
 نماذج      ) ٩(مركز المعلومات 

 

 
 

 
 منوذج

 طلب استخراج ترخیص بإنشاء مشتل للفاكهة
 )خاص / مشتل جتارى ( 

 

 

 بیانات خاصة بصاحب المشتل -١
  المھنة..............................  ...........المتجراسم صاحب....................... 

 یة رقم بطاقة الحیازة الزراع....................................محل اإلقامة............ 
 رقم الرخصة المحلیة...................................... 

 بیانات خاصة بالمشتل -٢
 ....................اسم الحوض ورقمھ  –......... الجھة الكائن بھا المشتل  -

 .............................................المساحة  –........................ نوع الملكیة  -
 ..........................قبلي ....................... الحدود         بحري -

 .......................غربي ........................ شرقي                          

دورة   ي ال تزرع ف ي س تالت الت وع الش موض
....................................................................................................... 

........................................................................................................ 
 /   /   تاریخ تقدیم الطلب    

 توقیع طالب الخدمة

....................... 
 حمضر معاینة

 …………………بناء على الطلب المبین بأعاله بمعرفتنا نحن... ..........…انھ في یوم 

 ...................……………………الوظیفة ………………………االسم 
 ..................................................………تمت معاینة المشتل وتبین اآلتي 

...................................................................................................... 
 توقیع المختص بالمعاینة
.............................. 

………………………………………………………………………………… 
 إیصال

ا   تلمت أن ید    ……………… اس ن الس دم م ب المق الطل
…………………………………….....……. 

 مستوفیًا كافة متطلبات الحصول على الخدمة..……………………………………بشأن 
 ٢٠٠٩/    /بتاریخ     ............. ……وقید الطلب برقم ) الرسوم / ستندات الم( 

 ٢٠٠٩/     /التاریخ المحدد النجاز الخدمة    
 
 توقیع الموظف المختص

 
 



 نماذج      ) ٩(مركز المعلومات 

 

 القواعد احلاكمة لألداء وللحصول على اخلدمة
 
في شأن تیسیر  ١٩٩٨لسنة  ٢٩٢٤وفقًا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

الحصول على خدمات وحدات الزراعة واستصالح االراضى ومنھا خدمة استخراج 
 ) خاص / تجارى ( إنشاء مشاتل الفاكھة 

د ، وال     ا بع حة فیم ات الموض وم والتوقیت تندات والرس دات بالمس ع الوح زم جمی تلت
تندات ا   ب مس وز طل از      یج ددة النج ات المح زام بالتوقیت ع االلت افیة م وم إض و رس

 :الخدمة واى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة بذلك على النحو التالي 
 

 :املستندات واألوراق املطلوبة : اوال 
 

 في حالة إنشاء مشتل تجارى -١
رسم كروكي للمشتل یبین فیھ مساحتھ وحدوده وأبعاده وموقع علیھ من صاحب الشأن   -

 لمدیر المسئولأو ا
 .صور فوتوغرافیة حدیثة لصاحب الشأن أو المدیر المسئول ٤عدد  -
ة إنشاء          - ى حال ار وف ة اإلیج ي حال موافقة المالك على زراعة ارض المشتل ف

 .مشتل تجارى على ارض وضع ید یشترط موافقة إدارة أمالك الدولة
 في حالة إنشاء مشتل خاص -٢
ة    -١ ازة الزراعی ة    ) لالطالع   واألصل ( صورة بطاقة الحی ت ملكی ا یثب أو م

 .مشتل خاص
 :الرسوم املقررة ألداء اخلدمة : ثانیا 

 

دان أو كسورة تسدد باسم السید       ) خمسون جنیھًا (  ٥٠ - ل ف / رسم معاینة لك
اء     اص بإنش رخیص الخ ة للت وزارة الزراع ة ب ة للفاكھ ام اإلدارة العام دیر ع م

 .مشتل تجارى
 .ال تحصل رسوم للمشتل الخاص -

 :التوقیت الزمين املقرر للخدمة : ا ثالث
 

اري أو الخاص      - ب للمشتل التج یتم إصدار الترخیص خالل أسبوع من تاریخ تقدیم الطل
 .بالنسبة ألراضى االھالى ملك أو أراضى مؤجرة

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

ب مستندات أو      ت المحدد  ، أو طل ي التوقی ة ف ى الخدم ة عدم الحصول عل ي حال ف
 :رسوم إضافیة یمكنك االتصال بأحد الجھات التالیة 

 ٥٨٦٩١٩٣/ ت :  المـحـافـظــــــــــــــة  
 بالبرید:  الرقابة اإلداریة  

 ٢٦٠٣٢٠٠/ ت : ة التنمیة اإلداریة وزار


