
 
  . إٚغبد ثُٛخ رحزّٛ نٕسبئم انُمم انغًبػٙ انًخزهفخ .1

 . نشثػ انزغًؼبد انسكبَٛخ انكجٛشح ْٔٙ االلم كهفّ نُمم اػذاد كجٛشح يٍ انشكبة  (BRT)إسزحذاس أَظًخ عذٚذِ نهُمم يٍ .2

 . فشض َمم انًٕظفٍٛ ثبنذٔائش ثأَظًخ انُمم انغًبػٙ .3

 . ( ، رشاو، يزشٔ خفٛف، يزشٔ، لطبسBRTانزذسط فٙ إسزخذاو ٔسبئم انُمم انغًبػٙ )حبفالد،  .4

 . أٌ ٚزى ٔظغ انضمبفخ انًشٔسٚخ ظًٍ انًُبْظ انذساسٛخ .5

 . حًهخ رٕػٕٚخ نٕسبئم انُمم انغًبػٙ )انمطبس/انُمم انجحش٘/انحبفالد( ٔثشكم فؼبل ٔيؤصش .6

 . رخصٛص يسبساد خبصخ نهحبفالد .7

 . غٛغ غهجخ انًذاسط ػهٗ اسزخذاو اَظًخ انُمم انغًبػٙرش .8

 . صٚبدح سسٕو انزشخٛص .9

 . صٚبدح سسٕو انًخبنفبد .10

 . دساسخ ػًم خطٕغ يًشاد خبصخ ثبنذساعبد انٕٓائٛخ نزشغٛغ انُبط إلسزخذايٓب .11

 . رحذٚذ ػذد انسٛبساد نكم ػبئهخ .12

 . د ْٕائٛخ َٔبسّٚ يصًًخ نهغشضرٕصٛم انًشاسالد ٔانطشٔد ػٍ غشٚك اسزخذاو دساعب .13

 . صٚبدح سسٕو انًٕالف .14

 . اٚغبد أَظًخ ٔركُٕنٕعٛب حذٚضّ نفؼبنٛخ إشبساد انًشٔس .15

 . رغٛٛش دٔاو انًؤسسبد .16

 . انزشخٛص نفئبد يؼُٛخ فمػ .17

 . سُخ ٔيب فٕق 25انزشخٛص إلػًبس  .18

 :- رحذٚذ أٚبو يؼُّٛ نذخٕل انسٛبساد يضال .19

  B-A ألحذ فئخٕٚو انسجذ ٔا •

  C-D ٕٚو األصٍُٛ ٔانضالصبء فئخ •

 . سُخ يب ػذا انكالسٛكٛخ 15أٌ ال ٚشخص نهسٛبساد انزٙ ػًشْب أكضش يٍ  .20

انشٕاسع انشئٛسٛخ انزٙ رزغّ إنٗ انًذٌ أٔ اإليبساد األخشٖ ٚكٌٕ نٓب يسبساد ال رزذخم ظًٍ شٕاسع انًذُٚخ انذاخهٛخ نزغُت  .21

 . انعغػ ػهٗ يشكض انًذُٚخ

 . انحذ يٍ انذٔاساد ٔانزمبغؼبد ٔػًم عسٕس ٔأَفبق .22

 . اٚغبد ثٕاثّ انزؼشفخ انًشٔسٚخ فٙ انًحبٔس انزٙ ػهٛٓب ظغػ ػبنٙ يٍ انًشكجبد .23

 . رخصٛص إيبكٍ نهًشبِ فمػ فٙ يشاكض داخم يشكض انًذُٚخ .24

 . دساسخ صٚبدح سؼخ انًٕالف ثُظبو انًصبػذ انًزحشكخ نزٕفٛش يسبحبد .25

 . رشكٛت كبيٛشاد ػهٗ عًٛغ انشٕاسع يشرجطّ ثغشفخ ػًهٛبد خبصخ ٔيكجشاد صٕد إلسشبد ٔرحزٚش انسبئمٍٛ .26

 . حبساد ٔانزٙ رذخم إنٗ حبسرٍٛ 3رطٕٚش انشٕاسع راد  .27

 . ػبيب50رصًٛى انشٕاسع نًذح غٕٚهّ يضال  .28

 . انحذ يٍ ششكبد عذٚذِ نسٛبساد األعشح ٔانزؼهٛى .29

انزؼهٛى ٔانزأعٛش خبسط انًذُٚخ ٔيُغ سٛبساد انزؼهٛى يٍ انذخٕل فٙ شٕاسع انًذُّٚ يغ رصًٛى يذُٚخ  َمم ششكبد سٛبساد .30

 . داخهٛخ نًًبسسخ انزؼهٛى يغ اسزخذاو انزكُٕنٕعٛب )انسًٛهٛزش( يضم اسزخذاو انزذسٚت فٙ انطبئشاد

 . انزمهٛم يٍ اسزٛشاد انسٛبساد انًسزؼًهخ .31

 . ٚكٌٕ كم سُخ ُٚخفط ثُسجخ يؼُّٛ إػبدح دساسبد انزأيٍٛ ثحٛش .32

 . رٕحٛذ لٕاٍَٛ انسٛش نزكٌٕ ارحبدّٚ .33

 . رخصٛص ايبكٍ خبصخ نهُسبء ٔاالغفبل ػهٗ شزٗ ٔسبئم انُمم انغًبػٙ .34

 . رخصٛص يشافك نهًؼبلٍٛ ٔرٔ٘ اإلحزٛبعبد انخبصخ فٙ عًٛغ ٔسبئم انُمم انغًبػٙ ٔيحطبرٓب .35

 . بسط انًذُٚخَمم ثؼط انًُبغك انصُبػٛخ إنٗ خ .36

 . ػًم اسزجٛبَبد شٓشٚخ إلسزطالع آساء انغًٕٓس .37

 . رغٛٛش سٛبساد َمم انجعبئغ نزكٌٕ يٍ انحغى انكجٛش فمػ .38

 . رؼضٚض انُشبغ انسٛبحٙ ثبنحبفالد ثذالً يٍ رأعٛش انًشكجبد .39

 . حبفالد ثًغًؼبد سكُٛخ ٔرغبسٚخسثػ يحطبد انًزشٔ ٔان  TOD)  –(Transport Oriented Developmentرشغٛغ فكشح ٔيجذء .40

 . رطٕٚش أَظًخ يالحٛخ ٚسزطٛغ يسزخذيٙ انطشٚك إسزخذايٓب ٔركٌٕ إلزصبدٚخ .41

 . لُٕاد إراػٛخ ٔإخجبسٚخ ػٍ حشكخ انسٛش ٔانًشٔس .24


