
  شمال سيناءمحافظة
 اإلدارة  الهندسية 

  
 عمال هدم  أطلب ترخيص 

 )) بقرار هدم  –بحكم محكمة ((  
 

 
 

 .…………………………………………………..…………………مدير اإلدارة الهندسية / السيد المهندس 
 تحية طيبة وبعد ، 

 
 ـ:ان التالى أرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على استخراج ترخيص هدم للعقارالكائن بالعنو

 
………………………………..…………………….……………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………عنوانه   …………………………لمالكه 

 .…………….…………………………….………………………..تاريخ   …………………… بعقد ملكية رقم 

 

 ومرفق المستندات المطلوبة لذلك 

   
 رسوم المقررة                               ومستعد لدفع ال

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

 
 

 

 مقدمه لسيادتكم                   
 .…………………………..…… :                                                                                             االسم 

 .………………………………… :                                بطـاقة                                                           

 .……………………………..…:                                                                                            العنوان

 
 

 

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

بتاريخ      ………………وقيد الطلب برقم ) الرسوم / املستندات ( رخيص أعمال هدم  مستوفيا كافة متطلبات احلصول على اخلدمة خدمة طلب ت بشأن 

 :     /     /     التاريخ احملدد إلجناز اخلدمة /     /    

                                                                            
  الموظف المختص توقيع

(                           )                                                                                                    



 القواعد الحاآمة الجراءات الحصول على الخدمة
م                    وزراء رق يس مجلس ال رار رئ ا لق ن على خدمات وحدات      فى شأن تبسيط        ١٩٩٨ لسنه    ٤٢٤٨وفق اجراءات حصول المواطني

ة طلب ترخيص اعمال هدم      نها خدم ية بالمحافظات وم ، تلتزم الجهات اإلدارية المعنية ) بقـرار هدم  – بحـكم محـكمة (  االداره المحل
نموذج              ذا ال وارد به ا لل ة وفق تقديم الخدم تاريخ     ب تعاون بين وزارة التنمية     - ١/٦/٢٠٠١الصادر ب ثمرة لل من  -  اإلدارية ،و المحافظات آ

تحديد للمستندات واالوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحدده النجازها ، او االعالن عن رأيها فى    
 : الطلب المقدم للحصول عليها ، واى مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو التالى 

 
 : واألوراق المطلوبة  المستندات: أوًال 

ويشمل عقود الملكية المسجلة ،   ) العقد االبتدائى مشموال بصحة توقيع ونفاذ( عقد ملكية العقار المطلوب الترخيص بهدمه –١ــ    
والعقد المشمول بصحة النفاذ ، والعقد المشمول  بصحة التوقيع ويأخذ حكم ما تقدم قرارات وخطابات التخصيص الصادرة من 

،وعقد القسمة )آشف المشتمالت(هات المختصة ، وآذا الشهادات الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية باسم المالك الج
 ٠والتجنيب المشهر أو آشف المشتمالت المصحوب بإعالم وراثة لمن آلت إليهم الملكية بالميراث 

  ذوى الشأن المتعلقة بملكية األرض       ويكون طالب الترخيص مسئوال عما يقدمه من بيانات دون مساس بحقوق
 . خريطة مساحية يحدد عليها موقع العقار المطلوب الترخيص بهدمه -٢      

 . عدد أربع صور فوتوغرافية لواجهات العقار من جميع الزوايا -٣      
 ٠   أو  حكم المحكمة الصادر بالهدم ـــ 

 
 :المبالغ المقرره للحصول على الخدمة : ثانيا 

 
 مليم جــ ـانبيـ مبلغ

 - ٤٠ آحد اقصى ) فقط أربعون جنيها الغير( رسوم فحص الطلب 
 )فقط أربعون جنيها الغير(رسوم إصدار الترخيص عن آل دور 

 )فقط مائه وستون جنيها الغير (  جنيه ١٦٠بما ال يجاوز 
 من قيمة األعمال المطلوب الترخيص بهدمها مقابل إزالة المخلفات وإصالح % ١ 

التلفيات  و أشغال الطريق والدمغات الهندسية مقابل الحصول على تراخيص الهدم 
 .والبناء 

٤٠ - 

 
 

 :التوقيتات المحدده النجاز الخدمة : ثالثا 
 ثالثون يوما من تاريخ تقديم الطلب    

 
 
تظل محكومة ال يسرى هذا النموذج على المنشآت اآليلة للسقوط وتمثل خطرأ على األرواح والممتلكات و* 

 ٠بالقواعد المقررة 
 
 
 
 
 
 
 

 فى حاله عدم الحصول على الخدمه فى التوقيت المحدد ، او طلب مستندات او مبالغ  اضافيه  تحت اى مسمى يمكنك االتصال بأحدى
 

 :  الجهات التالية 
 

 ٣٢٠٥٧١: ة              ت   المحافظـــــــــــــــــــ

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المرآز الرئيسى بالقاهره  ت         :  هيئه الرقابة االدارية      

 :مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة  ت 
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