محافظة

نموذج التنظيم واالدارة

مركز  /مدينة  /حى
(إدارة  /قسم ) الرخص

23
طلب نقل رخصة محل تجارى او صناعى او عام
( لوفاة المرخص له )

مقدموا الطلب ( الورثة ) -:
م

االســـــم

محل اإلقامة

الجنسية

المهنة

تاريخ الميالد

نوع المحل المرخص له  ...........................................عنوانه ...........................................
رقم وتاريخ الترخيص االصلى  .................................اسم المرخص له ...................................
/
/
تاريخ االخطار السابق تقديمه عند وفاة المرخص له
/ /
تاريخ وفاة المرخص له
المطلوب نقل الترخيص إليهم -:
م

االســـــم

محل اإلقامة

الجنسية

توقيع مقدموا طلب النقل ( الورثة أو من ينوب عنهم )
( ………………) (………………)
( ………………) (………………)
( ………………) (………………)

المهنة

تاريخ الميالد

توقيع المطلوب نقل الترخيص إليهم
( ………………) (………………)
( ………………) (………………)
( ………………) (………………)

محافظة
مركز  /مدينة  /حى
( إدارة  /قسم ) الرخص

إيصال
استتتلما انتتا................................................الطلتتب المقتتدم م ت  /ورثتتا الستتيد.............................................
بشت نقتتل رخصتتا محتتل ت تتارن او صتتناعى او عتتام ( لوفتتاة المتترخص لتته)  .مستتتوفيا فافتتا متطلبتتاا الحصتتول علتتى الخدمــــتتـا
( المستنداا  /الرسوم )  .وقيد الطلب برقم ……………… .بتاريخ / /
توقيع الموظف المختص
/ /
التاريخ المحدد إلن از الخدما
( )..........................

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس م لس الوزراء رقم  2424لسنا  8994فى شـــــ تيسير الحصول على الخدمــــــــــاا
ال ماهيريا ومنها خدما طلب نقل رخصا محل ت ارن او صناعى او عام ( لوفاة المرخص له) بوحداا االدارة
المحليا بالمحافظاا.
تلتزم ال هاا اإلداريا المعنيا بتقديــم الخدما وفقا للــوارد بهـــــذا النموذج الصـــادر بتاريخ 4002 /88/8
( فثمرة للتعاو بي ال هاز المرفزن للتنظيم واإلدارة  ،والمحافظاا ) م تحديد للمستنداا واألوراق
والمبالغ المطلوبا للحصول على الخدما والتوقيتاا الزمنيا المحـددة إلن ازها  ،أو اإلعال ع رأيها فى
الطلب المقدم للحصول عليها  -وأن مخالفا لذلك ترتب المسئوليا  -وذلك على النحو التالى :
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة -:
 اصل رخصا المحل . صورة إعالم الوراثا (األصل لالطالع ) . توفيل موثق م الورثا الحدهم أو م ينوب عنهم فى اتخاذ إ راءاا نقل الترخيص إليهم ويفو هذاالنائب مسئوال ع تنفيذ أحفام التشريعاا الحافما الداء هذه الخدما .
 المستند الذن يثبا سداد الت ميناا اال تماعيا الى المطلوب نقل الترخيص اليهم ( شهادة – خطـــــــــاب –ايصال .) .....
 صورة م قرار الوصايا  ،صورة م موافقا النيابا الحسبيا ( فى حالا و ود قصـــــــــرم بي الورثا )( االصل لالطالع) .
 فى حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المطلوب نقل الترخيص اليهم مايلى : .8بيا الموقف م الت نيد اذا فا الس بي  00 ، 48سنا .
 .4صورة الترخيص الشخصى للمستغل والمدير والمشرف ( المو ود منهم ) .
 .0صحيفا الحالا ال نائيا .
 فى جميع األحوال يسرى على المنقول إليهم الترخيص جميع االشتراطات المقررة قانونا على
المرخص له االصلى (موافقة االمن فى حالة المطابع ومحال بيع االسلحة ومراكز الكمبيوتر ......الخ
 ،موافقة الصحة لمحال بيع االغذية والمشروبات  ............الخ  ،موافقة التموين للمحال ذات الصله
بالحصص التموينية  ......الخ).
ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة -:
رسوم نقل
مبلغ
رسوم نقل الترخيص
مبلغ
مبلغ
رسوم نقل الترخيص
مليم جنيه لمحال الجزارة والمحال مليم جنيه الترخيص للمحال
مليم جنيه
للمحال العامه
التجارية االخرى
الصناعية
800

84
-

دمغا نوعيا
تنميا موارد

800

84
-

دمغا نوعيا
تنميا موارد

800

0
-

دمغا نوعيا
تنميا موارد

اجمالى الرسوم

011

2

اجمالى الرسوم

01 011
اجمالى الرسوم
03 011
ثالثا :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة -:
تلتزم ها اإلدارة بنقل رخصا المحل ( لوفاة المرخص له ) بالنسبا ل ميع انواع المحالا خالل شهر
على االفثر م تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للمستنداا المطلوبا وبعد سداد الرسوم المقررة .
فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أى مسمى
يمكنك االتصال بإحدى الجهات التالية :
المحافظا ا ……………………………………………… :
هيئا الرقابا اإلداريا  :المرفز الرئيسى بالقاهرة ا 04/ 4904044 :
مفتب الرقابا اإلداريا بالمحافظا ا :

