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 ) لوفاة المرخص لھ ( طلب نقل رخصة سجل تجارى او صناعى او عام :  ) ٩(  نموذج
 : تاریخ اإلصدار  : اررقم اإلصد  ٥٤لسنة  ٤٥٣ :  قانون رقم: المرجع

 

 إیصـــــــــــــــــــال
 

 ...................................................... الطلب المقدم من السید ...............................................................استلمت انا 

/ المستندات ( الحصول على الخدمة  طلباتتممستوفیاً كافة ) لوفاة المرخص لھ ) ( أو عام  صناعيتجارى أو ( بشأن نقل رخصة محل محل  

 :   /     /  بتاریخ  ٠٠٠٠٠وقید الطلب برقم ) الرسوم 

 
توقیع الموظف المختص                                                                                       

 
www.giza.gov/areas/bolak/dafaulf.aspx 

 

 ) :الورثة ( مقدمو الطلب 

 تاریخ المیالد المھنة الجنسیة محل اإلقامة اإلســــم م

      

 

 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠عنوانھ  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:نوع المحل المرخص لھ 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠المرخص لھ  اسم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رقم وتاریخ الترخیص األصلى 

 /      /:   عند وفاه المرخص لھ  ةتاریخ اإلخطار السابق تقدیم:     /    /           تاریخ وفاة المرخص لھ 

 :لترخیص إلیھم المطلوب نقل ا

 تاریخ المیالد المھنة الجنسیة محل اإلقامة مــــاإلس م

      

 

 

   توقیع المطلوب نقل الترخیص إلیھم)                  الورثة أو من ینوب عنھم ( توقیع مقدمو طلب النقل 

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

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

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



   الخدمة على  الحصول إلجراءاتالحاكمة  القواعد) ٩(نموذج رقم 
 

 

 

ً لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم      فى شأن تیسیر الحصول على الخدمات الجماھیریة ومنھا  ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقا

 ٠بوحدات المحلیة بالمحافظات )  الوفاةفى حالة ( خدمة طلب نقل رخصة محل تجارى أو صناعى أو عام 

ً للوارد ب      كثمرة للتعاون بین ( ١/١١/٢٠٠٥ھذا النموذج الصادر بتاریخ تلتزم الجھات االداریة المعینة بتقدیم الخدمة وفقا

من تحدید للمستندات واالوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، ) والمحافظات  واإلدارة للتنظیمالجھاز المركزى 

مخالفة لذلك ترتب المسئولیة والتوقیعات الزمنیة المحددة النجازھا أو االعالن عن رأیھا فى لطلب المقدم للحصول علیھا وأى 

 :وذلك على النحو التالى  –

 -:المستندات واألوراق المطلوبة  –أوال 
 أصل رخصة المحل  -
 ) لالطالعاالصل ( صورة اعالم الوراثة  -
نقل الترخیص الیھم یكون ھذا النائب مسئوال  إجراءاتتوكیل موثق من الورثة ألحدھم أو من ینوب عنھم فى اتخاذ  -

 ٠ ھذة الخدمة ألداءحكام التشریعات الحاكمة عن تنفیذ أ
 ) إیصال –خطاب  –شھادة ( الترخیص الیھم  لالمطلوب نقاالجتماعیة الى  التأمیناتالمستند الذى یثبت سداد  -
 االصل لإلطالع ) فى حالة وجود قصر من بین الوراثة( صورة من قرار الوصایة صورة من موافقة النیابة الحسبیة   -

 :الرخصة لمحل عام یقدم المتنازل إلیة مایلى فى حالة نقل 
 ٠سنة  ٣٠،  ٢١بیان الموقف من التجنید إذا كان السن بین  – ١
 ٠) الموجود منھم ( للمستغل والمدیر والمشرف  الشخصيصورة الترخیص  – ٢
 ٠صحیفة الحالة الجنائیة  – ٣
 ٠فى جمیع االحوال یسرى على المتنازل إلیة جمیع االشتراطات المقررة قانونا على المرخص لة األصلى *
ة  ٠٠٠٠٠٠٠موافقة األمن فى حالة المطابع ومحال بیع األسلحة ومراكز الكمبیوتر (  ع األغذی ال بی ة الصحة لمح إلخ ، موافق

 ٠) إلخ  ٠٠٠٠٠٠٠٠التموینیة  صبالحصالصلة  إلخ ، موافقة التموین للمحال ذات ٠٠٠٠٠٠٠٠والمشروبات 
 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  –ثانیا  

 رسوم مبلغ
نقل الترخیص 
 للمحال العامة

 رسوم مبلغ
نقل الترخیص 
لمحال الجزارة 

 والمحال الصناعیة

 رسوم مبلغ
نقل الترخیص للمحال 

 التجاریة األخرى
 جنیة ملیم جنیة ملیم جنیة  ملیم

- 
١٠٠ 

١٢ 
- 

 دمغة نوعیة
 تنمیة موارد

- 
١٠٠ 

١٨ 
- 

 دمغة نوعیة
 تنمیة موارد

- 
١٠٠ 

٣ 
- 

 دمغة نوعیة
 تنمیة موارد

 إجمالى الرسوم ٣ ١٠٠ إجمالى الرسوم ١٨ ١٠٠ إجمالى الرسوم ١٢ ١٠٠
 

 : التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة  –ثالثا 
 دیم الطلب من تاریخ تق األكثریتم نقل الرخصة خالل شھر على 

 

 

 

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافیة تحت أى مسمى یمكنك االتصال 

 :  اآلتیةبإحدى الجھات 

 : المحافظة ت 

 ٠٢/  ٢٢٩٠٢٧٢٨بالقاھرة ت   الرئیسيالمركز : اإلداریة  الرقابةھیئة 


