
 محافظة الجیزة  
   حي جنوب الجیزة

  المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین
  القیاسیة إجراءات التشغیل

  تعدیل رخصة باضافة أو اخراج شریك   :)  ٧( رقم  نموذج
  شركاء للمحالت التجاریة أو الصناعیة والعامة والمالھى  أو

  ١/١/٢٠١٠ :تاریخ اإلصدار  ١: رقم اإلصدار  ٥٤لسنة  ٤٥٣   :قانون رقم : المرجع
 

  الـــــــــــــإیص
  

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مقدم من السید الطلب ال ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أنا  استلمت

بشأن طلب تعدیل رخصة بإضافة أو أخراج شریك أو شركاء للمحالت التجاریة والصناعیة والعامة 

  ) المستندات الرسوم ( والمالھي مستوفیاً كافة  متطلبات الحصول على الخدمة 

  :   /   /          بتاریخ  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الطلب برقم  وقید

توقیع الموظف المختص                                                                           

٠   
  

  

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ السید 

  ...وبعد. تحیة طیبة              
  ٠برجاء التكرم بالموافقة على اعتماد التعدیل المطلوب واثباتھ على الرخصة وفقا للبیانات التالیة والمستندات المرفقة 

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ / احب الرخصةاسم ص

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/  صناعى/ تجارى : نوع النشاط 

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:مركز / قسم   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: عنوان المحل

  ) :اضافتھم الى الترخیص (اسماء المطلوب 

١ –  

٢ –  

٣ –  

  ) :اخرجھم من الترخیص (اسماء المطلوب 

١ –  

٢ –  

٣ –  

  ...وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

  مقدم الطلب                                                                          

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ االسم             
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٠   
  

  

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ التوقیع              وكیل/ صاحب الترخیص : الصفة  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  



الحصول على الخدمة إلجراءاتالقواعد الحاكمة  )  ٧( نموذج رقم   
  

  

فى شان تیسیر الحصول على الخدمات الجماھیریة ومنھا  ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم               
بوحدات االدارة المحلیة  والمالھياخراج شریك او شركاء للمحالت التجاریة والصناعیة والعامة  أوخدمة طلب تعدیل رخصة باضافة 

 بالمحافظات
كثمرة للتعاون بین الجھاز المركزى (  ١/١٠/٢٠٠٥المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج الصادر بتاریخ تلتزم الجھات     

,للتنظیم واالدارة المحددة  من تجدید للمسندات واالوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیعات الزمنیة)والمحافظات
-:وذلك على النحو التالى  –واى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة  –ى الطلب المقدم للحصول علیھا عن رایھا ف اإلعالنالنجازھا ، او   

 
 اوال – المستندات واالوراق المطلوبة :

.واالصل لالطالع ) اخراج شریك  –اضافة شریك ( صورة عقد شركة موثق بالتعدیل المطلوب  – ١  
.یل فى الشركاء واالصل لالطالع صورة البطاقة الضریبیة متضمنة ما تم من تعد – ٢  
.واالصل لالطالع ) ایصال  –شھادة  –خطاب ( صورة المستند الذى یفید اشتراك الشركاء الجدد فى التامینات  – ٣  
)للمحل العام والمالھى فقط ( صحیفة الحالة الجنائیة للشركاء الجدد  – ٤  
اصل رخصة المحل – ٥  
صورة  – ٧والصل لالطالع ( ازل الیھ فى حالة خروج الشریك صاحب عقد االیجار القدیم صورة عقد ایجار موثق باسم المتن – ٦  

) واالصل لالطالع ( مستند اثبات الشخصیة للشركاء الجدد        
توكیل رسمى فى حالة الوكالة – ٨  
سنة ٣٠:  ٢١ت اعمارھم بین للشركاء الجدد اذا كان) فى حالة نقل الرخصة لمحل عام او ملھى ( الموقف من الجنید  – ٩  
 

:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  –ثانیا   
 رسوم الترخیص المالهى المحال العامة المحال الصناعیة والجزارة المحال التجاریة

 جنیه ملیم جنیه ملیم جنیه ملیم جنیه ملیم

 دمغة نوعیة ٣٠٠ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٨ - ٣ -
اردتنمیة مو  - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠  
 الجملة ٣٠٠ ١٠٠ ١٢ ١٠٠ ١٨ ١٠٠ ٣ ١٠٠

 
فى حالة تعدد نسخ او صور التراخیص التى تحتفظ بها الوحدة المحلیة لدواعى العمل بها فال یتحمل المتعامل معها سوى الضریبة : ملحوظة 

.المستحقة على نسخة او صورة واحدة من تلك النسخ او الصور   
-:الخدمة التوقیتات المحددة النجاز  –ثالثا   

 تلتزم جهة االدارة بتعدیل الترخیص فى موعد غایته اسبوع من تاریخ الطلب 
 
 
 

----------------------------------------------------------------- 
:احدى الجهات االتیة تحت اى مسمى یمكنك االتصال ب إضافیةفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد ، او طلب مستندات او مبالغ   

٧٧٩٤٨٧٦: محافظات ت   
٠٢/ ٢٩٠٢٧٢٨: هیئة الرقابة االداریة المركز الرئیسى بالقاهرة ت   

:مكتب الرقابة االداریة بالمحافظة ت   
 


