محافظة
الوحدة المحلية.....................

السيد ......................................................... /
تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمه لسيادتكم ................................................................... ....................................... /
بطاقة ( شخصية  /عائلية) رقم .............. :الصادرة من  ...............بتاريخ

/

/

الصفة ( مالك  /وكيل عنه :) ......... /
برجاء التفضل باملوافقة على استخراج شهادة بإمتام أعمال ( الرتميم  /اهلدم ) للعقار اململوك لــ ..........................
والكائن قطعة .................بلوك  ...........................منطقة  .........................شياخة ...……...................
وذلك وفقا ( للرتخيص  /للقرار ) الصادر من ....... ........ ... ........برقم................بتاريخ

/

/

وان هذه األعمال قد متت حتت إشراف املهندس ( االستشارى  /النقابي ) االسم....................................... :
رقم القيد بالنقابة ...............رقم السجل ...................
ومستعد لسداد الرسوم املقررة .

وتفضلوا بقبول فائق االحترام
تحريرا فى

/

توقيع مقدم الطلب

/

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

استلمت أنا  …………………… /الطلب املقدم من السيد ........................................... /
بشأ ن طلب شهادة بإمتام أعمال ( الرتميم  /اهلدم )  ،مستوفيا كافـة متطلاـاا اوصـول علـى اـدمـــــة ( املسـتنداا /
الرسوم)  ،وقيـــــد الطلب برقم  .......بتاريخ
التاريخ احملدد إلجناز اـدمة

/

/

/

/

توقيع الموظف المختص
( ) .......................

القواعد احلاكمة إلجراءات احلصول على اخلدمة
وفقااا لقاارار رساايل م لاال الااوارا رقاام  2424لساا ة  8994فااى ناابس ت ساايط ت اارا ا ح ااو
المواط يس على الخادما ال ماهيرياة وم هاا خدماة طلاب ناهادة متماام اعماا ( التارميم  /الهادم ) وحادا
اإلدارة المحلية المحافظا  ،تلتام ال ها اإلدارية المع ية تقديم الخدمة وفقا للوارد هااا ال ماوا ال اادر
بتاريخ  -8002 /6/82كثمرة للتعااوس ايس ال هااا المركاال للت ظايم واردارة  ،والمحافظاا  -ماس تحدياد
للمست دا واألوراق  ،والم الغ المطلو ة للح و على الخدمة  ،والتوقيتا الام ية المحاددة إل ااهاا  ،او
اإلعالس عس رايها فى الطلب المقدم للح و عليها  .،وال مخالفة لاال ترتاب المساسولية والا علاى ال حاو
التالى :

اور  :المست دا واألوراق المطلو ة :
 ورة المست د الادا علاى نخ اية مقادم الطلاب ( طاقاة نخ اية  /عاسلياة  /رقام قاومى ( )....................../األ الالطالع )
 المست د المث ل فه مقدم الطلب فى حاله تقديمه مس غير المال . ورة الترخيص او القرار او حكم المحكمة ال ادر بعما الترميم او الهدم . تقرير ف ى مس مه دل استناري متخ ص فى اله دسة ار ناسية او ت ميم الم نآ الخرسا ية او المعد ياة مساسوليتهعااس ت فيااا اعمااا التاارميم او الهاادم معتمااد مااس قا ااة المه دساايس ،والا ال سا ة لألعمااا التااى تماال الع ا اار اإل ناااسية .
 اما ال س ة لألعما التي ر تمل الع ا ر ار ناسية يقادم تقريار ماس مه ادل قاا ي ( ماد ى  /عماار) ) معتماد ماس قا اةالمه دسيس .
 -اري ا الدا على سداد الرسوم المستحقة .

ثا يا  :الم الغ المقررة للح و على الخدمة :
م لغ
قرش

يه

-

8

05

-

ياس

يها واحدا رسم سخ عس ك ورقة مس اوراق النهادة .
حث فى المست دا او الس ال عس ك س ة.

خمسوس قرنا مقا

ثالثا  :التوقيتا المحددة إل اا الخدمة :
يتم استخرا النهادة خال عنرة ايام مس تاريخ تقديم الطلب.

وفى حالة عدم الح و على ا لخدمة فاى التوقيا المحادد  ،او طلاب مسات دا او م االغ تتاافية تحا ال مسامى يمك ا ارت اا محادل
ال ها التالية :
:
المحافظة
هيسة الرقا ة اإلدارية  :المركا الرسيسى القاهرة
مكتب الرقا ة اإلدارية المحافظة

:
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