
 محافظة شمال سيناء
 اإلدارة الهندسية

 

 طلب 
 )التصريح بالحفر الدخال المرافق (تصريح بتوصيل مرافق للمبانى الجديدة 

 ))  غاز طبيعى – صرف صحى – آهرباء –مياه (( 
 

  …………….……………………………………………………………/ مدير االدارة :  السيد 
  ، تحية طيبة وبعد 

  
 -:  مايلزم نحو التصريح لى بتوصيل المرافق التالية ارجو التكرم بالتنبيه التخاذ

  مياه  )١

  آهرباء  )٢

  صرف صحى  )٣

  غاز طبيعى  )٤

/     /        وذلك بالعقار الخاص بى الذى سبق لى أن تقدمت للحصول على ترخيص لبنائه بالوحدة المحلية رئاستكم بتاريخ  

 -:وفيما يلى البيانات الخاصة بى 

 …………………………..……………………………………………………………: االسم  

 ………………………..………………………..………………………………: محل اإلقامة  

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

وقد سبق لى تقديم آافة البيانات والرسومات الخاصة بالعقار عند التقدم لطلب   الترخيص بالبناء الصادر برقم  

 /  /   بتاريخ  .. ……………………

 

                                                                       
 .……………………                                                                                  مقدمه 

 ……..……………/  عنوانه /                                                     /   :  تحريرا فى 

  

 
 
 
 
 

 إيصال
  ……………………الطلب المقدم من السيد . …………………………………………استلمت أنا 

 مستوفيا آافة متطلبات الحصول على الخدمة . ………………………………………………بشان 
  ٠/  /    بتاريخ  .. ……………وقيد الطلب برقم ) الرسوم / المستندات ( 

    /  / :التاريخ المحدد النجاز الخدمة 
 

              توقيع الموظف المختص
                                                                                                                                   )              (                  

 
 



 

 القواعد الحاآمة الجراءات الحصول على الخدمة
م وف وزراء رق يس مجلس ال رار رئ ا لق نه ٤٢٤٨ق ات وحدات        ١٩٩٨ لس ى خدم ن عل راءات حصول المواطني ى شأن تبسيط اج  ف

بانى الجديدة ، تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديم الخدمة            رافق للم ة طلب تصريح بتوصيل م نها خدم ية بالمحافظات وم اإلدارة المحل

نموذج     ذا ال وارد به ا لل تاريخ الصوفق ات   - ١/٦/٢٠٠١ادر ب ة ، و المحافظ ية اإلداري ن وزارة التنم تعاون بي ثمرة لل د    -  آ ن تحدي م

ى   ا ف ا ، او االعالن عن رأيه دده النجازه ية المح تات الزمن ة ، والتوقي ى الخدم ة للحصول عل بالغ المطلوب تندات واالوراق ، والم للمس

 : ب المسئولية وذلك على النحو التالى الطلب المقدم للحصول عليها ، واى مخالفة لذلك ترت

 

  :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 
 

 ٠) مع االطالع على االصل ( صورة رخصة المبانى  

 

 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانيا 
 مليم جـــــ بيان مبلغ

 - ٢ )جنيهان فقط الغير (     رسوم إصدار عن آل مرفق 

 
الى انه يتم سداد قيمة المقايسة التى تعدها الجهة المسئولة عن المرفق فيما بعد عند توصيل المرفق وبعد باإلضافة 

 ٠الحصول على موافقة الوحدة المحلية 

 

 

 : التوقيتات المحددة النجاز الخدمة  : ثالثا 
 

 ٠خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب   

 
 

 
 
 
 
 

ه              ى الخدم ه عدم الحصول عل فى التوقيت المحدد ، او طلب مستندات او مبالغ  اضافيه تحت اى مسمى يمكنك االتصال باحدى               فى حال
 -: الجهات التالية 

 
 ٣٢٠٥٧١:  المحافظـــــــــــــــــه                ت 

 
 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المرآز الرئيسى بالقاهره  ت : هيئه الرقابة االدارية               

 
 :ية بالمحافظة  ت مكتب الرقابة االدار
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