
 محافظة الجیزه
 حى  بوالق الدكرور

 المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین
 القیاسیة إجراءات التشغیل

 طلب نقل ملكیة ترخیص بناء: نموذج 
 ١/١/٢٠١٠: تاریخ االصدار  ١: رقم اإلصدار ٢٠٠٨لسنة١١٩: قانون رقم : المرجع

 

 إیصـــــــــــــــــال

 
 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ الطلب المقدم من السید  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ استلمت أنا 

 ) الرسوم / المستندات ( بشأن طلب نقل ملكیة ترخیص البناء مستوفیاً كافة متطلبات الحصول على الخدمة 

  ٢٠/     /    بتاریخ     ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وقید الطلب برقم 

  ٢٠/       /                :تاریخ المحدد إلنجاز الخدمة 

 توقیع الموظف المختص                                                                                

 

 
 /  المھندسالسید 

 وبعد ،، طیبة تحیة

  ٢٠  /      /الصادر بتاریخ     ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ :أرجو التكرم بالموافقة على نقل ملكیة ترخیص البناء رقم     

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠لى السید ا٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/  للسید

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ :الجدید للعقار الكائن  المالك

 : ومستعد لسداد الرسم المقرر 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،، 
 

  ٢٠:   /     /   تحریرا فى 
 
 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: االسم         
 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: ة الصف        
 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:التوقیع         
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 



         خدمةالالحصول على  إلجراءاتالقواعد الحاكمة 
 

 
 

 
 

  فى شأن تیسیر الحصول على الخدمات الجماھیریة ومنھا  ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقاً لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم        

 ٠ت ابوحدات االدارة المحلیة بالمحافظ)  طلب نقل ملكیة وترخیص البناء( خدمة          

ذا ا      وارد بھ ا لل ة وفق دیم الخدم ھ بتق ة المعنی ات االداری زم الجھ اریخ تلت ادر بت وذج الص رة ( ٢٧/١٢/٢٠٠٧لنم كثم

من تحدید للمستندات واالوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول ) للتعاون بین الجھاز المركزى للتنظیم واالدارة والمحافظات 

ا  دم للحصول علیھ ب المق ى الطل ة وأى مخا ٠على الخدمة  والتوقیتات الزمنیة المحددة النجازھا أواالعالن عن رأیھا ف لف

 :لذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالى 

 ً   -:المستندات واالوراق المطلوبة  -:أوال
 )واألصل لالطالع ( صورة بطاقة الرقم القومى  .١

 ) واالصـــــل لإلطـــــالع ( صورة من الرخصة  .٢

 ) واالصل لإلاطـــالع ( صورة من سند الملكیة   .٣

 ً  : ى الخدمة المبالغ المقررة للحصول عل: ثانیا
 البیـــــــــــــــــــان المبلغ 

 من الالئحة المالیة للموازنة والحسابات )  ٤٥٨(رسم بحث كل سنة  المادة  ــــ ٥٠

 طبقاً لنص المادة رقمى                 ثالثون جنیھا ضریبیة نوعیة على رخصة البناء             ٣٠ 

  ١٩٨٠لسنة  ١١١من قانون  ٩٠٠٨٩               ستون جنیھاً ضریبة نوعیة على  رخصة البناء بالمدن  

  ١٩٩١لسنة  ١٦والمعدل بالقانون رقم  ١٩٨٤لسنة  ١٤٧القانون رقم ( رسم تنمیة موارد 
 ٦٠ 

١٠ --- 

 
 :جاز الخدمة نالتوقیعات المحددة إل:ثالثاً 

 
  ٠لب خالل اسبوع من تاریخة تقدیمة مستوفیاً المستندات المطلوبة وبعد سداد الرسوم المقررة یتم البت فى الط        

 
 

 
 
 

ك االتصال  في الغ اضافیة یمكن حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أوطلب مستندات أومب

 :باحدى الجھات التالیة 

 ٣٧٧٩٤٨٧٦/ ت -:المحافظة

 ٠٢/٢٢٩٠٢٧٢٨:كز الرئیسى بالقاھرة المر:ھیئة الرقابة االداریة 

 ٢٢٩٠٢٧٢/ ت: مكتب الرقابة االداریة بالمحافظة 


