
 محافظة 

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

 طلب استخراج مصالحة عن مخالفات التنظيم لتقديمها إلى المحكمة

 ........................................................................................................…/ السيد

  تحية طيبة وبعد

  ...........................................................................................……تكم/مقدمة لسياد

    /  /     .......التاريخ .................جىة اإلصدار..................م/ قيمى رق / عائلية بطاقة شخصية

 ......................ى...............محافظة....................مركز/ مدينة/ ح..........يالمقيم.............

 ....................... رقم .......... فاكس........يبصفتى .................................. تليفين رقم ....

يمىا ما يفيد تصالحى مع مجلس المدينة/ الحى رئاستكم فى مخالفات التنظيم لتقدبأرجي التكرم بميافاتى 

 إلى المحكمة يالمقيدة ضدى يالميضحة بياناتىا على النحي التالى:

 ....... .......................ميقع المخالفة : ............ ................ .....................نيع المخالفة: .

  /      /        الفةتاريخ المخ رقم المخالفة : ..................................... ............

 ....................................................................................................سبب المخالفة 

....................................................................................................................

...................................…............................................................................. 

 يأننى مستعد لسداد المصاريف المقررة

،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام   

 

 

 مقدم الطلب

 ( ............................ التوقيع )            
 /   /تحريراً فى   

 
 

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

 

 إيصال

 ....................................................استلمت أنا.............................. الطلب المقدم من السيد / .............

التنظأيم لتقأديمىا إلأأى المحكمأة مسأأتيفيا كافأة متطلبأأات الحصأيى علأأى  مخالفأأات عأنبشأنن طلأب الحصأأيى علأى مصأأالحة 

 .الخدمة )المستندات/ الرسيم( 

 برقم ......................   بتاريخ      /    /     يقيد الطلب

 التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة      /     /     

 توقيع الموظف المختص

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



 
 قواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة ال

 
فأأى شأأنن تبسأأيط إجأأرا ات حصأأيى  8994 لسأأنة 2424يفقأأا لقأأرار رئأأيس مجلأأس الأأيزرا  رقأأم 

طلأأب اسأأتخراا مصأأالحة عأأن مخالفأأات التنظأأيم ) المأأياطنين علأأى الخأأدمات الجماويريأأة يمنىأأا خدمأأة 
 تبيحدات اإلدارة المحلية بالمحافظا ( لتقديمىا إلى المحكمة

 -4002/ 44/6بتاريخ يارد بىذا النميذا الصادر تلتزم الجىات اإلدارية المعنية بتقديـم الخدمة يفقا لل
 مأن تحديأد المسأتندات ياايرا   (يالمحافظأات  الجىأاز المركأزى للتنظأيم ياردارة بأين  كثمرة للتعاين

، أي اإلعالن عن رأيىا فى الطلب يالمبالغ المطليبة للحصيى على الخدمة، يالتيقيتات  المحددة إلنجازوا
 يذلك على النحي التالى:  - يأى مخالفة لذلك ترتب المسئيلية -المقدم للحصيى عليىا 

 أوال : المستندات واألوراق المطلوبة: 

  لالطالع(. أي تيكيى رسمى فى حالة اليكالةالمستند المثبت لصفة مقدم الطلب( 

 ة.إيصاى بسداد الغرامات المستحقة للمحافظ 

 .إخطار بمحضر المخالفة أي صيرة منىا 

 .إيصاى سداد الرسيم المقررة 

 ثانيا : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: 

  جنيه قرش
 فقأأأأط جنيىأأأأا ياحأأأأدا( مقابأأأأى النسأأأأخ عأأأأن كأأأأى يرقأأأأة مأأأأن أيرا  المسأأأأتخرا) 8 -

 أي الصير المطليبة.
يىأأا يذلأأك إذا كأأان )فقأط خمسأأين قرشأأا ( رسأأم بحأأن عأأن كأى سأأنة يأأراد البحأأن ف - 00

 المطليب يستدعى البحن فى الملفات.

 ثالثا : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة: 

تلتزم جىة اإلدارة باستخراا بيان يفيد المصالحة عن مخالفات التنظيم لتقديمىا إلأى المحكمأة فأى 

 ميعد أقصاه أسبيع من تاريخ تقديم الطلب مستيفيا المستندات يالرسيم المطليبة.

 

 

 

 

عدم الحصول على الخدمة فى التوقيتت المحتدد أو طلتب مستتندات أو رستوم أو مبتالغ إضتافية فى حالة 
 يمكنك االتصال بإحدى الجهات التالية:

  : ت ةالمحافظ

 04/  4904244ويئة الرقابة اإلدارية  ) المكتب الرئيسى بالقاورة (  : ت 

 مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة : ت 
 


