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رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        
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 في حالة التنازل محل صناعي او تجاري اوعام  نقل قیدطلب 
 

 ...............................................) /......................................المتنازل ( اسم المرخص لة الحالي 
 /.........................................جھة اصدارھا...................../...............................رقم وتاریخ الرخصة 

 .........................................................................................................نوع النشاط المرخص بھ
 ............................................قسم ................... /..................شارع ............... نوع المحل رقم 

 ................................)..............................................المتنازل الیھ( اسم المطلوب نقل الترخیص لھ 
 ............................................................................................................عنوان المتنازل الیھ

 الرخصة علما بأنني سوفھ اقوم بسداد كافة الرسوم الضرائب المقررة علي المحل حتي تاریخ الموافقة علي نقل
 توقیع المتنازل الیة                                                                                                                
                                                                                                               ....)(................. 

 
 
 

 مركز ومدینة منشأة القناطر 
 المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 إیصال
 

الطلب المقدم من السید /......................................................استلمت إنا 
.................................................. 

المستنھدات ( عام في حالة التنازل مستوفیا كافة متطلبات الحصول علي الخدمة / صناعي / بشأن نقل رخصة محل تجداري 
 /        /بتاریخ     ..............الرسوم قید برقم/ 

 /       /     التاریخ المحدد النجاز الخدمة           
 

                                                     
 توقیع الموظف المختص

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

 

 القواعد الحاكمة الجراءات الحصول على الخدمة

م  نة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رق دمات  ١٩٩٨لس ى الخ واطنین عل أن تبسیط اجراءات حصول الم ى ش ف
بوحدات اآلدارة ) فى حالة التنازل (الجماھیریة ومنھا خدمة طلب نقل رخصة محل تجارى أو صناعى أو صناعى أو عام 

اریخ .المحلیة بالمحافظات   ١/١٠/٢٠٠٥تلتزم الجھات االداریة المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج الصادر بت
والمبالغ المطلوبة ،من تجدید للمستندات واالوراق  –ظیم واالدارة والمحافظات كثمرة للتعاون بین الجھاز المركزى للتن –



      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

ا ، للحصول على الخدمة  ، والتوقیتات  الزمنیة المحددة النجازھا ، أواالعالن عن رایھا فى الطلب المقدم للحصول علیھ
 :وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة لذلمعلى النحو التالى 

 :  االوراق المطلوبة المستندات و: اوال   

 .واآلصل لالطالع) إخراج شریك  –إضافة شریك (صورة عقد شركة موثق بالتعدیل المطلوب  -

 .صورة البطاقة الضریبیة متضمنة ماتم من تعدیل في الشركة واآلصل لالطالع  -

  .اآلصل لالطالعو) سھادة إیصال –خطاب ( صورة المستند الذي یفید إشتراك الشركاء الجدد في التأمینات  -

 ٠)المحل العام والمالھي فقط( للشركء الجدد صحیفة الحالة الجنائیة  -

 .اصل رخصة المحل  -

 ).واآلصل لالطالع(صورة عقد إیجار موثق بإسم المتنازل إلیھ في حالة خروج الشریك صاحب عقد االیجار القدیم   -

 ٠)طالعواآلصل لال( صورة مستند إثبات الشخصیة للشركء الجدد  -

 .توكیل رسمي في حالة الوكالة -

 .سنة  ٣٠:٢١للشركء الجدد اذا كانت أعمارھم مابین ) في حالة نقل الرخصة لمحل عام أو ملھي ( الموقف من التنجید  -

 ثانیا الرسوم والمبالغ الالزمة الداء الخدمة 

المحال الصناعیة   المحال التجاري 
 والجزارة 

 رسوم الترخیص  المالھي  المحال العامة

 جنیة ملیم جنیة  ملیم  جنیة  یم لم جنیة  یم لم
 دمغة نوعیة  ٣٠٠ - ١٢ - ١٨ - ٣ -

 تنمیة موارد  - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠
 اجمالى الرسوم  ٣٠٠ ١٠٠ ١٢ ١٠٠ ١٨ ١٠٠ ٣ ١٠٠

 

فى حال تعدد نسخ أو صور الترخیص التى تحتفظ التى بھا الوحدة المحلیة لدواعى العمل بھا فال یتحمل متعامل : ملحوظة 
 . سوى الضریبة المستحقة على نسخة أو صورة  واحدة من تلك النسخ أو الصور 

 

 :ات المحددة النجاز الخدمة التوقیت: ثالثا 

  .موعد غایتة أسبوع من تاریخ تقیم الطلب بتعدیل الرخص في تلتزم جھة االدارة 

 


