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 طلب 
 أعمال الترميم أو الهدمشهادة بإتمام 

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

 تحية طيبة وبعد
/ ........................................................................................................ مقدمــــــــه لســــــــيادتكم

 /     /     بتاريخ  : .................... جهة اإلصدار) ......................... رقم قومي –عائلية  -شخصية (بطاقة 
 / .......................)مستأجر/ وكيل عن المالك/المالك(الصفة 

: للعقــــار الكـــائن رقــــم) الهـــدم الجزئــــي والتـــرميم/الهــــدم/التـــرميم(بإتمــــام أعمـــال اســــتخراج شـــهادة بالموافقــــة علـــى برجـــاء التفضـــل 
المملـــــــــــــــوك لــــــــــــــــ : ................ محافظـــــــــــــــة : ..............حـــــــــــــــي: ............................... شــــــــــــــارع............ 

ــــرخيص(وذلــــك وفقــــا ...........................  ــــرقم : ................. الصــــادر مــــن) حكــــم المحكمــــة/القــــرار الهندســــي/للت ب
 /      / بتاريخ     ........... 

: االســــــــــــــــــــم) النقــــــــــــــــــــابي/االستشــــــــــــــــــــاري(المهنــــــــــــــــــــدس قــــــــــــــــــــد تمــــــــــــــــــــت تحــــــــــــــــــــت إشــــــــــــــــــــراف وأن هــــــــــــــــــــذه األعمــــــــــــــــــــال 
: رقـــــــــم الســـــــــجل: .................................. بالنقابـــــــــةرقـــــــــم القيـــــــــد ........................................ .........

 الرسوم المقررة،، ومستعد لدفع ......................................................... 
 االحترام،، وافر بقبول سیادتكم وتفضلوا 

 /  /      تحريرا في      
 توقيع مقدم الطلب

(.........................) 
 
 

 ال ــــــــإیص
/ الطلب المقدم من السيد............................................ / استلمت أنا

......................................... 
 علـــى الخدمــة مـــن  كافــة متطلبـــات الحصــولســتوفيا  م )الهـــدم الجزئــي والتـــرميم/الهــدم/التــرميم(مـــال طلــب شـــهادة بإتمــام أعبشــأن 

 /        / بتاريخ     .................... برقم ........... وقيد الطلب ) الرسوم/ المستندات(
 /           / التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة        

 توقيع الموظف المختص       
(.............................) 
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 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
إجـراءات حصــول المـواطنين علــى الخدمـة الحكوميــة  تيســيرفـي شـأن  ١٩٩٨لســنة  ٤٢٤٨وفقـا لقـرار رئــيس مجلـس الــوزراء رقـم 

تلتــزم الجهــات اإلداريــة المعنيــة المحليــة والمحافظــات، اإلدارة بوحــدات ) الهــدم/التــرميم(بإتمــام أعمــال شــهادة ومنهــا خدمــة طلــب 
واإلدارة كـزي للتنظـيم كثمـرة للتعـاون بـين الجهـاز المر   ٢٠٠٧/  ٦/  ٢٨بتـاريخ  الصـادر وفقا للوارد بهذا النموذجبتقديم الخدمة 
أو المحـددة إلنجازهـا الزمنيـة والتوقيتـات المطلوبـة للحصـول علـى الخدمـة واألوراق والمبـالغ المسـتندات من تحديـد والمحافظات 

 : وذلك على النحو التاليالمسئولية لذلك ترتب وأي مخالفة في الطلب المقدم للحصول عليها عن رأيها اإلعالن 
 : وراق المطلوبةالمستندات واأل: أوال
  األصل لإلطالع) إلخ/ ............رقم قومي/عائلية/شخصية(بطاقة شخصية مقدم الطلب الدال على صورة المستند . 
  تقديمه من غير المالكمقدم الطلب في حالة المستند المثبت لصفة . 
  أو الهدمبأعمال الترميم أو حكم المحكمة الصادر أو القرار صورة الترخيص . 
 يفيـــد أو المعدنيـــة الخرســـانية المنشــآت أو تصـــميم اإلنشـــائية فـــي الهندســة متخصـــص استشـــاري مـــن مهنــدس ر فنـــي تقريــ

تمــس العناصــر لألعمــال التــي بالنســبة مــن نقابــة المهندســين، وذلــك أو الهــدم معتمــد التــرميم عــن تنفيــذ أعمــال بمســئوليته 
معتمــد مــن ) مـدني عمــارة(مـن مهنــدس نقــابي يقــدم تقريــر ئية التــي ال تمــس العناصـر اإلنشــاأمــا بالنســبة لألعمـال اإلنشـائية 

 . نقابة المهندسين
  الرسوم المستحقةالدال على سداد اإليصال . 
 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانيا

 مبلغ
 مــــــرســوع الــــــــن

 جنيه قرش
 عن كل ورقة من أوراق الشهادةرسم نسخ جنيها واحدا  ١ -

 عن كل سنة في السجالت مقابل بحث مسون قرشا خ - ٥٠
 رسم معاينةوخمسون قرشا خمسة جنيهات  ٥ ٥٠

 : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة: ثالثا
 من تاريخ تقديم الطلب مستوفي الرسوم والمستندات الشهادة خالل عشرة أيام يتم استخراج 


