
 محافظة 
  مدیریة الزراعة

 
 طلب استخراج ترخیص باالتجار في األسمدة والمخصبات الزراعیة 

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

 ....................................رقم البطاقة الضریبیة     ........................... رقم السجل التجاري -        

...…………………………تاریخ صدورھا  ............................ رقم الرخصة المحلیة -        

  

 
  بیانات خاصة بالمدیر المسئول -٢

 .... ..... .......… ..... ...…… .....نة ورقم القید بالنقابة المھ .......................................االسم

 ..............................االقامة محل 

 
  بیانات خاصة بنوع النشاط -٣  

  .................................... زن    عنوان المتجر أو المخ

 توقیع الطالب 
 .................                                                   /    /      تاریخ تقدیم الطلب             
  

 محضر معاینة 
 :     بناء على الطلب المبین بأعاله بمعرفتنا نحن أعضاء اللجنة............انھ في یوم 

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

 ...…………………………یفة    الوظ …………………………………………االسم 

 
 -:  تمت معاینة المحل أو المخزن المبین بالطلب وتبین اآلتي 

……………………………………………………………………………………... 
...…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 
 لجنة المعاینة

 ………………………………االسم   …………………………………………االسم 

 …………...…………………التوقیع  …....................................................التوقیع 

 
 محافظة

 مدیریة الزراعة
 إیصال 

 …………………………    الطلب المقدم من السید …………………………… انااستلمت
   مس       توفیا كاف       ة متطلب       ات الحص       ول عل       ى طل       ب اس       تخراج ت       رخیص باالتج       ار ف       ى االس       مدة والمخص       بات الزراعی       ة  بش       أن  
 /     /      بتاریخ     ………………وقید الطلب برقم ) الرسوم / المستندات (  الخدمة 

 /     /    التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة     
 توقیع الموظف المختص                                                                                                                  

)                                                                                          (              



 القواعد الحاكمة الجراءات الحصول على الخدمة
حص ـول عل ى الخ دمات    ال تیس یر ف ى ش ـأن   ١٩٩٨لس نة   ) ٤٢٤٨(  لق رار رئ یس مجل س ال وزراء رق م      وفق ا 

وزارة الزراع  ة  ب    اس  تخراج ت  رخیص باالتج  ار ف  ى األس  مدة والمخص  بات الزراعی  ة       الجماھیری  ة ومنھ  ا خدم  ھ  
 بت اریخ  واستصالح األراضى ، تلتزم الجھ ات اإلداری ة المعنی ة بتق دیم الخدم ة وفق ا لل وارد بھ ذا النم وذج الص ادر               

 الزراع  ة واستص  الح االراض  ى وزارة  والجھ  از المرك  زى للتنظ  یم واالدارة  كثم  رة للتع  اون ب  ین ( -١/٤/٢٠٠٥
لمس تندات واألوراق والمب  الغ المطلوب ة للحص  ول عل ى الخدم  ھ والتوقیت ات الزمنی  ة     ل  م ن تحدی  د  - )والمحافظ ات  

وأى مخالف ة ل ذلك ترت ب المس  ئولیة     .المح ددة إلنجازھ ا أو اإلع الن ع ن رأیھ ا ف ى الطل  ب المق دم للحص ول علیھ ا          
 :وذلك على النحو التالى 

 :لمستندات واألوراق المطلوبة ا: أوًال 

 ) .األصل لإلطالع ( صورة من القید في السجل التجاري -         
 ) .األصل لإلطالع ( صورة من البطاقة الضریبیة -         
 )  .ا ألصل لإلطالع (صورة الرخصة الصادرة من الجھة المختصة باقامة المحل   -         
 .األمكنة المخصصة لتجارة األسمدة والمخصبات  رسم كروكي لكل من -         
 . صورة من عقد اإلیجار أو الملكیة أو الشركة مسجل بالشھر العقاري -         
 شھادة من نقابة المھن الزراعیة تفید قید المدیر الفني المسئول عن المتجر أو المخزن  المطلوب -         

 . الترخیص لھ بسجل المھندسین
 .ھادة تأمینات عن المھندس الزراعي المسئول عن المتجر أو المخزن  ش-        

 على أن تقوم مدیریة الزراعة باإلجراء الالزم للتأكد من توافر شروط حمایة البیئة وفقا للقوانین  •

 السائدة

 :المبالغ المقررة  للحصول على الخدمة : ثانیًا 

 جنیھ قرش

 قدًا أو بشیك مقبول الدفع لحساب مركز البحوث  الزراعیة رسوم  معاینة تسدد ن) عشرون جنیھا(  ٢٠ -

 ) .وحدة التحلیل والدراسات (           

 .تسدد بحوالة بریدیة بإسم معھد بحوث األراضي والمیاه بالجیزة ) خمسھ جنیھات (   ٥ -

 )ضریبة نوعیة ورسم تنمیة موارد على الترخیص ) ثالثة جنیھات وعشرة قروش  ( ٣ ١٠

ف ى حال ة تع دد نس خ او ص ور الت رخیص الت ى تح تفظ بھ ا مدیری ة الزراع ة ل دواعى العم ل بھ ا ف ال                   : ملحوظة

یتحم ل المتعام  ل معھ  ا س  وى الض  ریبة المس  تحقة عل  ى نس  خة او ص  ورة واح  دة م  ن تل  ك النس  خ او   

 .الصور 

 :التوقیتات المحددة النجاز الخدمة  : ثالثًا 

 .ابیع من تاریخ تقدیم الطلب یتم إصدار الترخیص خالل ثالثة أس       
 
 
فى حالھ عدم الحصول على الخدمھ فى التوقیت المحدد ،  أو طلب مستندات أومبالغ اضافیھ تحت أى مسمى  

 یمكنك االتصال 
 :  بأحدى  الجھات التالیھ 

 :    ت     ةالمحافظــــــــــــــــ

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢:ھرة تالمركز الرئیسى بالقا: ھئیة الرقابة االداریـــــــــة  

 :مكتب الرقابھ االداریة بالمحافظة ت


