
 

 

 محافظة الجیزة 
 حي جنوب الجیزة 

 المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین
 القیاسیة إجراءات التشغیل

 )فى حالة التنازل ( أو عام  صناعينقل رخصة محل تجارى أو   ) : ٨( نموذج
 ١/١/٢٠١٠: تاریخ االصدار  : رقم اإلصدار  ٥٤لسنة  ٤٥٣ قانون رقم : المرجع

 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ ) المتنازل  (اسم المرخص لة الحالى 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:إصدارھاجھة  -٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ :الرخصةرقم وتاریخ 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: نوع النشاط المرخص بھ

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: قسم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:شارع ٠٠٠٠٠٠:  رقم :المحلعنوان 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ ) ھالمتنازل إلی( اسم المطلوب نقل الترخیص لة 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:  عنوان المتنازل إلیھ

أنني علمًا  ل                ب ى نق ة عل اریخ الموافق ى ت ى المحل حت ررة عل ة الرسوم والضرائب المق وم بسداد كاف سوف أق

 الرخصة 

 ٢٠:     /     /   تحریرًا فى 

                                          

 ھتوقیع المتنازل إلی                                     
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   

 إیصـــــــــــال

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ الطلب المقدم من السید  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: استلمت انا 

مستوفیًا كافة متطلبات ) في حالة التنازل ( صناعي أو عام  بشأن نقل رخصة محل تجارى أو

 :   /   / بتاریخ  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وقید الطلب برقم ) الرسوم / المستندات ( الحصول على الخدمة 

 

 توقیع الموظف المختص                                                                      
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   

 

 

 

 

 

 



 

 

 على خدمة الحصول إلجراءاتالقواعد الحاكمة )  ٨(نموذج رقم 
 

ة          ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقًا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم  ا خدم ة ومنھ ى الخدمات الجماھیری فى شأن تیسیر الحصول عل

 ٠حافظات بوحدات المحلیة بالم) فى حالة التنازل ( طلب نقل رخصة محل تجارى أو صناعى أو عام 

ین    ( ١/١١/٢٠٠٥المعینة بتقدیم الخدمة وفقًا للوارد بھذا النموذج الصادر بتاریخ  اإلداریةتلتزم الجھات       اون ب رة للتع كثم

د للمستندات   ) والمحافظات  واإلدارة للتنظیم المركزيالجھاز  ة ،       واألوراقمن تحدی ى الخدم ة للحصول عل الغ المطلوب ، والمب

ب المسئولیة    وأيعن رأیھا فى لطلب المقدم للحصول علیھا  اإلعالنوالتوقیعات الزمنیة المحددة النجازھا أو  مخالفة لذلك ترت

 :وذلك على النحو التالى  –

 -:المستندات واألوراق المطلوبة  –أوال 
 ٠أصل رخصة المحل  -
 ٠ ) لالطالع األصل( صورة اعالم الوراثة  -
نقل الترخیص الیھم یكون ھذا النائب مسئوال  إجراءاتتوكیل موثق من الورثة ألحدھم أو من ینوب عنھم فى اتخاذ  -

 ٠ الخدمة ھذهعن تنفیذ أحكام التشریعات الحاكمة الداء 
 ٠) 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   -

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

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

 رسوم مبلغ
 نقل الترخیص للمحال

 العامة

 رسوم مبلغ
نقل الترخیص 
لمحال الجزارة 

 والمحال الصناعیة

 ومرس مبلغ
نقل الترخیص للمحال 

 التجاریة األخرى
 جنیة ملیم جنیة ملیم  جنیة ملیم

- 
١٠
٠ 

١٢ 
- 

 دمغة نوعیة
 تنمیة موارد

- 
١٠٠ 

١٨ 
- 

 دمغة نوعیة
 تنمیة موارد

- 
١٠٠ 

٣ 
- 

 دمغة نوعیة
 تنمیة موارد

١٠
٠ 

 إجمالى الرسوم ٣ ١٠٠ إجمالى الرسوم ١٨ ١٠٠ إجمالى الرسوم ١٢

 : المحددة إلنجاز الخدمة  التوقیتات –ثالثا 
ھ    ( تلتزم جھة االدارة بنقل رخصة المحل  اة المرخص ل ع   ) لوف واع بالنسبة لجمی ى      أن ر المحالت خالل شھر عل من   األكث

  ٠تاریخ تقدیم الطلب مستوفیًا للمستندات المطلوبة وبعد سداد الرسوم المقررة 
 
 
 
ت المحدد     ى التوقی ك االتصال          فى حالة عدم الحصول على الخدمة ف الغ إضافیة تحت أى مسمى یمكن ب مستندات أو مب أو طل

 : بإحدى الجھات األتیة 
 : المحافظة ت 

 ٠٢/  ٢٢٩٠٢٧٢٨المركز الرئیسى بالقاھرة ت  : ھیئة اللرقابة اإلداریة 
 : مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 

 
 


