
 
 محافظة 

 مدیریة الزراعة
 طلب استخراج ترخیص االتجار فى األعالف وموادھا 

 
 

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

 ……  ……………………………ة             رقم البطاقة الضریبی………….…………………       رقم السجل التجارى

 ……………………………       رقم الرخصة المحلیة

 
  بیانات خاصة بالمدیر المسئول - ٢

 .……………………………         المھنة ورقم القید بالنقابة    ………………………………………………االسم    

 …………………………………………   محل اإلقامة 
 

  بیانات خاصة بنوع النشاط - ٣
 ………………………………………………  نوع األعالف ومواد العلف 

     ………………………………………………  عنوان المتجر أو المخزن
                                                                                                             توقیع الطالب 

 /     /     تاریخ تقدیم الطلب    
 

 محضر معاینة 
 

            بنــاء على الطلب المبین بأعــاله بمعرفتنـــا نحن أعضــاء اللجنـــــــة……………………………      أنھ في یوم  

   …………………………………………………….....…الوظیفة  ………………………………………………      االسم 

            …………………………………………………….....…الوظیفة  ………………………………………………      االسم 

 
 : المخزن المبین بالطلب وتبین اآلتي تمت معاینة المحل أو

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 لجنة المعاینة

 …………………………………… :          االسم   ..…………………………………. :االسم   
 ……………………………………:          التوقیع  ……………………………………: التوقیع 

  
 :       /       /تحریرا فى   

 
  

 محافظة 
 مدیریة الزراعة

 إیصال
 

 …………    الطلب المقدم من السید ………………………………………………………………………استلمت أنا 
)  الرسوم -المستندات ( صول على الخدمة     مستوفیا كافة متطلبات الح…………………………………………………………بشأن  

 /     /     بتاریخ     ………………وقید الطلب برقم 
 /     /   التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة     

                                                                          توقیع الموظف المختص
                                                                                       (                              ) 

 
 



 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
ار ف ي  ف ى ش أن تیس یر الحص ول عل ى الخ دمات الجماھیری ة ومنھ ا خدم ھ اس تخراج ت رخیص باالتج             ١٩٩٨لسنة  ) ٤٢٤٨( لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم  وفقا  

  – ٢٨/٦/٢٠٠٧وزارة الزراع  ة واستص الح األراض ى، تلت زم الجھ  ات اإلداری ة المعنی ة بتق  دیم الخدم ة وفق ا لل وارد بھ  ذا النم وذج  الص ادر بت  اریخ            ب  دھ ا  ااألع الف ومو 

لمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول لد  من تحدی–كثمرة  للتعاون بین الجھاز المركزى للتنظیم واالدارة  ووزارة الزراعة واستصالح االراضى والمحافظات 

 :وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة  وذلك على النحو التالى.على الخدمھ والتوقیتات الزمنیة المحددة إلنجازھا أو اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا 

 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوًال 
 ).األصل لإلطالع ( ادرة من الجھة المختصة بإقامة المحل     صورة الرخصة الص-

 ).األصل لإلطالع (    صورة رسمیة من القید بالسجل التجاري لغرض االتجار فى األعالف وموادھا -

 ) .األصل لإلطالع (    صورة البطاقة الضریبیة -

 .   إقرار بالمدیر المسئول عن المحل أو المخزن -

 .یجار أو الملكیة أو الشركة مسجل بالشھر العقاري    صورة من عقد اإل-

 .   رسم كروكي للمخزن أو المتجر -

 .   إیصال سداد رسم المعاینة -

 

 :المبالغ  المقررة للحصول على  الخدمة : ثانیًا 
 قرش     جنیة

  لھ رسوم  معاینة للمتجر أو المخزن المطلوب الترخیص) مائھ جنیـــھ         ( ١٠٠          

 .ضریبة نوعیة على  الترخیص ) ثالثة جنیھات         ( ٣             

 .رسم تنمیة موارد على  الترخیص) عشرة قروش                     (١٠

 
ضریبة المستحقة على نسخھ فى حالة تعدد نسخ او صور الترخیص التى تحتفظ بھا مدیریة الزراعة  لدواعى العمل بھا فال یتحمل المتعامل معھا سوى ال: ملحوظة 

 .او صورة واحدة من تلك النسخ او الصور 

 :التوقیتات المحددة النجاز الخدمة : ثالثًا 
  .یتم إصدار الترخیص خالل أسبوعین من تاریخ تقدیم الطلب        

 
 
  

 
 

 

 : تحت أي مسمى  یمكنك االتصال بإحدى  الجھات التالیة فى حالھ عدم الحصول على الخدمھ فى التوقیت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ اضافیھ 

 : المحافظـــــــــــــــة  ت 

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢:بالمركز الرئیسى بالقاھرة ت  : ھیئة الرقابة اإلداریة
 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت


