
  محافظـــــة
 حى / مدينة / مركز

 اإلشغاالت( قســم / إدارة ) 

 
 طلب استخراج بيان يفيد

 سداد مخالفات أشغال الطريق
 

  رئيس الوحدة المحلية/ السيد
 (اإلشغاالت ) 

 
 تحية طيبة وبعــد ،،

  (وكيله / صاحب منشأة ) بصفتى  ...........................................................................مقدمه لسيادتكم  
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

 /.مقدم من السيد الطلب ال إستلمت                                                    
          وقيد الطلب برقـــم(  الرسوم / المستندات ) بشأن استخراج بيان يفيد سداد قيمة مخالفات إشغال الطريق  مستوفيا لمتطلبات الحصول على الخدمة 

 /    /       .بتاريخ                 
 /    /       .التاريخ المحدد إلنجاز الخدمــة   

 ظف المختصتوقيع المو
         )                           ( 



طبقا لالئحة المالية للموازنة 
 (  854) مادة  95العامة لسنة 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

إجاراءات حصاول الماواطنين علاى الخادمات  تبسايطشاأن فاى  8994 لسانة 8484رقام  الاوزراء مجلا  رئاي  لقارار وفقاا        
، تلتازم (بالمحافظاات اإلدارة المحلياة بوحادات) ومنها خدمة  طلب استخراج بيان يفيد سداد مخالفات إشاغال الطرياق  الجماهيرية

 بااين  كثماارة للتعاااون -4002/ 44/6بتاااريخ الصااادر الجهااات اإلداريااة المعنيااه بتقااديم الخدمااة وفقااا للااوارد بهااذا النمااوذج 
ماان تحديااد للمسااتندات وا وراق ، والمبااالب المطلوبااه للحصااول علااى    -والمحافظااات  الجهاااز المركاازى للتنظاايم وا دارة

وأى مخالفاه لاذلك ترتاب . الخدمة ، والتوقيتات الزمنيه المحدده  نجازها أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصاول عليهاا 
 : المسئوليه وذلك على النحو التالى

 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوالً 

 .ة سداد المخالفة أو صورة منها قسيم -

 .إخطار بمحضر المخالفة  أو صورة منه  -

 

 :المبالغ المقرره للحصول على الخدمة  : ثانياً 

 

 بيان
 المبلغ

 مليم جنيه
 (فى حالة طلب بيان منسوخ ) مقابل النسخ  

 

 مقابـــل بحث عن كـــل ســنة
 

8 
 ــ
 

 ــ
500 
 
 

 

 

 

 : ة إلنجاز الخدمة التوقيتات المحدد: ثالثاً 

تلتزم جهة اإلدارة باستخراج بيان يفيد سداد مخالفات إشاغال الطرياق فاى موعاد هايتاه الياوم التاالى لتقاديم الطلاب مساتوفيا           

 .المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة

 
 

 
 
 
 
 
 

و مباالب إضاافية تحات اى مسامى يمكناك اإلتصاال فى حالة عادم الحصاول علاى الخدماة فاى التوقيات المحادد ، أو طلاب مساتندات أ
-  :بإحدى الجهات التالية 
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