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سوم والضرائب المقررة على المحل حتى تاریخ الموافقة على علما بأنني سوف أقوم بسداد كافة الر

                                                                                                           ٠نقل الرخصة 

 المتنازل الیھ  توقیع

  )٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠( 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 إیصال

........... ......................./ الطلب المقدم من السید  ......................................................./ استلمت أنا 
 ........................... 

 مستوفیا كافـة  في حالة التنازل )  عام/ ارى  تج/  صناعي  (  بشأن نقل رخصھ محل
   ................................................لحصول على الخدمة وقید الطلب برقم ل المستندات المطلوبة 

 ٢٠٠/           /             بتاریخ        
 ٢٠٠        /              /     التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة             

 توقیع الموظف المختص                                                                    
                                                                                             )( 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
في شأن  تیسیر الحصول على  ١٩٩٨لسنھ  ٤٢٤٨زراء رقم وفقا لقرار رئیس مجلس الو     

في حالھ التنازل  ) عام / صناعي / تجارى ( نقل رخصھ محل الخدمات الجماھیریة ومنھا خدمھ طلب 
 ٠بوحدات اإلدارة المحلیة بالمحافظات 

 ٢٨/٦/٢٠٠٧تلتزم الجھات اإلداریة المعینة بتقدیم الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج الصادر بتاریخ 
كثمرة للتعاون بین الجھاز المركزي للتنظیم واإلدارة والمحافظات من تحدید المستندات واألوراق 

عن رأیھا في الطلب  والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات المحددة إلنجازھا أو اإلعالن
 :المقدم للحصول علیھا وآي مخالفة لذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالي 

 :واألوراق المطلوبة  المستندات : أوال 
  بأحد مكاتب التوثیق ) المتنازل ألیھ  –المتنازل ( عقد  تنازل مصدقا على توقیعات طرفیة

٠ 
 لیھ موثقا بالشھر العقاري عقد أیجار محرر من المالك ألي المتنازل إ 
  ٠ما یفید اشتراك المتنازل ألیھ بالتأمینات االجتماعیة 
  في حالھ فقدھا  مذكرة بفقد الترخیص من قسم الشرطة اصل رخصھ المحل او 
  الشھادات الصحیة للمحالت التي تتعامل في االغذیھ والمشروبات 
 صورة البطاقة الضریبیھ باسم المتنازل الیھ 

 

 قل الرخصة لمحل عام یقدم المتنازل الیھ ما یلى فى حالة ن: 
  ٠صحیفة الحالة الجنائیة للمستغل والمدیر المشرف 
   سنة ٣٠،  ٢١بیان الموقف من التجنید اذا كان السن بین 
  الموجود منھم ( صوره الترخیص الشخصي للمستغل والمدیر والمشرف( 
 تراطات المقررة قانونا على في جمیع األحوال یسرى على المتنازل ألیھ جمیع االش

موافقة اآلمن في حالة المطابع ومحال بیع األسلحة ومراكز ( المرخص لھ األصلي 
/ الخ ٠٠٠٠موافقة الصحة لمحال بیع األغذیة والمشروبات / الخ  ٠٠٠٠٠الكمبیوتر

 )الخ  ٠٠٠٠٠موافقة التموین للمحال ذات الصلة بالحصص التموینیة 
 :على الخدمة  للحصولالغ المقررة المبــ : ثانیا         

 
رسوم نقل الترخیص  مبلغ

 للمحال العامة
رسوم نقل الترخیص  مبلغ

لمحال الجزارة 
 والمحال الصناعیة

رسوم نقل الترخیص  مبلغ
للمحال التجاریة 

 االخرى
 جنیة         ملیم جنیة        ملیم جنیة         ملیم

- 
١٠

٠

        ١٢ 
       - 

 نوعیھدمغھ 
 تنمیة موارد

  - 
        

١٠
٠ 

        ١٨ 
       - 

 دمغھ نوعیھ
 تنمیة موارد

       - 
        

١٠٠ 

٣ 
 

 دمغھ نوعیھ
 تنمیة موارد

١٠
٠

         أجمالي الرسوم ١٢        
١٠
٠ 

         أجمالي الرسوم ١٨        
١٠٠ 

 أجمالي الرسوم ٣

 : لخدمةتات المحددة النجاز االتوقی -:ثالثا
بالنسبة لجمیع أنواع المحالت خالل شھر ) في حالة التنازل ( تلتزم جھة اإلدارة بنقل رخصة المحل 

على األكثر وذلك من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیا للمستندات المطلوبة وبعد سداد الرسوم 
 المقررة

مبالغ إضافیة تحت أي مسمي یمكنك في حالھ عدم الحصول على الخدمة في التوقیت المحدد أو طلب مستندات أو 
 االتصال بإحدى الجھات اآلتیة

  ٧٧٩٤٨٧٦ت : المحافظة 
  ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: ت ) : المكتب الرئیسي بالقاھرة ( ھیئة الرقابة اإلداریة  

 ٢٩٠٢٧٢٨:  مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة 


