
 محافظة 
  مديرية الزراعة

 
 طلب استخراج ترخيص باالتجار في األسمدة والمخصبات الزراعية 

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

 ....................................رقم البطاقة الضريبية     ........................... رقم السجل التجاري -        

...…………………………تاريخ صدورها  ............................ رقم الرخصة المحلية -        

  

 
  بيانات خاصة بالمدير المسئول -٢

 .... ..... .......… ..... ...…… .....نة ورقم القيد بالنقابة المه .......................................االسم

 ..............................االقامة محل 

 
    بيانات خاصة بنوع النشاط -٣

  .................................... زن    عنوان المتجر أو المخ

 توقيع الطالب 
 .................                                                   /    /      تاريخ تقديم الطلب             
  

 محضر معاينة 
 :     بناء على الطلب المبين بأعاله بمعرفتنا نحن أعضاء اللجنة............انه في يوم 

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

 ...…………………………يفة    الوظ …………………………………………االسم 

 
 -:تمت معاينة المحل أو المخزن المبين بالطلب وتبين اآلتي   

……………………………………………………………………………………... 
...…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 
 لجنة المعاينة

 ………………………………االسم   …………………………………………االسم 

 …………...…………………التوقيع  …....................................................التوقيع 

 
 محافظة

 مديرية الزراعة
 إيصال 

 …………………………    الطلب المقدم من السيد …………………………… انااستلمت
شأن   ة ب صبات الزراعي مدة والمخ ى االس ار ف رخيص باالتج تخراج ت ب اس ى طل صول عل ات الح ة متطلب ستوفيا آاف    م
 /     /      بتاريخ     ………………وقيد الطلب برقم ) الرسوم / المستندات (  الخدمة 

 /     /    التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة     
 توقيع الموظف المختص                                                                                                                  

)                                                                                          (              



 القواعد الحاآمة الجراءات الحصول على الخدمة
ا م وفق وزراء رق يس مجلس ال رار رئ سنة  ) ٤٢٤٨(  لق ـأن ١٩٩٨ل ى ش سيرف ى الخدمات ال تي حصـول عل

ه   ا خدم ة ومنه ة      الجماهيري صبات الزراعي مدة والمخ ى األس ار ف رخيص باالتج تخراج ت ة ب  اس وزارة الزراع
صادر                        ذا النموذج ال وارد به ا لل ة وفق ديم الخدم ة بتق ة المعني زم الجهات اإلداري اريخ  واستصالح األراضى ، تلت  بت

ين  ( -١/٤/٢٠٠٥ اون ب رة للتع يم واالدارة  آثم زى للتنظ از المرآ صالح االراضى وزارة  والجه ة واست  الزراع
د - )والمحافظات  ن تحدي ة  ل  م ات الزمني ه والتوقيت ى الخدم ة للحصول عل الغ المطلوب ستندات واألوراق والمب لم

ا  دم للحصول عليه ى الطلب المق ا ف ا أو اإلعالن عن رأيه ددة إلنجازه سئولية  .المح ذلك ترتب الم ة ل وأى مخالف
 :وذلك على النحو التالى 

 :لمستندات واألوراق المطلوبة ا: أوًال 
 ) .األصل لإلطالع ( صورة من القيد في السجل التجاري -         
 ) .األصل لإلطالع ( صورة من البطاقة الضريبية -         
 )  .ا ألصل لإلطالع (صورة الرخصة الصادرة من الجهة المختصة باقامة المحل   -         
 .األمكنة المخصصة لتجارة األسمدة والمخصبات  رسم آروآي لكل من -         
 . صورة من عقد اإليجار أو الملكية أو الشرآة مسجل بالشهر العقاري -         
 شهادة من نقابة المهن الزراعية تفيد قيد المدير الفني المسئول عن المتجر أو المخزن  المطلوب -         

 . الترخيص له بسجل المهندسين
 .هادة تأمينات عن المهندس الزراعي المسئول عن المتجر أو المخزن  ش-        

 على أن تقوم مديرية الزراعة باإلجراء الالزم للتأآد من توافر شروط حماية البيئة وفقا للقوانين  •
 السائدة

 :المبالغ المقررة  للحصول على الخدمة : ثانيًا 
 جنيه قرش

 - قدًا أو بشيك مقبول الدفع لحساب مرآز البحوث  الزراعية رسوم  معاينة تسدد ن) عشرون جنيها(  ٢٠

 ) .وحدة التحليل والدراسات (           

 - .تسدد بحوالة بريدية بإسم معهد بحوث األراضي والمياه بالجيزة ) خمسه جنيهات (   ٥

 )ضريبة نوعية ورسم تنمية موارد على الترخيص ) ثالثة جنيهات وعشرة قروش  ( ٣ ١٠

ال  : ملحوظة ا ف دواعى العمل به ة الزراعة ل ا مديري ى تحتفظ به رخيص الت سخ او صور الت دد ن ة تع فى حال
سخ او    ك الن ن تل دة م سخة او صورة واح ى ن ستحقة عل ضريبة الم ا سوى ال ل معه ل المتعام يتحم

 .الصور 
 :التوقيتات المحددة النجاز الخدمة  : ثالثًا 

 .ابيع من تاريخ تقديم الطلب يتم إصدار الترخيص خالل ثالثة أس       
 
 
فى حاله عدم الحصول على الخدمه فى التوقيت المحدد ،  أو طلب مستندات أومبالغ اضافيه تحت أى مسمى  

 يمكنك االتصال 
 :  بأحدى  الجهات التاليه 

 :    ت     ةالمحافظــــــــــــــــ
 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢:هرة تالمرآز الرئيسى بالقا: هئية الرقابة االداريـــــــــة  

 :مكتب الرقابه االدارية بالمحافظة ت
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