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 البیئةفي مخالفات شئون الحصول على المصالحة طلب 
 الوحدة المحليةرئيس / السيد األستاذ

 تحية طيبة وبعد
بمعرفة /     /          بتاريخ ............... محضر ضدي رقم بالالمحررة في المخالفة على التصالح التفضل بالموافقة يرجى 

 . بعد تكرار هذه المخالفةعلما بأنني أتعهد إدارة قسم تسحين البيئة، 
 : وبياناتي كالتالي

............ : ........................................................................................................االسم
................................................................................................................... : العنوان

. .................................... وجهة اإلصدارتاريخ ) .............................. قومي/عائلية/شخصية(رقم البطاقة 
: المهنة أو النشاط

عنوان مزاولة .......................................................................................................... 
بأنني  علما: ............................................................................................. أو النشاطالمهنة 
 . المستندات المطلوبةلدفع الرسوم المقررة، ومرفق لسيادتكم مستعد 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
 :     /      / تحريرا في

 مقدم الطلب              
 : ........................االسم
 : ......................التوقيع

 
 ال ــــــــإیص

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

/ المســتندات(مســتوفيا كافـة متطلبــات الحصـول علــى الخدمـة مــن شــئون البيئـة فــي مخالفـات مصـالحة الحصـول علــى بشـأن طلــب 
 /        /      بتاريخ.......... برقم ........... وقيد الطلب ) الرسوم

 /           / التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة        
 توقيع الموظف المختص       

............................)( 
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 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

 الخــدمات الجماهيريــةإجــراءات حصــول المــواطنين  تبســيطفــي شــأن  ١٩٩٨لســنة  ٤٢٤٨وفقــا لقــرار رئــيس مجلــس الــوزراء رقــم 
  .المحلية والمحافظات بوحدات اإلدارة في مخالفات شئون البيئةالحصول على مصالحة ومنها خدمة طلب 

كثمــرة للتعــاون بــين (  ٢٠٠٣/  ٣/  ١ريــة المعنيــة بتقــديم الخدمــة وفقــا للــوارد بهــذا النمــوذج الصــادر بتــاريخ تلتــزم الجهــات اإلدا
مـن تحديـد المسـتندات واألوراق والمبـالغ المطلوبـة للحصـول علـى الخدمـة والتوقيتـات الزمنيـة  )وزارة التنمية اإلدارية والمحافظـات

الطلب المقدم للحصـول عليهـا وأي مخالفـة لـذلك ترتـب المسـئولية وذلـك علـى النحـو المحددة إلنجازها أو اإلعالن عن رأيها في 
 : التالي
 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال

 ). لإلطالع(الوكالة في حالة الطلب أو التوكيل الرسمي إثبات شخصية مقدم مستند  -
 . المحرر بالمخالفةصورة المحضر  -
 .ألداء الخدمةمطلوبة على سداد المبالغ الاإليصال الدال  -
 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانيا

 
  مبلغ
  جنيه قرش

 توضع على محضر الصلح) قروش رسم تنمية موارد ١٠+ قرش ضريبة نوعية  ٩٠(جنيها واحدا  ١ -
 )مواردقروش رسم تنمية  ١٠+ نوعية قرش ضريبة  ٣٠(ربعون قرش على إيصال السداد أ - ٤٠

وفقـا واألقصـى بحـديها األدنـى قـرين كـل مخالفـة والغرامـة شـئون البيئـة مخالفـات عن أنواع باإلعالن م الوحدة المحلية تلتز : ملحوظة
 . البيئةبإصدار قانون  ١٩٩٤لسنة  ٤من قانون رقم  ٩٨إلى  ٨٤المواد من ورد بالباب الرابع لما 
 : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة: ثالثا
 . والمستندات كاملةتقديم الطلب خالل خمسة أيام من تاريخ باالنتهاء من موضوع الصلح  الوحدة المحليةتلتزم 

 
تحــت أي مســمى أو مبــالغ إضــافية أو رســوم طلــب مسـتندات فــي التوقيــت المحــدد أو علــى هـذه الخدمــة فـي حالــة عــدم الحصــول 

 : اآلتيةبإحدى الجهات يمكنك االتصال 
 : المحافظة ت

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: بالقاهرة  تالمركز الرئيسي  هيئة الرقابة اإلدارية
   
 

 


