
 

  محافظة

 حـى / مدينة / مركز
 التراخيص( قســـم / إدارة ) 

 
 

 طلب
 إلغاء تراخيص المحــــال

 (عامـة / صناعية / تجارية ) 
 

 
 رئيس الوحدة المحلية/ السيد    
 

 تحية طيبة وبعد ،،
 

 ( الوكيل الموكل بإلغاء الترخيص/ احب الترخيص ص)مقدمه لسيادتكم                                                               بصفتى 

 عن نشـــاط /        /         رقم                            الصادر بتاريخ       

 شـــارع                                                  قسم .   للمحل الكائن برقـم              

وتوقـ  النشـاط اعتبـارا . ة على إلغاء الترخيص المرفق للمحـل المذكور أعــه   بسـبب                          أرجو التكـرم بالموافقـــ

 /       /            من      

 .علماً بأننى قد قمت بسداد رسوم التفتيش المستحقة على المحل عن العام الحالى

 .سداد الضرائب المستحقة على المحل حتى تاريخ الموافقة على اإللغاءكما أخطرت مصلحة الضرائب بتوق  النشاط وسو  أقوم ب 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،

 
 
 توقيع مقدم الطلب

 /         / تحريرا فى      

  )                             ( 

 
 
 

 إيصال

 دم من السيــد الطلب المق. استلمت أنا                                              
 مستوفياً المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة( تجارى أو صناعى أو عام ) إللغاء رخصة المحل 

 /   / وقيد الطلب برقم                             بتاريخ     
 /    / التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة   

 
 توقيع الموظف المختص               

              )                           ( 
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 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

إجـراءات حصـول المـواطنين علـى الخـدمات  تبسـيط فـى شـأن 8994 لسـنة 2424رقـم  الـوزراء مجلـ  رئـي  لقـرار وفقـاً         
تلتــزم ،  بالمحافظــاتاإلدارة المحليــة  حــداتبو( عامــة / صــناعية / تجاريــة ) طلــب إلغــاء تــراخيص المحــال ومنهــا خدمــة  الجماهيريــة

كثمــرة للتعــاون بــين وزارة التنميــة  - 8/4/8999الجهــات اإلداريــة المعنيــه بتقــديم الخدمــة وفقــا للــوارد بهــذا النمــوذ  الصــادر بتــاريخ 
من تحديـد للمسـتندات واروراق ، والمبـالل المطلوبـه للحصـول علـى الخدمـة ، والتوقيتـات الزمنيـه المحـدد     -اإلدارية ، والمحافظات 

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

 
 :المستندات واألوراق المطلوبة  : أوالً 

 :فى حالة طلب اإللغاء من المرخص له األصلى أو وكيله    ●

 .أصل رخصة المحل أو مستخر  رسمى منها فى حالة فقدها  -

لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤ  أو الوكيل عنه بموجب توكيل ( واألصل لإلطهع )صورة البطاقة الشخصية أو العائلية   -

 .ل التوكيل بالطلبرسمى خاص بإلغاء الترخيص ، وفى هذ  الحالة يرفق أص

 .موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية -

 .إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالى  -

 .ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب باإللغاء -

 .موافقة من مكتب القوى العاملة الذى تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص  - -

 :فى حالة وفاة المرخص له األصلى يضاف للمستندات السابقة مايلى   ● 

 (. أصل) توكيل رسمى خاص من الورثة ألحدهم  أو وكيل عنهم رتخاذ إجراءات  اإللغاء  -

 .إعهم الوراثة -

 (.فى حالة وجود قصر )موافقة النيابة الحسبية  -

 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانياً 

 .  (مجاناً ) خدمــة بدون رســـوم تؤدى ال    
 

 : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثاً 

خهل ثهثة أيام من تاريخ تقديم الطلب ( عامة / صناعية / تجارية ) تلتزم جهة اإلدارة بإنجاز خدمة إلغاء تراخيص المحال        
 .مستوفياً المستندات المطلوبة 

 

 
 
 
 

لى الخدمة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالل  إضافية تحت اى مسـمى يمكنـك ارتصـال بإحـدى فى حالة عدم الحصول ع
-  :الجهات التالية 

 
 :المـــحــــافــظــــــــــة               ت 

 9279092/79: هيئه الرقابة االدارية  المركز الرئيسى بالقاهره  ت 

 :ت مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة  

 


