
 محافظة  
 مديرية الزراعة 

  طلب استخراج ترخيص باالتجار في مبيدات اآلفات الزراعية
      

  بيانات خاصة بصاحب المتجر أو المخزن -١
 
 ..……………………………………محل اإلقامة  .…………………………… اسم صاحب المتجر  -  
 .……………………………رقم البطاقة الضريبية   .…………………………… رقم السجل التجاري -  
 /           / تاريخ صدورها        .…………………………… رقم الرخصة المحلية -  
   
  بيانات خاصة بالمدير المسئول -٢
 

 .……………………………     المهنة ورقم القيد بالنقابة ..… ……….………………………..  …   االسم  
 /     /الى     /     /    تاريخ الترخيص بمزاولة المهنة من   ...     … ……….………………………  محل اإلقامة 

 
      بيانات خاصة بنوع النشاط -٣

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

 /    /   تاريخ تقديم الطلب    
 ب توقيع الطال                                                                                                         

…………… 
  

 محضر معاينة 
 

 .……………………………………:بناء على الطلب المبين بأعاله بمعرفتنا نحن .     …………………………أنه في يوم       

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

 :       تمت معاينة المحل أو المخزن المبين بالطلب وتبين اآلتي 
 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 توقيع المختص بالمعاينة

 
 

 
 
 

 محافظة 
 مديرية الزراعة 

 إيصال 
 …………………….……………م من السيد     الطلب المقد………………………………………استلمت أنا 

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

 /     /التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة     
 توقيع الموظف المختص                                                                                                                          

                                                                                           (                          ) 
 

 

 



 

 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة

م             وزراء رق نة    ٤٢٤٨    وفقا لقرار رئيس مجلس ال رخيص باالتجار في                 ١٩٩٨ س ة  استخراج ت ا خدم ة ومنه ى الخدمات الجماهيري سير الحصول عل فى شان تي

 ١/١١/٢٠٠٥رد بهذا النموذج الصادر بتاريخ مبيدات اآلفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصالح االراضى ، تلتزم الجهات االدارية المعنيه بتقديم الخدمة وفقا للوا        

د   -) آثمرة للتعاون بين الجهاز المرآزى للتنظيم واالدارة ووزارة الزراعة واستصالح االراضى والمحافظات       ( – ة    ل من تحدي الغ المطلوب ستندات واالوراق والمب لم

ا           للحصول على الخدمه والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها اواالعالن عن رأي          دم للحصول عليه ى       .ها فى الطلب المق ك عل سئولية  وذل ذلك ترتب الم ة ل واى مخالف

 :النحو التالى 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوًال 
 .   صورة من عقد اإليجار أو الملكية أو الشرآة مسجل بالشهر العقاري -     

  ) .األصل لإلطالع (    صورة  من القيد في السجل التجاري -     

 ) .األصل لإلطالع (   صورة  من البطاقة الضريبية -     

 ) .األصل     لإلطالع(    صورة من الرخصة الصادرة من الحكم المحلى بفتح محل تجارى مدون بها نشاط االتجار فى مبيدات االفات الزراعية -     

 .سئول عن المتجر أو المخزن المطلوب الترخيص له بسجل المهندسين  شهادة من نقابة المهن الزراعية تفيد قيد المدير الفني الم -      

 .شهادة تأمينات عن المهندس الزراعي المسئول عن المتجر أو المخزن  -      

 .إقرار بعدم تخزين مواد أخرى خال ف المبيدات  -     

 .رسم هندسى للموقع معتمد من مهندس نقابى  -     

 

 : للحصول على الخدمة  المبالغ المقررة–ثانيًا 
 قرش  جنيه

 .مصاريف  المعاينة المقررة بإسم وحدة تحليل وتقييم المبيدات بالمعمل المرآزي ) مائة جنيه(     جنيه ١٠٠         

            . حوالة بريدية حكومية بإسم المعمل المرآزي للمبيدات ) واحد جنيه(       جنيه ١

         ضريبة نوعية على الترخيص ) جنيهات ثالثة (       جنيه ٣

                قروش رسم تنمية موارد على الترخيص١٠

ا فال يتحمل                      : ملحوظة   دواعى العمل به ة الزراعة ل ا مديري ى تحتفظ به رخيص الت فى حاله تعدد نسخ او صور الت
 .سخ او الصور المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخة واحدة او صورة واحدة من تلك الن

 
 : التوقيتات المحددة النجاز  للخدمة –ثالثًا 

 .   يتم إصدار الترخيص خالل أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب 

 
 

 

 

 :  فى حاله عدم الحصول على الخدمه فى التوقيت المحدد ،  أو طلب مستندات أومبالغ  اضافيه تحت اى مسمى يمكنك االتصال بأحدى الجهات التاليه 

 : محافظـــــــــــــــــــــــــــة ت  ال
  ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المرآز الرئيسى بالقاهرة ت: هيئة الرقابة االداريـــــــــة  

 :مكتب الرقابه االدارية بالمحافظة ت


	إيصال 
	استلمت أنا ………………………………………    الطلب المقدم من السيد …………….……………………

