
 
  
 
 
 
 
 
 
 

نقل ملكية ترخيص البناء طلب 
 
 

  رئيس الوحدة المحلية / االستاذ السيد 

  

..  تحية طيبة وبعد 

 

/       /  الصادر بتاريخ     .................... نقل ملكية ترخيص البناء رقم أرجو التكرم بالموافقة على 

/ ....................................................  الى السيد / ........................................... للسيد 

.........................................................................................  المالك الجديد للعقار الكائن 

 ومستعد لسداد الرسم المقرر 

, وتفضلوا بقبول فائق االحترام  

 
                                                                       

:       االسم /     /                                       تحريرا فى   

:                    الصفة 

          :                التوقيع 

 

 
 
 
 
 
 



 ا
 

 لقواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 

تيسير الحصول على الخدمات  فى شأن 1998 لسنه 4248 وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

  .نقل ملكية ترخيص البناء بوحدات االدارة المحلية بالمحافظات  ومنها خدمة طلب الجماهيرية 

      12/2007/ 27 بتاريختلتزم الجهات االدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصــادر

من تحديد للمستندات واالوراق ،  (  ، والمحافظاتالجهاز المركزى للتنظيم واالدارة كثمرة للتعاون بين    )

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

: المستندات واألوراق المطلوبة  :   أوال 

 " .واالصل لالطالع "  صورة بطاقة الرقم القومى   -

 " .واالصل لالطالع "  صورة  من الرخصة   -

 " .واالصل لالطالع "  صورة من سند الملكية   -

 " .واالصل لالطالع "  صورة من التوكيل فى حالة الوكالة   -

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  :ثانيا 

 قرش    جنيه 
( . من الالئحة المالية للموازنة والحسابات   ( 458 )المادة  )رسم بحث عن كل سنة           -      50

     ثالثون جنيها ضريبة نوعية على رخصة البناء              طبقا لنص المادتين رقمــــى 30

 لسنة 111 من قانون 90 ،89   ستون جنيها ،،         ،،    ،،    ،،        ،، بالمدن       60

1980   . 
.1991 لسنة 16 والمعدل بالقانون رقم 1984 لسنة 147القانون رقم  )   رسم تنمية موارد  10
  

                                       :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة: ثالثا 

 ه مستوفيا المستندات المطلوبة وبعد سداد خالل أسبوع من تاريخ تقديم   يتم البت فى الطلب 

.    الرسوم المقررة

 

 
تحت اى  فى حاله عدم الحصول على الخدمه فى التوقيت المحدد , او طلب مستندات او مبالغ  اضافيه

: - مسمى يمكنك االتصال باحدى الجهات التالية 
:    المحافظـــــــــــــــــة     ت 

 2902728/02: المركز الرئيسى بالقاهرة  ت : هيئه الرقابة اإلدارية  
: مكتب الرقابه اإلدارية بالمحافظة   ت

 


