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 استرداد مضبوطات إشغاالت الطریق العام  طلب
 ........................................................................................................./السید األستاذ

 تحية طيبة وبعد
......................................................................................................... / مقدمــــــه لســــــيادتكم

لتهــا يــوم القيــام بحمالمرافـق عنــد عــن طريــق شــرطة الوحــدة المحليـة بمخــازن التــي تـم الــتحفظ عليهــا المضــبوطات ) مالــك(صـاحب 
.............................................................................. بشـــــارع /     /          الموافـــــق      .......... 
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مــرة الطريــق العــام بعــدم إشــغال لتــزام المقــررة، واالهــذه المضــبوطات، ومســتعد لـدفع الرســوم علــى اســترداد بالموافقــة برجـاء التفضــل 
 . أخرى

 واالحترام،،ولسيادتكم جزيل الشكر 
 /     / تحريرا في     

 مقدم الطلب       
 / ............................االسم
 /...........................التوقيع

 ال ــــــــإیص
 / .........................................الطلب المقدم من السيد.... ........................../ استلمت أنا

 )الرسـوم/ المسـتندات(مسـتوفيا كافـة متطلبـات الحصـول علـى الخدمـة مـن  إشـغاالت الطريـق العـاماسترداد مضـبوطات بشأن طلب 
 /        / بتاريخ     .................... وقيد الطلب برقم 
 /           / جاز الخدمة        التاريخ المحدد إلن

 توقيع الموظف المختص       
(.............................) 
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 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
علـى الخـدمات الجماهيريـة ومنهـا المـواطنين حصـول تبسـيط فـي شـأن  ١٩٩٨لسـنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم 

  .بالمحافظاتالطريق العام بوحدات اإلدارة المحلية  إشغاالتمضبوطات  استردادخدمة طلب 
وزارة كثمــرة للتعــاون بــين ( ١/٣/٢٠٠٣الصــادر بتــاريخ تلتــزم الجهــات اإلداريــة المعنيــة بتقــديم الخدمــة وفقــا للــوارد بهــذا النمــوذج 

ـــة  )والمحافظـــاتالتنميـــة اإلداريـــة  مـــن تحديـــد المســـتندات واألوراق والمبـــالغ المطلوبـــة للحصـــول علـــى الخدمـــة والتوقيتـــات الزمني
ية وذلــك علــى المحــددة إلنجازهــا، أو اإلعــالن عــن رأيهــا فــي الطلــب المقــدم للحصــول عليهــا، وأي مخالفــة لــذلك ترتــب المســئول

 : النحو التالي
 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال

 . المتحفظ عليهاالمضبوطات ببيان صورة المحضر  -
 . واألصل لإلطالعالشخصية صورة إثبات  -
 ). إن وجد(هذه المضبوطات مستند ما يفيد ملكية  -
  . المطلوبةعلى سداد الرسوم اإليصال الدال  -

 : صول على الخدمةالمبالغ المقررة للح: ثانيا
 * بالوحدة المحليةاإلرشادية طبقا للمعلن باللوحة للمصروفات اإلدارية باإلضافة وضعف رسم اإلشغال رسم النظر يتم سداد 

 : التوقيت الزمني للحصول على الخدمة: ثالثا
 . مستوفياتقديم الطلب خالل أربعة أيام من تاريخ االسترداد في طلب قرارها جهة اإلدارة تعلن 

 -:ملحوظة* 
وذلـك لكـل نـوع اإلداريـة وكذا المصروفات هذه الخدمة المطلوبة ألداء اإلعالنات عن الرسوم بإعالن بلوحة كل وحدة محلية تلتزم  

ــالقرار التنفيذيــة والئحتــه  ١٩٥٦لســنة  ١٤٠مــن القــانون رقــم ) ١٣(بــنص المــادة وفقــا لمــا ورد المضــبوطات مــن أنــواع  الصــادرة ب
 من تعديالت ما طرأ عليها و  ١٩٥٦لسنة  ٣٩٥

 
 
 

         
 
 
 
 
 


