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 طلب الترخیص بفتح محل بیع شتالت الفاكھة  
  

 .مدیر مدیریھ الزراعة بالمحافظة / السید المھندس  
  وبعد... تحیة طیبة 

 ـ: أرجو التكرم بالموافقة على الترخیص بفتح محل لبیع شتالت الفاكھة ، وذلك وفقا للبیانات التالیة 

 .... .......... .......……………….. ……………….. ………………  :اسم صاحب المحل ولقبھ

 ............... .................... .................... .................... ............ ...…………..…………… ...:المھنة 

 ................... ...... .................. .................... .................... ..……………………… ...:محل اإلقامة 

 ... .................... .................... .................... ........... ....……………………… ...............:الجنسیة 

 ....... ........ ............... .....................:مساحتھ .................... ...... ........ ........ .........       :    موقع  المحل 

 ..... ........ ........ ......... ........ .............… .................. ............. ............:اسم المدیر المسئول عن إدارة المحل 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 

       / /    تحریرا فى       

                                                                                   

 مقدمھ                                                                                            
 : ........................االسم    

 : ........................  التوقیع 
 

 

 

 
  :محافظة 

  زراعةمدیریة ال
 إیصال

مس  توفیا كاف  ة متطلب  ات   ..……………………/ لطل  ب المق  دم م  ن الس  ید     ا…………………………اس  تلمت أن  ا  

 /       / بتاریخ     …… برقم   وقید الطلبطلب الترخیص بفتح محل بیع شتالت الفاكھة  الحصول على خدمة 

 /       /          التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة      

       توقیع الموظف المختص                                                                                   

(                       )                                                                             



 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

طل ب   فى شأن تیسیر الحصول على الخ دمات الجماھیری ة ومنھ ا خدم ة     ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨رقم  الوزراءیس مجلس لقرار رئ وفقا 

 للوارد المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا اإلداریة الجھات تلتزماألراضي، الزراعة واستصالح  الترخیص بفتح محل بیع شتالت الفاكھة  بوزارة 

  كثم  رة للتع  اون ب  ین الجھ  از المرك  زى للتنظ  یم واالدارة ووزارة الزراع  ة واستص  الح        - ١/٤/٢٠٠٥بھ  ذا النم  وذج  الص  ادر بت  اریخ    

 الزمنی ة المح ددة   والتوقیت ات  ،  عل ى الخدم ة  للحص ول  المطلوب ة   والمب الغ  ،  م ن تحدی د للمس تندات واألوراق   -االراض ى والمحافظ ات   

 : وذلك على النحو التالىالمسئولیة  مخالفة لذلك ترتبوأى   للحصول علیھا ،المقدم الطلب فى  إلنجازھا ، أو اإلعالن عن رأیھا

 
 : المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

یبین فی ھ مس احتھ وح دوده وموق ع     " سواء كان بناء أو أرض لھا سور وباب خاص  " رسم كروكى للمحل     -
 . علیھ من صاحب المحل أو المدیر المسئول

  .٦×٤المحل أو المدیر المسئول مقاس صور فوتوغرافیھ حدیثھ لصاحب ) ٤(عدد  -
 .صورة من السجل التجارى  -
 .صورة البطاقة الضریبیة  -
 ).فى حالة األرض التى لھا سور وباب خاص ( شھادة بخلو االرض من اآلفات وأمراض التربة  -
  ).مستوفیا الدمغة (  الدال على سداد رسم استخراج الترخیص  المستند -

 
 : لحصول على الخدمة المبالغ المقررة ل: ثانیا 

 بیان مبلغ
 قرش جنیھ

یسدد بشیك أو حوالة بریدیة لحساب اإلدارة العامة لبساتین الفاكھة حسابات ثالث وزارة ( رسم استخراج الترخیص 
 بشأن مشاتل تربیة نباتات الفاكھة ومحال ١٩٨٥ لسنة ١٧٦ من القرار الوزاري  رقم ١٠طبقا لنص مادة ) " الزراعة 

 ."بیعھا 
  وتعدیالتھ١٩٨٠ لسنة ١١١ من قانون ضریبة الدمغة ٨٩طبقا للمادة " ضریبة نوعیة على أصل الرخصة 

 بفرض رسم تنمیة الموارد المالیة ١٩٨٤ لسنة ١٤٧رسم تنمیة موارد مالیة على أصل الرخصة وفقا الحكام القانون 
  . ھللدولة وتعدیالت
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 نسخ او صور الترخیص التى تحتفظ بھا مدیریة الزراعة لدواعى العم ل بھ ا ف ال یتحم ل المتعام ل معھ ا س وى        فى حالھ تعدد: ملحوظة  
 .الضریبة المستحقة على نسخة واحدة او صورة واحدة من تلك النسخ او الصور 

 
  :ات المحددة إلنجاز الخدمةالتوقیت: ثالثا 

ة خالل أسبوعین من تاریخ التقدم بالطلب مستوفیا المستندات واألوراق تلتزم جھة اإلدارة بالترخیص بمحل بیع شتالت الفاكھ -
 . المطلوبة 

 
 

 
     فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافیة تحت اى مسمى یمكنك االتصال

 :   بإحدى الجھات التالیة

 :المحافظة ت

 ٠٢  / ٢٩٠٢٧٢٨: ركز الرئیسى بالقاھرة ت الم: ھیئة الرقابة اإلداریة 

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


