محافظة
مركز /مدينة  /حـى
( إدارة  /قســـم ) التراخيص

تحية طيبة وبعد ،،
مقدمه لسيادتكم .........................................بصفتى (صاحب الرتخيص  /الوكيل املوكل بإلغاء الرتخيص)
عن نشـــاط للمحل الكائن برقـم  .........شـــارع ..........قسم .............

رقم  ............الصادر بتاريخ / /

أرجو التكـرم باملوافقـــة على إلغاء الرتخيص املرفق للمحـل املذكور أعـاله بسبب ..................................
وتوقف النشاط اعتبارا من

علماً بأننى قد قمت بسداد رسوم التفتيش املستحقة على احملل عن

/ /

العام احلاىل.
كما أخطرت مصلحة الضرائب بتوقف النشاط وسوف أقوم بسداد الضرائب املستحقة على احملل حتى تاريخ
املوافقة على اإللغاء.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،
توقيع مقدم الطلب
تحريرا فى

/

/
()..........................

استلمت أنا  .................................................. /الطلب املقدم من السيــد .............................................. /

إللغاء رخصة احملل ( جتارى أو صناعى أو عام ) مستوفي ًا املستندات املطلوبة للحصول على اخلدمة
وقيد الطلب برقم  ...............................بتاريخ /
التاريخ احملدد إلجناز اخلدمة

/

/

/
توقيع الموظف المختص
( ) ..........................

القواعد احلاكمة إلجراءات احلصول على اخلدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقمم  2424لسمنة  8994فمى أم تبسميط إجمراءا حوموا الممواطني لمى الخمدما الجماهيريمة
ومنها خدمة طلب إلغاء تراخيص المحاا ( تجارية  /ونا ية  /امة ) بوحدا اإلدارة المحلية بالمحافظا  ،تلتزم الجهما اإلداريمة المينيم
بتقمديم الخدممة وفقمما للموارد بهمما النممموم الومادر بتماري  - 8999/4/8كثمممرة للتيماو بمي وزارة التنميممة اإلداريمة  ،والمحافظما  -مم
رأيها فى الطلب
تحديد للمستندا واالوراق  ،والمبالغ المطلوب للحووا لى الخدمة  ،والتوقيتا الزمني المحدده النجازها او اال ال
المقدم للحووا ليها  .واى مخالف لملك ترتب المسئولي وملك لى النحو التالى:

أوال  :المستندا واألوراق المطلوبة :
●

فى حالة طلب اإللغاء م المرخص ل األولى أو وكيل :

-

أوا رخوة المحا أو مستخر رسمى منها فى حالة فقدها .

-

وورة البطاقة الأخوية أو اليائلية (واألوا لإلطالع ) لواحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيا ن بموجب توكيا رسمى خاص
بإلغاء الترخيص  ،وفى همه الحالة يرفق أوا التوكيا بالطلب.

-

موافقة مديرية التموي والتجارة الداخلية بالنسبة للمحاا ما الولة بالحوص التموينية.
اليام الحالى .

-

إيواا سداد رسوم التفتيش

-

ما يفيد إخطار مولحة الضرائب باإللغاء.

  -موافقة م مكتب القوى الياملة المى تتبي المنأ ة لى إلغاء الترخيص .● فى حالة وفاة المرخص ل األولى يضاف للمستندا السابقة مايلى:
-

توكيا رسمى خاص م الورثة ألحدهم أو وكيا نهم التخام إجراءا

-

إ الم الوراثة.

-

موافقة النيابة الحسبية (فى حالة وجود قور ).

اإللغاء ( أوا).

ثانيا  :المبالغ المقررة للحووا لى الخدمة :
تؤدى الخدمــة بدو رســـوم ( مجانا ) .

ثالثا  :التوقيتا المحددة إلنجاز الخدمة :
تلتزم جهة اإلدارة بإنجاز خدمة إلغاء تراخيص المحاا ( تجارية  /ونا ية  /امة ) خالا ثالثة أيام م تاري تقديم الطلب مستوفيا
المستندا المطلوبة .

فى حالة دم الحووا لى الخدمة فى التوقي المحدد  ،أو طلب مستندا أو مبالغ إضافية تح اى مسمى يمكنك االتواا بإحمدى الجهما
التالية -:
المـــحــــافــظــــــــــة

:

هيئ الرقابة االدارية المركز الرئيسى بالقاهره
مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة :

74/4974044 :

