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 ثٌٕلجَ ثألّجّٟ ثٌّووي

ٔمً ٕ٘وّز ثٌـٌق ٚثي ؽّو١ز

ثٌن١ٍؼ ثٌوٌد١ز ٌوٚي  ٌوٚي ِؾٍِ ثٌضوجْٚ

  2014/ 20/3:  ٚثفمش ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز غ١ٌ ثٌوجه٠ز هٍٝ ٘يث ثٌٕلجَ فٟ 
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و انُقم هُذسح انطرق   جًؼٍح

خهٍج انؼرتٍح نذول يجهس انرؼاوٌ ال

 انُظاو األساسً

 تاب ذًهٍذي 

 :صوج٠ًف  

 .هٌٚز ثإلِجًثس ثٌوٌد١ز ثٌّضقـور: ثٌوٌٚــــــــز

 .ٍٚثًر ثٌشتْٛ ثإلؽضّجه١ز: ٍٚثًرثٌـــــ

 .٠ٌٍٚ ثٌشؤْٚ ثإلؽضّجه١ز: ٠ٌٌٍٛث

 .ٌوٌد١زثثٌن١ٍؼ  ٌوٚي ٌوٚي ِؾٍِ ثٌضوجْٚ ثٌٕمًٕ٘وّز ثٌـٌق ٚ ؽّو١ز: ثٌؾّو١ــــز

ٌوٚي  ٌوٚي ِؾٍِ ثٌضوجْٚ ثٌٕمًًق ٕٚ٘وّز ثٌؾِؾٍِ إهثًر ؽّو١ز : ثًرِؾٍِ ثإله

 .ثٌن١ٍؼ ثٌوٌد١ز

 .هؼٛ ثٌؾّو١ز:ثٌوؼٛ

  ( 1)يــــــادج ال

  اســــى انجًؼٍح ويقرهــــا  

 

دّٛؽخ   ثٌن١ٍؼ ثٌوٌد١زٌوٚي  ٌوٚي ِؾٍِ ثٌضوجْٚ  ٕ٘وّز ثٌـٌق ٚثٌٕمًصأّْش ؽّو١ز  

ٌوٚي  هٚي ِؾٍِ ثٌضوجْٚ ِٚؾجي هٍّٙج ،  2000ٌْٕز (  868) ًلُ  ثٌمٌثً ثٌٍٛثًٞ

 .هدٟ ِٚمٌ٘ج ثٌٌة١ْٟ ِو٠ٕز، ثٌن١ٍؼ ثٌوٌد١ز

فٟ شأْ ثٌؾّو١جس  2008ٌْٕز (  2) ثالصقجهٞ ًلُ  ألفىجَ ثٌمجْٔٛٚىٌه ؿذمًج 

ِٚن ثألٔلّز ٚثالصفجل١جس ٚثٌمٌثًثس ثٌظجهًر هٓ ٚثٌّؤّْجس ثأل١ٍ٘ز ىثس ثٌٕفن ثٌوجَ 

. هٚي ثٌن١ٍؼ ثٌوٌد١زؽٍِ ثٌضوجْٚ يَ

 .ٌضقم١ك أغٌثػٙجثٌضٟ صضـٍذٙج ٚصضّضن ثٌؾّو١ز دجٌشنظ١ز ثإلهضذج٠ًز 

 



 بسم اللـه الرحمه الرحيم

 

 و النقلجمعية هنذسة الطرق 
 لذول مجلس التعاون لذول الخليج العربية

Gulf Road & Transport Engineering Society 
 

 

www.gres.ae 
 

E-mail:gres@eim.ae 
 

 Tel 44  600 29  (4 971 +)هاتف  
 

 Fax( 45  600 29  (4 971 +فاكس  
 

 P O Box  Dubai 83332دبي ص ب 

 

 

   ( 2)يـــــــــادج ال

 انجًؼٍـــــــــح  أهذاف

  

ثٌْوٟ إٌٝ صٛف١و ثٌّٛثطفجس ٚ ثٌّظـٍقجس ٚ ثألٔلّز ٚ ثٌمٛث١ٔٓ ٚ ثٌضش٠ٌوجس  .1
ٌِوذجس ٚص١١ٌْ ثي ٔمًيٚصنـ١ؾ ٚصٕل١ُ ٚصشغ١ً ٚط١جٔز ثٌـٌق ٚث ثٌنجطز دضظ١ُّ

  .ٚأٔلّز ثٌٕمً دوٚي ثٌّؾٍِ
 ٚأٔلّزٞ ٚ إهوثه ثٌوًثّجس ٌضـ٠ٌٛ شذىجس صشؾ١ن ثٌذقظ ثٌوٍُ .2

 .ٚ صق١ْٓ أهثةٙج ٔمًٚثيثٌـٌق 
إلجِز ثٌٕوٚثس ٚ ثٌّؤصٌّثس ثٌّضنظظز دجٌضوجْٚ ِن ثٌؾّو١جس ٚ ث١ٌٙتجس ثٌن١ٍؾ١ز  .3

 .ثٌواللزٚثٌوٌد١ز ٚ ثٌوج١ٌّز ٚ ثالشضٌثن فٟ ثٌّؤصٌّثس ىثس 
 وجفز  ٚصق١ًٍ ٚٔشٌ دؾّن صنضض إٔشجء ٌِثوَ ٌٍّوٍِٛجس  .4

 .ٔمًٚثيثٌّوٍِٛجس ثٌنجطز دوٍَٛ ٚ ٕ٘وّز ثٌـٌق 
ًصمجء دجٌّْضٜٛ ثٌفٕٟ ثٌّٕٟٙ ٌّٕٙوّٟ ثٌـٌق ٚ ىٌه ِٓ مالي ثإل .5

 .دٌثِؼ ثٌضـ٠ٌٛ ٚ ثٌضو٠ًخ ثٌّْضٌّر
فٟ ِؾجي ٕ٘وّز  صشؾ١ن ثٌوًٚ ثٌيٞ صمَٛ دٗ ثٌّىجصخ ثٌٕٙو١ّز ثٌن١ٍؾ١ز ثٌوجٍِز .6

 .ِن ثلضٌثؿ ث١ٌ٢جس ثٌّٕجّذز ٌضـ٠ٌٛ أهثةٙج ٔمًٚثي ثٌـٌق
 ثٌذ١ت١ز أ١ّ٘ز وذٌٜ فٟ أهّجي ثٌضنـ١ؾ ٚ ثٌضظ١ُّ ٚ ثٌضٕف١ي  ثإلهضذجًثس  إهـجء .7

 .ٔمًٚأٔلّز ثي ٚ ثٌظ١جٔز ٚ ثٌضشغ١ً ٌٍـٌق
  ٔمًٚأٔلّز ثي ثٌوًّ هٍٝ ًفن ِْضٜٛ ثٌْالِز ث٠ًٌٌّٚز هٍٝ ثٌـٌق  .8

 .هثِز ٌٌفن هًؽز ثإلِجْ ٚثٌْالِزثٌقٍٛي ثٌّْش إ٠ؾجه  ٚ
ٚفك أفؼً   ٔمًٚثي ثٌوًّ هٍٝ ٚػن أِّ ٚ ِوج١٠ٌ َِثٌٚز ِٕٙز ٕ٘وّز ثٌـٌق .9

 .ثٌّّجًّجس ثٌوج١ٌّز
   .صمو٠ُ ثٌّشًٛر ثٌف١ٕز فٟ ِؾجي ثمضظجص ثٌؾّو١ز .10
. صٌصمٟ دٙجٚ ثٌّؾالس ثٌضٟ صنوَ ثٌّٕٙز ٚثٌو٠ًٚز  إطوثً ثٌٕشٌثس .11

 

 ( 3) انًادج 

وّج ال  ٠ؾٍٛ  ، ثٌّقوهر فٟ ٔلجِٙج ثألّجّٟ  ٠ؾٍٛ ٌٍؾّو١ز  ثٌنٌٚػ هٓ ثألغٌثع ال

أْ صؾجهي فٟ ثألًِٛ ث١ٌْج١ّز أٚ ثٌومجةو ثٌو١ٕ٠ز ٚ صٍضََ دىجفز ثٌمٛث١ٔٓ ٚ ثٌٍٛثةـ ثٌّوّٛي 

ِٓ ث صظوًٖ ٍٚثًر ثٌشؤْٚ ثالؽضّجه١ز دٙج فٟ هٌٚز ثإلِجًثس ثٌوٌد١ز ثٌّضقور ٚ َ

. شأْٞ ٘يث ثيلٌثًثس ٚ صٛط١جس ف
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ـــــاب انثاَــــــً انة

انؼضـــىٌـــــــح 

 ( 4) يــــــادج ال

: أَىاع انؼضىٌح

 .صّٕـ ٌؾ١ّن أفٌثه هٚي ِؾٍِ ثٌضوجْٚ: هؼ٠ٛز هجٍِز فٌه٠ز .1

 .صّٕـ ٌوٚي ِؾٍِ ثٌضوجْٚ: هؼ٠ٛز هجٍِز ثهضذج٠ًز فى١ِٛز .2

شٌٚؽ ٘يٖ ه١ٍُٙ ٌؾ١ّن ثألفٌثه ثٌضٟ صٕـذك صّٕـ : هؼ٠ٛز ِٕضْذز فٌه٠ز .3

 .ثٌوؼ٠ٛز

ه١ٍُٙ شٌٚؽ ٘يٖ صّٕـ ٌؾ١ّن ثٌؾٙجس ثٌضٟ صٕـذك : رهؼ٠ٛز ِٕضْذز ثهضذجًٞ .4

 .ثٌوؼ٠ٛز

صّٕـ ِٓ لذً ِؾٍِ ثإلهثًر ٌيٚٞ ثٌّىجٔز ٚ ثٌٌأٞ ٚ ِٓ : ثٌوؼ٠ٛز ثٌفن٠ٌز .5

أهٚث موِجس ؽ١ٍٍز ٌوٚي ِؾٍِ ثٌضوجْٚ ٚ ٌٍؾّو١ز أٚ ِّٓ ٌُٙ ٔشجؽ ٌِِٛق 

 .السٚثٌّٛثص فٟ ِؾجي موِجس ثٌـٌق

 

 ( 5) يــــــادج ال
 :شروط   انؼضىٌح  

: شٌٚؽ هجِز ٌٍوؼ٠ٛز -أ  

 .ِقّٛه ث١ٌٌْر فْٓ ثٌّْوز ثٌوؼٛ أْ ٠ىْٛ .1

َ دومٛدز ؽٕجة١ز أٚ دومٛدز ِم١ور أْ ال ٠ىْٛ لو طوً ػوٖ فه .2

ٌٍق٠ٌجس أٚ دؾ٠ٌّز ِنٍز دجٌشٌف ٚ ثألِجٔز ِج ٌُ ٠ىٓ ًه إ١ٌٗ 

 .ثهضذجًٖ فٟ ثٌقجٌض١ٓ

 .فظٍٗ أٚ ٚلف ٔشجؿٗ فٟ ؽّو١ز أمٌٜأْ ال ٠ىْٛ ّذك  .3

 

: شٌٚؽ مجطز ٌٍوؼ٠ٛز –ح 

 :هؼ٠ٛز هجٍِز فٌه٠ز .1
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 ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ ِٕٙوًّج ِٓ هٚي ِؾٍِ ثٌضوجْٚ ٚ ٠وًّ فٟ ِؾجي ٕ٘وّز ثٌـٌق

 .ٔمًٚثي

 :هؼ٠ٛز هجٍِز ثهضذج٠ًز .2

، أٚ ىثس هاللز فٟ ٘يث ثٌّؾجي  ٔمًٚثي ٠ؾخ أْ صىْٛ هجٍِز فٟ ِؾجي ثٌـٌق -أ

ٚ ٌِثوَ ثٌذقٛط ٚ ث١ٌٙتجس ٚثألوجه١ّ٠ز  ثٌؾٙجس ثٌضو١ّ١ٍز ٠ً ثٌّغجي ِٕٚٙج هٍٝ ّخ

 .ث١ٌّٕٙز ٚ ثٌّٕلّجس ثٌو١ٍّز ٚ ثٌف١ٕز ىثس ثٌواللز

 .أْ صىْٛ ؽٙز ثهضذج٠ًز ٚؿ١ٕز فٟ هٚي ِؾٍِ ثٌضوجْٚ -ح

 :هؼ٠ٛز ِٕضْذز فٌه٠ز .3

 .ٔمًٚثي  ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ ِٕٙوًّج ٠وًّ فٟ ِؾجي ٕ٘وّز ثٌـٌق

 :ث٠ًزهؼ٠ٛز ِٕضْذز ثهضخ .4

ِٕٚٙج أٚ ىثس هاللز فٟ ٘يث ثٌّؾجي  ٔمًٚثي ٠ؾخ أْ صىْٛ هجٍِز فٟ ِؾجي ثٌـٌق

ٚ ٌِثوَ ثٌذقٛط ٚ ث١ٌٙتجس  ٚثألوجه١ّ٠ز ثٌؾٙجس ثٌضو١ّ١ٍز هٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي

 .ىثس ثٌواللزٚثٌف١ٕز  ث١ٌّٕٙز ٚ ثٌّٕلّجس ثٌو١ٍّز

 

 ( 6) يــــــادج ال

 :حقىق األػضاء  

 :ثالهضذج٠ًز/ ه٠ز ثٌوؼ٠ٛز ثٌوجٍِز ثٌفٌ -أ

 .فك ثٌضٌش١ـ ٚ ثالٔضنجح ٌوؼ٠ٛز ِؾٍِ ثإلهثًر .1
 .ٚ ثٌضظ٠ٛش فٟ ثؽضّجهجس ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز مفك ثاللضٌث .2
 .ثالٔضفجم دّّضٍىجس ثٌؾّو١ز ٚ ِّجًّز ثألٔشـز ثٌّضجفز فٟ ثٌؾّو١ز .3

 

ٚف١ظ أْ ثٌوٌف ثٌّٕٟٙ  ٠مضظٌ هٍٝ  ه١ٍّز ثٌضٌش١ـ ٚ ثالٔضنجح هٍٝ ثألفٌثه فئْ فك 

. ً هٍٝ ثٌوؼ٠ٛز ثٌوجٍِز ثٌفٌه٠زصٌش١ـ ٚ ثالٔضنجح ِقظٛثي

 

 :ثالهضذج٠ًز/ ثٌوؼ٠ٛز ثٌّٕضْذز ثٌفٌه٠ز  -ح

 .فك ثٌّٕجلشز فٟ ثؽضّجهجس ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز .1
 .ثالٔضفجم دّّضٍىجس ثٌؾّو١ز ٚ ِّجًّز ثألٔشـز ثٌّضجفز .2

 
 ( 7) يــــــادج ال
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:واجثاخ انؼضى  

 ٚ ٌٛثةقٙج ثٌوثم١ٍز ٚ لٌثًثس ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز  ثالٌضَثَ دجٌٕلجَ ثألّجّٟ ٌٍؾّو١ز .1
. ٚ ِؾٍِ ثإلهثًر

 .أٔشـضٙجر ِٓ مالي ثٌّشجًوز فٟ دٌثِؾٙج ٚ ثٌْوٟ ٌضقم١ك أ٘وثف ثٌؾّوٟ .2
 .ثالٌضَثَ دمٛثهو َِثٌٚز ثٌّٕٙز .3
 .ثالشضٌثوجس ثٌّمًٌر ٌوؼ٠ٛز ثٌؾّو١ز –ثالٌضَثَ دوفن ثٌٌَّٛ  .4
 .ثالفضٌثَ ثٌّضذجهي د١ٓ ثألهؼجء ثٌوًّ هٍٝ صأو١و أٚثطٌ ثٌٛه ٚ ثٌَِجٌز ٚ .5

 
 ( 8) يــــــادج ال

:إجراءاخ قثىل انؼضىٌح   

ِؾٍِ ٚ ٠ضني  ٠موَ ؿٍخ ثٌوؼ٠ٛز إٌٝ أ١ِٓ ثٌٌْ هٍٝ ثالّضّجًر ثٌّنظظز ٌيٌه

هٍٝ أْ صضؼّٓ ثالّضّجًر ، ٌٗ هًٚٞ ثؽضّجم ثإلهثًر لٌثًٖ فٟ ٘يث ثٌـٍخ فٟ أٚي 

: ٚ ٌِفك دٙج ث٢صٟ ثٌوؼ٠ٛزؽ١ّن ثٌذ١جٔجس ثألّج١ّز ٌـجٌخ 

 .ٚ طًٛر ثٌذـجلز ثٌشنظ١ز طًٛر ؽٛثٍ ثٌْفٌ .1
 .طًٛر ش١ّْز( 2)هوه  .2
 .إ٠ظجي ثّضالَ ثٌٌَّٛ .3
 .طًٛر ِٓ ثٌّؤً٘ ثٌوٍّٟ .4
 .أٞ أًٚثق عذٛص١ز أمٌٜ ٠مٌ٘ج ِؾٍِ ثإلهثًر .5

ٚ ٠نـٌ ؿجٌخ ثٌوؼ٠ٛز دمٌثً ِؾٍِ ثإلهثًر دشأْ هؼ٠ٛضٗ مالي ثّذٛه١ٓ ِٓ صج٠ًل 

. فغ ٠ضُ إهجهر وجفز ٌِفمجس ٘يث ثٌـٍخ ٚ إهجهر ثٌٌَّٛطوًٖٚ ٚ فٟ فجٌز ثٌٌ

 

 ( 9) يــــــادج ال

  :إسقاط انؼضىٌح

:وْٛ إّمجؽ ثٌوؼ٠ٛز فٟ ثٌقجالس ث٢ص١زٞ  

 .ثٌٛفجر أٚ ثالّضمجٌز .1
 .إىث فمو شٌؿًج ِٓ ثٌشٌٚؽ  ثٌٛثًهر فٟ ثٌّجهر ثٌنجِْز .2
ث ِن إمـجًٖ فٟ ِٛهو ثّضقمجلٗ –ثالشضٌثوجس ثٌّمًٌر  –إىث ٌُ ٠ْوه ثٌٌَّٛ  .3

٠ضُ صؾ١ّو ، هٍٝ أْ  ّؾً دوٍُ ثٌٛطٛي ٌِص١ٓ هٍٝ ثأللًمـ١ًج ٚ دىضجح َ
 .ثٌوؼ٠ٛز ٌّور عالط ّٕٛثس ٚ دوو٘ج ٠ضُ إّمجؽ ثٌوؼ٠ٛز

 .إىث أّضغً أٔلّز ثٌؾّو١ز ٌغٌع ٠ضوجًع ِن أ٘وثف ثٌؾّو١ز .4
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ه١ِّٛز وّج ٠ىْٛ ثّمجؽ ثٌوؼ٠ٛز دٕجء هٍٝ صٛط١ز ِؾٍِ ثإلهثًر ٚ دمٌثً ِٓ ثٌؾّو١ز ثي

. دأغٍذ١ز ثٌقجػ٠ٌٓ

 

انثاب انثانث 

 انجًؼٍح انؼًىيٍح

(    10) يــــادج ال

 :انؼًىيٍح انجًؼٍحال

صضىْٛ ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز ِٓ ؽ١ّن ثألهؼجء ثٌوج١ٍِٓ ثٌّْضٛف١ٓ ٌشٌٚؽ ٚٚثؽذجس 

ػ٠ٛضُٙ دٙج عالعز أشٌٙ ثٌوؼ٠ٛز إٌٝ صج٠ًل إٔومجه ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز ثٌي٠ٓ ِؼٝ هٍٝ م

  .يهٍٝ ثألق

 

 
 
(  11) انًادج 

 

 فؼًٛ أوغٌ ِٓ ٔظف هوه ثألهؼجءح طق١قًجثؽضّجم ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز ثٌوجه٠ز  ٠وضذٌ
ً ال ٠مً فئىث ٌُ ٠ضٛثفٌ ثٌووه ثٌّـٍٛح ٠ؤؽً ثإلؽضّجم إٌٝ ِٛهو آك هٍٝ ثأللً ثٌوج١ٍِٓ

ٚي عالع١ٓ  ٠ًِٛج ِٓ ِٛهو ثالؽضّجم ثأل(  30) مّْز هشٌ ٠ًِٛج ٚال ٠َ٠و هٍٝ ( 15)هٓ 

 .٠ٚوضذٌ ثالؽضّجم ثٌغجٟٔ  طق١قًج دقؼًٛ أٞ هوه ِٓ ثألهؼجء
 

 .ٚصظوً ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز لٌثًثصٙج دجألغٍذ١ز ثٌّـٍمز ٌووه ثألهؼجء ثٌقجػ٠ٌٓ
 

( 12) انًادج   
 

٠وضذٌ ثؽضّجم ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز غ١ٌ ثٌوجه٠ز طق١قًج دقؼًٛ عالعز أًدجم ثألهؼجء 
مّْز (  15) ٚؽخ صأؽ١ً همو ثالؽضّجم ِور ال صمً هٓ  ثٌوج١ٍِٓ فئىث ٌُ ٠ضٛثفٌ ثٌٕظجح

عالع١ٓ ٠ًِٛج ِٓ ِٛهو ثالؽضّجم ثألٚي ٠ٚوو ثالؽضّجم (  30) هشٌ ٠ًِٛج ٚال ص٠َو هٍٝ 
ثٌغجٟٔ طق١قًج دقؼًٛ ٔظف هوه ثألهؼجء ثٌوج١ٍِٓ فئىث ٌُ ٠ىضًّ ثٌٕظجح ٚؽذش 

ٟٔ ٠ٚىْٛ ثالؽضّجم ثٌغجٌظ ثٌوهٛر الؽضّجم عجٌظ مالي ِور ِّجعٍز ٌّٛهو ثالؽضّجم ثٌغج



 بسم اللـه الرحمه الرحيم

 

 و النقلجمعية هنذسة الطرق 
 لذول مجلس التعاون لذول الخليج العربية

Gulf Road & Transport Engineering Society 
 

 

www.gres.ae 
 

E-mail:gres@eim.ae 
 

 Tel 44  600 29  (4 971 +)هاتف  
 

 Fax( 45  600 29  (4 971 +فاكس  
 

 P O Box  Dubai 83332دبي ص ب 

 

 

. ًٚ أٞ هوه ِٓ ثألهؼجء ثٌوج١ٍِٓطق١قًج دقغ
 

ٚصظوً لٌثًثس ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز فٟ ٘يٖ ثٌقجالس دجغٍذ١ز عالعز أًدجم هوه ثألهؼجء 
 .ْثٌوج١ٍِٓ ِٓ ثٌقجػٌٞ

 
 ( 13) انًادج 

 
 ،ٚف لجٌ٘ر هْٚ إصّجَ ؽوٚي ثألهّجيإىث ثؽضّوش ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز فوال ٚفجٌش كٌ

صٌفن ثٌؾٍْز ٠ٚوضذٌ ثالؽضّجم لجةًّج هٍٝ ثْ ٠ْضأٔف فٟ ِٛهو آمٌ صقوهٖ ثٌؾّو١ز 

ثٌو١ِّٛز ٌٍٕلٌ فٟ دجلٟ ثٌّٛػٛهجس ثٌّوًؽز فٟ ؽوٚي ثألهّجي هٍـٝ ثْ ٠مَٛ ِؾٍِ 

م ثإلهثًر دأمــــجً ثألهؼجء دّٛهو ثالؽضّجم ٚصوضذٌ ثٌمٌثًس ثٌضٟ ثصنيس فٟ ثالؽضّج

 .صٙجثألٚي طق١قز ٚال ٠ؾٍٛ ِٕجلش

 

(  14) انًادج 

 

إىث فجٌش كٌٚف ل٠ٌٙز هْٚ ثؽضّجم ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز فٟ ثٌّٛهو ثٌّقوه ٚؽــخ هٍٝ 

، ّذجح ثٌضأؽ١ًِؾٍِ ثإلهثًر إمـجً ثألهؼجء ديٌه ِن صقو٠و ِٛهو ثالؽضّجم ثٌؾو٠و ٚأ

. إؽٌثء أٞ صوو٠ً فٟ ؽوٚي ثألهّجي ٚال ٠ؾٍٛ

 

(  15) انًادج 

 

ٌو١ِّٛز طق١قًج فال ٠ؤعٌ فٟ طقز ثٌمٌثًثس ثٌضٟ صضني ثْٔقجح إىث دوأ ثؽضّجم ثٌؾّو١ز ث

 .٠ٓأٞ هوه ِٓ ثألهؼجء هٍٝ أال ٠مً هوه ثٌّٛؽٛه٠ٓ هٓ ٔظف هوه ثٌقجػٌ

 

 (16)يـــــادج ال

 

ثؽضّجهج هجه٠ج ٌِر وً هجَ مالي ثألشٌٙ ثألًدوز ثٌضج١ٌز إلٔضٙجء صؾضّن ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز  

ٚصٛؽٗ ، ٌؾّو١ز ِّج ٠ومً فٟ ٔـجق أغٌثػٙجةً ثٌضٟ صُٙ ثثٌْٕز ثٌّج١ٌز ٌٍٕلٌ فٟ ثٌّْج

ثٌوجه٠ز لذً ِٛهو ثٌٍٛثًر ٌقؼًٛ ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز ٚصنـٌ  ثٌوهٛر إٌٝ ثألهؼجء
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صّجم ٍِجْ ِٚىجْ ثالػ فٟ ثٌوهٛر٠ٚذ١ٓ ، هٍٝ ثألل٠ًِٛج ( 15)إٔومجه٘ج دنّْز هشٌ 

. ٠ٌٚفك دجٌوهٛر ؽوٚي ثألهّجي

 

 (17)يــــادج ال

 

ٍٚثًر أٚ ثيٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز ثؽضّجهًج غ١ٌ هجهٞ دٕجء هٍٝ ؿٍخ ِْذخ ِٓ صؾضّن ث 

دشٌؽ أْ ٠ىْٛ ثٌغٌع  ،ء ثٌوج١ٍِٓثألهؼجهوه  ِؾٍِ ثإلهثًر أٚ إىث ؿٍخ ىٌه ًدن 

  ٌإلٔومجهِٓ ثالؽضّجم ٚثػقًج ٚصٛؽٗ ثٌوهٛر ِٓ لذً ِؾٍِ ثإلهثًر لذً ثٌّٛهو ثٌّقوه 

صّجم ٠ٌٚفك ٍِجْ ِٚىجْ ثالػ فٟ ثٌوهٛرْ ٠ٚذٟ ، ٠ِٛج هٍٝ ثأللً( 15)دنّْز هشٌ 

 .دجٌوهٛر ؽوٚي ثألهّجي

ٚإىث ٌُ ٠مُ ِؾٍِ ثإلهثًر دوهٛر ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز دٕجء هٍٝ ؿٍخ ثٌٍٛثًر أٚ ثألهؼجء 

. صضٌٛٝ ههٛصٙج هٍٝ ٔفمز ثٌؾّو١زؽجٍ ٌٍٍٛثًر أْ 

 

 (18)يــــادج ال

 

ثةً غ١ٌ ِوًؽز فٟ ؽوٚي ال ٠ؾٍٛ ٌٍؾّو١ز ثٌو١ِّٛز غ١ٌ ثٌوجه٠ز أْ صٕلٌ فٟ ِِ 

 .ثألهّجي

 ( 19) يــــادج ال

:صاصاخ انجًؼٍح انؼًىيٍح انؼادٌحخدا  

 .ثؽضّجم ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز ثٌْجدكثٌضظو٠ك هٍٝ ِقؼٌ  -1

ثٌٕشجؽ ثٌّٛثفمز هٍٝ صم٠ٌٌ ِؾٍِ ثإلهثًر هٓ أهّجٌٗ فٟ ثٌْٕز ثٌّٕض١ٙز ٚدٌثِؼ  -2

 .ٚمـز ثٌوًّ ٌٍوجَ ثٌؾو٠و

 .ثٌنضجِٟ ٌٍْٕز ثٌّج١ٌز ثٌّٕض١ٙز١ٌَّث١ٔز ٌٍوجَ ثٌؾو٠و ٚثٌقْجح ثهضّجه ِشٌٚم ث -3

 .ِٓ ِؾٍِ ثإلهثًر ٚثألهؼجء دقظ ثاللضٌثفجس ثٌّموِز  -4
 .ثإلهثًر أٚ شغً ثٌٌّثوَ ثٌشجغٌرثٔضنجح ِؾٍِ  -5
 .ً ِولك ثٌقْجدجس ٚصقو٠و ِىجفأصٗثمض١ج -6
 .ِج ٠ْضؾو ِٓ أهّجي -7

 

 ( 20) انًادج 
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:  غٍر انؼادٌحانؼًىيٍح  اخرصاصاخ انجًؼٍح

ثٌذش فٟ ثإلّضمجالس ثٌّموِز ِٓ وً أٚ دوغ أهؼجء ِؾٍِ ثإلهثًر ثىث وجْ ِٓ  .1

 .إلمالي دجٌٕظجح ثٌمجٟٔٛٔ ٌٍّؾٍِشأْ ثإلّضمجٌز ث

 .ثٚ أوغٌ ِٓ أهؼجء ِؾٍِ ثإلهثًرإّمجؽ ثٌوؼ٠ٛز هٓ ٚثفو  .2

ٟٔٛٔ ٜ ثٌٕظجح ثٌمجشغً ثٌٌّثوَ ثٌشجغٌر ثىث وجْ ىٌه ػ٠ًًٌٚج ٌٍقفجف هً .3

 .ٌّؾٍِ ثإلهثًر

ثلضٌثؿ ثٔوِجػ ثٌؾّو١ز فٟ ؽّو١ز أمٌٜ ِّجعٍز ٌٙج فٟ ثألغٌثع ٠ٚوضذٌ إلضٌثؿ  .4

ثإلٔوِجػ دّغجدز ؿٍخ إٔؼّجَ صٛثفك ه١ٍٗ ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز غ١ٌ ثٌوجه٠ز ٌٍؾّو١ز 

، هٍٝ أْ ٠ضؼّٓ لٌثً ثٌّٛثفمز هٍٝ ثإلٔوِجػ ف١ٙج دئؽٌثءثس ِّجعٍز ثٌٌّثه

 . ٔف١ي ٚآعجًٖإلٔوِجػ إؽٌثءثس ثٌشث

 .ثدـجي ثٞ لٌثً ِٓ لٌثًثس ِؾٍِ ثإلهثًر .5

 .دوو ِٛثفمز ثٌٍٛثًر  ّٟ ٌٍؾّو١زصوو٠ً ثٌٕلجَ ثألّج .6

 .صظف١ز ثٌؾّو١ز وضظف١ز ثمض١ج٠ًز .7

ر صْضٛؽخ ههٛر ثٌؾّو١ز أ٠ز أًِٛ هجؽٍز ِٚؤعٌر هٍٝ ١ٌّ ثٌوًّ دجٌؾّوٟ .8

. ثٌو١ِّٛز

 

 (21) انًادج 

فٟ فجٌز لذٛي ثّضمجٌز ِؾٍِ ثإلهثًر أٚ فٍٗ صمَٛ ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز فٟ 

ثؽضّجهٙج غ١ٌ ثٌوجهٞ دضأ١ٌف ٌؾٕز ِؤلضز ِىٛٔز ِٓ مّْز أشنجص ِٓ 

د١ٓ أهؼجةٙج ٌٍم١جَ دأهّجي ِؾٍِ ثإلهثًر ٚصقو٠و ِٛهو إلؽٌثء 

    .   ثالٔضنجدجس مالي شٌٙ ِٓ ىٌه ثالؽضّجم

 

 ( 22) انًادج 

لٌثًثس ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز دظًٛر ه١ٍٕز ف١ّج هوث ثٔضنجح صىْٛ ؽ١ّن   

ثٌٌْٞ ٠ٚىْٛ ثٌضٌؽ١ـ ٌّٓ ٠ٕجي  ثٔضنجدٗ دجإللضٌثمِؾٍِ ثإلهثًر ف١ضُ 

ثوغٌ هوه ِٓ ثألطٛثس فئىث صْجٜٚ ثعٕجْ أٚ ثوغٌ ٚوجٔٛث ِٓ ف١ظ 

صٌص١ذُٙ ٠شىٍْٛ ٠ٍجهر فٟ ثٌووه ثٌّـٍٛح ٠وجه ثالٔضنجح ف١ّج د١ُٕٙ فئْ 

. أؽ٠ٌش ثٌمٌهز ٌضقو٠و ثٌفجةَ ٞثّضٌّ ثٌضْجٚ
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( 23) نًادج ث  

إىث وجْ هوه ثٌٌّشق١ٓ ٌوؼ٠ٛز ِؾٍِ ثإلهثًر ِْج٠ًٚج ٌووه أهؼجء ِؾٍِ ثإلهثًر أٚ 

ٌووه ثٌٌّثوَ ثٌشجغٌر ٠وٍٓ فٍٛ ثألهؼجء ثٌٌّشق١ٓ دجٌضَو١ز دوْٚ فجؽز إلؽٌثء 

. (28،  25)أًلجَ  ثٌّٛثهٚىٌه ٚفك ثٔضنجدجس 

 

 (24)انًادج 

٠ّغٍٗ فٟ فؼًٛ  هؼٛ ثٌؾّو١ز أْ ١ٕ٠خ هٕٗ دضف٠ٛغ وضجدٟ هؼٛث آم٠ٌؾٍٛ ي

، ٚال ٠ؾٍٛ أْ ٠ٕٛح ثٌوؼٛ هٓ أوغٌ ِٓ هؼٛ ٚثفو ٠ٚضو١ٓ أْ ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز

. ثٌؾّو١ز ٠ىْٛ ثٌضف٠ٛغ ِوضّوثًَ ِٓ ِؾٍِ إهثًر

 

 ( 25) انًادج 

: فرز األصىاخ:  

هٌٚز ِٓ هٚي ِؾٍِ  ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ ٕ٘جن ٌِشـ ٚثفو هٍٝ ثأللً ِٓ ِٛثؿٕٟ وً .1

ثٌضوجْٚ لذً ثٌضظ٠ٛش ٚ فٟ فجٌز هوَ ٚؽٛه ٌِشـ ِٓ هٌٚز م١ٍؾ١ز ِو١ٕز فئٔٗ ٠ضو١ٓ 

ٚ فٟ . هٍٝ ثٌؾّو١ز ِنجؿذز ثٌؾٙز ثٌّو١ٕز دضٍه ثٌوٌٚز ٌضمو٠ُ ٌِشـ ٚثفو هٍٝ ثأللً

فجي صويً ثٌقظٛي هٍٝ ىٌه ثٌٌّشـ فئْ ِموو صٍه ثٌوٌٚز ٠ذمٝ شجغًٌث، ٚ ٠فٌْ ىٌه 

 .ؿ ثٌوثم١ٍزفٟ ثٌٍٛثا

ثألطٛثس ٚ ىٌه دجٌْٕذز ٌٌٍّشق١ٓ إىث وجْ  ٠ضُ ثمض١جً ِّغٍٟ ثٌوٚي فْخ أغٍذ١ز .2

 .هوهُ٘ ِٓ أٞ هٌٚز أوغٌ ِٓ شنض ٚثفو

هٕو فٌٍ ثألطٛثس ٠ىْٛ ثٌضٌؽ١ـ ٌّٓ ٠ٕجي أوغٌ هوه ِٓ ثألطٛثس  .3

فئىث صْجٜٚ أع١ٕٓ أٚ أوغٌ ٠وجه ثالٔضنجح ف١ّج د١ُٕٙ فجْ ثّضٌّ 

 .هز ٌضقو٠و ثٌفجةَثٌضْجٚٞ أؽ٠ٌش ثٌمٌ
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 انثــاب انراتــــــغ

 (  26) انًادج 

 ـس اإلدارجيجم

  

٘ٛ ثٌٍْـز ثٌضٕف١ي٠ز ٌٍؾّو١ز ٚ ٠مَٛ دضٕف١ي ث١ٌْجّز ثٌضٟ صٌّّٙج ثٌؾّو١ز 

ثٌو١ِّٛز ٚ ثٌمٌثًثس ثٌضٟ صظوً٘ج ٚ ِذجشٌر شؤٚٔٙج ٚ صٛف١ٌ ثٌْذً 

. ثٌالٍِز ٌٍم١جَ دٕشجؿٙج ٚ صقم١ك أغٌثػٙج

 

(   27) انًادج 

: يهاو يجهس اإلدارج  

ثٌْوٟ ٌضٕف١ي أ٘وثف ثٌؾّو١ز ٚثٌّقجفلز هٍٝ ثألِّ ثٌضٟ صمَٛ ه١ٍٙج ٚثٌم١جَ  .1
. ٚأٔلّضٙج دجٌٌّثلذز ثٌالٍِز ٌضـذ١ك لٛث١ٕٔٙج

 .صٕف١ي لٌثًثس ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز .2
ٚ ثصنجى ثٌمٌثًثس ثٌالٍِز ثٌضٟ صىفً ثٌٍٛثةـ ثٌوثم١ٍز  إطوثً .3

صوٌع  ؿذ١مٙج هٍٝ أْفْٓ ١ٌّ ثٌوًّ فٟ ثٌؾّو١ز ٚ س
 .أٚي ثؽضّجم لجهَ ٌٍؾّو١ز ثٌو١ِّٛزهٍٝ ٘يٖ ثٌٍٛثةـ 

. إهثًر أِٛثي ثٌؾّو١ز .4
 .ثٌٕلٌ فٟ لذٛي ثألهؼجء ٚصـذ١ك ثٌومٛدجس ثٌضٟ ٠ٕض ه١ٍٙج ٔلجَ ثٌؾّو١ز .5
ٚػن الةقز ٌشؤْٚ ثٌوج١ٍِٓ مجطز دجٌؾّو١ز ٚ صوو٠ٍٙج ِضٝ صـٍخ ثألٌِ  .6

ْ ثٌال١ٍِٓ هٍٝ أْ صوٌع ٘يٖ ىٌه ٚ ويٌه صو١١ٓ ثٌّو٠ٌ٠ٓ ٚ ثٌّٛكفٟ
 .ثألًِٛ هٍٝ ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز ٌٍّٛثفمز ه١ٍٙج

ثٌٕلٌ فٟ ؿٍذجس ثٌوؼ٠ٛز ٚ ثصنجى ِج ٠ٌثٖ ِٕجّذًج ٌألهؼجء ثٌي٠ٓ ّمـش  .7
 .هؼ٠ٛضُٙ دْذخ هوَ ّوثهُ٘ ثٌٌَّٛ ثٌّضأمٌر ه١ٍُٙ

إهوثه ثٌقْجح ثٌنضجِٟ ٌٍْٕز ثٌّج١ٌز ثٌّٕض١ٙز ٚ ِشٌٚم ث١ٌَّث١ٔز ٌٍْٕز  .8
 .دٍز ٚ هٌػٙج هٍٝ ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛزثٌّك

٠ٌٜ ف١ٗ ثٌىفج٠ز هٍٝ صقم١ك أ٘وثف ِٕـ ًةجّز ثٌؾّو١ز ثٌفن٠ٌز ٌّٓ  .9
 .ثٌؾّو١ز ِن إهفجةٗ ِٓ إؽٌثءثس ثٌوؼ٠ٛز

 .ِٕـ ثٌوؼ٠ٛز ثٌفن٠ٌز .10
 ٚثٌمؼجة١ز ّٛثء ِوه١ز أٚ ِوهٝ صّغ١ً ثٌؾّو١ز أِجَ ثٌٍْـجس ثإلهث٠ًز .11

 .ثٌّّٙجسه١ٍٙج ٌٚٗ صف٠ٛغ ِٓ ٠ٌثٖ ٌٍم١جَ دٙيٖ 
 .إدٌثَ ثٌومٛه ٚ ثالصفجل١جس ثٌنجطز دجٌؾّو١ز .12
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 .ثٌوًّ هٍٝ ص١ّٕز ِٛثًه ثٌؾّو١ز ٚ إ٠ؾجه ِظجهً ص٠ًّٛ ٌٙج .13
 

 

 

(   28) انًادج 

: ذكىٌٍ يجهس اإلدارج:  

: ٠ضىْٛ ِؾٍِ ثإلهثًر ِٓ 

صْوز ِٓ أهؼجء هٚي ِؾٍِ ثٌضوجْٚ ٠ٕضنذْٛ ِٓ لذً ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز ِٓ د١ٓ  .1
هٍٝ ، ِّجعٍز ١ٌٓ ٌِر وً ّٕض١ٓ ٚ ٠ؾٍٛ إهجهر ثٔضنجدُٙ ٌّوه أمٌٜأهؼجةٙج ثٌوجَ

دجإلػجفز إٌٝ ِّغً هؼٛ ٚثفو هٍٝ ثأللً حأْ صّغً وً هٌٚز ِٓ هٚي ثٌّؾٍِ 
٠ضُ صٌش١قٗ ِٓ لذً  دق١ظثألِجٔز ثٌوجِز ٌوٚي ِؾٍِ ثٌضوجْٚ ٌوٚي ثٌن١ٍؼ ثٌوٌد١ز 

 .ٚ ٠ىْٛ هؼٛ ٚ ١ٌِ ٌٗ فك ثاللضٌثم ثألِجٔز ثٌوجِز 

 

 :ح ِؾٍِ ثإلهثًر فٟ أٚي ثؽضّجم ٌٗٔضلٞ .2
 ثٌٌة١ِ -
 ٔجةخ ثٌٌة١ِ -
 أ١ِٓ ثٌٌْ -
 أ١ِٓ ثٌظٕوٚق -

ْ ىٌه فٟ مالي أّذٛه١ٓ ٚ أهؼجء ِّغ١ٍٓ ألٚؽٗ ثألٔشـز ثٌّنضٍفز هٍٝ أْ ٠ىٛ

. ٔضنجح أهؼجء ِؾٍِ ثإلهثًرِٓ صج٠ًل ث

 

 (  29) انًادج 

: شروط انررشٍح نًجهس اإلدارج   

: ٠ز ِؾٍِ ثإلهثًر ِج ٠ٍٟف١ّٓ ٠ٌشـ ٔفْٗ ٌوؼٛ ؽ٠شضٌ

أْ ٠ىْٛ ِٓ ثألهؼجء ثٌوج١ٍِٓ ثٌي٠ٓ ٠قك ٌُٙ فؼًٛ ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز ٚ أْ ال  .1
 .صمً ّٕٛثس ثٌنذٌر ٌو٠ٗ هٓ مِّ ّٕٛثس

أال ٠ؾّن د١ٓ هؼ٠ٛز ِؾٍِ ثإلهثًر ٚ ثٌوًّ ٌوٜ ثٌؾّو١ز فٟ أ٠ز ٚك١فز دأؽٌ أٚ  .2
 .دّىجفأر

 

(   30) انًادج 
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: جَرهاء ػضىٌح يجهس اإلدارإ :

: وْٛ ثٔضٙجء هؼ٠ٛز ِؾٍِ ثإلهثًر فٟ ثٌقجالس ثٌضج١ٌزٞ

 .ثٌٛفجر أٚ ثالّضمجٌز .1
مالي ثٌْٕز دوْٚ هيً  ٌِص١ٓ ِضضج١ٌض١ٓإىث صنٍف هٓ ثؽضّجهجس ِؾٍِ ثإلهثًر  .2

. ٠مذٍٗ ِؾٍِ ثإلهثًر
(   31) انًادج 

: جرًاػاخ يجهس اإلدارجإ  

وً ّضز أشٌٙ ٚ ٠ؾٍٛ أْ ٠ومو ٠ومو ِؾٍِ ثإلهثًر ثؽضّجهًج ه٠ًًٚج ٌِر هٍٝ ثأللً  .1
ثؽضّجهًج ثّضغٕجة١ًج دوهٛر ِٓ ًة١ِ ثٌّؾٍِ أٚ دـٍخ مـٟ ِٓ ثع١ٕٓ هٍٝ ثأللً ِٓ 

 .أهؼجء ِؾٍِ ثإلهثًر
ال صىْٛ ثؽضّجهجس ثٌّؾٍِ لج١ٔٛٔز إال إىث فؼٌ٘ج أوغٌ ِٓ ٔظف أهؼجةٙج هٍٝ  .2

 .أْ ٠ىْٛ ثٌٌة١ِ أٚ ٔجةذٗ أفو ثٌقجػ٠ٌٓ
ثألطٛثس فئىث صْجٚس ٠ٌؽـ ثٌؾجٔخ ثٌيٞ ٠ظٛس  صىْٛ لٌثًثس ثٌّؾٍِ دأغٍذ١ز .3

 .ِوٗ ًة١ِ ثٌؾٍْز
 (  32) انًادج 

 :اخرصاصاخ رئٍس يجهس اإلدارج:  

 :٠ضٌٛٝ ثالشٌثف ثٌوجَ هٍٝ ثٌشؤْٚ ثٌوجِز ٌٍؾّو١ز ٚ ٠مَٛ دّج ٠ٍٟ

٠ٌأُ ؽٍْجس ِؾٍِ ثإلهثًر أٚ ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز ٚ ٠ضجدن صٕف١ي لٌثًثصٙج ٚ ٠وضّو  .1
 .ِقجػٌ٘ج

 .ِؾٍِ ثإلهثًر إٌٝ ثالؽضّجم ٚ ٠و٠ٌ ؽٍْجصٗ ٠وهٛ .2
إلٌثً٘ج ِٓ ِؾٍِ ثإلهثًر ٚ ويٌه  ثٌضٛل١ن هٍٝ ثٌومٛه ثٌضٟ صذٌِٙج ثٌؾّو١ز دوو .3

 .ثألًٚثق ٚ ثٌّىجصذجس
 .ثٌضٛل١ن ِن أ١ِٓ ثٌظٕوٚق هٍٝ ثٌش١ىجس ثٌنجطز دجٌؾّو١ز .4
 .صّغ١ً ثٌؾّو١ز أٚ ِٓ ٠نٌٛٗ أِجَ ثٌٍْـجس ثٌمؼجة١ز ٚ ثٌؾٙجس ثألمٌٜ .5
 .صجدوز ثٌضمج٠ًٌ ثٌش٠ٌٙزَ .6
 

٠ؾٍٛ ٌّؾٍِ ثإلهثًر ههٛر غ١ٌ ثألهؼجء ٌقؼًٛ ؽٍْجصٗ هٍٝ أْ ٠ىْٛ ًأٞ ثٌّوه٠ٛٓ 

. ثّضشجًٞ فمؾ
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 (  33) انًادج 

 

: خرصاصاخ َائة رئٍس يجهس اإلدارجإ إ 

ثمضظجطجس ثٌٌة١ِ فٟ فجٌز غ١جدٗ أٚ صى١ٍف ِٕٗ أٚ ل١جَ ثٌّجٔن ثٌيٞ ٠قٛي هْٚ  ٠ضٌٛٝ

 . ثمضظجطجصٗ ل١جَ ثٌٌة١ِ ح

 

(  34) انًادج 

: خرصاصاخ أيٍٍ انسرا ا

: أهّجي ثٌؾّو١ز ٠ٚمَٛ دّج ٠ٍٟثٌؾّو١ز ٠ضٌٛٝ أ١ِٓ ٌّ 

 إهوثه ؽوثٚي أهّجي ؽٍْجس ِؾٍِ ثإلهثًر ٚثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز ٚصو٠ٚٓ .1
. ِقجػٌ ؽٍْجصٙج

 .ٚ ثٌوهٛثس ثٌنجطز دجؽضّجهجصٙجٌِثّالس ثٌؾّو١ز  ثالشٌثف ثٌوجَ هٍٝ .2
. ِؾٍِ ثإلهثًر ِضجدوز لٌثًثس ثالشٌثف هٍٝ .3
 .ثٌؾّو١ز ِّٚضٍىجصٙجفٟ  ثٌوج١ٍِٓثإلشٌثف هٍٝ  .4
ثإلهثًر صو١ّّٙج ٚ ٔشٌ٘ج فٟ ٌٛفز صو١ُّ ثٌمٌثًثس ثٌضٟ ٠ٌٜ ِؾٍِ  .5

 .ثإلهالٔجس
 

(  35) انًادج   

: اخرصاصاخ أيٍٍ انصُذوق

 :٠ضٌٛٝ أ١ِٓ ثٌظٕوٚق ثإلشٌثف هٍٝ إهثًر أِٛثي ثٌؾّو١ز ٠ٚمَٛ دّج ٠ٍٟ

ؽ١ّن ثإل٠ٌثهثس ٚ أِٛثي ثٌؾّو١ز ٔل١ٌ ث٠ظجالس ١ًّّز ٚ إ٠وثهٙج فٟ  صقظ١ً .1
 .فْجح ثٌؾّو١ز

ثٌظٌف ِٓ إ٠ٌثهثس ثٌؾّو١ز دجٌضٛل١ن ثٌّشضٌن ِن ًة١ِ ِؾٍِ  .2
ثإلهثًر ٚ فٟ فجٌز غ١جدٗ أٚ ٚؽٛه ِجٔن ٌو٠ٗ ٠ؾٍٛ ٌٕجةخ ثٌٌة١ِ 

 .أٚ أ١ِٓ ثٌٌْ ثٌضٛل١ن
 ِؾٍِ ثإلهثًر ٚإهوثه هٍٝث هٌػٗيإهوثه وشف هًٚٞ دقْجدجس ثٌؾّو١ز  .3

. ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز هٍٝ ثهٌػٗيثٌقْجح ثٌنضجِٟ ٌٍْٕز ثٌّٕض١ٙز 
صٕف١ي لٌثًثس ِؾٍِ ثإلهثًر ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌّج١ٌز ٚ ثٌضقمك ِٓ  .4

 .ِـجدمضٙج دٕٛه ث١ٌَّث١ٔز ٚ ثٌٍٛثةـ ثٌوثم١ٍز
ثالشٌثف هٍٝ فْجدجس ثٌؾّو١ز ٚ صٕل١ّٙج ٚ ففق ؽ١ّن ثألًٚثق  .5

 .هٍك دجٌشؤْٚ ثٌّج١ٌز فٟ هٙوصٗ دّمٌ ثٌؾّو١زٚ ثٌّْضٕوثس ثٌضٟ صش
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 ( 36) انًادج 

 
ػ هٌٚز ثإلِجًثس ثٌوٌد١ز ٠ؾٍٛ ٌٍؾّو١ز أْ صشضٌن فٟ أ٠ز ِؤصٌّثس أٚ ثؽضّجهجس مجً

.  ، هٍٝ أْ صنـٌ ثٌٍٛثًر ديٌهثٌّضقور

 

 ( 37) انًادج 

 

ػ هٌٚز ٠ًؾٍٛ ٌٍؾّو١ز أْ صشضٌن أٚ صٕضْخ أٚ صٕؼُ إٌٝ أ٠ز ؽّو١ز أٚ ١٘تز ِمٌ٘ج مج

 . ، هٍٝ أْ صنـٌ ثٌٍٛثًر ديٌه  ثإلِجًثس ثٌوٌد١ز ثٌّضقور

 

  انخايسانثاب 

انشؤوٌ انًانٍح  

(   38) انًادج 

 

. ه٠ّْذٌ ِٓ ٔفِ ثٌوجَ 31صذوأ ثٌْٕز ثٌّج١ٌز ٌٍؾّو١ز فٟ أٚي ٠ٕج٠ٌ ٚ صٕضٟٙ فٟ 

 

 (  39) انًادج 

: يًرهكاخ انجًؼٍح   

ثٌّّضٍىجس ثٌومج٠ًز ٚ ثٌّٕمٌٛز ٚ ثٌضذٌهجس ٚ  أِٛثي ثٌؾّو١ز دّج ف١ٙج ثالشضٌثوجس ٚ

. ثٌٙذجس ٚ ثالهجٔجس صوضذٌ ٍِىًج ٌٍؾّو١ز ٚ ١ٌِ ألهؼجةٙج فك ف١ٙج

 

 (40)انًادج 

  

ثٌّقجػٌثس ٚثألدقجط ٚثٌّمجالس ٚثٌٌِّٛجس ٚثٌّٕجىػ ثٌضٟ ؿذن ٚ ٔشٌ ٌٍؾّو١ز  ٠قك

 .ٜ ىٌهٚال ٠ؾٍٛ ؿذوٙج ٚٔشٌ٘ج ِج ٌُ ٠ٛثفك ِؾٍِ ثإلهثًر هً ث٠ٗصموَ إي
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( 41)انًادج 

 

وً هؼٛ ٠ضْذخ فٟ ػ١جم أٚ أصالف أٞ ِٓ ِّضٍىجس ثٌؾّو١ز ٠ىْٛ ًٍَِِج دوفن ٔفمجس 

. ثالّضوجػز أٚ ثالطالفجس ثٌضٟ ٠قوه٘ج ِؾٍِ ثإلهثًر

 

 (42)انًادج 

  

. ال ٠ؾٍٛ ثٌضظٌف فٟ أٞ ِٓ ِّضٍىجس ثٌؾّو١ز ثٌّٕمٌٛز إال دمٌثً ِٓ ِؾٍِ ثإلهثًر

 

 (43)انًادج 

 

ٌِ ثإلهثًر الةقز ِج١ٌز ٠ٕلُ ف١ٙج ثٌشؤْٚ ثٌّج١ٌز ٌٍؾّو١ز ٚ هٍٝ ٚؽٗ ٠ؼن ِؼ

ٚ ال  ،ثٌنظٛص أٚؽٗ طٌف أِٛثي ثٌؾّو١ز ٚ إ٠وثهٙج ٚ صقو٠و ثٌٌَّٛ ثٌنجطز دٙج

. صوضذٌ ثٌالةقز ّج٠ًز ثٌّفوٛي إال دوو إلٌثً٘ج ِٓ ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز

 

 (44)انًادج 

  

دظفز ٍّفز ( 5000)ْ مّْز آالف هًُ٘ ال ٠ؾٍٛ أل١ِٓ ثٌظٕوٚق أْ ٠قضفق دأوغٌ َ

. ٚثٌوجؽٍز ِْضو٠ّز ٌٍظٌف ِٕٙج فٟ ثٌقجالس ثٌـجًةز

 

 (45)انًادج 

 

 :وْٛ ثٌّٛثًه ثٌّج١ٌز ٌٍؾّو١ز ِٓصش

 .ثشضٌثوجس ثألهؼجء .1

 .ثألٔشـز ٚثٌنوِجس ٚثالّضغّجًثس هٛثةو .2

 .ٚثٌٛطج٠ج ٚثإلهجٔجس ثٌضٟ صضٍمج٘جثٌضذٌهجس ٚثٌٙذجس  .3

 .ثةٌ ثإل٠ٌثهثس ثألمٌُٜ .4

 



 بسم اللـه الرحمه الرحيم

 

 و النقلجمعية هنذسة الطرق 
 لذول مجلس التعاون لذول الخليج العربية

Gulf Road & Transport Engineering Society 
 

 

www.gres.ae 
 

E-mail:gres@eim.ae 
 

 Tel 44  600 29  (4 971 +)هاتف  
 

 Fax( 45  600 29  (4 971 +فاكس  
 

 P O Box  Dubai 83332دبي ص ب 

 

 

 (46)انًادج    

 

 :ًَّٛ إشضٌثوجس ثٌوؼ٠ٛز 

. هًُ٘ (150) ًُّ ثالشضٌثن ثٌوؼ٠ٛز ثٌوجٍِز ٚ ثٌّٕضْذز ثٌفٌه٠ز - أ
 .هًُ٘ (5000)ًُّ  ثالشضٌثن ثٌوؼ٠ٛز ثٌوجٍِز ٚثٌّٕضْذز ثالهضذج٠ًز   - ح
 

  انثاب انسادس 

أحكاو ػايح  

(  47) انًادج 

  

هجس ٚ ثٌٌّثّالس ٚ ثٌّٕشًٛثس ٚ ٠ؾٍٛ ثٌٍغز ثٌوٌد١ز ٟ٘ ثٌٍغز ث١ٌٌّّز ٌؾ١ّن ثالؽضّج

ثّضنوثَ ثٌٍغز ثالٔؾ٠َ١ٍز فٟ ثٌوًٚثس ٚ ثٌٕوٚثس ٚ ثٌّؤصٌّثس ثٌضٟ صومو٘ج ثٌؾّو١ز ٚ 

. ثٌٌّثّالس هٕو ثٌؼًٌٚر

 ( 48) انًادج 

: صوو٠ً ثٌٕلجَ  

ال ٠ؾٍٛ ٌٍؾّو١ز ثٌو١ِّٛز أْ صذقظ غ١ٌ ثٌّٛثػ١ن ثٌّوًؽز هٍٝ ؽوٚي أهّجٌٙج، ٚ ال 

ه١ز ه١ِّٛز غ١ٌ هجه٠ز ٌٍٕلٌ فٟ ِٛػٛم ّذك أْ ثصني ف١ٗ لٌثً إال دوو ٠ؾٍٛ همو ؽُ

. ِؼٟ ّٕز ١ِاله٠ز هٍٝ صج٠ًل طوًٚ ٘يث ثٌمٌثً

 

 ( 49) انًادج 

: إٔشجء فٌٚم ٌٍؾّو١ز   

ىٌه دمٌثً ِٓ ٠ٚؾٍٛ ٌٍؾّو١ز أْ صٕشب ٌٙج فٌٚم هثمً هٌٚز ثإلِجًثس ثٌوٌد١ز ثٌّضقور 

ٚ ٠قوه ٘يث ثٌمٌثً ثمضظجطجصٙج ٚ غ١ٌ ىٌه  ه١ِّٛز ِٚٛثفمز ثٌؾّو١ز ثي ِؾٍِ ثإلهثًر

. ِٓ أفىجَ 

دوٚي ِؾٍِ ثٌضوجْٚ ٌوٚي ثٌن١ٍؼ ثٌوٌد١ز ٚىٌه دوو  أْ صٕشب ِىجصخ أل١ّ١ٍزوّج ٠ؾٍٛ 

. ثٌوٚي ِٛثفمز ثٌؾٙجس ىثس ثٌظٍز دضٍه

 

 

 ( 50) انًادج 
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 :فً ثٌؾّو١ز

ٚفك ثٌشٌٚؽ مض١ج٠ًز صظف١ز ث ثٌؾّو١ز صظف١ز٠ؾٍٛ ٌٍؾّو١ز ثٌو١ِّٛز غ١ٌ ثٌوجه٠ز   

: ثٌضج١ٌز

 .  أْ صقظً هٍٝ ِٛثفمز ٠ٌٍٚ ثٌشتْٛ ثالؽضّجه١ز .1

         .ثٌقجػ٠ٌٓ ثٌوج١ٍِٓ ِٓ ثألهؼجء عالعز أًدجم هوهلٌثً دأغٍذ١ز ثيأْ ٠ظوً  .2

ثٌؾٍْز دنّْز صنـٌ ثٌٍٛثًر دّٛهو ثؽضّجم ثٌؾّو١ز ثٌو١ِّٛز غ١ٌثٌوجه٠ز  لذً  .3

   .ف١ٗ ِٛهو ِٚىجْ  ثالؽضّجمِٛػقًج ٠ًِٛج هٍٝ ثأللً (  15) هشٌ 

إؽذج٠ًًج أٚ  دضظف١ضٙج ثمض١ج٠ًًجلٌثًثة١ّٓ هٍٝ شتْٛ ثٌؾّو١ز دوو طوًٚال ٠ؾٍٛ ٌٍك .4

 ِٓ ٍٚثًر ثٌشؤْٚ ثإلؽضّجه١ز ٠قوهدمٌثً  ِْٚضٕوثصٙج إال ٠ضظٌفٛث فٟ أِٛثٌٙجأْ 

 ٚو١ف١ز ثٌضظٌف فٟ ٘يٖ ثألِٛثي ٚثٌّْضٕوثس ٚثٌؾٙز ثٌضٟ صؤٚيؿ٠ٌمز ثٌضظف١ز 

. ال ثألِٛ إ١ٌٙج

 .إلصّجَ أهّجي ثٌضظف١زدمجء ثٌشنظ١ز ثإلهضذج٠ًز ٌٍؾّو١ز دجٌموً ثٌالٍَ  .5

 

 ( 51) انًادج 

هٕو فوٚط أٞ ٌذِ أٚ غّٛع فٟ صف١ٌْ ٔض ِٓ ثٌٕظٛص ثٌٛثًهر فٟ ٘يث ثٌٕلجَ 

ثٌشؤْٚ  ٚ ٌٍّؾٍِ ثٌٌؽٛم ثٌٟ ٍٚثًر  ،٠ضو١ٓ ثٌٌؽٛم إٌٝ ِؾٍِ إهثًر ثٌؾّو١ز

.  ثالؽضّجه١ز

 ( 52) ج انًاد

 

ٌْٕز (  2) ًلُ ِجٌُ ٠ضُ ىوٌٖ فٟ ٘يث ثٌٕلجَ ٠ٌؽن ف١ٗ ثٌٝ ٔظٛص ثٌمجْٔٛ ثالصقجهٜ 

ٚثٌمٌثًثس ٚثٌٍٛثةـ  ىثس فٟ شأْ ثٌؾّو١جس ٚثٌّؤّْجس ثأل١ٍ٘ز ىثس ثٌٕفن ثٌوجَ    2008

. دوٌٚز ثإلِجًثس ثٌوٌد١ز ثٌّضقور ثٌظٍز  ٚثٌظجهًر ِٓ ٍٚثًر ثٌشؤْٚ ثإلؽضّجه١ز

 

 .    2014/  3/  20:  ٠ز ثٌو١ِّٛز غ١ٌ ثٌوجه٠ز هٍٝ ٘يث ثٌٕلجَ فٟٚثفمش ثٌؾّن

**************************************** 

 

 ذؼانى وذىفٍقه ذى تحًذ اهلل
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