
                   محافظة الجیزة 
  حى جنوب الجیزة 

  المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین

  القیاسیة إجراءات التشغیل
  )عامة /  ةیصناع/  تجاریة( خیص المحال اطلب إلغاء تر :) ١٠(  نموذج

  ١/١/٢٠١٠ :تاریخ اإلصدار  /    ١: رقم اإلصدار ٥٤لسنة  ٤٥٣ قانون رقم : المرجع
 

  إیصــــــــــــال
  

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ :الطلب المقدم من السید  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: استلمت أنا 

  مستوفیا المستندات المطلوبة للحصول على خدمة) تجارى او صناعي او عام ( بإلغاء رخصة المحل 

  /     /       بتاریخ     ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وقید الطلب برقم  

  

  الموظف المختصتوقیع                                                                                    
                                                                                       ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   

  

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ السید 

  ،،تحیة طیبة وبعد                         

  )الوكیل الموكل بإلغاء الترخیص / صاحب الترخیص( بصفتى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/مقدمھ لسیادتكم

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ عن نشاط/   /          الصادر بتاریخ.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رقم

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠قسم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠شارع.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠للمحل الكائن برقم

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ور أعاله بسبالتكرم بالموافقة على إلغاء الترخیص المرفق للمحل المذك أرجو

  /     /      وتوقف النشاط اعتباراً من

  ٠ علماً بأننى قد قمت بسداد رسوم التفتیش المستحقة على المحل عن العام الحالى    

 كما أخطرت مصلحة الضرائب بتوقف النشاط وسوف أقوم بسداد الضرائب المستحقة على المحل حتى تاریخ

  ٠لى اإللغاء الموافقة ع

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  

ً فى    توقیع مقدم الطلب                                               ٢٠٠:     /    /  تحریرا
                                                     ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  



  )عامة / صناعى /تجارى( المحال خیص اتر الغاء القواعد الحاكمة الجراءات  )١٠(نموذج رقم 
  

 

  

ى شأن تبسیط إجراءات حصول المواطنین  ١٩٩٨لسنھ  ٤٢٤٨وفقاً لقراررئیس مجلس الوزراء رقم       ف
ال  راخیص المح اء ت ب إلغ ا خدمة طل ة ومنھ ة ( على الخدمات الجماھیری ة / صناعیة / تجاری بوحدات ) عام

  ٠اإلدارة المحلیة بالمحافظات 
  ١/٨/١٩٩٩قاً للوارد بھذا النموذج الصادر بتاریخ تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیم الخدمة وف

ات (  ة؛ والمحافظ ة اإلداری ین وزارة التنمی اون ب رة للتع الغ ) كثم تندات واألوراق ،  والمب د للمس ن تحدی م
ب  ى الطل ا ف ا ؛ أو اإلعالن عن رأیھ ة المحددة إلنجازھ ات الزمنی ة ؛ والتوقیت ى الخدم ة للحصول عل المطلوب

  . وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة –یھا المقدم للحصول عل
  :وذلك على النحو التالى 

 ً   -:المستندات واألوراق المطلوبة : أوال
 فى حالة طلب اإللغاء من المرخص لھ األصلى أو وكیلھ :  

 أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمى منھا فى حالة فقدھا   -
صاحب الترخیص المطلوب إلغاء أو الوكیل ل) واألصل لإلطالع(صورة البطاقة الشخصیة أو العائلیة   -

  عنھ بموجب توكیل رسمى خاص بالغاء الترخیص ، وفى ھذه الحالة یرفق أصل التوكیل بالطلب 
 موافقة مدیریة التموین والتجارة الداخلیة بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموینیة   -
 إیصال سداد رسوم التفتیش عن العام الحالى   -
 طار مصلحة الضرائب باإللغاء ما یفید إخ  -
  موافقة من مكتب القوى العاملة الذى تتبعھ المنشأة على إلغاء الترخیص  -
  فى حالة وفاه المرخص لھ األصلى یضاف للمستندات السابقة ما یلى:- 
  ٠) أصل (توكیل رسمى خاص من الورثة ألحدھم أو وكیل عنھم التخاذ إجراءات اإللغاء   -
  ٠إعالم الوراثة   -
 ) فى حالة وجود قصر( وافقة النیابة الحسبیة م  -

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة -:ثانیاً 
  )مجاناً ( تؤدى الخدمة بدون رسوم 

  -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة  -:ثالثاً 
ام من خالل ثالثة أی) عامة / صناعیة / تجاریة ( تلتزم جھة اإلدارة بإنجاز خدمة إلغاء تراخیص المحال 

  ٠تاریخ تقدیم الطلب مستوفیاً المستندات المطلوبة 
  
  

  
-------------------------------------------------------------------------------------------  

  
فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافیة تحت أى 

  :إحدى الجھات التالیة مسمى یمكنك االتصال ب
  ت  -:المحافظة 

  ٢٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: ھیئة الرقابة اإلداریة المركز الرئیسى بالقاھرة ت 
  :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 

 


