
 محافظة الجیزة 
  حى جنوب الجیزة 

 المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین
  القیاسیة إجراءات التشغیل

   طلب استرداد مضبوطات إشغاالت الطریق العام :)  ٤( رقم  نموذج
  ١/١/٢٠١٠ :تاریخ اإلصدار  ١: رقم اإلصدار ٥٦لسنة ١٤٠قانون رقم : المرجع

 

  ـــــــــــــــال إیصـــــ

   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ الطلب المقدم من السید  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: أنا  استلمت 

  من  ٠بشأن طلب استیراد مضبوطات أشغاالت الطریق العام مستوفیاً كافة متطلبات الحصول على الخدمة 

  /        / بتاریخ     ٠٠٠٠٠٠٠وقید الطلب برقم ) الرسوم / المستندات ( 
  

  توقیع الموظف المختص                                                                                              

  

  رئیس حى جنوب الجیزة/ السید األستاذ 
  وبعد ٠٠٠تحیة طیبة     

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مقدمة لسیادتكم 
د القیام المضبوطات التى تم التحفظ علیھا بمخازن الوحدة المحلیة عن طریق شرطة المرافق عن) مالك ( صاحب 
  بحماتھا 

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بشارع ٢٠٠: /     /   الموافق  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠یوم
  : وھى 

 )١ (  
 )٢ (  
 )٣  (  
 )٤ (  
 )٥ (  
 )٦ (  
 )٧  (  
 )٨  (  

  ٠ة ، وااللتزام بعدم إشغال الطریق العام مرة أخرى برجاء التفضل بالموافقة على استرداد هذة المضبوطات ومستعد لدفع الرسوم المقرر 
  

  ولسیادتكم جزیل الشكر واالحترام ،
  مقدم الطلب                                                                             ٢٠٠/       /    تحریرًا فى      

   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/االسم                                                                                     
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ التوقیع                                                                                      

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



  خدمھ  القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على) ٤(نموذج رقم 
 

  

الخـدمات ومنهـا خدمـة تسهیل اإلجراءات الخدمة للمـواطنین فى شأن  ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس محلس الوزارء رقم     

  ٠فظات ااسترداد مضبوطات إشغاالت الطریق العام بوحدات اإلدارة المحلیة بالمح

   ١/٣/٢٠٠٣تاریخ تلتزم الجهات اإلداریة المعنیة بتقدیم الخدمة للوارد بهذا النمزذج الصادر ب

مــن للمســتندات واألوراق والمبــالغ المطلوبــة للحصــول علــى الخدمــة ) كثمــرة للتعــاون بــین وزارة التنمیــة اإلداریــة والمحافظــات ( 

وذلـك  –وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة  –والتوقیتات المحددة النجازها ، أو اإلعالن عن رأیها فى الطلب المقدم للحصول علیها 

  :حو التالى على الن

  :المستندات واألوراق المطلوبة  –أوال 
  ٠صورة المحضر ببیان المضبوطات المتحفظ علیها  -

  ٠صورة إثبات الشخصیة والصل لالطالع  -

  ٠) إن وجد ( مستند ما یفید ملكیة هذة المضبوطات  -

 ٠اإلیصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة  -

 : مة المبالغ المقررة للحصول على الخد –ثانیا 
  (*) یتم سداد رسم النظر وضعف رسم إشغال باالضافة للمصروفات اإلداریة طبقًا للمعلن باللوحة اإلرشادیة بالوحدة المحلیة 

  : التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة  –ثالثا 
    ٠تعلن جهة اإلدارة قرارها فى طلب االسترداد خالل أربعة أیام من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیا 

تلتزم كل وحدة محلیة باإلعالن بلوحة اإلعالنات عن الرسوم المطلوبة ألداء هذة الخدمة وكذا المصروفات اإلداریة : ملحوظة        

والئحتة التنفیذیة الصادرة  ١٩٥٦لسنة  ١٤٠من القانون رقم )  ١٣( وذلك لكل نوع من أنواع المضبوطات وفقًا لما ورد المادة 

  ٠ا طرأ علیها من تعدیالت وم ١٩٥٦لسنة  ٣٩٥بالقرار 

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

ك االتصال بإحدى  فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافیة تحت أى مسمى یمكن

 : الجھات األتیة 

   ١٠١ – ١٤١داخلى  – ٣٧٧٩٧٠٦٤ – ٣٧٧٩٤٨٧٦: المحافظة ت 

  ٠٢/  ٢٢٩٠٢٧٢٨المركز الرئیسى بالقاھرة ت  : ھیئة اللرقابة اإلداریة 

   ٣٣٣٧٤٣٠٢: مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 

 


