
  :    محافظة 
  :    مدیریة الزراعة 

 
 طلب ترخیص إقامة مشروعات الثروة الحیوانیة و الداجنة 

 على أراضى غیر زراعیة
 
 ……………..........................…..……………..……………..……………..…………… ..……………:  اسم الطالب  )١(
 ...……………..……………..............................……………..……………..……………..…………… :العنــــــوان  )٢(
 :موقع األرض )    ٣( 

 ..……..……… :محافظة ..……….........…… :مركز  ..…………….......... :ناحیة  ..…………… :حوض 
 :بیان األرض المطلوب  الترخیص بإقامة  المشروع علیھا )٤(

 س       ط        ف
     ……  …… .… :المساحة
 ……………………………………… :       قبلى …………………………… :بحرى         :الحـدود 

 ………………………………………  :     غربى…………………………… :شـرقى                      
 )لم تحرر لھ مخالفة/ محرر لھ مخالفة ( الموقع المطلوب لھ الترخیص  )٥(

 ………….…………...................………………………… )خارج الزمام / داخل الزمام ( األرض المطلوب لھا الترخیص  )٦(

 ………………………..……………………………...................……………… : اسم مالك األرض المطلوب البناء علیھا  )٧(

 ………………………..……………………………....................………………: اسم حائز األرض المطلوب البناء علیھا  )٨(

 ………………...................………………………………… :رقم بطاقة الخدمة لألراضى الصحراویة / رقم بطاقة الحیازة  )٩(

 فدان ………  قیراط        ………              سھم…… :جملة مساحة الحیازة )    ١٠(

    وضع ید      إیجار       ملك
  س   ط    ف  س   ط    ف                                                س   ط    ف    

 …    …   …                  …   …   …                     …   …  …:                    مفردات الحیازة )    ١١ (
 ………………………………........................……………………………………………الغرض من إقامة المشروع )   ١٢ (

 توقیع مقدم الطلب
 (                    )                                                                 /     /     تحریرًا فى      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 -:موافقة المالك 

 ..………………………..................................…………………………أوافق أنا )   : إذا لم یكن الطلب مقدما منھ ( 
   .ذا الطلب على المساحة المطلوبة والمملوكة لى مالك األرض المشار  إلیھا على إقامة المشروع موضوع ھ

 التوقیع                                                                              
 (                    )                                                                  /     /تحریرا فى       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :تصدیق الجمعیة التعاونیة الزراعیة بناحیة 
 .جالت الجمعیة و تم توقیع المالك أمامنا البیانات المبینة بعالیة صحیحة و مطابقة لس

        رئیس الجمعیة                       مدیر الجمعیة                                                    
 

        
     
  : محافظة     

  :    مدیریة الزراعة 
                                                              

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

 ……………………حیوانیة و الداجنة وقید الطلب برقم    مستــــوفیًا كــــافة متطلبـات الحصول على  خدمة الترخیص بإقامة مشروعات الثروة ال
 . یومًا من تاریخھ ٦٠، ویتم إعالن قرار اإلدارة في طلب منح الترخیص المطلوب خالل /    /      بتاریخ     

 المختص                                                                                                  توقیع الموظف 
(                          )                                                                                          

خاتم   
 الجمعیة



 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

 على الخدماتتیسیر الحصول  فى شـأن١٩٩٨لسنة  ) ٤٢٤٨( لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم     وفقا 
الجماھیریھ ومنھا خدمھ طلب ترخیص إقامة مشروعات الثروة الحیوانیة والداجنة على أراضى غیر زراعیة بوزارة 
الزراعة واستصالح األراضي ،  تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج الصادر 

الزراعة واستصالح االراضى وزارة  وزى للتنظیم واالدارةالجھاز المركثمرة للتعاون بین ك ( ٢٨/٦/٢٠٠٧   بتاریخ
من تحدید للمستندات واالوراق، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقیتات الزمنیة المحددة ) والمحافظات 

لى النحو واى مخالفھ لذلك ترتب المسئولیة وذلك ع. النجازھا او االعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا 
 :التالى
 :المستندات و األوراق المطلوبة :  أوًال 

  ).١٩٨٣ لسنة ١١٦إذا كان المبنى مقام قبل العمل بالقانون  (٢٥٠٠ :١   خریطة بمقیاس رسم -

 .   رسم ھندسى بمكونات المبنى أو المنشأة أو المشروع المطلوب إقامتھ -

 ).و األصل لالطالع ( المالك     صورة سند الملكیة أو عقد اإلیجار مع موافقة-

 .   اإلیصال الدال على سداد الرسوم -

على أن تقوم مدیریة الزراعة المختصة بالحصول على موافقات الجھات اإلداریة المختلفة وإجراء المعاین ات الالزم ة للتأك د م ن ت وافر        
 .كافة الشروط التى یتطلبھا إقامة المشروع

 :ل على الخدمةالمبالغ المقررة للحصو:  ثانیا 

 جنیھ قرش

رسم عن كل فدان  أو كسوره  مقام علیھ المشروع تسدد للحساب الخ اص بالھیئ ة العام ة للجھ از التنفی ذى          ) مائة جنیھ    (١٠٠        -   
لمشروعات تحسین األراضى وذلك وفقًا لقرار نائب رئیس مجل س ال وزراء ووزی ر الزراع ة و استص الح األراض ى رق م         

  .١٩٩٠لسنة ٢١١
 .ضریبة نوعیة على الترخیص ) ثالثة جنیھات (جنیھ      ٣        -    
     وتعدیالتھ بشأن رس م   ١٩٨٤ لسنة  ١٤٧رسم تنمیة موارد على الترخیص وفقا ألحكام القانون رقم    ) عشرة قروش (    -       ١٠   

 .تنمیة الموارد المالیة للدولة 
   
 

 الترخیص التى تحتفظ بھا مدیریة الزراعة  لدواعى العمل بھا  فال یتحمل المتعامل معھ ا س وى            فى حالھ تعدد نسخ او صور  : ملحوظة  
 .الضریبة المستحقة على نسخة واحدة او صورة واحدة من تلك النسخ او الصور 

 
 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة:  ثالثا 

 الل ــــــــــــات الثروة الحیوانیة والداجنة على أراضى غیر زراعیة ختعلن جھة اإلدارة قرارھا فى طلب ترخیص إقامة مشروع

 . یوما من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیا كافة المستندات والرسوم المطلوبة  ٦٠
 
 

        
بإحدى فى حالھ عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافیة تحت أي مسمى یمكنك االتصال 

 :الجھات التالیة 
 : المحــــافظــــــــــــــة ت

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المركز الرئیسى بالقاھره ت : ھیئھ الرقابھ االداریھ 
 : مكتب الرقابھ االداریھ بالمحافظة ت 


