
      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 )لوفا المرخص لھ ( عام   أوتجارى  أو صناعيمحل   قیدنقل طلب 
 ) : ................................................................................. الورثة ( مقدموا الطلب 

 تاریخ المیالد  المھنة  الجنسیة   اإلقامةمحل  االسم  م
      

 
 : .................................................  عنوانھ................................. نوع المحل المرخص لھ 

 : .................................. اسم المرخص لھ : ............................ رقم وتاریخ الترخیص االصلى 
 :      /     /  السابق تقدیمھ عند وفاة المرخص لھ  اإلخطارتاریخ :      /      /      تاریخ وفاه المرخص لھ 

 : ........................................................................................... المطلوب نقل الترخیص إلیھم 
 تاریخ المیالد  المھنة   الجنسیة   اإلقامةمحل  االسم  م 
      

توقیع المطلوب نقل ) ............................................. من ینوب عنھم   أوالورثة ( طلب النقل  مقدموتوقیع 
 .   إلیھمالترخیص 

        (                        )   (                        )                       (                  ) (                     ) 
                   (                        )   (                        )            (                  ) (                     ) 
            (                        )   (                        )                   (                  ) (                     ) 

 
 
 

  أكتوبر ٦محافظة 
 حى منشأة القناطر  

 لخدمة المواطنین  التكنولوجيالمركز 
 إیصــــــــــــال

 / ................................. ................ الطلب المقدم من السید / .................................. استلمت أنا 
( عام لوفاة المرخص لھ مستوفیا كافة متطلبات الحصول على الخدمة /  صناعي/ بشأن نقل رخصة محل تجارى 

 ) ستندات الرسوم م
 /     /       التاریخ النجاز الخدمة       /    /               بتاریخوقید الطلب برقم              

 توقیع الموظف المختص
(.................................) 

 
 

 

 

 

 

 

 



      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 الحصول علي الخدمة  إلجراءاتكمة القواعد الحا

حصول علي الخدمات الجماھیریة خدمة  إجراءاتفي شأن تبسیط   ١٩٨٨لسنھ  ٤٢٤٨وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 
المحلیة بالمحافظات تلتزم  اإلدارةبوحدات ) لوفاه المرخص لھ ( عام  أوصناعي  أوطلب نقل رخصة محل تجاري 

كثمرة للتعاون بین وزارة الدولة  ١/٨/١٩٩٩ر بتاریخ الجھات المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج الصاد
والمبالغ المطلوبة للحصول علي الخدمة والتوقیتات الزمنیة  واألوراقمن تحدید المستندات  –للتنمیة والمحافظات 
علي المسئولیة وذلك  لذلك ترتیبمخالفة  وأيفي الطلب المقدم للحصول علیھا  رأیھاعن  اإلعالنالمحددة النجازھا أو 

 :النحو التالي 

 :المطلوبة  واألوراق المستدانأوال 

 أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منھا في حالة فقدھا

 صحیفة الحالة الجنائیة 

 )لالطالع األصل( الوراثة  إعالمصورة 

 بالتأمینات إلیھمنقل التراخیص  إجراءاتأو من ینوب عنھم في اتخاذ  ألحدھماتوكیل موثق من الورثة 

 )في حالة وجود قصر بین الورثة ( صورة من قرار الوصایة صورة موافقة النیابة الحسبیة 

 :مایلي  إلیھمفي حالة نقل الرخصة لمحل عام یقدم الطالب نقل التراخیص 

 سنة ٢١:٣٠كان السن بین  إذابیان الموقف من التنجید  -١
 )الموجود منھم ( صورة الرخیص الشخصي للمستغل والمدیر والمشرف -٢

 األصلالترخیص جمیع االشتراطات المقررة قانونا علي المرخص لھم  إلیھمیسري علي المنقول  األحوال جمیعفي -
 األغذیةالخ موافقة الصحة لمحال بیع ....... ومركز الكمبیوتر  األسلحةفي حالة الطابع ومحال بیع  األمنموافقة (

 )الخ..ة بالحصص التموینیة الخ موافقة التموین للمحال ذات الصل...  والمشروبات
 :ثانیا المبالغ المقررة للحصول علي الخدمة

رسوم نقل الترخیص 
 للمحال التجاریة االخري 

رسوم نقل الترخیص  مبلغ
لمحال جزارة والمحال 

 الصناعیة

رسوم نقل  مبلغ
التراخیص 

 للمحال العامة

 مبلغ
 م ج م ج م ج

 ٣ دمغة نوعیة تنمیة موارد
- 

- 
١٠٠ 

 دمغة نوعیة 
 تنمیة موارد 

١٨ 
- 

- 
١٠٠ 

 دمغة نوعیة
 تنمیة موارد  

١٢ 
- 

- 
١٠٠ 

 ١٠٠ ١٢ اجمالي الرسوم ١٠٠ ١٨ اجمالي الرسوم ١٠٠ ٣ اجمالي الرسوم
 :ثالثا التوقیتات المحددة النجاز الخدمة

من تاریخ  األكثربالنسبة لجمیع أنواع المحالت خالل شھر علي ) لوفاه المرخص لھ(بنقل رخصة المحل  اإلدارةتلتزم جھة 
 مقدم الطلب مستوفیا المستندات المطلوبة وبعد سداد الرسوم المقررة

 
 


