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  :محافظة 
  زراعةمديرية ال

 إيصال
ا  تلمت أن سيد   ا…………………………اس ن ال دم م ب المق ات ..……………………/ لطل ة متطلب ستوفيا آاف م

 /       / بتاريخ     …… برقم   وقيد الطلبطلب الترخيص بفتح محل بيع شتالت الفاآهة  الحصول على خدمة 

 /       /          التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة      

 توقيع الموظف المختص                                                                                         

(                       )                                                                             



 
 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة

ة        ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨رقم  الوزراءيس مجلس لقرار رئ وفقا  ا خدم ة ومنه ى الخدمات الجماهيري سير الحصول عل طلب   فى شأن تي

 للوارد المعنية بتقديم الخدمة وفقا اإلدارية الجهات تلتزماألراضي،  الزراعة واستصالح    الترخيص بفتح محل بيع شتالت الفاآهة  بوزارة         

اريخ  صادر بت وذج  ال ذا النم صالح - ١/٤/٢٠٠٥به ة واست يم واالدارة ووزارة الزراع زى للتنظ از المرآ ين الجه اون ب رة للتع   آثم

ستندات واألوراق   -االراضى والمحافظات    د للم الغ  ،  من تحدي ة   والمب ة  للحصول  المطلوب ى الخدم ات  ،  عل ة المحددة   والتوقيت  الزمني

 : وذلك على النحو التالىالمسئولية  مخالفة لذلك ترتبوأى   للحصول عليها ،المقدم الطلب فى  إلنجازها ، أو اإلعالن عن رأيها

 
 : المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

ع      " سواء آان بناء أو أرض لها سور وباب خاص  " رسم آروآى للمحل   - ساحته وحدوده وموق ه م ين في يب
 . عليه من صاحب المحل أو المدير المسئول

  .٦×٤المحل أو المدير المسئول مقاس صور فوتوغرافيه حديثه لصاحب ) ٤(عدد  -
 .صورة من السجل التجارى  -
 .صورة البطاقة الضريبية  -
 ).فى حالة األرض التى لها سور وباب خاص ( شهادة بخلو االرض من اآلفات وأمراض التربة  -
  ).مستوفيا الدمغة (  الدال على سداد رسم استخراج الترخيص  المستند -
 
 : لحصول على الخدمة المبالغ المقررة ل: ثانيا 

 بيان مبلغ
 قرش جنيه

يسدد بشيك أو حوالة بريدية لحساب اإلدارة العامة لبساتين الفاآهة حسابات ثالث وزارة ( رسم استخراج الترخيص 
 بشأن مشاتل تربية نباتات الفاآهة ومحال ١٩٨٥ لسنة ١٧٦ من القرار الوزاري  رقم ١٠طبقا لنص مادة ) " الزراعة 

 ."بيعها 

١٠٠ 
 
 

 ٣  وتعديالته١٩٨٠ لسنة ١١١ من قانون ضريبة الدمغة ٨٩طبقا للمادة " ضريبة نوعية على أصل الرخصة 
-  

- 
 
 
- 

 بفرض رسم تنمية الموارد المالية ١٩٨٤ لسنة ١٤٧رسم تنمية موارد مالية على أصل الرخصة وفقا الحكام القانون 
  . هللدولة وتعديالت

١٠ 

ا سوى                      فى حاله تعدد  : ملحوظة   ا فال يتحمل المتعامل معه دواعى العمل به  نسخ او صور الترخيص التى تحتفظ بها مديرية الزراعة ل
 .الضريبة المستحقة على نسخة واحدة او صورة واحدة من تلك النسخ او الصور 

 
: ثالثا   :ات المحددة إلنجاز الخدمةالتوقيت

ة خالل أسبوعين من تاريخ التقدم بالطلب مستوفيا المستندات واألوراق تلتزم جهة اإلدارة بالترخيص بمحل بيع شتالت الفاآه -
 . المطلوبة 

 
 

 
 فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت اى مسمى يمكنك االتصال    

    :بإحدى الجهات التالية

 :المحافظة ت

 ٠٢  / ٢٩٠٢٧٢٨: رآز الرئيسى بالقاهرة ت الم: هيئة الرقابة اإلدارية 

 :مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت 
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