
 محافظة
 ریة الزراعة مدی

 طلب استخراج ترخیص بإنشاء مشتل للفاكھة 
 )  خاص / مشتل تجارى ( 

  بیانات خاصة بصاحب المشتل  -١
 .......….............………………………………المھنة   …..………………………… اسم صاحب المشتل -  

…………………....…………رقم بطاقة الحیازة الزراعیة   …………………………………… محل اإلقامة   -  
  

  بیانات خاصة بالمشتل -٢
 . …………………................……… اسم الحوض ورقمھ-          ..………………………  الجھة الكائن بھا المشتل - 

   )حق انتفاع / إیجار/ ملك ( نوع  الحیازة 

  …………………………………………………  المساحة

  ……………………....قبلي   …………………بحري    :الحدود   - 

 …………....………غربي              …………………شرقي     

أنواع الشتالت التي ستزرع في الدورة 

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

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

 توقیع طالب الخدمة                  /     /تاریخ تقدیم الطلب   
                                                                                                      ………………………….… 

 
 محضر معاینة 

 
   بنــاء على الطلب المبین بأعــاله بمعرفتنـــا نحن أعضــاء اللجنـــــــة……………………………………       أنھ في یوم 

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

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

 تمت معاینة المشتل وتبین اآلتي                                             
.…….....................................................………………………………………………………………………. 

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

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

 ………………………… :         االسم   ..……………………………… :االسم   
 ………………………………:          التوقیع  ……………………………………: التوقیع 

  
 :       /       /تحریرا فى   

 
 محافظة 
 ریة الزراعةمدی     

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

) الرسوم / المستندات (    مستوفیا كافة متطلبات الحصول على الخدمة ) خاص/ تجارى(  استخراج ترخیص بإنشاء مشتل للفاكھةبشأن
 /     /     بتاریخ     ............وقید الطلب برقم 

 /     /   التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة     
                                                                                   توقیع الموظف المختص          

(                              )                                                                              



 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
حص  ول عل  ى الخ  دمات   ال  تیس  یرف  ى ش  أن  ١٩٩٨ س  نة ٤٢٤٨وفق  ا لق  رار رئ  یس مجل  س ال  وزراء رق  م                  

ب وزارة الزراع ة واستص الح    ) خ اص / تج ارى (  ةـ ـ الجماھیریة ومنھا خدمة  اس تخراج ت رخیص بإنش اء مش تل للفاكھ            

     ١/٤/٢٠٠٥ـــــ ـخ   ھ ذا النم وذج الص ادر بتاری   تلتزم الجھات اإلداریة المعنی ة بتق دیم الخدم ة وفق ا لل وارد ب     ،   األراضي

  م ن  -) والمحافظ ات  األراض ى  الزراعة واستصالح الجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة ، ووزارة  كثمرة للتعاون بین    (

 تحدید المستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمھ والتوقیتات الزمنیة المح ددة إلنجازھ ا أو اإلع الن        

 :وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة  وذلك على النحو التالي .عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوًال 

 في حالة  إنشاء مشتل تجارى  -١

  . رسم كروكي للمشتل یبین فیھ مساحتھ وحدوده وأبعاده وموقع علیھ من صاحب الشأن أو المدیر المسئول-

 . صورة فوتوغرافیة حدیثة لصاحب الشأن أو المدیر المسئول ٤ عدد -

  موافقة المالك على زراعة أرض المشتل  في حالة اإلیجار وفى حالة إنشاء مشتل تجارى عل ى ارض وض ع ی د     -

 .أمالك الدولة    یشترط موافقة إدارة

 في حالة إنشاء مشتل خاص  – ٢

 .أو ما یثبت ملكیة مشتل خاص ) ألصل لالطالع ا( صورة بطاقة الحیازة الزراعیة 

 : المبالغ المقررة للحصول على  الخدمة –ثانیا 

 جنیھ قرش 
 م   دیر ع   ام / رس   وم معاین   ة لك   ل ف   دان أو كس   وره تس   دد ب   إ س   م الس   ید      ) خمس   ون  جنیھ   ا   (  ٥٠ -

 .العامة للفاكھة بوزارة الزراعة للترخیص الخاص بإنشاء مشتل تجارى اإلدارة        
 ) .ضریبة نوعیة ورسم تنمیة موارد على الترخیص) ثالثة جنیھات وعشرة قروش    ( ٣ ١٠

 . رسوم للمشتل الخاص تحصل ال 
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  

 .ة او صورة واحدة من تلك النسخ او الصور المتعامل معھا سوى الضریبة المستحقة على نسخة واحد
 

 : التوقیتات المحددة إلنجاز  للخدمة –ثالثا 

 ـ:یتم إصدار الترخیص لمشتل تجارى أو خاص وفقا للتوقیتات التالیة        
 .خالل أسبوع من تاریخ تقدیم الطلب إذا كان المشتل مقاما على  أراضى مملوكة أو مؤجرة  -
 .یخ تقدیم الطلب إذا كان المشتل مقاما على أراضى مملوكة للدولة  خالل أسبوعین من تار -
 

 
 

 تح ت أي مس مى یمكن ك    إض افیة فى حالھ عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد ، أو طل ب مس تندات أو مب الغ      
 : االتصال بإحدى الجھات التالیة 

 :  المحافظـــــــة   ت 
  ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢:لمركز الرئیسي بالقاھرة تا: ھیئة الرقابة اإلداریـــــــــة  

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


