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 للمحالت أو شركاء شريك أو إخراج بإضافة تعديل رخصة طلب 
 والمالهيوالعامة والصناعية التجارية 

 ............................................................................................. /السيد

 تحية طيبة وبعد
 : المرفقةوالمستندات التالية وفقا للبيانات على الرخصة وإثباته التعديل المطلوب بالموافقة على اعتماد برجاء التكرم 

......................................................... : ...........................................اســـم صـــاحب التـــرخيص
)/ ............................................................................................. صـــناعي/تجـــاري(نـــوع النشـــاط 
 ): إضافتهم إلى الترخيص(المطلوب أسماء : .......................... مركز/ قسم..... ........../ .............عنوان المحل

١- .................................................................................................................. 
٢- .................................................................................................................. 
٣- .................................................................................................................. 
 ): من الترخيصإخراجهم (المطلوب أسماء 
١- .................................................................................................................. 
٢- .................................................................................................................. 
٣- .................................................................................................................. 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،،
 /     / تحريرا في     

 توقيع الطالب                  
(........................) 

 
 إیصــــــــال 

/ الطلب المقدم من السيد/ ............................................ استلمت أنا
......................................... 

مســـتوفيا كافـــة  والمالهـــيوالصـــناعية والعامـــة التجاريـــة للمحـــالت شـــريك أو شـــركاء أو إخـــراج رخصـــة بإضـــافة طلـــب تعـــديل  بشـــأن
 /        / بتاريخ     .................... وقيد الطلب برقم ) الرسوم/ المستندات(متطلبات الحصول على الخدمة من 

 /     /       التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة        
 توقيع الموظف المختص         

(.............................) 
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 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنهـا خدمـة طلـب  تيسيرفي شأن  ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

تلتــزم  اإلدارة المحليــةبوحــدات  والمالهــيوالعامــة  والصــناعية للمحــالت التجاريــةشــركاء شــريك أو أو إخــراج رخصــة بإضــافة تعــديل 
كثمـرة للتعـاون بـين الجهـاز (  ٢٠٠٥/  ١٠/  ١ة وفقا للوارد بهذا النمـوذج الصـادر بتـاريخ الجهات اإلدارية المعنية بتقديم الخدم

مــن تحديــد المســتندات واألوراق والمبــالغ المطلوبــة للحصــول علــى الخدمــة والتوقيتــات ) المركــزي للتنظــيم واإلدارة والمحافظــات
لحصول عليهـا وأي مخالفـة لـذلك ترتـب المسـئولية وذلـك علـى الزمنية المحددة إلنجازها أو اإلعالن عن رأيها في الطلب المقدم ل

 : النحو التالي
 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال
  واألصل لإلطالع) شريكإخراج  –إضافة شريك (المطلوب بالتعديل موثق عقد شركة صورة . 
  لإلطالعالشركاء واألصل تعديل ما تم من متضمنة الضريبية صورة البطاقة . 
  واألصل لإلطالع) إيصال –شهادة  – خطاب(الجدد في التأمينات الذي يفيد اشتراك الشركاء المستند صورة . 
  والمالهي فقطللمحال العام (الجدد للشركاء الجنائية صحيفة الحالة .( 
  المحلأصل رخصة . 
  واألصل لإلطالعم القديعقد اإليجار الشريك صاحب في حالة خروج المتنازل إليه موثق باسم صورة عقد إيجار . 
  الجدد واألصل لإلطالعالشخصية للشركاء صورة مستند إثبات . 
  في حالة الوكالةتوكيل رسمي . 
  ٣٠:  ٢١أعمــارهم بــين إذا كانــت للشــركاء الجــدد ) أو ملهــىبمحــل عــام نقــل الرخصــة فــي حالــة (الموقــف مــن التجنيــد 

 . سنة
 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانيا

 
رسوم  المالهي المحال العامة المحال الصناعية والجزارة حال التجاريةالم

 جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم الترخيص
 دمغة نوعية ٣٠٠ - ١٢ - ١٨ - ٣ -

 تنمية موارد - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠
 اإلجمالي ٣٠٠ ١٠٠ ١٢ ١٠٠ ١٨ ١٠٠ ٣ ١٠٠
 : ملحوظة

هــذه تحصــل علــى المحــل المقــررة فــي رســوم التفتــيش زيــادة أو نقــص المــرخص بهــا تقتضــي ي المحــال فــإجــراء أي تعــديل فــي حالــة 
 . التي حدث فيها التعديلللسنة من السنة التالية من أول يناير الجديدة اعتبارا بالقيمة الرسوم 

 : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة: ثالثا
 . تقديم الطلبأسبوع من تاريخ غياته في موعد بتعديل الترخيص اإلدارة تلتزم جهات  -

 
 


