
  محافظة 
  مدیریة الزراعة 
  

 طلب الترخیص بإحالل وتجدید مبنى
  مقام على أرض زراعیة 
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 محافظة        مدینھ / مركز              ناحیة                 حوض        رقم القطعة                                                

 :    موقع المبنى المطلوب لھ الترخیص

 

 ................……………....……..............…الغرض من المبنى األصلى   / / تاریخ إقامة المبنى

 ........................................................…….......................……………..:اسم مالك األرض المقام علیھا المبنى

 ،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 مقدمھ

 :...................االسم         

 :.................التوقیع  

 موافقة مالك األرض

 طلب مالك األرض على إحالل وتجدید  المبنى موضوع ھذا ال/ . ............................   أوافق أنا 

 )      (التوقیع                                                                         
 موافقة مالك المبنى

 .مالك المبنى المشار إلیھ على إحاللھ وتجدیده/ . ............................   أوافق أنا 
 )  (         التوقیع                                                                         

  محافظة
  مدیریة الزراعة 
  

 إیصال
 .……….……………………….……………/ لطلب المقدم من السید  ا………………………استلمت أنا 

 ………وقی د الطل ب ب رقم      مق ام عل ى أرض زراعی ة ،    ىالترخیص ب إحالل وتجدی د مبن    مستوفیا كافة متطلبات الحصول على خدمة    
   /       /بتاریخ   

 /       /          التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة      
                                                                               توقیع الموظف المختص 

             )                                                                             (           
 



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 طل ب  ومنھ ا خدم ة    الجماھیری ة  فى شأن تیسیر الحصول على الخ دمات  ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨رقم  الوزراءلقرار رئیس مجلس  وفقا

داری ة المعنی ة بتق دیم     اإلالجھ ات  تلت زم ، الزراع ة واستص الح األراض ي   ب وزارة  ترخیص بإحالل وتجدید مبنى مق ام عل ى أرض زراعی ة         
  كثمرة للتعاون بین الجھاز المركزى للتنظیم واالدارة ووزارة الزراع ة  - ١/١١/٢٠٠٥الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج الصادر بتاریخ    

زمنی ة  والتوقیت ات ال  ، الخدم ة للحص ول عل ى    المطلوب ة   المب الغ و واألوراق م ن تحدی د للمس تندات    -واستص الح االراض ى والمحافظ ات    
 :المسئولیة وذلك على النحو التالى  ترتبوأى مخالفة لذلك . الطلب المقدم للحصول علیھا  فى  المحددة إلنجازھا  أو اإلعالن عن رأیھا

 
 : المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 .مستند یفید ملكیة طالب الترخیص للمبنى المراد إحاللھ وتجدیده -

 )المحافظات التى لم یتم تصویرھا جویا (الخ ....فاتورة میاه /   إیصال كھرباء ١٩٧٣نى قبل عام مستند رسمى یثبت إقامة المب -

فى الح االت المح رر   (صورة من الحكم القضائى بالبراءة یثبت عدم وجود مخالفة محررة عن المبنى المطلوب إحاللھ وتجدیده     -

 )عنھا مخالفات سابقة

 : لخدمة المبالغ المقررة للحصول على ا: ثانیا 

 بیان مبلغ
 قرش جنیھ

 
 ٢٨٨٤تق  دم الخدم  ة ب  دون رس  وم طبق  ا لكت  اب نائ  ب رئ  یس ال  وزراء ووزی  ر الزراع  ة واستص  الح األراض  ى رق  م       

 ١٢/٤/١٩٩٨المؤرخ 
 .ضریبة نوعیة على الترخیص

 . رسم تنمیة موارد على الترخیص
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ى تحتفظ بھا مدیریة الزراعة لدواعى العم ل بھ ا ف ال یتحم ل المتعام ل معھ ا س وى        فى حالھ تعدد نسخ او صور الترخیص الت: ملحوظة  
 .الضریبة المستحقة على نسخة واحدة او صورة واحدة من تلك النسخ او الصور 

 
 : التوقیتات المحددة  إلنجاز الخدمة : ثالثا 

ض زراعیة  فى موعد غایتھ ثالثة شھور من تاریخ تعلن جھة االدارة قرارھا فى طلب الترخیص بإحالل وتجدید مبنى مقام على أر    -

   .تقدیم الطلب

 

 

 

 

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

 :الجھات التالیة

 :المحافظة ت

 ٠٢  / ٢٩٠٢٧٢٨ :المركز الرئیسى بالقاھرة ت : ھیئة الرقابة اإلداریة 
 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


