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

)

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا ًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  4248لسنة  1998فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات
الجماهيرية ومنها خدمة طلب استخراج بيان يفيد سداد مخالفات إشغال الطريق ( بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات ) ،تلتزم
بتاريخ  -2007 /6/28كثمرة للتعاون بين
الجهات اإلدارية المعنيه بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر
الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة والمحافظات  -من تحديد للمستندات واالوراق  ،والمبالغ المطلوبه للحصول على
الخدمة  ،والتوقيتات الزمنيه المحدده النجازها أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها  .وأى مخالفه لذلك ترتب
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
1
ــ
ــ
500

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

طبقا لالئحة المالية للموازنة
العامة لسنة  95مادة ( ) 458

ثالثا ً  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
تلتزم جهة اإلدارة باستخراج بيان يفيد سداد مخالفات إشغال الطريق فى موعد غايته اليوم التالى لتقديم الطلب مستوفيا
المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد  ،أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت اى مسمى يمكنك اإلتصال
بإحدى الجهات التالية -:
المـــحــــافــظــــــــــة ت 6340499 :
هيئه الرقابة االدارية  :المركز الرئيسى بالقاهره ت 02/2902728 :
مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة ت 6353533 :

