
 
 محافظة 

 مديرية الزراعة
 طلب استخراج ترخيص االتجار فى األعالف وموادها 

 
 

   بيانات خاصة بصاحب المتجر أو المخزن - ١
 ……………….…………………….………             محل اإلقامة ……………………………   اسم صاحب المتجر 

 ……  ……………………………ة             رقم البطاقة الضريبي………….…………………       رقم السجل التجارى

 ……………………………       رقم الرخصة المحلية

 
  بيانات خاصة بالمدير المسئول - ٢

 .……………………………         المهنة ورقم القيد بالنقابة    ………………………………………………االسم    

 …………………………………………   محل اإلقامة 
 
  بيانات خاصة بنوع النشاط - ٣

 ………………………………………………  نوع األعالف ومواد العلف 

     ………………………………………………  عنوان المتجر أو المخزن

                                                                                                             توقيع الطالب 
 /     /     تاريخ تقديم الطلب    

 
 محضر معاينة 

 
            بنــاء على الطلب المبين بأعــاله بمعرفتنـــا نحن أعضــاء اللجنـــــــة……………………………      أنه في يوم  

   …………………………………………………….....…الوظيفة  ………………………………………………      االسم 

            …………………………………………………….....…الوظيفة  ………………………………………………      االسم 

 
 : المخزن المبين بالطلب وتبين اآلتي تمت معاينة المحل أو

   ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 لجنة المعاينة

 …………………………………… :          االسم   ..…………………………………. :االسم   
  ……………………………………:          التوقيع  ……………………………………: التوقيع

  
 :       /       /تحريرا فى   
 

  
 محافظة 

 مديرية الزراعة
 إيصال

 
 …………    الطلب المقدم من السيد ………………………………………………………………………استلمت أنا 

)  الرسوم -المستندات ( صول على الخدمة     مستوفيا آافة متطلبات الح…………………………………………………………بشأن  
 /     /     بتاريخ     ………………وقيد الطلب برقم 

 /     /   التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة     
                                                                          توقيع الموظف المختص

                                                                                       (                              ) 
 
 



 

 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة
م     وفقا   سنة    ) ٤٢٤٨( لقرار رئيس مجلس الوزراء رق رخيص باالتج                       ١٩٩٨ل ه استخراج ت ا خدم ة ومنه ى الخدمات الجماهيري سير الحصول عل ار في   فى شأن تي

ا ااألعالف ومو اريخ   بده صادر بت وذج  ال ذا النم وارد به ا لل ة وفق ديم الخدم ة بتق ة المعني ات اإلداري زم الجه صالح األراضى، تلت ة واست   – ٢٨/٦/٢٠٠٧وزارة الزراع

لمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول  لد  من تحدي–آثمرة  للتعاون بين الجهاز المرآزى للتنظيم واالدارة  ووزارة الزراعة واستصالح االراضى والمحافظات              

 :وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية  وذلك على النحو التالى.على الخدمه والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها 

 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوًال 
 ).األصل لإلطالع ( ادرة من الجهة المختصة بإقامة المحل     صورة الرخصة الص-

 ).األصل لإلطالع (    صورة رسمية من القيد بالسجل التجاري لغرض االتجار فى األعالف وموادها -

 ) .األصل لإلطالع (    صورة البطاقة الضريبية -

 .   إقرار بالمدير المسئول عن المحل أو المخزن -

 .يجار أو الملكية أو الشرآة مسجل بالشهر العقاري    صورة من عقد اإل-

 .   رسم آروآي للمخزن أو المتجر -

 .   إيصال سداد رسم المعاينة -

 

 :المبالغ  المقررة للحصول على  الخدمة : ثانيًا 
 قرش     جنية

  له رسوم  معاينة للمتجر أو المخزن المطلوب الترخيص) مائه جنيـــه         ( ١٠٠          

              .ضريبة نوعية على  الترخيص ) ثالثة جنيهات         ( ٣

 .رسم تنمية موارد على  الترخيص) عشرة قروش                     (١٠

 
ضريبة المستحقة على نسخه فى حالة تعدد نسخ او صور الترخيص التى تحتفظ بها مديرية الزراعة  لدواعى العمل بها فال يتحمل المتعامل معها سوى ال: ملحوظة 

 .او صورة واحدة من تلك النسخ او الصور 

 :التوقيتات المحددة النجاز الخدمة : ثالثًا 
          .يتم إصدار الترخيص خالل أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب

 
 
  

 
 

 

 : تحت أي مسمى  يمكنك االتصال بإحدى  الجهات التالية فى حاله عدم الحصول على الخدمه فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ اضافيه 

 : المحافظـــــــــــــــة  ت 

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢:بالمرآز الرئيسى بالقاهرة ت  : هيئة الرقابة اإلدارية
 :مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت
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