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ل   ) الورثھ أو من ینوب عنھم (             توقیع مقدموا طلب النقل  وب نق ع المطل توقی
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 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
س       یس مجل رار رئ ا لق وزراءوفق م  ال نھ  ٤٢٤٨رق ى  ١٩٩٨لس ول عل یر الحص أن  تیس ي ش ف

ل رخصھ محل الخدمات الجماھیریة ومنھا خدمھ طلب  اه المرخص  صناعي آو تجارى نق ام  لوف أو ع
 ٠بوحدات اإلدارة المحلیة بالمحافظات  لھ 

اریخ تلتزم ا ذا النموذج الصادر بت وارد بھ ا لل  ٢٨/٦/٢٠٠٧لجھات اإلداریة المعینة بتقدیم الخدمة وفق
تندات واألوراق  د المس ن تحدی ات م یم واإلدارة والمحافظ زي للتنظ از المرك ین الجھ اون ب رة للتع كثم

ب والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات المحددة إلنجازھا أو اإلعالن عن رأی ي الطل ا ف ھ
 :المقدم للحصول علیھا وآي مخالفة لذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالي 

 :المطلوبة  واألوراقالمستندات : أوال 
  في حالھ فقدھا  مذكره من القسم بفقد الرخصة اصل رخصة المحل أو 
  ٠) واألصل لالطالع ( صوره أعالم الوراثة 
 ة ألحدھم ق من الورث یھم  توكیل موث رخیص إل ل الت اذ إجراءات نق ي اتخ وب عنھم ف أو من ین

 ویكون ھذا النائب مسئوال عن تنفیذ أحكام التشریعات الحاكمة الداء ھذه الخدمة 
  شھادة التأمینات أالجتماعیھ بما یفید اشتراك المطلوب نقل الترخیص ألیھم بالتأمینات 
  ین ( حسبیة صورة من موافقة النیابة ال، صوره من قرار الوصایة ھ وجود قصر من ب في حال

 األصل لالطالع) الورثة 
  في حالة نقل الرخصة لمحل عام یقدم المطلوب نقل الترخیص إلیھم  ما یلي: 
  ٠للمستغل أو المدیر والمشرف  صحیفة الحالة الجنائیة 
  سنة ٣٠،  ٢١بیان الموقف من التجنید إذا كان السن بین 
   الموجود منھم ( والمدیر والمشرف صوره الترخیص الشخصي للمستغل( 
  ى المرخص ا عل ررة قانون ع االشتراطات المق في جمیع األحوال یسرى على المنقول إلیھم جمی

وتر( لھ األصلي  ز الكمبی خ  ٠٠٠موافقة اآلمن في حالة المطابع ومحال بیع األسلحة ومراك / ال
ة التموین للمحال ذات الصلة موافق/ الخ  ٠٠٠موافقة الصحة لمحال بیع األغذیة والمشروبات 

 )الخ  ٠٠٠٠بالحصص التموینیة
 :المبالغ المقررة للجصول على الخدمة ــ : ثانیا
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 : تات المحددة النجاز الخدمةالتوقی -:ثالثا

واع المحالت خالل شھر ) لوفاة المرخص لھ ( تلتزم جھة اإلدارة بنقل رخصة المحل  بالنسبة لجمیع أن
وم  داد الرس د س ة وبع تندات المطلوب توفیا للمس ب مس دیم الطل اریخ تق ن ت ك م ر وذل ى األكث عل

 المقررة
في التوقیت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافیة تحت أي مسمي یمكنك  الخدمةفي حالھ عدم الحصول على 

 االتصال بإحدى الجھات اآلتیة
  ٧٧٩٤٨٧٦ت : المحافظة 

  ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: ت ) : المكتب الرئیسي بالقاھرة (  اإلداریة ھیئة الرقابة 
 ٢٩٠٢٧٢٨:  ة مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظ


