
 محافظة شمال سيناء
 الوحدة المحلية  

  
 طلب  تخصيص وإقامة  مدفن 

 

 …… .……………………………………:العنوان ..  …………………………………………: اسم الطالب رباعيًا 

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

  …...………………….………………:ة ودرجة القرابة عدد أفراد األسر…      ………… ……………………:اإليراد الشهرى 

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

            عائلية

 

 إقرار وتعهد
ا  ر أن رتى   .…………………….……………………اق راد اس ن أف د م ى أو ألح يس ل يه صحيحة ول ة عال يانات المدون أن الب

ن  نة          المقيمي ن آخر بمدي ى أو ألفراد األسرة مدفن آخر أآون مسئوال مسئولية قانونية وللمحافظة الحق           ………… معى مدف وإذا ظهر ل

تيالء على المدفن بما عليه من مبان دون الرجوع إلينا وتخصيصها لمن يستحق وليس لي الحق في المطالبة بأي تعويض وليس                       فى االس

ى الحق في البيع أو التنازل للغير         واتعهد بتقديم المستندات القانونية و سداد الرسوم المقررة خالل أسبوعين من تاريخ إخطاري بموافقة          ل

دة القانونية طبقا الحكام قانون الجبانات رقم                              بقا لشروط الترخيص خالل الم بانى ط ن وإنشاء الم ى تخصيص المدف  لسنة ) ٥(اللجنة عل

 . والئحته التنفيذية ١٩٦٦

 

 مقدم الطلب                                                                                      

 ..………….…………………                                                              التوقيع /     /تحريرا فى    

 
 

 /        /       قرار لجنة الجبانات بتاريخ        
 ..………………………..……………………………………………………………………………………………   قررت 

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

 مدير اإلدارة ومقرر اللجنة                                                                                           
                                                 ))                                                  ……………((.. 

 
 

 إيصال 
 

 …………………الطلب المقدم من السيد ……………………………                           استلمت أنا 
  /   / بتاريخ …………… بشأن تخصيص وإقامة مدفن وقيد الطلب برقم 

  / / : التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة 
                                                                                         توقيع الموظف المختص      

(                       )                                                                                   
 



 دمة القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخ
 

شأن تبسيط اجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية  فى١٩٩٨   لسنة٤٢٤٨لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  وفقًا

ن              ة مدف ة طلب تخصيص وإقام نها خدم ية     بوحدات وم ة وفقا                بالمحافظات   اإلدارة المحل تقديم الخدم يه ب ة المعن تزم الجهات اإلداري  ، تل

نموذج          ذا ال وارد به تاريخ     اللل ة ، والمحافظات      - ١/٨/١٩٩٩صادر ب ية اإلداري ن وزارة التنم تعاون بي ثمرة لل  من تحديد للمستندات  -  آ

ا فى الطلب المقدم                                  ا أو اإلعالن عن رأيه ية المحددة إلنجازه تات الزمن ة ، والتوقي ى الخدم ة للحصول عل بالغ المطلوب واالوراق ، والم

  :المسئوليه وذلك على النحو التالىواى مخالفه لذلك ترتب . للحصول عليها 
 
 

 : المستندات واألوراق المطلوبة  : أوًال
 

 .خريطة مساحية مبينًا عليها الموقع المطلوب إقامة الجبانة عليه   ــ  

 .نسخ من الرسومات المعمارية واإلنشائية للمدفن معتمدة  من مهندس نقابى ٣  ــ  عدد 

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

 
 :المبالغ المقرره للحصول على الخدمة  : ثانيًا 
 
 

 بيان مبلغ
 مليم جنية

 ٥٠٠ - )فقط خمسمائة مليم ال غير (  من مساحة المدفن ٢رسم انتفاع لكل م
 - ٥٠٠ ) فقط خمسمائة جنيه ال غير ( تأمين يسترد بعد بناء المدفن 

 ١٠+  قرش ضريبة نوعية ٩٠( رد بصدر النموذج دمغات على اإلقرار الوا
 )قروش رسم تنمية موارد

١ - 

 
 
 

 : الخدمةالتوقيتات المحددة إلنجاز: ثالثا 
   

 .  تعلن جهة اإلدارة قرارها فى طلب تخصيص وإقامة مدفن فى موعد غايته شهر من تاريخ التقدم بالطلب 
 
 
 
 
 
 
 

ة فى التوق               ى الخدم ة عدم الحصول عل يت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت اى مسمى يمكنك اإلتصال بإحدى                  فى حال
  -:الجهات التالية 

 

 ٣٢٠٥٧١ : المـــحــــافــظــــــــــة  ت 

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: هيئه الرقابة االدارية  المرآز الرئيسى بالقاهره ت 

 :مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة  ت 


	ãÍÇÝÙÉ ÔãÇá ÓíäÇÁ

