
 .......................محافظة 
 ……………… حى/ مدينة / مركز: الوحدة المحلية 

          
 طلب استرداد مضبوطات اشغاالت الطريق العام

 
 .……………………………/ د األستاذ السي

 تحية طيبة وبعد ،،،      

 .…………………………………………………………………….…………/ مقدمه لسيادتكم        

 دات التى تم التحفظ عليها بمخازن الوحدة المحلية عنن طيينش طنيطة المياعنش ع نالمضبوط( مالك ) صاحب 

 .…………………………………بطايع          /      /    المواعش       …………القيام بحملتها يوم 

- :وهى 

1)   
2)   
3)   
4)   
5)   
6)   
7)   
8)   

لتزام بيجاء التفضل بالمواعقة على استيداد هذه المضبوطات ، ومستعد لدعع اليسوم المقيية ، واال

 .طغال الطييش العام مية أخيى إ بعدم

 ولسيادتكم جزيل الطكي واالحتيام ،،،

 مقدم الطلب        / /    تحريرا فى           

 .………………………/ االســـم         

 ………………………/ التوقيع          

 

 

 

 
 .............محافظة 

 حى  / مدينة / مركز : الوحدة المحلية 
 إيصال

 ...........................................الطلب المقدم من السيد .................. ………..........مت أ ا استل
 مــنول على الخدمة ـــمستوعيا كاعة متطلبات الحص طغاالت الطييش العامإطلب اســـتيداد مضبوطات بطأن 

 /       /بتاييخ        ...............وقيد الطلب بيقم ( اليسوم   /المست دات ) 
 /      /    التاييخ المحدد إل جاز الخدمة       

 توقيع الموظف المختص                                                                                          
 

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



 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

عنننى طنننأن تبسنننيط إجنننياءات حصنننول  1998لسننن ة  4248وعقنننا لقنننياي يلنننيو مجلنننو النننوزياء يقنننم 

بوحندات اسنتيداد مضنبوطات اطنغاالت الطيينش العنام المواط ين على الخدمات الجماهييية وم ها خدمة طلب 

 .إلداية المحلية بالمحاعظاتا

 1/3/2003تلتزم الجهات اإلدايية المع ية بتقديـم الخدمة وعقا للــوايد بهــذا ال موذج الصادي بتاييـنـخ 

منننن تحديننند المسنننت دات واموياش والمبنننال  (  كثمنننية للتعننناون بنننين وزاية الت مينننة اإلدايينننة والمحاعظنننات )  

يتننات  المحننددة إل جازهننا، أو اإلعننين عننن يأيهننا عننى الطلننب المقنندم ، والتوق المطلوبننة للحصننول علننى الخدمننة

 :وذلك على ال حو التالى  -وأى مخالفة لذلك تيتب المسلولية  -للحصول عليها 

-  :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 .المحضي ببيان المضبوطات المتحفظ عليها صوية  -

 .ليطيع  وامصلصوية إثبات الطخصية  -

 .( إن وجد ) ما يفيد ملكية هذه المضبوطات مست د -

 .اإليصال الدال على سداد اليسوم المطلوبة  -

  - :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانيا 

طننغال باإلضنناعة للمصننيوعات اإلداييننة طبقننا للمعلننن باللوحننة إليننتم سننداد يسننم ال ظنني وضننع  يسننم ا        

 ( ) اإليطادية بالوحدة المحلية

-  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثا ثال

 . اتعلن جهة اإلداية قيايها عى طلب االستيداد خيل أيبعة أيام من تاييخ تقديم الطلب مستوعي 

 

  ملحوظة: -

تلتننزم كننل وحنندة محليننة بنناإلعين  بلوحننة اإلعي ننات عننن اليسننوم المطلوبننة الداء هننذه الخدمننة وكننذا 

منن ( 13) نوع منن أ نواع المضنبوطات وعقنا لمنا ويد بن ة المنادة  المصيوعات اإلدايينة وذلنك لكنل

وما طيأ عليها  1956لس ة  395واللحته الت فيذية الصادية بالقياي   1956لس ة  140القا ون يقم 

 .من تعدييت 

 
تحات أ  مسامى  إضاافيةأو مبالغ  فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات

 : ك االتصال بإحد  الجهات اآلتية يمكن
 :المحاعظة  ت 

 02/  2902728: الميكز اليليسى بالقاهية ت : هيلة اليقابة اإلدايية
 :مكتب اليقابة اإلدايية بالمحاعظة ت 

 


