
 

  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/ حب الترخيص صا)مقدمه لسيادتكم                                                               بصفتى 

 عن نشـــاط /        /         رقم                            الصادر بتاريخ       

 شـــارع                                                  قسم .   للمحل الكائن برقـم              

وتوقر  النشراط اعتبرارا . على إلغاء التررخيص المرفرل للمحرـل المر كور أعرـسب  بسربب                           أرجو التكـرم بالموافقـــة

 /       /            من      

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

 .داد الضرائب المستحقة على المحل حتى تاريخ الموافقة على اإللغاءكما أخطرت مصلحة الضرائب بتوق  النشاط وسو  أقوم بس 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،

 
 
 توقيع مقدم الطلب

 /         / تحريرا فى      

  )                             ( 

 
 
 

 إيصال

 م من السيــد الطلب المقد. 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               

              )                           ( 

 



 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

إجررراءات حصرول المرواطنين علرى الخرردمات  تبسريط فرى شرأن 8994 لسرنة 2424رقرم  الروزراء مجلر  رئرري  لقررار وفقراً         
تلتررزم ،  بالمحافظرراتاإلدارة المحليررة  داتبوحرر( عامررة / صررناعية / تجاريررة ) طلررب إلغرراء تررراخيص المحررال ومنهررا خدمررة  الجماهيريررة

كثمرررة للتعرراون بررين وزارة التنميررة  - 8/4/8999الجهررات اإلداريررة المعنيرره بتقررديم الخدمررة وفقررا للرروارد بهرر ا النمررو   الصررادر بترراريخ 
توقيترات الزمنيره المحررددب مرن تحديرد للمسرتندات وااورال ، والمبرالم المطلوبرره للحصرول علرى الخدمرة ، وال   -اإلداريرة ، والمحافظرات 

 : واى مخالفه ل لك ترتب المسئوليه و لك على النحو التالى. انجازها او ااعسن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها 

 
 :المستندات واألوراق المطلوبة  : أوالً 

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

 .ر  رسمى منها فى حالة فقدها أصل رخصة المحل أو مستخ -

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

 .رسمى خاص بإلغاء الترخيص ، وفى ه ب الحالة يرفل أصل التوكيل بالطلب

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

 .إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالى  -

 .ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب باإللغاء -

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

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

 (. أصل) اص من الورثة ألحدهم  أو وكيل عنهم اتخا  إجراءات  اإللغاء توكيل رسمى خ -

 .إعسم الوراثة -

 (.فى حالة وجود قصر )موافقة النيابة الحسبية  -

 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانياً 

 .  (مجاناً ) تؤدى الخدمــة بدون رســـوم     
 

 : دمة التوقيتات المحددة إلنجاز الخ: ثالثاً 

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

 

 
 
 
 

ى يمكنرك ااتصرال بإحردى فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالم  إضرافية تحرت اى مسرم
-  :الجهات التالية 

 
 :المـــحــــافــظــــــــــة               ت 

 9279092/79: هيئه الرقابة االدارية  المركز الرئيسى بالقاهره  ت 

 :مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة   ت

 


