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 نموذج
 طلب استخراج ترخیص االتجار في األعالف وموادھا

 
 بیانات خاصة بصاحب المتجر أو المخزن .١

 .................................محل االقامة ............................... اسم صاحب المتجر  -
 .........................رقم البطاقة البریدیة ............................. رقم السجل التجارى  -
 ............................رقم الرخصة المحلیة  -
 

 خاصة بالمدیر المسئول بیانات .٢
 .............................المھنة ورقم القید بالنقابة.................................... االسم  -

 

 بیانات خاصة بنوع النشاط .٣
 ...................................................................... نوع األعالف ومواد العلف -
 ........................................................................عنوان المتجر او المخزن  -
 

 توقیع الطالب
 

.............................. 
 ٢٠٠/    /   تاریخ تقدیم الطلب     

 

 محضر معاینة
 
ا نحن    .................... نھ في یوم ا أعاله بمعرفتن ...................... بناء على الطلب المبین ب

 ............................................الوظیفة .............................................. االسم 
 تمت معاینة المحل او المخزن المبین بالطلب وتبین اآلتي

...........................................................................................................
...........................................................................................................

...........................................................................................................
. 

 توقیع المختص بالمعاینة
 
................................. 

 
 

 ایصال
 

دم من السید    ....................................... استلمت انا  ........................... الطلب المق
أن  ى الخدم    ............................................. بش ول عل ات الحص ة متطلب توفیا كاف ة مس

  ٢٠٠/    /   بتاریخ         .......................وقید الطلب برقم) الرسوم/ المستندات (
 ٢٠٠/   /   التاریخ المحدد النجاز الخدمة     

 توقیع الموظف المختص
 
................................ 
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 القواعد الحاكمة ألداء وللحصول على الخدمة

 
 

یس مجلس    رار رئ م    وفقا لق وزراء رق ى      ١٩٩٨لسنة   ٢٩٢٤ال بشأن تیسیر الحصول عل
ي           ار ف رخیص االتج تخراج ت ة اس ا خدم ي ومنھ الح األراض ة واستص دات الزراع دمات وح خ

 .األعالف وموادھا 
ب   تلتزم جمیع الوحدات بالمستندات والرسوم والتوقیتات الموضحة فیما بعد ، وال یجوز طل

بالتوقیتات المحددة النجاز الخدمة اي مخالفة لذلك ترتب  مستندات او رسوم اضافیة مع االلتزام
 :المسئولیة ، وذلك على النحو التالى 

 
 :المستندات واألوراق المطلوبة : اوال 

 ).األصل لالطالع ( صورة الرخصة الصادرة بفتح المحل التجارى  .١
ا            .٢ ي األعالف وموادھ ار ف د بالسجل التجارى لغرض االتج ألصل  ا( صورة رسمیة من القی

 )لالطالع
 ).األصل لالطالع( صورة البطاقة الضریبیة  .٣
 .اقرار بالمدیر المسئول عن المحل او المخزن .٤
 .صورة من عقد االیجار او الملكیة او الشركة مسجل بالشھر العقارى .٥
 .رسم كروكى للمخزن او المتجر .٦
 

 :الرسوم المقررة ألداء الخدمة: ثانیا 
 .عن كل متجر او مخزن مطلوب الترخیص لھمصاریف معاینة ) مائة جنیھ (  ١٠٠
 .ضریبة دمغة نوعیة عن كل ترخیص) ثالث جنیھات ونصف (  ٣.٥

 
 :التوقیت الزمنى المقرر للخدمة : ثالثا

 .یتم اصدار الترخیص خالل اسبوعین من تاریخ تقدیم الطلب
 
 
 

ب مستندات او ر          ت المحدد ، او طل ي التوقی ة ف ى الخدم ة عدم الحصول عل سوم في حال
 :اضافیة یمكنك االتصال بأحد الجھات التالیة 

 
 ٣٥٨٦٩١٩٣ت    :   المحــــــــافظـة 
 ٢٢٦٠٣٢٠٠ت  : بالبرید وزارة التنمیة االداریة  : الرقابة االداریة 


