
      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 طلب استرداد مضبوطات إشغاالت الطریق العام

 ......................./............................................................................................................................السید األستاذ 

 تحیة طیبة وبعد

 ..................../............................................................................................................................مقدمة لسیادتكم 

 المضبوطات التي تم التحفظ علیھا بمخازن الوحدة المحلیة عن طریق شرطة المرافق عند القیام بحملتھا ) مالك (صاحب 

 :وھي /                                        بشارع /    /        الموافق                     یوم

١- 

٢- 

٣- 

٤- 

٥- 

٦- 

٧- 

٨- 

 وااللتزام بعدم إشغال الطریق العام مرة أخري ، برجاء التفضل بالموافقة علي استرداد ھذه المضبوطات ، ومستعد لدفع الرسوم المقررة 

 ،،ل الشكر واالحترامولسیادتكم جزی

 /   /    تحریرا في    

 

 مقدم الطلب                                                                                                                                                                                              

                                                                                                       
 ................................................/االسم 

                                                                                                      
 ............................................/ ع التوقی

 

 مدینة منشأة القناطر          

 لخدمة المواطنین  التكنولوجيالمركز 

 إیصال                                                                        

 / ...............................................................المقدم من السید الطلب / ......................................... أستلمت أنا 

 ) رسوم ال/ مستندات ( مستوفیاً كافة متطلبات الحصول على الخدمة من   طلب استرداد مضبوطات إشغاالت الطریق العامبشأن 

 /       /           بتاریخ        ............................... وقید الطلب برقم                                                                                                   

 /        /         التاریخ المحدد النجاز الخدمة         

 توقیع الموظف المختص 

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



      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 جراءات الحصول على الخدمةالقواعد الحاكمة إل

ً لقرار مجلس الوزراء رقم  حصول على الخدمات الجماھیریة ال رتیسیشأن  في ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقا
 استردادمضبوطات إشغاالت الطریق العام بوحدات اإلدارة المحلیة بالمحافظاتطلب خدمة ومنھا 

كثمرة ( ١/٣/٢٠٠٣المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج الصادر بتاریخ  اإلداریةتلتزم الجھات 
والمبالغ  واألوراقمن تحدید المستندات ) والمحافظات  واإلدارة للتنظیم المركزيللتعاون بین الجھاز 

الطلب  فيھا إلنجازھا أو اإلعالن عن رأی الخدمة والتوقیتات الزمنیة المحددة ھذهالمطلوبة للحصول على 
  -: التاليو حوذلك على الن –مخالفة لذلك ترتب المسئولیة  وأي –المقدم للحصول علیھا 

 -:المطلوبة  واألوراقالمستندات  -:أوال 

 .واألصل لإلطالع بما یفید ملكیة المنشأةمستند ** 

 .  )األصل لإلطالع ( صورة البطاقة الشخصیة أو العائلیة **

 . سداد الرسوم المطلوبةاإلیصال الدال على **

 . صورة المحضر ببیان المضبوطات المتحفظ علیھا**

 .مستند ما یفید ملكیة المضبوطات** 

 -:ةالمبالغ المقررة للحصول على الخدم: ثانیاً 

ً للمعلن باللوحة اإلرشادیة بالوحدة  یتم سداد رسم النظر وضعف رسم اإلشغال باإلضافة للمصروفات اإلداریة طبقا
 المحلیة 

 ً  -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا

 المستندات المطلوبة من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیاً  أربعة أیامخالل  قررھا عن طلب االسترداد اإلدارةتعلن جھة 

  -:ملحوظة 

تلتزم كل وحدة محلیة باإلعالن بلوحھ اإلعالنات عن الرسوم المطلوبة ألداء ھذه الخدمة وكذا المصروفات اإلداریة وأي 
ً لما ورد بنص المادة   التنفذیة والئحتھ ١٩٥٦لسنة  ١٤٠من القانون رقم ) ١٣(نوع من أنواع المضبوطات وفقا

 وما  ١٩٥٦الصادر لسنة 

 .طرأ علیھا من تعدیالت

 

 

 


