
 :مــتقدي
 

متثل مشاريع الطرق احلضرية نسبة كبرية ال يستهان ا من املشاريع الـيت تنفـذها وزارة                

الشئون البلدية والقروية وتعد أحد أهم أوجه االستثمارات الوطنية، لكوا من اخلدمات البلدية             

نيـة جبميـع     املواطن اليومية وهي الركيزة األوىل للتنمية العمرا       باحتياجاتذات الصلة القوية    

جوانبها ونشاطاا، ولقد قامت الوزارة من خالل فروعها يف كافة أحنـاء اململكـة بتـوفري                

اخلدمات األساسية من شبكات الطرق يف كافة تصنيفاا وفقا لألولويات امللحة الحتياجـات             

 ازديادالسكان، وشهدت السنوات األخرية زيادة يف حجم الطلب على هذه اخلدمات يف ظل              

 .لسكان املضطرد وما يتبعه من توسع عمراين ملدن وقرى وهجر اململكةعدد ا

 
 املتعلق منـها يف تنفيـذ       ويف ظل املتغريات اجلديدة يف التقنيات العلمية احلديثة، خصوصاً        

مكونات الطريق واخللطات األسفلتية، ويف إطار جهود الوزارة يف ضبط التنميـة العمرانيـة              

فقد برزت احلاجة إىل تطوير وحتـديث املواصـفات الفنيـة            ،وضمان جودة املشاريع املنفذة   

وتراعـي  لتواكب التطورات احلديثة يف هذه التقنية،       املعمول ا يف جمال تنفيذ أعمال الطرق،        

ة على  ديثة من أجل تنفيذ طرق جيدة ومنشأ      فيها بعض الضوابط الفنية حسب املستجدات احل      

اعد على التأكد من مستوى التنفيـذ وتـوفر         أحدث املواصفات الفنية واملتطلبات ولكي تس     

 .منة ومرحيةآشروط حركة 

 
ولقد اعتمدت الوزارة يف إعداد هذه املواصفات، أسلوب مشاركة املختصني يف اجلهـات             

التنفيذية يف األمانات والبلديات إلطالعهم أوالً بأول على خطة إعـداد هـذه املواصـفات               

ة وتفادي املشاكل والعقبات اليت صـاحبت تنفيـذ         ومنهجيتها واالستفادة من خربام العملي    

الطرق يف السابق، وذلك من خالل عقد سلسلة من االجتماعات وورش العمل، والزيـارات              

 بنخبة من اخلرباء الوطنيني والعرب والـدوليني يف هـذا   االستعانةامليدانية واالستبانات كما مت  

 i



 أن جتد فيه األمانات والبلديات ما       ةملوى آ وقد سعت الوزارة جاهدة يف إعداد هذا احملت        .اال

 .يساعدها على تأدية رسالتها الوطنية على أكمل وجه

جيب على مجيع املقاولني العاملني يف جمال الطرق االلتزام ذه املواصفات العامة عند تنفيذ        و

ن طريق  املشاريع اخلاصة بالوزارة، وذلك من أجل املسامهة يف خدمة قطاع التنمية العمرانية ع            

 .تنفيذ شبكات الطرق وفق أسس علمية مدروسة

 
وتأمل الوزارة أن تتلقى أية مرئيات أو اقتراحات ميكن األخذ ا عنـد حتـديث هـذه                 

املواصفات، وذلك وفقاً للمستجدات وما يطرأ على هندسة الطرق وصناعة املواد من تطـور              

 .علمي يف املستقبل

 
  سواء السبيل ،،،واهللا من وراء القصد، وهو اهلادي إىل

 

 متعب بن عبد العزيز          
 

 وزير الشئون البلدية والقروية          
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 متهــيد
 

يف ظل النهضة االقتصادية اليت تشهدها اململكة العربية السعودية خالل العقـود القليلـة              

ي األطراف ملدن وقرى اململكة،     املاضية، لوحظ ازدياد مضطرد طرأ على النمو العمراين املترام        

 بدوره  ىنتج عنه تنفيذ جمموعة كبرية من الطرق احلضرية بكافة تصنيفاا يف أوقات قياسية، أد             

 .إىل منو وتطور كبري يف تقنيات تنفيذ الطرق وصناعة مواد البناء

 
جيـا  وتتوويأيت تقنني األحكام املتعلقة بإنشاء الطرق احلضرية من ضمن اهتمامات الوزارة            

ملنهج التدرج والتطوير يف تنظيم املتطلبات البلدية واملعايري الفنية للخدمات اليت تقوم بتنفيـذها              

أو تشرف على إنشائها بعد التطور احلديث والتغري الكبري يف كافة ااالت اليت شهدا اململكة               

ضرية، تكمن أمهيتها   ومما ال شك فيه أن املواصفات العامة إلنشاء الطرق احل         . العربية السعودية 

يف تطبيق األحكام وحفظ احلقوق العامة واخلاصة وهي املعيار الدقيق للحكم علـى القضـايا               

 للعدالة واملساواة وليسهل على املسئولني متابعـة        املتعلقة بعمليات تنفيذ الطرق احلضرية حتقيقاً     

 .ومراقبة تنفيذ مثل هذه األعمال

 
طرق اليت أصدرا الوزارة يف السابق كافية ملواكبـة         وحيث مل تعد املواصفات القياسية لل     

هذا التطور اهلائل، لذا كان لزاما على الوزارة تطوير هذه التعليمات وتوحيد الضوابط واملعايري              

اليت يتعني االلتزام ا كحد أدىن لتنفيذ الطرق، وذلك من خالل إعداد هذه املواصـفات               الفنية  

ليت دف إىل وضع ضوابط فنية إلنشاء الطرق احلضرية علـى       العامة إلنشاء الطرق احلضرية وا    

 مع ما حدث من تطـور هائـل يف          يتالءم و أسس وأساليب علمية تراعي صياغتها مبا يتناسب      

حرصت الوزارة أن تعد هذه املواصفات حبيـث        قد  و. تقنيات تنفيذ مشاريع الطرق احلضرية    

سـتفادة مـن املواصـفات والبحـوث        تتناسب ومتطلبات املناطق احلضرية يف اململكة وباال      

اململكة وااللتزام باملبادئ العاملية العامة يف      بقة املناسبة لظروف تنفيذ الطرق يف       والتجارب السا 
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إعداد املواصفات من حيث الوضوح والدقة واالختصار وعدم التعارض وتضمني املواصـفات            

 .اجلودةراقبة واضحة ملمعايري 

 
ت تنفيذ الطرق احلضرية بصورة مفصلة، حيـث تشـتمل   وتتناول هذه املواصفات متطلبا   

وسـيتم  .  مخسة مالحق توضح عددا من املواضيع اخلاصة       على سبعة عشر قسما باإلضافة إىل     

تطبيق هذه املواصفات على مجيع الطرق احلضرية اليت تنفذها البلديات، وجيب على شـركات              

 .ذ الطرق احلضرية ا عند تنفيااللتزامومؤسسات املقاوالت اخلاصة بالطرق 

 

والوزارة بإصدارها هلذه املواصفات لتأمل أن يؤدي ذلك إىل تنفيذ مشاريع الطرق مبظهـر         

 .حضاري يواكب مظاهر التطور والتنمية العمرانية اليت تعيشها اململكة

نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن حتقق اهلدف املنشود منها، وأن تعود بالنفع والفائـدة علـى                

 .اجلميع

 
  من وراء القصدواهللا

 
 

 وكيل الوزارة للشئون الفنية    
 

 عبد العزيز بن علي العبد الكرمي     
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