
 شمال سيناء  محافظة
 ……………… حى/ مدينة / مرآز: الوحدة المحلية 

          
 طلب استرداد مضبوطات اشغاالت الطريق العام

 
 .……………………………/ د األستاذ السي

       تحية طيبة وبعد ،،،

 .…………………………………………………………………….…………/        مقدمه لسيادتكم 

الك   ( صاحب    تى تم ا     ) م  دلتحفظ عليها بمخازن الوحدة المحلية عن طريق شرطة المرافق عن         المضبوطات ال

 .………………………………… بشارع         /      /     الموافق      …………القيام بحملتها يوم 

 -:وهى 

١(   
٢(   
٣(   
٤(   
٥(   
٦(   
٧(   
٨(   

برجاء التفضل بالموافقة على استرداد هذه المضبوطات ، ومستعد لدفع الرسوم المقررة ، وااللتزام      

 .شغال الطريق العام مرة أخرى   إ بعدم

 ولسيادتكم جزيل الشكر واالحترام ،،،

 مقدم الطلب         //        تحريرا فى       

 .………………………/ االســـم         
 ………………………/ التوقيع          

 

 

 

 
 محافظة شمال سيناء 

 حى  / مدينة / مرآز : الوحدة المحلية 
 إيصال

 ...........................................الطلب المقدم من السيد  .................. ………..........استلمت أنا 
 مــنول على الخدمة ـــ مستوفيا آافة متطلبات الحصشغاالت الطريق العامإطلب اســـترداد مضبوطات بشأن 

 /       /بتاريخ       ............... وقيد الطلب برقم )  الرسوم  /المستندات ( 
 /      /    التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة       

                                                                                           توقيع الموظف المختص
                                                                                        (....................... )   



 
 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة

م  وزراء رق س ال يس مجل رار رئ ا لق نة ٤٢٤٨وفق ول ١٩٩٨ لس راءات حص يط إج أن تبس ى ش  ف

نها خدمة طلب        يرية وم ى الخدمات الجماه ن عل بوحدات استرداد مضبوطات اشغاالت الطريق العام المواطني

ية  ااإلدارة المحل نموذج      ت ، بالمحافظ ـذا ال ـوارد بهـ ا للـ ة وفق تقديـم الخدم ية ب ة المعن ات اإلداري تزم الجه تل

تاريــخ  ادر ب ات   (  ١/٣/٢٠٠٣الص ة والمحافظ ية اإلداري ن وزارة التنم تعاون بي ثمرة لل د )  آ ن تحدي م

ددة إل تات  المح ة، والتوقي ى الخدم ة للحصول عل بالغ المطلوب تندات واألوراق والم ا، أو اإلعالن المس نجازه

 :  وذلك على النحو التالى- وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية -عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها 

 - :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 .المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها صورة  -

 . لالطالع واألصلصورة إثبات الشخصية  -

 .)  إن وجد (هذه المضبوطاتمستند ما يفيد ملكية  -

 .اإليصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة  -

  - :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانيا 

م ا   نظر وضعف رس م ال داد رس تم س ة   إل        ي ن باللوح بقا للمعل ة ط غال باإلضافة للمصروفات اإلداري ش

 ) ♦ (اإلرشادية بالوحدة المحلية

 - :المحددة إلنجاز الخدمة التوقيتات : ثالثا 

  .اتعلن جهة اإلدارة قرارها فى طلب االسترداد خالل أربعة أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفي 
 

 -:ملحوظة  ♦

ذا   ة وآ ذه الخدم ة الداء ه وم المطلوب ات عن الرس ة اإلعالن اإلعالن  بلوح ية ب دة محل ل وح تزم آ تل

واع ا               وع من أن ك لكل ن ة وذل ا ورد بنص المادة          المصروفات اإلداري ا لم من ) ١٣(لمضبوطات وفق

 وما طرأ عليها ١٩٥٦ لسنة ٣٩٥ والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار    ١٩٥٦ لسنة   ١٤٠القانون رقم   

 .من تعديالت 

 
 

ة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات               تحت أى مسمى إضافيةأو مبالغ  فى حال
 : ى الجهات اآلتية يمكنك االتصال بإحد

 ٣٢٠٥٧١: المحافظة  ت 
 ٠٢ / ٢٩٠٢٧٢٨: المرآز الرئيسى بالقاهرة ت : هيئة الرقابة اإلدارية

 :مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت 
 


