محافظة .......................
الوحدة المحلية ...............
( إدارة  /قسم ) الرخص
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طلب
تعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء
للمحالت التجارية والصناعية و العامة والمالهى

السيد /
تحية طيبة وبعد ...
برجاء التكرم بالموافقة على اعتماد التعديل المطلوب واثباته على الرخصة وفقا للبيانات التالية والمستندات
المرفقة :
اسم صاحب الترخيص :
نوع النشاط  :تجارى  /صناعى ....... /
قسم  /مركز :
عنوان المحل :
أسماء المطلوب ( إضافتهم إلى الترخيص ) :
.1
.2
.3
أسماء المطلوب ( إخراجهم من الترخيص) :
.1
.2

.3
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
مقدم الطلب
االسم :
الصفة :

صاحب الترخيص  /وكيل

التوقيع :

محافظة .......................
الوحدة المحلية ...............
( إدارة  /قسم ) الرخص

إيصال
استلمت أنا  ........................................ /الطلب المقدم من السيد ........................................... /
بشان طلب تعديل رخصة بإضافة أو إخراج شرري أو شرركاء للمحرات التجاريرة والصرناعية والعامرة والماىرى
مسرررتوفيا كافرررة متطلبرررات الحصرررول علرررى الخدمرررة (المسرررتندات  /الرسررروم ) وقيرررد الطلرررب بررررقم .................
/ /
بتاريخ
/ /
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة :
توقيع الموظف المختص
( )......…...................

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2224لسنة  1994فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماىيريرة
ومنهررا خدمررة طلررب تعررديل رخصررة بإضررافة أو إخررراج شررري أو شررركاء للمحررات التجاريررة والصررناعية والعامررة
والماىى بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات .
تلترررزم الجهرررات المعنيرررة بتقديممرررمم الخدمرررة وفقمرررما للمرررموارد بهمرررم ا النمرررو ج الصرررادر بتاريمرررمخ2112/11/1
( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركرزى للتنظريم واإلدارة والمحافظرات ) مرن تحديرد للمسرتندات واوورا والمبرال
المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيترات الزمنيرة المحرددة إلنجازىرا أو اإلعران عرن رأيهرا فرى الطلرب المقردم
للحصول عليها  -وأى مخالفة ل ل ترتب المسئولية  -و ل على النحو التالى - :
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
 .1صورة عقد شركة موث بالتعديل المطلوب ( إضافة شري – إخراج شري ) واوصل لاطاع .
 .2صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ماتم من تعديل فى الشركاء  .واوصل لاطاع
 .3صرررورة المسرررتند الررر ى يفيرررد اشرررترا الشرررركاء الجررردد فرررى التأمينرررات ( خطررراب – شرررهادة – إيصرررال )
واوصل لاطاع .
 .2صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد ( للمحل العام والماىى فقط ) .
 .2اصل رخصة المحل .
 .6صررورة عقررد إيجررار موث ر باسررم المتنررازل إليرره فررى حالررة خررروج الشررري صرراحب عقررد اإليجررار القررديم
( واوصل لاطاع ) .
 .7صورة مستند إثبات الشخصية للشركاء الجدد ( واوصل لاطاع ) .
 .4توكيل رسمى فى حالة الوكالة .
 .9الموقررم مررن التجنيررد ( فررى حالررة نقررل الرخصررة لمحررل عررام أو ملهررى) للشررركاء الجرردد ا ا كانررت أعمررارىم
بين  31 : 21سنة .
ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
المحال التجارية
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المحال الصناعية
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دمغة نوعية
تنمية موارد
الجملة
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المالهى

المحال العامة
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ملحوظة :
فى حالة تعدد نسخ أو صور التراخيص التى تحتفظ بها الوحدة المحلية لدواعى العمل بها فال يتحمل
المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخه أو صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور .
ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
تلتزم جهة اإلدارة بتعديل الترخيص فى موعد غايته أسبوع من تاريخ تقديم الطلب .

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أى مسمى
يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية - :
المحافظة ت:
ىيئة الرقابة اإلدارية المركز الرئيسى بالقاىرة ت 12/ 2912724
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت :

