورة ويتحم كافة التبعات القانونية ومصادرة الضمانات.
 )5أن موافقة هذه الشااركة على تشاايد محطة التعبئة وساااحات الياز والنفط في موافقة قدر تعلق ألامر بالشااركة وان املشاايد
مس ا اامو أمام اليير وبقية الدوائر واملمسا ا اس ا ااات فيما يتعلق بموافقتها وفق التعليمات والض ا ااوابط والقوانين النافذة لد ها
وملتزم أمامةا مباش ا اارة يي حالة اةور مخالفات أو جاوزات أو نزاعات أو أو ا اارار يي طبيق الض ا ااوابط ويتحم املس ا اامولية
القانونية أمام اليير ون يعفى املشيد من املسمولية كونه أستحص موافقة الشركة بالتشييد.
 )6يي حالة أكما املشا اايد لكافة مسا ااتمسا ااكات ومتطلبات تشا اايي املحطة أو السا اااحة وحصا ااو املوافقة على التشا اايي يلتزم
املشيد بتوقي عقد التشيي و طبيق كافة بنوده.
 )7الشا ااركة غير ملزمة بتجةيز املحطات والسا اااحات املشا اايدة بكميات محددة (مسا اابقة) من املنتجات النفطية وأن التجةيز يتم
حس ااب وفر املنتوج يي مس ااتودعات الش ااركة وبموجب التعليمات التجةيزية التل ص اادرها الش ااركة بين فترة وأخرد ون يحق
للمش ا اايد الاعتراض على للك وان الش ا ااركة غير ملزمة (مطلقاج) بتجةيز املنتجات النفطية االحكومية أو عدم أو قلة مبيعات
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املحطة (مساتقبالج) ويتحملةا أحااحاب املحطات وأن الشااركة غير مساامولة عن واجد أكحر من محطة أو ساااحة مشاايدة يي
منطقة واحدة.
 )8يلتزم املش اايد بتقديم و اامانات مقدارها ( )25خمس ااة وعش اارون مليون دينار للمحطة و ( )15خمس ااة عش اار مليون للس اااحة
بموجب خطاب وامان أو صاك مصادج لضاامان حسان نفيذ بنود عقد نشااء و صاادر هذه الضاامانات عند أخالله ببنود
العقد وتعت ر هذه الضمانات ( مستقبالج) كضمانات حسن نفيذ عقد التشييد.
 )9ن تعارض هذه التعليمات م أية قوانين أو أنظمة أو تعليمات أخرد ص ااادرة عن االقةات املختص ااة ألاخرد بموجب قوانين
وأنظمة نافذة وتعت ر هذه التعليمات مكملة للقوانين وألانظمة والتعليمات النافذة يي حالة وجود أي نقص بها.
 )11يتم أخذ تعةد خطي من املشيد بأزالة املشيدات يي حالة وقوعةا ومن االحقو النفطية يي املحافظة والاعما املستقبلية
للوزارات وعدم املطالبة بأي تعويضات مالية.
 )11يي حالة حص ا ااو املوافقة النهائية على إنش ا اااء املحطة أو الس ا اااحة يلتزم املش ا اايد بتوقي عقد التش ا ااييد م بص ا اامة إبهامه
و طبيق كافة بنوده وملدة ن زيد عن ئالئون يوماج وبعكسا ااه تعت ر املوافقة نغية وبا مكان وقي العقد بعد إسا ااتحصا ااا
موافقة السيد الوزير املحترم على نشاء.
 )12يعت ر ملحق صميم محطات التعبئة جزء ن يتجزء من هذه التعليمات ويقرأ معةا وحدة واحدة ويشم مايلي-:
 املعايير التصميمية ملحطات الوقود -:
أ.

مخطط التفاصي املعمارية 1

ب .مخطط التفاصي ألانشائية 1
ج .مخطط التفاصي الكةربائية 1
د .مخطط التفاصي امليكانيكية 1
 شرو السالمة والوقاية ومكافحة االحريق 1
 ووابط وشرو املحددات املوقعية والبيئية .
 جمي الوئائق واملستندات وجداو الكميات واملواصفات االخاصة بالتنفيذ 1
 املعايير التخطيطية والتصميمية للمرافق العامة ألاساسية 1
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ملحق رقم ( ) 1
الإجراءات والمستمسكات المطلوبة في تشييد محطات التعبئة وساحات
الغاز والنفط
أون :ليرض إنشا ا ا اااء محطااة وقود أو سا ا ا اااحااة غاااز ونفط يتم قااديم طلااب أصا ا ا ااولي من قب ا املشا ا ا ايااد (ألافراد والشا ا ا ااركااات)
إلى مدير عام الشركة ويتم إحالته عن طريق هيأة الدراسات إلى الفرع نستكما املستمسكات املطلوبة.
ً
ئانيا :للحصو على املوافقة املبدئية يتطلب املستمسكات التالية:
 .1بيان االحاجة الفعلية من قب الفرع املعنل.
 .2يقدم صاحب الطلب سند ملكية وعقد إيجار مصدج من االقةات لات العالقة.
 .3استمارة كشف من الفرع املعنل مثبت فيها مدد مطابقة املوق للضوابط االخاصة بتشييد املحطات والساحات.
( .4يي حالة وقوع قط ألاراضإل املقترحة داخ حدود البلدية) إرسا كتاب يميد وقوعةا داخ البلدية م ححة
الصدور.
ً
ئالثا :قوم الفروع املعنية بتزويد هيأة الدراسات والتخطيط باملستمسكات أعاله ويتم دراستها من قب اللقنة املشكلة يي
هيأة الدراسات وحسب السياقات والضوابط املعتمدة على ووء استيفائها للشرو املطلوبة يتم أعداد مطالعة للسيد
املدير العام ليرض رفعةا إلى الوزارة للنظر بالطلب واستحصا املوافقة املبدئية.
ً
رابعا :بعد استحصا موافقة الوزارة قوم هيأة الدراسات بإعالم الفروع لات العالقة ليرض استحصا املوافقات من
الدوائر لات العالقة وكما يلي :
أ .يي حالة املوق داخ حدود البلدية وومن التصميم ألاساس يتم استحصا

أييد البيئة ودائرة التصاميم يي

أمانة بيداد للمحطات والساحات يي العاصمة إما املحطات العائدة للبلديات ألاخرد يتم استحصا موافقة
البلديات والبيئة ومديرية التخطيط العمراني يي املحافظة.
ب .بالنسبة إلى املحطات والساحات الواقعة خارج حدود التصميم ألاساسإل يتم استحصا موافقة القنة خصيص
ألاراضإل للمشاري الاستثمارية عن طريق مديرية التخطيط العمراني يي املحافظة ويي حا تعذر االحصو على
موافقة هذه اللقنة يتم استحصا موافقات كافة الدوائر الرسمية املعتمدة يي الضوابط السابقة ( دائرة عقارات
الدولة  ,حماية و حسين البيئة  ,الدفاع املدني  ,خطو الانابيب  ,الزراعة  ,املرور  ,الكةرباء  ,الا صانت  ,الائار ,
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التخطيط العمراني  ,السياحة  ,الاستكشافات النفطية  ,الطرج وااالقسور  ,مجلس املحافظة  ,املجلس البلدي ,
السكك  ,املوارد املائية ) .
ً
خامسا :قوم الفروع املعنية بمفا حة هيئة الدراسات بعد استحصا املوفقات أعاله ليتم دراسة كافة املستمسكات من
قب اللقنة املشكلة يي هيأة الدراسات وعلى ووء استيفائها للشرو

يتم قديم مطالعة إلى السيد املدير العام

نستحصا املوافقة النهائية للتشييد و كون جراءات الالحقة كما يلي:
 .1يتم وقي عقد التشييد بين الفرع التوزيعي املختص واملشيد وبعدها يتم إصدار املخططات والتصاميم من قب
الةيئة الةندسية وبإمكان املشيد أيضا قديم صاميم (للمحطة أو الساحة) املزم تشييدها إلى الةيئة الةندسية
لتدقيقةا وبالتالي بيان إمكانية املصادقة عليها الا كانت ومن املواصفات الفنية املطلوبة واملحددات البيئية
والسالمة املشار إليها ومن الضوابط االخاصة بالتشييد م زويد املشيد باملواصفات الفنية املطلوبة للعم
واملعدات بموجب قرص مدمج يكون من ومن حيثيات عقد التشييد.
 .2يكون استحصا ححة صدور الدوائر لات العالقة بالتزامن م تشييد املحطة.
 .3كون القنة التشييد يي الةيأة أو الفرع املعنل مسمولة عن متابعة مراح التشييد وفق التصميم واملواصفات
الفنية املثبتة يي عقد التشييد واملرفقة ومنه ويقوم بتقديم قرير فصلي بذلك بالتنسيق م قسم الفحص
الةندسإل يي حالة االحاجة لفحص شبكات ألانابيب واالخزانات خال مراح ا التشييد ( قب الدفن).
ً
سادسا :بعد إكما انجاز املحطة أو الساحة بالكام قوم الفروع املعنية بمفا حة هيأة الدراسات و قديم املستمسكات
املبينة أدناه م ححة صدورها ليرض دراستها من قب اللقنة املشكلة يي هيأة الدراسات وحسب السياقات
والضوابط املعتمدة وعلى ووء استيفائها للضوابط السارية يي حينه يتم قديم مطالعة للسيد املدير العام
نستحصا املوافقة على التشيي والتسمية وبالتالي يتسنى للفرع املعنل وقي عقد التشيي املتضمن فقرة ((إن
الشركة غير ملزمة بتجةيز املشيدين باملنتجات النفطية وإنما حسب ما يتوفر من منتوج))
أ .قديم شةادات الفحص الةندسإل والسيطرة النوعية للخزانات وألانابيب .
ب .كشف وهائي للمحطة يتم قديمه وبالتنسيق م القنة التدشين االخاصة بالفرع أو الةيئة املعنية املتضمن كشف
السالمة ومدد مطابقة املعدات املنصوبة فيها للمواصفات الفنية املطلوبة بموجب استمارات التدشين والتشيي
ً
املرفقة طيا.
ج .موافقة الطرج واالقسور على تشيي املحطة يي حالة وقوع املحطة خارج حدود البلدية.
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ملحق رقم ( ) 2
المحددات البيئية في تشييد محطات التعبئة وساحات الغاز والنفط
ومحطات (

)

ت

نوع املحرم

محطة تعبئة وقود

ساحة غاز ونفط

محطة ()LPG

1

دور سكنية

( )41م

( )51م

( )41م

2

املدارس واملستشفيات ودور االحضانة

( )111م

( )111م

( )111م

3

املصادر االحرارية

( )111م

( )111م

( )251م

4

منشأ صناعي

( )41م

( )41م

( )51م

5

معام الياز

( )111م

( )111م

( )111م

( )111م بالنسبة للضيط الفائق ( )132كي يي

6

فما فوج إما االخطو ( )33كي يي فما دون

خطو كةرباء الضيط العالي

فتحدد من قب مديريات الكةرباء يي املحافظات
7

( )51م

سكك االحديد

( )51م

( )51م

مــــالحظــــــات
أن املحددات أعاله م ووعةا من قب الدوائر املعنية بذلك وقابلة للتييير حسب الضوابط املعمو بها يي لك الدوائرك
وان هذه املسافات حتسب من اقرب مصدر ملوث (مناطق التجةيز و فريغ املنتوج ومنطقة االخزانات) وليس من السياج
االخارجي للمنافذ التوزيعية حسب كتاب وزارة البيئة لي العدد  3514يي . 2112/9/3
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