
      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 سداد مخالفات إشغال طریق یفیدطلب استخراج بیان 

 رئیس مركز و مدینة منشأة القناطر/ السید 

 تحیة طیبة وبعد ،،

 ) .....................................وكیل / صاحب منشأة (بصفتي ..... /...................مقدمة لسیادتكم 

اعطائى بیان من واقع السجالت یفید سداد لمخلفات إشغال الطریق الموضحة بالطلب وذلك برجاء التكرم بالموافقة على 
 لتقدیمة إلى

 توقیع الطالب

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

رقم وتاریخ  نوع المخالفة
  المخالفة

  نتیجة البحث   تاریخ السداد قیمة المخالفة

     

 الرجوع لسجالت الحياإلفادة بالسداد بعد 

 الموظف المختص                  توقیع                                                                        

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

                                                                                                        

 

 

 مدینة منشأة القناطر          

 لخدمة المواطنین  التكنولوجيالمركز 

 إیصال

 / ...............................................................الطلب المقدم من السید ..... / ................أنا  استلمت

ً كافة متطلبات الحصول على الخدمة من  سداد قیمة مخالفات إشغال الطریق یفیداستخراج بیان بشأن طلب  ( مستوفیا
 /       /           بتاریخ        ............................... وقید الطلب برقم ) رسوم ال/مستندات ال

 /        /         التاریخ المحدد النجاز الخدمة         

 توقیع الموظف المختص 

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



      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 ى الخدمةالقواعد الحاكمة إلجراءات الحصول عل

 ً حصول على الخدمات ال رتیسیشأن  في ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨مجلس الوزراء رقم  رئیس لقراروفقا
اإلدارة المحلیة طلب استخراج بیان  یفید سداد قیمة مخالفات إشغال طریق بوحدات الجماھیریة ومنھا خدمة 

 .بالمحافظات 

كثمرة ( ٢٨/٦/٢٠٠٧الصادر بتاریخ تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیم الخدمة وفقاً للوارد بھذا النموذج 
والمبالغ  واألوراقمن تحدید المستندات ) والمحافظات  واإلدارةللتبظیم  المركزيللتعاون بین الجھاز 

الطلب  فيإلنجازھا أو اإلعالن عن رأیھا  التوقیتات الزمنیة المحددةالخدمة و ھذهالمطلوبة للحصول على 
  -: التاليو حوذلك على الن –مخالفة لذلك ترتب المسئولیة  وأي –المقدم للحصول علیھا 

 -:المطلوبة  واألوراقأوال المستندات 

 .قسیمة سداد المخالفة أو صورة منھا** 

 .أخطار بمحضر المخالفة أو صورة منھا ** 

  -:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیاً 

 بیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مبلغ
 جنیة ملیم 
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 مقابل النسخ في حالة بیان طلب ممسوح     طبقا لالئحة المالیة للموازنة العامة 
 ) ٤٥٨(مادة  ١٩٩٥لسنة 

 )٤٥٨(مادة  ١٩٩٥طبقا لالئحة المالیة للموازنة العامة لسنة        عن كل سنة مقابل نسخ
 دمغة شھادة

 

 ً  -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا

 تقدیم الطلب مستوفیاً باستخراج بیان یفید سداد مخالفات إشغال الطریق في موعد غایتھ الیوم التالي ل ةاإلدارجھة  تلتزم
 . المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة

 

 

 

 

 


