
  نموذج طلب استخراج ترخیص بانشاء مشتل للفاكھة
   )خاص  / مشتل تجارى ( 

  
  بیانات خاصة بصاحب المشتل   - 1
  .........................................المھنة ...............                    اسم صاحب المشتل -
  ...............رقم بطاقة الحیازة الزراعیة  ........................                   اإلقامة محل -
  
  بیانات خاصة بالمشتل  - 2
  ........................ اسم الحوض ورقمھ –............              الجھة الكائن بھا المشتل -
  .......... ...........................  المساحة - ...........................               نوع الملكیة  -
  ..............قبلى ..................  الحدود                    بحرى -

  ............غربى ...................                               شرقى 
  ............................................................ موضوع الشتالت التى ستزرع فى الدورة 

................................................................................................................  
  توقیع طالب الخدمة/      /                                     تاریخ تقدیم الطلب      

                                                           (                        )                
                                            

   محضر معاینة
  

  .......... بناء على الطلب المبین بأعاله بمعرفتنا نحن ................... أنھ فى یوم 
  ...................... ..............................الوظیفة ............................ االسم 

  ...........................................................تمت معاینة المشتل وتبین االتى 
....................................................................................................  

....................................................................................................  
                                                                    توقیع المختص بالمعاینة
(                            )                                                                    

....................................................................................................  
  

  ایصال
  

  .......................... الطلب المقدم من السید ............................. أنا استلمت 
مستوفیا كافة متطلبات الحصول على ..................................... بشأن 

  /     /   بتاریخ  ......... وقید الطلب برقم ) الرسوم / المستندات  ( الخدمة  
  /      /       التاریخ المحدد النجاز الخدمة    

        توقیع الموظف المختص                                                        
                           )                                                               (   

  
  



   القواعد الحاكمة الداء وللحصول على الخدمة             
  

 تیسیر الحصول على   بشأن1998 لسنة 2924 رقم   مجلس الوزراء وفقا لقرار رئیس
 وحدات الزراعة واستصالح االراضى ومنھا خدمة استخراج ترخیص انشاء مشاتل خدمات

   تلتزم جمیع ) خاص / تجارى ( الفاكھة 
  الوحدات بالمستندات والرسوم والتوقیتات الموضحة فیما بعد ، وال یجوز طلب مستندات 

لذلك ترتب أو رسوم اضافیة مع االلتزام بالتوقیتات المحددة النجاز الخدمة وأى مخالفة 
  : على النحو التالى المسؤلیة وذلك 

  :المستندات واالوراق المطلوبة  : أوال 
  

    فى حالة انشاء مشتل تجارى -1     
  رسم كروكى للمشتل یبین فیھ مساحتھ وحدوده وأبعاده وموقع علیھ من صاحب   -   

  .لشأن أو المدیر المسؤل        ا
 .حب الشأن أو المدیر المسؤل  صورة فوتوغرافیة حدیثة لصا4عدد  -
 موافقة المالك على زراعة أرض المشتل فى حالة االیجار وفى حالة انشاء مشتل  -

  .تجارى على أرض وضع ید یشترط موافقة ادارة أمالك الدولة 
   فى حالة انشاء مشتل خاص : - 2   

   .یة مشتل خاصأو ما یثبت ملك) واالصل لالطالع ( صورة بطاقة الحیازة الزراعیة  -1     
  الرسوم المقررة الداء الخدمة  : ثانیا    

  / رسوم معاینة لكل فدان أو كسوره تسدد باسم السید ) خمسون جنیھ ( 50  - 
  رة الزراعةللترخیص الخاص بانشاء         مدیر عام االدارة العامة للفاكھة بوزا

  .      مشتل تجارى 
  .ال تحصل رسوم للمشتل الخاص  -
   :التوقیت الزمنى المقرر للخدمة : ا ثالث    

یتم اصدار الترخیص خالل اسبوع من تاریخ تقدیم الطلب للمشتل التجارى أو    -      
  .الخاص بالنسبة الراضى مملوكة أو أراضى مؤجرة 

 .وخالل اسبوعین لترخیص مشتل تجارى أو خاص لالراضى المملوكة للدولة  -
....................................................................................................  

  
فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد ، أو طلب مستندات أو رسوم اضافیة یمكنك 

  :االتصال بأحد الجھات التالیة 
   321075ت : المحافظة 

  بالبرید : الرقابة االداریة 
   2603200ت : ة وزارة التنمیة االداری

  
  
  
  
  
  
  


