
 محافظة الجیزة       
 حى بوالق الدكرور     

 المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین
 القیاسیة إجراءات التشغیل

 سداد مخالفات اشغال الطریق   استخراج بیان یفید طلب :)  ٣(  رقمنموذج 
 ١/١/٢٠١٠ :تاریخ اإلصدار ١: رقم اإلصدار ٥٦لسنة  ١٤٠قانون رقم : المرجع

 

 ایصــــــال
 ٠٠٠٠٠٠  ٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ لب المقدم من السید الط ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ استلمت أنا 

 بشأن استخراج بیان یفید سداد قیمة مخالفات اشغال الطریق مستوفیاً لمتطلبات الحصول على الخدمة 

 /     /  بتاریخ     ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ وقید الطلب برقم  )الرسوم / المستندات ( 
 

 ) توقیع الموظف المختص (                                                                      

 

 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ السید  
                                                      

 ) غاالتــــاإلش(

 ،، تحیھ طیبھ وبعد                                      

 )وكیلھ / صاحب منشأة (بصفتى  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مقدمھ لسیادتكم 

برجاء التكرم بالموافقھ على إعطائى بیانا من واقع السجالت یفید سدادى لمخالفات إشغال الطریق الموضحھ     

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بالطلب  وذلك لتقدیمھ إلى 

 توقیع الطالب                  
                                                                                                                                          

     )٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠( 
 *نتیجھ البحث  تاریخ السداد قیمھ المخالفھ رقم وتاریخ المخالفھ نوع المخالفة

     

          
 )اإلفاده بالسداد بعد الرجوع لسجالت الوحدة *(

          
 

 توقیع الموظف المختص                               
              )...................................( . 

 
 الوحدةخاتم 

 
 



  خدمة  علىإلجراءات طلب الحصول  الحاكمةواعد الق)  ٣( نموذج رقم 
 

 

        

داد  ١٩٩٨لسنھ  ٤٢٤٨الحى مجلس الوزراء رقم  سلقرار رئیوفقا          د س ان یفی ب إستخراج بی ھ طل ى خدم ول عل أن تیسیر الحص ى ش ف

 ) .بقطاع اإلداره المحلیھ (مخالفات إشغال الطریق 

دات و األوراق المطلوبھ والرسوم االزمھ إلجراءات طلب تلتزم الجھات اإلداریھ بالنموذج الصادر من وزیر الدولھ للتنمیھ اإلداریھ بتحدید المستن

الغ  ى مب وم أو تقاض رى أو تحصیل رس ب مستندات  أخ الحصول على ھذه الخدمھ والتوقیتات الزمنیھ إلنجازھا ، وال یجوز للجھات اإلداریھ طل

م الخدمھ فى التوقیت المحدد لھا ، ویلغى كل نص أو تحت  أى مسمى من المسمیات غیر الوارد النص  علیھا فى ھذا النموذج مع االلتزام  بتقدی

 :حكم یخالف ما یلى 

 :المطلوبة مستندات واألوراق: أوال
 .أو صورة منھا  المخالفةقیمھ سداد  -

 .إخطار بمحضر المخالفھ أو الصوره  منھ  -

 :ألداء الخدمة الالزمةالرسوم والمبالغ : ثانیا

 مبلغ
 نوع الرسم

 جنیھ قرش

- 

٥٠ 

٣٠ 

١٠ 

١ 

- 

- 

- 

 

 طبقا لالئحھ المالیھ للموازنھ                          فى حالھ طلب بیان منسوخ    (مقابل النسخ 

 ) ٤٥٨(ماده  ٩٥العامھ لسنھ                     مقابل بحث عن كل سنھ                           

 ) ٥٤ماده  ١٩٨٠لسنھ  ١١١ق ( دمغھ إیصال   

 )الماده االولى  ١٩٨٤لسنھ ١٤٧ق ( تنمیھ موارد 

 .جنیھا واحد فأكثر اإلیصالیتضمنھا  التيتستحق دمغھ اإلیصال وتنمیھ الموارد إذا كانت قیمھ المبالغ *

  -: الزمنيثالثا التوقیت 
لتقدیم الطلب  التاليوم الی غایةاالداره باستخراج بیان یفید سداد مخالفات إشغال الطریق فى موعد  جھةتلتزم           

 المقررةوسداد الرسوم  المطلوبةمستوفیا المستندات 

   ١/٨/١٩٩٩االداریھ بتاریخ  للتنمیةصدر من وزیر الدولھ *

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

یمكنك االتصال بإحدى  إضافیةفى التوقیت المحدد أو طلب مستندات أو رسوم أو مبالغ  الخدمةم االحصول على فى حالھ عد

 :الجھات التالیھ 

  ٥٨٦٩١٩٣: ت :   المحافظة    

 ).بالبرید (  اإلداریة الرقابة    

  ٢٦٠٣٢٠٠ ت : االداریھ  للتنمیةوزاره الدولھ 

 


