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 القیاسیة إجراءات التشغیل
 )التصریح بالحفر إلدخال المرافق(تصریح بتوصیل مرافق للمبانى الجدیدة  ) ١(نموذج 

 "غازطبیعى  –صرف صحى –كھرباء  – میاه"
  :ارتاریخ اإلصد : رقم اإلصدار ٢٠٠٦لسنة  ١٣٨: مقانون رق: المرجع

 

 ایصـــــــــــال 
 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ الطلب المقدم من السید  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠استلمت انا 

 –صرف صحى  –كھرباء  –میاة ) التصریح بالحفر بإدخال المرافق ( بشأن طلب تصریح لتوصیل مرافق المبانى الجدیدة 

  ٠كافة متطلبات الحصول على الخدمة مستوفیا ) غاز طبیعى 

 /     / بتاریخ    ٠٠٠٠وقید الطلب برقم ) الرسوم / المستندات ( 

 

 توقیع الموظف المختص                                                                                                                

www.giza.gov/areas/bolak/dafaulf.aspx 

 

 / ..............................................السید مدیر أداره 

 ،وبعد  ٠تحیة طیبة

 :ارجو التكرم بالتنبیھ التخاذ ما یلزم نحو التصریح لى بتوصیل المرافق التالیة 

 .اه ــــــــــــمی .١

 . ءبارــــــــكھ .٢

 . صرف صحى  .٣

 ٠عى ـــغاز طبی .٤

اص ار الخ ك بالعق ى  وذل ل عل ى والحاص ھادةب تمالت   ش اریخ  مش ا         /    /  بت يوفیم ات  یل البیان

 الخاصة بى 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ االسم 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/محل اإلقامة 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:موقع العقار تحت الترخیص 

وقد سبق لى تقدیم كافة البیانات و الرسومات الخاصة بالعقار عند التقدیم لطلب الترخیص بالبناء الصادر 

 /     /   بتاریخ      ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/برقم 

 وتفضلوا بقبول فائق لالحترام

 ٢٠٠/     /   تحریرا فى    

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/مقدمھ                                                       



 الخدمة القواعد الحاكمة إلجراءت الحصول على )١(نموذج 
 

 

م        وزراء رق س ال یس مجل اًلقرار رئ نة  ٤٢٤٨وفق دمات  ١٩٩٨لس ى الخ ول عل یر الحص أن تیس ى ش ف

 .الجماھیریة ومنھا خدمة طلب تصریح بتوصیل مرافق للمبانى الجدیدة بوحدات اإلدارة المحلیة للمحافظات 

اریخ تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیم الخدمة وفقاً للوارد بھذا النموذج الصا رة ( ٢٨/٦/٢٠٠٧در بت كثم

ات یم و اإلدارة و المحافظ زى للتنظ از المرك ین الجھ اون ب الغ ) للتع تندات و االوراق و المب د للمس ن تحدی م

دم ،المطلوبة للحصول على الخدمة و التوقیتات الزمنیة المحددة إلنجازھا  او االعالن عن رأیھا فى الطلب المق

 :وذلك على النحو التالى  –ترتیب المسئولیة وأى مخالفة لذلك  –للحصول علیھا 
 :المستندات و االوراق المطلوبة  –أوال 
  مع االطالع على االصل( صورة رخصة المبانى.( 
  صوره بطاقھ الرقم القومي لطالب الخدمھ. 
 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  –ثانیاً 

 
 مبلغ
 

 
 ـانـــــــــــــــیـب

 جنیھ قرش 

- 

٩٠ 

١٠ 

٢ 

- 

- 

 )جنیھان فقط ال غیر(رسوم إلصدار عن كل مرفق 

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

 )  وتعدیالتھ ١٩٨٤لسنة  ١٤٧قانون (رسم تنمیة موارد 

                                   

 

یل  د توص د عن ا بع ق فیم ة المسئولة عن المراف دھا الجھ ى تع ة المقایسة الت داد قیم تم س ھ ی ى ان باإلضافة ال

 .المرفق وبعد الحصول على موافقة الوحدة المحلیة 

 :ملحوظة 

ل       ال یتحم ا ف ل بھ دواعى العم ة ل دة المحلی ا الوح تفظ بھ ى تح خ او صور التصریح الت دد نس ة تع ى حال ف

 عھا سوى الضریبة المستحقة على نسخة او صورة واحدة من تلك النسخ او الصورالمتعامل م

 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة  –ثالثاً 

 عشر یوماً من تاریخ تقدیم الطلب خمسة 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 :مسمى یمكنك االتصال بإحدى الجھات التالیة 

 ٣٧٧٩٤٨٧٦:المحافظة  ت 

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

 ٢٢٩٠٢٧٢: ة االداریة بالمحافظة تمكتب الرقاب

فى حالة منح 
 التصریح لصاحب

 الشأن فقط


