
 محافظة شمال سيناء
 حـى / مدينة / مرآز

 التراخيص) قســـم / إدارة ( 
 

 
 طلب

 إلغاء تراخيص المحــــال
 )عامـة / صناعية / تجارية ( 

 
 
 . …………………………………………………………………رئيس الوحدة المحلية/    السيد 

 تحية طيبة وبعد ،،
 

 ) الوآيل الموآل بإلغاء الترخيص/ ص صاحب الترخي(     بصفتى .……………………………………مقدمه لسيادتكم 

 ………………………………………عن نشـــاط /        /            الصادر بتاريخ        ……………………رقم

 ……………………………………     قسم  ………………………   شـــارع..……………للمحل الكائن برقـم

اء الترخيص المرفق للمحـل المذآور أعـال                 ى إلغ ة عل تكـرم بالموافقـــ وتوقف النشاط اعتبارا     . . ………………ه  بسبب  أرجو ال

 /       /            من      

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

 . آما أخطرت مصلحة الضرائب بتوقف النشاط وسوف أقوم بسداد الضرائب المستحقة على المحل حتى تاريخ الموافقة على اإللغاء

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،

 
 

 توقيع مقدم الطلب                                                       
 /         / تحريرا فى      

 (                            )  

 
 
 

 إيصال
 السيــد  الطلب المقدم من   .استلمت أنا                                              

 مستوفيًا 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 الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة
اً          رار  وفق يس  لق وزراء  مجلس  رئ م   ال ى الخدمات       تبسيط  فى شأن   ١٩٩٨  لسنة ٤٢٤٨رق ن عل إجراءات حصول المواطني

يرية ة  الجماه نها خدم ال  وم اء تراخيص المح ب إلغ ة ( طل ة / صناعية / تجاري دات) عام ية  ابوح اتإلدارة المحل تزم  ، بالمحافظ تل
تاريخ     نموذج الصادر ب ذا ال وارد به ا لل ة وفق تقديم الخدم يه ب ة المعن ات اإلداري ية  - ١/٨/١٩٩٩الجه ن وزارة التنم تعاون بي ثمرة لل  آ

ة ، والمحافظات       ت                     -اإلداري ة ، والتوقي ى الخدم ه للحصول عل بالغ المطلوب تندات واالوراق ، والم د للمس ات الزمنيه المحدده  من تحدي
 : واى مخالفه لذلك ترتب المسئوليه وذلك على النحو التالى. النجازها او االعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها 

 
 :المستندات واألوراق المطلوبة  : أوًال 
 :فى حالة طلب اإللغاء من المرخص له األصلى أو وآيله    ●

 .مى منها فى حالة فقدها أصل رخصة المحل أو مستخرج رس -

لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوآيل عنه بموجب توآيل ) واألصل لإلطالع (صورة البطاقة الشخصية أو العائلية   -

 .رسمى خاص بإلغاء الترخيص ، وفى هذه الحالة يرفق أصل التوآيل بالطلب

 .الصلة بالحصص التموينيةموافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات  -

 .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( الورثة ألحدهم  أو وآيل عنهم التخاذ إجراءات  اإللغاء توآيل رسمى خاص من  -

 .إعالم الوراثة -

 ).فى حالة وجود قصر (موافقة النيابة الحسبية  -

 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانيًا 

  . )مجانًا (     تؤدى الخدمــة بدون رســـوم 
 

 : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثًا 
خالل ثالثة أيام من تاريخ تقديم الطلب ) عامة / صناعية / تجارية (        تلتزم جهة اإلدارة بإنجاز خدمة إلغاء تراخيص المحال 

 .مستوفيًا المستندات المطلوبة 
 
 
 
 
 
 

ة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ  إضافية تحت اى مسمى يمك                         نك االتصال بإحدى   فى حال
  -:الجهات التالية 

 
 ٣٢٠٥٧١ :المـــحــــافــظــــــــــة               ت 

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: هيئه الرقابة االدارية  المرآز الرئيسى بالقاهره  ت 

 :مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة   ت
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