محافظة
مركز  /مدينة  /حى
اإلدارة الهندسية

اسم الطالب وصفته  ............................. :صناعته  ...............................جنسيته ...................
عنوان املراسالت ....................................................................................................... :
اسم املالك ولقبه ....................................................................................................... :
عنوان املراسالت ....................................................................................................... :
موقع املبنى حمل الرتخيص  :رقم  .................شارع  ..............................قسم .....................
بيان األعمال املطلوب الرتخيص بها ............................................................................... :
املهنس

املشرف على التنفيذ................................ :رقم القيس بالنقابة ............................... :

رقم القيس بالسجل اهلنسسى .............................. :عرض الشارع امام املبنى ........................... :
ارجو التصريح ىل باجراء االعمال املوضحة بعالية – طبقا الحكام القانون رقم  411لسنة 0220
فى شأن تنظيم هسم املبانى واملنشأت غري االيلة للسقوط واحلفاظ على الرتاث املعمارى والئحته
التنفيذية والقرارات املنفذه له ومستعس لسفع الرسوم املطلوبة .
تحريرا فى :

/

/

022

توقيع الطالب  ............. :بطاقة الرقم القومى رقم ................... :
او توقيع المالك  ........... :بطاقة الرقم القومى رقم ................... :

قيمة الرسم المستحق للمعاينة وفحص المستندات .........................
محافظة
مركز  /مدينة  /حى
اإلدارة الهندسية

إيصال

استلمت أنا  ..........................................الطلب املقسم من السيس....................................
بشأن طلب ترخيص باهلسم للمبانى واملنشات غري االيلة للسقوط مستوفيا كافة متطلبات احلصول على
اخلــسمـــــــــــــــــــة (املستنسات  /الرسوم ) وقيس الطلب برقم  ...................بتاريخ / :

/

التاريخ احملسد إلجناز اخلسمة / / :
توقيع الموظف المختص
(

)

القواعد احلاكمة إلجراءات احلصول على اخلدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2024لسنة  8994فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها
خدمة طلب ترخيص بالهدم للمبانى والمنشات غير االيلة للسقوط بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات  ،تلتزم الجهات اإلدارية
المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ  ( 0222 / 80 /02كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم
واالدارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات واألوراق  ،والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة  ،والتوقيتات الزمنية المحددة
إلنجازها أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها  .وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو التالى -:
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
مستندات تقدم مرفقة بالطلب :

 .8صورة بطاقة الرقم القومى ( واالصل لالطالع ) .
 .0عقد مسجل يثبت ملكية الطالب للمبنى المطلوب هدمه .
 .3شهادة من مأمورية الشهر العقارى تفيد عدم وجود رهونات على العقار او خالفه .
 .2كشف من مأمورية الضرائب العقارية التابع لها المبنى المطلوب هدمه يفيد عدم وجود مستأجرين بالمبنى
مع تقديم اقرار من المالك موثق بالشهر العقارى يفيد ذلك .
 .5رسم مبسط للموقع مبيناا علياه المبناى المطلاوب هدماه واساماء الشاوارع والمباانى المجااورة معتمادا مان
مهندس نقابى مدنى او عمارة .
 .6توكيل رسمى فى حالة الوكالة .
مستندات تقدم قبل الشروع فى تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها :

 .8تعهااد ماان ( مهناادس نقااابى أو مكتااب هندسااى ) انشااائى او معمااارى باالشااراف علااى تنفيااذ اعمااال الهاادم
المرخص بها طوال مدة التنفيذ .
 .0تقرير هندسى مشتمال على االسلوب الفنى الاذى سايتبع فاى تنفياذ اعماال الهادم وخطاوات وطريقاة التنفياذ
واالسلوب المتبع فى تأمين سالمة المبانى المجاورة .
 .3مستند يفيد التعاقد مع احد المقااولين المساجلين باالتحااد المصارى لمقااولى التشاييد والبنااء لتنفياذ اعماال
الهدم المرخص بها فاذا كانت قيمة االعمال تقل عن القيماة المحاددة فاى قاانون االتحااد المصارى لمقااولى
التشييد والبناء فيتم تقديم مستند يفيد التعاقد مع احد المقاولين .
ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
اجمالى مسطحات المبنى
حتى  222م0
من 222م 0حتى  622م0
من  622م 0حتى  8222م0
من  8222م 0حتى  8522م0
مايزيد على  8522م0

قيمة رسم المعاينة
 822جنيه
 022جنيه
 222جنيه
 622جنيه
 422جنيه
 022جنيه رسم اصدار
جنيه ضريبة نوعية و  82قروش رسم تنمية موارد
3
ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
ثالثون يوما من تاريخ تقديم الطلب .


فى حالة عدم الحصول على الخدماة فاى التوقيات المحادد  ،أو طلاب مساتندات أو مباالغ إضاافية تحات أى مسامى
يمكنك االتصال بإحدى الجهات التالية :
المحافظــة ت :
هيئة الرقابة اإلدارية  :المركز الرئيسى بالقاهرة ت 20 / 0920204 :
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت :

