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 طلب 

 )عامة/صناعیة/تجاریة( المحالإلغاء تراخیص 
 ................................................................................................./ السید

 تحية طيبة وبعد
 )الوكيــل الموكــل بإلغــاء التــرخيص/ التــرخيصصــاحب (بصــفتي .............................. ............../ ..مقدمــه لســيادتكم

................... ................................عـــن نشـــاط /       /      الصـــادر بتـــاريخ       ....................... رقـــم 
.............................. قســـم ....................................... شـــارع ..................... بـــرقم للمحـــل الكـــائن 

ــــــــــــــــــرخيص المرفــــــــــــــــــق أرجــــــــــــــــــو التكــــــــــــــــــرم  أعــــــــــــــــــاله بســــــــــــــــــبب للمحــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــذكور بالموافقــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى إلغــــــــــــــــــاء الت
 /       / من      اعتبارا  وتوقف النشاط.... ............................................

 . عن العام الماضيعلى المحل المستحقة رسوم التفتيش قد قمت بسداد علما بأنني 
حتــى تــاريخ الموافقــة علــى علــى المحــل الضــرائب المســتحقة بســداد وســوف أقــوم بتوقــف النشــاط مصــلحة الضــرائب كمـا أخطــرت 

 . اإللغاء
 رام،،،،وتفضلوا بقبول فائق االحت

 /     / تحريرا في     
 توقيع الطالب                  

(........................) 
 
 

 ال ــــــــإیص
/ الطلب المقدم من السيد............................................ / استلمت أنا

......................................... 
وقيــد ) الرسـوم/ المســتندات(مسـتوفيا كافــة متطلبـات الحصــول علـى الخدمــة مـن ) عــام/صـناعي/يتجــار (رخصــة المحـل إلغـاء بشـأن 

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

 توقيع الموظف المختص       
(.............................) 
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 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
ومنهـا خدمـة  الخـدمات الجماهيريـةحصـول المـواطنين  تبسـيطفـي شـأن  ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 . اإلدارة المحلية بالمحافظاتبوحدات ) عامة/صناعية/تجارية(ترخيص المحال  إلغاء
كثمــرة للتعــاون بــين (  ١٩٩٩/  ٨/  ١تلتــزم الجهــات اإلداريــة المعنيــة بتقــديم الخدمــة وفقــا للــوارد بهــذا النمــوذج الصــادر بتــاريخ 

ت واألوراق والمبـالغ المطلوبـة للحصـول علـى الخدمـة والتوقيتـات الزمنيـة مـن تحديـد المسـتندا )وزارة التنمية اإلدارية والمحافظـات
المحددة إلنجازها أو اإلعالن عن رأيها في الطلب المقدم للحصـول عليهـا وأي مخالفـة لـذلك ترتـب المسـئولية وذلـك علـى النحـو 

 : التالي
 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال
  لي أو وكيلهاألصمن المرخص له لغاء اإلفي حالة : 
 . منها في حالة فقدهاأو مستخرج رسمي أصل رخصة المحل  -
المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل لصاحب الترخيص ) األصل لإلطالع(صورة البطاقة الشخصية أو العائلية  -

 . أصل التوكيل بالطلبوفي هذه الحالة يرفق بإلغاء الترخيص رسمي خاص 
 . بالحصص التموينيةذات الصلة بالنسبة للمحال والتجارة الداخلية التموين موافقة مديرية  -
 . عن العام الحاليرسوم التفتيش إيصال سداد  -
 . باإللغاءمصلحة الضرائب ما يفيد إخطار  -
 . على إلغاء الترخيصالمنشأة التي تتبعه موافقة من مكتب القوى العاملة  -
  السابقة ما يليللمستندات يضاف األصلي المرخص له في حالة وفاة : 
 ). أصل(اإللغاء إجراءات عنهم التخاذ أو الوكيل رسمي خاص من الورثة ألحدهم توكيل  -
 . الوراثةإعالم  -
 ).في حالة وجود قصر(الحسبية النيابة موافقة  -
 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانيا

 ).مجانا(الخدمة بدون رسوم تؤدى 
 : جاز الخدمةالتوقيتات المحددة إلن: ثالثا

مســتوفيا تقـديم الطلـب مـن تــاريخ خــالل ثالثـة أيـام ) عامـة/صـناعية/تجاريــة(تـراخيص المحـال خدمــة إلغـاء بإنجـاز تلتـزم جهـة اإلدارة 
 . المستندات المطلوبة

 
 


