
      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 )       عامة / صناعیة / تجاریة (طلب إلغاء تراخیص المحال 

 رئیس مدینة منشأة القناطر/ السید

 تحیة طیبة وبعد ،،،

 )الوكیل الموكل بإلغاء الترخیص / صاحب الترخیص(بصفتي / .......................................  مقدمة لسیادتكم 

 ..........................................................عن نشاط            /    /  رقم          الصادر بتاریخ   

 .....................................قسم .................................... شارع .............. للمحل الكائن برقم 

 أعاله بسببأرجو التكرم بالموافقة على إلغاء الترخیص المرفق للمحل المذكور 

ً من      /    /     وتوقف النشاط اعتبارا

ً باننى قد قمت بسداد رسوم التفتیش المستحقة على المحل عن العام الحالي   ...............................علما

لى كما أخطرت مصلحة الضرائب بتوقف النشاط وسوف أقوم بسداد الضرائب المستحقة على المحل حتى تاریخ الموافقة ع
 اإللغاء 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

ً في     /   /     تحریرا

 توقیع مقدم الطلب  

 

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

 

 مدینة منشأة القناطر

 المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین

 إیصال

 ............................./ الطلب المقدم من السید / .......................... استلمت أنا 

مستوفیا المستندات المطلوبة  للحصول على الخدمة  وقید الطلب ) عام / صناعي / تجارى (بشأن إلغاء رخصة المحل 
 /   /       التاریخ المحدد النجاز الخدمة    /   /     بتاریخ  ................... برقم 

                                                                                                                                        
 توقیع الموظف المختص 

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

 

 



      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 الحصول على الخدمة إلجراءاتالقواعد الحاكمة 

م  نة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رق ي ١٩٩٨لس أن تبسیط  ف دمات  إجراءاتش ى الخ واطنین عل حصول الم
ال  ة ( الجماھیریة ومھا خدمة طلب إلغاء ترخیص المح ة / صناعیة / تجاری دات ) عام ات  اإلدارةبوح ة بالمحافظ المحلی

اریخ  ادر بت وذج الص ذا النم وارد بھ ا لل ة وفق دیم الخدم ین وز ١٩٩٨/ ٨/ ١تلتزم الجھات المعنیة بتق اون ب رة للتع ارة كثم
ة  واألوراقمن تحدید المستندات  –الدولة للتنمیة والمحافظات  ات الزمنی والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیت

ا  فيعن رأیھا  اإلعالنالمحددة النجازھا أو  ة  وأيالطلب المقدم للحصول علیھ ذلكمخالف ى  ل ك عل ئولیة وذل ب المس ترت
 : التاليالنحو 

 :المطلوبة  راقواألوأوال المستندات 

 : أو وكیلھ األصليمن المرخص لھ  اإللغاءطلب  فيحالھ  ٠

 حالة فقدھا فيمنھا  رسميأصل رخصة المحل أو مستخرج  -
اؤه أو) األصل لالطالع ( صورة البطاقة الشخصیة أو العائلیة  - وب إلغ رخیص المطل احب الت ھ  لص ل عن الوكی

 الحالة یرفق أصل التوكیل بالطلبالترخیص وفى ھذه  خاص بالغاء رسميبموجب توكیل 
 موافقة مدیریة التموین والتجارة الداخلیة بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموینیة -
 الحاليإیصال سداد رسوم التفتیش عن العام  -
 باإللغاءما یفید إخطار مصلحة الضرائب  -
 تتبعھ المنشأة على إلغاء الترخیص الذيموافقة من مكتب القوى العاملة  -

 : یليیضاف للمستندات السابقة ما  األصليحالة وفاة المرخص لھ  في ٠

 )أصل (  اإللغاءخاص من الورثة ألحدھم أو الوكیل عنھم التخاذ إجراءات  رسميتوكیل  -
 إعالم الورثة -
 )حالة وجود قصر  في( موافقة النیابة الحسبیة  -

 : ثانیا المبالغ المقررة للحصول على الخدمة       

 " )مجانا( تؤدى الخدمة بدون رسم        

 : ثالثا التوقیتات المحددة النجاز الخدمة       

 خالل ثالثة أیام من تاریخ تقدیم  ) عامة / صناعیة / تجاریة ( بانجاز خدمة إلغاء ترخیص المحال  اإلدارةتلتزم جھة        

 الطلب مستوفیا المستندات المطلوبة         

 

 

 

 


