
 محافظة 
 الوحدة المحلية  

  
 طلب  تخصيص وإقامة  مدفن 

 

 …… .……………………………………:العنوان ..  …………………………………………: اسم الطالب رباعياً 

 .………………….…………….………….…………: الجنسية.………………………:السن   ……………… ………………:المهنة 

  …...………………….………………:قرابة عدد أفراد األسرة ودرجة ال…      ………………… ……………:اإليراد الشهرى 

  .………………………:قسم .... ……. ……:سجل مدنى .. …....…………تاريخ صدورها ... ………شخصية : رقم البطاقة 

  عائلية          

 

 إقرار وتعهد

أن البيانرراا المدونررة عاليررة صررسيسة ولرريد لررى أو ألسررد مررن أفررراد اسرررتى .…………………….……………………اقررر أنررا 

وإذا ظهر لى أو ألفراد األسررة مردفن آخرر أ رون مسرئوو مسرئولية قانونيرة وللمسافظرة السر  …………آخر بمدينة المقيمين معى مدفن 

فى اوستيالء على المدفن بما علية من مبان دون الرجوع إلينا وتخصيصها لمن يستس  وليد لي الس  فري المطالبرة برتع تعرويي ولريد 

قديم المستنداا القانونية و سداد الرسوم المقررة خالل أسبوعين من تراريخ إخطرارع بموافقرة لى الس  في البيع أو التنازل للغير واتعهد بت

 لسرنة ( 5)اللجنة على تخصيص المدفن وإنشراء المبرانى طبقرا لشرروط التررخيص خرالل المردة القانونيرة طبقرا وس رام قرانون الجبانراا رقرم 

 .ووئستة التنفيذية  6611

 

 مقدم الطلب                                                                                      

 ..………….…………………التوقيع                                                               /     /تسريرا فى    

 

 

 /        /     قرار لجنة الجبانات بتاريخ          

 ..………………………..……………………………………………………………………………………………قررت    

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 مدير اإلدارة ومقرر اللجنة                                                                                           

                                                                                                   ((……………)).. 

 
 

 إيصال 
 

 …………………الطلب المقدم من السيد ……………………………                           استلما أنا 
  / /   بتاريخ …………… بشتن تخصيص وإقامة مدفن وقيد الطلب برقم 

  / / : التاريخ المسدد إلنجاز الخدمة 

 توقيع الموظف المختص                                                                                              
                                                                                  )                       ( 

 



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 
 

شتن تبسيط اجراءاا سصول المواطنين على الخردماا الجماهيريرة  فى6664  لسنة 2424لقرار رئيد مجلد الوزراء رقم  وفقاً 

، تلتررزم الجهرراا اإلداريررة المعنيررة بتقررديم الخدمررة وفقررا  بالمسافظراا اإلدارة المسليررة  بوسرردااومنهرا خدمررة طلررب تخصرريص وإقامررة مرردفن 

  - ، والمسافظرااالجهاز المر زى للتنظريم واودارة بين   ثمرة للتعاون -4002/ 44/1خ بتاريالصادر للوارد بهذا النموذج  

من تسديد للمستنداا واوورا  ، والمبالغ المطلوبة للسصول على الخدمة ، والتوقيتراا الزمنيرة المسرددة إلنجازهرا أو اإلعرالن عرن رأيهرا 

  :المسئولية وذلك على النسو التالىواى مخالفة لذلك ترتب . فى الطلب المقدم للسصول عليها 

 

 
 : المستندات واألوراق المطلوبة  : أولا 

 

 .خريطة مساسية مبيناً عليها الموقع المطلوب إقامة الجبانة علية ــ    

 .نسخ من الرسوماا المعمارية واإلنشائية للمدفن معتمدة  من مهندد نقابى 3ــ  عدد   

 ( .  مع اإلطالع على األصل) ــ  صورة بطاقة إثباا الشخصية    

 

 
 :المبالغ المقرره للحصول على الخدمة  : ثانياا 

 
 

 بيان
 مبلغ

 مليم جنية

-  (فقط خمسمائة مليم و غير ) من مساسة المدفن  4رسم انتفاع ل ل م 500 

-  500 ( فقط خمسمائة جنية و غير ) تتمين يسترد بعد بناء المدفن 

 

 
 

 :الخدمة لمحددة إلنجازالتوقيتات ا: ثالثا 
   
 .تعلن جهة اإلدارة قرارها فى طلب تخصيص وإقامة مدفن فى موعد غايتة شهر من تاريخ التقدم بالطلب   

 
 

 
 
 

 
 

فى سالة عدم السصول على الخدمرة فرى التوقيرا المسردد ، أو طلرب مسرتنداا أو مبرالغ إحرافية تسرا اى مسرمى يم نرك اإلتصرال ب سردى 
-  :الجهاا التالية 

 

 9940466 :المـــحــــافــظــــــــــة  ت  

 9609092/09: هيئه الرقابة الدارية  المركز الرئيسى بالقاهره ت 

 9959599 :مكتب الرقابة الدارية بالمحافظة  ت 


