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 طلب 
 لتقدیمھا إلى المحكمةالتنظیم عن مخالفات استخراج مصالحة 

 ................................................................................................................../ السید

 تحية طيبة وبعد
 -شخصــــية (بطاقــــة / ........................................................................................................ مقدمــــه لســــيادتكم

 /     /    بتاريخ   ............ : ........جهة اإلصدار) ......................... رقم قومي –عائلية 
 ................................................محافظة .....................  حي.................................. المقيم و 

بموافتي أرجو التكرم ........................ ............................................................................................بصفتي 
 : بياناتها على النحو التاليوالمقيدة ضدي والموضحة التنظيم لتقديمها إلى المحكمة في مخالفات ...................... مع بما يفيد تصالحي 
/ رقم المخالفة............................................. ...نوع المخالفة / ............................................... موقع المخالفة

سبب المخالفة ............................................... تاريخ المخالفة ................................................ 
....................................................................... ......................................

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

........................................................................................................................... 
 ومستعد لدفع الرسوم المقررة،، 

 وتفضلوا سیادتكم بقبول وافر  االحترام،،
 /       / تحريرا في      

 توقيع مقدم الطلب
(.........................) 

 
 إیصــــــــال 

 ....................../ ...................الطلب المقدم من السيد/ ............................................ استلمت أنا
ـــــة متطلبـــــــــــــات الحصـــــــــــــول علـــــــــــــى الخدمـــــــــــــة مـــــــــــــن ) الهـــــــــــــدم/التـــــــــــــرميم(شـــــــــــــهادة بإتمـــــــــــــام أعمـــــــــــــال بشـــــــــــــأن طلـــــــــــــب   مســـــــــــــتوفيا كافــــــــ

 /        / بتاريخ     .................... برقم ........... وقيد الطلب ) الرسوم/ المستندات(
 /           / التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة        

 توقيع الموظف المختص       
............................)( 
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 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

فـي شـأن تيســير إجـراءات حصــول المـواطنين علــى الخدمـة الحكوميــة  ١٩٩٨لســنة  ٤٢٤٨وفقـا لقـرار رئــيس مجلـس الــوزراء رقـم 
بوحـدات اإلدارة المحليـة والمحافظـات، تلتـزم الجهـات  لتقديمها إلى المحكمةعن مخالفات استخراج مصالحة ومنها خدمة طلب 

كثمـرة للتعـاون بـين الجهـاز المركـزي    ٢٠٠٧/  ٦/  ٢٨اإلدارية المعنية بتقـديم الخدمـة وفقـا للـوارد بهـذا النمـوذج الصـادر بتـاريخ 
ـــة  ـــات الزمني ـــة للحصـــول علـــى الخدمـــة والتوقيت ـــالغ المطلوب ـــد المســـتندات واألوراق والمب للتنظـــيم واإلدارة والمحافظـــات مـــن تحدي

لنحـو المحددة إلنجازها أو اإلعالن عن رأيها في الطلب المقدم للحصـول عليهـا وأي مخالفـة لـذلك ترتـب المسـئولية وذلـك علـى ا
 : التالي
 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال
  لإلطالع(رسمي في حالة الوكالة أو توكيل مقدم الطلب المستند المثبت لصفة .( 
  المستحقة للمحافظةالغرامات إيصال سداد . 
  أو صورة منهاالمخالفات إخطار بمحضر . 
  الرسوم المستحقةإيصال سداد . 
 : ول على الخدمةالمبالغ المقررة للحص: ثانيا

 
 مبلغ

 نــــــــوع الــرســــــم
 جنيه قرش

 جنيها واحدا رسم نسخ عن كل ورقة من أوراق الشهادة ١ -
 خمسون قرشا مقابل بحث في السجالت عن كل سنة  - ٥٠
 خمسة جنيهات وخمسون قرشا رسم معاينة ٥ ٥٠

 
 : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة: ثالثا

 اج الشهادة خالل عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفي الرسوم والمستندات يتم استخر 
 


