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 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة

ا رار وفق سلق م  رئيس مجل وزراء رق سنة ٤٢٤٨ ال أن  ١٩٩٨ ل ى ش سير ف دمات   ال تي ى الخ صول عل ح

ا يخدم األرض  ص  مسكن خابإقامةالترخيص طلب  ومنها خدمة    الجماهيرية ة  أو م ى أرض زراعي وزارة    عل ب

صادر  ةالجهات اإلداري  تلتزم،  الزراعة واستصالح األراضي      المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج ال

اريخ   ين      (– ١/٤/٢٠٠٥بت اون ب رة للتع از المرآزى للتنظيم واإلدارة   آثم الزراعة واستصالح  وزارة والجه

ى ات األراض ستندات   - )والمحافظ د للم ن تحدي الغ واألورا م ى   ق ، والمب صول عل ة للح ةالمطلوب  الخدم

ة      فى  والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها ، أو اإلعالن عن رأيها ا ، وأى مخالف دم للحصول عليه الطلب المق

 :  المسئولية وذلك على النحو التالى ترتبلذلك 

 : المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 
  ٢٥٠٠ : ١يطة مساحية لموقع البناء بمقياس رسم  خر •

 ).مستوفيا الدمغة (    رسم هندسى لمكونات المبنى •

 ).مستوفيا الدمغة ( اإليصال الدال على سداد الرسوم                     •

 .المستندات الرسمية المثبتة للملكية •

 .المالكتوآيل رسمى بطلب الترخيص بالبناء فى حالة تقديم الطلب من غير  •

 : الخدمة المطلوبة للحصول على  المبالغ :ثانيا 

 بيان مبلغ
 قرش جنيه

ه  (  ة جني ذى        )مائ از التنفي ة للجه ة العام اص بالهيئ ساب الخ سدد للح سوره ي دان أو آ ن الف م ع  رس

 .لمشروعات تحسين األراضى

١٠٠ 
 
 

 ٣ . ضريبة نوعية على الرخصة )ثالثة جنيهات( 
- 

- 
 
 
- 

 ١٠ . مالية على الرخصةرسم تنمية موارد) عشرة قروش ( 

رخي        : ملحوظة   ا فال                   صفى حالة تعدد نسخ أو صور الت دواعى العمل به ة الزراعة ل ا مديري ى تحتفظ به  الت
ك النسخ أو               سخة أو صورة واحدة من تل ى ن ضريبة المستحقة عل يتحمل المتعامل معها سوى ال

 .الصور 
: ثالثا  : دمة التوقيتات المحددة  إلنجاز الخ

ه              تعلن   ة فى موعد غايت ى أرض زراعي ة مسكن خاص عل رخيص بإقام جهة اإلدارة قرارها  فى طلب الت

 . تقديم الطلب ثالثة شهور من تاريخ 
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 :ةيمكنك االتصال بإحدى الجهات التالي
 :المحافظة ت

ة    ة االداري ة الرقاب اهرة  ت   : هيئ سى بالق ز الرئي  ٠٢  / ٢٩٠٢٧٢٨ : المرآ
 :مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت 
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