
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1214(

وزارة النقــل واالت�ســاالت

قــرار وزاري

2017 رقـــم 

ـا  ق را مايـة الطـر و يميـة  حـة التن سـدار الال باإ

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطا رقم 2008/19 بتحديد اخت�سا�سات وزارة النقل والت�سالت 

واعتماد هيكلها التنظيمي  

واإىل لئحة تنظيم الطرق وح�سن ا�ستعمالها ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 84/64/2 ، 

كونـات الطـرق ال�سـادر بالقـرار الــوزاري  واإلــ دليــل تكلفــة اإ�ســالح الأ�ســرار التــي تلحــق 

رقم 2011/58 ، 

واإىل موافقة وزارة املالية  

وبناء عل ما تقت�سي امل�سلحة العامة  

تـقـــرر 

ة االولـــــ املــا

يعمـل باأحكـام الالئحـة التنظيميـة حلمايـة الطـرق ومرافقهـا  املرفقـة .

ة الثانيـــة املــا

الــف  ــ كــل مــا ي ــ لئحــة تنظيــم الطــرق وح�ســن ا�ستعمالهــا امل�ســار اإليهــا  كمــا يل تل

الالئحة املرفقة  اأو يتعار�ض مع اأحكامها . 

ة الثالثـــة املــا

ني يوما من تاري ن�سره . ال ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ويعمل ب بعد )30( 

ـــــر 1439هـ ـي  13   سـدر 
ـــــ   3    اكتوبـــر 2017       املوا

مد ب �سا الفطي�سي مد ب     ا
وزيــــــــــــــــــــــر النقــــــــــــــــــل والتــــ�ســــــــــــــــــــالت
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ــا ق را مايـة الطـر و يميـة  حـة التن الال

ة  1 ( املــا

املو�س قرين كل  املعن  اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التية  فـي تطبيق 

منها  ما  يقت�ض �سياق الن�ض معن اخر 

  الــــوزارة  

وزارة النقل والت�سالت .

2  الوزيــــــر

وزير النقل والت�سالت .

3  املديريـة 

املديرية العامة للطرق والنقل الربي بالوزارة .

4  الطريــ  

كل �سبيل مفتوح لل�سري العام للمركبات اأو امل�ساة وي�سمل امل�سارب واأكتافها وال�ساحات 

واملمرات والأنفاق واجل�سور التي يجوز عبورها .

ــات   د طـــو ا   5

از  خطو املياه والكهرباء والإنارة والت�سالت و�سبكات ال�سر ال�سحي والنف وال

والري وت�سريف مياه الأمطار  وغريها من اخلدمات العامة الأخر .

ــرا الطريــ  6  اإ

 امل�ساحة التي ترتك للطريق وجميع اأجزائ وخطو اخلدمات .

7  الت�سريـــ 

املوافقة الكتابية ال�سادرة من املديرية .

ة  2 ( املــا

ت�سري اأحكام هذه الالئحة عل الطرق ومرافقها التي ت�سر عليها الوزارة .
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ة  3 ( املــا

ل يجوز القيام بالتي  

لفات عل الطريق يكون من �ساأنها اإحلاق �سرر ب  اأو تعيق ال�سري   - و�سع اأي 

علي .

2 -  �سكب الزيوت واملحروقات والأ�سبا عل �سط الطريق .

لك من الأعمال  3 - اإقامة اأي من�سات اأو زراعة اأو حفريات اأو و�سع اأي عوائق اأو غري 

فـي الطريق اأو اإحرامات اإل بعد احل�سول عل الت�سري .  

4 - القيــام بــاأي اأعمــال فــي اإحرامــات الطريــق كتمديدات امليــاه والكهربــاء والإنــارة 

از واإن�ساء الأقوا�ض وغريها اإل بعد  والت�سالت وال�ســر ال�سحــي والنف وال

احل�سول عل الت�سري . 

5 - القيام باأي اأعمال اأو اإن�ساءات فـي معابر الأودية الواقعة �سمن اإحرامات الطريق 

اإل بعد احل�سول عل الت�سري .

6 - الإ�سرار بلوائ الطريق �سواء باقتالعها اأو حتطيمها اأو ت�سويهها اأو الكتابة عليها 

اأو نزع احلرو واملواد العاك�سة منها .

7 - اإقامة اأي لفتات خا�سة فـي الطريق اأو اإحرامات  اإل بعد احل�سول عل الت�سري .

8 -  تثبي اأي من خطو اخلدمات عل اأو فـي اجل�سور والعبارات اإل بعد احل�سول 

عل الت�سري .

9 - اإقامة كا�سرات ال�سرعة عل الطريق اإل بعد احل�سول عل موافقة املديرية .

ا كانـــ حمملة عل ناقالت  10 - مــرور املعـــدات املجنـــزرة علـــ �سطـــ الأ�سفل اإل اإ

املـواد املنا�سبة  دام  اأو با�ست �س�سة لذلك بحيث ل تتجاوز احلمولة املقررة  

لك كل بعد احل�سول عل الت�سري . لعدم الإ�سرار ب�سط الطريق  و

 11 - اإتال عالمات حدود اإحرام الطريق  اأو زحزحتها من مكانها .

ة  4 ( املــا

تتولــ املديريــة حتديــد املوقــع الــذي تقـــام عليـــ لوائـــ الإعالنـــات والالفتـــات اخلا�ســـة 

وفقا لال�سرتاطات الفنية املعتمدة بالوزارة .
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ة  5 ( املــا

يجب مراعاة ال�سرتاطات العامة التية عند تقد طلب احل�سول عل الت�سري 

طو  بـــني �سطـــ الأ�سفل واأدن نقطة لل الراأ�سيـــة  امل�سافـــة  تـــكون  اأن  1 - يجـــب 

الهوائيــة  وامل�سافـــة الأفقية بــني حــد خطو اخلدمات وحافــة الطريـــق طبقـــا 

للموا�سفات الفنية املعتمدة بالوزارة .

2 - األ يتم احلفر فـي مواقع املن�سات اخلر�سانية كاجل�سور والعبارات وغريها اإل بعد 

احل�سول عل الت�سري .

ديد خطو اخلدمات فـي اجلزيرة الو�سطية للطريق املزدوج اإل بعد  3 - األ يتم 

احل�سول عل الت�سري .

4 - تقد برنام زمني لكل الأعمال يو�س فـي تاري بداية ونهاية العمل .

ا الحتياطات الالزمة لتاأمني  5 - اللتزام بو�سع لوائ ال�سالمة عل الطريق  وات

ناء القيام بالأعمال  وبالتن�سيق مع �سرطة عمان ال�سلطانية . حركة املرور فـي اأ

6 - اأن تكون خطو اخلدمات بعيـدة قــدر الإمكــان عــــن الطريــــق عنـــد تـــعــذر وجـــود 

امل�سافة الكافـية لتمديد خطو اخلدمات بجانب الطريق .  

7 - اأن تكون اأبراج الكهرباء خارج اإحرام الطريق  وطبقا للموا�سفات املعتمدة بالوزارة .

8 - اأن يتحقــق خلطــو اخلدمــات املــارة حتــ الطريــق العمــق واحلمايــة الالزمــة  

وطبقا للموا�سفات الفنية املعتمدة من الوزارة ومالك خ اخلدمة . 

9 - األ ي�سر تنفـيذ الأعمال املطلوب اإن�ساوها بالطريق ومرافق .

10 - اللتزام باإعادة املوقع الذي مت فـي العمل اإىل حالت الطبيعية التي كان علي 

قبل تنفـيذ الأعمال  وخا�سة عند امليول اجلانبية التي يجــب املحافظـــة عليهــا  

وكذلك الإبقاء عل نظافة املوقع .

11 - اأخذ موافقة اجلهات املعنية .

 12 - اأن يلتــزم املنفــذ لالأعمــال بتحمــل م�سووليــة كافــة الأ�سرار التي حتد للطريق 

ومرافق .

ـدة ل تقـل عـن )48(  13 - اإخطــار دائــرة الطــرق باملحافظـة قــبل بـدء تنفـيـذ العمـل 

مان واأربعني �ساعة .
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14 -  يجب التن�سيق مع �سرطة عمان ال�سلطانية قبل البدء باأي اأعمال .

15 - اللتزام بتجديد الت�سري عند انتهاء مدت مع دفع الر�سوم املقررة فـي امللحق 

رقم 2 ) ر�سوم الت�ساري ( املرفق بهذه الالئحة .

ة  6 ( املــا

ج املعــد لذلك  مرفقــا بــ  وي ال�ساأن اإىل املديرية عل النمو يقدم طلب الت�سري من 

امل�ستندات التية 

ططــــات معتمـــدة مــن وزارة الإ�سكـــان  بالإ�سافـــة  ال ن�ســ مــن امل 1 - عــدد )3( 

ة رقمية عل اأن تت�سمن تلك الن�س التي   اإىل ن�س

يات  ريطة  ومو�سحا عليها الإحدا   اأ - خريطة موقع امل�سروع مت�سمنة مفتاحا لل

لتحديد موقع امل�سروع والأعمال املطلوب الت�سري بها .

قيا�ض ر�ســم منا�ســـب  مو�سحـــا عليهـــا الطريـــق  ب - م�ساق اأفقية للم�سروع 

لــوزارة الإ�سكــان  ططــــات امل�ستقبليـــة  والإحرامـــات واملمتلكـــات القائمــــة وامل

والت�ساري�ض  وامل�سافة بني حمور الطريق وخطو اخلدمات  واأماكن تقاطعها  

وكذلك ارتفاع اخلطو الهوائية عن �سط الطريق طبقا للموا�سفات الفنية 

املعتمدة من الوزارة  بالإ�سافة اإىل تقد مقطع عر�سي .

ط يحدد مواقع لوائ ال�سالمة املرورية ونوعيتها . 2 - اإرفاق 

ة  7 ( املــا

ارج التي  ي�سرت لطلب الت�سري باإن�ساء التقاطعات واملداخل وامل

ارج والتقاطعات والدوارات  1 - تقد اخلرائ مو�سحا عليها جميع املداخل وامل

ومن�سات ت�سريف املياه القائمة والقريبة من موقع العمل اإن وجدت .

2 - تقديــم �سمان م�سرفـي بـمـبلغ )5000( خم�سة ال ريال عما لكل موقع ل�سال 

الــوزارة غري م�سرو  و�ساري املفعــول ملـــدة )6( �ستـــة اأ�سهـــر بعـــد تاريـــ انتهـــاء 

تنفـيــذ الأعمــــال كتاأمـــني لاللتــزام بتنفـيـــذ الأعمـــال وفـــق ال�سرتاطــات املــحددة 

فـي الت�سري  واللتزام بتجديد هذا ال�سمان فـي حــال تاأخـــر تنفـيـــذ الأعــمال 

عن املوعد املحدد .
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الأر�سية  والدهانات  املرورية  اللوائ  الأ�سفلتي مت�سمنة  الطريق  اأعمال  تنفـيذ   -  3

�س�ض وح�سب املوا�سفات الفنية املعتمدة بالوزارة . بوا�سطة مقاول مت

4 - األ تقل طبقات الر�سف للتو�سعة املقرتحة وم�سارب الت�سارع والتباطو عن طبقات 

الر�سف املوجودة للطريق القائم .

ارج  ر باأعمال اإن�ساء املداخل وامل ديد العبارات وغريها عل الطريق التي تتاأ  - 5

والتقاطعات ح�سب املوا�سفات الفنية املعتمدة بالوزارة .

لك عل نفقة طالب  رة باأعمال الإن�ساء  و 6 - نقل اأو حماية خطو اخلدمات املتاأ

الت�سري .

ر باأعمال الإن�ساء  7 - نقل احلواجز املعدنية واخلر�سانية واللوائ املرورية التي تتاأ

واإعادة تركيبها ح�سب املوا�سفات املعتمدة بالوزارة عل نفقة طالب الت�سري .

ة  8 ( املــا

ي�سرت لطلب الت�سري برتكيب اأعمدة الإنارة عل الطريق التي 

1 - تقد اخلرائ مو�سحا عليها مواقع الأعمـدة وبعدهــا عــن الطريــق  وطبــقا 

للموا�سفات الفنية املعتمدة بالوزارة .

2 - تقد �سمان م�سرفـــي بـمـبلـــغ )5000( خم�ســـة ال ريــــال عمانــي لكــل موقـــع 

ل�سال الوزارة غري م�سرو  و�ساري املفعول ملدة )6( �ستة اأ�سهر بعد تاري انتهاء 

املحـــددة  الأعمال وفــق ال�سرتاطــات  بتنفـــيذ  الأعمـــال كتاأمـــني لاللتـــزام  تنفـيذ 

فـي الت�سريــ  واللتـــزام بتجديـــد هـــذا ال�سمــان فـــي حال تاأخر تنفـيذ الأعمال 

عن املوعد املحدد .

لك لتـــفادي حــــدو  3 - اإ�ســافة حواجز واقيــة لالأعمــدة فـي املواقـــع التـــي تتطلـــب 

اأي �سرر بها ول�سالمة مرتادي الطريق .

ة  9 ( املــا

ي�سرت لطلب احلفر بجانب الطريق التي 

1 - تقد خرائ امل�سروع مو�سحا عليها امل�سافة بني مواقع احلفر وحمور الطريق 

طبقا للموا�سفات الفنية املعتمدة بالوزارة . 
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لكــل ت�سريــ  بـمـبلغ )5000( خم�سة ال ريال عمانــي  2 - تقد �سمان م�سرفـي 

ل�سال الوزارة غري م�سرو  و�ساري املفعول ملدة )6( �ستة اأ�سهر بعـد تاري انتهاء 

املحـــددة  ال�سرتاطـــات  وفـــق  الأعمـــال  بتنفـــيذ  لاللتزام  كتاأمني  الأعمال  تنفـيذ 

فــي الت�سريـــ  واللتـــزام بتجديـــد هذا ال�سمان فـي حال تاأخر تنفـيذ الأعمال 

عن املوعد املحدد .

لك لكل طبقة منها  3 - عمل طبقات ب�سمك )20( ع�سرين �سنتيمرتا  وتر�سينها  و

عل حدة عند اإعادة الردم طبقا للموا�سفات الفنية املعتمدة بالوزارة .

ة  10 ( املــا

ي�سرت لطلب احلفر حت الطريق التي 

1 - تقد خرائ امل�سروع مو�سحا عليها مواقع العبور بوا�سطة احلفر حت الطريق 

و .  طبقا للموا�سفات الفنية  وكذلك عمق واجتاه الأنبوب امل�س

اأن يكون احلد الأدنــ للعمــق هـــو )1.5( متــر ون�سف املرت بني �سط الأ�سفل   - 2

وال�سط الأعل لالأنبوب .

3 - تقد �سمان م�سرفـي بـمـبلغ )5000( خم�سة ال ريال عما للطريق املفرد  

ومبلـــغ )10000( ع�ســرة ال ريال عما للطريق املزدوج عن كل موقع ل�سال 

الوزارة غري م�سرو  و�ساري املفعـــول ملـــدة )6( �ستـــة اأ�سهـــر بعـــد تاريـــ انتهاء 

تنفـيذ الأعمــال كتاأمـــني لاللتـــزام بتنفـيــذ الأعمـــال وفـــق ال�سرتاطـــات املحــددة 

فـي الت�سريـــ  واللتـــزام بتجديـــد هـــذا ال�سمان فـي حال تاأخر تنفـيذ الأعمال 

عن املوعد املحدد .

ة  11 ( املــا

ي�سرت لطلب قطع الطرق الأ�سفلتية التي 

1 - تقد خرائ امل�سروع مو�سحا عليها مواقع عبور خطو اخلدمات  والأبعــاد 

الهند�سية لقطع الطريق الأ�سفلتي .

�سافــة قريبــة  ريـــر خطـــو اخلدمات  2 - اأن يتعذر احلفر حتـ الطريــق عنــد 

من املوقع املقرتح .
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�سافة قريبة من املوقع املقرتح . 3 - األ توجد فتحات اأنابيب اخلدمات امل�ستقبلية 

4 - تقد �سمان م�سرفـي بـمـبلغ )5000( خم�سة ال ريال عما للطريق املفرد  

ومبلـــغ )10000( ع�ســرة ال ريــال عما للطريق املزدوج عن كل موقع ل�سال 

الوزارة غري م�سرو  و�ساري املفعـــول ملــــدة )6( �ستـــة اأ�سهـــر بعـــد تاريــ انتهــاء 

املحـــددة  ال�ستــراطات  وفـــق  الأعمال  بتنفـيذ  لاللتـــزام  كتاأمـــني  الأعمـــال  تنفـيذ 

فـي الت�سريــ  واللتـــزام بتجديـــد هـــذا ال�سمــان فـي حال تاأخر تنفـيـذ الأعمـــال 

عن املوعد املحدد .

5 - اأن تكون عملية القطع فــــي خطـــو م�ستقيمـــة  وعلـــ كامــل �سماكة الطبقات 

دام املن�ســار اأو معدات قطع خا�سة  وب�سكل عمودي وبعر�ض )2(  الأ�سفلتية با�ست

مرتين كحد اأدن  وبعمق اإجما ل يقل عن )1.5( مرت ون�سف املرت من �سط 

الأ�سفل . 

6 - اإزالة كافة املـواد الناجتة عن احلفر فورا وبعيدا عن الطريق .

7 - األ تودي اإزالة الطبقات الأ�سفلتية اإىل انهيار فـي جانبي القطع .

طية الأنبوب الذي يتم و�سع باخلر�سانة اأو الرمل اأو اأي مــادة اأخـــر  ح�ســـب  8 - ت

قدار )100( مائة مليمرت  اأن ترتفع  املعنية باخلدمات عل  متطلبات اجلهات 

عل الأقل من �سط الأنبوب .

9 - األ تقل طبقات الر�سف للجزء املقطوع من الطريق عن طبقات الر�سف املوجودة 

بالطريق القائم .

 ، )30 MPa( ني ميجــا با�سكــال ال دمة عن )30(  10 - األ تقل قوة اخلر�سانة امل�ست

مع عدم خل اخلر�سانة عل �سط الطريق .

ة  12 ( املــا

تقوم املديرية بدرا�سة الطلب املقدم اإليها  والتاأكد من اكتمال جميع امل�ستندات املطلوبة  

لك  واإبـداء املالحظـات - اإن وجدت - مــع  اإجراء  ومعاينــة موقـع امل�سـروع عند احلاجة اإىل 

التعديالت الالزمة لإ�سدار الت�سري .
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ة  13 ( املــا

ي�سدر الت�سري من املديرية بعد ا�ستيفاء ال�سرو املطلوبة وتقد ال�سمان امل�سرفـي 

و�ســـداد الر�ســــوم املقـــررة فــــي امللحــــق رقـــم 2 ) ر�ســـوم الت�ساريــ ( املرفـــق بهـــذه الالئحـة  

از الأعمال امل�سرح بها . عل اأن يت�سمن املدة الالزمة لإ

ة  14 ( املــا

ت�ســة قانونــا بالتفــاق  فـني  الذيـن ي�سـدر بتحديدهـم قــرار مــن ال�سلطــة امل يكون للمو

مع الوزير  �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة .

ة  15 ( املــا

الفة خالل املدة التي حتددها  الف اأحكام هذه الالئحة باإزالة اأ�سباب امل يلتزم كل من ي

املديرية ب�سر األ تتجاوز )15( خم�سة ع�سر يوما  وفـي حالة عدم اللتزام بذلك يجـــوز 

الفة  مع اإعادة احلال اإىل مـــا كــان علي قبـــل القيام بالأعمال  للمديرية اإزالة اأ�سباب امل

خ�سما من مبلغ ال�سمان املودع لديها  وفـي حالـــة عــدم كفايت يتم التنفـيـــذ علـــ نفقـــة 

الفة  يتعني  الف  وفـي حالة خ�سم مبلغ ال�سمان املودع لد املديرية لإزالة اأ�سباب امل امل

ا كان الأعمال امل�سرح بها غري منتهيــة   عليها اإعادة احت�ساب قيمـــة ال�سمان امل�سرفـي اإ

الف بتقد ال�سمان امل�سرفـي املعدل .  مع اإلزام امل

الف كافة النفقات وامل�ساريف الإدارية املرتتبة عل اإزالة  وفـي جميع الأحوال  يتحمل امل

الفة . اأ�سباب امل

ة  16 ( املــا

الفـــات املبينـــة  مع عدم الإخالل باأي عقوبــة اأ�ســـد فــــي اأي قانـــون اخـــر  يعاقـــب علـــ امل

رامـات الإداريـة املن�سـو�ض عليهـا فـيـ . فـي امللحـق رقـم )1( املرفـق بهـذه الالئحـة بال

ة  17 ( املــا

رامـات الإداريـة وفقـا لأحكـام هـذه الالئحـة  وتـوول جميعهـا  تــ�ض املديريـة بتوقيـع ال ت

زانـة العامـة للدولـة . لل

-15-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1214(

لحـــ رقـــم  1 (

اريـة ـات االإ را الفـات وال مـة امل  قا

الفــــة نـــــو امل
ـة  را قيمـة ال
 بالريا العما 

1
الف وقع  احلفر دون ت�سري اأو العمل 

 ملا ين�ض علي الت�سري 
3000

500عدم جتديد الت�سري 2

لفات احلفر بعد النتهاء من العمل 3 1000عدم اإزالة 

4
عدم و�سع لوحات اإر�سادية 

اأو حتذيرية عند منطقة العمل   
500

5
عدم �سيانة اللوحات الإر�سادية 

اأو التحذيرية عند منطقة العمل 
500

1000غلق الطريق اأو و�سع عوائق دون ت�سري6

7
اإحلاق ال�سرر باملن�سات اخلر�سانية 
) العبارات واجل�سور ( واحلمايات

1000

8

اإحلاق ال�سرر باحلواجز املعدنية واخلر�سانية 
والدهانات الأر�سية  ح�سب نوعية ال�سرر 

الذي حتدده املديرية
500

9
القيام باأعمال خل اخلر�سانة 
عل �سط الطرق الأ�سفلتية 

500

10
رير خطو اخلدمات 

عل الطرق واجل�سور واملعابر دون ت�سري
3000

500و�سع كا�سرات ال�سرعة بدون موافقة املديرية11

12
اإحلاق ال�سرر بلوائ الطريق  

ح�سب نوعية ال�سرر الذي حتدده املديرية
500
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الفــــة نـــــو امل
ـة  را قيمـة ال
 بالريا العما 

13
  �سكب الزيوت واملحروقات والأ�سبا 

عل الطريق لكل مرت مربع
100

14
لفات عل الطرق ت�سبب  و�سع اأي 

�سررا بها اأو تعيق ال�سري عليها لكل مرت مربع
100

15
اإقامة املن�سات اأو العوائق اأو الزراعة اأو احلفريات 

اأو الأقوا�ض فـي الطريق اأو اإحرامات دون ت�سري
1000

16
القيام باأعمال اأو اإن�ساءات فـي معابر الأودية
 الواقعة �سمن اإحرامات الطريق دون ت�سري

1000

17
اإن�ساء التقاطعات اأو املداخل

ارج عل الطريق بدون ت�سري   اأو امل
10000 

18
عــدم ردم احلفــر 

واإعادة احلالة اإىل ما كان علي بعد النتهاء من العمل   
1000

الفا للموا�سفات19 1000 قطع طبقات الأ�سفل 

20
دام املعدات املجنزرة اأو اأي معدة  ا�ست

 اأخر ت�سبب �سررا واإتالفا للطرق الأ�سفلتية
1000

21
اإتال عالمات حدود اإحرام الطريق 

اأو زحزحتها من مكانها
1000

22
عدم اللتزام بال�سرتاطــات العامة 

اأو اخلا�سة لكل ت�سري  
1000

23

الفة اأخر ت�سبب �سررا بالطريق القيام باأي 
 اأو مرافق اأو اإحرامات وغري من�سو�ض عليها 

فـي هذه الالئحة  
500

رامـات الإداريـة الفـات وال لحـــ رقـــم  1 ( : قائمـة امل تاب 
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لحــــ رقــــم  2 (  

ر�ســــــو الت�ساريـــــ

نــــو الت�سريــــ 
قيمـــة 

سـدار الت�سريـ اإ
  بالريا العما 

قيمـــة 
جتديـد الت�سريـ  

 بالريا العما 

1
اإن�ساء التقاطعات

ارج   اأو املداخل اأو امل
5050

2
احلفــر والقطــع 

عل الطريق اأو بجانب فـي ان واحد
3030

2020تركيب اأعمدة الإنارة عل الطريق3

2020احلفر بجانب الطريق4

2020الزراعة والت�سجري5

1010احلفر حت الطريق 6

1010قطع الطريق الأ�سفلتي7

8
تركيب لوائ الإعالنات 

والالفتـــات اخلا�ســـة
1010
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