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 مركز ومدینة اوسیم             

  المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین   
 
 

 طلب
 الترخیص بإشغال الطریقتجدید أو الترخیص 

 : الترخيص بإشغال الطريقأو تجديد في حالة الترخيص بيانات تستوفى 
.......... ./ .........تاريخ الميالد.......... / ...الجنسية................ )/ ..ترخيصتجديد ال/ الترخيص(اسم طالب 

............... / ..........نوع اإلشغال.............. ......./ الموطن الحالي.............. ..../ .......الموطن األصلي
...................... / .................................موقع اإلشغال/ ..................................... كيفية مباشرته

 ......................................../اإلشغال مدة....... / ..............مساحته
 : إضافية تستوفي في حالة تجديد الترخيص بإشغال الطريقبيانات  

 /      / تاريخ انتهائه     /     /       تاريخ إصداره     ................................... اإلشغال ترخيص رقم 
 /      / حتى     /     /        لتجديد ترخيص اإلشغال من     المدة المطلوبة 

 لسداد الرسوم المقررة،، ومستعد 
 ،،وتفضلوا سیادتكم بقبول وافر االحترام

 توقیع مقدم الطلب       
................)............(........ 

 /      / تحريرا في     
 
 

 ال ــــــــإیص
 / .........................................الطلب المقدم من السيد............... .................../ استلمت أنا

 )الرســـوم/ المســـتندات(مســـتوفيا كافــة متطلبـــات الحصـــول علــى الخدمـــة مــن  بإشـــغال طريــق) يصتجديــد التـــرخ/ التـــرخيص(بشــأن 
 /        / بتاريخ     .................... وقيد الطلب برقم وبعد سداد رسم النظر 

 /           / التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة        
 توقيع الموظف المختص       

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



 

 
 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
فــي شـأن تيســير حصـول المــواطنين علــى الخـدمات الجماهيريــة ومنهــا  ١٩٩٨لســنة  ٤٢٤٨وفقـا لقــرار رئـيس مجلــس الــوزراء رقـم 

 . عدا القاهرة فيما بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظاتبإشغال الطريق العام ) تجديد للترخيص/ الترخيص(خدمة 
وزارة كثمــرة للتعــاون بــين   ١/٣/٢٠٠٣تلتــزم الجهــات اإلداريــة المعنيــة بتقــديم الخدمــة وفقــا للــوارد بهــذا النمــوذج الصــادر بتــاريخ 

مـــن تحديـــد المســـتندات واألوراق، والمبــالغ المطلوبـــة للحصـــول علـــى الخدمـــة، والتوقيتـــات الزمنيـــة  والمحافظـــاتالتنميــة اإلداريـــة 
ازهــا، أو اإلعــالن عــن رأيهــا فــي الطلــب المقــدم للحصــول عليهــا، وأي مخالفــة لــذلك ترتــب المســئولية وذلــك علــى المحــددة إلنج

 : النحو التالي
 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال

  األصل لإلطالع) إلخ...... / رقم قومي/ عائلية/ شخصية(مقدم الطلب بطاقة إثبات الشخصية صورة مستند . 
 مستوفيا الدمغةعلى سداد رسم النظر  اإليصال الدال . 
  في حالة طلب الترخيص بإشغال الطريق(رسم هندسي أو كروكي لموقع اإلشغال .( 
  وفــي حالــة طلــب تجديــد التــرخيص بإشــغال (اإلشــغال أو تجديــده رســوم تــرخيص الــدال علــى ســداد الرخصــة أو اإليصــال

 ). الطريق

 : أو تجديد الترخيص بإشغال الطريقطلب الترخيص في حالة للحصول على الخدمة المبالغ المقررة : ثانيا
 

 مبلغ
 نــــــــــــــوع الـــــــرســــــم

 جنيه  قرش 
 . على الترخيص النهائيثالثة جنيهات ضريبة نوعية  ٣ ٠٠
 عشرة قروش ثمن نموذج الترخيص عند صرفه  - ١٠

 . ضح بالكشف المرفقإلى المبالغ المقررة لنوع اإلشغال المو هذا باإلضافة 

 : للحصول على الخدمةالتوقيت الزمني : ثالثا
تقــديم الطلــب الطريــق خـالل خمســة عشــر يومـا مــن تـاريخ التــرخيص بإشـغال  فيطلــب التـرخيص أو تجديــدقرارهـا تعلـن جهــة اإلدارة 

 . متطلبات الحصول على الخدمةمستوفيا كافة 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


