
 .......................محافظة 
 ……………… حى/ مدينة / مركز: الوحدة المحلية 

          
 طلب استرداد مضبوطات اشغاالت الطريق العام

 
 .……………………………/ د األستاذ السي

 تحية طيبة وبعد ،،،      

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

 دطات التى تم التحفظ عليها بمخازن الوحدة المحلية عن طريق شرطة المرافقق ع قالمضبو( مالك ) صاحب 

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

- :وهى 

1)   
2)   
3)   
4)   
5)   
6)   
7)   
8)   

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

 .شغال الطريق العام مرة أخرى إ بعدم

 ولسيادتكم جزيل الشكر واالحترام ،،،

 مقدم الطلب        / /    تحريرا فى           

 .………………………/ االســـم         

 ………………………/ التوقيع          

 

 

 

 
 .............محافظة 

 حى  / مدينة / مركز : الوحدة المحلية 
 إيصال

 ...........................................الطلب المقدم من السيد .................. ………..........لمت أ ا است
 مــنول على الخدمة ـــمستوفيا كافة متطلبات الحص شغاالت الطريق العامإطلب اســـترداد مضبوطات بشأن 

 /       /بتاريخ       . ..............وقيد الطلب برقم ( الرسوم   /المست دات ) 
 /      /    التاريخ المحدد إل جاز الخدمة       

 توقيع الموظف المختص                                                                                          
 

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

 نموذج التنظيم واالدارة
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 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

فققى شققأن تبسققيط إجققراءات حصققول  1998لسقق ة  4248وفقققا لقققرار رمققي  مجلقق  الققوزراء رقققم 

بوحقدات استرداد مضبوطات اشغاالت الطريقق العقام المواط ين على الخدمات الجماهيرية وم ها خدمة طلب 

 .اإلدارة المحلية بالمحافظات

 1/3/2003تلتزم الجهات اإلدارية المع ية بتقديـم الخدمة وفقا للــوارد بهــذا ال موذج الصادر بتاريــخ 

مققن تحديقققد المسققت دات وااوراق والمبقققال  (  كثمققرة للتعقققاون بققين وزارة الت ميقققة اإلداريققة والمحافظقققات )  

، والتوقيتقات  المحقددة إل جازهقا، أو اإلعقنن عقن رأيهقا فقى الطلقب المققدم  المطلوبة للحصول علقى الخدمقة

 :وذلك على ال حو التالى  -وأى مخالفة لذلك ترتب المسمولية  -للحصول عليها 

-  :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 .المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها صورة  -

 . لنطنع وااصلصورة إثبات الشخصية  -

 .( إن وجد ) مست د ما يفيد ملكية هذه المضبوطات -

 .اإليصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة  -

  - :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانيا 

شققغال باإلضققافة للمصققروفات اإلداريققة طبقققا للمعلققن باللوحققة إليققتم سققداد رسققم ال ظققر وضققع  رسققم ا        

 ( ) اإلرشادية بالوحدة المحلية

-  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 

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

 

  ملحوظة: -

تلتزم كقل وحقدة محليقة بقاإلعنن  بلوحقة اإلعن قات عقن الرسقوم المطلوبقة الداء هقذه الخدمقة وكقذا 

مقن ( 13)وذلك لكل  وع مقن أ قواع المضقبوطات وفققا لمقا ورد بق د المقادة المصروفات اإلدارية 

وما طرأ عليها  1956لس ة  395والمحته الت فيذية الصادرة بالقرار   1956لس ة  140القا ون رقم 

 .من تعدينت 

 
سممى تحت أى م إضافيةأو مبالغ  فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات

 : يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية 
 :المحافظة  ت 

 02/  2902728: المركز الرميسى بالقاهرة ت : هيمة الرقابة اإلدارية
 :مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت 

 


