
 محافظة شمال سيناء

 .....................الوحدة المحلية

 
 طلب شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم

 
 

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

 تحية طيبة وبعد        

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

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

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

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

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

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

 /    / بتاريخ................برقم........ ... ........ .......الصادر من ) قرار لل/ للترخيص ( وذلك وفقا 

ندس     راف المه د تمت تحت إش ال ق ذه األعم ارى ( وان ه نقابى  / االستش م) ال يد :............................................ االس م الق رق

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

 .ومستعد لسداد  الرسوم المقررة 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 توقيع مقدم الطلب                          / / تحريرا فى 

      )                        ( 
 
 

 

  
 إيصال

 ........./..................................الطلب المقدم من السيد  ...........  ……………………استلمت أنا
، وقيـــــد )  الرسوم/ المستندات ( ، مستوفيا آافة متطلبات الحصول على الخدمــــة     )   الهدم  / الترميم  ( بشأن طلب شهادة بإتمام أعمال        

 /       / بتاريخ       .......الطلب برقم 
 /       /          التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة      

 توقيع الموظف المختص                                                                                           
(                       )                                                                              



 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة
ا يس مج وفق رار رئ س  لق وزراءل م ال نة ٤٢٤٨ رق ول   ١٩٩٨ لس راءات حص يط إج أن تبس ى ش ن  ف ى المواطني ات عل  الخدم
يرية    ة     و الجماه نها خدم ال         م ام أعم يم   ( طلب شهادة بإتم دم   / الترم ية وحدات اإلدارة    ب) اله تزم الجهات اإلدارية        المحل  بالمحافظات ، تل

ا للوارد بهذا النموذج             ة وفق تقديم الخدم ية ب   آثمرة للتعاون بين وزارة التنمية اإلدارية ، والمحافظات - ١/١٢/٢٠٠٠بتاريخ  الصادر  المعن
ى الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها ، أو اإلعالن عن                   - ة للحصول عل بالغ  المطلوب تندات واألوراق ، والم د للمس  من تحدي

 : المسئولية وذلك على النحو التالى وأى مخالفة لذلك ترتب. 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   -
ندس استشارى متخصص فى الهندسة االنشائية أو تصميم المنش             - نى من مه ر ف ت الخرسانية أو المعدنية بمسئوليته عن تنفيذ  آتقري

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

 .االيصال الدال على سداد الرسوم المستحقه  -
 

 : المبالغ المقررة  للحصول على الخدمة : ثانيا 

 بيان مبلغ
 قرش جنيه

 .جنيها واحدا رسم نسخ عن آل ورقة من أوراق الشهادة 

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

 .)عشرة قروش رسم تنمية موارد+ تسعون قرشا ضريبة نوعية  ( جنيها واحدا عن آل ورقه من أوراق الشهادة 

 ) .عشرة  قروش رسم تنمية موارد+ ريبة  نوعية ثالثون قرشا ض( أربعون قرشا على إيصال سداد الرسوم 

١ 

- 

١ 

- 

 

- 

٥٠ 

- 

٤٠ 

 
 : توقيتات المحددة إلنجاز الخدمة ال: ثالثا 

 .يتم استخراج الشهادة خالل عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تندات أو مبالغ إضاف                  ة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مس ى الخدم ة عدم الحصول عل ية تحت اى مسمى يمكنك االتصال بإحدى وفى حال
 : الجهات التالية 
 ٣٢٠٥٧١  :   المحافظة ت

  ٠٢  / ٢٩٠٢٧٢٨: المرآز الرئيسى بالقاهرة ت : هيئة الرقابة اإلدارية 

   :   مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت
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