
 

 طلب الحصول على تصریح لبرنامج الفتات
 یجب طباعة ھذا النموذج. اكتب أو اطبع بوضوح. ثم أرسلھا بالبرید اإللكتروني أو البرید أو الفاكس إلى: دائرة النقل 

New York City Department of Transportation 
Banner Program 

55 Water Street, 9th Floor  
New York, NY 10041 

 4254-839-212الفاكس:  6620-839-212المكتب الرئیسي:  6633-839-212رقم الھاتف: 
 nycdotbannerunit@dot.nyc.govالبرید اإللكتروني: 

 
 معلومات عن مقدم الطلب .1

    اسم المؤسسة:
    العنوان:

   رقم الفاكس:  رقم الھاتف:
    اسم المدیر: 

    جھة االتصال: 
    البرید اإللكتروني: 

 معلومات عن تصریح الالفتات .2
 تجدید جدید نوع التصریح:

 Manhattan Brooklyn Bronx Queens Staten Island :المنطقة اإلداریة 

 یوًما على األقل ما لم تصرح الدائرة بخالف ذلك. 45الجدیدة قبل تاریخ بدئھا بمدة  طلب للحمالت تقدیمیجب *
 یوًما على األقل ما لم تصرح الدائرة بخالف ذلك. 14التجدیدات قبل انتھاء التصریح الحالي بمدة  طلب تقدیمیجب *

 ستُعرض الالفتة ألجل (توضیح الغرض من الالفتة):
 

  
 المطلوبة، یرجى ذكر تواریخ محددة:الفترة الزمنیة 

   إلى:  من:
 

   عدد الالفتات:
 

 أماكن وضع الالفتات: أدرج أدناه وأرفق قائمة منفصلة أو خریطة إن كنت تحتاج إلى مساحة أكبر.

  

  

  

 اسم فني التركیب الذي سیركب الالفتات أو یزیلھا:
  

 
 ال  نعم ھل التصمیم/الرسم مرفق:

 ال نعم الساریة مرفقة: التأمینشھادة ھل 

mailto:nycdotbannerunit@dot.nyc.gov


 شروط التصریح .3
 من لوائح مدینة نیویورك. (b)14-2 القسم 34تخضع جمیع تصریحات الالفتات للباب  •

 المرور التي تحتوي على جھاز كھربائي للتحكم في حركة المرور. أي عمود إلشارات علىالالفتة ال یجوز تعلیق  •

 أو اإلشارات التي قد تكون معلقة على أعمدة اإلنارة. الالفتاترؤیة ال یجوز تعلیق الالفتات بطریقة تعیق  •

 ال یُسمح بثقب أعمدة اإلنارة أو لحام دعامات التثبیت بھا. •

 أللیاف الزجاجیة.یجب أن تتكون جمیع معدات التركیب من مادة مقاومة للصدأ، ویجب أن تكون دعامات التثبیت من مواد مصنوعة من ا •

یة نارة الزخرفیة دون تلبال یجوز تثبیت الالفتات على أعمدة اإلنارة التي حددتھا ھیئة الحفاظ على المعالم على أنھا معالم. وال یجوز وضع الفتات على أعمدة اإل •
 متطلبات محددة، مثل توفیر حمایة خاصة.

 نفق أو ھیكل جسور.ال یجوز وضع الفتات على أي جسر خاص بدائرة النقل أو  •

ة المعلق تالالفتاأقدام في الطول. ویجب أن تكون عمودیة. ال یُسمح بالالفتات األفقیة، بما في ذلك  8أقدام في العرض و 3ال یجوز أن تتجاوز الالفتات أبعاًدا مقاسھا  •
 فتحات للسماح بمرور الھواء. 6عبر الشارع. یجب أن یكون بھا 

 قدًما على األقل فوق الطریق. 18على ارتفاع لالفتة أدنى نقطة ال یجوز أن تسبب الالفتات خطًرا على المشاة أو على حركة مرور المركبات. یجب أن تكون  •

موجودة  لتصریحآخر الفتة تخص حامًال قدًما مربعًا. إذا تواجدت  24ال یُسمح بوضع الفتات مزدوجة (الفتتان على العمود ذاتھ) إال إذا كان حجمھما معًا ال یتجاوز  •
 على عمود، فال یجوز لك تركیب الفتة على ھذا العمود.

من إجمالي  %10ك ال یجوز أن تحتوي الالفتات على مواد دعائیة. یجوز وضع األسماء التجاریة أو الشعارات الخاصة برعاة الفعالیة، وال یجوز أن یتجاوز ذل •
جاري أو شعار الشركة الراعیة للشركة على الجزء السفلي من الالفتة. لن یُسمح بوضع الرعاة المرتبطین بالكحول أو بالتبغ على الالفتة. یجب أن یكون االسم الت

 الالفتات.

في ذلك  ا، بماأیھمحامل التصریح مسؤول عن فحص الالفتات واألعمدة واستبدال الالفتات التي تمزقت أو تشوھت أو أصبحت في حالة سیئة بشكل عام وإزالتھا أو  •
 إصالحھا. ال تتحمل مدینة نیویورك نفقات تنفیذ أعمال التركیب والصیانة وإزالة الالفتات واستخدام معدات التثبیت.

حادث دوالر بحد موحد شامل لكل  1,000,000یجب أن یحصل حامل التصریح على تأمین المسؤولیة التجاریة العامة ویحافظ علیھ، والذي یوفر تغطیة ال تقل عن  •
. على ISO Form CG 2026 (11/85 ed)ویضمن أن تكون المدینة ومسؤولوھا وموظفوھا مؤمنًا علیھم إضافیین بتغطیة مثل ما ھو منصوص علیھ في نموذج 

 األقل في وقت تركیب الالفتات وإزالتھا من على أعمدة اإلنارة.

 تركیبھا، مع ھذا الطلب.یجب تقدیم تصمیم لالفتة المقترحة، طبق األصل لالفتة التي سیتم  •
 یجب أن تكون جمیع الالفتات التي یتم تنفیذھا وتثبیتھا بموجب ھذا التصریح الفتات معتمدة من دائرة النقل، وأال تخالف ھذا التصمیم.

 خضع لغرامة وإلغاء التصریح.في حالة عدم اتباع أي من الشروط المذكورة أعاله، بما في ذلك اإلزالة السریعة لالفتات، یدرك حامل التصریح أنھ قد ی •
 

 في حالة الموافقة، على مقدم الطلب أن یقدم إثبات التأمین. ال یجوز تركیب أي الفتات ما لم تتم الموافقة على طلب التصریح.
 

 النقل بمدینة نیویورك موافقتك على ما ذُكر أعاله. لدائرة التابعالالفتات  برنامج إلىطلب یشكل التوقیع أدناه وتقدیم 
 
 

    
 التاریخ توقیع مقدم الطلب المصرح لھ

 
 الستخدام موظفي دائرة النقل المصرح لھم فقط .4

تمت الموافقة على طلب الحصول على تصریح 
 تم رفض طلب الحصول على تصریح

 
من الفتات في األماكن المذكورة أعاله بدًءا   تمنح دائرة النقل مقدم الطلب المذكور أعاله تصریًحا بتركیب عدد 

   واالنتھاء في  

 
 
 

    
 التاریخ توقیع المسؤول من دائرة النقل
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