
 محافظة
 رية الزراعة مدي

 طلب استخراج ترخيص بإنشاء مشتل للفاآهة 
 )  خاص / مشتل تجارى ( 

  بيانات خاصة بصاحب المشتل  -١
 .......….............………………………………المهنة   …..………………………… اسم صاحب المشتل -  

…………………....…………رقم بطاقة الحيازة الزراعية   …………………………………… محل اإلقامة   -  
  

  بيانات خاصة بالمشتل -٢
 . …………………................……… اسم الحوض ورقمه-          ..………………………  الجهة الكائن بها المشتل - 

   )حق انتفاع / إيجار/ ملك (نوع  الحيازة  

  …………………………………………………المساحة  

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

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

أنواع الشتالت التي ستزرع في الدورة 

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

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

 توقيع طالب الخدمة                  /     /تاريخ تقديم الطلب   
                                                                                                      ………………………….… 

 
 محضر معاينة 

 
   بنــاء على الطلب المبين بأعــاله بمعرفتنـــا نحن أعضــاء اللجنـــــــة……………………………………       أنه في يوم 

 ……………………......………………………………الوظيفة  ……………………………………       االسم 

 ………………………………….……………………الوظيفة  ……………………………………       االسم 

 تمت معاينة المشتل وتبين اآلتي                                             
.…….....................................................………………………………………………………………………. 

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

…………………................……………………………………………………………………………………………………… 
 لجنة المعاينة

 ………………………… :         االسم   ..……………………………… :االسم   
  ………………………………:          التوقيع  ……………………………………: التوقيع

  
 :       /       /تحريرا فى   

 
 محافظة 

مدي      رية الزراعة
 إيصال 

 …………….........…………………… من السيد     الطلب المقدم………………………………………استلمت أنا 
) الرسوم / المستندات (    مستوفيا آافة متطلبات الحصول على الخدمة ) خاص/ تجارى(  استخراج ترخيص بإنشاء مشتل للفاآهةبشأن

 /     /     بتاريخ     ............وقيد الطلب برقم 
 /     /   التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة     

                                                                                   توقيع الموظف المختص          
(                              )                                                                              



 

 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة
م                   وزراء رق س ال يس مجل رار رئ ا لق نة ٤٢٤٨وفق أن  ١٩٩٨ س ى ش سيرف دمات   ال  تي ى الخ صول عل ح

شاء مشتل للفاآه              رخيص بإن ة  استخراج ت وزارة الزراعة واستصالح      ) خاص / تجارى (  ةــ الجماهيرية ومنها خدم ب

وارد ب             ،    األراضي ا لل ة وفق ديم الخدم ة بتق صادر بتاري      تلتزم الجهات اإلدارية المعني ذا النموذج ال ـخ     ه      ١/٤/٢٠٠٥ـــــ

  من  -) والمحافظات  األراضى  الزراعة واستصالح   الجهاز المرآزى للتنظيم واإلدارة ، ووزارة     آثمرة للتعاون بين    (

ا أو اإلعالن                ة المحددة إلنجازه ات الزمني  تحديد المستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمه والتوقيت

 :وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية  وذلك على النحو التالي .عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوًال 
 في حالة  إنشاء مشتل تجارى  -١

  . رسم آروآي للمشتل يبين فيه مساحته وحدوده وأبعاده وموقع عليه من صاحب الشأن أو المدير المسئول-

 . صورة فوتوغرافية حديثة لصاحب الشأن أو المدير المسئول ٤ عدد -

د               - ى ارض وضع ي   موافقة المالك على زراعة أرض المشتل  في حالة اإليجار وفى حالة إنشاء مشتل تجارى عل

 .أمالك الدولة    يشترط موافقة إدارة

 في حالة إنشاء مشتل خاص  – ٢
 .أو ما يثبت ملكية مشتل خاص ) ألصل لالطالع ا( صورة بطاقة الحيازة الزراعية 

 : المبالغ المقررة للحصول على  الخدمة –ثانيا 
  جنيه قرش

ا   (  ٥٠ سون  جنيه سيد      ) خم م ال إ س سدد ب سوره ت دان أو آ ل ف ة لك وم معاين ام / رس دير ع  م
 .العامة للفاآهة بوزارة الزراعة للترخيص الخاص بإنشاء مشتل تجارى اإلدارة        

- 

 ) .ضريبة نوعية ورسم تنمية موارد على الترخيص) ثالثة جنيهات وعشرة قروش    ( ٣ ١٠
 . رسوم للمشتل الخاص تحصل ال 

ا فال يتحمل                      : ملحوظة   دواعى العمل به ة الزراعة ل ا مديري ى تحتفظ به رخيص الت فى حاله تعدد نسخ او صور الت
 .ة او صورة واحدة من تلك النسخ او الصور المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخة واحد

 
 : التوقيتات المحددة إلنجاز  للخدمة –ثالثا 

 ـ:يتم إصدار الترخيص لمشتل تجارى أو خاص وفقا للتوقيتات التالية        
 .خالل أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إذا آان المشتل مقاما على  أراضى مملوآة أو مؤجرة  -
 .يخ تقديم الطلب إذا آان المشتل مقاما على أراضى مملوآة للدولة  خالل أسبوعين من تار -
 

 
 

الغ                    ستندات أو مب  تحت أي مسمى يمكنك        إضافية فى حاله عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد ، أو طلب م
 : االتصال بإحدى الجهات التالية 

 :  المحافظـــــــة   ت 
  ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢:لمرآز الرئيسي بالقاهرة تا: هيئة الرقابة اإلداريـــــــــة  

 :مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت 


	 -  الجهة الكائن بها المشتل ………………………..          - اسم الحوض ورقمه………................…………………. 
	 نوع  الحيازة (ملك / إيجار / حق انتفاع)  
	  المساحة………………………………………………… 
	 -  الحدود :   بحري …………………  قبلي ....…………………… 
	استلمت أنا ………………………………………    الطلب المقدم من السيد …………………….........……………
	القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمة


