
 

 
 طلب  تخصٌص وإقامة  مدفن

 

……  .………………..………………:العنوان ..  ………….............................…………: اسم الطالب رباعٌاً 

. ………………….…………….………….………الجن.…………..…………………:السن … …  ..........……………:المهنة 

…  ...………………….…………………:عدد أفراد األسرة ودرجة القرابة …      …………………………:اإلٌراد الشهرى 

  .……..…………:قسم .... ……... ……:سجل مدنى .. ...........…..تارٌخ صدورها ... …..……………شخصٌة : رقم البطاقة 

          عائلٌة  

 

إقرار وتعهد 

أن البٌانات المدونة عالٌه صحٌحة ولٌس لى أو ألحد من أفراد اسرتى المقٌمٌن  …………………….…………………….اقر أنا

وإذا ظهر لى أو ألفراد األسرة مدفن آخر أكون مسئوال مسئولٌة قانونٌة وللمحافظة الحق فى االستٌالء على …………معى مدفن آخر بمدٌنة 

المدفن بما علٌه من مبان دون الرجوع إلٌنا وتخصٌصها لمن ٌستحق ولٌس لً الحق فً المطالبة بأي تعوٌض ولٌس لى الحق فً البٌع أو 

التنازل للغٌر واتعهد بتقدٌم المستندات القانونٌة و سداد الرسوم المقررة خالل أسبوعٌن من تارٌخ إخطاري بموافقة اللجنة على تخصٌص المدفن 

لسنة   (5)وإنشاء المبانى طبقا لشروط الترخٌص خالل المدة القانونٌة طبقا الحكام قانون الجبانات رقم 

.  والئحته التنفٌذٌة 1966

 

مقدم الطلب                                                                                       

 .…………..…………………                                                              التوقٌع /     /تحريرا فى    

 

 

/        /        قرار لجنة الجبانات بتارٌخ        

..……………………….. ……………………………………………………………………………………………   قررت 

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

مدٌر اإلدارة ومقرر اللجنة                                                                                            

 ))..…………… ((                                                                                                  

 



 

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 
 

شأن تبسٌط اجراءات حصول المواطنٌن على الخدمات  فى1998   لسنة4248لقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  وفقاً 

 ، تلتزم الجهات اإلدارٌة المعنٌه بتقدٌم  بالمحافظات اإلدارة المحلٌة بوحداتالجماهٌرٌة ومنها خدمة طلب تخصٌص وإقامة مدفن 

الجهاز المركزى للتنظٌم   بٌن كثمرة للتعاون- 2007/ 28/6بتارٌخ الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج  الصادر 

من تحدٌد للمستندات واالوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقٌتات الزمنٌة المحددة -  ، والمحافظات واالدارة

  :واى مخالفه لذلك ترتب المسئولٌه وذلك على النحو التالى. إلنجازها أو اإلعالن عن رأٌها فى الطلب المقدم للحصول علٌها 

 

 
:  المستندات واألوراق المطلوبة  : أوالً 

 

. خرٌطة مساحٌة مبٌناً علٌها الموقع المطلوب إقامة الجبانة علٌه ــ    

. نسخ من الرسومات المعمارٌة واإلنشائٌة للمدفن معتمدة  من مهندس نقابى 3  ــ  عدد 

  ( . مع اإلطالع على األصل )  ــ  صورة بطاقة إثبات الشخصٌة  

 

 
 :المبالغ المقرره للحصول على الخدمة  : ثانٌاً 

 
 

بٌان 
مبلغ 

جنٌة  ملٌم 

-  (فقط خمسمائة مليم ال غير  ) من مساحة المدفن 2رسم انتفاع لكل م 500 

-  500  (فقط خمسمائة جنيه ال غير  )تأمين يسترد بعد بناء المدفن 

 

 
 

 : الخدمةالتوقٌتات المحددة إلنجاز: ثالثا 
   

. تعلن جهة اإلدارة قرارها فى طلب تخصٌص وإقامة مدفن فى موعد غاٌته شهر من تارٌخ التقدم بالطلب   
 
 

 
 
 

 
 

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقٌت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافٌة تحت اى مسمى 
:-  ٌمكنك اإلتصال بإحدى الجهات التالٌة 

 

 6340499 : المـــحــــافــظــــــــــة  ت 

 2902728/02: هٌئه الرقابة االدارٌة  المركز الرئٌسى بالقاهره ت 

 6353533 :مكتب الرقابة االدارٌة بالمحافظة  ت 


