
 ..............محافظة 
                  ........اإلدارة الهندسية 

 

 ....................................................................................ا

 ،،،، تحية طيبة وبعد

  -نحو التصريح لى بتوصيل المرافق التالية : مأرجو التكرم بالتنبيه التخاذ ما يلز

 (   مياه 1  

 كهرباء   ( 2  

 (  صرف صحى  3  

 طبيعي(  غاز   4  

الوحدة أن تقدمت للحصول على ترخيص لبنائه ب ليالذى سبق  بيوذلك بالعقار الخاص 

 -وفيما يلى البيانات الخاصة بى :       /      /بتاريخ      مـالمحلية رئاستك

 .................................................... ة :ــــحل االقامم................................................. م :ـــاالس

 ................................................................................................... موقع العقار تحت الترخيص :

تقديم كافة البيانات والرسومات الخاصة بالعقار عند التقدم لطلب الترخيص وقد سبق لى 

 بالبناء الصادر

 بتاريخ      /       /................  برقم 

  ،،،، وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 

 ........................مقدمه  /                                                       تحريرًا فى   /   /

 .........................عنوانه /   

 

 ...............محافظة 
 ..............اإلدارة الهندسية 

 ................. ............. الطلب المقدم من السيد /......................................... استلمت أنا

يدة ) التصريح بالحفر إلدخال المرافق ( ) مياه طلب تصريح بتوصيل مرافق المبانى الجدبشأن 

)  مسـتوفيا كافـة متطلبـات الحصـول علـى الخدمـةغاز طبيعـى (  –صرف صحى  –كهرباء  –

     بتاريخ     /    /...........  المستندات / الرسوم ( وقيد الطلب برقم

      التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة   /    /

 توقيع الموظف المختص                                                                                      
 

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



 

 القواعد احلاكمة إلجراءات احلصول على اخلدمة 

خااادما  ال عااااأ لتيسااار الح اااوفاااأ  ااا    8994لساانة  2424وفقااا لقااارار رجااايل مراااال الاااو را  رقااا 
.   فوحاادا  اإلدارة المحايااة فالمحافظااا  الرماهيريااة ومنهااا خدمااة راااب ت اارير فتو اايل مرافااي لامفااانأ الردياادة

 تاتاااااااا   الرهااااااااا  اإلداريااااااااة الم نيااااااااة فتقدياااااااار  الخدمااااااااة وفقااااااااا لاااااااااوارد فهاااااااا ا النمااااااااو   ال ااااااااادر 
امستندا  لم  تحديد   (لمحافظا  واالرها  المرك ى لاتنظي  واإلدارة كثمرة لات او  في   ) 44/6/4002فتاريرخ 

المحاددة إلنرا هاا   و اإلعاع  عا  ر يهاا فاأ  والتوقيتاا  ال منياةواألوراق والمفالغ المراوفة لاح ول عاأ الخدماة  
 النحو التالأ: أو لك عا  - المسجولية تبو ى مخالفة ل لك تر -الراب المقد  لاح ول عايها 

 

 ة:  وال : المستندا  واألوراق المراوف
 . ) ورة رخ ة المفانأ ) مع االرعع عاأ األ ل  

 

 ثانيا : المفالغ المقررة لاح ول عاأ الخدمة: 
   رنيه قرش

 ع  كل مرفي ) رنيها  فقر الغير ( رسو  إ دار 4
   

 مرررررر   49دمغه نوعية عاأ كل ت رير فالحفر)مادة  90
 (.  8940لسنة  888قانو  الدمغة رق  

 وت ديعته (. 8942لسنة  822قانو  رس  تنمية موارد) 80
 

فاإلضافة إلأ انه يت  سداد قيمة المقايسة التأ ت دها الرهة المساجولة عا  المرفاي فيماا ف اد عناد تو ايل المرفاي 
 وف د الح ول عاأ موافقة الوحدة المحاية . 

 

ال مل فها فع يتحمل فأ حالة ت دد نسخ  و  ور الت رير التأ تحتفظ فها الوحدة المحاية لدواعأ  ماحوظة :

  ورة واحدة م  تاك النسخ  و ال ور .  والمت امل م ها سوى الضريفة المستحقة عاأ نسخة 
 

 ثالثا : التوقيتا  المحددة إلنرا  الخدمة:
 الراب . تقدي  خمسة ع ر يوما م  تاريخ

 
 

 

 

يمكنك االت ال  تح   ى مسمأ غ إضافيةمستندا   و مفال رابفأ حالة عد  الح ول عاأ الخدمة فأ التوقي  المحدد  و 

 : فإحدى الرها  التالية

 :   ................... ةالمحافظ

 4904244/04هيجة الرقافة اإلدارية  ) المكتب الرجيسأ فالقاهرة (  :   

 مكتب الرقافة اإلدارية فالمحافظة :   

 

فأ حالة منر 
الت رير ل احب 

 ال    فقر


