
      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 للمبانيتصریح بتوصیل المرافق  طلب

 )المقامة بالمناطق العشوائیة ( 

 الھندسیة  اإلدارةمدیر /  األستاذالسید 

 ......تحیة طیبة وبعد 

 -: بىالتخاذ ما یلزم نحو التصریح لي بتوصیل المرافق التالیة للعقار الخاص  بالتنبیھأرجو التكرم 

 میاه 
  كھرباء. 
  صحيصرف . 

  -: یليكما  وبیاناتي          

 / .................................................................................................................االسم 

 / .......................................................................................................... اإلقامةمحل 

 :...........................................................................موقع العقار المطلوب توصیل المرافق إلیة 

 /       /      تحریرا في    

 وقیع مقدم الطلب ت

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

 مدینة منشأة القناطر         

 لخدمة المواطنین  التكنولوجيالمركز 

 

 إیصال

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

المستندات (المقامة العشوائیة مستوفیا كافة متطلبات الحصول على الخدمة  للمبانيبشأن طلب تصریح بتوصیل مرافق 
 /      /       وقید الطلب رقم           بتاریخ    ) الرسوم / 

 /      /       التاریخ المحدد النجاز الخدمة      

 توقیع الموظف المختص

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

 

 



      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 إلجراءات الحصول على الخدمةالقواعد الحاكمة 

ب تصریح بتوصیل  في ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم  ة طل ى الخدم شأن تیسیر الحصول عل
 ٠بوحدات اإلدارة المحلیة بالمحافظات )  صحيصرف  –كھرباء  – میاه( المقامة بالمناطق العشوائیة  للمبانيالمرافق 

اریخ تلتزم الجھات اإلداریة المع ادر بت ً للوارد بھذا النموذج الص ین ( ٢٣/٧/٢٠٠٧نیة بتقدیم الخدمة وفقا اون ب رة للتع كثم
ذه ) للتنظیم واإلدارة والمحافظات  المركزيالجھاز  ى ھ ة للحصول عل الغ المطلوب تندات واألوراق والمب د المس ن تحدی م

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

 ً  : المستندات واألوراق المطلوبة : اوال

 ٠صورة مستند إثبات شخصیة واألصل لإلطالع  -
 ٠واألصل لإلطالع اإلیجارصورة عقد الملكیة أو عقد  -
ً  إذابالبراءة  نھائيحكم  -  ٠عنھ محضر مخالفات كان المبنى محررا
 )حالة إقامة العقار على ارض زراعیة أو بالقرب منھا  في(خطاب من اإلدارة الزراعیة بعدم وجود مخالفات  -
  مبانيرخصة  -
  مبانيمحضر  -
 تقریر الخبیر  -
  رسميكشف  -
 حكم المحكمة  -
 شھادة بعدم االستئناف -

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیاً 

 ملیم      جنیة

 )فقط جنیھات الغیر ( رسم إصدار عن كل مرفق          ٢ـ         

 ) ١٩٨٠لسنة  ١١١من قانون الدمغة  رقم  ٨٩مادة (ـ          دمغة نوعیة على كل تصریح بالحفر       ٩٠

ق الجھةتعدھا  التيأنھ یتم سداد قیمة المقایسة  إلىباإلضافة  د توصیل المرف د الحصول  المسئولة عن المرفق فیھا عن وبع
 ٠على موافقة الوحدة المحلیة 

ل  ولدواعيتحتفظ بھا الوحدة المحلیة  التيحالة تعدد نسخ أو صور الترخیص  في: ملحوظة  ل المتعام العمل بھا فال یتحم
 معھا سوى الضریبة المستحقة على نسخة أو صورة من تلك النسخ أو الصور

 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثاً 

ً من تاریخ تقدیم الطلب                               خمسة عشر یوما

 


