محافظـــــة
مركز /مدينة  /حى
( إدارة  /قســم ) اإلشغاالت

طلب استخراج بيان يفيد
سداد مخالفات أشغال الطريق
السيد /رئيس الوحدة المحلية
( اإلشغاالت )
تحية طيبة وبعــد ،،
مقدمه لسيادتكم  ...........................................................................بصفتى ( صاحب منشأة  /وكيله )
برجـــاء التكرم بالموافقــة على إعطائى بيان من واقع السجالت يفيد ســدادى لمخالفات إشغال الطريق الموضحة
بالطلب وذلك لتقديمه إلى.

توقيع الطالب
( ………).……………….
نوع المخالفة

رقم وتاريخ المخالفة

قيمة المخالفة

تاريخ السداد

نتيجة البحث *

 ( اإلفادة بالسداد بعد الرجوع لسجالت الوحدة )

توقيع الموظف المختص
(

)

خاتم الوحدة

إيصال
الطلب المقدم من السيد ./
إستلمت
بشأن استخراج بيان يفيد سداد قيمة مخالفات إشغال الطريق مستوفيا لمتطلبات الحصول على الخدمة ( المستندات  /الرسوم ) وقيد الطلب برقـــم
.
بتاريخ / /
.
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمــة / /

توقيع الموظف المختص
)
(

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلسس السوزراء رقسم  8484لسسنة  8994فسى شسأن تبسسيط إجسراءات حصسول المسواطنين علسى الخسدمات
الجماهيرية ومنها خدمة طلب استخراج بيان يفيد سداد مخالفات إشغال الطريق ( بوحسدات اإلدارة المحليسة بالمحافظسات) ،تلتسزم
الجهسات اإلداريسسة المعنيسسه بتقسسديم الخدمسسة وفقسسا للسسوارد بهسسذا النمسسوذج الصسادر بتسساريخ  -4002 /6/44كثمسسرة للتعسساون بسسين
الجهسساز المركسسزى للتنظسسيم وا دارة والمحافظسسات  -مسسن تحديسسد للمسسستندات وا وراق  ،والمبسسالب المطلوبسسه للحصسسول علسسى
الخدمة  ،والتوقيتات الزمنيه المحدده نجازها أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها  .وأى مخالفه لسذلك ترتسب
المسئوليه وذلك على النحو التالى:

أوالً  :المستندات واألوراق المطلوبة :
 قسيمة سداد المخالفة أو صورة منها . -إخطار بمحضر المخالفة أو صورة منه .

ثانيا ً  :المبالغ المقرره للحصول على الخدمة :
المبلغ
مليم جنيه
8
ــ
ــ
500

بيان
مقابل النسخ ( فى حالة طلب بيان منسوخ )
مقابـــل بحث عن كـــل ســنة

طبقا لالئحة المالية للموازنة
العامة لسنة  95مادة ( ) 854

ثالثا ً  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
تلتزم جهة اإلدارة باستخراج بيان يفيد سداد مخالفات إشغال الطريق فى موعسد اايتسه اليسوم التسالى لتقسديم الطلسب مسستوفيا
المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.

فى حالة عدم الحصول على الخدمسة فسى التوقيست المحسدد  ،أو طلسب مسستندات أو مبسالب إضسافية تحست اى مسسمى يمكنسك اإلتصسال
بإحدى الجهات التالية -:
المـــحــــافــظــــــــــة ت 6940466 :
هيئه الرقابة االدارية  :المركز الرئيسى بالقاهره ت 09/9609092 :
مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة ت 6959599 :

