
 محافظة 
 الوحدة المحلية  

  
 طلب  تخصيص وإقامة  مدفن 

 

 …… .…………………………………:….. العنوان  …………………………………………اسم الطالب رباعٌاً : 

 .………………….…………….………….………….الجنسٌة: ………………………السن :  ……………… :………………المهنة 

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

  .………………………قسم :. …….... …:…سجل مدنى ……....….. ……... تارٌخ صدورها ………رقم البطاقة : شخصٌة 

  عائلٌة          

 

 إقرار وتعهد

أن البٌانرراا المدونررة عالٌررة صررسٌسة ولررٌد لررى أو ألسررد مررن أفررراد اسرررتى …………………….…………………….اقررر أنررا 

وإذا ظهر لى أو ألفراد األسرة مدفن آخرر أورون مسرئوس مسرئولٌة قانونٌرة وللمسافظرة السر  …………آخر بمدٌنة المقٌمٌن معى مدفن 

فى اسستٌالء على المدفن بما علٌة من مبان دون الرجوع إلٌنا وتخصٌصها لمن ٌستس  ولٌد لً الس  فً المطالبة بأي تعروٌ  ولرٌد 

قدٌم المستنداا القانونٌة و سداد الرسوم المقررة خالل أسبوعٌن من تارٌخ إخطاري بموافقرة لى الس  فً البٌع أو التنازل للغٌر واتعهد بت

 ( لسرنة 5اللجنة على تخصٌص المدفن وإنشاء المبانى طبقا لشرروط التررخٌص خرالل المردة القانونٌرة طبقرا سسورام قرانون الجبانراا رقرم  

 وسئستة التنفٌذٌة . 6611

 

 مقدم الطلب                                                                                      

 .…………..…………………التوقيع                                                               تسرٌرا فى   /     / 

 

 

 قرار لجنة الجبانات بتاريخ        /        /       

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

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

 مدير اإلدارة ومقرر اللجنة                                                                                           

                                                                                                  ))..……………    

 
 

 إيصال 
 

 …………………الطلب المقدم من السٌد ……………………………                           استلما أنا 
  / /   بتارٌخ …………… بشأن تخصٌص وإقامة مدفن وقٌد الطلب برقم 

  / / التارٌخ المسدد إلنجاز الخدمة : 

 توقيع الموظف المختص                                                                                              
                                                                                  )                       ( 

 



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 
 

شأن تبسٌط اجراءاا سصول المواطنٌن على الخدماا الجماهٌرٌة  فى6664  لسنة 2424لقرار رئٌد مجلد الوزراء رقم  وفقاً 

، تلترزم الجهراا اإلدارٌرة المعنٌرة بتقردٌم الخدمرة وفقرا  بالمسافظراا اإلدارة المسلٌرة  بوسردااومنها خدمرة طلرب تخصرٌص وإقامرة مردفن 

  - ، والمسافظااالجهاز المروزى للتنظٌم واسدارة بٌن  وثمرة للتعاون -4002/ 44/1خ بتارٌالصادر للوارد بهذا النموذج  

من تسدٌد للمستنداا واسورا  ، والمبالغ المطلوبة للسصول على الخدمة ، والتوقٌتاا الزمنٌة المسددة إلنجازهرا أو اإلعرالن عرن رأٌهرا 

  المسئولٌة وذلك على النسو التالى:فى الطلب المقدم للسصول علٌها . واى مخالفة لذلك ترتب 

 

 
 أوالً: المستندات واألوراق المطلوبة  : 

 

 خرٌطة مساسٌة مبٌناً علٌها الموقع المطلوب إقامة الجبانة علٌة .ــ    

 نسخ من الرسوماا المعمارٌة واإلنشائٌة للمدفن معتمدة  من مهندد نقابى .3ــ  عدد   

 ( .    مع اإلطالع على األصلــ  صورة بطاقة إثباا الشخصٌة    

 

 
 ثانياً : المبالغ المقرره للحصول على الخدمة  :

 
 

 بيان
 مبلغ

 مليم جنية

 500 - من مساسة المدفن   فقط خمسمائة ملٌم س غٌر ( 4رسم انتفاع لول م

 - 500 تأمٌن ٌسترد بعد بناء المدفن   فقط خمسمائة جنٌة س غٌر ( 

 

 
 

 الخدمة: لمحددة إلنجازالتوقيتات اثالثا : 
   
 تعلن جهة اإلدارة قرارها فى طلب تخصٌص وإقامة مدفن فى موعد غاٌتة شهر من تارٌخ التقدم بالطلب .  

 
 
 
 
 

 
 

فى سالة عدم السصول على الخدمة فى التوقٌا المسردد ، أو طلرب مسرتنداا أو مبرالغ إةرافٌة تسرا اى مسرمى ٌمونرك اإلتصرال ب سردى 
  -الجهاا التالٌة :

 

 6940466 المـــحــــافــظــــــــــة  ت : 

 9609092/09هيئه الرقابة االدارية  المركز الرئيسى بالقاهره ت : 

 6959599 مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة  ت :


