
      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 المحكمة  إلي   اإلشغاالت لتقدیمھااستخراج مصالحة عن مخالفات طلب 
/ السید

.................................................................................................................................................... 
مقدمة 

 ....................................................................................................................................../...لسیادتكم
حي .....................................رقم  )عائلیة / شخصیة( بطاقة 

 .......................................محافظة...............................
فاكس .................................تلیفون رقم  ..............................................................بصفتي 

 ............................رقم
لتقدیمھا إلي المحكمة والمقیدة  اإلشغاالتأرجو التكرم بموافاتي بما یفید تصالحي مع مركز ومدینة منشأة القناطر في مخالفات 

 ضدي والموضحة 
 بیاناتھا علي النحو التالي 

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

تاریخ ......................................................:...... المخالفةرقم 
 ....................................................................المخالفة

 سبب المخالفة
 

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

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

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

 
 وإنني مستعد لسداد المصاریف المقررة 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،
 توقیع مقدم الطلب                                                           /      /                                               فيتحریرا 

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

 مدینة منشأة القناطر         
 لخدمة المواطنین  التكنولوجيالمركز 

 إیصال
 / ..................................................الطلب المقدم من السید / .................................................... أنا  استلمت

( مستوفیا كافة متطلبات الحصول علي الخدمة  إلي المحكمة  لتقدیمھااإلشغاالت مخالفات استخراج مصالحة عن بشأن طلب 
التاریخ المحدد النجاز الخدمة       /       /                      بتاریخ       ........................وقید الطلب برقم ) لرسوم ا/ المستندات 
     /      / 

 
 توقیع الموظف المختص 
 ( ....................... ) 

 

 

 

 

 

 

 



      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

ً لقرار مجلس الوزراء رقم  على المواطنین حصول ط إجراءات شأن تبسی في ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقا
استخراج مصالحة عن مخالفات التنظیم لتقدیمھا إلى المحكمة طلب خدمة الخدمات الجماھیریة ومنھا 

للوارد بھذا النموذج المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا  اإلداریةتلتزم الجھات  بوحدات اإلدارة المحلیة بالمحافظات
والمحافظات  من تحدید  واإلدارة للتنظیم المركزيكثمرة للتعاون بین الجھاز  - ٢٨/٦/٢٠٠٧الصادر بتاریخ

إلنجازھا أو  الخدمة والتوقیتات الزمنیة المحددة ھذهوالمبالغ المطلوبة للحصول على  واألوراقالمستندات 
و حوذلك على الن –مخالفة لذلك ترتب المسئولیة  وأي –یھا الطلب المقدم للحصول عل فياإلعالن عن رأیھا 

 -: التالي
 

 -:المطلوبة  واألوراقالمستندات  -:أوال 

 ) .لالطالع ( المثبت لصفة مقدم الطلب أو توكیل رسمي في حالة الوكالة مستند ال** 

 . إیصال سداد الغرامات المستحقة للمحافظة **

  .منھا  إخطار بمحضر المخالفات أو صورة**

 .إیصال سداد الرسوم المقررة **

 -:ةالمبالغ المقررة للحصول على الخدم: ثانیاً 

 قرش             جنیة

مقابل النسخ عن كل ورقة من أوراق المستخرج أو الصورة ) فقط جنیھا واحد (                ١ـــ                  
 المطلوبة 

 رسم بحث عن كل سنة یراد البحث فیھا وذلك إذا كان المطلوب) فقط خمسون قرش (  ـــ                              ٥٠

 یستدعى البحث في الملفات                                                                  

 الشھادة  ضریبة دمغة نوعیة عن كل ورقة من أوراق) فقط تسعون قرشا ( ـــ                                ٩٠

تنمیة موارد عن كل ورقة من أوراق الشھادة یستدعى البحث ) فقط عشرة قروش ( ـــ                                ١٠
 في الملفات 

 

 ً  -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا

في موعد أقصاه أسبوع من تلتزم جھة اإلدارة باستخراج یفید المصالحة عن مخالفات التنظیم لتقدیمھا إلى المحكمة 
 .تاریخ تقدیم الطلب مستوفیا المستندات والرسوم المطلوبة 

 

 

 

 


