
 
 
 
 
 
 

 
 طلب

  تعدٌل رخصة بإضافة أو إخراج شرٌك أو شركاء
  والمالهىالتجارٌة والصناعٌة و العامةللمحالت 

/  السٌد 
...        تحٌة طٌبة وبعد 

     برجاء التكرم بالموافقة على اعتماد التعدٌل المطلوب واثباته على الرخصة وفقا للبٌانات التالٌة والمستندات 
: المرفقة 

: اسم صاحب الترخٌص 
/ ....... صناعى / تجارى : نوع النشاط 

:  مركز / قسم :                                                عنوان المحل 
 :  (إضافتهم إلى الترخٌص  )أسماء المطلوب 

1.  
2.  
3.  

 :                                            (إخراجهم من الترخٌص )أسماء المطلوب 

1.      
2.  

3.                                                                                               

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،

                   مقدم الطلب  

:                                                   االسم 

وكٌل  / صاحب الترخٌص :                                                       الصفة 

                                                         :                                                التوقٌع 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 لقواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمةا

الخدمات حصول على ال تٌسٌرفى شأن  1998سنة ل4248رقم لقرار رئٌس مجلس الوزراء  وفقا     
تعدٌل رخصة بإضافة أو إخراج شرٌك أو شركاء للمحالت التجارٌة والصناعٌة طلب ومنها خدمة الجماهٌرٌة 

 .بوحدات اإلدارة المحلٌة بالمحافظات  والعامة والمالهى 
 1/10/2005ــخبتاري تلتزم الجهات المعنٌة بتقدٌـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر

  والمبالغمستندات واألوراقللمن تحدٌد  ( الجهاز المركزى للتنظٌم واإلدارة والمحافظاتكثمرة للتعاون بٌن  ) 
 عن رأٌها فى الطلب المقدم نأو اإلعال المحددة إلنجازها ،  الزمنٌةوالتوقٌتات المطلوبة للحصول على الخدمة

  -: وذلك على النحو التالى - ترتب المسئولٌة  لذلك وأى مخالفة-  للحصول علٌها 
 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

  . واألصل لالطالع ( إخراج شرٌك –إضافة شرٌك  )عقد شركة موثق بالتعدٌل المطلوب صورة  .1
 واألصل لالطالع .  صورة للبطاقة الضرٌبٌة متضمنة ماتم من تعدٌل فى الشركاء  .2
 ( إٌصال – شهادة –خطاب  ) اشتراك الشركاء الجدد فى التأمٌنات دصورة المستند الذى ٌفً .3

 .واألصل لالطالع 
  .(للمحل العام والمالهى فقط  )صحٌفة الحالة الجنائٌة للشركاء الجدد  .4

 .اصل رخصة المحل  .5

 صورة عقد إٌجار موثق باسم المتنازل إلٌه فى حالة خروج الشرٌك صاحب عقد اإلٌجار القدٌم .6
  .(واألصل لالطالع  )

  .(واألصل لالطالع  )صورة مستند إثبات الشخصٌة للشركاء الجدد  .7
 .توكٌل رسمى فى حالة الوكالة  .8

 للشركاء الجدد اذا كانت أعمارهم  (فى حالة نقل الرخصة لمحل عام أو ملهى )الموقف من التجنٌد  .9
 . سنة 30 : 21بٌن 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانٌا 

 المحال التجارٌة
المحال الصناعٌة 

 والجزارة
 المالهى المحال العامة

 
 

 جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم جنٌه ملٌمجنٌه  ملٌم رسوم الترخٌص

 دمغة نوعية 300 00 12 00 18 -- 3 00

 تنمية موارد-  100-  100-  100-  100

الجملة  300 100 12 100 18 100 3 100

: ملحوظة  
فى حالة تعدد نسخ أو صور التراخٌص التى تحتفظ بها الوحدة المحلٌة لدواعى العمل بها فال ٌتحمل        

. المتعامل معها سوى الضرٌبة المستحقة على نسخه أو صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور 
  :التوقٌتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 
.  تلتزم جهة اإلدارة بتعدٌل الترخٌص فى موعد غاٌته أسبوع من تارٌخ تقدٌم الطلب     

 
 
 

تحت أى مسمى إضافٌة  أو مبالغفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقٌت المحدد أو طلب مستندات 
: - ٌمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتٌة 

 :المحافظة ت
 02 /2902728هٌئة الرقابة اإلدارٌة المركز الرئٌسى بالقاهرة   ت   

: مكتب الرقابة اإلدارٌة بالمحافظة  ت 


