دًَي اًرشوط واملخعَحاث واملـاًري اًفٌَة ًًشاط حفص املرهحاث فٌَا ً
( )1امللدمة
ثعحق اًرشوط واملخعَحاث واملـاًري اًفٌَة امليطوص ؿَهيا يف ُذا ادلًَي يف مربنز حفص املرهحاث اًيت ًمت اًرتخِص ًِا
من كدي اإلدارت اًـامة ٌَمرور يف ممَىة اًححرٍن  ،واذلي ًـخرب ممكال ألكحما اًلرار اًوااري ر م (ً )111س ية 8116
ثشأن ثيؼمي إس ياد خدمة اًفحصص اًفصي ٌَمرهحصاث إىل األشصااص اإلؾخحارًصة اصاضصة  ،وًصو ُصذا ادلًَصي اصعصوط
اًـرًضة ٌَمفاُمي وٌَجواهة اخملخَفة اًىت ثيعوي ؿص لََصة اإلسص ياد مبصا يف كل وواهصة ؿصد اإلمذ صاد وؿصد اإلًص ا
ابملـاًري اًىت وضـهتا اإلدارت اًـامة ٌَمرور  ،وثأيت أمهَة وضؽ ُذا ادلًَي اًشامي ٌَخـامي مصؽ مربنصز اًفحصص اًفصي مبصا
ميىصصن مصصن ثلصصدأ أرخ خدمصصة يف ُصصذا اواهصصة ،و صصدد كحلصصوأل واً امصصاث األظ صرال كلوي اًـالكصصة يف اًشصصأن وًح ص
اإلشرتاظاث اًلاهوهَة واإلوراءاث اًىت ًخعَة إثحاؾِا يف املـامالث اخملخَفة ،وكحِر أن ملربنز اًفحص اًفصي دوراً امص
يف احملافؼة ؿ اًسالمة املرورًة تإؾخحارُا خط دفاع وكايئ ٌَخأند مصن سصالمة املرهحصاث وضصالكحِهتا ًعسص خـ د ؿص
اًعرًق فإن ادلًَي دد اإلوراءاث اًىت ثضمن وودت لي مربنز اًفحص اًفي ًخحلِق اًلاايث املًشودت مهنا.
( )8اًخـرًفاث:
املمَىة  :ممَىة اًححرٍن .
اًواٍر  :واٍر ادلاخََة .
اًلاهون  :اًلاهون ر م ( ً ) 81س ية  8112تإضدار كاهون املرور .
اًالحئة  :اًلرار اًوااري ر م ً 132س ية  8113ابًالحئة اًخيفِذًة ًلاهون املرور ر م ( ً ) 81س ية 8112
اًواارت  :واارت ادلاخََة .
اإلدارت  :اإلدارت اًـامة ٌَمرور .
املرنز  :أًة رشنة أو مؤسسة مرصخ ًِا من اإلدارت مبزاوةل وشاط حفص املرهحاث .
اًفاكحص  :اًشخص اًعحَـي امللِد دلى املرنز واملرصخ هل من كدي اإلدارت تفحص املرهحة فٌَا .
اًًشاط  :حفص املرهحة فٌَا واًخأند سالمهتا وضالكحِهتا ٌَسري وإسدِفاءُا ًشصصروط األمصن واملخاهصة امليطصوص ؿَهيصا يف
اًلاهون واًالحئة .
املرهحة  :لك وس َةل آًَة من وسائي اًيلي واًيت ؾرفِا كاهون املرور والحئخَ اًخيفِذًَ .
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املرهحةاصفِفة  :أًة مرهحة ًُست مرهحة زلِةل ومن مضهنا ادلراجاث اآلًَة .
املرهحةاً لِةل  :أًة س َارت هلي خاص أو سص َارت هلصي خصاص ٌَصروة أو سص َارت كلاث اسص خـ د خصاص أو كصاظرت هطص
امللعورت ٍزًد واهنا ؿ زالزة آالل هََوورا .
اًرتخِص  :اًوزَلة اًطادرت من اإلدارت واًيت ًرصخ مبووهبا ٌَمرنز واًفاكحص مبزاوةل اًًشاط.
حارت اًفحص  :املمان احملدد داخي املرنز واملـمتد من كدي اإلدارت ًفحص املرهحة .
اًفحص اصاريج  :اًفحص اًفي ٌَمرهحة اذلي ًمت خارح املرنز تواسعة أهجصزت خاضصة مذصيلةل ألي مصمان وفلصا ٌَمـصاًري
اًفٌَة اًيت ثـمتدُا اإلدارت .
اصدمة املمزيت  :اًدسَِالث كري املـخادت اًيت ًلداما املرنز ٌَـمَي تياء ؿ ظَحَ .
( )1األُدال
( )1.1هيدل ُذٍ ادلًَي إىل اآليت:
()1.1.1
()1.1.8
()1.1.1
()1.1.2

حتدًد املخعَحاث ٍلك من مربنز حفص املرهحاث اًيت ًمت اًرتخصِص ًِصا  ،مصن أجصي ا طصود ؿص
حرخِص وإؿادت جتدًد اًرتخصِص مصن اإلدارت  ،وكل ًخطصحم مربنصز مصرخص ًِصا ومـمتصدٍ ٌَلِصا
تًشاط اًفحص اًفي ٌَمرهحاث يف ممَىة اًححرٍن.
حتدًد املـاًري اًىت من املمىن إس خادااما من كدي اإلدارت اًـامة ٌَمرور ٌَمساؿدت يف لََة إختصاكل
اًلراراث املخـَلة يف ثوسؽ مربنز اًفحص اًفي املرخص ًِا حاًَصاً أو اًرتخصِص ملربنصز حفصص فصي
جدًدٍ.
حتدًد املِا واًواوداث اًىت ثلو هبا األظصرال كلاث اًـالكصة ًضص ن أداء لصي اًفحصص ابًعرًلصة
امل .
حتدًد اإلشرتاظاث اًفٌَة اًىت ًخـ ؿ املرنز إسدِفاؤُا إلجناا املِا اًواودة ؿَََ.

( )2هعاأل اًخعحَق
ًعحق ادلًَي ؿ مجَؽ مربنز حفص املرهحاث املرخطة ًِا من كدي اإلدارت يف ممَىة.
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( )3مزاوةل اًًشاط
( )3.1ؼر ؿ املرنز إوشاء أي فرع هل يف املمَىة  ،إال تـد ا طصود ؿص حصرخِص مسص حلة مصن اإلدارت ،
وًمت إضدار ُذٍ املوافلصة وفلصاً ٌَشصصروط واألوضصاع اًصىت حصددُا اًلصرار اًصوااري ر م (ً )111سص ية
 8116ثيؼمي إس ياد خدمة اًفحص اًفي ٌَمرهحاث إىل األشااص اإلؾخحارًة اصاضة.
( )3.8ؼر ؿ املرنز اًخوسؽ أو إضافة حصاراث إضصافِة أو إضصافة خصدماث أخصرى إال تـصد ا طصود ؿص
موافلة خعَة مس حلة من اإلدارت .
( )4املِا واملسؤوًَاث :
ًو ُذا اًلسم اما ومسؤًَاث إدارت ش ئون اًرتاخِص يف اإلدارت واملرنز خالد فرتت اًرتخِص وجشلَي املرنز وكل
ٌَلِا تًشاط حفص املرهحاث وفلاً ٌَمـاًري املخفق ؿَهيا.
( )4.1اما ومسؤوًَاث إدارت ش ئون اًرتاخِص يف اإلدارت :
( )4.1.1مسؤًَاث إدارت ش ئون اًرتاخِص يف اإلدارت فامي خيص اًرتخِص ٌَمرنز أو جتدًد اًرتخِص :
( )4.1.1.1حزوًد املرنز مبخعَحاث اًرتخِص وأًة إًضاحاث إضافِة أخرى إكلا ًز األمر.
( )4.1.1.8دراسة اًـروض امللدمة ٌَخأند من إسدِفاءُا ٍمافة اًشصروط واملخعَحاث واملـصاًري اًفٌَصة وظَصة
املزًد من املـَوماث إكلا ًز األمر.
( )4.1.1.1اًلِا جزايرت موكؽ مرنز اًفحص اًفصي كدصي اًحصدء ابًدشصلَي ٌَخأنصد مصن إسصدِفاء وفصة اًشصصروط
واملخعَحاث واملـاًري اًفٌَة ًإلدارت وفلاً ًعسس املخفق ؿَهيا وحزوًدمه تلامئة اإلوراءاث اًخطحَحة
اًالا ؿَهيم أمتاام إكلا ًز األمر.
( )4.1.1.2يف حاد اًخأند من أن وفة اًشصروط واملخعَحاث واملـاًري اًفٌَة املوضوؿة من كدي اإلدارت ال حزاد
سارًة  ،حزود مربنز اًفحص اًفي ثشِاداث جتدًد اًرتخِص تـد دفؽ اًرسو امللررت .
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( )4.1.1.3يف حاةل ؿد إسدِفاء مرنصز اًفحصص اًشصصروط واملخعَحصاث واملـصاًري اًفٌَصة وفلصاً ٌَمـصاًري املخفصق
احملددت ٍ ،زود املرنز تلامئة اإلوراءاث اًخطحَحة اًالا ؿَهيم إمتاامصا مصن أجصي اين اًرتخصِص
املميوخ هلم مل رسة وشاط اًفحص اًفي ٌَمرهحاث وؿد إًلاع اوزاءاث امللررت ؿَهيم .
( )4.1.8املسؤوًَاث اإلرشافِة إلدارت ش ئون اًرتخِص يف اإلدارت :
متارس إدارت ش ئون اًرتاخِص يف اإلدارت مس ئوًَهتا اإلرشافِة تواسعة موػفهيا  ،من خالد اًلِا ابملِا اًخاًَة:
( )4.1.8.1اإلرشال ؿص لََصصاث اًفحصصص اًفصصي يف موكصصؽ املرنصصز ًضص ن أن املرنصصز ًـمصصي وفلصاً اًشصصصروط
واملخعَحاث واملـاًري اًفٌَة اًيت وضـهتا اإلدارت .
( )4.1.8.8اًخواضي امليخؼم واملس متر مؽ املرنز ٌَخأند من مجَؽ ثـَاميث اإلدارت كد مت ثوضَحِا ًضص ن ثعحَصق
ُذٍ اًخـَاميث واإلً ا مبا جاء هبا.
( )4.1.8.1اًخأند من ثَحَة إكحذَاجاث اًـمالء وجسوًة اًزناؿاث اًصىت الميىصن حَِصا ؾصن ظرًصق كسصم خدمصة
اًـمالء يف املرنز.
( )4.1.8.2إلدارت ش ئون اًرتاخِص ويف سخِي ممارسة لَِا اإلرشايف واًخأنصد مصن كِصا املرنصز تواودخصَ ؿص
اًوجصَ اًطصصحَم واألموصصي واملعصاتق ٌَلصاهون  ،مراوـصصة أًصة لََصصة حفصصص مرهحصة ثشصصلك مٌصصخؼم أو
ؾشوايئ أو دوري سواء ون تـد إوراء املرنز ٌَفحص أو أزياء إوراء املرنز ًفحص .
(ٍ )4.1.8.3ىون ًإلدارت اًلرار اًفطي يف أي لََة حفص مرهحة وال جيوا ٌَمرنز إس خئٌال كرار اإلدارت .
( )4.8اما ومسؤوًَاث املرنز :
( )4.8.1اما ومسؤوًَاث إدارت املرنز فامي ًخـَق ابًرتخِص وجتدًد اًرتخِص:
( )4.8.1.1حزوًد اإلدارت تـرض ًو ثفاضَي هَ سُمت إسدِفاء مجَؽ اًشصروط واملخعَحاث واملـاًري اًفٌَصة
املوضوؿة من كدي اإلدارت.
( )4.8.1.8حزوًد اإلدارت مبزًد من املـَوماث وفلاً ًعَة اإلدارت .
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( )4.8.1.1ؾيد اًرتخِص ،ثأهَد وض ن أن ًمت إسدِفاء مجَؽ اًشصروط واملخعَحاث واملـصاًري اًفٌَصة املوضصوؿة
من كدي اإلدارت يف مجَؽ األوكاث وظَةل فرتت اين اًرتخِص وفلاً ٌَمـاًري املخفق ؿَهيا.
( )4.8.1.2يف حاةل ؿد املوافلة ؿ جتدًد اًرتخِص  ،اًخأند ؿ إختاكل وفة اإلوصراءاث اًخطصحَحَة مضصن
اإلظار اًزمي احملدد من كدي اإلدارت  ،من أجي ا طود ؿ جتدًد اًرتخِص مل رسة اًًشاط.
( )4.8.1.3إً ا املرنز تخوكِؽ اوزاءاث ؿ اًفاكحطَ اخملاًف اذلٍن ضدرث مهنم أًة خماًفاث.
( )4.8.1.4حرهَة ومرياث مراكدة ؿ وفة مرافق املرنز اصدمِة ومتى اإلدارت من اًوًوح واإلظالع ؿَهيا .
( )4.8.1.5إشـار اإلدارت ؾيد إىهتاء خدمة اًفاكحص أو إهخلاهل ٌَـمي دلي مرنز آخر.
( )4.8.8مسؤوًَاث فاكحيص املرنز املـمتدٍن:
( )4.8.2.1اًلِا مبِمة حفص املرهحاث وفلاً ٌَضواتط اًيت حتددُا اإلدارت .
( )4.8.2.8كحفغ وجسجَي هخاجئ حفص املرهحاث.
( )4.8.2.1وضؽ تعاكة اًخرصحي ظَةل ساؿاث اًـمي.
( )4.8.2.2اًخلِد ابألهؼمة واًدرشًـاث.
( )5اصدماث اًىت ًلداما املرنز:
( )5.1دد اًرتخِص اصدماث اًىت ًلداما من كدي املرنز تياء ؿ ظَة هوع اًرتخِص  ،وُذٍ اصدماث يه:
( )5.1.1حفص املرهحاث اصفِفة  ،ويه وفة املرهحصاث اًصيت ال ٍزًصد واهنصا ؿص زالزصة آالل هََصوورا ومصن
مضهنا ادلراجاث اآلًَة وٌشمي كل حفطِا ًدسجََِا أود مرت أو ًخجدًصد شصِادت جسصجََِا أو أًصة
إضافاث أو ثلَري ؿ أي وزء من أوزاء املرهحة اووُرًة أو ثلَري وض اس خادااما .
( )5.1.8حفص املرهحة اً لِةل  ،ويه وفة سص َاراث اًيلصي اصصاص وسص َاراث هلصي اًصروة وسص َاراث كلاث
اإلس خـ د اصاص وامللعوراث وهط امللعصوراث واًصيت ٍزًصد واهنصا ؿص زالزصة آًص هََصوورا
وٌشمي كل حفطِا ًدسجََِا أود مرت أو ًخجدًد شِادت جسجََِا أو أًصة إضصافاث أو ثلَصري ؿص
أي وزء من أوزاء املرهحة اووُرًة أو ثلَري وض اس خادااما .

5
8118/8/5

()5.1.1
()5.1.2
()5.1.3
()5.1.4

حفص املرهحاث املحاؿة ؾصن ظرًصق املصزاداث او اًشصصراء املحصارش مصن املصا  ،ويه خدمصة خاضصة
ًؤدى ٌَـمالء وال ًمت مزاوٍهتا من كدي املرنز إىل ترتخِص من اإلدارت .
حفص املرهحة ًلاايث اًخطدٍر  ،ويه خدمة اًفحص اًفي ٌَمرهحة ًلاًة ثطدٍرُا خارح املمَىة .
اًفحص اًفي اصاريج  ،ويه خدمة اًفحص اًفي ٌَمرهحة اًيت ًصمت خصارح املرنصز تواسصعة أهجصزت
خاضة مذيلةل ألي ممان وفلا ٌَمـاًري اًفٌَة اًيت ثـمتدُا اإلدارت .
اصدمة املمزيت يف حفص املرهحاث  ،ويه خدمة اًفحص اًفصي ٌَمرهحصاث مصؽ ثصوفري جسصَِالث كصري
املـخادت وكلاث وودت ٌَـمالء إلوراء اًفحص اًفي .

( )6رشوط إضدار اًرتخِص ٌَمرنز:
(ٌ )6.1شرتط ٌَمخلد ٌَحطود ؿ اًرتخِص اذلي ثطدرٍ اإلدارت ماًيل:
( )6.1.1أن ٍىون حبرًي اوًس َة .
( )6.1.8ثلدأ اًرسوماث واخملععاث اًِيدس َة ملوكؽ املرنز واملرافق اًخاتـة هل .
( )6.1.1سداد اًرسو امللررت مبووصة اًلصرار ر م ً 111سص ية  8116ثشصأن ثيؼصمي إسص ياد خدمصة
اًفحص اًفي ٌَمرهحاث إىل األشااص األؾخحارًة اصاضة.
( )7إوراءاث إضدار اًرتخِص ٌَمرنز:
(ً )7.1صصمت إضصصدار إوصصراءاث اًرتخصصِص ٌَمرنصصز وفل صاً ًإلو صراءاث امليطصصوص ؿَهيصصا يف اًل صرار ر م ً 111س ص ية
 8116ثشأن ثيؼمي إس ياد خدمة اًفحص اًفي ٌَمرهحاث إىل األشااص األؾخحارًة اصاضة.
()11

مدت اًرتخِص ٌَمرنز:

(ً )11.1مت إضدار اًرتخِص وفلاً ًإلوراءاث امليطوص ؿَهيا يف املادت  6من اًلرار ر م ً111س ية 8116ثيؼمي
إس ياد خدمة اًفحص اًفي ٌَمرهحاث إىل األشااص األؾخحارًة اصاضة ،ملدت س يد ؾيد إضدارٍ ألود مرت ،وجيوا
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جتدًدٍ ملدت س ية كاتةل ًخجدًد ملدد ممازهل تياء ؿ ظَة نخايب من املرنز ،ؿ أن ًمت ثلدأ ظَة اًخجدًصد نخاتَصا
إىل اإلدارت كدي ( ً ) 41وماً من اترخي إىهتائَ.
()11

مذعَحاث إؾامتد اًفاكحص :

(ٌ )11.1شرتط ًخلدأ ظَة ا طود ؿ إؾامتد ٌَفاكحص ما ًيل :
()11.1.1
()11.1.8
()11.1.1
()11.1.2
()11.1.3
()18

أن ٍىون حاضال ؿ رخطة كِادت مـمتدت تذاث هوع املرهحة املعَوة حفطِا أو أؿ مهنا .
أن ٍىون كحسن اًسريت واًسَوك .
أن ال ٍىون ممن س حق وأن مت شعة كِدٍ من جسالث اًفاكحط .
أن ٍىون الئلا ظحَا .
ًفضصصي أن ٍىصصون ممصصن دلًصصَ اصصصربت املَداهَصصة اًصصيت ال ثلصصي ؾصصن زصصالج سص يواث يف ور مِماهصصَما
اًس َاراث أو أن من مربنز اًفحص اًفي ٌَمرهحاث .

إضدار اًرتخِص ٌَفاكحص :

( )18.1ثلو اإلدارت تإضدار اًرتخِص ٌَفاكحص وكِدٍ يف جسي اًفاكحط .
( )18.8حىون مدت اًرتخِص سارًة ظواد فرتت لهل نفصاكحص فصي دلى املرنصز تصذاث اًشصصروط واملخعَحصاث املـمتصدت
إلضدار اًرتخص واًلِد يف جسي اًفاكحط .
()11

إً اماث اًفاكحص :

( )11.1ؿ اًفاكحص اإلً ا مبا ًيل :
( )11.1.1أن ًـمي داخي املرنز املرخص هل ٌَـمي فَِ .
( )11.1.8أن ًضؽ تعاكة اًرتخِص ظَةل ساؿاث لهل .
( )11.1.1إشـار اإلدارت ؾيد إىهتاء خدمذَ او إهخلاهل ٌَـمي دلى مرنز آخر.
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( )11.1.2اًخلِد ابٌَواحئ واألهؼمة املـمصود هبصا دلى اإلدارت  ،ووفصة اًدشصصرًـاث كلاث اًطصةل املـمصود هبصا يف
املمَىة .
()12

جرانمج اإلؾامتد ٌَفاكحص:

اإلؾامتد اًطادر ؾن اإلدارت ضاحل ظواد فرتت لهل نفاكحص فصي دلى املرنصز .ومصؽ كل  ،فصإن ًصإلدارت
()12.1
ا ق يف شعة اإلؾامتد كدي إىهتاء فرتثَ وابًخايل إهناء اًرتخِص املميوخ ابًلِا تًشاط اًفحص اًفي ٌَمرهحصاث
يف املمَىة يف أي وكت ثسخة ؿد اإلمذ اد واإلً ا مبخعَحاث اإلؾامتد احملددت.
()13

مذعَحاث اًرتخِص :

ؿ مجَؽ املربنز املرخص ًِا مكربنز مل رسة اًًشصاط يف املمَىصة اًخلصد تعَصة ا طصود ؿص جتدًصد
()13.1
اًرتخِص وفلاً ٌَضواتط امليطوص ؿَهيا يف تيد (  ) 11من ُذا ادلًَي وكل ٌَحفاظ ؿ اًرتخصِص املميصوخ
مل رسة اًًشاط يف املمَىة .
يف حاد رقحة املرنز اوراء أًة ثلَرياث يف املرنز مبا يف كل إضافة حصاراث حفصص جدًصدت ًصيفس هصوع
()13.8
املرهحصصاث أو ألهصواع جدًصصدٍ جيصصة أن ًلصصو املرنصصز املـص تإخعصصار إدارت شص ئون اًرتاخصصِص يف اإلدارت يف كدصصي
اًشصروع هبذٍ اًخلَرياث وكل ٌَحطود ؿ املوافلاث املعَوتة ؿ ُذٍ اًخلَرياث وحرخِطِا.
هؼا اًرتخِص ُذاًَ ،ز املرنز ؿ اإلً ا واإلمذ اد ابًشصروط واملخعَحصاث واملـصاًري اًفٌَصة احملصددت
()13.1
من كدي اإلدارت واملذهورت اتًَاً :
( )13.1.1مذعَحاث اإلدارت يف ثلدأ دراسة اًخصأزرياث املرورًصة احملخَمصة مصن كِصا املًشصأت أو املرنصز مصن
خالد اإلسدشصارٍن املـمتصدٍن ونصذ مذعَحصاث ثطصممي وختعصَط مرنصز اًفحصص ومذعَحصاث
املرافق واملداخي واخملارح.
( )13.1.8مذعَحاث إدارت ش ئون اًرتاخِص يف اإلدارت جمافة وواىهبا خدمة اًـمالء اًيت حتددُا .
( )13.1.1مذعَحاث هؼا اًطحة واًسالمة واًحُئة املـمتدت جمافة اًدشصرًـاث كلاث اًطةل املـموةل هبصا يف
املمَىة .
( )13.1.2مذعَحاث مـداث وأهجزت اًفحص إسدٌاداً إىل فئاث املرهحاث.
( )13.1.3مذعَحاث ضَاهة املـداث .
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( )13.1.4مذعَحاث املراكدة واألرشال.
( )13.1.5مذعَحاث اًشـار و اًـالمة اًخجارًة اًىت سُس خاداما املرنز ؿ ًوحاثَ اإلرشادًة واإلؿالهَة
وٌحاً إىل وٌة شـار اًواارت واإلدارت ومذعَحاث ضاالث ومداين خدمة اًـمالء.
()14

مذعَحاث املوافلة ؿ اًرتخِص :

من أجي اًحدء يف ثلدأ ظَة ا طود ؿ حرخِص ،ؿ املرنز أو ملد اًعَصة إثحصاع اصعصواث
()14.1
اًخاًَة واًىت يه وزء ال ًخجزأ من مذعَحاث وإوراءاث املوافلة ؿ اًعَة:
( )14.1.1اصعوت : 1
(ً )14.1.1.1لد ظاًة اًرتخِص ظَة اًلِد ابًسجي اًخجاري إىل اوِة اخملخطة ابًسجي اًخجاري وفلا ً
ًإلوراءاث امللررت كاهوهَاً إٍىرتوهَاً.
( )14.1.8اصعوت :8
( )14.1.1.8إكلا كدَت اوِة اخملخطة ابًسجي اًخجاري ظَة اًلِد ،مييم ظاًة اًرتخِص شِادت ابًلِد
ثخضمن ؿد وواا مزاوًخَ ًٌَشاط امل خت يف ظَة اًلِد إال تـد ا طود ؿ اًرتخِص اًالا
من اإلدارت.
( )14.1.1اصعوت : 1
( )14.1.1.1تـد ا طود ؿ اًسجي تدون حرخِص ًمت اًخلد تعَة ا طود ؿ حرخِص إىل اًسجي
اًخجاري .
( )14.1.2اصعوت :2
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( )14.1.1.2حتَي اوِة اخملخطة ابًسجي اًخجاري اًعَة إىل اإلدارت و ش ئون اًحدلايث وإدارت اًـامة
ٌدلفاع املدين وكسم اًرتخِص اًحَئِة ًخخوىل حفطَ واًخأند من إسدِفائة ألكحما ُذا اًلرار ودًَي
اًرشوط واملخعَحاث واملـاًري اًفٌَة اًواوة ثوافرُا ملزاوةل اًًشاط ،واًخأند من مدى حاجة
اًسوأل إلضدار اًرتخِص وكل من خالد دراسة اًرسوماث واخملععاث اًِيدس َة ٌَمرنز
واملرافق اًخاتـة هل وخعط ثوفري وفة املخعَحاث .
( )14.1.3اصعوت :3
( )14.1.1.3ؿ اإلدارت اًحت يف اًعَة خالد أس حوؿ وإخعار اوِة اخملخطة ابًسجي اًخجاري
إٍىرتوهَا ً تيدِجة اًحت فَِ إما ابملوافلة املحدئَة أو اًرفظ ،وًـخرب فواث املَـاد دون اًحت يف
اًعَة مب اتة رفظ مضي هل.
( )14.1.4اصعوت :4
( )14.1.1.4يف حاةل املوافلة ؿ اًعَة مييم ظاًة اًرتخِص موافلة مددئَة وامةل ملدت س خة أشِر
ًخجِزي املرنز وإس خى د ابيق اإلوراءاث اًواوة اثحاؾِا ٌَحطود ؿ اًرتخِص ،وجيوا ًإلدارت
متدًد ُذٍ املِةل ملدت ممازةل يف األكحواد اًىت جسدؾي كل .
( )14.1.5اصعوت :5
(ً )14.1.1.5مت ثيفِذ مرشوع املرنز وجتِزي وفلاَ ألكحما ُذا اًلرار ودًَي اًرشوط واملخعَحاث واملـاًري
اًفٌَة اًواوة ثوافرُا ملزاوةل اًًشاط ،واًىت مٌحت املوافلة املحدئَة ؿ أساسِا.
( )14.1.6اصعوت :6
( )14.1.1.6جشىِي وية من املوػف اخملخط ابإلدارت ملـاهَة املرنز ؾيد أنامتد ثيفِذ و جتِزيًٍ ،خح
مدى معاتلة ُذا اًخيفِذ ألكحما ُذا اًلرار ودًَي اًرشوط واملخعَحاث واملـاًري اًفٌَة اًواوة
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ثوافرُا ملزاوةل اًًشاط ،واًىت ضدرث املوافلة املحدئَة إسدٌاداً إٍهيا ،وثطدر اإلدارت كرارُا ثشأن
اًرتخِص تياء ؿ ثلرٍر ُذٍ اٌَجية.
( )14.1.7اصعوت :7
( )14.1.1.7تـد ثَلى اوِة اخملخطة ابًسجي اًخجاري اًرتخِص ثطدر ٌَمرخص هل شِادت ابًلِد يف
اًسجي ختوهل مزاوةل اًًشاط املرخص تَ.
( )14.1.11املخعَحاث :
مٌافذ ادلخود وكحرنة اًس َاراث:
()14.1.7.1
( )14.1.7.1.1ا طود ؿ اؾامتد اإلدارت وواارت األشصلاد وشص ئون اًصحدلايث واًخخعصَط اًـمصراين دلراسصة
اًخأزرياث املرورًة.
( )14.1.7.1.8أخصصذ موافلصصة اإلدارت وواارت األشصصلاد وش ص ئون اًصصحدلايث واًخخعصصَط اًـم صراين ؿ ص مصصداخي
وخمارح املرنز من واىل اًشارع احملَط .
مرافق وكول ( مواك ) اًس َاراث:
()14.1.7.2
( )14.1.7.2.1ملاتي لك حارت حفص في جية ثوفري مواك وفِة ٌَمرهحاث اًىت ًمت اإلىهتاء من حفطِا.
( )14.1.7.2.8ثوفري موك واحد ؿ األكي ذلوي اإلكحذَاجاث اصاضة.
اٍهتوًة ووسائَِا:
()14.1.7.3
( )14.1.7.3.1جية أن حتخوي مٌعلة اًفحص ؿ هؼا هتوًة يف اًسل ًض ن مٌصؽ حصربو وجتمَصؽ اًلصاااث
اًـادمة داخصي حصاراث اًفحصص وجيصة اًخأنصد مصن كل ؾصن ظرًصق حرهَصة مـصداث شصفط
اًـاد .
( )14.1.7.3.8جية أن حىون حاراث اًفحص اًفي مزودت تيؼا ثربًد ًوفر وواً ملدصو ًال ٌَفاكحطص مل رسصة
لَِم مضن األسس امللدوةل.
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اإلضاءت ومذعَحاهتا:
()14.1.7.4
( )14.1.7.4.1جية أن حىون اإلضاءت وفِة يف مجَصؽ مراحصي لََصة اًفحصص مبصا يف كل املمصراث واًسصال
وا فر .
مرافق املماثة ومذعَحاهتا:
()14.1.7.5
( )14.1.7.5.1جية أن ٍىون ُياك مىذة دامئ خمطص ملصوػفي اإلدارت مذصاخ يف مجَصؽ األوكصاث ،ؿص أن
ٌشصصمي املىذصصة ؿ ص األاج أًض صاً واذلي ٌشصصمي اًعصصاوةل واٍىصصرا ،واًِ صاث  ،واإله هرتصصت
وحىِ اًِواء.
( )14.1.7.5.8جية أن ًمت ختطَص قرفة يف مرنز اًفحص اًفي وكل إلسص خاداما ؾيصد ا اجصة مصن كدصي
اإلدارت ملخعَحاهتصصا اًخلٌَصصة ( موصصي اًسصريفراث) ؿص أن حىصصون مذعاتلصصة مصصؽ اشصرتاظاث إدارت
الاثطاالث ابًواارت .
( )14.1.7.5.1جية أن حىون اًلرل واملماثة كلاث هتوًة ظحَـَصة ( ًِصا هوافصذ ) وفلصاً ٌَمـَصار املعحلصة مصن
اًحدلًة اخملخطة وإضافة إضائة املـمتدت من َُئة اٍىِرابء واملاء .
اًزي اًرمسي املوحد:
()14.1.7.6
جية ؿ مجَؽ موػفي املرنز اإلً ا مبـاًري اًزي اًرمسي املوحد واملذهورت اتًَاً:
( )14.1.7.6.1يت شصصريث ،وتيعصصاد وس صرتاث حتمصصي شصصـار املرنصصز وؿبهسصصاث ابًخوافصصق مصصؽ إدارت ش ص ئون
اًرتاخِص ابإلدارت .
( )14.1.7.6.8األخذًة اًواكِة.
( )14.1.7.6.1خوكلت واكِة ٌَرأس تخطممي خاص ًالمئ ظحَـة لي اًفاكحط وكل إلسص خادااما ؾيصدما ًصمت
حفص أسفي املرهحة.
( )14.1.7.6.2محي وإجراا تعاكاث اًرتخِص ٌَفاكحط .
اًـالمة اًخجارًة ومذعَحاهتا:
()14.1.7.7
( )14.1.7.7.1جية أن رص املرنز ؿ إػِار شـاراث اًواارت واإلدارت وشصـار املرنصز املوافصق ؿََصَ مصن
كدي اإلدارت يف أمبهن خمخَفة من املرنز حبَر حىون واحضة ثشلك جيل ٌَمراوـ من مسافة
ملدوةل وكل ًحَان أن ُذا املرنز ُو مرنز حفص في مرخص هل من كدي اإلدارت وأن حىصون
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وفة املواد اإلؿالمِة واًوضوالث املس خادمة من كدي املرنز يه كلاث املواد واًوضوالث اًىت
مت املوافلة ؿَهيا من كدي اإلدارت .
( )14.1.7.11مذعَحاث اًطحة واًسالمة واًحُئة:
جية ؿ املرنز إثحاع اٌَواحئ واًضواتط اصاضة ابًطحة واًسالمة واًحُئة واملذهورت اتًَاً :
( )14.1.7.11.1.1ؿ املرنز املـي اًـمي ؿص ثصوفري ؿصدد مٌاسصة مصن ضصيادًق اإلسصـافاث األوًَصة
ابألجحا املعاتلة ًعحَـة اًًشاط ووفلصاً ملصا حتصددت إدارت ادلفصاع املصدين وأن ًصمت ثواًـِصا يف
املوكؽ حبَر ثلعي أمبهن اًًشاط وحىون واحضة وسِةل اًوضود.
( )14.1.7.11.1.8اًخأند ؿ لََة اًخيؼَ املس متر ٌَمح وامحلاماث ؿ مدار ساؿاث لي املرنز.
اٌَواحئ واًضواتط اصاضة ابًسالمة:
()14.1.7.11.1
( )14.1.7.11.8.1جية أن ٍىون املرنز حاض ًال ؿ شِادت ؿد امل هـة من اًحدلًة اخملخطة مجلَؽ املحاين
واملًشأث واملرافق ،أو أي ثوسـاث الكحلة ٌَمرنز.
( )14.1.7.11.8.8جية أن ٍىون املرنز حاض ًال ؿ شِادت ؿد امل هـة مصن إدارت ادلفصاع املصدين واًصىت
ثلعي أهجز إظفاء ا رًق وثلدأ خعَ مذماملة ًعخالء يف حاةل حدوج أي ظارئ ًخعَة
األخالء.
( )14.1.7.11.8.1جية ؿ املرنز إجرا ؾلد ًطَاهَ مجَؽ مىصوانث هؼصا اإلظفصاء مصن مـصداث وأهجصز
إظفاء مؽ أحدى اًرشوث املـمتدت من كدي إدارت ادلفاع املدين .
( )14.1.7.11.8.2ثـَص وحتدًصصد فرًصصق مصصدرة صصاالث اًعصوارئ واإلسصصـافاث األوًَصصة واإلخصصالء وفلصاً
ملـاًري إدارت ادلفاع املدين .
( )14.1.7.11.8.3جسجَي وإدارت مجَؽ مواد اًسالمة.
( )14.1.7.11.8.4حزوًد املحاين واملًشاث واملرافق تَوحاث إرشادًة ٌَسالمة ومواد اًخوؾَة.
( )14.1.7.11.8.5ثوفري ملاسي يف مٌاظق اًفحص اًفي مزودت مبواد اًخيؼَ .
اٌَواحئ واًضواتط اصاضة ابًحُئة:
()14.1.7.11.8
( )14.1.7.11.1.1إثحاع مـاًري اًحُئة اصرضاء كدر اإلممان يف املح .
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( )14.1.7.11.1.8ا فاظ ؿ وودت اًِواء يف األمبهن امللَلة ويف مًشآث مٌعلة اًفحص وفلاً ٌَمـاًري
املوضوؾَة من كدصي اًحدلًصة اخملخطصة واايدت مسصاحة امليصاظق اصضصصراء يف األمصبهن امللَلصة
واملياظق احملَعة ابملحاين كدر اإلممان.
( )14.1.7.11.1.1جسجَي وإدارت اًخاَص من مجَؽ املواد من اًيفاايث.
( )14.1.7.11مذعَحاث املراكدة واإلرشال:
ؿ مرنز اًفحص اًلِا ترتهَة ومرياث ٌَمراكدة حبَر ًمت ثلعَة لك خعص حفصص
()14.1.7.11.1
جمامريا مٌفردت ونذ حرهَة ومريا يف ضاةل خدمة اًـمالء واًخأنصد ؿص أن ُصذٍ اٍمامصرياث
ثـمي ؿص مصدار اًسصاؿة دون ثـعَصي واًـمصي ؿص رتصط ُصذٍ اٍمامصرياث مصؽ اإلدارت وكل
ًضامن ركاتة ومةل من كدي اإلدارت ؾن اًـمََاث اًدشلََة يف املرنز ،ويف حاد ثـعي أي من
ُذٍ اٍمامرياث جيوا ًإلدارت وك حاراث اًفحص املـيَصة هبصذٍ اٍمامصرياث وسص َواجَ املرنصز
خعر وك اًـمي هبا وأن ٍمتىن املرنز من إوراء اي لََة حفص يف ا اراث املـيَة.
( )14.1.7.18مذعَحاث خدمة اًـمالء:
ؿ مرنز اًفحص اًفي أن ًَ مبخعَحاث واشرتاظاث خدمة اًـمالء اًيت حتددُا اإلدارت ،وأن ًـمي ؿص ضص ن
ثوفري املرافق اًخاًَة يف مرنز خدمة اًـمالء وثأهَد ااتكحهتا ٌَـمالء :
اٌَوحاث اإلرشادًة اًيت ثو الاجتاُاث ملرنز اًفحص وجشمي ماًيل :
()14.1.7.18.1
(ً )14.1.7.18.1.1وحاث ارشادًة ثح موكؽ املرنز ( جية أن ثخضمن ُذٍ اٌَوحاث ؿ شـار اًواارت
واإلدارت ).
(ً )14.1.7.18.1.8وحاث ارشادًة ثح موكؽ خدمة اًـمالء .
(ً )14.1.7.18.1.1وحاث ارشادًَ ثح مواكؽ مربنز األخرى ( أن وجدث ) واًيت ثددؽ ًيفس املرنز.
( )14.1.7.18.1.2جيصصة أن حىصصون اٌَوحصصاث أؿصصالٍ حاضصصةل ؿصص موافلصصة اإلدارت  ،والاً ص ا جمافصصة
اًدرشًـاث املخـَلة ابإلؿالانث.
اٌَوحاث اًخووهيََ ٌَـمالء واًيت ثخضمن ماًيل :
()14.1.7.18.8
(ً )14.1.7.18.8.1وحاث ثح اهواع اصدماث اًيت ًوفرُا املرنز .
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()14.1.7.18.8.8
()14.1.7.18.8.1
()14.1.7.18.8.2
()14.1.7.18.8.3
()14.1.7.18.8.4

ًوحاث حركحِحََ .
ًوحة ثـرًفَِ ملىذة أو ووهرت اصدماث الاٍىرتوهَة
ًوحة ثـرًفِة ملوكؽ ٌَمافرتاي (إن وجد) .
ًوحة ثوضَحََ الوكاث اًـمي يف املرنز .
ًوحة ثـرًفِة ملوكؽ دوراث املَاٍ .

مـداث خدمة اًـمالء واًيت جشمي :
()14.1.7.18.1
( )14.1.7.18.1.1ام اًطيدوأل
( )14.1.7.18.1.8اًِاث
( )14.1.7.18.1.1فبهس
( )14.1.7.18.1.2مبهَية ادلفؽ تواسعة تعاكة الائامتن
( )14.1.7.18.1.3اهجزت اًرصل الايل ( اخذَاري )
( )14.1.7.18.1.4شاشاث ؾرض إٍىرتوهَة
( )14.1.7.18.1.5مىِ اًِواء
( )14.1.7.18.1.6ظاتـة اًطاالث
( )14.1.7.18.1.7ظاتـة ٌَشِاداث اًفحص
( )14.1.7.18.1.11اةل ثطوٍر مسدٌداث
( )14.1.7.18.1.11ومريا
ووهرتاث خدمة اًـمالء واًيت جشمي :
()14.1.7.18.2
( )14.1.7.18.2.1ووهرت الاس خلداد وخدمة اًـمالء .
( )14.1.7.18.2.8مٌعلة ٌَخجمؽ .
( )14.1.7.18.2.1مماثة خَفِة الجناا املـامالث .
مرافق اصدماث اًـامة وجشمي :
()14.1.7.18.3
( )14.1.7.18.3.1مٌعلة اٍىذَحاث
( )14.1.7.18.3.8ضيدوأل الاكرتاحاث واًشماوى
15
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( )14.1.7.18.3.1مٌعلصصة اهخؼصصار مصصزودٍ ابمللاؿصصد ٌَجَصصوس واحملافؼصصة ؿص هؼافهتصصا ؿص مصصدار
اًساؿة
( )14.1.7.18.3.2دوراث مِاٍ ًإلانج واذلهور واحملافؼة ؿ هؼافهتا ؿ مدار اًساؿة
( )14.1.7.18.3.3خدمة اصط اًساخن
جرامج واهؼمة حىٌَووِا املـَوماث واًيت جشمي :
()14.1.7.18.4
( )14.1.7.18.4.1اًش حماث والاثطاالث
( )14.1.7.18.4.8وضالث اثطاد الاهرتهت
( )14.1.7.18.4.1هؼا جسجَي املرهحاث
( )14.1.7.18.4.2هؼا ثأم املرهحاث .
اصدماث اخملخَفة وجشمي اآليت:
()14.1.7.18.5
( )14.1.7.18.5.1مٌطاث إٍىرتوهَة صدماث اإلدارت .
( )14.1.7.18.5.8معحوع كاهون املرور واًلراراث امليفذت هل.
خدماث أخرى
()14.1.7.18.6
( )14.1.7.18.6.1مداخي وملاؿد ذلوي اإلكحذَاجاث اصاضة
( )14.1.7.18.6.8قرفة ختزٍن ( مس خودع)
( )14.1.7.18.6.1قرفة اًطالت ( مط )
( )14.1.7.18.6.2ثَفزًوانث ٌَمراوـ .
( )14.1.7.18.6.3ملزًد من املخعَحاث واًىت كد ٍىون ُذا ادلًَي كد أقفَهتا ،فأهَ ًعَة مصن
املرنز أن ًَ جلك ما ًمت ظَحَ من اإلدارت.
()15
()15.1

مرافق اًفحص اًفي ومذعَحاهتا:
مذعَحاث اًحًِة اًخحخَة ٌَمحاين:
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( )15.1.1الؾخحار خاضة تـمََاث اًفحص اًفي ،فأهَ ًخووة أن ٍراؾي يف ثطصممي مدصاين ومرافصق اًفحصص
اًفي أن حىون ملاومة ًـوامي اًعلس وأن حىون ظوًةل األمد.
( )15.1.8جية أن ٍراؾي أن حىون مٌعلة اًفحص مس خوًة ثشلك مس خوى ممخاا ومسعحة ،وُو مصاًـرل
تأن ال حزًد وس حة اإلحندار ؾن  ، % 3وأن ٍىصون ثطصممي أرضصَاث حصاراث اًفحصص مصؽ ووصود
هؼا ًخرصً املَات مبا ًضمن ؿد جتمؽ يف مٌعلة اًفحص وض ن أكي إمماهَصة صدوج اإلىصزالأل
كحىت يف حاةل أن وهت األرضَاث مدَوةل.
( )15.8مذعَحاث اًحًِة اًخحخَة ملداخي خعوط وحاراث اًفحص:
( )15.8.1جية اًخأند أن ٍىون ُياك وحد أدين  2مرت إرثفاع ملربنز حفص املرهحاث اصفِفة و  3مرت إرثفاع
ملربنز حفص املرهحاث اً لِةل ومبا ًضمن دخود و خروح آمن من وإىل حاراث اًفحص مجلَؽ فئاث
وأجحا املرهحاث اًىت سُمت حفطِا.
( )15.8.8جية اًخأند أن ٍىون ُياك وحد أدين  1.3مرت ت مداخي وخمارح املرهحصاث مصن وإىل حصاراث
اًفحص وأًة مـداث حفص موحخَ يف حارت اًفحص.
( )15.1كِاساث وأتـاد خعوط وحاراث اًفحص:
( )15.1.1جية اًخأند ؿ أن حىون ؾرض حارت اًفحص ال ثلي ؾن  2مرت ملرنز حفص املرهحاث اصفِفصة و
 3أمذار ملربنز حفص املرهحاث اً لِةل وجية اًخأند من أن مـداث اًفحص امل خذة يف خط اًفحص
ال جشلك ؿائلا يف ممر اًفحص اصاريج ٌَمرهحة وكل ٌَخأند تأن اًفحص ٌَمرهحة ًمت تطصورت فـصاهل
دون مـوكاث ثذهر.
( )15.2مذعَحاث كحفرت اًفحص:
( )15.2.1جية اًخأند ؿ أن ثطممي كحفر اًفحص ٍراؾي اًلِاساث اًخاًَة:
( )15.2.1.1املرهحصاث اصفِفصصَ ( :ظصود ض ؾصصرض ض إرثفصاع)  3مصصرت ض  1.6مصرت ض  8مصصرت ( ا صصد
األدين)
( )15.2.1.8اًرهحاث اً لِةل ( :ظود ض ؾرض ض إرثفصاع)  18مصرت ض  1مصرت ض  1.53مصرت ( ا صد
األدين)
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( )15.2.8جية اًخأند أن ا فرت ثضم هؼا إضاءت ويف وفـاد وووصود هؼصا هتوًصة ممخصاا مييصؽ جتمصؽ اًلصاااث
امليحـ ة وًؤمن سالمة اًفاكحص.
( )15.2.1اًخأند ؿ ووود سىة حدًدًة تـرض حتَط اب فرت من الك اإلجتاُاث.
()16

مذعَحاث ومـداث وأهجزت اًفحص :

( )16.1اودود اًخايل ًح مـداث اًفحص اًواوة ثوافرُا يف املرنز ًفحص املرهحاث :
Equipment
Brake tester with weight scale
Side Slip
Emission tester
Vehicle Pit/Scissor Lift
Torch
Pry bar
Play Detector
Toffee hammer
)Tint gauge (TBC
Headlight tester
Sound Meter

1
8
1
2
3
4
5
6
7
11
11

( )16.8اودود اًخايل ًح مـداث اًفحص اًواوة ثوافرُا يف مربنز اًفحص اًفي ًفحص ادلراجاث اًيارًة :
Equipment
Brake tester

1
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Emission tester
Sound Meter

8
3

( )16.1آًَة أؾامتد أهجزت ومـداث اًفحص:
( )16.1.1التد من ووود خعط اس خرياجيَة ًخوفري ًلعؽ اًلَار ًـة الاس هتالك ًِذٍ األهجزت ُذا ابالضافة
إىل تـظ اًلعؽ اًرضورًة واًىت ثضمن ؿد ثوك املـدت دلى املرنز يف حاد ثـعَهيا.
( )16.1.8ال تد من ووود فرًق دمع في من مهندس وفٌَ وكلوو إخذطاضاث خمخَفة ( مِماهَم ،وِرابء
 ،مكحَصوحر وأهؼمصصة ثلٌَصصة ،أهجصصزٍ دكِلصصة) وأن ٍىصصون ُصصذا اًفرًصصق مؤُصصي ومـمتصصد ًطصصَاهة األهجصصزت
وإضالهحا .
( )16.1.1أن حىون املـدت وؾَياث من هخاجئِا ثـمتد من كدي اإلدارت .
( )16.1.2التد من سِوةل حمامصي األهؼمصة اإلٍىرتوهَصة ًِصذٍ املـصداث مصؽ هؼصا مرنزًصة اًفحصص اًفصي جصلك
وواهحَ.
( )16.1.3جية أن حىون املـداث كادرت ؿ جسجَي اًلراءاث اًخاًَة من لك أهجزت اًفحص األثوماثَىِة.
( )16.2فامي خيص أهجزت حفص أهؼمة اًفرامي:
( )16.2.1جية أن ٍىون هجصاا حفصص اًفرامصي مسص َعرا ؿََصَ ابٍمكحَصوحر وأن ٍىصون مطصمم ًفحصص هؼصا
اًفرامي ؿ الك احملورٍن األمايم واصَفي وأن ٍىون كادرا ؿ حفص املرهحاث اصفِفصة ًلاًصة وان
زالزة آً هََوورا وٌَمرهحاث اً لِةل فوأل زالزة آالل هََوورا .
( )16.2.8وجية حرهَة هجاا حفص اًفرامي يف وضؽ مٌاسة وثأهَد كح ٍهتصا مصن ؾوامصي اًعلصس واهحـصااث
اًـاد املفرظة.
( )16.2.1ن ًًدلي ؿ ُذٍ األهجزت أن ثربمج ًلراءت اًـيارص اًخاًَة:
( )16.2.1.1وان لك جعهل ؿ لك حمور نص ًصومت كراءثصَ آًَصا تواسصعة كحسصاس اًصوان واًصوان
اٍلكي ٍلك حمور.
( )16.2.1.8كوت اًفرامي ٍلك حمور وٍلك من اوِخ اٍميي واًُىرى ( B force LH & RH
. ) for both Axles
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( )16.2.1.1أحدساة وس حة اًفرأل يف كوت اًفرامي مات اوِة اٍميي واوِة اًُىرى ٍلك حمصور (
. ) Percentage% between LH & RH for both Axles
( )16.2.1.2كوت فرامي اًَد ؾيد لك جعةل (اوِة اٍميصي واوِصة اًُىرصى( ( & PB force LH
. )RH
( )16.2.1.3أحدساة وس حة اًفرأل يف كوت اًفرامي مات اوِة اٍميي واوِة اًُىرى ٍلك حمصور (
.( PB force )Imbalance% between LH & RH
( )16.2.1.4وسص حة اًخحصصاطء ( ٍ )Deceleration percentage%صصلك مصصن اًفرامصصي األمامِصصة
واصَفِة .SB
( )16.2.1.5وس حة اًخحاطء ًفرامي اًَد ( . )PB Deceleration percentage%
( )16.2.1.6نفاءت اًفرامصي (  )%brake efficiencyؾيصد لك جعصةل ٍصلك حمصور ونصذ نفصاءت
اًفرامي ٌَمحور توجة ؿا .
( )16.3فامي خيص أهجزت كِاس املَواث ،وُذٍ األهجزت أن ثربمج ًلِاس اًـيارص اًخاًَة:
(CO )16.3.1
(CO2 )16.3.8
(HC )16.3.1
(NOX )16.3.2
( )16.4هجاا حفص ماص اًطدماث:
( )16.4.1جية أن ٍىون هجصاا حفصص مصاص اًطصدماث مسص َعرا ؿََصَ ابٍمكحَصوحر وأن ٍىصون مطصمم
ًفحص ماص اًطدماث ؿ جعالث الك احملورٍن األمايم واصَفي ؿ حد سواء.
( )16.4.8جية أن ٍىون هجاا حفص ماص اًطدماث مزودا خبالاي ًلِصاس وان لك حمصور مصن حمصاور
املرهحة كدي اًحدء يف أخذَار فرامي لك حمور من حماور املرهحة.
( )16.5هجاا حفص اإلىزالأل اواهيب:
( )16.5.1جية أن ٍىون هجاا حفص اإلىزالأل اواهيب مس َعرا ؿَََ ابٍمكحَصوحر وكل ألخذحصار موااهصة
جعالث املرهحة.
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( )16.6هجاا وش ًـة اًـجالث األمايم:
( )16.6.1جية أن ٍىون اٍىشص ؾصن ًـصة اًـجصالث ؿص احملصور األمصايم موحخصاً ؿص جصاهيب كحفصرت
اًفحص ،وجية أن ٍىون كادراً ؿ وش اٌَـة ٍمافة أهصواع املرهحصاث اًصىت ختضصؽ ًـمََصة
اًفحصصص وأن ٍىصصون ُصصذا اوِصصاا مطصصمم ٌَحرنصصة يف الك او صاهح ميَي صاً وٌسصصاراً وإىل األمصصا
واصَ .
()17

مذعَحاث اًطَاهة:

( )17.1دد ُذا اًلسم جرانمج ضَاهة ملـداث اًفحص األثوماثَىِصة املووصودت يف حصاراث اًفحصص واًصىت جيصة ؿص
املرنز ثأهَد اً امَ تدٌؼَفِا وضَاىهتا ًض ن دكة اًلراءاث املأخوكلت من ُذٍ املـداث واس مترارًة لي ُذٍ املـداث دون
إهلعاع أو ثوكفِا يف املدى اًلطري ،وؿ املرنز أن ًَ تدٌفِذ جرانمج اًطَاهة اًخايل:
( )17.1.1ؿ املرنز اًلِا تـمََة اًطَاهة املعَوتة يف فرتاث حمددٍ وفلاً ملخعَحاث ضاهؽ ُذٍ املـداث وإثحاع
ثوضَاث املطيؽ يف ُذا اصطوص وإضدار شِاداث اًطَاهة اًىت حتدد ثفاضَي لََة اًطَاهة اًيت
مت إوراءُا واترخيِا واترخي إىهتاء ضالكحِة اًشِادت وثوكِت اًطَاهة اًلادمة ًيفس املـداث.
( )17.1.8ضصصَاهة مـصصداث اًفحصصص اًفصصي يه مسصصؤوًَة مرنصصز اًفحصصص اًفصصي واًصصىت ًخـص اًلِصصا هبصصا وفلصصا
ملواضفاث املـداث وثوضَاث املطيؽ وجية األكحذفاظ ثسجي ًـمََاث اًطَاهة ُذٍ وإن ًمت إجصراا
ُذا اًسجي ملوػفي اإلدارت لك ظَحوا كل .
( )17.1.1ؿ املرنز ت وًد إدارت ش ئون اًرتاخِص يف اإلدارت تطور ؾن شِاداث اًطَاهة اًخىصى متصت ؿص
مـداث اًفحص اًفي األثوماثَىِة واإلكحذفاظ ابألضود دلًَ يف مَ خاص ًَصمت مـاًًذصَ وثدكِلصَ
من كدي موػفي اإلدارت لك ًز األمر.
( )17.1.2جية اإلكحذفاظ ثسجالث اًطَاهة ملدت ال ثلي ؾن س يد .
( )17.1.3يف حاد ؿد اًلِا تإؿادت لََة اًطَاهة يف موؿصدُا احملصدد ،فإهصَ سصول مييصؽ إسص خادا مـصداث
اًفحص املـيَة.
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( )17.8تياء ؿ إخعار من اإلدارت  ،ؿ املرنز اًلِا توك إس خادا املـداث ؿ اًفور،وؿد اإلًص ا تصذ
س َؤدي إىل وك إؾامتد هخاجئ املـدت املـيَة  ،وابًخايل ؿد وضود أًة هخاجئ حفص ًِذٍ املـصداث إىل هؼصا جسصجَي
املرهحاث ابإلدارت .
()81

مذعَحاث أهؼمة حىٌوًووِا املـَوماث :

( )81.1فامي ًيل املخعَحاث اصاضة تأهؼمة حىٌوًووِا املـَوماث واًواوة ثوفرُا يف املرنز :
( )81.1.1هؼصا إدارت كامئصصة ظصصاتور اإلهخؼصصار (  )Queu Management Systemكاتصصي ٌَخمامصصي مصصؽ
األهؼمة األخرى.
( )81.1.8قرفة اصاد ( )Server Room
( )81.1.1وتالث اًش حىة واألسالك ( )Network Cabling & Wiring
( )81.1.2هؼا جشلَي خَفي ) )Back End Systemكاتي ٌَخمامي مؽ أهؼمة اإلدارت واصدماث امللدمة
تطَلة .WSDL
( )81.1.3ؾيوان جرًد اٍىرتوين الس خادامَ يف املرسالث اصاضةمؽ اإلدارت .
( )81.1.4شاشاث ؾرض إٍىرتوهَة .
( )81.1.5إس خادا خدماث اًفحصص اًفصي ؾصن ظرًصق ظرًصق هجصاا اًخاتَصت فلصط  ،وجيصة جسصَمي ُصذٍ
اإلهجزت إىل اإلدارت ًضحط خدمة اًص  VPNكدي اس خادااما .
( )81.1.6وضةل الس خادا تعاكاث اإلئامتن .
( )81.1.7أًة أهؼمة حىٌَووِا مـَوماث أخرى جشرتظِا اإلدارت إلهخؼا لََة اًفحص اًفي .
( )81.1.11يف مجَؽ األكحواد  ،جية أن ثخمامي أهؼمة املرنز اصاضة تًذصاجئ اًفحصص اًفصي ٌَمرهحصاث مصن
أهؼمة املرور .
()81

رشوط األمن واملخاهة وسالمة اًحُئة:

ؿ املرنز اإلً ا اًخا ثرشوط األمن واملخاهَ وسالمة اًحُئة اًىت هص ؿَهيا اًلاهون واًالحئصَ وثصا املـصاًري اًفٌَصة اًصىت
حتددُا اإلدارت ،وؿد أوذَاا أًة مرهحة ٌَفحص اًفي دون إسدِفاءُا ًِذٍ اًرشوط.
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( )88اًرسو :
حتطي اإلدارت اًرسو احملددت يف اًلرار اًوااري ر م (ً )111س ية  8116تدٌؼمي إس ياد خدمة اًفحص اًفي ٌَمرهحاث
إىل األشااص اإلؾخحارًة اصاضة ملاتي اصدماث اًيت ثلداما ٌَمرنز  ،وجيوا ًِا حتدًصد املحَصف اذلي ًؤدًصَ اًـمَصي ًِصذا
املرنز هؼري خدمة اًفحص اًفي اًيت ثلداما ًخىون مذوافلة مؽ ملذضَاث اًسوأل  ،وُذٍ اًرسو يه:
اًدسَسي

اصدمة

اًر م امللرر

1

دراسة ظَة ا طود ؿ حرخِص
ًإوشاء مرنز

 811دًيار

8
1
2

()81

إضدار أو جتدًد حرخِص مرنز أو
إضدار تدد فاكد أو اتً هل أو
اًرتخِص تإوشاء فرع
إضدار أو جتدًد حرخِص اًفاكحص أو
إضدار تدد فاكد او اتً هل
إؾامتد شِادت اًفحص اًفي ٌَمرهحاث
اًيت ًطدرُا املرنز

 311دًيار
 81دًيار
 3دًيار

أكحواد دفؽ اًرمس
ثخحطهل اإلدارت من املرنز ًفحص ودراسة ظَة إوشاء
املرنز واًخأند من اسدِفائَ ألكحما اًلرار وُذا ادلًَي
واًواوة ثوافرُا ملزاوةل اًًشاط تـد كِد ظاًة اًرتخِص
ابًسجي اًخجاري متَِداً إلضدار املوافلة املحدئَة أو اًرفظ
ثخحطهل اإلدارت من املرنز تـد ثيفِذ مرشوع املرنز وجتِزيٍ
وتـد مـاًيَ ٌَخح يف مدى معاتلذَ ألكحما اًلرار وُذا
ادلًَي وإضدار اًرتخِص ملزاوةل اًًشاط
ثخحطهل اإلدارت من املرنز ملاتي إؾامتد لك فاكحص في
ٌَمرنز وإضدار هل حرخِص ملزاوةل اًفحص اًفي ٌَمرهحاث
ثخحطهل اإلدارت من املرنز ملاتي إؾامتد لك شِادت حفص
ملرهحة مت حفطِا فٌَا ً يف املرنز سواء ابًيجاخ أو اًرسوة

كِاس أثر اًخعحَق :

جيوا إلدارت ش ئون اًرتاخِص يف اإلدارت  -تيفسِا أو ابًخـاون مؽ أًة هجة خمخطة -تلِاس أثر ثعحَق إكحما ُذا ادلًَصي
من خالد مؤرشاث األداء  ،وحتس خمرجاث اًخلارٍر ،واًوكت املس هتدل ًفحص املرهحاث  ،ووودت خدمة اًـمالء ،
أو أًة مؤرشاث أداء أخرى حراٍ من اًضصصرورت كِاسصِا وكل ثشصلك هطص سص يوي  ،وًِصا يف كل الاسص خـاهة تيؼصا
املدسوأل اًىري  ،وؿ املرنز جَة إوذَاا وس حة اًلِاس املس هتدفة اًيت حتددُا إدارت ش ئون اًرتاخِص يف اإلدارت.
( )82املراوـة :
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8118/8/5

خيضؽ ُذا ادلًَي ٌَمراوـة ادلورًة من كدي اإلدارت وفق ما ٌس خجد من جشصصرًـاث أو خصدماث كلاث وصودت أفضصي أو
مذعَحاث أو مـاًري فٌَة حراُا اإلدارت  ،وثطدر اًخـدًالث ؿَََ  ،وحىون اًخـدًالث وزء ال ًخجزأ مٌَ .
( )83اوزاءاث :
دون اإلخالد تأي مس ئوًَة وٌائَة أو مدهَة ؿ املرنز  ،ثعحق ؿ املرنز اوزاءاث امليطصوص ؿَهيصا يف املصادت ()11
من اًلرار اًوااري ر م (ً )111س ية  8116تدٌؼمي إس ياد خدمصة اًفحصص اًفصي ٌَمرهحصاث إىل األشصااص اإلؾخحارًصة
اصاضة  ،وكل يف حاةل خماًفة املرنز ألي من أكحما اًلرار أو ُذا ادلًَي .
( )84املس ئوًَة جتاٍ اًلري :
ال ثخحمي اًواارت أو اإلدارت أًة مس ئوًَة جتاٍ اًلري ؾن األرضار اًيت ثَحصق هبصم هدِجصة كِصا املرنصز او اًفصاكحص مبصزاوةل
اًًشاط .

( )85كحمك خذايم :
ًـخرب ُذا ادلًَي ممك ًال ألكحما اًلرار اًوااري ر م (ً )111س ية  8116تدٌؼمي إس ياد خدمة اًفحص اًفي ٌَمرهحصاث
إىل األشااص اإلؾخحارًة اصاضة  ،وًـخرب اًلرار امليوٍ ؾيَ املروصؽ األضصيل ألكحصما ُصذا ادلًَصي وأكحمامصَ يه اًواودصة
اًخعحَق .
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