
      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 الطریق                            بإشغالطلب الترخیص أو تجدید الترخیص                      
ً من تاریخ   . صدورهیسرى على جمیع محافظات الجمھوریة فیما عدا محافظة القاھرة اعتبارا

 .الطریق  بإشغالحالة الترخیص أو تجدید الترخیص  فيبیانات تستوفى 
/ طالب التجدید / أسم طالب الترخیص 

......................................................................................................... 
/ تاریخ المیالد / ..................................................................... الجنسیة 

................................................. 
/  الحاليالموطن / .......................................................... االصلى / الموطن 

............................................... 
/  مباشرتھكیفیة / ...............................................................  اإلشغالنوع 

................................................. 
/  مساحتھ/ .............................................................  اإلشغالموقع 

......................................................... 
/ اإلشغالمدة 

...................................................................................................................................... 
  -:الطریق  بإشغالحالة تجدید الترخیص  فيبیانات تستوفى 

 
 /     /  جھة إصدارة     /    /                رقم ترخیص اإلشغال                          تاریخ إصدارة       

 
 /    /      حتى   /      /       المدة المطلوبة لتجدید ترخیص اإلشغال من       /      /                     انتھائھتاریخ 

 
 ومستعد لسداد الرسوم المقررة 

 ً توقیع مقدم /        /                                                                                                    فيتحریرا
 الطلب  

                                                                                                                     )
......... ( ................ 

 
 مدینة منشأة القناطر          

 المركز التكنولوجى لخدمة المواطنین 
 إیصال

/ الطلب المقدم من السید / ......................................... أستلمت أنا 
............................................................... 

ً كافة متطلبات الحصول على الخدمة من ) تجدید الترخیص / الترخیص ( بشأن طلب  ( بأشغال الطریق مستوفیا
 /       /           بتاریخ        ............................... وبعد سداد رسم النظر وقید الطلب برقم ) مستندات ورسوم 

 /              /   التاریخ المحدد النجاز الخدمة         
 توقیع الموظف المختص 
 ( ........................ ) 

 
 
 
 
 
 
 



      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
ً لقرار مجلس الوزراء رقم  شأن تبسیط إجراءات حصول المواطنین على الخدمات  في ١٩٩٨لسنة  ٨٢٤٢وفقا

 . المحلیة بالمحافظات  اإلدارةبأشغال الطریق بوحدات ) تجدید الترخیص / الترخیص ( الجماھیریة ومنھا طلب 
كثمرة للتعاون ( ١/٣/٢٠٠٣المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج الصادر بتاریخ  اإلداریةتلتزم الجھات 

والمبالغ المطلوبة للحصول  واألوراقمن تحدید المستندات ) والمحافظات  واإلدارة للتنظیم المركزيالجھاز  بین
 –الطلب المقدم للحصول علیھا  فيالخدمة والتوقیتات الزمنیة المحددة إلنجازھا أو اإلعالن عن رأیھا  ھذهعلى 
  -: التاليو حوذلك على الن –مخالفة لذلك ترتب المسئولیة  وأي

 -:المطلوبة  واألوراقالمستندات  -:أوال 

  -:بإشغال الطریق ) الترخیص وتجدید الترخیص (  حالتي فيمستند تقدم 

 )  قوميرقم / عائلیة / بطاقة شخصیة ( صورة مستند إثبات الشخصیة **

ً الدمغة **  . اإلیصال الدال على سداد رسم النظر مستوفیا

   من  الوحدة  المحلیة  المختصة). حالة طلب الترخیص بإشغال الطریق  في( لموقع اإلشغال  كروكيأو  ھندسيرسم **

حالة طلب تجدید الترخیص بإشغال  في(  تجدیدهأو  اإلشغالالدال على سداد رسوم ترخیص  اإلیصالالرخصة أو **
 ) .الطریق 

 -: الترخیص إلشغال الطریقحالة طلب الترخیص أو تجدید  فيالمبالغ المقررة للحصول على الخدمات : ثانیاً 

 ق                        ج

 .جنیة تأمین إجتماعى  ١+ جنیة صندوق خدمة  ٢+ رسم نظر        ١ -

 . النھائيعشرة قروش تنمیة موارد على الترخیص ، ثالثة جنیھات ضریبیة نوعیة (       ٣ ١٠

 . نموذج الترخیص عند صرفة ثمن ) عشرة قروش (         - ١٠

 ً  -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا

طلب الترخیص أو تجدید الترخیص بإشغال الطریق خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ  فيقرارھا  اإلدارةتعلن جھة 
ً كافة متطلبات الحصول على الخدمة   . تقدیم الطلب مستوفیا

 

 

 

 

 

 

 


