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 القیاسیة إجراءات التشغیل
خیص بإقامة وتشغیل محطھ التلیفون المحمولطلب التر  

  :تاریخ اإلصدار :رقم اإلصدار : مقانون رق: المرجع
 

 ایصـــــــــــال

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الطلب المقدم من ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: استلمت انا 

ون المحمول بشأن  ى اطلب الترخیص بإقامة وتشغیل محطھ التلیف ات الحصول عل ة متطلب ة مستوفیاً كاف لخدم

 /    /           بتاریخ  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الطلب برقم وقید ) الرسوم / المستندات ( من 

 توقیع الموظف المختص                                                             
www.giza.gov/areas/bolak/dafaulf.aspx 

 

 رئیس حي بوالق الدكرور/ السید 
 تحیه طیبه ،، وبعد

 .......................................: ...................................مقدمه لسیادتكم 

 .............................................: ......................مفوض من قبل شركة 

األرض / العقار ( محطه التلیفون المحمول أعلى سطح إلستخراج ترخیص بإقامه وتشغیل 

الكائنة ) األرض الزراعیة / الفضاء 

.........:............................................... 

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

 تندات المطلوبهومستعد لتقدیم كافة األوراق والمس
 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،

 لسیادتكممقدم 
 

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



 الخدمة القواعد الحاكمة إلجراءت الحصول على )١(نموذج 
 

 

في شان تیسیر إجراءات حصول المواطنین علي الخدمات الجماھیریة ومنھا خدمة طلب  ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
 الترخیص بإقامة وتشغیل محطة التلیفون المحمول بوحدات اإلدارة المحلیة بالمحافظات 

كثمرة التعاون بین الجھاز المركزي (  ١١/٤/٢٠١٠بھذا النموذج الصادر بتاریخ  تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا للوارد
من تحدید للمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول علي الخدمة والتوقیتات الزمنیة المحددة ) للتنظیم واإلدارة والمحافظات 

 وذلك علي النحو التالي  –ي مخالفة لذلك ترتب المسئولیة وأ –إلنجازھا أو اإلعالن عن رأیھا في الطلب المقدم للحصول علیھا 
 المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 -:  ةالمستندات المطلوبة للحصول علي الموافقة المبدئی
 لإلطالعصورة بطاقة الرقم القومي للمفوض من قبل الشركة باستخراج التراخیص واألصل  -١
اء وإقامة  المحطة ألحد مندوبیھا للتعامل مع الوحدة المحلیة والجھات االخري في خطاب تفویض من الشركة الزراعیة في إنش -٢

 إتمام إجراءات إقامة المحطة 
 .صورة عقد إیجار مكان إقامة المحطة بین الشركة ومالك العقار أو سند ملكیة األرض المزمع إقامة المحطة علیھا   -٣
 ناحیة الھندسیة وتحمل العقار إنشائیا الحمال المحطة وأجزائھاتقریر من مھندس استشاري یفید صالحیة الموقع من ال -٤
 رسم كروكي معتمد من  مكتب ھندسي للموقع المراد المحطة علیھ باألبعاد المطلوبة -٥
 شھادة منسوب من ھیئة المساحة  -٦
 خریطة مساحیة مبینا  علیھا موقع العقار علي وجھ التحدید  -٧
 ا باإلشراف علي عملیة إقامة المحطة وتركیبھا شھادة من مھندس استشاري نقابي یتعھد فیھ -٨
 موافقة الجھات المعنیة علي إقامة المحطة علیھ باألبعاد المطلوبة -٩

 المستندات المطلوبة للحصول علي الترخیص النھائي
 نموذج التصنیف البیئي معتمدا -١
 شھادة مطابقة من الجھاز القومي لالتصاالت -٢
 )في حالة إقامة محطات التلیفون بالقرب من المطارات ( شھادة مطابقة من وزارة الطیران المدني  -٣

 -:المبالغ المقررة للحصول علي الخدمة : ثانیا 
 قرش               جنیھ

 ضریبة نوعیة علي الترخیص) ثالثة جنیھات (          ٣                   ١٠
 )وتعدیالتھ ٨٠لسنة  ١١من قانون ضریبة الدمغة رقم  ٨٩طبقا للمادة رقم (                                   

 )وتعدیالتھ  ٨٤لسنة  ١٤٧طبقا للقانون رقم (                                   
تعامل معھا سوي التي تحتفظ بھا الوحدة المحلیة لدواعي العمل بھا فال یتحمل الم صفي حالة تعدد النسخ أو صور الترخی: ملحوظة 

 الضریبة المستحقة علي نسخة أو صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور 
 -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 

  یتم الحصول علي الموافقة المبدئیة علي إقامة محطة التلیفون المحمول وتوصیل الكھرباء بصفة مؤقتة علیھا خالل أسبوعین
 وفیا المستندات المطلوبةمن تاریخ تقدیم الطلب مست

  یتم إصدار الترخیص النھائي وتوصیل الكھرباء بصفة دائمة إلي محطة التلیفون المحمول خالل أسبوعین من استیفاء
 المستندات المطلوبة 

  في حالة عدم الحصول علي الخدمة في التوقیت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافیة تحت أي مسمي یمكنك االتصال
 ي الجھات اآلتیة باحد

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
ت اى  افیة تح الغ إض تندات او مب ب مس دد او طل ت المح ى التوقی ة ف ى الخدم ول عل دم الحص ة ع ى حال ف

 :مسمى یمكنك االتصال بإحدى الجھات التالیة 
 ٣٧٧٩٤٨٧٦:المحافظة  ت 

 ٢٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: /ت ) المكتب الرئیسى بالقاھرة: ( ھیئة الرقابة االداریة 
 ٢٢٩٠٢٧٢٨: مكتب الرقابة االداریة بالمحافظة ت

 


