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

 

 طلب استخراج مصالحة عن مخالفات التنظيم لتقديمها إلى المحكمة

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

  تحية طيبة وبعد

  ...........................................................................................……/مقدمة لسيادتكم

    /   /    التاريخ .......................جهة اإلصدار...................مقومى رق/  عائلية/  بطاقة شخصية 

 ..................................محافظة...............حى/ مدينة/ آزمر...............................والمقيم

 ............. .......... رقمفاآس.......... ............تليفون رقم .................................. وبصفتى 

التنظيم لتقديمها إلى المحكمة الحى رئاستكم فى مخالفات / ما يفيد تصالحى مع مجلس المدينةبأرجو التكرم بموافاتى 

 :والمقيدة ضدى والموضحة بياناتها على النحو التالى

 ....... .......................: .نوع المخالفة: ............ ................ .....................موقع المخالفة 

          /      /تاريخ المخالفة .: ..................................... ...........رقم المخالفة 

…..................................................................................… :سبب المخالفة 

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

.................................................................................................................... 
 وأننى مستعد لسداد المصاريف المقررة

،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام   
 
 

 مقدم الطلب
  )............................ (التوقيع             

  //  تحريرًا فى   
 
 

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

 
 إيصال

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

ى مصالحة  ات التعنبشأن طلب الحصول عل ى  مخالف بات الحصول عل ة متطل توفيا آاف ة مس ى المحكم تقديمها إل يم ل نظ

 .) الرسوم/ المستندات(الخدمة 

 /    /    بتاريخ      ......................   برقم  وقيد الطلب

 /     /     التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة      

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



 
 د الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة القواع

 
م   وزراء رق يس مجلس ال رار رئ ا لق نة ٤٢٤٨وفق ى  ١٩٩٨ لس ن عل راءات حصول المواطني يط إج أن تبس ى ش  ف

نها خدمة         يرية وم  بوحدات اإلدارة    )طلب استخراج مصالحة عن مخالفات التنظيم لتقديمها إلى المحكمة        ( الخدمات الجماه
ية بالمحافظات    تزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريـخ               ،   المحل  ١/٣/٢٠٠٣تل

ن وزار      (   تعاون بي ثمرة لل ة      ةآ ية اإلداري من تحديد المستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول         )والمحافظات    التنم
ا، أو اإلعال              تات  المحددة إلنجازه ة، والتوقي ى الخدم ا فى الطلب المقدم للحصول عليها           عل وأى مخالفة لذلك    -ن عن رأيه

 : وذلك على النحو التالى - ترتب المسئولية

 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 
 ).لالطالع (أو توآيل رسمى فى حالة الوآالةالمستند المثبت لصفة مقدم الطلب  •
 .إيصال بسداد الغرامات المستحقة للمحافظة •
 .محضر المخالفة أو صورة منهاإخطار ب •
 .إيصال سداد الرسوم المقررة •

 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانيا 
 قرش جنيه 
دا ( يها واح ط جن تخرج    ) فق ن أوراق المس ة م ل ورق ن آ خ ع ابل النس مق

 .أو الصور المطلوبة
١ - 

ا ( ط خمسون قرش ا ) فق ك إذا آ يها وذل راد البحث ف نة ي ل س م بحث عن آ ن رس
 .المطلوب يستدعى البحث فى الملفات

- ٥٠ 

 ٩٠ - .ضريبة دمغة نوعية عن آل ورقة من أوراق الشهادة) فقط تسعون قرشا (
 ١٠ - . رسم تنمية موارد عن آل ورقة من أوراق الشهادة) فقط عشرة قروش (
 ٣٠ - .دمغة إيصال )ون قرشا ــفقط ثالث(
 ١٠ - اإليصالرسم تنمية موارد على ) عشرة قروش  فقط(

 ٩٠ ٢ اإلجمالى جنيهان وتسعون قرشا فقط ال غير

 

 :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة: ثالثا  
تلتزم جهة اإلدارة باستخراج بيان يفيد المصالحة عن مخالفات التنظيم لتقديمها إلى المحكمة فى موعد أقصاه أسبوع                                    

 .لمطلوبة    من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات والرسوم ا                 

 

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو رسوم أو مبالغ إضافية يمكنك االتصال   

 :بإحدى الجهات التالية

 ٣٢٠٥٧١ ت  : ة المحافظ   

 ت )  : المكتب الرئيسى بالقاهرة          ( هيئة الرقابة اإلدارية         

 ت  : مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة             

 

    ٠٢ / ٢٩٠٢٧٢٨ 


	ãÍÇÝÙÉ ÔãÇá ÓíäÇÁ
	ØáÈ ÇÓÊÎÑÇÌ ãÕÇáÍÉ Úä ãÎÇáÝÇÊ Çá�
	
	
	æÊÝÖáæÇ ÈÞÈæá ÝÇÆÞ ÇáÇÍÊÑÇã ¡¡¡

	ÅíÕÇá
	
	
	ÊæÞíÚ ÇáãæÙÝ ÇáãÎÊÕ





	ÇáÞæÇÚÏ ÇáÍÇßãÉ áÅÌÑÇÁÇÊ ÇáÍÕæá �

