
      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

                               طریق              إشغالطلب نقل رخصة 

 )حالة التنازل في( 

 ) / .................................................................................................المتنازل (  لھاالسم المرخص 

 / ........................................... عنوانھ/ ............................................................... اسم المتنازل 

 ........./ ..................................................................................................................الجنسیة 

 / ............................... مباشرتھكیفیة / ................................................... المتنازل عنة  اإلشغالنوع 

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

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

 

 ً  ازل إلیة توقیع المتن/      /                                                                                 فيتحریرا

 /االسم                                                                                                        

 / التوقیع                                                                                                       

 

 

 القناطر  مدینة منشأة         

 لخدمة المواطنین  التكنولوجيالمركز 

 إیصال

/ الطلب المقدم من السید / ......................................... أنا  استلمت
............................................................... 

ً كافة متطلبات الحصول على الخدمة من )  حالة التنازل  في( الطریق  إشغالبشأن خدمة طلب نقل رخصة  ( مستوفیا
 /       /           بتاریخ        ............................... 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  حصول على الخدمات الجماھیریة ال رتیسیشأن  في ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقا
م تلتز المحلیة بالمحافظات اإلدارةحدات بو)  رخصة إشغال طریق في حالة التنازل/  نقل طلب(ومنھا طلب 

كثمرة ( ٢٨/٦/٢٠٠٧المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج الصادر بتاریخ  اإلداریةالجھات 
والمبالغ  واألوراقمن تحدید المستندات ) والمحافظات  واإلدارة للتنظیم المركزيللتعاون بین الجھاز 

الطلب  فيإلنجازھا أو اإلعالن عن رأیھا  الخدمة والتوقیتات الزمنیة المحددة ھذهالمطلوبة للحصول على 
  -: التاليو حوذلك على الن –مخالفة لذلك ترتب المسئولیة  وأي –المقدم للحصول علیھا 

 -:المطلوبة  واألوراقالمستندات  -:أوال 

 .واألصل لإلطالع للمتنازل والمتنازل إلیھ صورة مستند إثبات الشخصیة **

 .  نازل من صاحب الرخصة األصلى إلى المتنازل إلیھصورة رخصة المحل مرفق بھا الت**

 . رخصة إشغال طریق الصادرة**

 . اإلیصال الدال على سداد رسم النظر**

 -:ةالمبالغ المقررة للحصول على الخدم: ثانیاً 

 ق                        ج

 )قروش رسم تنمیة موارد  ١٠ثالثة جنیھات ضریبیة نوعیة (       ٣ ١٠

 .أكتوبر فقط  ٦رسم نظر لمحافظة        ٢ -

على إیصال رسم النظر ) قروش رسم تنمیة موارد  ١٠ضریبیة نوعیة و قرش ٣٠(         - ٤٠
 )أكتوبر ٦بالنسبة لمحافظة

جنیة  ٢+ جنیة تأمین اجتماعي  ١+ قرش رسم نظر  ٥٠رسم النظر لباقي المحافظات (       ١                      ٣٠
 )خدمة حسب حافظة صندوق 

 ً  -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا

 خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیاً  حالة التنازلفى بنقل رخصة أشغال الطریق  یةاإلدارتعلن جھة 
 . المستندات المطلوبة وبعد سداد الرسوم المقررة

 

 

 


