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 یفید استخراج بیان  طلب
 إشغال الطریقمخالفات سداد 

 .........................................................................................../السيد رئيس الوحدة المحلية
 اإلشغاالت                                  

 ،، تحية طيبة وبعد
) وكيلــه/ صــاحب منشــأة(بصــفتي .......................................................................... / مقدمــه لســيادتكم

الموضــحة بالطلــب وذلــك إشــغال الطريــق لمخالفـات يفيــد ســدادي ســجالت بيـان مــن واقــع البالموافقــة علــى إعطــائي برجـاء التكــرم 
 .............................................. ......................................... لتقديمه إلى

 توقيع الطالب          
(.............................) 

 *نتيجة البحث تاريخ السداد قيمة المخالفة رقم وتاريخ المخالفة المخالفة نوع
 
 
 

    

 ) بالسداد بعد الرجوع لسجالت الوحدةاإلفادة * (
 توقيع الموظف المختص       

(.............................) 
 

 خاتم الوحدة 
 
 
 

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

ـــــان بشـــــأن  ـــــققيمـــــة مخالفـــــات يفيـــــد ســـــداد اســـــتخراج بي ـــــات ا إشـــــغال الطري ـــــى الخدمـــــة مـــــن مســـــتوفيا كافـــــة متطلب لحصـــــول عل
 / /        بتاريخ     .................... وقيد الطلب برقم  )الرسوم/المستندات(

 /           / التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة        
 توقيع الموظف المختص       

(.............................) 
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 لقواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمةا
علـــى الخـــدمات المـــواطنين حصـــول فـــي شـــأن تبســـيط إجـــراءات  ١٩٩٨ســـنة ل ٤٢٤٨وفقـــا لقـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

، تلتـزم )بوحـدات اإلدارة المحليـة بالمحافظـات( إشـغال الطريـقبيـان يفيـد سـداد مخالفـات اسـتخراج الجماهيرية ومنها خدمة طلب 
كثمــرة للتعــاون بــين الجهـــاز   ٢٨/٦/٢٠٠٧ت اإلداريــة المعنيــة بتقــديم الخدمـــة وفقــا للــوارد بهــذا النمــوذج الصـــادر بتــاريخ الجهــا

المركــزي للتنظــيم واإلدارة والمحافظـــات مــن تحديـــد المســتندات واألوراق والمبــالغ المطلوبـــة للحصــول علـــى الخدمــة والتوقيتـــات 
ن رأيهــا فـي الطلــب المقــدم للحصـول عليهــا، وأي مخالفــة لـذلك ترتــب المســئولية وذلــك الزمنيـة المحــددة إلنجازهــا، أو اإلعـالن عــ

 : على النحو التالي
 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال

 . أو صورة منهاقسيمة سداد المخالفة  -
 .أو صورة منهبمحضر المخالفة إخطار  -

 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانيا
 

 مبلغ
 ــــــــــان بيـــــــ

 جنيه   مليم
 ) في حالة طلب بيان منسوخ(مقابل النسخ  ١ -

 .مقابل بحث عن كل سنة - ٥٠٠

 
 : التوقيت الزمني للحصول على الخدمة: ثالثا

سـتندات مسـتوفيا الملتقـديم الطلـب اليـوم التـالي غايتـه الطريـق فـي موعـد سـداد مخالفـات بيان يفيد تلتزم الجهة اإلدارية باستخراج 
 . وسداد الرسوم المقررةالمطلوبة 

 
 

يمكنـك االتصـال تحت أي مسمى المحدد، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية عدم الحصول على الخدمة في التوقيت في حالة 
  -:بإحدى الجهات التالية

 ٠٢/ ٢٩٠٢٧٢٨ :المركز الرئيسي بالقاهرة ت: رقابة اإلداريةالهيئة  
  
 

 
 

طبقا لالئحـة الماليـة للموازنـة العامـة 
 )٤٥٨(مادة  ٩٥لسنة 


