
 محافظة 

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

 طلب استخراج مصالحة عن مخالفات التنظيم لتقديمها إلى المحكمة

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

  تحية طيبة وبعد

  ...........................................................................................……/تكممقدمةةةس لسةةةي د

    /  /     الت ريخ .......................جهس اإلصدار...................مقومى رق/  ع ئليس/  بط قس شخصيس

 ..................................مح فظس...............ىح/ مدينس/ مركز...............................والمقيم

 ....................... رقم ف كس.......... ............تليفون رقم .................................. وبصفتى 

يمه  الحى رئ ستكم فى مخ لف ت التنظيم لتقد/ م  يفيد تص لحى مع مجلس المدينسبأرجو التكرم بمواف تى 

 :إلى المحكمس والمقيدة ضدى والموضحس بي ن ته  على النحو الت لى

 ....... .......................: .نوع المخ لفس: ............ ................ .....................موقع المخ لفس 

  /      /         لفست ريخ المخ : ..................................... ............رقم المخ لفس 

 ....................................................................................................سبب المخ لفس 

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

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

 وأننى مستعد لسداد المص ريف المقررة

،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام   

 

 

 مقدم الطلب

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

 
 

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

 

 إيصال

 ..................................................../ .............الطلب المقدم من السيد .............................. استلمت أن 

التنظةةيم لتقةةديمه  إلةةى المحكمةةس مسةةتوفي  ك فةةس متطلبةة ت الحصةةوم علةةى  مخ لفةة ت عةةنبشةة ن طلةةب الحصةةوم علةةى مصةة لحس 

 .( الرسوم/ المستندات)الخدمس 

 /    /    بت ريخ      ......................   برقم  وقيد الطلب

 /     /     الت ريخ المحدد إلنج ز الخدمس      

 توقيع الموظف المختص

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



 
 قواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة ال

 
فةةى شةة ن تبسةةيط إجةةرا ات حصةةوم  8994 لسةةنس 2424وفقةة  لقةةرار رئةةيس مجلةةس الةةوزرا  رقةةم 

طلةةب اسةةتخراا مصةة لحس عةةن مخ لفةة ت التنظةةيم ) المةةواطنين علةةى الخةةدم ت الجم ويريةةس ومنهةة  خدمةةس 

 تبوحدات اإلدارة المحليس ب لمح فظ  ( لتقديمه  إلى المحكمس
 -4002/ 44/6بتة ريخ وارد بهذا النموذا الص در تلتزم الجه ت اإلداريس المعنيس بتقديـم الخدمس وفق  لل

 مةةن تحديةةد المسةةتندات وا ورا   (والمح فظةة ت  الجهةة ز المركةةزى للتنظةةيم وا دارة بةةين  كثمةةرة للتعةة ون
، أو اإلعالن عن رأيه  فى الطلةب والمب لغ المطلوبس للحصوم على الخدمس، والتوقيت ت  المحددة إلنج زو 

 :وذلك على النحو الت لى  - وأى مخ لفس لذلك ترتب المسئوليس -المقدم للحصوم عليه  

 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 

  (.لالطالع) أو توكيم رسمى فى ح لس الوك لسالمستند المثبت لصفس مقدم الطلب 

 سإيص م بسداد الغرام ت المستحقس للمح فظ. 

  إخط ر بمحضر المخ لفس أو صورة منه. 

 إيص م سداد الرسوم المقررة. 

 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانيا 

  جنيه قرش
 مق بةةةةم النسةةةةخ عةةةةن كةةةةم ورقةةةةس مةةةةن أورا  المسةةةةتخرا( فقةةةةط جنيهةةةة  واحةةةةدا) 8 -

 .أو الصور المطلوبس
يهةة  وذلةةك إذا كةة ن رسةةم بحةة  عةةن كةةم سةةنس يةةراد البحةة  ف( فقةةط خمسةةون قرشةة  ) - 00

 .المطلوب يستدعى البح  فى الملف ت

 :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة: ثالثا  

تلتزم جهس اإلدارة ب ستخراا بي ن يفيد المص لحس عن مخ لفة ت التنظةيم لتقةديمه  إلةى المحكمةس فةى 

 .موعد أقص ه أسبوع من ت ريخ تقديم الطلب مستوفي  المستندات والرسوم المطلوبس

 

 

 

 

عدم الحصول على الخدمةة فةى التوقيةت المحةدد أو طلةب مسةتندات أو رسةوم أو مبةالغ إضةافية فى حالة 
 :يمكنك االتصال بإحدى الجهات التالية

  ت:  سالمح فظ

 04/  4904244ت (  : المكتب الرئيسى ب لق ورة ) ويئس الرق بس اإلداريس  

 ت : مكتب الرق بس اإلداريس ب لمح فظس 
 


