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التارٌـــــخ-:
الرقم األشاري-:
الموافق  2017/ / -:مٌالدي

تزخيص تالمطع أو الحفز أو الثمة تجانة الطزق العاهة لغزض وضع
ً لمانـىى الطـزق العـام رلـن
أو تنفيذ هزافك عاهة هختلفة طثما
( )64لسنـة 0791هسيحـي
بىـــــاء ػهــــى كزــــبة السيـد....................................../
انشلـــى االشــــبسي ()......................
ثزبسٌخ 2016/9/26:يٍـــــالدي ،ثشــــــأٌ ؽهـت انزشخٍـــــض  .............ثبنحفش ثجبَت
ؽشٌك()........................
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يمنـــــــــح هــــــــــــذا التزخيــــــــص تحـــــــــــــت رقـــــــــــــم ( )  1109يٍـــــــــالدي
وحــــه مصلللؾحلطرل لل طورجلسلللو طردلللنؾؿـ ططتعفللمطملللنطذلل كلط......................ط قلللمط )..............ط
بن وخ2017/..../...:م،وتعفمطملنط.................ط قلمط ط).............طبنل وخ:ط2017/..../...ملقدي..ططبعلممطرل أط .ط
مسنحؼ تطم لقلطلش كلط............طحنىطونمطخم ربنفمطمنطرملصؾحلطبأنطرل وقطمتطر ج عف طإليطح لنف طرلس بؼل .ط


الشروط العامة التي يجب التقيد بها -:

 -1مللللمةطردحقللللطرلرتخقللللصطثدثلط ذفللل طرعنبل رًطملنطت ولخطرإلرللللمر .
 -2وؾنزمطر لبطرلرتخقصططبإزرللطخمؾػ تطرلؼ عطورحلػ طورلثؼبطمنطموقعطرلعؿلللللل.
 -3تنمطعؿؾقلطرحلػ طورلؼ عطورلثؼبطوت جقعف طإىلططح لنف طرلس بؼلطحتتطرذ رأطمفـمديطمنطرملصؾحلط وطف وعف طرليتطوؼعطرالعؿ لطيرخلطن طرحلمويطرإلير ولطلؾػ عطوفقطرملوررػ تطرلػـقل.
 -4وؾنزمطر لبطرلرتخقصطرلنـسققطمعطرجلف تطذرتطرلعدقلطوقسمطرمل و طلنسفقلطح كلطرمل و طب ل وقطووضعطعدم تطرلنـبقه.
 -5فللي طح للللللللطرحلػلللل طيفطرملـ رللللللقطرلرتربقلطرجمللللل و ةطلؾ ولللقطويرخلطحللل مطرل وقطوذلكطلوضعطرمل رفقطرمل ؿللللو ةطمثلطكوربلطرلؽف ب ءطورأللق أطرلبص ولطورهلورتف ط و ط ط ن بقبط
نؼلطرلسورئلط وطرلغ زطو رعيطعـمطإع يةطرل يمط نطونمطربؼ ًطملوررػ تطمصؾحلطرل

طورجلسو .طويفطح للللللل لطإذرطك نتطهذهطرمل رفقطهيطكوربلطمسؿوحطبوضعف طعؾىطمس فلطتؼلطعنط 3.00مرت)ط

ثدثلللط من ط منطح فلطرلؽنفطرلرتربيطلؾ وقطو رعيط ثـ ءطوضعف ط الطونج وزطرحلػ طمس فلل 500طمرت)طروللق ًطعؾىط نطونمطإع يةطرل يمط والًطبأول.
وٌجت اال ٌمم ػًك انحفش ػٍ(1.20يزش) يٍ يُسىة االسفهذ وٌزى انشدو ػهى ؽجمبد ال ٌضٌذ سًك كم ؽجمخ يُهب ثؼذ انؼغؾ ػٍ (20سى) يغ انزشؽٍت ورذيك جٍذاً حست
انًىاطفبد انفٍُخ نهًظحخ.
ًٌُ -7غ لطؼٍبً ػًم أي لطغ ؽىنً فً سطف انطشٌك(اإلسفهذ) ألي سجت يٍ األسجبة اإل إرا لشسد يظهحخ انطشق وانجسىس رنك وثششوؽ إنغبء هزا انجضء يٍ انطشٌك ورؼذٌهه.
ٌ -8زى لطـغ انطشٌك ػشػٍبً فً ثؼغ انًُبؽك انزً سخظذ ثهب انًظهحـخ ثمظذ ػجىس انًشافك انؼبيخ ؽجمـبً نهششوؽ وانًىاطفبد انفٍُخ اَرٍـــــــــــــــــــخ-:
أ -ػذو لطغ انطشق ثبنؼشع دفؼخ واحذح ثم ٌزى ػهى ػذح يشاحم ألههب يشحهزٍٍ حزى ال رزؼطم حشكخ انًـشوس.
ة -رىػغ ؽجمبد انشطف ثُفس انسًك نكم ؽجمخ يٍ ؽجمبد انطشٌك وثُفس انًىاطفبد انًؼزًذح يٍ يظهحخ انطشق وانجسىس.
جـ -ػشع انمطغ ٌجت أال رمم ػٍ (1.20يزش) نهزًكٍ يٍ انذيك  ،أيب ػًك انحفش فهى حست يىاطفبد انًششوع.

ٌ -9جت ارخبر اإلجـــ ـشاءاد انالصيخ يٍ ؽــشف حبيم هـزا انزشخٍض نهزأكـذ يٍ ػذو وجىد يشافك فـً ٌجت ػهى انجهخ ؽبنجخ انزشخٍض انمٍبو ثؼًـم انزحىٌالد انًطهىثخ ثًىلغ
انحفش وانمطغ وفمبً نألطىل انفٍُخ انًزجؼخ فً هزا انشأٌ ورنك نزسهٍم حشكخ انًشوس ثبنًىلغ وػًم االحزٍبؽبد انالصيخ انًزًثهخ فً اإلَبسح انهٍهٍخ ووػغ ػاليبد اإلسشبد وانزحزٌش.
 -10يسئىنٍخ ؽبنت انزشخٍــض يشاػبح يىػغ انكىاثم انًحىسٌخ انًطًىسح وانًشافك انؼبيخ وػذو انزؼشع نهب .وػهٍه أٌ ٌُسك يغ جهبد االخزظبص نزحذٌذ يىلغ هزا انكبثم وفً
حبنخ رؼبسػه يغ انمطغ ٌهزضو ؽبنت انزشخٍض ثؼًم انحًبٌخ انالصيخ نهًحبفظخ ػهٍهب.

تتن الوزاحل الساتمـة تالتنسيــك هـع شزطـة الوزور التي يمـع في دائزتهـا الطزيـك الوطلىب لطعـه أو
الحفـز تجانثــه .
ٌ -11ذفـغ رأيٍٍ يبنـً ثظك يظذق ثبسـى يظهحخ انطشق وانجسىس ألحذ انًـظبسف او رؼهذ يٍ ؽبنجخ انزشخٍض او طبحت انؼًم ورنـك َظٍش انؼًم انًطهىة فً هزا انزشخٍض
وٌؼبد انزأيٍٍ إنى ؽبنت انزشخٍض ثؼذ انزأكذ يٍ إػبدح األجضاء انزً لطؼذ إنى حبنزهب انسبثمخ يغ ػذو انًطبنجخ ثإسجبع انزأيٍٍ إال ثؼذ يؼى يذح سزخ أشهش رجذأ يٍ ربسٌخ إثالؽ
انًظهحخ ثزشجٍغ األػًبل إنى حبنزهب انطجٍؼٍخ.

يعتمد//
يعتمد//
المهىدس.//ميالد فرج الفيض
المهىدس //الحسيه إبراهيم سىيدان
رئيـس لجىـة مىـح الترخيص
رئيس اللجىة اإلدارية لمصلحة الطرق والجسىر
...........................................
.......................................................
تعهذ طالة التزخيص -:
نتعهــــد بإتبــــاع كافـــــة التوجٌهـــات والشــروط الــواردة بهذا الترخٌص وكذلك بالمسئولٌة القانونٌة عن أي إضرار مباشرة أو غٌر مباشرة تقع نتٌجعة قٌامــــعـً بأعمعا
المذكورة فً هذا الترخٌص.
وفــــً حالة إخاللنا بإرجاع الطرٌق إلى حالتها الطبٌعة التً كانت علٌها فأننا نتعهد بتنفٌذ األعما الناجمة عن ذلك على حسابنا خصما ً من التأمٌن المشار إلٌه فً البند
(خامساً) من هذا الترخٌص ..
اسم

طالب

وتىقيعـــــه-:

الترخيص

.......................................................................................
اسم

مستعمل

وتىقيعه-

الترخيص

.......................................................................................

التجدٌععععععد األو  -:مععععععن
20م

التجدٌد الثانً - :من

صـــــــ إلــــــى ــــــــورة -:
 لملــــــــــــــف إدارة حماٌـــــــــــــة الطـــــــــــــــــــــــــرق.
 رئٌـــــــــــــس لجنــــــــــــة منــــــــــــــح الترخٌــــــــــــص.
 لملــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــدوري العــــــــــــ ــــــــــــــــــام .
 .م .محمــــــــد  ........................منجٌـــة 1109/0/0م.
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20م .إلععععععى

20/م إلى
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/

 20م

ٌ عـــد هـذا النمـوذج مـن نسختٌـن .

