
      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 طلب تصریح بتوصیل المرافق للمحالت والمصانع والصیدلیات

 )إنارة / میاة (

 /            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

 /.................مقدمة                       /                                           /         فيتحریرا 

 /..................عنوانھ                                                                                      

 مدینة منشأة القناطر

 لخدمة المواطنین التكنولوجيالمركز 

 إیصال

 / .....................................الطلب المقدم من السید / ...............................   أنااستلمت 

ً كافة متطلبات الحصول على الخدمة      )إنارة / میاه( المبانيبشأن طلب تصریح بتوصیل المرافق  / المستندات (مستوفیا
 /          /      التاریخ المحدد النجاز الخدمة                       /          /    وقید الطلب رقم    بتاریخ   ) الرسوم 

 توقیع الموظف المختص

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

 



      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 الحصول على الخدمةات القواعد الحاكمة إلجراء
 شأن تیسیر الحصول على الخدمات الجماھیریة   في ١٩٩٨لسنة   ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزارة رقم 

ا دات  .ومنھ قھ بوح یدلیات لش انع أو الص الت أو المص ق للمح یل مراف ب توص ة طل ة  اإلدارةخدم المحلی
 بالمحافظات 

 
 كثمرة (  ١/١٠/٢٠٠٥وفقا للوارد بھذا النموذج الصادر بتاریخ  المعنیة بتقدیم الخدمة اإلداریةتلتزم الجھات 

 والمبالغ المطلوبة  واألوراقمن تحدید المستندات ) والمحافظات  واإلدارةللتنظیم  المركزيللتعاون بین الجھاز 
ى  ول عل ذهللحص ا  ھ ددة النجازھ ة المح ات الزمنی ة والتوقیت الن أوالخدم ن  اإلع اع ي رأیھ دم ف ب المق  الطل

 للحصول 
 :  التاليمخالفھ لذلك ترتب المسئولیة ـ وذلك على النحو  وأيعلیھا ـ 

 : المطلوبة  واألوراقالمستندات : اوال 
اب  نع أو خط ل أو المص ة بالمح ة الخاص ن الرخص ورة م تراطاتـ ص ز  اش د المرك وجيیفی ة  التكنول لخدم

 المواطنین بالتوصیل 
 . یفید التوصیل  للصیدلیة العامةخطاب من الھیئة  للصیدلیةأما بالنسبة 

 )  وألصل لالطالع ( مستندات إثبات شخصیة مقدمة الطلب 
 

   صوره من رخصة العقار 
  اإلیجارصوره من عقد  
   صورة من عقد البیع إذا كان المحل تملیك 
  صورة من صحة التوقیع 
  ة (  المبانيصورة من محضر م المحكم ر  –حك ر الخبی راد  -تقری دور الم تئناف لل دم االس شھادة بع

 ) التوصیل لھ 
  موضح علیة الدور المراد التوصیل إلیھ  رسميكشف . 

 :  ثانیا التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة 
 : خمسة عشر یوما من تاریخ تقدیم الطلب مستوفى المستندات المطلوبة 

 

 


