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 األعمال المطلوب الترخيص بها ................................................................................... :
المهندس المشرف على التنفيذ............................................................................................ :
رقم القيد بالنقابة  ................................. :رقم القيد بالسجل الهندسى ........................................ :
عرض الشارع امام المبنى .............................................................................................. :
ارجو التصريح لى باجراء االعمال الموضححة بااليحة – طبقحا الح حام القحانون رقحم  411لسحنة  0220فحى
شأن تنظيم هدم المبانى والمنشأت غير االيلة للسقوط والحفاظ على التراث المامارى والئحتحه التنفيذيحة والقحرارات
المنفذه له ومستاد لدفع الرسوم المطلوبة .

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 المقدم من السيد......................................
بشححأن طلححب تححرخيص بالهححدم للمبححانى والمنشححات غيححر االيلححة للسححقوط مسححتوفيا افححة متطلبححات الحصححول علححى
الخــدمـــــــــــــــــــة (المستندات  /الرسوم ) وقيد الطلب برقم  ...................بتاريخ / / :
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة / / :
توقيع الموظف المختص
(

)

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  1014لسنة  4994فى شحأن تيسحير الحصحول علحى الخحدمات الجماهيريحة ومنهحا خدمحة
طلب ترخيص بالهحدم للمبحانى والمنشحات غيحر االيلحة للسحقوط بوححدات اإلدار المحليحة بالمحافظحات ل تلتحزم الجهحات اإلداريحة المانيحة
بتقديم الخدمة وفقا للحوارد بهحذا النمحوذا الصحادر بتحاريخ  ( 0222 / 40 /02ثمحر للتاحاون بحين الجهحاز المر حزى للتنظحيم واالدار
والمحافظححات ) مححن تحديححد للمسححتندات واألوراب ل والمبححال المطلوبححة للحصححول علححى الخدمححة ل والتوقيتححات الزمنيححة المحححدد إلنجازهححا
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 :

 .4صور بطاقة الرقم القومى ( واالصل لالطالع ) .
 .0عقد مسجل يثبت مل ية الطالب للمبنى المطلوب هدمه .
 .3شهاد من مأ مورية الشهر الاقارى تفيد عدم وجود رهونات على الاقار او خالفه .
 .1شف من مأمورية الضرائب الاقارية التابع لها المبنى المطلوب هدمحه يفيحد عحدم وجحود مسحتأجرين بحالمبنى
مع تقديم اقرار من المالك موثب بالشهر الاقارى يفيد ذلك .
 .5رسم مبسط للموقع مبينا عليه المبنى المطلوب هدمه واسماء الشوارع والمبانى المجاور ماتمدا من مهنحدس
نقابى مدنى او عمار .
 .0تو يل رسمى فى حالة الو الة .
مستندات تقدم قبل الشروع فى تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها :

 .4تاهد من ( مهندس نقابى أو م تب هندسى ) انشائى او مامارى باالشراف على تنفيذ اعمال الهدم المرخص
بها طوال مد التنفيذ .
 .0تقريححر هندسححى مشححتمال علححى االسححلوب الفنححى الححذى سححيتبع فححى تنفيححذ اعمححال الهححدم وخطححوات وطريقححة التنفيححذ
واالسلوب المتبع فى تأمين سالمة المبانى المجاور .
 .3مستند يفيد التااقد مع احد المقاولين المسجلين باالتحاد المصرى لمقحاولى التشحييد والبنحاء لتنفيحذ اعمحال الهحدم
المرخص بها فاذا انت قيمة االعمال تقل عحن القيمحة المححدد فحى قحانون االتححاد المصحرى لمقحاولى التشحييد
والبناء فيتم تقديم مستند يفيد التااقد مع احد 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 تقديم الطلب .

فى حالة عدم الحصول على الخدمةة فةى التوقيةت المحةدد أو طلةب مسةتندات أو مبةالغ إضةافية تحةت أ مسةمى
يمكنك االتصال بإحد الجهات التالية :
المحافظــة ت :
هيئة الرقابة اإلدارية  :المركز الرئيسى بالقاهرة ت 20 / 0220000 :
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت :

