محافظة
الوحدة المحلية …………………

طلب تخصيص وإقامة مدفن
( خاص بمحافظة الفيوم )
اسم الطالب رباعٌا ً  ..………………………………………… :العنوان ………… ..………………………………:
المهنة  ……………… ………………:السن ….……… ……:الجنسٌة ………………………………………….……………….
اإلٌراد الشهري  ..………………………… ……………:عدد أفراد األسرة …..…….………………………………………… :
رقم البطاقة  :شخصٌة …………… ..تارٌخ صدورها ……… ..…....….سجل مدنى  ....…..… …:قسم .……………… …:
عائلٌة

إقرار وتعهد
اقر أنا …………………………………………….أن البٌانات المدونة عالٌه صحٌحـــــة ولٌس لى أو ألحد من أفراد أسرتى
المقٌمٌن معى مدفن آخر بمدٌنة ………… وإذا ظهر لى أو ألفراد األسرة مدفن آخرر أورون مسرئوس مسرئولٌة قانونٌرة وللمحافظرة الحر
فى اسستٌالء على المدفن بما علٌه من مبان دون الرجوع إلٌنا وتخصٌصها لمن ٌستح ولٌس لً الح فً المطالبة بأي تعروٌ

ولرٌس

لى الح فً البٌـع أو التنــازل للغـٌر وأتعهد بسداد الرسوم المقررة خالل أسبوعٌن من ترارٌخ إخطراري بموافقرة اللجنرة علرى تخصرٌ
المدفن وإنشاء المبانى طبقا لشروط الترخٌ

خالل المدة القانونٌة طبقا سحوام قانون الجبانات رقم ( )5لسنة  6611وسئحته التنفٌذٌة .

مقدم الطلب
تحريرا فى /

/

قرار لجنة الجبانات بتاريخ

التوقيع …………………………….

/

/

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

مدير اإلدارة ومقرر اللجنة
(( ……………))..
إيصال
الطلب المقدم من السٌد …………………
استلمت أنا ……………………………
/
/
بشأن تخصٌ وإقامة مدفن وقٌد الطلب برقم …………… بتارٌخ
/
/
التارٌخ المحدد إلنجاز الخدمة :

توقيعععع الموظعععت المخعععتص

(

)

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا ً لقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  2424لسنة  6664فى شأن تبسٌط إجراءات حصول المواطنٌن على الخدمات الجماهٌرٌة
ومنها خدمة طلب تخصٌ

وإقامة مدفن بوحدات اإلدارة المحلٌة بمحافظة الفٌوم  ،تلتزم الجهات اإلدارٌرة المعنٌرة بتقردٌم الخدمرة وفقرا

للوارد بهذا النموذج الصادر بتارٌخ  -4002 /1/44وثمرة للتعاون بٌن الجهاز المروزى للتنظٌم واسدارة ،والمحافظات -
من تحدٌد للمستندات واألورا  ،والمبالغ الم طلوبة للحصول على الخدمة  ،والتوقٌتات الزمنٌة المحددة سنجازهرا أو اإلعرالن عرن رأٌهرا
فى الطلب المقدم للحصول علٌها  .وأى مخالفه لذلك ترتب المسئولٌة وذلك على النحو التالى:

أوالً :المستندات واألوراق المطلوبة :
صورة بطاقة إثبات الشخصٌة ( األصل لإلطالع )

ـــ

ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة:
مبلغ

بيان

مليم

جنية

500

-

-

650

تأمٌن للمقبرة مساحة (10م.)4

-

600

تأمٌن للمقبرة مساحة (20م)4

رسم انتفاع لول م 4من مساحة المدفن ( فقط خمسمائة ملٌم س غٌر )وحد أقصى وفقا للمادة (  ) 4من
القانون رقم (  ) 5لسنة  6611فى شأن الجبانات.
وتسترد قٌمة التأمٌن المدفوع بعد إتمام بناء المقبرة

ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة:
تعلن جهة اإلدارة قرارها فى طلب تخصٌ

وإقامة مدفن فى موعد غاٌته شهر من تارٌخ التقدم بالطلب .

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقٌت المحدد  ،أو طلب مستندات أو مبالغ إضافٌة تحت اى مسمى ٌمونك اإلتصال بإحدى
الجهات التالٌة -:
المـــحــــافــظــــــــــة  :ت
هيئه الرقابة االدارية المركز الرئيسى بالقاهره  :ت 79/9279092
مكتب الرقابه االداريه بالمحافظه  :ت

