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ترخيـص بإقاهـة أو استغـالل هنشآت بجوار الطرق العام (الدائــري الشرقــي )
داخل حدود األرضي الوحولة بقيود طبقا ً لقانوى الطرق رقن ( )46لسنـة 1970م
ترخيـــــــص رقـــــــن ( 20 .....- .....م)
السيد................................................................................................./
بنــــــاااً عمــى طمبكــم ال ـوارد إلـى المصمحـة بتاريـخ20.../.... /...م ،بشــأن طمـب الترخيـص ببناء
( )...................في األ ارضـي المحممـة بقيود لصالـح طريق ( ).......................
جية ( )......................في اتجاه ( )........................بمنطقة ()..................................
وبعــد الكشــف عمى ىذا الموقع من طرف المجنة المكمفة بزيارة الموقع والى تقريرىا المعد بالخصوص واإلطالع
عميو من قبل لجنة منح التراخيص المشكمة بموجب قرار االسيد /رئيس مصمحـة الطـرق والنقل البري رقم ( )....لسنة
20.....م.
وبنـــاااً عمى محضر لجنة منح التراخيص رقم (

) لسنة 20.....م فقد تبين أنو ليس لدى المجنة مانعاً

من بناء ( ).............................................................من حافة الرصف لمطريق المذكور
أعاله..
يعتود//
رئيس لجنة هنح الترخيص

يعتود//
رئيس هصلحة
الطـرق والنقل البـري

شروط عاهــة يجب التقيد بها -:
- 1الحصول عمى الموفقات الالزمة من جيات االختصاص األخرى لمقيام بيذا العمل طبقاً لمقوانين
والموائح المعمول بيا في ىذا الشأن.

- 2المحافظة عمى حقوق الغير وعدم تعريض سالمة الطريق لمخطر.

- 3التأكد من عدم تعارض أعمال ىذا الترخيص مع أي أعمال أخري.

 4إ-زالة أي مخمفات ناتجة عن األعمال المنفذة وعدم رمي أي مخمفات أو أوساخ خارج األراضي المحممة
بقيود لمطريق المذكور عمى أن تزال عمى نفقتكم في حالة قيامكم بذلك.

- 5في حالة إغالق الطريق إلجراء الصيانة أو اإلصالح ال يحق المطالبة بأي تعويضات تترتب عمى ىذا
اإلجراء.

- 6في كل األحوال لمجية التي يتبعيا الطريق الحق في إزالة المنشأ أو المبنى إذا ما تعارض مع تحسين
أو توسيع الطريق مستقبالً.

- 7يعد ىذا الترخيص ممغياً في الحاالت اآلتية-:
 -1-7ما لم يباشر في التنفيذ خالل مدة أقصاىا ستة أشير من تاريخ إصدار ىذا الترخيص.
 -2-7عند رصف األرضيـــة بمنسوب أعمـــى من منسوب سطــح الطريــق.
 -3-7عند عدم االلتزام بالبناء وفقاً لمشروط الواردة بيذا الترخيص.
 -4-7عنـــــــد التنـــــــــازل عــــــن الترخيـــــــــــص لمغيــــــــر.

 -5-7عند استعمال الترخيص في غير الغرض المخصص لــــو.
ى
اسن وتىقيع طالب الترخيص.................................................................. :
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