
                                                                                                                                              
 وزارة املواصالث  والنقل
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تزخيص بالمطع أو الحفز أو الثمب بجاًب الطزق العاهت لغزض وضع أو تٌفيذ هزافك عاهت هختلفت طبماً لماًـىى 

 م  1970لسٌـت  (46)الطـزق العـام رلـن 

 

 السادة/على الزسالت الومذهت هي السيذ          بٌـــــــــــاءاً 
.//................................................................................. 

 (مكتػب/تشاركيػة/ شركػة)ـ ، بشػػػأف طمػب الترخيػػص لػ20...../....../...المؤرخػػػة فػػػػي  (.......................)ذات الرقػػـ 
 (الثقػػب/ القطػػع/الحفػر )بػػ...............................................................

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

)....( رئيس الوصلحت رلن / الوشكلت بوىجب لــزار السيذ (20      - ...)و بٌـــــــــاءاً على هحضز لجٌـت هٌح التزاخيص رلـن 

. ( م20...)لسٌت 

 

  م2010 (              )يونــح هــــذا التزخيــــص تحـــت رقـــن 

 
  -:مــالحظـــة 

دينار لويب كضمـان  ..................................(ل.د...............)حنـن مصلحة الطرق والنقل الربي ادتلمنا مبلغ 

الصادر عن مصرف  (............................)حساب رقم  (...................)ترجوع األعمال مبوجب الصك رقم  

. م20..../...../....بتاريـــخ ................................................................

. مــــدة صالحوـــة الرتخوــــص ثالثة أذهـــر اعتبارًا من تاريخ اإلصــدار -

 .يلتزم رالب الرتخوص بإزالة خملفات القطع واحلفر والثقب من موقع العمل -

 

 
//     يعتود    //                                                                               يعتود

 رئيس هصلحة             رئيس لجنة هنح التزخيص                                                          

                                                                                                     الطزق والنقل البزي 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 



:-  شزوط عاهــة يجـب التقيـد بهــا 

  :أوالً الوناطق واألجزاء التزابية هن الطزيق
 حالة الحفر في المناطؽ الترابية المجاورة لمطريؽ وداخؿ حـر الطريؽ وذلؾ لوضع المرافؽ المطمورة مثؿ كوابؿ الكيرباء واأللياؼ البصرية أو اليواتؼ أو أنابيب نقؿ        فــي

. السوائؿ أو الغاز يراعي عند إعادة الردـ أف يتـ طبقًا لمواصفات مصمحة الطرؽ والنقؿ البري

حالة إذا كػانت ىذه المرافؽ ىي كوابؿ مسموح بوضعيا عمى مسافة ػثالثة أمتار (متر3.00)حالة إذا كانت ىذه المرافؽ ىي كوابؿ مسموح بوضعيا عمى مسافة تقؿ عف أمـــا 

طوليًا عمى أف يتـ إعادة  ( متر500)ثالثة أمتار مف حافة رصؼ الطريؽ أو مف حافة الكتؼ الترابي لمطريؽ يراعي أثناء وضعيا أال يتجاوز الحفر مسافػػة ( متر3.00)تقؿ عف 

:- عممًا بأف المواصفات المطموبة إلعادة الردـ ىي كػاألتػي. الردـ أواًل بأوؿ

. مع الترطيب وذلؾ مف نفس نوع وتدمؾ جيداً  ( سـ20)مادة الردـ السابقة يتـ الرد عمى طبقات ال يزيد سمؾ كؿ طبقة منيا بعد الضغط عف  .1

 %(.85)مف منسوب الرصؼ ويجب أال تقؿ نسبة الدمؾ لمادة الردـ عف  (مترا1.20)يجب أال يقؿ عمؽ الحفر عف  .2

 :- األجزاء الوزصىفة هن الطزيق:- ثانيـاً 

. يمنع قطعيًا عمؿ أي حفر طولي في رصؼ الطريؽ ألي سبب مف األسباب اإل إذا قررت مصمحة الطرؽ والنقؿ البري إلغاء ىذا الجزء مف الطريؽ وتعديمو- 1  
:- يتـ قطػع الطريؽ عرضيًا في بعض المناطؽ التي رخصت بيا المصمحػة بقصد عبور المرافؽ طبقػًا لمشروط والمواصفات اآلتية- 2 
 عدـ قطع الطرؽ بالعرض دفعة واحدة بؿ يتـ عمى عدة مراحؿ أقميا مرحمتيف حتى ال تتعطؿ حركة المػرور - 2-1 
عادة الرصؼ والردـ بإشراؼ مصمحة الطرؽ والنقؿ البري أو وزارة المواصالت بالمنطقة التي يقع ىذا الجزء مف الطرؽ داخؿ حدودىا اإلدارية- 2-2  . يتـ القطع وا 
. عند إعادة الردـ تتـ أعماؿ الردـ الترابية طبقًا لمشروط الوارد ذكرىا في البند أوال حتى تصؿ طبقات الردـ إلى منسوب بداية طبقات الرصؼ- 2-3 
.  توضع طبقات الرصؼ بنفس السمؾ لكؿ طبقة مف طبقات الطريؽ وبنفس المواصفات المعتمدة مف مصمحة الطرؽ والنقؿ البري  2-4
. لمتمكف مف الدمؾ ، أما عمؽ الحفر فيو حسب مواصفات المشروع (متر1.20)عرض القطع يجب أال تقؿ عف - 2-5
 يجب اتخاذ اإلجػػراءات الالزمة مف طػػرؼ حامؿ ىػذا الترخيص لمتأكػد مف عدـ وجود مرافؽ فػي يجب عمى الجية طالبة الترخيص القياـ بعمؿ التحويالت المطموبة بموقع :-ثالـثاً   

 . في ىذا الشأف وذلؾ لتصريؼ حركة المرور بالموقع وعمؿ االحتياطات الالزمة المتمثمة في اإلنارة الميمية ووضع عالمات اإلرشاد والتحذيرةالقطع وفقًا لألصوؿ الفنية المتبع

 يمتػػـز طالب الترخيػػص، بضرورة مراعاة موضع الكوابؿ المحورية المطمورة والمرافؽ عامة وعدـ التعرض ليا وعميو أو ينسؽ مع جيات االختصاص لتحديد موقع ىذا :-رابعـــاً 
. الكابؿ وفي حالة تعارضو مع القطع يمتـز طالب الترخيص بعمؿ الحماية الالزمة لممحافظة عمييا

 تتم املراحل السابقـة بالتنسيــق مـع شرطـة املرور التي يقـع يف دائرتهـا الطريـق املطلىب قطعـه أو احلفـر جبانبــه .
دينار وذلػؾ نظير  ................................. (ؿ.د.............)يدفػع تأميف مالػي بصؾ مصدؽ باسػـ مصمحة الطرؽ والنقؿ البري ألحد المػصارؼ بمػبمغ  :- خاهســاً 

العمؿ المطموب في ىذا الترخيص ويعاد التأميف إلى طالب الترخيص بعد التأكد مف إعادة األجزاء التي قطعت إلى حالتيا السابقة مع عدـ المطالبة بإرجاع التأميف إال بعد مضى 
. مدة ستة أشير تبدأ مف تاريخ إبالغ المصمحة بترجيع األعماؿ إلى حالتيا الطبيعية

:-   تعهذ طالب التزخيص 

بإتباعػصاسظػاضتوجغكاتػواضذروطػاضواردةػبكذاػاضترخغصػوصذضكػباضطدئوضغظػرنػأيػإضرارػطباذرةػأوػزغرػطباذرةػتقدػظتغجظػشغاطيػبأرطالػػػػػػػػػظتطكــــدػ
.ػاضطذصورةػسيػعذاػاضترخغص

ػحاضظػإخالضظاػبإرجاعػاضطرغقػإضىػحاضتكاػاضطبغطظػاضتيػصاظتػرضغكاػسأظظاػظتطكدػبتظفغذػاألرطالػاضظاجطظػرنػذضكػرضىػحدابظاػخصطًاػطنػاضتأطغنػػوســــيػػػػػػػ
..ػطنػعذاػاضترخغصػػ(خاطدًا)اضطذارػإضغهػسيػاضبظدػ

....................................................................................... -:اسم طالب الرتخيص وتوقيعـــــه
ػ.......................................................................................-اسم مستعمل الرتخيص وتوقيعه
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مػ200/ػػػػػ/ػػػػإضىػػػػ.ػفػ200/ػػػػػػ/ػػػػػػطنػػػػػ:-ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضتجدغدػاألولػ
ػػم200/ػػػػ/ػػػػػػإضىػػػػ.ػف200/ػػػػػػػ/طنػػػػػ:-ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضتجدغدػاضثاظي

                                                                                                                                                             ػػغطـــدػعـذاػاضظطـوذجػطـنػظدختغـنػ.
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ػػصـــــــػػإضــــــىػػــــــــورةػ-:
ػػشدـــــــــــــــمػطراشبــــــــــــظػوحطاغـــــــــــــظػاضط،رق. 

ػػرئغـــــــــــــسػضجظــــــــــــظػطظــــــــــــــحػاضترخغــــــص.
ػػػضطضــــــــــــــــفػاضـــــــــــــــــــدوريػاضطـــــــــــــــــــــــامػ.

 


