محافظة
مركز  /مدينة  /حى
(إدارة  /قسم ) الرخص
طلب نقل ترخيص المالهى غير السياحية
( لوفاة المرخص له )
مقدموا الطلب ( الورثة ) -:
م

االســـــم

تاريخ وفاة المرخص له

محل اإلقامة

/

/

المهنة

الجنسية

تاريخ الميالد

تاريخ األخطار السابق تقديمه عند وفاة المرخص له …………………..

المطلوب نقل الترخيص إليهم -:
م

االســـــم

الجنسية

محل اإلقامة

توقيع مقدموا طلب النقل ( الورثة أو من ينوب عنهم )
( ………………) (………………)
( ………………) (………………)
( ………………) (………………)

المهنة

تاريخ الميالد

توقيع المطلوب نقل الترخيص إليهم
( ………………) (………………)
( ………………) (………………)
( ………………) (………………)

محافظة
مركز  /مدينة  /حى
( إدارة  /قسم ) الرخص

إيصال
استلمت انا................................................الطلب المقدم من السيد /ورثة السيد.............................................
بشأن طلب نقل رخصة الملهى غير السياحى لوفاة المررخص لره  .مسرتوفيا ةافرة متطلبرات الحصرول علرى الخدمرة ( المسرتندات /
الرسوم )  .وقيد الطلب برقم ……………… .بتاريخ / /
توقيع الموظف المختص
/ /
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة
( )..........................

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2424لسنة  8994فى شأن تيسير الحصول على الخدمــــــــــات
الجماهيرية ومنها خدمة طلب نقل ترخيص المالهى غير السياحية لوفاة المرخص له بوحدات االدارة المحلية
بالمحافظات.
تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقا للــوارد بهـــــذا النموذج الصادر بتاريخ 4112/81/8
 ( ةثمرة للتعاون بين الجهاز المرةزى للتنظيم واإلدارة  ،والمحافظات ) من تحديد للمستندات واألوراقوالمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحـددة إلنجازها  ،أو اإلعالن عن رأيها فى
الطلب المقدم للحصول عليها  -وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية  -وذلك على النحو التالى :
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة -:
 صورة مستند اثبات الشخصية ( االصل لالطالع ) اصل رخصة الملهى غير السياحى . صحيفة الحالة الجنائية لمن الت اليهم الرخصة . صورة إعالم الوراثة (األصل لالطالع ) . توةيل موثق من الورثة الحدهم أو من ينوب عنهم فى اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويةون هذاالنائب مسئوال عن تنفيذ أحةام التشريعات الحاةمة الداء هذه الخدمة .
 صورة المستند الذى يثبت سداد التأمينات االجتماعية للمطلوب نقل الترخيص اليهم ( شهادة – خطاب –ايصال ) واالصل لالطالع .
 صورة من قرار الوصاية  ،صورة من موافقة النيابة الحسبية ( فى حالة وجود قصر بين الورثة )( االصللالطالع) .
 بيان الموقف من التجنيد إذا ةان السن بين 01 : 48سنة لمن آلت إليهم الرخصة . صورة البطاقة الضريبية باسم الورثة ( االصل لالطالع) . فى جميع األحوال يسرى على المنقول إليهم الترخيص جميع االشتراطات المقررة قانونا على المرخص
له االصلى .
ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة -:
مــبـلغ
قرش
81

رسوم نقل ترخيص المالهى غير السياحية لوفاة
المرخص له
جنيه
011
-

( ثالثمائة جنيه ) ضريبة نوعية
( عشرة قروش ) رسم تنمية موارد

ثالثا :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة -:
تلتزم جهة اإلدارة بنقل رخصة الملهى غير السياحى ( لوفاة المرخص له ) خالل شهر من تاريخ تقديم
الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة .
فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أى مسمى
يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية :
المحافظة ت ……………………………………………… :
هيئة الرقابة اإلدارية  :المرةز الرئيسى بالقاهرة ت 14 / 4914044 :
مةتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت :

