محافظة .......................
الوحدة المحلٌة ( مركز  /مدٌنة  /حى )
( إدارة  /قسم ) االشغاالت
طلب الترخٌص أو تجدٌد الترخٌص
بإشغال الطرٌق
( ٌسري على محافظة القاهرة فقط )
بٌانات تستوفى فى حالة الترخٌص أو تجدٌد الترخٌص بإشغال الطرٌق :
اسم طالب الترخيص  /طالب التجديد……………………………………………………………………

الجنسية…… .…………..................تاريخ الميالد :

/

/

الموطن األصلى  ....................................... :الموطن الحالى .......................................... :
نوع اإلشغال  .…………………………:كيفية مباشرته .………………………………………………:
موقع اإلشغال  ..…………………………………… :مساحته ………….…………………………… :

مدة األشغال ..……………………………………....................................................……… :

بٌانات تستوفى فى حالة تجدٌد الترخٌص بإشغال الطرٌق:
رقم ترخيص اإلشغال………… تاريخ إصداره
المدة المطلوبة لتجديد ترخيص اإلشغال :من

تحرٌرا فى

/

/

/
/

جهة إصداره …………تاريخ انتهائه

/
/

إلى

/

/

/

توقٌع مقدم الطلب
( ) ......................

/

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2424لسنة  8994فىى شى ن تبسىيط إجىراءاو حصىول المىواطنين للىى
الخىىدماو الجماريريىىة ومنهىىا خدمىىة طلىىب ( التىىرخيص  /تجديىىد التىىرخيص بإشىىغال الطريىىح بوحىىداو اإلدارة
المحلية بمحافظة القاررة.
تلتىىزم الجهىىاو اإلداريىىة المتنيىىة بتقديددىىدم الخدمىىة وفقدىىدا للدىىدوارد بهدىىدبا النمىىوب الصىىادر بتاريدىىدخ 4002/2/8
(كثمرة للتتاون بين وزارة التنمية اإلداريىة والمحافظىاو مىن تحديىد للمسىتنداو واألوراح والمبىالم المطلوبىة
للحصول للى الخدمة والتوقيتاو المحددة إلنجازرا  ،أو اإللالن لن رأيها فى الطلب المقدم للحصول لليها -
وأى مخالفة لبلك ترتب المسئولية  -وبلك للى النحو التالى :
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة -:
 مستندات رئٌسٌة تقدم فى حالتى طلب (الترخٌص أو تجدٌد الترخٌص ) بإشغال الطرٌق :
 صورة مستند إثباو الشخصية ( بطاقة شخصية  /لائلية  /رقم قومى ....الخ واألصل لالطالع اإليصال الدال للى سداد رسم النظر مستوفيا الدمغة.

فى حالة طلب الترخٌص بإشغال الطرٌق تقدم المستندات اآلتٌة باإلضافة إلى المستندات الرئٌسيٌة
السابقة :

 صورة ترخيص المحل مع االطالع للى األصل. رسم رندسى أو كروكى لموقع األشغال 0 صورة البطاقة الضريبية ( مع االطالع للى األصل 0

فييى حاليية طلييب تجدٌييد التييرخٌص بإشييغال الطرٌييق تقييدم المسييتند اآلت يً باإلضييافة إلييى المسييتندات
الرئٌسٌة السابقة :

 الرخصة أو اإليصال الدال للى سداد رسوم ترخيص اإلشغال أو تجديده.ثانٌا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة -:
قرش جنٌه
80

3

( ثالثة جنيهاو ضريبة نولية ولشر قروش رسم تنمية موارد للى الترخيص النهائى .

80

-

( لشرة قروش ثمن نموب الترخيص لند صرفه .

ربا باإلضافة إلى المبالم المقررة وفقا لنوع اإلشغال الموضح بالجدول التالى :

مبلغ
ملٌم جـ

-

4
8

200

-

200

-

200

-

420

-

420

-

اشغاالت الطرٌق
طيييييرق النيييييوم األول بم ميييييات
العمارة
رسم نظر
يوميا ً للمتر المربع لن كل المدة
فى طرح الدرجة الممتازة
يومي ىا ً للمتىىر المربىىع لىىن الشىىهر
األول لطرح الدرجة األولى
يوميا ً للمتر المربع لن الشهرين
التاليين لطرح الدرجة األولى
يوميىىىا ً للمتىىىر المربىىىع لىىىن بىىىاقى
المدة لطرح الدرجة األولى
يومي ىا ً للمتىىر المربىىع لىىن الشىىهر
األول لطرح الدرجة الثانية
يوميا ً للمتر المربع لن الشهرين
التاليين لطرح الدرجة الثانية
وتكون التأمٌنات كاألتى -:
الطىىىىىىرح الممتىىىىىىازة  -:لشىىىىىىرة
جنيهاو لن كل متر طىولى مىن
الواجهة للى أال يقل الت مين لن
خمسون جنيها.
طىىىرح الدرجىىىة األولىىىى والثانيىىىة
والثالثة -:
خمسىىىة جنيهىىىاو لىىىن كىىىل متىىىر
طولى من الواجهة للىى أال يقىل
التىىى مين لىىىن خمسىىىة ولشىىىرون
جنيها

مبلغ
ملٌم جـ

اشغاالت الطرٌق
فترٌنات العرض وبروز ألبيواب
والحلٌات

-

4
42
82

7 200
-

2

-

2

4 200

رسم نظر
لىىىن المتىىىر المربىىىع يوميىىىا فىىىى
طىىرح النىىوع األول مىىن الدرجىىة
الممتازة
لىىىن المتىىىر المربىىىع سىىىنويا فىىىى
طىىرح النىىوع األول مىىن الدرجىىة
األولى
لىىىن المتىىىر المربىىىع سىىىنويا فىىىى
طىىرح النىىوع األول مىىن الدرجىىة
الثانية
لىىىن المتىىىر المربىىىع سىىىنويا فىىىى
طىىرح النىىوع األول مىىن الدرجىىة
الثالثة
لىىىن المتىىىر المربىىىع سىىىنويا فىىىى
طىىرح النىىوع الثىىانى مىىن الدرجىىة
األولى
لىىىن المتىىىر المربىىىع سىىىنويا فىىىى
طىىرح النىىوع الثىىانى مىىن الدرجىىة
الثانية
وٌكون التيأمٌن مسياوٌا لرسيوم
سنة كاملة

مبلغ
ملٌم جـ
4
7 200
2 200
4 420
8 200
8 400
720

-

-

4
3

-

4

-

8

اشغاالت الطرٌق
الفترٌنات المعدة البٌع  /األكشاك
رسم نظر
ل ىن المتىىر المربىىع سىىنويا فىىى طىىرح
النوع األول من الدرجة الممتازة
لىىن المتىىر المربىىع سىىنويا فىىى طىىرح
النوع األول من الدرجة األولى
لىىن المتىىر المربىىع سىىنويا فىىى طىىرح
النوع األول من الدرجة الثانية
لىىن المتىىر المربىىع سىىنويا فىىى طىىرح
النوع األول من الدرجة الثالثة
لن المتر المربىع سىنويا فىى الطىرح
النوع الثانى من الدرجة األولى
لىىن المتىىر المربىىع سىىنويا فىىى طىىرح
النوع الثانى من الدرجة الثانية
وٌكون التأمٌن مساوٌا لرسوم سنة
كاملة
السقائف والتندات والمظالت
رسم نظر
سنويا لن كل سقيفة أو تنده أو مظلة
فىىى طىىرح النىىوع األول مىىن الدرجىىة
الممتازة وطرح النولين من الدرجة
األولى
سنويا لن كل سقيفة أو تنده أو مظلة
فى طرح النولين من الدرجة الثانية
سنويا لن كل سقيفة أو تنده أو مظلة
فىىى طىىرح النىىوع األول مىىن الدرجىىة
الثالثة
ويتتدد الرسم بتتىدد فتحىاو األبىواب
تحو السقيفة أو التندة أو المظلة
وٌكيييون التيييأمٌن مسييياوٌا لرسيييوم
سنه كاملة

ملحوظة :
 يسدد قيمة الت مين فى حالة ترخيص ب شغال الطريح فقط .
 فىى حالىىة تتىىدد نسىىخ او صىىور التىىرخيص التىىى تحىىتفظ بهىا الوحىىدة المحليىىة لىىدوالى التمىىل بهىىا فىىال يتحمىىل
المتتامل متها سوى الضريبة المستحقة للى نسخة او صورة واحدة من تلك النسخ او الصور .
ثالثا  :التوقٌتات المحددة إلنجاز الخدمة :
 تتلىىن جهىىة اإلدارة قراررىىا فىىى طلىىب التىىرخيص أو تجديىىد التىىرخيص بإشىىغال الطريىىح خىىالل خمسىىةلشر يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة متطلباو الحصول للى الخدمة .
فى حالة عدم الحصول على الخدمة فيى التوقٌيت المحيدد أو طليب مسيتندات أو مبيالغ إضيافٌة ٌمكنيك االتصيال
بإحدى الج ات اآلتٌة :
المحافظة و :
ريئة الرقابة اإلدارية :المركز الرئيسى بالقاررة و 04 / 4904744 :
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة و :

الوحدة المحلٌة  :مركز  /مدٌنة  /حى بمحافظة .............
إدارة /قسم  /االشغاالت
إٌصال
استلمو أنا  .......................................الطلب المقدم من السيد ......................................................
بش ن طلب (الترخيص  /تجديد الترخيص بإشغال الطريح مستوفيا كافة متطلباو الحصددددددول للىى الخدمدددددددددددددددىدة
/
/
( المستنداو  /الرسوم وقيد الطلب برقم  ...............بتاريخ
/
/
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة
توقٌع الموظف المختص
( .......................

