نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم  91لسنة 4002وتعديالته
صادر بموجب المادة  91من قانون الدفاع المدني وتعديالته رقم  91لسنة 9111
المادة 9
يسمى هذاا النظذام ( نظذام اسذتيفاء بذدل خذدمات المديريذة العامذة للذدفاع المذدني لسذنة ) 4002
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هاا النظام المعاني المخصصذة لاذا ادنذاه مذا لذم
تدل القرينة على غير ذلك :
الوزير  :وزير الداخلية.
المديرية العامة  :المديرية العامة للدفاع المدني.
المدير العام  :المدير العام للدفاع المدني.
الخدمات االستشارية  :الخدمات الفنية التي تقدماا المديرية العامة الي جاة والمتعلقذة باعمذال
الذذدفاع المذذدني بمذذا فذذي ذلذذك دراسذذة انظمذذة الوقايذذة والتمايذذة الااتيذذة التذذي ت لذذب مذذن المديريذذة
العامة.
المادة 3
تستوفي المديرية العامة البدل المبين أدناه لقاء فتص أي عينة من المواد والتجايزات الخاصة
بالوقايذذة والتمايذذة الااتيذذة والخذذدمات االستشذذارية المتعلقذذة بانظمذذة اونذذاار واال فذذاء ودراسذذة
مخ ات البناء وغيرها على النتو التالي :
الخدمة
البيان
بدل الخدمة
 .9فتوصات البودرة الكيماوية الجافة وتتضمن :

– المتتوى الكيماوي.
 10دينارا
المناخل ( التوزيع التبيبي )
 40دينارا لكل منخل.
الكثافة
 41دينارا
-

الر وبة

 90دنانير
 صدود الماء 90دنانير
مقاومة تكتل وتجمع البودرة
 90دنانير
 .4مواد او فاء الغازية
 940دينارا
.3

فتوصات مادة الفوم وتتضمن :

 الكثافة 40دينارا
 قياس درجة التموضة 40دينارا
الترسيب
 10دينارا
الشد الس تي
 10دينارا
الشد البيني
 10دينارا
 اللزوجة 20دينارا

درجة التجمد
 20دينارا
مقاومة الفوم للتجمد والاوبان
 00دينارا
التمدد وزمن التصريف
 900دينار
أداء الفوم ( باستخدام جريان الفوم القسري).
 900دينار
 أداء الفوم (باستخدام جريان الفوم االنسيابي) 300دينار
توافق الفوم مع مواد او فاء األخرى.
 20دينارا
ب اقة البيان الظاهري
 40دينارا
 .2فتوصات فاية التريق وتتضمن :

الضغط الايدروستاتيكي لجسم ال فاية 10دينارا
تتليل كيماوي لجسم ال فاية
 940دينارا
(ب اقة البيان) الظاهري والوزن
 00دينارا

الضغط الايدروستاتيكي لصمام األمان
 30دينارا
 الضغط الايدروستاتيكي و ول الخر وم 10دينارا
 سماكة المعدن 20دينارا
قدرة التصريف ومدى القاف
 41دينارا
ق ر فوهة التعبئة
 40دينارا
قوة التت م
 00دينارا
1

 .فتوصات خرا يم او فاء الم ا ية وتتضمن :

الق ر الداخلي االسمي والتد األعلى للكتلة
 20دينار
التغيير في األبعاد تتت الضغط التشغيلي
 10دينارا
ضغط الصمود
 10دينارا
الثني
 10دينارا

قوة االلتصاق قبل التعمير
 10دينارا
قوة االلتصاق بعد التعمير
 10دينارا
مقاومة االنتناء والتكسير
 10دينارا
ضغط االنفجار قبل التعمير
 10دينارا
ضغط االنفجار بعد التعمير
 10دينارا
ب اقة البيان (الظاهري)
 40دينارا
 .0فتوصات خرا يم او فاء الكتانية غير الراشتة وتتضمن:

(ب اقة البيان) الظاهري والوزن
 20دينارا
التغيير في األبعاد تتت الضغط التشغيلي
 10دينارا
الثني
 41دينارا
-

المرونة

 91دينارا
ضغط االنفجار قبل التعمير
 900دينار
ضغط االنفجار بعد التعمير
 900دينار
التعمير
 400دينار
امتصاص الر وبة
 41دينارا
المقاومة للترارة
 41دينارا
 .0فتوصات بكرات الخرا يم وتتضمن :

 الفتص العام 40دينارا
فتص األق ار
 20دينارا
الكبح الميكانيكي
 20دينارا
مقاومة الضغط الداخلي
 10دينارا

مقاومة االنفجار
 10دينارا
مقاومة التآكل الخارجي لألجزاء الم لية وغير الم لية
 900دينار
مقاومة الصدم والتمل
 20دينارا
مقاومة التآكل الناتج من مجرى الماء
 20دينارا
التأرجح والدوران
 20دينارا
 -1فتوصات قواذف الخرا يم وتتضمن :

الفتص العام
 40دينارا
مقاومة الصدم
 30دينارا
قياس زاوية الرش
 30دينارا
معدل القاف األدنى
 30دينارا
مدى الرمي الفعال
 30دينارا

صمام إيقاف الماء الداخل
 30دينارا
 .1فتص خزائن او فاء وتتضمن :

 الفتص العام 40دينارا
 اللون وب اقة البيان 40دينارا
 .90فتوصات الايدرنت ( الضغط الايدروستاتيكي )
 20دينارا
 .99فتوصات وحدات االنارة االحتيا ية.
 200دينار
االستشارات
 .9المخ ات الاندسية المعمارية للبناء التجاري او السياحي او الصناعي.
 20فلسا عن كل متر مربع.
 .4المخ ات الاندسية المعمارية للبناء أو األبنية السكنية التذي تزيذد المسذاحة اوجماليذة لاذا
على  000متر مربع
 20فلسا عن كل متر مربع.
 .3نظام إ فاء تلقائي (مرشات  /غمر مائي)
 10فلسا عن كل متر مربع
 .2نظام إ فاء تلقائي (مرشات  /غمر فوم)
 900فلس عن كل متر مربع.

 .1نظام إ فاء يدوي ( خرا يم م ا ية ).
 90فلسات عن كل متر مربع.
 .0نظام إ فاء يدوي (
هيدرنت )
دينارا واحدا عن كل نق ة هيدرنت.
 .0أي نظام ا فاء غازي ثابت.
دينارا واحدا عن كل متر مربع من المن قة المغ اة على ان ال يزيد المبلغ اوجمالي علذى 900
دينار لكل نظام.
 .1أي نظام إ فاء خاص بأوجقة الم ابخ
 90دنانير للنظام الواحد.
 .1نظام إناار يدوي
 90فلسات عن كل متر مربع.
 .90نظام إناار تلقائي
 20فلسا عن كل متر مربع.
 .99نظام إخالء صوتي
 40فلسا عن كل متر مربع.
 .94أنظمة التتكم بالدخان وتتضمن :

 نظام التكييف (مثب ات التريق) 41دينارا للبناء الواحد.
 -نظام التتكم بالدخان

 41دينارا للفتتة الوس ية الواحدة.
 نظام شفط الدخان 41دينارا للبناء الواحد.
 .93نظام التتكم بالاواء المضغو لبيت الدرج الواحد
 41دينارا للنظام الواحد.
 .92فتص المت لبات المعمارية وأنظمة او فاء واونذاار بعذد تركيباذا وتسذتوفى لمذرة واحذدة
على النتو التالي :

 فتص المت لبات المعمارية 40فلسا عن كل متر مربع.
 فتص أنظمة او فاء 40فلسا عن كل متر مربع.
 فتص أنظمة اوناار 40فلسا عن كل متر مربع.
 .91اعتماد المؤسسات والشركات التي تتعامل بمواد ومعدات الوقاية والتماية الااتية .
 900دينار وتستوفى لمرة واحدة.
 .90اعتماد مكونات نظام ا فاء يدوي ( هيدرنت  +خرا يم م ا ية وكتانية).
دينارا واحدا عن كل بند من مكونات النظام.
 .90اعتماد بودرة كيماوية جافة.
دينارا واحدا عن كل اعتماد.
 .91اعتماد فايات التريق بأنواعاا .

دينارا واحدا عن كل اعتماد للنوع ذاته وموديل فاية التريق.
 .91اعتماد مكونات نظام المرشات المائية.
دينارين عن كل بند من مكونات النظام.
 .40اعتمذذاد مكونذذات أنظمذذة اال فذذاء األخذذرى مثذذل ( أنظمذذة اال فذذاء الثابتذذة – فذذوم – Wet
) chemical
دينارين عن كل بند من مكونات النظام.
 .49اعتماد مكونات نظام اوناار التلقائي واليدوي.
دينارا واحدا عن كل بند من مكونات النظام.
 .44اعتماد مواد عزل مثل األبواب والزجاج.
دينارين عن كل اعتماد لنوع المادة ذاته.
 .43تجديد اعتماد المؤسسات والشركات التي تتعامل بمواد ومعدات الوقاية والتماية الااتية .
 90دنانير لكل تجديد .
المادة 2
أ .ال يستوفى بدل الخدمة المتدد عن نظام او فاء اليدوي إذا كان هناك نظام لإل فاء التلقائي .
ب .ال يستوفى بدل الخدمة المتدد عن نظام اوناار اليدوي إذا كان هناك نظام لإلناار التلقائي .
المادة 1
يعتبذذر بذذدل الخذذدمات الذذاي يسذذتوفى بموجذذب احكذذام هذذاا النظذذام ايذذرادا للخزينذذة العامذذة وتقذذوم
بتتصيله من ادارة المالية في المديرية العامة بموجب ايصاالت رسمية.
المادة 0
ال يستوفى أي بدل خدمات منصوص عليه في هاا النظام من أي من الجاات التالية :
أ  .الدوائر التكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
ب .الايئات والمؤسسات الخيرية المعترف باا في المملكة.
ج .أي جاة اخرى يقرر الوزير بناء على تنسيب المدير العام عدم استيفاء البدل مناا.

