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 …………محافظة 
 مديرية الزراعة 

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

الزراعیة مستوفیا كاف ة  على األرض ى تخدم االنتاج الزراعى والحیوانى المشروعات الت بشأن طلب الترخیص بإقامة   
 /         /بتاریخ          .. …………… وقید الطلب برقممتطلبات الحصول على الخدمة

 /           /التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة        
                         توقیع الموظف المختص                                                                

)                                                                                      ……………………………(. 
 

 
 شخصیة
 عائلیة



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

الجماھیریة ومنھا خدمة  طل ب الت رخیص بإقام ة المش روعات الت ى تخ دم اإلنت اج الزراع ى أو الحی وانى عل ى            
  ب   وزارة الزراع   ة١٩٨٣ لس   نة ١١٦ م   ن الق   انون رق   م  ١٥٢األراض   ى الزراعی   ة والمس   تثناة طبق   ا للم   ادة  

 .واستصالح األراضى
 ١/٤/٢٠٠٥خدم  ة وفق  ا لل  وارد بھ  ذا النم  وذج الص  ادر بتاری  ـخ     تلت  زم الجھ  ات اإلداری  ة المعنی  ة بتقدی  ـم ال   

الزراع    ة واستص    الح األراض    ى  ووزارة  ، الجھ    از المرك    زى للتنظ    یم واالدارة  كثم    رة للتع    اون ب    ین   (
 تاتــــــــ  ـ للمس  تندات واألوراق والمب  الغ المطلوب  ة للحص  ول عل  ى الخدم  ة والتوقی     م  ن تحدی  د )والمحافظ  ات

وأى مخالف ة ل  ذلك    -نجازھ ا  ، أو اإلع الن ع ن رأیھ ا ف  ى الطل ب المق دم للحص ول علیھ ا           المح ددة إل الزمنی ة 
 -:التالى   على النحو وذلك -ترتب المسئولیة 

 -: المستندات واألوراق المطلوبة -:أوال 

  ٢٥٠٠ : ١خریطة مساحیة للموقع بمقیاس رسم  -
 .أو تنفیذه رسم ھندسى لمكونات مبنى المشروع المطلوب الترخیص القامتھ  -
 .اإلیصال الدال على سداد الرسوم مستوفیا الدمغة  -
 .المستندات الرسمیة المثبتة لملكیة طالب الترخیص أو موافقة المالك  -
 .صورة من دراسة الجدوى محدد بھا موعد بدء التشغیل  -
 .توكیل رسمى فى حالة الوكالة  -

 -: المبالغ المقررة للحصول على الخدمة -:ثانیا 

 نیھقرش    ج

یتم سدادھا فى حالة الموافقة على الترخیص لكل فدان أو جزء منھ ) مائة جنیھ فقط الغیر (  ١٠٠        -
 ١٧١٤تدفع لحساب بنك التنمیة واالئتمان الزراعى حساب رقم 

 .على الترخیص )  قروش رسم تنمیة موارد ١٠ثالثة جنیھات ضریبة نوعیة ، (  ٣      ١٠
  

دد نس      خ او ص      ور الت      رخیص الت      ى تح      تفظ بھ      ا مدیری      ة الزراع      ة                             ف      ى حال      ھ تع       : ملحوظ      ة 
لدواعى العمل بھا فال یتحمل المتعامل معھا سوى الضریبة المستحقة على نسخة واحدة او صورة 

 .واحدة من تلك النسخ او الصور 
 

 -: التوقیتات  المحددة إلنجاز الخدمة -: ثالثا 

 . یوما من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیا ٤٥ترخیص فى موعد غایتھ یتم البت فى طلب ال 

 

 
ى مسمى أأو مبالغ تحت إضافیة فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات 

 :یمكنك االتصال بإحدى الجھات التالیة  
 :المحافظة  ت 

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


