
 محافظة  
 مدیریة الزراعة 

  طلب استخراج ترخیص باالتجار في مبیدات اآلفات الزراعیة
      

  بیانات خاصة بصاحب المتجر أو المخزن -١
 
 ..……………………………………محل اإلقامة  .…………………………… اسم صاحب المتجر  -  
 .……………………………رقم البطاقة الضریبیة   .…………………………… رقم السجل التجاري -  
 /           / تاریخ صدورھا        .…………………………… رقم الرخصة المحلیة -  

   
  بیانات خاصة بالمدیر المسئول -٢
 

 .……………………………     المھنة ورقم القید بالنقابة ..… ……….………………………..  …   االسم  
 /     /الى     /     /    تاریخ الترخیص بمزاولة المھنة من   ...     … ……….………………………  محل اإلقامة 

 
  بیانات خاصة بنوع النشاط -٣    
    

   ….……………………         عنوان المتجر أو المخزن 
 /    /   تاریخ تقدیم الطلب    

 ب توقیع الطال                                                                                                         
…………… 

  
 محضر معاینة 

 
 .……………………………………:بناء على الطلب المبین بأعاله بمعرفتنا نحن .     …………………………أنھ في یوم       

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

 :       تمت معاینة المحل أو المخزن المبین بالطلب وتبین اآلتي 
 

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

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

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

 توقیع المختص بالمعاینة
 
 

 
 
 

 محافظة 
 مدیریة الزراعة 

 إیصال 
 …………………….……………م من السید     الطلب المقد………………………………………استلمت أنا 

    مستوفیا كافة متطلبات الحصول على الخدمة ………………………………………………بشأن  
 /     /     بتاریخ     ………………وقید الطلب برقم ) الرسوم / المستندات ( 

 /     /التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة     
 توقیع الموظف المختص                                                                                                                          

                                                                                           (                          ) 
 

 

 



 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

ف ى ش ان تیس یر الحص ول عل ى الخ دمات الجماھیری ة ومنھ ا خدم ة  اس تخراج ت رخیص باالتج ار ف ي              ١٩٩٨ س نة  ٤٢٤٨    وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم      

 ١/١١/٢٠٠٥رد بھذا النموذج الصادر بتاریخ مبیدات اآلفات الزراعیة بوزارة الزراعة واستصالح االراضى ، تلتزم الجھات االداریة المعنیھ بتقدیم الخدمة وفقا للوا

تندات واالوراق والمب الغ المطلوب ة    ل من تحدید -) كثمرة للتعاون بین الجھاز المركزى للتنظیم واالدارة ووزارة الزراعة واستصالح االراضى والمحافظات   ( – لمس 

واى مخالف ة ل ذلك ترت ب المس ئولیة  وذل ك عل ى       .ھا فى الطلب المقدم للحص ول علیھ ا   للحصول على الخدمھ والتوقیتات الزمنیة المحددة إلنجازھا اواالعالن عن رأی 

 :النحو التالى 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوًال 
 .   صورة من عقد اإلیجار أو الملكیة أو الشركة مسجل بالشھر العقاري -     

  ) .األصل لإلطالع (    صورة  من القید في السجل التجاري -     

 ) .األصل لإلطالع (   صورة  من البطاقة الضریبیة -     

 ) .األصل     لإلطالع(    صورة من الرخصة الصادرة من الحكم المحلى بفتح محل تجارى مدون بھا نشاط االتجار فى مبیدات االفات الزراعیة -     

 .سئول عن المتجر أو المخزن المطلوب الترخیص لھ بسجل المھندسین  شھادة من نقابة المھن الزراعیة تفید قید المدیر الفني الم -      

 .شھادة تأمینات عن المھندس الزراعي المسئول عن المتجر أو المخزن  -      

 .إقرار بعدم تخزین مواد أخرى خال ف المبیدات  -     

 .رسم ھندسى للموقع معتمد من مھندس نقابى  -     

 

 : للحصول على الخدمة  المبالغ المقررة–ثانیًا 

 قرش  جنیھ
 .مصاریف  المعاینة المقررة بإسم وحدة تحلیل وتقییم المبیدات بالمعمل المركزي ) مائة جنیھ(     جنیھ ١٠٠         

 . حوالة بریدیة حكومیة بإسم المعمل المركزي للمبیدات ) واحد جنیھ(       جنیھ ١           

 ضریبة نوعیة على الترخیص ) جنیھات ثالثة (       جنیھ ٣        

                قروش رسم تنمیة موارد على الترخیص١٠

فى حالھ تعدد نسخ او صور الت رخیص الت ى تح تفظ بھ ا مدیری ة الزراع ة ل دواعى العم ل بھ ا ف ال یتحم ل               : ملحوظة  
 .سخ او الصور المتعامل معھا سوى الضریبة المستحقة على نسخة واحدة او صورة واحدة من تلك الن

 
 : التوقیتات المحددة النجاز  للخدمة –ثالثًا 

 .   یتم إصدار الترخیص خالل أسبوعین من تاریخ تقدیم الطلب 

 
 

 

 

 :  فى حالھ عدم الحصول على الخدمھ فى التوقیت المحدد ،  أو طلب مستندات أومبالغ  اضافیھ تحت اى مسمى یمكنك االتصال بأحدى الجھات التالیھ 

 : محافظـــــــــــــــــــــــــــة ت  ال
  ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المركز الرئیسى بالقاھرة ت: ھیئة الرقابة االداریـــــــــة  

 :مكتب الرقابھ االداریة بالمحافظة ت


