
 محافظة 
 مدیریة الزراعة

 اإلدارة الزراعیة بــــ
 

 طلب التصریح بنقل رسالة زراعیة من مكان الخر 
 ...... ) تقاوى – فسائل النخیل –شتالت الفاكھة                                  ( 

 
 مدیر عام اإلدارة الزراعیة / السید 

 ..بعد وتحیھ طیبة             

 ............................... / ...............    مقدمھ لسیادتكم
 ....................................:...........  المھنة            ....................................:محل اإلقامة 

  فسائل النخیل–شتالت الفاكھة ( برجاء التكرم بالموافقة على التصریح لى بنقل رسالة زراعیة 
  -:التالى بیانھا ... )  تقاوى – 

 م الكمیة/ العدد  النوع الصنف

    

 

 

 

 

 

 

 

 .......................................          ومقرھا  :........................... الجھة المطلوب النقل منھا 
 ........................................ومقرھا   ...................................الجھة المرسل الیھا 

                      الساعة              الیوم 
 .........         ..............موعد النقل        

 )فى حالة النقل بالسیارة.......... ( رقم السیارة التى سیتم النقل بواسطتھا . ...................   وسیلة النقل 
  

 ول فائق االحترام ،،،وتفضلوا بقب

 توقیع مقدم الطلب                      /   /                                                  تحریرا فى   

                                                                                ......... )...(............. 

 فظةمدیریة الزراعة بمحا
 اإلدارة الزراعیة بـــــــ 

 إیصال
 / ........................................الطلب المقدم من السید ........................................ / استلمت أنا 

 ة، مستوفیا كافة متطلبات الحصول على الخدم.......................................بشأن طلب التصریح بنقل 
 /      /بتاریخ      .............. وقید الطلب برقم ) الرسوم / المستندات  ( 

 :      /     /التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة 
 توقیع الموظف المختص                                                                                   

.......... ).........…......( 



 
 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 

عل  ى الخ  دمات  حص  ول ال تیس  یرف  ى ش  أن  ١٩٩٨ لس  نة ٤٢٤٨رق  م وفق  ا لق  رار رئ  یس مجل  س ال  وزراء         

 – فسائل النخی ل  –شتالت الفاكھة ( طلب التصریح بنقل رسالة زراعیة من مكان الخرالجماھیریة ومنھا خدمة   

 . األراضى بوزارة الزراعة واستصالح) تقاوى 

 تلت      زم الجھ      ات اإلداری      ة المعنی      ة بتقدیــ      ـم الخدم      ة وفقـ      ـا للـ      ـوارد بھـ      ـذا النم      وذج الص      ادر    

ووزارة الزراع ة واستص الح   الجھ از المرك زى للتنظ یم واإلدارة    كثمرة للتعاون ب ین     (   ٣/٢٠٠٨ /٢٧بتاریخ   

 والتوقیت ات  ب ة للحص ول عل ى الخدم ة     المطلو والمب الغ  من تحدی د للمس تندات واألوراق    )األراضى والمحافظات   

وأى مخالف  ة ترت  ب    - ع  ن رأیھ  ا ف  ى الطل  ب المق  دم للحص  ول علیھ  ا    نأو اإلع  ال المح  ددة إلنجازھ  ا ،  الزمنی  ة

  - : وذلك على النحو التالى -المسئولیة 

  

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 ) . األصل لالطالع ( صورة مستند إثبات الشخصیة  -

 .الشھادة الدالة على صالحیة الرسالة الزراعیة للتداول التجارى صورة  -

 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانیا 

 ).تسعون قرشا ضریبة نوعیة ، عشرة قروش رسم تنمیة موارد على التصریح ( جنیھ واحد فقط  

زراعة                            فى حالھ تعدد نسخ او صور التصاریح التى تحتفظ بھا مدیریة ال: ملحوظة 
لدواعى العمل بھا فال یتحمل المتعامل معھا سوى الضریبة المستحقة على نسخة واحدة او صورة 

 .واحدة من تلك النسخ او الصور 
 

 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 

  س  اعة م  ن   ٢٤ خ  الل     تلت  زم جھ  ة اإلدارة بإص  دار تص  ریح بنق  ل رس  الة زراعی  ة م  ن مك  ان الخ  ر         

 .تاریخ  تقدیم الطلب مستوفیا 

 

 

تح ت أى مس مى    إض افیة  أو مبالغفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات    

 -: یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

 :المحافظة ت

 ٠٢ / ٢٩٠٢٧٢٨: المركز الرئیس بالقاھرة ت : ھیئة الرقابة اإلداریة 

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


