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  القسم الرابع

  خصائص الطرق احلضرية

  

  :دـ متهي ١-٤

، فهي توفر إمكانية احلركة والتنقـل       الدولتعد الطرق من العناصر األساسية اليت تعكس تطور         
وتتميز شبكة الطرق يف املنـاطق      . وانب احلياة االقتصادية واالجتماعية   وينعكس تطورها على خمتلف ج    

احلضرية عن الطرق الربية مبجموعة من اخلصائص اليت تؤثر على شروط تصميمها وإنشائها، ومن هذه               
  :اخلصائص

  . أحجام املرور الكبرية للسيارات الصغرية ذات احلموالت احملورية القليلة-١
  . كثرة التقاطعات-٢
  .قلة املساحة املخصصة لإلنشاء -٣
  . مرور هذه الطرق يف املناطق املأهولة األمر الذي يفرض جمموعة من الشروط التنفيذية والبيئية-٤

 ميكـن أن تـنعكس علـى        اليتويتضمن هذا القسم أهم اخلصائص اليت تتميز ا الطرق احلضرية           
  :مواصفات تنفيذ الطرق احلضرية، ويشتمل على

  .احلضرية الطرق  تصنيف-
  . مساكات طبقات الرصف مقترحات-
  . طبقات الرصف مع العناصر غري الرصفية ارتباط-
  . البيئية إلنشاء الطرق احلضرية املبادئ-
  . حركة املرور أثناء التنفيذ تنظيم-
  . أماكن العمل محاية-
  . على املرافق العامة أو حتويلها احلفاظ-
  . احلافالت وسيارات األجرة مواقف-
  . الطرق ااورة من املخلفات والتلوثاية مح-
  . تصريف املياه على الطرق احلضرية أعمال-
  . سالمة املشاة واملركبات متطلبات-
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  :تصنيف الطرق احلضرية  ٢-٤

يعرف الطريق يف هذه املواصفات العامة حيثما وردت هذه الكلمة بأنه الطريق أو الشارع املهيأ               
صنيف الطرق يف هذه املواصفات العامة إىل بيان اخلصـائص املميـزة           يهدف ت حلركة السيارات عليه، و   

  املواد واألعمال وتصنيف الطرق يف األقسام املختلفـة مـن          لكل صنف، وتسهيل الربط بني متطلبات     
  .املواصفات

ـ        مت اعتماد تصنيف شبكة الطرق الوارد يف        وزارة  ن دليل التصميم اهلندسي للطرق الصـادر ع
 النقل يف اململكة العربية السعودية ومـع املنهجيـة          ةروية، املتطابق مع منهجية وزار    الشئون البلدية والق  

املعتمدة من قبل اهليئات العاملية مثل احتاد مسئويل النقل والطـرق يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة                  
)AASHTO(وهي تصنيف الطرق حسب دورها يف شبكة الطرق ،.  

  :ليةتصنف شبكة الطرق إىل اموعات التا
  : الطرق احمللية ١-٢-٤

تتلخص وظيفة الطرق احمللية بتأمني الوصول إىل مداخل املساكن واألبنية واملمتلكات احملاذيـة،             
وغالباً ما تستخدم للمرور الذي يتولد من أو ينتهي ضمن املنطقة الواحدة، وينتقل املرور مـن هـذه                  

  .الطرق مباشرة إىل الطرق ااورة

 سكنية وجتارية ويكون حجم املرور أعلى       قم مناطق سكنية أو مناط    ـديتقوم هذه الطرق بتخ   
 ولكن نادراً ما حتوي جزراً      ات ولذلك فإن هذه الطرق ميكن أن تكون متعددة املسار         ،يف احلالة األخرية  

  .وسطية
تستخدم هذه   و .سيارة يف اليوم  ) ٣٠٠٠( آالف   ز حجم املرور على هذه الطرق ثالث      ال يتجاو 
اسي من قبل السيارات الصغرية وسيارات مجع النفايات ومعدات اإلنشاء، ويف الغالب            الطرق بشكل أس  

،  يف املناطق الصـناعية    ميكن أن تكون نسبة السيارات الشاحنة هي الغالبة       ، و ال تستخدم ملرور احلافالت   
  .طق عالية رغم اخنفاض حجم املروركما أن احلموالت احملورية يف هذه املنا

 الطرق احمللية األخرى ومع الطرق التجميعية، وميكن أن تتصل مباشرة مع            تتصل هذه الطرق مع   
حركة املرور على هذه الطرق غري مقيدة،       وتكون   ،الطرق الشريانية يف بعض املناطق التجارية والصناعية      

  .ووسائل تنظيم املرور عليها بسيطة وتتكون من إشارات توقف أو إشارات ضوئية

  : الطرق التجميعية ٢-٢-٤

تتلخص وظيفة هذه الطرق بوصل الطرق احمللية مع الطرق الشريانية، ويسمح عادة باحلركـة              
   ألـف   ة عشـر  اثـنيت ويتراوح حجم املرور عليها من ألـف إىل         . املباشرة بينها وبني املناطق ااورة    
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وأن أو أكثر،   ري مرور   امسوميكن أن تتكون هذه الطرق من       .   سيارة يف اليوم   )١٢٠٠٠ – ١٠٠٠(
حركة املرور خمتلطة يف املناطق التجارية والصناعية وتضم سيارات صـغرية           وتكون   . وسطية راًتضم جز 

وشاحنات تتحرك من وإىل الطرق الشريانية، أما يف املناطق السكنية فإن السيارات الصغرية هي الغالبـة                
  .وتتكون السيارات الكبرية من سيارات اخلدمة فقط

 يف املراكز التجارية وقرا نتيجة اإلشارات الضوئية العديدة، أما          احلركة على هذه الطرق مقيدة    
 توجد قيود بسيطة على وقـوف السـيارات         سكنية فإن وسائل ضبط احلركة أبسط، كما      يف املناطق ال  

 قيود على عبور املشاة هلذه الشوارع إال أنه مـن           دال توج ، كما أنه    وينحصر عادة يف ساعات الذروة    
 حمددة للعبور يف األجزاء ذات حجم املرور العايل، ومن املفضل أحيانا إنشـاء              املفضل ختصيص أماكن  

  .حتويالت خاصة للحافالت وحلركات االلتفاف

  : الطرق الشريانية ٣-٢-٤

تتلخص وظيفة هذه الطرق بالوصل بني الطرق التجميعية والطرق السريعة، وتتحـرك عليهـا              
تقوم هـذه    و . متوسطة وعالية  ت والشاحنات وبسرعا  أحجام مرور كبرية من خمتلف السيارات الصغرية      

ة  تتصل مع الطرق الربية والشـرياني      ا، كم م احلركة بني مراكز التوليد واجلذب الرئيسية      ـالطرق بتخدي 
 .لحركـة ل طرقاً سريعة، فإن الطرق الشريانية توفر أفضل خدمات          نال تتضم واحمللية، ويف املناطق اليت     

 سيارة يف   )٣٠٠٠٠ – ٥٠٠٠( الطرق من مخس آالف إىل ثالثني ألف      يتراوح حجم املرور على هذه      و
  .ويتم الفصل بني اجتاهات احلركة بواسطة اجلزراليوم، 

تتميز احلركة على هذه الطرق بأا مستمرة إال عند مناطق اإلشارات الضوئية ومعابر املشـاة               
يتم احلد من السماح     و .حلركةوتستخدم عليها إشارات ضوئية مرتبطة حبركة املرور للحد من إعاقات ا          

بالتوقف على هذه الطرق يف املناطق اليت يؤدي التوقف فيها إىل إعاقة حركة املرور وبشكل خـاص يف                  
  .ساعات الذروة، ويفضل السماح بعبور املشاة عند التقاطعات أو عند معابر خاصة فقط

أن تصـل نسـبة      خمتلف السيارات الصغرية والكـبرية وميكـن          قبل تستخدم هذه الطرق من   
 .باملائة وتتحرك عليها حافالت النقل الداخلي واخلـارجي       ) ٢٠( السيارات الشاحنة عليها إىل عشرين    

تتصل هذه الطرق مع الطرق السريعة والشريانية األخرى ومن غري املفضل وصل الطرق السكنية احمللية               
ارية احمللية مع الطرق الشـريانية      ميكن وصل طرق املناطق الصناعية والتج      و .مع الطرق الشريانية مباشرة   

  .مباشرة حسب املوقع أو حجم املرور
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  :)احلركة احلرة( الطرق السريعة  ٤-٢-٤

تتلخص وظيفة هذه الطرق بتأمني شروط حركة مستمرة دون إعاقات ألحجام املرور الكبرية             
رئيسية وتقوم بربط املنـاطق     متثل هذه الطرق امتداداً للطرق الربية ال       و .بني مناطق توليد املرور الرئيسية    

ال يسمح بتوقف السـيارات أو      كما   ،السكنية والتجارية والصناعية الكبرية مع مركز املدينة التجاري       
  .عبور املشاة السطحي على هذه الطرق، كما أن هذه الطرق تكون مفصولة عن املناطق ااورة

، وتتحـرك   )٢٠٠٠٠(يـوم   يزيد حجم املرور على هذه الطرق على عشرين ألف سيارة يف ال           
 باملائة  )٢٠( عليها كل أصناف السيارات الصغرية والشاحنة وتصل نسبة السيارات الشاحنة إىل عشرين           
  .أو أكثر، ويسمح عليها حبركة احلافالت السريعة مع السماح بتوقفها عند التقاطعات فقط

ن السماح بتقاطعها مع    تتصل هذه الطرق مع الطرق الربية السريعة ومع الطرق الشريانية، وميك          
  .جيب أن تكون كل التقاطعات على هذه الطرق بعدة مستويات.  الطرق احمللية يف مركز املدينة فقط

  : طرق املناطق الصناعية ٥-٢-٤

تتلخص وظيفة هذه الطرق بتأمني حركة السيارات ضمن املناطق الصناعية، وربطها مع الطرق             
موعة الطرق يف املناطق الصناعية ويف حمطـات احلـافالت          تنتمي إىل هذه ا    و .من األصناف األخرى  

  .وحمطات السكك احلديدية واملوانئ واملرافئ

 على هذه الطرق قد تكون غري كبرية، لكن نسـبة السـيارات الشـاحنة ذات                املرورأحجام  
  .ريعةاحلموالت الكبرية عالية، ولذلك تعامل عند تصميم طبقات الرصف معاملة الطرق الشريانية أو الس

تتطلب طبقات الرصف يف بعض أجزاء هذه الطرق تصـميماً ومعاجلـات خاصـة ملقاومـة                
احلموالت الكبرية مثل مناطق ختزين احلاويات يف املطارات واملوانئ واملرافئ وحمطات السكك احلديدية،             

  .كما تتطلب معاجلات خاصة ملقاومة الزيوت واملواد املنسكبة

  :رصف حسب التصنيف مقترحات مساكات طبقات ال ٣-٤

  :امـع  ١-٣-٤

  املناسـبة  حتديد مساكات طبقات الرصف   و اختيار نوع    تشمل عملية التصميم اإلنشائي للطريق    
  .الالزمة لتحمل األوزان املرورية احملورية للمركبات اليت تسري على هذه الطرق

  : إىل نوعني رئيسنيطبقات الرصفتقسم 

ون من طبقات من اخلرسانة األمسنتية املصبوبة يف املوقع أو          ، الذي يتك  الصلب  هو الرصف  األولالنوع  
ـ  القاعدة أو طبقة    طبقة  فوق   مسبقة الصب أو من العناصر اخلرسانية مسبقة الصنع يتم تنفيذها           تما حت
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ة، ويتضمن القسم الرابع عشر من هذه املواصفات العامة مواصفات تنفيـذ             الركامي  أو األساس  األساس
  .ةاألمسنتيطبقات الرصف 

 من اخللطات اإلسفلتية    ويتكون من عدة طبقات     الرصف املرن  استخداماً، وهو األكثر  وهو   الثاينالنوع  
  اخلـامس والسـادس    وطبقات األساس وما حتت األساس الركامية وطبقة القاعدة، وتتضمن األقسـام          

 والثالـث    عشر ادياحل الثامن والتاسع و   متطلبات تنفيذ األعمال الترابية والطبقات الركامية، واألقسام      
  . من اخللطات اإلسفلتية مواصفات تنفيذ طبقات الرصفعشر من هذه املواصفات العامة

  :طبقات الرصف حسب التصنيفمساكات حتديد   ٢-٣-٤

 احتاد  يتم حتديد وحساب مساكات طبقات الرصف باستخدام العديد من الطرق، وتعترب طريقة           
  . يف العاملاًاألكثر انتشار ،(AASHTO) األمريكية  الواليات املتحدةيف مسئويل النقل والطرق

توفر جمموعـة مـن     يلزم   الطريقة،   باستخدام هذه من أجل حساب مساكات طبقات الرصف       
 (ESALs)  املكافئـة  املفـردة  األمحال احملورية املروريـة   العمر التصميمي، و   املعلومات التصميمية مثل  

ل ي نسبة حتم  مثليئية، وقدرة حتمل التربة أو الطبقة الترابية        ، والعوامل الب  التراكمية خالل العمر التصميمي   
  . وغريها.Mr أو معامل املرونة (CBR)كاليفورنيا 

 مساكات الرصف   ميمية املذكورة ميكن الرجوع إىل    ص ال تتوفر بعض أو كل املعلومات الت       عندما
ذات   احلضـرية،  طرقل ل  املرن ، الذي يبني مساكات طبقات الرصف     )١-٣-٤(املوضحة باجلدول رقم    

خالل مليون حمور،   ) ١(أقل أو يساوي    احلموالت املرورية املنخفضة، عندما يكون عدد احملاور القياسية         
 ذات احلموالت املرورية األعلـى      من أجل الطرق   سنة، أما    )٢٠ (العمر التصميمي الذي يعترب عشرين    

ويـتم  . أخرى معتمدة  أو أي طريقة     )AASHTO( باستخدام طريقة    الرصف،فيجب تصميم طبقات    
  .تنفيذ هذه الطبقات حسب املواصفات الواردة يف األقسام الالحقة من هذه املواصفات العامة

  ارتباط طبقات الرصف مع منشآت الطرق غري الرصفية ٤-٤

 يف املناطق احلضرية ببعض املنشآت غري الرصفية مثل أرصفة املشاة           رصف الطرق ترتبط طبقات   
اجلزيرة الوسطية وما فيها من تشجري وأعمدة إنارة ولوحات إرشادية ومروريـة            الداخلية واخلارجية، و  

ودعائية، وغري ذلك مما يتطلب حتديد بعض املتطلبات املرتبطة مبثل هذه املنشآت اليت تشتمل وال تقتصر                
  :على ما يلي

 هـذه   مس عشـر مـن     جيب تنفيذ أرصفة املشاة اجلانبية حسب املواصفات الواردة يف القسم اخلا           -١
 .املواصفات العامة
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  دىن لسماكات طبقات الطرق احلضريةدليل احلد األ: )١-٣-٤(جدول رقم 

طبقة األساس )/السطح واألساس(مساكة الطبقات اإلسفلتية 
 القدرة بطبقة ما حتت األساس، سنتيمتر، حس/الركامي

تصنيف  اإلنشائية ألساس الطريق
 الطريق

مستوى حجم املرور، حسب 
عدد احملاور القياسية املكافئة 

ESALsالعمر ل، خال 
  . سنة٢٠التصميمي 

املعدل اليومي 
لعدد الشاحنات، 

  ضعيف )شاحنة يف اليوم(

٥≤CBR <٣ 

  متوسط

١٠≤ CBR<٥ 

 جيد

CBR > 10  

 املستوى األول
  )١٠,٠٠٠قل من أ(

٥/١٠/٠  ٥/١٠/٠  ٥/١٠/١٣  ١  

 املستوى الثاين
)٥٠,٠٠٠- ١٠,٠٠٠(  

٥/١٠/١٠  ٥/١٠/١٣  ٥/١٠/١٥  ٧- ٢  

طرق 
  سكنية

  حملية
 املستوى الثالث

)١٠٠,٠٠٠ - ٥٠,٠٠٠(  
١٠/١٠/٠  ١٠/١٠/٠  ١٠/١٠/١٢  ١٤- ٧  

 املستوى الرابع
)٢٥٠,٠٠٠-  ١٠٠,٠٠٠(  

١٢/١٠/٠  ١٢/١٠/١٠  ١٥/١٠/١٠  ٣٥-١٤  

 املستوى اخلامس
)٥٠٠,٠٠٠-  ٢٥٠,٠٠٠(  

١٣/١٠/٠  ١٥/١٠/٠  ١٥/١٠/١٨  ٧٠-٣٥  
 طرق

جتميعية 
  وشريانية

 سادساملستوى ال
)١,٠٠٠,٠٠٠-  ٥٠٠,٠٠٠( 

١٥/١٠/٠  ١٥/١٠/٠  ١٥/١٠/٣٠  ١٤٠-٧٠  

  :مالحظات

  . من هذه املواصفات العامة)٥-٥(حتقق متطلبات الفصل ) Subgrade(جيب تنفيذ طبقات الرصف املبينة يف اجلدول فوق طبقة قاعدة  .١

 من ،إعداد أساس الطريق ،)٣-٤-٥( بندالهو حمدد يف هو التربة اليت يتم إنشاء طبقة القاعدة فوقها، كما )  Roadbed(أساس الطريق  .٢
  .هذه املواصفات العامة

عند التنفيذ يف املناطق ذات منسوب املياه املرتفع ومناطق تربة السبخة ومناطق التربة ذات التغريات احلجمية، جيب دراسة احللول  .٣
  .ء الطريقالالزمة لتلك املشاكل ونوع ومسك طبقات الرصف الالزمة قبل البدء بإنشا

حسب املقاس االمسي األقصى للركام  ،احلدود القصوى والدنياجيب تنفيذ الطبقات اإلسفلتية على طبقات يتوافق مسكها مع متطلبات  .٤
 . من هذه املواصفات العامة)٥-٥-٨( واملبينة يف اجلدول رقم ،املستخدم يف اخللطة

ومسك طبقة األساس الركامية ) الطبقة السطحية وطبقة األساس اإلسفلتية(ية تبني األرقام من اليمني إىل اليسار مسك الطبقات اإلسفلت .٥
 : تعين١٨/ ١٥/١٠ومسك طبقة ما حتت األساس، مثال 

  ). سم طبقة أساس إسفلتية١٠ سم طبقة سطحية و ٥ميكن أن تكون  (  سم١٥ طبقات إسفلتية -

  . سم١٠ طبقة أساس ركامية -

  . سم١٨ طبقة ما حتت األساس -
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ب إنشاء مناطق خاصة مبيول حمددة على أرصفة املشاة عند التقاطعات ومعابر املشاة، حبيث ميكن                جي -٢
استخدامها من قبل ذوي االحتياجات اخلاصة مثل الكراسي املتحركة وغريها، وكذلك من قبـل              

ىل القسم اخلامس عشر من هذه املواصـفات العامـة          إ ويتم الرجوع    .مستخدمي عربات األطفال  
 . التفاصيلملزيد من

ال جيب وضع اللوحات اإلرشادية واملرورية والدعائية على أرصفة املشاة واجلزيرة الوسطية حبيـث               -٣
لالشـتراطات  وجيب أن يتم تنفيذ ذلك طبقـاً      حركة املشاة وال تعيق مدى الرؤية للسائقني،         قتعي

لقرويـة، أمـا اللوحـات      الفنية للوحات الدعائية واإلعالنية، الصادر عن وزارة الشئون البلدية وا         
 .املرورية فيجب تنفيذها طبقاً للدليل املوحد لوسائل التحكم املروري، الصادر عن وزارة النقل

 لألدلة واملواصفات واالشتراطات     جيب تنفيذ أعمال الزراعة على األرصفة ويف اجلزر الوسطية طبقاً          -٤
  دليل تنفيذ مشـاريع التشـجري   روية، مثل املتعلقة بالزراعة، الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والق       

  .ذات الصلةللشروط واملواصفات الفنية  وومعايري وضوابط التشجري داخل املدن،
جيب تصريف املياه الزائدة من عملية ري األشجار واملزروعات باختاذ اإلجراءات الالزمة عند تنفيذ               -٥

  . على سطح الطريقاجلزر املزروعة وتأمني العزل املائي ومنع تسرا وجتمعها
 جيب تنفيذ أعمال اإلنارة طبقاً للمواصفات الفنية والشروط العامة إلنارة الشوارع والطرق وامليادين              -٦

 .الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية
 ال تؤدي فيه األعمال الالحقة إىل أيـة أضـرار           جيب أن يتم تنفيذ املنشآت غري الرصفية بتسلسل        -٧

  . ابقةباألعمال الس

  : املبادئ البيئية إلنشاء الطرق احلضرية ٥-٤

 للحفاظ على البيئة عند إنشـاء وصـيانة الطـرق           إتباعهايبني هذا الفصل الشروط الواجب      
جيب على املقاول   ، كما   ويتضمن وصفاً لواجبات املقاول يف خمتلف مراحل العمل يف املشروع          احلضرية،

ادرة عن اجلهات املختصة وااللتزام ا، واملتعلقة حبماية البيئـة          التعرف على كافة القوانني واألنظمة الص     
  .من كافة أنواع التلوث، ويتحمل وحده املسئولية القانونية واملالية واالجتماعية عن أية خمالفة هلا

  :الضجيجمستوى  ختفيض  ١-٥-٤

اً  ضـجيج  جيب على املقاول يف كافة مراحل التنفيذ عدم استخدام أية آليات أو معدات تصدر             
 ،متـراً ) ١٦ ( ستة عشـر   على مسافة ) A(ديسبل وفقا للمقياس    ) ٧٠(مبنسوب صويت يتجاوز سبعني     

 فإن ،عند السماح للمقاول بالعمل ليالً و.وذلك يف الفترة ما بني الساعة السادسة مساًء والسابعة صباحاً  
 السـماح بتنفيـذ     عند .ديسبل) ٦٥( وستني   ةمستوى الضجيج املسموح به جيب أال يزيد على مخس        
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 وعشـرين    ومثانيـة  ئـة ام ن أال يزيد مستوى الضجيج الناتج ع       جيب ،أعمال احلفر الصخري بالتفجري   
  .جيب تطبيق الشروط احمللية إذا كانت أكثر تشدداًكما .ديسبل يف أي فترة من اليوم) ١٢٨(

  : ختفيض االهتزازات ٢-٥-٤

تج عن تشغيلها واستخدامها اهتـزازات ال   جيب على املقاول استخدام اآلليات واملعدات اليت ين       
 إىل أية أضرار باملباين واملنشآت وخطوط املرافق العامة، كما جيب عليه استخدام كافة الوسـائل                يتؤد

املمكنة للحد من اآلثار الصحية الضارة بالعاملني لديه عند استخدام بعض املعدات االهتزازية وااللتـزام            
  .املعداتبساعات العمل احملددة على تلك 

 وضـع اخلطـة املناسـبة للـتحكم         على املقاول عند القيام باحلفر الصخري بالتفجري، جيب       
باالهتزازات ومراقبتها، وجيب أال تزيد تلك االهتزازات عن احلدود املبينة يف املواصـفات اخلاصـة أو                

  . أعمال احلفر من هذه املواصفات العامة)٣-٥(الفصل 

  :اهلواء االلتزام بضوابط تلوث  ٣-٥-٤

جيب على املقاول معايرة كافة آلياته ومعداته ومراكز إنتاج املواد واخللطات حبيث ال يـؤدي               
عملها إىل انبعاث الغازات امللوثة للهواء بنسب تزيد عن النسب املسموح ا يف املعايري البيئية املعتمـدة                 

  .من قبل اجلهات املختصة يف اململكة العربية السعودية

 خطة للتحكم بالغبار أثناء إنتاج املواد وخلطها ونقلها وفردها ودكها           اول وضع املقجيب على   
وأثناء أعمال احلفر واالستخراج، وجيب أن تشتمل هذه اخلطة الترطيب برش املياه أو استخدام املـواد                

كم املخففة للغبار املتطاير يف مواقع العمل وتغطية املواد أثناء نقلها، كما جيب أن تشتمل علـى الـتح                 
بالغبار يف خمازن الركام واملواد املختلفة والتحكم بالغبار واملواد املنبعثة األخـرى يف مراكـز اإلنتـاج                 
املختلفة مثل اخلالطات اإلسفلتية واخلرسانية وتزويدها باملرشحات الالزمة ومراقبتها ومعايرا بشـكل            

  .دوري

لمواد الركامية واملواد األخرى    جيب عدم إنشاء أية خالطات أو كسارات أو حماجر أو خمازن ل           
ىل تلويث البيئة، ضمن املناطق احلضرية، وجيب أن خيضع إنشاء مثـل هـذه              اليت يؤدي التعامل معها إ    

املراكز للموافقات الالزمة من قبل الوزارة واجلهات املعنية بالبيئة والصحة العامة، كما جيب أن ختضـع                
 حسب األنظمة املعمول ا من قبل الـوزارة واجلهـات           بعد املوافقة عليها للمراقبة والتفتيش الدوري     

  .ديةالبل
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  : املواد والتخلص منهااستعارة مواقع  ٤-٥-٤

 املبينـة يف     االسـتعارة   املواد الالزمة لتنفيذ األعمال مـن مواقـع        استعارةجيب على املقاول    
، وجيـب عليـه     املخططات واملواصفات اخلاصة، أو املقترحة من قبله واملوافق عليها من قبل املهنـدس            

وال  . من قبل اجلهات املالكة واملعنية على استخدام هذه املواقـع          احلصول على املوافقات اخلطية الالزمة    
يسمح أن يؤدي استخراج املواد      ضمن املناطق احلضرية، كما ال    من مواقع تقع    يسمح باستخراج املواد    

 ، عند االنتهاء من استخدام تلك املواقـع،       جيب على املقاول   و .إىل تغيري املعامل الطبيعية وجماري الوديان     
  .بتسويتها ومتهيدها وجعلها متناسقة مع البيئة الطبيعية احمليطةالقيام 

جيب على املقاول التخلص من املواد الزائدة واملواد غري الصاحلة يف املواقع املبينة يف املخططات               
 وجيب أن يقدم املوافقات اخلطية من اجلهات املالكة واملعنيـة           قبله،واملواصفات اخلاصة أو املقترحة من      

واقع املجيب يف كل األحوال اختيار      و .خدام تلك املواقع واحلصول على موافقة املهندس اخلطية       على است 
 ضمن مناطق السيول واألراضي الزراعيـة أو        عوال تق  إىل تلويث البيئة     يال تؤد وطريقة التخلص حبيث    

تسويتها قرب مصادر وخزانات املياه، كما جيب أن تقع خارج حدود املناطق احلضرية، وجيب أن يتم                
  .ومتهيدها بطريقة تصبح معها متناسقة مع البيئة الطبيعية احمليطة

  :اخلطرة و املواد الضارة ٥-٥-٤

جيب على املقاول اختاذ كافة االحتياطات الالزمة ملنع أي تلوث للبيئة نتيجة استخدامه لـبعض               
ليـه تنفيـذ كافـة األعمـال        كما جيب ع  ،املواد اليت تعترب ضارة بالبيئة مثل الزيوت واملواد الكيميائية        

 .وح باستخدامها فيهـا   م املناطق املس  جواإلجراءات املطلوبة عندما تنسكب تلك املواد لسبب ما خار        
ر استخدام أية مواد تعترب مضرة بالصحة العامة أو البيئة قبل احلصول على املوافقـات               وبشكل عام حيظ  

  .ام وإجراءات السالمةاخلاصة بذلك والتعليمات املتعلقة بطريقة وشروط االستخد

جيب على املقاول، عندما يصادف أثناء تنفيذ األعمال أية مواد قد تعترب ضارة بالصحة العامـة                
أو البيئة، أن يبلغ عن ذلك فوراً وأن يتخلص منها يف املواقع وباستخدام الطرق املعتمدة من قبل اجلهات                  

ا بطريقة عشوائية ويف مواقع التخلص العامـة         حبال من األحوال التخلص منه     زوال جيو الصحية والبيئية،   
  .غري املخصصة ملثل تلك املواد

  : تنظيم حركة املرور أثناء التنفيذ ٦-٤

  :امـع  ١-٦-٤

 األنشـطة مع بعضها ومـع       بتداخلها  من نقل وفرد ودك    يز عمليات إنشاء الطرق احلضرية    متت
 تنظيم حركـة مـرور املشـاة        جيب  لذا ،لكاملعيشية األخرى للسكان من تنقل وعبور ومسري وغري ذ        
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 أو إعادة اإلنشاء أو الصيانة، لضـمان السـالمة املروريـة            أعمال اإلنشاء تنفيذ  اطق  واملركبات يف من  
  .لضمان سرعة التنفيذ باجلودة املطلوبةوملستخدمي الطرق والشوارع 

  :إجراءات تنظيم حركة املرور  ٢-٦-٤

 وفقاً لدليل وسائل التحكم املروري يف منـاطق         جيب أن تتم مجيع أعمال التحكم حبركة املرور       
اللجنة املركزية لتنسيق املشـروعات عـام       وزارة الشئون البلدية والقروية بإشراف      العمل الصادر عن    

  . هجرية أو أية تعديالت تطرأ عليه١٤٢١

  :ذ اختاذ اإلجراءات التالية كحد أدىن من أجل تنظيم حركة املرور أثناء التنفي على املقاولجيب

  .وضع خطة مرورية واضحة وشاملة، وذلك للحد من التعارضات املرورية مع نشاطات التنفيذ .١
 ليتم نشرها بوسائل اإلعالم      الستخدام هذه الطرق،   حتديد الطرق البديلة واملدة الزمنية التقريبية      .٢

  .تنفيذالوتعميمها لضمان سالمة مستخدمي شبكة الطرق والعاملني يف 
  واملعابر املؤقتة  ؤقتةاملتحويالت  مثل ال لتنظيم احلركة يف مناطق العمل،      الزمة   ال البنودإنشاء كافة    .٣

ـ تاريس و املوامضة، و الضوئية  الشاعل  املتحذيرية و ال و ةلتنبيهياشارات  اإلو رسـانية  اخلواجز  احل
   .التنفيذ طوال مدة األعمال، ويبقى املقاول مسؤوالً عن تشغيل وصيانة هذه عدنيةاملو
ركة املرور، إضافة إىل لوحات خاصة باللغتني        ح الم يف األماكن احملددة لتوجيه    تأمني محلة األع   .٤

  . األعمالتنفيذمنطقة العربية واإلجنليزية لتحديد بداية واية 
  .مة للتنفيذزإنشاء ممرات مستقلة عن الطرق البديلة والتحويالت لتنقل مركباته ومعداته الال .٥

  : محاية أماكن العمل ٧-٤

اول اختاذ كافة التدابري واإلجراءات الالزمة حلماية أماكن العمل، مثـل وضـع             جيب على املق  
احلواجز واإلنارة التحذيرية، وتسوير مواقع العمل واحلراسة عند اللزوم، كمـا جيـب عليـه إنشـاء                 
املستودعات وخمازن املواد واملعدات واآلليات يف املواقع احملددة أو اليت يوافق عليها املهنـدس وتـأمني                

  .ايتها وتسويرها وحراستها، كما جيب عليه وضع اللوحات اليت تدل على املشروعمح

  : احملافظة على متديدات املرافق أو حتويلها ٨-٤

جيب على املقاول قبل املباشرة بتنفيذ األعمال الكشف على املوقع والتنسـيق مـع اجلهـات                
ختلفة املوجودة ضمن حدود األعمـال   املختلفة للتعرف على خطوط ومنشآت وعناصر املرافق العامة امل        

أو اليت ميكن أن تتأثر ا، وتنفيذ كافة األعمال املتعلقة باحلفاظ على تلك املرافـق أو حتويلـها طبقـاً                    
جيب على املقـاول     كما   .للحلول واملواصفات اليت يتم اعتمادها من قبل اجلهات صاحبة املرافق العامة          
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على املرافق العامة أثناء التنفيذ ومحايتها من أية أضرار قد تلحق ا،            اختاذ كافة التدابري الالزمة للحفاظ      
عند اللزوم، ويتحمل املقاول نتـائج أيـة         واختيار طرق ومعدات التنفيذ املناسبة وتنفيذ أعمال التدعيم       

ل أضرار تلحق خبطوط املرافق العامة وعناصرها نتيجة تقصريه يف التنسيق واختاذ التدابري وتنفيذ األعمـا              
 وجيب االلتزام بدليل أعمال التمديدات الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية فيما خيـص               .الالزمة

  .التنسيق والتراخيص والفسح واإلجراءات

جيب أن تتم أعمال التحويل أو اإلزالة حبيث يتم إنشاء خطوط التحويل ومنشـآت وعناصـر                
 قطع أي من املرافق اليت يتم حتويلها، مث يتم          لويلها قب الربط بني اخلطوط األساسية واخلطوط اليت يتم حت       

 التنسيق   على املقاول  جيب كما   .التحويل، وذلك دف ختفيض زمن قطع اخلدمة إىل احلد األدىن املمكن          
مع اجلهات صاحبة املرافق العامة العتماد احللول الالزمة واعتماد الربنامج الزمين التفصيلي هلذه األعمال              

 عن أسبوعني   لال يق ا  مبقبل املوعد احملدد    تفيدين من املرافق العامة بتواريخ ومدد قطع اخلدمة         وإعالم املس 
  . املعتمدة لدى اجلهات املعنيةبوسائل اإلعالمو

  : مواقف احلافالت وسيارات األجرة ٩-٤

  :امــع  ١-٩-٤

صـص  خت  واملسـار األميـن    يشمل هذا البند إنشاء مناطق حمصورة بني حافة رصيف الطريق         
وتتميز هذه املناطق بوقوف متكرر لفترات طويلة نسبياً        .  كمواقف جانبية للحافالت وسيارات األجرة    

للمركبات ) زاحفة(كما تتميز هذه املناطق حبركة بطيئة       .  يل الركاب وأمتعتهم  زـنريثما يتم حتميل وت   
 إضـافة إىل احتمـال       إسفلتية، متوجاتسببة  مما يترتب عليها زحف وإزاحة لطبقات الرصف العلوية م        

 لذا البد من اختيار طبقات رصف مناسبة هلـذه          ،الوقود من املركبات أثناء توقفها    انسكاب الزيوت و  
  .الظروف

  :متطلبات اإلنشاء  ٢-٩-٤

عندما تنص املواصفات اخلاصة أو املخططات أو وثائق العقد األخرى على تنفيذ املواقف جيـب               
  :التقيد مبا يلي

 املناسبة حسب التصميم اإلنشائي وحسب      الركامية القاعدة وطبقات األساس      استخدام طبق  ب جي -١
  . من هذه املواصفات العامة والسابع اخلامس والسادساألقساممتطلبات املواد والتنفيذ الواردة يف 

جيب استخدام أحد اخليارين التاليني على الترتيب إلنشاء رصفات مواقف احلـافالت وسـيارات               -٢
  :األجرة
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 ، لتاليف حدوث التموجات السطحية    ،استخدام طبقات رصف من اخلرسانة اإلمسنتية     : ر األول اخليا
  . من هذه املواصفات العامة عشرالرابع القسم يف ةوذلك حسب متطلبات املواد والتنفيذ الوارد

حسب اجلدول   اخلشن   الركاماستخدام خلطات إسفلتية حتتوي على نسبة عالية من         : اخليار الثاين 
من هذه املواصفات العامة كدليل الختيار األعمال اإلسفلتية حسب تصـنيف           ) ٢-٢-٨(رقم  

 إضافة بعض احملسنات للخلطات اإلسفلتية الواردة يف البند السابق          جيبما  ك .الطرق واملواقف 
 وميكن استخدام أي مـن      ،من أجل زيادة قدرة الرابط اإلسفليت على مقاومة التحلل والذوبان         

 مكونـة مـن اإلسـفلت       ختامية غشاء  طبقة رية اخلاصة، كما ميكن استخدم    البوليماحملسنات  
 .تسرب الزيوت والوقود إىل طبقات الرصف اإلسفلتية  ملنعاملطاطي

عملية الدخول واخلروج من منطقة املواقف، وإنشـاء         انسيابيةيضمن  تصميم هندسي   وضع   جيب -٣
فنية ملواقف السيارات الصـادرة عـن       طبقاً لالشتراطات ال  أرصفة وقوف وحترك املشاة والركاب      

 .وزارة الشئون البلدية والقروية

  : محاية الطرق ااورة من املخلفات والتلوث ١٠-٤

جيب على املقاول اختاذ كافة التدابري واإلجراءات الالزمة حلماية الطرق واملمتلكات اـاورة             
  .هملناطق عمله من أي تلوث باملواد واملخلفات الناجتة عن أعمال

  :جيب على املقاول
  .نقل املواد املختلفة باستخدام سيارات وآليات مغطاة -
  . احلفاظ على كافة مواقع عمله نظيفة ومرتبة-
 ترحيل كافة املخلفات والنواتج واملواد الزائدة أوالً بأول وال يسمح بأي حال من األحـوال                -

  . بتراكم هذه املواد ضمن املناطق احلضرية
  .وإخالء كافة املواقع اليت مت استخدامها من قبله عند انتهاء األعمال تنظيف وترتيب -

  :الطرق احلضريةعلى  أعمال تصريف املياه اخلاصة  ١١-٤

جيب على املقاول تنفيذ كافة األعمال املتعلقة بتصريف املياه عن الطرق احلضـرية املنصـوص               
طبقاً ملتطلبات املواصفات اخلاصـة أو      عليها يف املخططات واملواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى         

 من هذه املواصفات العامة، كما جيب عليه محاية كافة األعمال املنفذة من تأثري امليـاه                )٧-٥(الفصل  
عاماً عند  ) ٢٥( وعشرين   ةحجم املياه املتوقع أكرب حجم خالل مخس      يكون  راعى أن   ، ويُ وتصريفها عنها 

  . لضمان عدم جتمع مياه األمطار بشكل دائم أو مؤقتتصميم وتنفيذ كافة بنود التصريف السطحي
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  :  تصريف املياه السطحية١-١١-٤
املياه بعني االعتبـار باتبـاع      جيب عند تصميم وتنفيذ الطرق يف املناطق احلضرية أخذ تصريف           

  :اآليت
تصميم وتنفيذ كافة بنود وسائل تصريف املياه السطحية، مثل العبـارات واملصـارف اجلانبيـة                .١

وتنفيذ طبقات الترشيح احلبيبية، واملصارف العرضـية، وأحـواض         , حية أو حتت السطحية   السط
التجميع بطريقة تضمن تصريف مياه األمطار ومياه املصادر السطحية بسرعة ومتنع جتمـع امليـاه               

 . على أدائههاريثأبشكل دائم أو مؤقت على سطح الطريق أوجبانبه أوتسرا إىل طبقاته اإلنشائية وت

قيد عند تنفيذ الطبقات الترابية وطبقات الرصف الركامية واإلسفلتية للشوارع واألرصفة بامليول            الت .٢
يسمح بأي حـال مـن       الطولية والعرضية املبينة على املخططات ويف وثائق العقد لكل طبقة، وال          

 .األحوال بتأجيل حتقيق امليول إىل الطبقة السطحية فقط وإمهال ذلك يف الطبقات السفلية

أمني تصريف املياه السطحية أثناء التنفيذ عن كافة الطبقات املنفذة، وتأمني الوسـائل الالزمـة               ت .٣
ينتج عن ذلك أية أضرار للطـرق واملنشـآت اـاورة            والفعالة لتحقيق هذا التصريف، حبيث ال     

والبيئة، وتطبق على هذه األعمال الشروط الواردة يف كل فقرة من فقرات األعمال اليت تتضـمن                
 .متطلبات تتعلق بالتصريف أثناء التنفيذ من هذه املواصفات العامة واملواصفات اخلاصة للمشروع

جيب تأمني تصريف املياه السطحية املتجمعة من األكتاف اجلانبية واألرصـفة باجتـاه الطريـق                .٤
والتقاطها قبل الوصول إىل مسارب احلركة بتنفيذ املصائد والقنوات اجلانبية وفتحات تصـريف             

 .ملياه السطحيةا

  : تصريف املياه حتت السطحية ٢-١١-٤

 أخذ منسوب املياه حتت السطحية احلالية واملسـتقبلية         ،جيب عند تصميم وتنفيذ أعمال الطرق     
 من وسائل لتصريفها والتحكم مبستواها بطريقة حتد من تأثريها          مما يلز مة واملؤقتة باالعتبار وتأمني     الدائ

  .على أداء الطريق

 : الوسائل على سبيل املثال ال احلصرتشمل تلك
 . مواد ترابية وخلطات إسفلتية قليلة التأثر باملياهاستخدام .١
 .تنفيذ طبقات حبيبية حرة التصريف .٢
 أو املنسـوجات  )Drainage Pipes (استعمال املصارف السفلية والطرفية من األنابيب املثقبة .٣

 واملضخات الالزمـة    )Geocomposite( األرضية املركبة    ةأو األنسج  )Geotextile(األرضية  
لضخ املياه املتجمعة إىل شبكات التصريف أو أحواض التجميع أو غري ذلـك مـن احللـول                 

 .واإلجراءات املناسبة
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  :والنباتات متطلبات تصريف مياه ري األشجار  ٣-١١-٤

ت يف   واألرصفة أخذ تأثري زراعة وري وتنسيق األشجار والنباتا        قجيب عند تصميم وتنفيذ الطر    
  .اجلزر الوسطية وعلى اجلوانب على األداء الوظيفي والتشغيلي واإلنشائي للطريق باالعتبار

  :لضمان ذلك جيب
التحكم يف مياه الري ومنع وصوهلا إىل سطح الطريق أو تسرا إىل طبقاته اإلنشائية وإتالفهـا أو                  .١

 .تغيري خواصها بشكل يؤثر سلبا على الطريق ومنشآته املختلفة
راعة األشجار ذات اجلذور السميكة اليت قد متتد جذورها حتت سطح الطريـق ومنشـآته               عدم ز  .٢

 .تشوهاتالوعناصره املختلفة وتتلفها أو تؤدي إىل تركيز الرطوبة وحدوث 
 .التقيد بالشروط واملواصفات اخلاصة بأعمال زراعة وري األشجار والنباتات .٣
التربة الزراعية مع طبقات رصف الطريق وعند       ينتج عنها اختالط      ال التنفيذ حبيث تسلسل أعمال    .٤

 .حدوث مثل هذه احلالة جيب اختاذ كافة التدابري الالزمة إلزالة التربة الزراعية عن طبقات الطريق
 .عدم زراعة األشجار اليت تنمو بشكل يؤثر على الطاقة االستيعابية وشروط أمان احلركة والرؤية .٥

  : تصريف مياه الصرف الصحي ٤-١١-٤

 عند تصميم وتنفيذ الطرق احلضرية، األخذ يف االعتبار تأثري خطوط مياه الصرف الصحي              جيب
عندما يتزامن تنفيذ الطريق مع تنفيذ خطـوط         و .القائمة واملستقبلية على عمليات ووسائل ومواد التنفيذ      

  :الصرف الصحي جيب مراعاة ما يلي

ه، مثل متديدات األنابيب وغـرف      وضع خطة لتسلسل أعمال إنشاء الطريق وأعمال تصريف امليا         .١
ك املطلوبـة لكافـة      هذه األعمال إىل خلخلة وعدم حتقيق درجات الد        يتؤد التفتيش، حبيث ال  
 .طبقات الطريق

تأمني الوصل بني األنابيب وغرف التفتيش وفق املخططات واملواصفات والشروط املنصوص عليها             .٢
 . ألعمال املرافق والشروط اخلاصة للمشروعيف هذه املواصفات العامة واملواصفات الفنية العامة

تنفيذ أعمال الردم والدك باستخدام الطرق والوسائل واملعدات اليت ال تؤدي إىل خلخلة الوصالت               .٣
 .بني األنابيب

 .حتقيق تطابق مناسيب سطح غرف التفتيش مع منسوب وميول السطح النهائي للطريق .٤
بيت األنابيب وتصلب قواعدها ووصالا وبلوغ      عدم الردم حول األنابيب وغرف التفتيش قبل تث        .٥

 .ة املطلوبةقاومامل
 استخدام املواد املنصوص عليها باملواصفات اخلاصة واملخططات للردم حـول غـرف التفتـيش              .٦

 عن تلـك    تقل جودا  أعمال التمديدات، وإذا مل ينص على مواد معينة جيب استخدام مواد ال           و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   خصائص الطرق احلضرية- القسم الرابع           املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حـىت    تسمح بـدكها   ، ووضعها على طبقات وبسماكات    املستخدمة واملطلوبة لطبقات الطريق   
 . الدك املطلوبةتدرجا

  :زح املياه أثناء التنفيذـ ن ٥-١١-٤

جيب على املقاول، عندما تتطلب ظروف العمل، توفري املعدات والعمالة والوسـائل الالزمـة              
ماكن الـيت حتـددها     زح املياه أثناء التنفيذ من مواقع العمل أياً كان مصدرها والتخلص منها يف األ             ـلن

  .تؤدي إىل اإلضرار باملنشآت واملمتلكات الوزارة وبطريقة ال

ول مراعاة كافة الشروط البيئية، وال جيوز التخلص من هذه املياه يف املمتلكـات     اجيب على املق  
اخلاصة والعامة قبل احلصول على املوافقات اخلطية بذلك، ويتحمل املقاول وحده أية أضرار قد تـنجم                

على املقاول تنفيذ التدعيم الالزم جلوانب احلفريات باستخدام الطرق املناسـبة،            جيب  كما    .ذلكعن  
وجيب عدم املباشرة ذه األعمال قبل احلصول على موافقة اجلهة املشرفة على طريقة التدعيم والضـخ                

  .والتخلص من املياه

  : متطلبات سالمة املشاة واملركبات اخلاصة بالطرق احلضرية ١٢-٤

وجود تداخل بني حركة مستخدمي الطريق من املشـاة         ب الطرق احلضرية ومراكز املدن      تتميز
حوادث مرور وتـأخري يف الـرحالت       وقد يؤدي هذا التداخل إىل وقوع       وبني حركة مرور املركبات،     

وتتداخل حركة املركبات مع حركة املشـاة علـى جـانيب الطريـق             ،  االختناقات املرورية يف  وزيادة  
، العمل والدراسة والترفيه والتسوق    خالل تنقلهم من منازهلم إىل أماكن        عند معابر املشاة  أو  ) فةاألرص(
ركة انسـيابية آمنـة     ح يوفر شروط  و ة املشاة  تصميم مروري يضمن سالم     هذا التداخل وضع   يتطلبو

ـ         التنظيم املناسب للحركة وتنفيذ    خالل ومرحية، من  ز واج أرصفة املشاة، وممرات عبور الطريـق، واحل
  . واإلشارات اجلانبيةةالواقي

جيب على املقاول أثناء التنفيذ االلتزام بتنفيذ كافة أعمال تنظيم حركة املرور وتوفري شـروط               
السالمة املرورية يف مناطق العمل املنصوص عليها يف دليل وسائل التحكم املروري يف منـاطق العمـل                 

 ١٤٢١شراف وزارة الشئون البلدية والقرويـة عـام         الصادر عن اللجنة املركزية لتنسيق املشروعات بإ      
  .هجرية وكافة التعديالت اليت تطرأ عليه

  :أرصفة املشاة  ١-١٢-٤

جيب تصميم أرصفة املشاة حبيث توفر شروط حركة آمنة ومرحية للمشاة، وعند وضع بعـض               
ة، وجيب كـذلك    العوائق على األرصفة، فإن ذلك جيب أن يتم حبيث يكفي الفراغ املتبقي حلركة املشا             

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   خصائص الطرق احلضرية- القسم الرابع           املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جيـب تطبيـق املتطلبـات      كما   لقة حبركة ذوي االحتياجات اخلاصة،    مراعاة الشروط واملتطلبات املتع   
  . من هذه املواصفات العامةعشراخلامس  القسم ومراحل التنفيذ الواردة يف

  :ممرات عبور املشاة  ٢-١٢-٤

 :جيب حتقيق املتطلبات التالية
 طـريف  بـني    لتمكنهم من االنتقال  د اإلشارات الضوئية    ختصيص ممرات خاصة بعبور املشاة عن      .١

ممر من البالط   (ت البارزة    أو العالما  )الدهان( هذه املمرات بالعالمات األرضية      ييز  ومت  ،قيالطر
، وجيب تنفيـذ    ملشاةابر  اعم الدالة على وجود    اللوحات واإلشارات   وضع  كما جيب  ،)اخلاص

ذه املواصفات العامة، أمـا أشـكال وأبعـاد         هذه األعمال طبقاً للقسم السادس عشر من ه       
اللوحات والعالمات فيجب أن تتوافق مع الدليل املوحد لوسائل التحكم املروري الصادر عن             

  .وزارة النقل

لمشاة يف مناطق غري مواقع اإلشارات الضوئية مثل املدارس واملسـاجد           ل خاصة   معابرختصيص   .٢
  .ومناطق الترفيه وامعات التجارية

  :احلواجز الواقية  ٣-١٢-٤

 :جيب حتقيق املتطلبات التالية
ملنع عبور املشاة إال    ) أو على جانيب اجلزيرة الوسطية    (تركيب حاجز خرساين يف وسط الطريق        .١

 .يف األماكن املخصصة للعبور
تركيب حاجز معدين بني حافة الطريق وحافة رصيف املشاة لضمان توجيه املشاة إىل منـاطق                .٢

 . اإلشارات الضوئية أو املناطق املخصصة للعبورالعبور احملددة قرب
قرب بوابات املدارس لضمان سالمة الطالب عند       ) معدنية أو خرسانية  (تركيب حواجز واقية     .٣

 .خروجهم من مدارسهم وتوجيههم إىل مناطق العبور املخصصة لذلك
  : اللوحات والالفتات اإلرشادية للمشاة واملركبات ٤-١٢-٤

 : التاليةجيب حتقيق املتطلبات
 حول مناطق    املناسبة حىت تعطي السائقني الرسالة املرجوة      األماكنتوضع الالفتات املرورية يف      .١

 .عبور املشاة، كما توضح للمشاة املناطق املخصصة للعبور
 املتطلبات الواردة يف القسم السادس عشر من هذه         حسب هذه اللوحات والالفتات     تنفيذجيب   .٢

 االلتزام بالدليل املوحد لوسائل التحكم املروري الصادر عن وزارة     ، كما جيب  املواصفات العامة 
  .واملواصفات الصادرة عن إدارات وهيئات املرور يف اململكةالنقل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧٠                اململكة العربية السعودية–وية وزارة الشئون البلدية والقر


	4-1  تمهيـد:
	4-2  تصنيف الطرق الحضرية:
	4-3  مقترحات سماكات طبقات الرصف حسب التصنيف:
	4-4 ارتباط طبقات الرصف مع منشآت الطرق غير الرصفية
	15/10/10
	4-5  المبادئ البيئية لإنشاء الطرق الحضرية:
	4-6  تنظيم حركة المرور أثناء التنفيذ:
	4-7  حماية أماكن العمل:
	4-8  المحافظة على تمديدات المرافق أو تحويلها:
	4-9  مواقف الحافلات وسيارات الأجرة:
	4-10  حماية الطرق المجاورة من المخلفات والتلوث:
	4-11  أعمال تصريف المياه الخاصة على الطرق الحضرية:
	4-12  متطلبات سلامة المشاة والمركبات الخاصة بالطرق الحضرية:









	Radio Button10: Off
	Radio Button11: Off
	Button1: 
	Button2: 
	Button3: 


