
 
 محافظة شمال سيناء

 حى / مدينة / مرآز 
 الرخص ) قســـم / إدارة  ( 
 

 
 طلب نقل رخصة محل تجارى أو صناعى أو عــام

 )فى حالة التنازل( 
 

 
 ) المتنازل (  أسم المرخص له الحــالى 

  رقم وتاريخ الرخصة                                          جهة إصدارها  

 شـــاط المرخص به  نــوع الن

                              قسـم   شارع                رقم :  عنــوان المحــل 

 ) المتنازل إليه (  أسم المطلوب نقل الترخيص لــه 

 عنـــوان المتنــازل إليـــه  

  الموافقة على نقل الرخصة علما بأنني سوف أقوم بسداد آافة الرسوم والضرائب المقررة على المحل حتى تاريخ

 

 
 

                توقيــع المتنـازل إليه 

(                          )                      

 

 

 

 

  

 إيصــال
 / استلمت أنا                                            الطلب المقـدم من الســيــد 

) الرسوم  / المستندات  ( م فى حالة التنازل مسـتــوفيًا آافـة متطلبات الحصول على الخدمة           عا/ صناعى  / بشأن نقل رخصة محل تجارى       

 /  / قيد برقم            بتاريخ  

  /    /التاريخ المحدد إلنجاز الخــدمـة    
 ف المختـصتوقيع المــوظ                                                                                 

                                                                              (                            )   



 
 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة

م          وزراء رق س ال يس مجل رار رئ ًا لق نة  ٤٢٤٨    وفق ول المواط   ١٩٩٨ لس راءات حص يط اج أن تبس ى ش ات     ف ى الخدم ن عل ني
ل رخصة محل تجارى او صناعى او عام                ة  طلب نق نها خدم يرية وم بوحدات االداره المحليه بالمحافظات ،  ) فى حالة التنازل ( الجماه

نموذج                  ذا ال وارد به ا لل ة وفق تقديم الخدم يه ب ة المعن تزم الجهات اإلداري تاريخ   تل ثمرة للتعاون بين وزارة الت - ١/٨/١٩٩٩ الصادر ب نمية  آ
ات  ة ، والمحافظ دده        -اإلداري يه المح تات الزمن ة ، والتوقي ى الخدم ه للحصول عل بالغ المطلوب تندات واالوراق ، والم د للمس ن تحدي  م

 :واى مخالفه لذلك ترتب المسئوليه وذلك على النحو التالى  . النجازها او االعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها 
 

 :ندات واألوراق المطلوبة  المست: أوًال 
 .بأحد مكاتب التوثيق )  المتنازل إليه –المتنازل ( عقد تنازل مصدقًا على توقيعات طرفيه  •
 .عقد إيجار محرر من المالك إلى المتنازل إليه موثقا بالشهر العقارى •
 .ما يفيد اشتراك المتنازل إليه بالتأمينات االجتماعية •
 .صحيفة الحالة الجنائية •
 .خصة المحل أو مستخرج رسمى منها فى حالة فقدهاأصل ر •
 -:فى حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المتنازل إليه مايلى  •

  سنة٣٠ ، ٢١ـ  بيان الموقف من التجنيد إذا آان السن بين ١                 
 ).الموجود منهم ( ـ  صورة الترخيص الشخصى للمستغل والمدير والمشرف ٢           

 
يع االشتراطات المقررة قانونا على المرخص له األصلى          فى ج  • يه جم نازل إل ى المت يع األحوال يسرى عل موافقة األمن فى حالة (م

ز الكمبيوتر           يع األسلحة ومراآ ابع ومحال ب /  الخ   …………موافقة الصحة لمحال بيع األغذية والمشروبات       /  الخ   …………المط
 ).الخ …………تموينيةموافقة التموين للمحال ذات الصلة بالحصص ال

 
 :المبالغ المقرره للحصول على الخدمة : ثانيًا 

رسوم نقل الترخيص للمحال  مبلغ مبلغ مبلغ
 مليم جنيه التجارية األخرى

رسوم نقل الترخيص لمحال 
 مليم جنيه الجزارة والمحال الصناعية

رسوم نقل الترخيص 
 مليم جنيه للمحال العامة

 دمغة نوعية
 تنمية موارد

٣ 
- 

- 
١٠٠ 

 دمغة نوعية
 تنمية موارد

١٨ 
- 

- 
١٠٠ 

 دمغة نوعية
 تنمية موارد

١٢ 
- 

- 
١٠٠ 

١٠٠ ٣ إجمالى الرسوم ١٠٠ ١٨ إجمالى الرسوم ١٠٠ ١٢ إجمالى الرسوم
 

 : التوقيتات المحددة النجاز الخدمة   -:ثالثًا 
ة لجميع أنواع المحالت خالل شهر على األآثر وذلك من تاريخ بالنسب) فى حالة التنازل(         تلتزم جهة اإلدارة بنقل رخصة المحل 

 .تقديم الطلب مستوفيا للمستندات المطلوبة وبعد سداد الرسوم المقررة 
 
 
 
 
 

 

 

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت اى مسمى  يمكنك اإلتصال بإحدى 

  -:ية الجهات التال

 
 ٣٢٠٥٧١ :المـــحــــافــظــــــــــة  ت 

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المرآز الرئيسى بالقاهره ت : هيئه الرقابة االدارية 

 : بالمحافظة ت مكتب الرقابة االدارية 
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