
 العام النقل حافالت في توفرها الواجب الالزمة والشروط المواصفات تعليمات

 1 المادة

 اعتبارا   بها وٌعمل( العام النقل حافالت فً توفرها الواجب الالزمة والشروط المواصفات تعلٌمات) التعلٌمات هذه تسمى

 السٌر قانون فً الواردة بالمركبات الخاصة والشروط المواصفات مراعاة مع الرسمٌة بالجرٌدة نشرها تارٌخ من

( 9) على ركابها عدد ٌزٌد والتً للركاب العام النقل حافالت فً ٌتوفر أن ٌجب.  بموجبه الصادرة والتعلٌمات واألنظمة

 . التعلٌمات هذه فً الواردة والشروط المواصفات بالسائق

 

 2 المادة

 بما مقعدا  ( 03) ٌتجاوز وال السائق مقعد فٌها بما مقاعد( 9) على مقاعدها عدد ٌزٌد التً الحافلة:  المتوسطة الحافالت. أ

 .  السائق مقعد ذلك فً

 . مقعدا  ( 03) على مقاعدها على ٌزٌد التً الحافلة:  الكبٌرة الحافلة. ب

 

  3 المادة

 : األبعاد

 

 .  المفصلٌة الحافالت باستثناء م21 على ٌزٌد ال اإلجمالً الطول.  أ

 .  المراٌا باستثناء سم 163 على ٌزٌد ال:  اإلجمالً العرض.  ب

 . م4 على ٌزٌد ال أن:  اإلجمالً االرتفاع.  ت

 

 4 المادة

 : المدن داخل والعاملة(  وجلوسا  ) وقوفا   الركاب لنقل المصممة للحافالت خاصة مواصفات

 .  والجلوس الوقوف لغاٌات المنشؤ بلد من مصنعة الحافلة تكون أن. 2

 .  فقط واحدة درجة عن الصعود درجات عدد ٌتجاوز ال أن. 1

 .  المربع المتر فً( ركاب) أشخاص ألربعة بالوقوف السماح. 0

 أن على بالوقوف لهم المسموح الركاب عدد عن عددها ٌقل ال ومماسك وعرضٌة طوٌلة بمقابض الحافالت تزوٌد. 4

 .  للركاب مناسب بارتفاع تكون

 .  لالنزالق مانعة بمواد مزودة الحافلة أرضٌة تكون أن. 5

 : ٌلً ما توفٌر مع المنشؤ بلد من متقابلة ومصنعة مصممة المقاعد تكون أن ٌجب بالحافلة متقابلة مقاعد وجود حال فً. 6

 . سم53 عن المتقابلٌن المقعدٌن بٌن المسافة تقل ال أن. 2

 . أمان بؤحزمة مزودة المقاعد هذه تكون أن. 1

 

 5 المادة

 : التالٌة التجهٌزات توفٌر المدن داخل العاملة الحافالت فً ٌشترط ال

 .  الداخلٌة العلوٌة الرفوف. 2

 .  المقاعد أٌدي ركاٌات. 1

 .  باألمتعة الخاصة المساحة. 0

 .  للمقاعد الرأس مسند. 4

 . المقاعد تنجٌد. 5

 

 6 المادة

 : المحرك

 . للحافلة اإلجمالً الوزن من طن لكل حصانا   24 عن المحرك قدرة تقل ال أن ٌجب

 

 7 المادة

 : المكابح نظام

 

 ( . ABS)ِ برٌك ونظام( Retarder) بنظام مزودة تكون أن ٌجب الكبٌرة الحافالت. 2



 برٌك ونظام( Exhaust Break) بنظام مزودة تكون أن ٌجب مقعدا  ( 03-13) السعة ذات المتوسطة الحافالت. 1

ِ(ABS. ) 

 

 8 المادة

 : التعلٌق نظام

 الحافلة أرضٌة أسفل بٌن المسافة على ٌحافظ هٌدرولٌكً أو هوائً تعلٌق بنظام تزود المنخفضة األرضٌة ذات الحافالت -

 . واألرض

 

 9 المادة

 : الهٌكل

 . للركاب الحماٌة ٌوفر بحٌث ٌصمم أن ٌجب الحافلة هٌكل

 

 11 المادة

 : األبواب

 ٌدوٌا   تفتح وان السائق قبل من وآلً منتظم بشكل ٌعمالن األٌمن الجانب من بابان الكبٌرة الحافلة فً ٌتوفر أن ٌجب. أ. 2

 .  الطوارئ حالة فً والخارج الداخل من خاص نظام بواسطة

 ٌدوٌا   تفتح وأن السائق قبل من وآلً منتظم بشكل ٌعمالن األٌمن الجانب من بابان المتوسطة الحافلة فً ٌتوفر أن ٌجب. 1

 من األول الثلث فً سم( 03) عن عرضه ٌقل ال باب أو الطوارئ حالة فً والخارج الداخل من خاص نظام بواسطة

 .  الحافلة

 تزود وأن ، الركاب ونزول صعود لتسهٌل الحادة األطراف من خالٌة بمقابض والمخارج المداخل تزود أن ٌجب.  1

 .  الكافٌة باإلنارة والنزول الصعود درجات

 فً الباب حركة وقف أو عكس ٌتم بحٌث عائق أي وجود عند األبواب إغالق تمنع بآلٌة مزودة األبواب تكون أن ٌجب 0

 .  مقاومة أي وجود حال

 .  سم 253 عن فؤكثر 10 عن مقاعدها عدد ٌقل ال التً للحافالت الخدمة أبواب ارتفاع ٌقل ال أن ٌجب 4

 ( :األولى) السفلى الدرجة قٌاسات.  5

 ( . سم40) على السفلى الدرجة ارتفاع ٌزٌد ال أن ٌجب.  أ

 ( .سم03) عن عمقها ٌقل ال أن ٌجب.  ب

 

 11 المادة

 : التكٌٌف نظام

 . المدن داخل تعمل التً الحافالت على اختٌاري -

 . الرئٌسٌة الخطوط على تعمل التً الحافالت على اجباري -

 . الزجاج على البخار تكون لمنع تدفئة بنظام حافلة كل تزود -

 الكبٌرة الحافالت فً عددها ٌقل ال بحٌث بالسقف تهوٌة فتحات ٌتوفر أن ٌجب ثابتة ونوافذ تكٌٌف نظام وجود حال فً -

 ال التً الحافالت وتستثنى مقعد لكل مساعد تهوٌة نظام وجود ضرورة مع واحدة فتحة عن المتوسط والركوب فتحتٌن عن

 . مقعدا  ( 25) على مقاعدها عدد ٌزٌد

 

 12 المادة

 وجانبٌة أمامٌة الكترونٌة اتجاه بلوحات المدن بٌن أو المدن داخل خطوط على تعمل كبٌرة حافلة كل تزود أن ٌجب -

 . سم25 عن األرقام ارتفاع ٌقل ال أن على الخط واسم رقم تبٌن مضاءة

 

 13 المادة

 ( :Windscreen &Windows) والنوافذ الزجاج

 ومزودا   والتموجات الشوائب من والخالً المؤمون المقوى الطبقً الزجاج من مصنوعا   األمامً الزجاج ٌكون أن ٌجب.  أ

 .  الشمس من واقٌة بوسٌلة

 .  وآمنة بالكامل مغلقة أو جزئٌا   متحركة الجانبٌة النوافذ تكون أن ٌجب.  ب



 عدد ٌزٌد التً للحافالت 6 عددها الزجاج لتكسٌر خاصة بمطارق الحافلة تزود أن ٌجب ثابتة نوافذ وجود حال فً.  ج

 . األخرى للحافالت 4 و السائق مقعد فٌها بما مقعدا  ( 03) على مقاعدها

 

 14 المادة

 ( :Gangways) الحافلة وسط الداخلٌة الممرات

 عن والمتوسطة الكبٌرة) جلوسا   الركاب لنقل المصممة الحافلة وسط الطولٌة للممرات الداخلً االرتفاع ٌقل ال أن.  أ

 ٌقل ال أن فٌجب الطابقٌن ذات الحافالت أما ،( سم205) عن وقوفا  ( جلوسا   الركاب لنقل المصممة والحافالت ،( سم203)

 .  العلوي للطابق سم( 260) عن للممرات الداخلً االرتفاع

 ( .سم05) عن الطولٌة الممرات عرض ٌقل ال أن.  ب

 

 15 المادة

 : التالٌة التجهٌزات الحافالت أنواع جمٌع فً ٌتوفر أن ٌجب

 . عاكس مثلث -

 . حرٌق طفاٌة -

 . أولٌة إسعافات صندوق -

 . للعجالت وحل واقٌات -

 . التدخٌن ممنوع ملصقات -

 

 16 المادة

 الجهتٌن من الحافلة طول على موزعة وضوئً صوتً تنبٌه بؤجهزة المدن وداخل المدن بٌن العاملة الحافلة تزود أن ٌجب

 . الحافلة بوقوف الراكب برغبة السائق إلشعار

 

 17 المادة

 : التالٌة اإلضافٌة التجهٌزات الدولٌة الخطوط على تعمل حافلة كل فً ٌتوفر أن ٌجب

 .  مناسبة تفرٌغ بآلٌة مجهز خاص تجمع خزان مع حمام. 2

 .  الراكب قبل من به التحكم ٌمكن خاص قراءة ضوء. 1

 ورفوف ، راكب لكل المكعب المتر من( 3.1) عن تقل ال بمساحة الركاب أمتعة الستٌعاب كافٌة تكون لألمتعة غرفة. 0

 . داخلٌة طولٌة

 

 18 المادة

 التً الحافالت باستثناء( Digital Tachograph) الحافلة وسرعة حركة لتسجٌل رقمً بجهاز حافلة كل تزود أن ٌجب

 . مقعدا  ( 25) عن سعتها تقل

 

 19 المادة

 تتجاوز ال قصوى( Speed Limiter) سرعة على معاٌرته ٌتم بحٌث السرعة لتحدٌد بجهاز حافلة كل تزود أن ٌجب

 ( .الداخلٌة للخطوط الساعة/ كم63 تتجاوز وال ، الرئٌسٌة للخطوط الساعة/ كم93

 

 21 المادة

 : الخاصة االحتٌاجات لذوي التجهٌزات

 .  الخاصة االحتٌاجات لذوي برافعة مزودة أو منخفضة أرضٌة ذات الحافلة تكون أن ٌجب. أ 

 .  سم 09 على الصعود درجة تزٌد ال أن. ب 

 هذه فً ٌتوفر أن وٌجب سم 213 عن وطولها سم 03 عن عرضها ٌقل ال أن على الباب مقابل كافٌة مساحة ٌتوفر أن. ج 

 .  المتحركة الكراسً لربط مقابض على مثبتة أمان أحزمة المساحة

 .  والخلفً األمامً الباب بٌن الواقعة للمنطقة واحد مستوى على الحافلة أرضٌة تكون أن. د 

 . سم 93 عن عرضها ٌقل وال% 21 على ٌزٌد ال بمٌالن الخلفً الباب على تركٌبه ٌتم معدنً منحدر توفر ٌجب. هـ

 

 



 21 المادة

 بالمواصفات االلتزام شرٌطة الكهرباء على العاملة و/ أو الهجٌنة المتوسطة  والحافالت الكبٌرة الحافالت باستخدام ٌسمح

 . العام النقل حافالت فً توفرها الواجب والشروط

 

 22 المادة

 . المفصلٌة الحافالت ومتطلبات وشروط بمواصفات خاصة تعلٌمات الهٌئة تصدر

 

 23 المادة

 ( .1323 لسنة العام النقل لحافالت الالزمة والشروط المواصفات) تعلٌمات تلغى

 

 إدارة مجلس

 البري النقل تنظٌم هٌئة


