
 ءانيس لامشمحافظة 
 .....................ىح/   مدينة/ مرآز: الوحدة المحلية 

 
 

 طلب الحصول على مصالحة فى مخالفات شئون البيئة
 

 
 رئيس الوحدة المحلية/ السيد األستاذ

 
 …تحية طيبة وبعد 

 ................ .......... ضدى رقم  بالمحضريرجى التفضل بالموافقة على التصالح فى المخالفة المحررة

 .             قسم تحسين البيئة ، علما بأننى أتعهد بعدم تكرار هذه المخالفة / بمعرفة إدارة       /    /بتاريخ     

 

 :وبياناتى آالتالى 

 .. ……………………………………………………………………………………………………………………………:االسم 

 ..……………………………………………………………………………………………………………………………:العنوان 

  ……………............…………تاريخ وجهة اإلصدار............................)قومى/ عائلية  /شخصية ( بطاقةالرقم 

 .. …………………………………………………………………………………………………………………:المهنة أو النشاط 

 ..………………………………………………………………………………………………:عنوان مزاولة المهنة أو النشاط 

 .بأننى مستعد لدفع الرسوم المقررة ، ومرفق لسيادتكم المستندات المطلوبة علما 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

 
 :     /        /تحريرا فى 

                                                                   مقدم الطلب     
 ......................... :االســـم                                                        
 .........................:                                                    التوقيع     

 
 
 
 
 

 ءانيس لامشمحافظة 
 ......................حى / مدينة / الوحدة المحلية لمرآز 

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

المستندات  (  آافة متطلبات الحصول على الخدمة     بشأن طلب الحصول على مصالحة فى مخالفات شئون البيئة مستوفيا            
 /       /وحددت جلسة بتاريخ    /      /       بتاريخ    . ……………وقيد الطلب برقم  )الرسوم / 

 /         /                              جاز الخدمة            التاريخ المحدد إلن
                      ص توقيع الموظف المخت             
  
                                                                                                              )……………………( .             

                                                                                                                                        



 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة 
م            وزراء رق يس مجلس ال رار رئ ا لق واطنين على   فىشأن تبسيط إجراءات حصول الم         ١٩٩٨ لسنة    ٤٢٤٨ وفق

ية      دات اإلدارة المحل ئة بوح ئون البي ات ش ى مخالف ى مصالحة ف ب الحصول عل ة طل نها خدم يرية وم ات الجماه الخدم

 .بالمحافظات 

تاريـخ          ادر ب نموذج الص ذا ال وارد به ا لل ة وفق تقديـم الخدم ية ب ة المعن ات اإلداري تزم الجه  1/٣/٢٠٠٣تل

ثمرة للتعاون بين وزارة التنمية اإلدا       (  من تحديد المستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول       )  رية والمحافظات   آ

ة، والتوقيتات  المحددة إلنجازها، أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها               ى الخدم  وأى مخالفة لذلك -عل

 :  وذلك على النحو التالى-ترتب المسئولية 

 :المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 

 ) .لالطالع ( لتوآيل الرسمى فى حالة الوآالة امستند إثبات شخصية مقدم الطلب أو  –

 .صورة المحضر المحرر بالمخالفة  –

 .اإليصال الدال على سداد المبالغ المطلوبة الداء الخدمة  –

 : المقررة للحصول على الخدمة مبالغال: ثانيا 
  :فى حالة قبول التصالح قبل التصرف فى القضية •

 . اآبر أيهمامن قيمة الحد األقصى لقيمة الغرامة % ٢٥دفع قيمة الحد األدنى للغرامة أو دفع يتم 

 .لمحكمة افى حالة قبول التصالح بعد التصرف فى القضية باإلحالة إلى  •

 . من قيمة الحد األقصى للغرامة أو قيمة الحد األدنى للغرامة آيهما اآبر% ٥٠يتم دفع 

 : الحالتين يضاف إلى ما سبق فى آلتا •

 جنيه قرش 

 ٠ توضع على محضر الصلح ) قروش رسم تنمية موارد ١٠+  قرش ضريبة نوعية ٩٠(   جنيه واحد  ١           -          

 .) قروش رسم تنمية موارد ١٠+نوعية    قرش ضريبة٣٠(سداد العلى إيصال  أربعون قرش           -         ٤٠         

ية باالعالن عن انواع مخالفات شئون البيئة والغرامة قرين آل مخالفة بحديها االدنى واالقصى وفقا            : ظة               ملحو تزم الوحدة المحل تل

 . باصدار قانون البيئة ١٩٩٤ لسنة ٤ من قانون رقم ٩٨ الى ٨٤لما ورد بالباب الرابع المواد من 

 -:التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا

 .دة المحلية باالنتهاء من موضوع الصلح خالل خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب والمستندات آاملة تلتزم الوح

 

ة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات                       ذه الخدم ى ه ة عدم الحصول عل  إضافية تحت أى     مبالغ  رسوم أو   أو فى حال
 :مسمى يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية 

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

 ٢٩٠٢٧٢٨:مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت 
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