
      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 )إنارة/ میاه(طلب تصریح بتوصیل المرافق 

 الھندسیة / السید مدیر اإلدارة 

 ....تحیة طیبة وبعد

 -:بتوصیل المرافق التالیة  ليأرجو التكرم بالتنبیھ التخاذ ما یلزم نحو التصریح 

 میاهـ 

 ـ كھرباء

 /    /       أن تقدمت للحصول على ترخیص لبنائھ بالوحدة المحلیة رئاستكم بتاریخ     ليسبق  الذيى بوذلك بالعقار الخاص 

 -:البیانات الخاصة بى  یليوفیما 

 :.................................................................................االسم 

 ................................: .......................................محل اإلقامة 

 : ....................................................موقع العقار تحت الترخیص 

بق  د س يوق رقم  ل ادر ب اء الص رخیص بالبن ب الت دم  لطل د التق ار عن ة بالعق ومات الخاص ات والرس ة البیان دیم كاف تق
............................ 

 /       /بتاریخ   

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام

 /      /   فيتحریر 

 / ......................مقدمة 

 / ......................عنوان 

 مدینة منشأة القناطر

 لخدمة المواطنین التكنولوجيالمركز 

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

 )إنارة /  میاه(   المبانيبشأن طلب تصریح بتوصیل المرافق 

ً كافة متطلبات الحصول على الخدمة   /       /     وقید الطلب رقم    بتاریخ ) الرسوم / المستندات ( مستوفیا

ف                                            /   /     التاریخ المحدد النجاز الخدمة     ع الموظ توقی
 المختص 

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

م  وزراء رق ً لقرار رئیس مجلس ال نة  ٤٢٤٨ـ وفقا ي ١٩٩٨لس ھ  ف ة ومن دمات الجماھیری ى الخ أن تیسیر الحصول عل ش
 فرعى لشقة بوحدات اإلدارة المحلیة بالمحافظات  إنارة/  میاهخدمة طلب توصیل عداد 

ً للوارد بھذا النموذج الصادر كثمرة للتعاون بین (  ١/١٠/٢٠٠٥بتاریخ  ــ تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا
ى ) للتنظیم واإلدارة والمحافظات  المركزيالجھاز  ة للحصول عل الغ المطلوب تندات واألوراق والمب د المس ن تحدی ذهم  ھ

ا  فيالخدمة والتوقیتات الزمنیة المحددة إلنجازھا أو اإلعالن عن رأیھا  ذلك  وأي –الطلب المقدم للحصول علیھ ة ل مخالف
 :وذلك على النحو  –تب المسئولیة تر

 ً  ٠)لالطالعواألصل (مستندات إثبات شخصیة مقدم الطلب  -:المستندات واألوراق المطلوبة : اوال

 اإلیجارمن عقد  صورة  
  صورة من عقد البیع 
  صورة من صحة التوقیع 
  دور المراد التوصیل لھ شھادة بعدم االستئناف لل –تقریر الخبیر  –حكم المحكمة (  المبانيصورة من محضر( 
  إلیھموضح علیة الدور المراد التوصیل  رسميكشف . 

 ً  :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثانیا

ً من تاریخ تقدیم الطلب مستوفى المستندات المطلوبة  ٠خمسة عشر یومیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


