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 طلب التصريح بنقل رسالة زراعية من مكان الخر 
 ...... ) تقاوى – فسائل النخيل –شتالت الفاآهة (                                  

 
 مدير عام اإلدارة الزراعية / السيد 

 ..بعد وتحيه طيبة             
 ............................... / ...............    مقدمه لسيادتكم

 ....................................:...........  المهنة            ....................................:محل اإلقامة 
  فسائل النخيل–شتالت الفاآهة ( برجاء التكرم بالموافقة على التصريح لى بنقل رسالة زراعية 

  -:التالى بيانها ... )  تقاوى – 
 م الكمية/ العدد  النوع الصنف

    

 

 

 

 

 

 

 

 .......................................          ومقرها  :........................... الجهة المطلوب النقل منها 
 ........................................ومقرها   ...................................الجهة المرسل اليها 

                      الساعة              اليوم 
 .........         ..............موعد النقل        

 )فى حالة النقل بالسيارة.......... ( رقم السيارة التى سيتم النقل بواسطتها . ...................   وسيلة النقل 
  

 ول فائق االحترام ،،،وتفضلوا بقب
 توقيع مقدم الطلب                      /   /                                                  تحريرا فى   

                                                                                ......... )...(............. 
 فظةمديرية الزراعة بمحا

 اإلدارة الزراعية بـــــــ 
 إيصال

 / ........................................الطلب المقدم من السيد ........................................ / استلمت أنا 
 ة، مستوفيا آافة متطلبات الحصول على الخدم.......................................بشأن طلب التصريح بنقل 

 /      /بتاريخ      .............. وقيد الطلب برقم ) الرسوم / المستندات  ( 
 :      /     /التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة 

 توقيع الموظف المختص                                                                                   
.......... ).........…......( 



 
 

 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 

وزراء          س ال يس مجل رار رئ ا لق م وفق سنة ٤٢٤٨رق أن  ١٩٩٨ ل ى ش سيرف صول ال تي دمات  ح ى الخ عل

ل   –شتالت الفاآهة ( طلب التصريح بنقل رسالة زراعية من مكان الخر      الجماهيرية ومنها خدمة     سائل النخي  – ف

 . األراضى بوزارة الزراعة واستصالح) تقاوى 

صادر    وذج ال ـذا النم ـوارد بهـ ـا للـ ة وفقـ ـم الخدم ة بتقديــ ة المعني ات اإلداري زم الجه  تلت

ين      (   ٣/٢٠٠٨ /٢٧بتاريخ    اون ب از المرآزى للتنظيم واإلدارة        آثمرة للتع ووزارة الزراعة واستصالح     الجه

ستندات واألوراق       )األراضى والمحافظات    د للم الغ   من تحدي ة        المطلو  والمب ى الخدم ة للحصول عل ات  ب  والتوقيت

ة ا ،  الزمني ددة إلنجازه ال المح ا    نأو اإلع صول عليه دم للح ب المق ى الطل ا ف ن رأيه ب    - ع ة ترت وأى مخالف

  - : وذلك على النحو التالى -المسئولية 

  
 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 ) . األصل لالطالع ( صورة مستند إثبات الشخصية  -

 .الشهادة الدالة على صالحية الرسالة الزراعية للتداول التجارى صورة  -

 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانيا 
 ).تسعون قرشا ضريبة نوعية ، عشرة قروش رسم تنمية موارد على التصريح ( جنيه واحد فقط  

زراعة              فى حاله تعدد نسخ او صور التصاريح التى تحتفظ بها مديرية ال: ملحوظة 
لدواعى العمل بها فال يتحمل المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخة واحدة او صورة 

 .واحدة من تلك النسخ او الصور 
 

 :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 
ر          ان الخ ن مك ة م الة زراعي ل رس صريح بنق دار ت ة اإلدارة بإص زم جه الل     تلت ن  ٢٤ خ اعة م   س

 .تاريخ  تقديم الطلب مستوفيا 

 
 
الغ فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات       تحت أى مسمى    إضافية  أو مب

 -: يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية 
 :المحافظة ت

 ٠٢ / ٢٩٠٢٧٢٨: المرآز الرئيس بالقاهرة ت : هيئة الرقابة اإلدارية 

 :مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت 
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