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دائزة النقل والحزكت
المقدمـــــــت:
ذؼرثز دائرزج انُلرم ٔانكز رح يرٍ انر ٔائز اني ياذٛرح ا طاطرٛح انرر ٙذلر و
خ ياذٓا ػهٗ ي ار انظاػح حٛث ذلٕو تركًٛم انطهثح صرثاحا ٔيظرا يرٍ
ٔإنٗ انجايؼح ،إظراةح إنرٗ ذرني ٍٛانًرطهثراخ ايدارٚرح َٔشراااخ انجايؼرح
َٔشاااخ انًجرًغ انًكهٔ ، ٙخ ياخ انُلم انًل يح إنٗ ان ٔائز انزطًٛح
ٔانياصح  ٔ ،ذنك َلم انًٕظف ٍٛيٍ ٔإنٗ انجايؼح .
خدماث النقل :
ذٕةز انجايؼح أططٕال ثٛزا يرٍ حراة خ انُلرم انك ٚلرح نُلرم انطهثرح يرٍ
طثغ ػشزج يكطح يؼهُح ػهٗ ٔٚة طاٚد انجايؼح تايظاةح إنرٗ تزَراي
انُلم انًٕسع ػهٗ انطهثح يٍ قثم دائزج انلثٕل ٔانرظجٛمٔ .أْى انًكطاخ
انزئٛظررٛح ْرر : ٙيكاةظررح انؼاصررًح  ،إرتر  ،ػجهررٌٕ  ،انشرقررا  ،انًفررز ،
انثهلا  ،جزع  ،انزيلا ٔ ،غٛزْا .
الحافالث :
ٚثهغ ػ د انكاة خ انكثٛرزج ٔانًرٕطرطح انًًهٕ رح نهجايؼرح ( )47حاةهرح ،
ٔتذنك ٚكٌٕ ػ د انًلاػر انًررٕةزج (ٔ .)8822ذلر و دائرزج انُلرم خر ياذٓا
لز يٍ ( )0666يُرفغ يٍ انطهثح ٔانًٕظفٔ ٍٛتكفا ج ذشغٛهٛح ذشٚر ػرٍ
( )8.2يُرفغ نهًلؼ انٕاح .
صيانت الحافالث :
ٔةزخ انجايؼح زاجا يجٓشا تًيرهف اني ياخ تايظاةح إنٗ ااقى يٍ
انًٛكاَٛكٔ ٍٛٛانكٓزتائ ٍٛٛيجزا انصٛاَح ان ٔرٚح نهكاة خ ٔايتلا ػهٗ
جاْشٚرٓا انفُٛح آخذ ٍٚتؼ ٍٛاالػرثار أيٕر انظ يح انؼايح نٔنٕٚح قصٕٖ يٍ
خ ل تزاي ي رٔطح ٔشايهح نكاةح اٜنٛاخ انراتؼح نهجايؼح .
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ٔنعًاٌ إدايح ػًم ان ائزج ٔانرل ٛانراو تانثزاي
قايد ان ائزج تًا ٚه:ٙ
ذز ٛة أجٓشج يراتؼح ػهٗ جًٛغ انكاة خ انًًهٕ ح نهجايؼح ٔ ،ذنك ظًاَا
نرلْ ٛا تانثزاي انًٕظٕػح .
ذش  ٚانزقاتح ػهٗ يصزٔةاخ ان ٚشل حٛث ذى إػ اد طجم نكم حاةهح
 ٌٔ ٚة ّٛاطرٓ ك م حاةهح ػهٗ ح ِ.
ذى ٔظغ يزاقة خطٕغ ػهٗ م يٍ انًكطاخ انزئٛظٛح نعًاٌ حظٍ
اَظٛاب انكز ح ٔ ،نكم أٚح إشكاالخ ق ذؼرزض ػًهٛح انُلم .
ٚظجم ٔقد دخٕل انكاة خ إنٗ انكزو انجايؼ ٙظًٍ طجم خاص
نعًاٌ انرل ٛتانًٕاػ ٛانًؼهٍ ػُٓا .
ٔظغ تزاي ةُٛح ييرهفح نغاٚاخ انصٛاَح ٔتشكم دٔر٘ .
ٔظغ تزاي نهُلم نكاةح انًكاةظاخ تشكم ي رٔص ٔيُظق .
ػل دٔراخ ةُٛح نهظائل ٍٛن ٖ شز ح إنثا ْأص َٔاد٘ انظٛاراخ انًهكٙ
نرشٔ ٚانظائل ٍٛتانًٓاراخ ايظاةٛح .
ذى ػل دٔراخ خاصح تانظ يح انؼايح ٔتإشزاف ان ةاع انً َ. ٙ
ذى االطرغُا ػٍ إح ٖ انشز اخ انر ٙاَد انجايؼح ذظرنجز يُٓا ()06
حاة خ ٔ ،اطرؼٛط ػُٓا ب ( )00حاةهح اشرزذٓا انجايؼح ً ،ا ذى إَٓا
ػل يرؼٓ انكاة خ ٔانذ٘ اٌ ٚشٔد انجايؼح ب ( )08حاةهح ٔانجايؼح
تص د دراطح شزا حاة خ ج  ٚج ػٕظا ػٍ انًظرنجزج .
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ذؼًم انجايؼح ػهٗ اح ل حاة خ ج  ٚج يكم انكاة خ انل ًٚح ٔ اٌ
آخزْا اطرث ال خًض حاة خ ق ًٚح تنخزٖ ج  ٚج يٕدٚم . 8662
ذؼًم ان ائزج ػهٗ ذني ٍٛقطغ انغٛار ان سيح ٔذٕةٛز احرٛاا ٙاف يُٓا يٍ
خ ل انًظرٕدػاخ انراتؼح ن ائزج انهٕاسو.
ذراتغ ان ائزج ٔتاطرًزار ػًهٛاخ َلم ا ةزاد ٔةق انثزاي انً رٔطح ٔانًؼ ج
طاتلا يغ إيكاَٛح انرؼ ٚم ػهٓٛا حظة ٔاقغ انكال .
ػل انًشٚر يرٍ انر ٔراخ انفُٛرح ٔانًزٔرٚرح ٔخاصرح أيرٕر انظر يح انؼايرح

ٔتإشزاف ذٔ٘ االخرصاص .
ٔ ظغ انثزاي

انًُاطثح يتلا جًٛغ انكاة خ ٔانًز ثراخ تٕظرغ ةُر ٙيًٛرش

ٔيراتؼرٓا ةُٛا ٔإدارٚا .

