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

السيد /رئيس الوحدة المحلية ...........................................................
( اإلشغاالت )
تحية طيبة وبعــد ،،
مقدمه لسيادتكم  ...........................................................................بصفتى ( صاحب منشأة  /وكيله )
برجـــاء التكرم باملوافقــة على إعطائى بيان من واقع السجالت يفيد ســدادى ملخالفات إشغال الطريق املوضحة بالطلب
وذلك لتقدميه إىل ..........................................................................................................

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

رقم وتاريخ المخالفة

قيمة المخالفة

تاريخ السداد

نتيجة البحث *

( اإلفادة بالسداد بعد الرجوع لسجالت الوحدة )

توقيع الموظف المختص
( ) ........................
خاتم الوحدة

إستلمت  ................................................................... /الطلب املقدم من السيد ........................................ /
بشأن استخراج بيان يفيد سداد قيمة خمالفات إشغال الطريق مستوفيا ملتطلبات احلصول على اخلدمة ( املستندات  /الرسوم )
وقيد الطلب برقـــم  .......................................بتاريخ / /
التاريخ احملدد إلجناز اخلدمــة / /

.

.

توقيع الموظف المختص
( ) ........................

القواعد احلاكمة إلجراءات احلصول على اخلدمة
وفقا لقرار رئييس مجليس اليوزرا رقيم  2424لسينة  8994فيى شين تبسييط إجيرا ات حويوا الميواطني ليى
الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب استخراج بييا يفييد سيداد مخالفيات إشيغاا الطريي ( بوحيدات اإلدارة المحليية
بالمحافظييات ) ،تلتييزم الجهييات اإلدارييية المتني ي بتقييديم الخدميية وفقييا للييوارد به ي ا النمييو ج الوييادر بتيياريخ /6/44
 -4002كثميييرة للتتييياو بيييي الجهييياز المركيييزظ للتنظييييم واالدارة والمحافظيييات  -مييي تحدييييد للمسيييتندات
ي رويهيا فيى
واالوراق  ،والمبالغ المطلوب للحووا لى الخدمة  ،والتوقيتات الزمني المحدده النجازهيا وو اإل ي
الطلب المقدم للحووا ليها  .ووظ مخالف ل لك ترتب المسئولي و لك لى النحو التالى:

ووال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
 قسيمة سداد المخالفة وو وورة منها . -إخطار بمحضر المخالفة وو وورة من .

ثانيا  :المبالغ المقرره للحووا لى الخدمة :
المبلغ
مليم جني
8
ــ
ــ
000

بيا
مقابا النسخ ( فى حالة طلب بيا منسوخ )
مقابـــا بحث

كـــا ســنة

طبقا لالئحة المالية للموازنة
العامة لسنة  95مادة ( ) 854

ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
تلتزم جهة اإلدارة باستخراج بيا يفيد سداد مخالفات إشغاا الطري فى مو د غايتي الييوم التيالى لتقيديم الطليب
مستوفيا المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.

فى حالة دم الحويوا ليى الخدمية فيى التوقييت المحيدد  ،وو طليب مسيتندات وو مبيالغ إضيافية تحيت اظ مسيمى يمكنيك
اإلتواا بإحدظ الجهات التالية -:
المـــحــــافــظــــــــــة ت 6920299 :
هيئ الرقابة االدارية  :المركز الرئيسى بالقاهره ت 04/4904244 :
مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة ت 6909099 :

