محافظة
مركز /مدينة  /حى ........
(ادارة  /قسم ) الر خص

طلب
نقل رخصة محل تجارى او صناعى او عام
( فى حالة التنازل )
اسم المرخص له الحالى ( المتنازل ) .....................................................................................
رقم وتاريخ الرخصة  ...........................................جهة اصدارها ..........................................
نوع النشاط المرخص به .................................................................................................
عنوان المحل رقم  .............شارع  .............................................قسم ................................
اسم المطلوب نقل الترخيص له ( المتنازل اليه ) .......................................................................
عنوان المتنازل اليه ......................................................................................................
علما بأننى سوف اقوم بسداد كافة الرسوم والضرائب المقررة على المحل حتىى تىاريا الموافقىة علىى نقىل
الرخصة.

تحريرا فى / :

توقيع المتنازل اليه

/

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

محافظة
مركز /مدينة  /حى ........
(ادارة  /قسم ) الر خص

إيصال
……………………………………….

استلمت أنا ..………………………………………… /الطلبب المقبدم مبن السبيد /
بشأن نقل رخصة محل تجارى او صناعى او عبام ( ىبى حالبة التنبازل )  .مسبتوىيا ماىبة متطلببات الحصبول علبى
الخدمة ( المستندات  /الرسوم ) وقيد الطلب برقم …………… .بتاريخ / /
توقيع الموظف المختص
/
/
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة
( ………………………… )

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وىقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2424لسنة  8994ىىشأن تيسير الحصول على الخدمات
الجماهيرية ومنها خدمة طلب نقل رخصة محل تجارى او صناعى او عام ( ىى حالة التنازل ) بوحدات االدارة
المحلية بالمحاىظات .
تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وىقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر
بتاريـخ  (4002 /88/8مثمرة للتعاون بين الجهاز المرمزى للتنظيم واالدارة والمحاىظات ) من تحديد
للمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها  ،أو اإلعالن
عن رأيها ىى الطلب المقدم للحصول عليها  -وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية  -وذلك على النحو التالى -:
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
 عقد تنازل مصدقا على توقيعات طرىيه ( المتنازل – المتنازل اليه ) باحد مماتب التوثيق . عقد ايجار محرر من المالك الى المتنازل اليه موثقا بالشهر العقارى. مايفيد اشتراك المتنازل اليه بالتأمينات االجتماعية . اصل رخصة المحل . فى حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المتنازل اليه مايلى : .8بيان الموقف من التجنيد اذا مان السن بين  00 ، 48سنة .
 .4صورة الترخيص الشخصى للمستغل والمدير والمشرف ( الموجود منهم ) .
 .0صحيفة الحالة الجنائية .
 فى جميع األحوال يسرى على االمتنازل إليه جميع االشتراطات المقررة قانونا على المرخص له االصلى
(موافقة االمن فى حالة المطابع ومحال بيع االسلحة ومراكز الكمبيوتر ......الا  ،موافقة الصحة لمحال بيع
االغذية والمشروبات  ............الا  ،موافقة التموين للمحال ذات الصله بالحصص التموينية  ......الا).
ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
مبلغ
رسوم نقل الترخيص
مبلغ
مبلغ
رسوم نقل الترخيص
مليم جنيه لمحال الجزارة والمحال مليم جنيه
مليم جنيه
للمحال العامه
الصناعية
800

84
-

01 011

دمغة نوعية
تنمية موارد
اجمالى الرسوم

800

84
-

01 011

رسوم نقل
الترخيص للمحال
التجارية االخرى

دمغة نوعية
تنمية موارد

800

0
-

دمغة نوعية
تنمية موارد

اجمالى الرسوم

011

2

اجمالى الرسوم

ثالثا :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
تلتزم جهة االدارة بنقل رخصة المحل ( ىى حالة التنازل ) بالنسبة لجميع انواع المحالت خالل شهر على
االمثر وذلك من تاريخ تقديم الطلب مستوىيا للمستندات المطلوبة وبعد سداد الرسوم المقررة .
فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أى مسمى
يمكنك االتصال بإحدى الجهات التالية :
المحافظة ت :
هيئة الرقابة اإلدارية  :المركز الرئيسى بالقاهرة ت 11/1211011 :
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت :

