
 محافظة 

 .....................الوحدة المحلية

 
 طلب شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم

 
 

 ....... ....... ....... ....... ....... ....... /السيد 

 تحية طيبة وبعد        

 ................................../ ....................................... .................................مقدمه لسيادتكم 

 / / بتاريخ ...............الصادرة من : ..............رقم( عائلية/ شخصية ) بطاقة 

 / .........(:وكيل عنه / مالك ) الصفة 

للعقار المملوك  (  الهدم / الترميم ) برجاء التفضل بالموافقة على استخراج شهادة بإتمام أعمال 

........................ .… ...................……………والكائن   ...............................…………………لــ

 ...……...................شياخة ...............................     .منطقة...........................…بلوك.................…قطعة

 / /    بتاريخ................برقم........ ... ........ .......من  الصادر( للقرار / للترخيص ) وذلك وفقا 

رقم القيد :............................................ االسم( النقابى  / االستشارى ) وان هذه األعمال قد تمت تحت إشراف المهندس  

 ...................رقم السجل ............... بالنقابة

 .لسداد  الرسوم المقررة ومستعد 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 توقيع مقدم الطلب                          / / تحريرا فى 

      (                        ) 

 
 

 

  
 إيصال

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

، وقيــــتـد (  الرستوم/ المستتندات ) ، مستوفيا كافة متطلبات الحصول على الخدمــــة (   الهدم / الترميم ) ن طلب شهادة بإتمام أعمال بشأ
 /       /بتاريخ        .......الطلب برقم 

 /       /          التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة      

 توقيع الموظف المختص                                                                                           
                                                                             )                       ( 



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

 الختتدمات علتتى المتتواطنين فتتى شتتأن تبستتيط إجتتراءات حصتتول 8994لستتنة  2424رقتتم  التتوزراءلقتترار رئتتيس مجلتتس  وفقتتا
بالمحافظتتات ، تلتتزم الجهتتات اإلداريتتة  المحليتةوحتتدات اإلدارة ب( الهتدم / التتترميم ) طلتتب شتهادة بإتمتتام أعمتال منهتتا خدمتة و الجماهيريتة 

،  الجهتاز المركتزى للتنظتيم واالدارة بتين  كثمترة للتعتاون -8002/ 82/6بتاريخ  الصتادر المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النمتوذج 
من تحديد للمستندات واألوراق ، والمبالغ  المطلوبتة للحصتول علتى الخدمتة ، والتوقيتتات الزمنيتة المحتددة إلنجازهتا ، أو   - والمحافظات

 :المسئولية وذلك على النحو التالى  وأى مخالفة لذلك ترتب. اإلعالن عن رأيها  فى الطلب المقدم للحصول عليها ،

 : المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 (األصل لالطالع /......................(  ) رقم قومى/ عائلية / بطاقة شخصية )صورة المستند الدال على شخصية مقدم الطلب  -
 .المستند المثبت لصفه مقدم الطلب فى حاله تقديمه من غير المالك  -
 .صورة الترخيص أو القرارأو حكم المحكمة  الصادر بأعمال الترميم أو الهدم  -
ت الخرستانية أو المعدنيتة بمستئوليته عتن تنفيتذ آتقرير فنى من مهندس استشتارى متخصتص فتى الهندستة االنشتائية أو تصتميم المنشت -

 .نشائية إلالتى تمس العناصر اأعمال الترميم أو الهدم معتمد من نقابة المهندسين ،وذلك بالنسبه لألعمال 
 .معتمد من نقابة المهندسين ( عماره / مدنى ) بالنسبة لالعمال التى التمس العناصر االنشائية يقدم تقريرمن مهندس نقابى  اما

 .االيصال الدال على سداد الرسوم المستحقه  -

-  
 : المبالغ المقررة  للحصول على الخدمة : ثانيا 

 بيان
 مبلغ

 قرش جنيه

 .جنيها واحدا رسم نسخ عن كل ورقة من أوراق الشهادة 

  .خمسون قرشا مقابل بحث فى المستندات أو السجالت عن كل سنة

1 

- 

 -

05 

 

 : توقيتات المحددة إلنجاز الخدمة ال: ثالثا 

 .يتم استخراج الشهادة خالل عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لخدمتة فتى التوقيتت المحتدد ، أو طلتب مستتندات أو مبتالغ إضتافية تحتت اى مستمى يمكنتك االتصتال بإحتدى وفى حالة عدم الحصول على ا
 : الجهات التالية 

   :   المحافظة ت

  74/   4974044: المركز الرئيسى بالقاهرة ت : هيئة الرقابة اإلدارية 

   :   مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت


