
  :محافظة 
 :مدیریة الزراعة 

 
 
 

 طلب الترخیص بتشغیل مصنع أعالف 
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 ………....................…………………………………..……: أنواع األعالف المطلوب الترخیص بتصنیعھا 

 ……………........................………………………: أرقام وتواریخ شھادات تسجیل مخالیط األعالف الساریة 

 ………………………...................…………………………...…: رقم وتاریخ الترخیص بإقامة المشروع 

 
    

   توقیع مقدم الطلب                                                                   
 

 (                  )                                                                      /      /تحریرا فى    
 
 
 
 

  محافظة 
 مدیریة الزراعة 

 ایصال 
 ……………...................………… الطلب المقدم من السید …………………………………استلمت أنا 

 ......برقــــــم وقید الطلب ) رسوم/ مستندات (اعالف مصنعمستوفیًا كافة متطلبات الحصول على خدمة ترخیص تشغیل 

 .ویتم إعالن قرار جھة اإلدارة فى منح الترخیص خالل أسبوعین من تاریخھ /      /        بتاریخ      

       
    توقیع الموظف المختص                                                                                   

                                                                                                              (                   ) 
                                                                                                    



                                        
 

 اكمھ الجراءات الحصول على الخدمةالقواعد الح
 

 فى شأن تیسیر الحصول على الخدمات الجماھیریة ومنھ ا  ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨       وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم      
 ،  تلت  زم الجھ  ات اإلداری  ة المعنی  ة ب  وزارة الزراع  ة واستص  الح االراض  ى الت  رخیص بتش  غیل مص  نع اع  الفخدم ة طل  ب  

  . ٢٨/٦/٢٠٠٧ریخ   للــوارد بھـــــذا النموذج الصادر بتاابتقدیــم الخدمة وفق
 م  ن تحدی  د للمس  تندات   )  ووزارة الزراع  ة والمحافظ  ات  كثم  رة للتع  اون ب  ین الجھ  از المرك  زى للتنظ  یم واإلدارة  ،         (

ددة إلنجازھا ، أو اإلعالن عن رأیھا فى الطلب ـ المح الزمنیةواألوراق والمبالغ  المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات
  : وذلك على النحو التالى - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة  -المقدم للحصول علیھا 

 :المستندات  واألوراق المطلوبة  : أوًال 
 .ص شركة    صورة من عقد تأسیس الشركة أو نظامھا االساسى المشھر من الجھة المختصة  إذا كان طالب الترخی-
 ) .وزارة الصناعة (    صورة من  الترخیص الصناعى الصادر من األجھزة المختصة بإقامة المصنع  -
 .   صورة رسمیة من القید بالسجل التجارى عن نشاط تصنیع األعالف -
 .   صورة البطاقة الضریبیة -
 ) .١٩٥٤ لسنھ ٤٥٣نون  رقم طبقا الحكام القا(    صورة الترخیص الصادر بفتح محل صناعى أو تجارى -
  أو ظاھرة            ١٩٨٣ لسنھ ١١٦   صورة الترخیص الخاص بإقامة المشروع أو ما یثبت انھ مقام قبل العمل  بالقانون -     

  .١٩٨٥ / ٤ /  ١٥          بخرائط التصویر الجوى حتى 
 . ا زراعیا مقیدًا بنقابة الزراعیین    مستند بتحدید المدیر المسئول عن المصنع على أن یكون مھندس-
 ) .واألصل لالطالع (     صورة شھادة تسجیل األعالف المراد إنتاجھا -
 .    اإلیصال الدال على سداد مصروفات المعاینة -
    رس م كروك ى بالمواص فات الكامل ة للمص  نع والمع دات موض حا علی ھ خط  وط الخل ط والتص نیع   وأم اكن التص  نیع                  -

 .تخزین وال
 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانیا 

 قرش    جنیھ

 .  مصروفات معاینة عن كل مصنع ) الف جنیھ (    جنیھ فقط ١٠٠٠        - 
 .ضریبة نوعیة على الترخیص ) ثالثة جنیھات (         جنیھ  فقط ٣           -  
 تنمی     ة م     وارد عل     ى الت     رخیص وفق     ا ألحك     ام الم     ادة    رس     م ) عش     رة ق     روش ( ق     روش فق     ط           -         ١٠ 

 . وتعدیالتھ١٩٨٤ لسنة ١٤٧  األولى من القانون رقم                           

فى حالة تعدد نسخ او صور الترخیص التى تحتفظ بھا مدیریة الزراعة لدواعى العمل بھا فال یتحمل المتعامل  :ملحوظة 

 .نسخھ او صورة واحدة من تلك النسخ او الصور معھا سوى الضریبة المستحقة على 

 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة: ثالثا 
تعلن جھة اإلدارة قرارھا فى طلب ترخیص تشغیل مصنع أعالف خالل أسبوعین من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیا    

 . كافة المستندات المطلوبة 
 

      

 

لتوقیت المحدد أو طلب مستندات أو  مبالغ إضافیة  تحت اى  فى حالھ عدم الحصول على الخدمة فى ا  

 :مسمى یمكنك االتصال بإحدى الجھات التالیة 
 .                        …………… :ت المحــــافظــــــــــــة  

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المركز الرئیسى بالقاھره ت : هيئه الرقابه االداريه 

 ………………:  بالمحافظة ت مكتب الرقابھ االداریھ


