محافظة
الوحدة المحلية  :مركز  /مدينة  /حى
( ادارة – قسم ) الرخص

طلب نقل ملكية ترخيص البناء
السيد االستاذ  /رئيس الوحدة المحلية
تحية طيبة وبعد ..
أرجو التكرم بالموافقة على نقل ملكية ترخيص البناء رقم  ....................الصادر بتاريخ

/

/

للسيد  ........................................... /الى السيد .................................................... /
المالك الجديد للعقار الكائن .........................................................................................
ومستعد لسداد الرسم المقرر
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ,

تحريرا فى /

االسم :

/

الصفة :
التوقيع :

محافظة
الوحدة المحلية  :مركز  /مدينة  /حى
( ادارة – قسم ) الرخص

إيصال
استلمت أنا …………………………...........الطلب المقدم من السيد ……….................................
بش أ ن طلأأب نقأأل ملكيأأة تأأرخيص البنأأاء مسأأتوفيا كافأأة متطلبأأات ال صأأول علأأى الخدمأأة المسأأتندات  /الرسأأوم )
وقيد الطلب برقم  ..........بتاريخ / /
/
التاريخ الم دد إلنجاز الخدمة / :

توقيع الموظف المختص
)
(

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2424لسنه  8994فى ش ن تيسير ال صول على الخدمات
الجماهيرية ومنها خدمة طلب نقل ملكية ترخيص البناء بو دات االدارة الم لية بالم افظات .
تلتزم الجهات االدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصــادربتاريخ 4002/84 /42
كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة  ,والم افظات ) من ت ديد للمستندات واالوراق ,
والمبالغ المطلوبة لل صول على الخدمة  ,والتوقيتات الزمنية الم دده النجازها  ,او االعالن عن رأيها فى
الطلب المقدم لل صول عليها  ,واى مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك على الن و التالى :
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
 صورة بطاقة الرقم القومى " واالصل لالطالع " . صورة من الرخصة " واالصل لالطالع " . صورة من سند الملكية " واالصل لالطالع " . صورة من التوكيل فى الة الوكالة " واالصل لالطالع " .ثانيا :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
قرش
50

جنيه
رسم ب ث عن كل سنة
00

ثالثون جنيها ضريبة نوعية على رخصة البناء

 00ستون جنيها ,,
80

المادة  ) 254من الالئ ة المالية للموازنة وال سابات ) .

رسم تنمية موارد

,,

,,

,,

 ,,بالمدن

طبقا لنص المادتين رقمــــى
 90, 49من قانون  888لسنة

. 8940
القانون رقم  822لسنة  8942والمعدل بالقانون رقم  80لسنة .8998

ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة:
يأأأتم البأأأت فأأأى الطلأأأب خأأأالل أسأأأبوع مأأأن تأأأاريخ تقديمأأأه مسأأأتوفيا المسأأأتندات المطلوبأأأة وبعأأأد سأأأداد
الرسوم المقررة.

فى حاله عدم الحصول علىى الخدمىه فىى التوقيىت المحىدد ط او طلىب مسىتندات او مبىالغ اضىافيه تحىت ا
مسمى يمكنك االتصال باحد الجهات التالية - :
الم افظـــــــــــــــــة ت :
هيئه الرقابة اإلدارية  :المركز الرئيسى بالقاهرة ت 04/4904244 :
مكتب الرقابه اإلدارية بالم افظة ت:

