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 أو تجاري أو عام محل صناعي نقل رخصة طلب 
 في حالة التنازل

 
....................... ............................................./ ...................)المتنازل(المرخص له الحالي اسم 

......................................................................................................  /الرخصةرقم وتاريخ 
......... ................................................................................/ ........المرخص بهنوع النشاط 
........... / .....قسم.................... / ..................................شارع/ ................... رقم: عنوان المحل

................................... .............................)/ ............المتنازل إليه(له نقل الترخيص اسم المطلوب 
.............................................................. ........................................./ ن المتنازل إليهعنوا

 . الرخصةالموافقة على نقل على المحل حتى تاريخ المقررة والضرائب الرسوم علما بأنني سوف أقوم بسداد كافة 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،،

 /     / ريرا في     تح
 توقيع الطالب                  

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

 إیصــــــــال 
/ الطلب المقدم من السيد/ ............................................ استلمت أنا

......................................... 
 ) الرســـوم/ المســـتندات(مســـتوفيا كافـــة متطلبـــات الحصـــول علـــى الخدمـــة مـــن  مأو تجـــاري أو عـــامحـــل صـــناعي نقـــل رخصـــة بشـــأن 

 /        / بتاريخ     .................... وقيد الطلب برقم 
 /           / التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة        

 توقيع الموظف المختص         
(.............................) 
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 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

حصـــول المـــواطنين علـــى الخـــدمات إجـــراءات فـــي شـــأن تبســـيط  ١٩٩٨لســـنة  ٤٢٤٨وفقـــا لقـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
ــــة التنــــازل( أو عــــام صــــناعي أو تجــــاريرخصــــة محــــل نقــــل لــــب طالجماهيريــــة ومنهــــا خدمــــة  ــــة ) فــــي حال بوحــــدات اإلدارة المحلي

 . بالمحافظات
كثمــرة للتعــاون بــين (  ١٩٩٩/  ٨/  ١تلتــزم الجهــات اإلداريــة المعنيــة بتقــديم الخدمــة وفقــا للــوارد بهــذا النمــوذج الصــادر بتــاريخ 

مـن تحديـد المسـتندات واألوراق والمبـالغ المطلوبـة للحصـول علـى الخدمـة والتوقيتـات الزمنيـة ) والمحافظـات وزارة التنمية اإلدارية
المحددة إلنجازها أو اإلعالن عن رأيها في الطلب المقدم للحصـول عليهـا وأي مخالفـة لـذلك ترتـب المسـئولية وذلـك علـى النحـو 

 : التالي
 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال

 . التوثيقبأحد مكاتب ) المتنازل إليه –المتنازل (طرفيه مصدقا على توقيعات تنازل  عقد -
 . من الشهر العقاريإليه موثقا إلى المتنازل محرر من المالك عقد إيجار  -
 . بالتأمينات االجتماعيةالمتنازل إليه ما يفيد اشتراك  -
 . صحيفة الحالة االجتماعية -
 : إليه ما يليلمتنازل يقدم المحل عام صل نقل الرخصة أ -
 . سنة ٣٠-٣١من التجنيد إذا كان السن بين بيان الموقف  .١
 . )الموجود منهم(والمشرف والمدير الشخصي للمستغل صورة الترخيص  .٢
األمـن فـي موافقـة (لـه األصـلي علـى المـرخص المقـررة قانونـا االشـتراطات إليه جميـع يسري على المتنازل األحوال في جميع * 

/ إلــخ.... لمحــال بيــع األغذيــة والمشــروبات موافقــة الصــحة /إلــخ.... ومراكــز الكمبيــوتر ومحــال بيــع األســلحة ع حالــة المطــاب
 ). إلخ..... التموينية بالحصص ذات الصلة التموين للمحال موافقة 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانيا
رسوم نقل الترخيص  مبلغ

 للمحال العامة
رسوم نقل  مبلغ

خيص التر 
 للمحال العامة

رسم نقل  مبلغ
الترخيص للمحال 

 جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم العامة

 دمغة نوعية  - - دمغة نوعية  ١٨ - دمغة نوعية  ١٢ -
 تنمية موارد  ٣ ١٠٠ تنمية موارد  - ١٠٠ تنمية موارد  - ١٠٠
إجمـــــــــــــــــــــــــــــالي  ١٨ ١٠٠ إجمالي الرسوم  ١٢ ١٠٠

 الرسوم 
 رسوم إجمالي ال ٣ ١٠٠

 : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة: ثالثا
وذلـك شـهر علـى األكثـر المحـالت خـالل لجميـع أنـواع بالنسـبة ) في حالـة التنـازل(بنقل رخصة المحل جهة اإلدارة تلتزم  -

 . المطلوبة وبعد سداد الرسوم المقررةللمستندات مستوفيا تقديم الطلب من تاريخ 
      


