محافظة
مركز  /مدينة  /حى
اإلدارة الهندسية
طلب
ترخيص بالهدم للمبانى والمنشات
غير االيلة للسقوط
بيانات يحررها الطالب :
اسم الطالب وصفته  ................................ :صناعته  ...............................جنسيته ...................
عنوان المراسالت ........................................................................................................ :
اسم المالك ولقبه .......................................................................................................... :
عنوان المراسالت ........................................................................................................ :
موقع المبنى محل الترخيص  :رقم  .................شارع  ..............................قسم .........................
بيان األعماال المطواوب التارخيص ب اا ................................................................................... :
الم نا المشاارع عوااى التنفيا ............................................................................................ :
رقم القي بالنقابة  ................................. :رقم القي بالسجل ال ن سى ........................................ :
عرض الشارع امام المبنى .............................................................................................. :
ارجو التصاري لاى بااجراال ااعماال الموباحة ب الياة – طبقاا اح اام القاانون رقام  411لسانة  0220فاى
شأن تنظيم ه م المبانى والمنشأت غير اايوة لوسقوط والحفااظ عواى التارال الم ماارئ وا حتاه التنفي ياة والقارارات
المنف ه له ومست ل فع الرسوم المطووبة .

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

اسااتومت انااا  .................................................الطوااب المقا م ماان السااي ......................................
بشاااأن طواااب تااارخيص بال ااا م لومباااانى والمنشاااات غيااار اايواااة لوساااقوط مساااتوفيا افاااة متطوباااات الحصاااول عواااى
الخــ مـــــــــــــــــــة (المستن ات  /الرسوم ) وقي الطوب برقم  ...................بتاريخ / / :
التاريخ المح إلنجاز الخ مة / / :
توقيع الموظف المختص
(

)

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار ر ي مجو الوزراال رقام  1014لسانة  4994فاى شاأن تيساير الحصاول عواى الخا مات الجماهيرياة ومن اا خ ماة
طواب تاارخيص بال ا م لومبااانى والمنشاات غياار اايواة لوسااقوط بوحا ات اإل ار المحويااة بالمحافظاات ت توتاازم الج اات اإل اريااة الم نيااة
بتقا يم الخ ماة وفقااا لواوار ب ا ا النماو ل الصااا ر بتااريخ  ( 0222 / 40 /02ثمار لوت اااون باين الج اااز المر ازئ لوتنظاايم واا ار
والمحافظااات ) ماان تح ي ا لومسااتن ات واألورال ت والمبااالب المطووبااة لوحصااول عوااى الخ مااة ت والتوقيتااات الزمنيااة المح ا إلنجازهااا
او اإلعالن عن راي ا فى الطوب المق م لوحصول عوي ا  .وائ مخالفة ل لك ترتب المس ولية و لك عوى النحو التالى -:
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
مستندات تقدم مرفقة بالطلب :

 .4صور بطاقة الرقم القومى ( وااصل لالطالع ) .
 .0عق مسجل يثبت مو ية الطالب لومبنى المطووب ه مه .
 .3ش ا من مأمورية الش ر ال قارئ تفي ع م وجو رهونات عوى ال قار او خالفه .
 .1شع من مأمورية البرا ب ال قارية التاابع ل اا المبناى المطواوب ه ماه يفيا عا م وجاو مساتأجرين باالمبنى
مع تق يم اقرار من المالك موثل بالش ر ال قارئ يفي لك .
 .5رسم مبسط لوموقع مبينا عويه المبنى المطووب ه مه واسماال الشوارع والمبانى المجااور م تما ا مان م نا
نقابى م نى او عمار .
 .0تو يل رسمى فى حالة الو الة .
مستندات تقدم قبل الشروع فى تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها :

 .4ت من ( م ن نقابى او م تب هن سى ) انشا ى او م مارئ بااشراع عوى تنفي اعماال ال ا م المارخص
ب ا طوال م التنفي .
 .0تقرياار هن سااى مشااتمال عوااى ااسااووب الفنااى ال ا ئ ساايتبع فااى تنفي ا اعمااال ال ا م وخطااوات وطريقااة التنفي ا
وااسووب المتبع فى تأمين سالمة المبانى المجاور .
 .3مستن يفي الت اق مع اح المقاولين المساجوين بااتحاا المصارئ لمقااولى التشايي والبنااال لتنفيا اعماال ال ا م
المرخص ب ا فا ا انت قيماة ااعماال تقال عان القيماة المحا فاى قاانون ااتحاا المصارئ لمقااولى التشايي
والبناال فيتم تق يم مستن يفي الت اق مع اح المقاولين .
ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
اجمالى مسطحات المبنى
حتى  022م0
من 022م 0حتى  022م0
من  022م 0حتى  0222م0
من  0222م 0حتى  0022م0
مايزيد على  0022م0

قيمة رسم المعاينة
 022جنيه
 022جنيه
 022جنيه
 022جنيه
 022جنيه
 022جنيه رسم اصدار
جنيه ضريبة نوعية و  02قروش رسم تنمية موارد
3
ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
 ثالثون يوما من تاريخ تق يم الطوب .

فى حالة عددم الحصدول علدى الخدمدة فدى التوقيدت المحددد ب أو طلدب مسدتندات أو مبدالغ إضدافية تحدت أ مسدمى
يمكنك االتصال بإحد الجهات التالية :
المحافظــة ت :
هيئة الرقابة اإلدارية  :المركز الرئيسى بالقاهرة ت 20 / 0220000 :
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت :

