
  :محافظة 
  :مديرية الزراعة 

 
 

 طلب الترخيص بتشغيل وتجديد مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة 
 

 ……………………………………………....... ..…………………:اسم مالك المشروع 

 .......…….………………………………………………………………: اسم المستأجر 

 .......……………………………………………………………: اسم المــــــدير المسئـول 

 ...………....................................……………………………: سم التجارى للمشروع اال

 …………... :رقم البطاقة الضريبية …………………………………:رقم السجل التجــــــاري 

 ...………… ...................................................…………………………:نوع النشاط 

 ....………….……………………………………………………………:عنوان المنشأة 

 ………….……………………………………………………: عنوان المرآز الرئيسى 

  )١٩٨٣لسنة ١١٦للمقام منها بعد العمل بالقانون رقم (رقم وتاريخ الترخيص بإقامة المشروع 

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

 ....……………….…………..…………………………: عدد الوحدات و مساحات آل منها 

 . ...….…….…… ……………………………………:قة الكلية للوحدة أو لعنبر الدواجن الطا

  .....................................…………………………………………:الخدمـة المطلوبة  *

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

           مقدم الطلب        
 ……………………… :االســــم        / / تحريرا فى 

 …………………..……:الصفــة   
 ………………………:التوقيـــع            
 

يوضح أمام خانة الخدمة المطلوبة ما إذا آان المطلوب ترخيص بالتشغيل ألول مرة أو تجديد الترخيص بالتشغيل لمشروع 
 .ال يزال مستمرا فى النشاط وفقا للشروط الفنية السابق منح الترخيص بشأنها 

 
 ).فى آلتا الحالتين يسرى الترخيص لمدة ثالث سنوات         (                              

 
 
 :حافظة  م

 مديرية الزراعة
 إيصال

 ................................. الطلب المقدم من السيد …………………………………استلمت أنا 
ة                روة الحيواني ة   مستوفيًا آافة متطلبات الحصول على خدمة  ترخيص تشغيل وتجديد مشروعات الث   و الداجن

رخيص        /       /       وقيد الطلب برقم           بتاريخ                نح الت رار اإلدارة في طلب م تم إعالن ق ،  وي
 .المطلوب خالل شهر من تاريخه 

                           توقيع الموظف المختص
                                                                                    (                  )   



 
 

 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة 
 

ـأن    ١٩٩٨لسنة   ) ٤٢٤٨( الوزراء رقم  رئيس مجلس وفقا لقرار       سير فى ش ا          ال تي ة ومنه ى الخدمات الجماهيري حصـول عل
ة               ة والداجن روة الحيواني زم        خدمة طلب الترخيص بتشغيل وتجديد مشروعات الث وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، تلت  ب

صادربتاريخ                     ذا النموذج ال وارد به ا لل ة وفق ديم الخدم ة بتق ة المعني ين        - ٢٨/٦/٢٠٠٧الجهات اإلداري اون ب رة للتع از  آثم الجه
د      -  والمحافظات   الزراعة واستصالح االراضى      المرآزى للتنظيم واالدارة ووزارة     ستندات  من تحدي الغ    للم  واألوراق ، والمب

.  المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة النجازها أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها      
 : وأى مخالفه لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو التالى

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوًال 
 العمل مقام قبلأو ما يثبت  انه ) و األصل لالطالع  ( مشروع فى حالة طلب الترخيص بالتشغيل        صورة الترخيص بإقامة ال      -

م     سنة    ١١٦بالقانون رق ى              ١٩٨٣ ل م إعداد خرائط         ١٥/٤/١٩٨٥ وظاهر بخرائط التصوير الجوى حت ى ت   للمحافظات   الت
 .تصوير جوى بها

 .   اصل الترخيص بتشغيل المشروع فى حالة طلب التجديد -
 ) .و األصل لالطالع(    صورة من مستند الملكية أو عقد اإليجار الموثق بالشهر العقارى -
 .   اصل اإليصال الدال على سداد المصروفات اإلدارية -
 ).و األصل لإلطالع (    صورة من البطاقة الضريبية  -
  ).و االصل لإلطالع(    صورة القيد بالسجل التجارى -

: ثانيا  :مقررة للحصول على الخدمةالمبالغ ال
 قرش  جنيه

 . فى حالة طلب الترخيص بالتشغيل ألول مرة ) مائة جنية (    ١٠٠     -
 .فى حالة طلب تجديد الترخيص) خمسون جنيهًا  (   ٥٠       -

نى  بالبنك الحيوا   الخاص باإلنتاج ١٨٠٠تسدد فى حساب (  وذلك  آمصروفات إدارية عن آل وحدة أو عنبر             
ه  ان الزراعى أو فروع ة و االئتم سى للتنمي ر  ) الرئي وزراء ووزي يس مجلس ال ب رئ ات نائ ى تعليم اء عل بن

  .١/٨/١٩٩٤خ ــــــــــــالزراعة بتاري
 .ضريبة نوعيه على الترخيص ) ثالثة جنيهات     ( ٣        -

روش  (      -     ١٠ شرة ق رخيص وفق     ) ع ى الت وارد عل ة م م تنمي م   رس انون رق ام الق   ١٤٧ًا ألحك
 . وتعديالته  ١٩٨٤لسنة          

  
 

ة  ل    : ملحوظ ال يتحم ا ف ل به دواعى العم ة ل ة الزراع ا مديري تفظ به ى تح رخيص الت سخ او صور الت دد ن ة تع ى حال ف
 .المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخة او صورة واحدة من تلك النسخ او الصور

: ثالثا  :ات المحددة إلنجاز الخدمةالتوقيت
      تعلن جهة اإلدارة قرارها فى طلب الترخيص بتشغيل  مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة أو تجديده 

 .خالل شهر من تاريخ تقديم الطلب إلى مديرية الزراعة بالمحافظة مستوفيا  آافة المستندات وبعد سداد الرسوم المطلوبة 
 مديريات الزراعة بالمحافظات بموافاة قطاع اإلنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة بالطلبات فى موعد وفى جميع األحوال تلتزم

 .غايته خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها
 
 
 
 
 
 

وفى حاله عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية يمكنك االتصال 
 :بإحدى الجهات التالية 

 :                      ــــافظــــــــــــــة  ت المح
 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المرآز الرئيسى بالقاهره ت : هيئه الرقابه االداريه 

 : ت مكتب الرقابه االداريه بالمحافظة
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