
 محافظة شمال سيناء
 حى / مدينة / مرآز

 اإلشغاالت) قســم / إدارة ( 
 

 طلب استخراج بيان يفيد
 سداد مخالفات أشغال الطريق

 
  رئيس الوحدة المحلية/ السيد

 )اإلشغاالت ( 
 

 تحية طيبة وبعــد ،،
 )وآيله / صاحب منشأة (                         بصفتى مقدمه لسيادتكم                                                              

برجـــاء التكرم بالموافقــة على إعطائى بيان من واقع السجالت يفيد ســدادى لمخالفات إشغال الطريق الموضحة 

 .بالطلب وذلك لتقديمه إلى

             توقيع الطالب                                                                          

 )       ……………….……….( 

    

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

 

 

 )اإلفادة بالسداد بعد الرجوع لسجالت الوحدة (   •

 

 

     توقيع الموظف المختص

         (                          )  

  خاتم الوحدة       

 

 
 

 إيصال
 /.الطلب المقدم من السيد  إستلمت                                                    

)  الرسوم / المستندات ( بشأن استخراج بيان يفيد سداد قيمة مخالفات إشغال الطريق  مستوفيا لمتطلبات الحصول على الخدمة 
 /    /       . بتاريخ                                     وقيد الطلب برقـــم

 /    /       .التاريخ المحدد إلنجاز الخدمــة   
                                                                             توقيع الموظف المختص

                                                                   (                          )         
 



 

 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة
اً        رار  وفق يس  لق وزراء  مجلس  رئ م   ال ن على الخدمات    تبسيط شأن  فى   ١٩٩٨  لسنة ٤٢٤٨رق  إجراءات حصول المواطني

يرية  ة  طلب استخراج بيان يفيد سداد مخالفات إشغال الطريق             الجماه نها خدم ، تلتزم ) بالمحافظات اإلدارة المحليةبوحدات( وم
تقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج           يه ب ة المعن  آثمرة للتعاون بين وزارة التنمية - ١/٨/١٩٩٩الصادر بتاريخ الجهات اإلداري

ات  ة ، والمحافظ ة    -اإلداري ى الخدم ه للحصول عل بالغ المطلوب تندات واالوراق ، والم د للمس ن تحدي يه   م تات الزمن ، والتوقي
ا فى الطلب المقدم للحصول عليها                   ا أو اإلعالن عن رأيه وأى مخالفه لذلك ترتب المسئوليه وذلك على النحو      . المحدده النجازه

 : التالى
 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوًال 
 .قسيمة سداد المخالفة أو صورة منها  -

 .إخطار بمحضر المخالفة  أو صورة منه  -

 

 :المبالغ المقرره للحصول على الخدمة  : انيًا ث
 

طبقا لالئحة المالية للموازنة 
  )٤٥٨(  مادة ٩٥العامة لسنة 

 مليم جنيه بيان المبلغ
 )فى حالة طلب بيان منسوخ ( مقابل النسخ  

 مقابـــل بحث عن آـــل ســنة
  ) *٥٤ مادة ١٩٨٠ لسنه ١١١ق ( دمغة إيصال 
 ) * المادة األولى ١٩٨٤ لسنه ١٤٧ق ( تنمية موارد  

١ 
 ــ
 ــ
 ــ

 ــ
٥٠٠ 
٣٠٠ 
١٠٠

 

 

 .تستحق دمغة اإليصال وتنمية الموارد إذا آانت قيمة المبالغ التى يتضمنها اإليصال جنيها واحدا فأآثر* 

 

 : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثًا 

ات إشغال الطريق فى موعد غايته اليوم التالى لتقديم ال                يد سداد مخالف يان يف ة اإلدارة باستخراج ب تزم جه طلب مستوفيا           تل

 .المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة

 
 
 
 
 
 

بالغ إضافية تحت اى مسمى يمكنك اإلتصال                                   تندات أو م ة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مس ى الخدم ة عدم الحصول عل فى حال
  -:بإحدى الجهات التالية 

 
 ٣٢٠٥٧١ :المـــحــــافــظــــــــــة  ت 

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢:  المرآز الرئيسى بالقاهره ت :هيئه الرقابة االدارية 

 : مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة ت 
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