
  محافظة 
  مديرية الزراعة 
  

 طلب الترخيص بإحالل وتجديد مبنى
 مقام على أرض زراعية  

 مدير مديرية الزراعة بالمحافظة/ السيد المهندس 
    تحية طيبة وبعد

 ......................……... .... ..……………:..............بصفتى /.......... .... .......................... .... مقدمة لسيادتكم 

 ........ .... ..................................……………... ................…................. .... .......................... :العنوان

 ........................................................……………………رجاء الموافقة على إحالل وتجديد المبنى المملوك لـ

 :وفى الحدود التالية : ..................................................... القائم على مساحة

 .....................  . ...............………………: . .....شرقى : . ............................  . .......................  بحرى 

 .  . ...............………………...................…: . ....غربى .......  . ........................  : . .....................قبلى  

 / / بتاريخ ....................................... :الصادر به ترخيص رقم 

 محافظة        مدينه / مرآز              ناحية                 حوض        رقم القطعة                                                

 :    موقع المبنى المطلوب له الترخيص

 

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

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

 ،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 مقدمه

 :...................االسم         

 :.................التوقيع  

 موافقة مالك األرض

 طلب مالك األرض على إحالل وتجديد  المبنى موضوع هذا ال/ . ............................   أوافق أنا 

 )      (التوقيع                                                                         
 موافقة مالك المبنى

 .مالك المبنى المشار إليه على إحالله وتجديده/ . ............................   أوافق أنا 
 )  (         التوقيع                                                                         

  محافظة
  مديرية الزراعة 
  

 إيصال
 .……….……………………….……………/ لطلب المقدم من السيد  ا………………………استلمت أنا 

ة          ى خدم د مبن      مستوفيا آافة متطلبات الحصول عل إحالل وتجدي رخيص ب ة ،    ىالت ى أرض زراعي ام عل رقم      مق د الطلب ب  ………وقي
   /       /بتاريخ   

 /       /          التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة      
 توقيع الموظف المختص                                                                               

             )                                                                             (           
 



 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة
ى الخدمات      ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨رقم  الوزراءلقرار رئيس مجلس  وفقا سير الحصول عل ة  فى شأن تي ة    الجماهيري ا خدم  طلب  ومنه

ة               ى أرض زراعي ام عل ى مق د مبن وزارة   ترخيص بإحالل وتجدي زم ،  الزراعة واستصالح األراضي     ب ديم       اإل الجهات  تلت ة بتق ة المعني داري
از المرآزى للتنظيم واالدارة ووزارة الزراعة      - ١/١١/٢٠٠٥الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ     ين الجه   آثمرة للتعاون ب

ستندات    -واستصالح االراضى والمحافظات     د للم الغ و واألوراق من تحدي ة   المب ى    المطلوب ة للحصول عل ات ال  ، الخدم ة  والتوقيت زمني
 :المسئولية وذلك على النحو التالى  ترتبوأى مخالفة لذلك . الطلب المقدم للحصول عليها  فى  المحددة إلنجازها  أو اإلعالن عن رأيها

 
 : المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 .مستند يفيد ملكية طالب الترخيص للمبنى المراد إحالله وتجديده -

 )المحافظات التى لم يتم تصويرها جويا (الخ ....فاتورة مياه /   إيصال آهرباء ١٩٧٣نى قبل عام مستند رسمى يثبت إقامة المب -

ده                   - ه وتجدي فى الحاالت المحرر      (صورة من الحكم القضائى بالبراءة يثبت عدم وجود مخالفة محررة عن المبنى المطلوب إحالل

 )عنها مخالفات سابقة

: ثانيا  : لخدمة المبالغ المقررة للحصول على ا

 بيان مبلغ
 قرش جنيه
 
 
 

 
م       صالح األراضى رق ة واست ر الزراع وزراء ووزي يس ال ب رئ اب نائ ا لكت وم طبق دون رس ة ب دم الخدم ٢٨٨٤تق

 ١٢/٤/١٩٩٨المؤرخ 
 ٣ .ضريبة نوعية على الترخيص

- 

 
 
 
- 

 ١٠ . رسم تنمية موارد على الترخيص
 

ا سوى                 فى حاله تعدد نسخ او صور الترخيص الت       : ملحوظة   ا فال يتحمل المتعامل معه دواعى العمل به ى تحتفظ بها مديرية الزراعة ل
 .الضريبة المستحقة على نسخة واحدة او صورة واحدة من تلك النسخ او الصور 

 
 : التوقيتات المحددة  إلنجاز الخدمة : ثالثا 

اريخ    تعلن جهة االدارة قرارها فى طلب الترخيص بإحالل وتجديد مبنى مقام على أر  - ض زراعية  فى موعد غايته ثالثة شهور من ت

   .تقديم الطلب

 

 

 

 

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أي مسمى يمكنك االتصال بإحدى 

 :الجهات التالية

 :المحافظة ت

 ٠٢  / ٢٩٠٢٧٢٨ :المرآز الرئيسى بالقاهرة ت : هيئة الرقابة اإلدارية 

 :مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت 
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	إيصال
	                                                                              توقيع الموظف المختص 
	وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة  طلب ترخيص بإحلال وتجديد مبنى مقام على أرض زراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/11/2005 -  كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضى والمحافظات - من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ  المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها  أو الإعلان عن رأيها  فى الطلب المقدم للحصول عليها . وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو التالى :
	بيان
	مبلغ
	قرش
	تقدم الخدمة بدون رسوم طبقا لكتاب نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 2884 المؤرخ 12/4/1998
	فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أي مسمى يمكنك الاتصال بإحدى الجهات التالية:





