
 محافظة 
 مدیریة الزراعة 

 االدارة الزراعیة بـ
 

 طلب الموافقة على تغییر نشاط مزرعة 

 

 .......................مستأجر / مالك :  صفتھ : ...............................................اسم مقدم الطلب  

 ..................................................: ........................................االسم التجارى للمشروع 

 : .............................رقم البطاقة الضریبیة : ...................................... رقم السجل التجارى 

 ......................: ............................................................................عنوان المزرعة  

 : .....................................................................................نوع النشاط الحالى للمزرعة 

 : فى حالة المزرعة الصادر لھا ترخیص اقامة 

 ..................رخص بھا المساحة الم.............................. رقم وتاریخ الترخیص باقامة المشروع  

 :فى حالة المزرعة التامة االنشاء 

 ...............الحوض ..........     رقم القطعة ...............    رقم اللوحة ...........     التصویر الجوى 

 .........................) : ........................................................المطلوب ( نوع النشاط الجدید 

 : ...................................................العنابر ومساحة كل منھا فى الوضع الجدید / عدد الوحدات 

 : ....................................................................................الطاقة الكلیة للوحدة او العنبر 

 :ة ھامة ملحوظ •
فى حالة تغییر نشاط المزرعة یشترط االلتزام بعدم زیادة مساحة المبنى باى حال من االحوال بل 

 .احالل وتجدید فقط 
 توقیع مقدم الطلب                 

 
                                                                        ( ....................... )      

                                                  
 

 مدیریة الزراعة بمحافظة
 االدارة الزراعیة بـ

 إیصال
 ………………………….………………/  الطل  ب المق  دم م  ن الس  ید     ………………………/اس  تلمت أن  ا  
  .)الرسوم / المستندات (  ول على الخدمةـــــــــــــالموافقة على تغییر نشاط مزرعة  مستوفیا كافة متطلبات الحصبشأن طلب 

       / /      بتاریخ    . ……………وقید الطلب برقم 
               /         /                               التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة            

 
 توقیع الموظف المختص                                       
          )(.......................... 



 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 

 
حصول على الخدمات ال تیسیر فىشأن ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨  رقموفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء

  .بوزارة الزراعة واستصالح االراضىطلب الموافقة على تغییر نشاط مزرعة الجماھیریة ومنھا خدمة 
  ٢٨/٦/٢٠٠٧بتاریخ  ات اإلداریة المعنیة بتقدیـــم الخدمة وفقــا للــوارد بھــذا النموذج الصادرتلتزم الجھ 
 الح االراضىـــــــــالجھاز المركزى للتنظیم واالدارة ووزارة الزراعة واستصكثمرة للتعاون بین  (

  الزمنیةالخدمة والتوقیتات المطلوبة للحصول على  والمبالغمن تحدید للمستندات واألوراق  )المحافظاتو
 وأى مخالفة لذلك ترتب -المحددة إلنجازھا ، أو اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا 

 -: وذلك على النحو التالى  -المسئولیة 
 

 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 
 اعداد محضر معاینة على الطبیعة      فى حالة موافقة ادارة االنتاج الحیوانى على تغییر النشاط یتم

 -:للمزرعة على ان یقدم المواطن المستندات االتیة 
او قائمة التصویر الجوى التى تثبت ان ) واالصل لالطالع (صورة ترخیص اقامة المزرعة  -

 .المزرعة تامة االنشاء 
 ) .واالصل لالطالع (صورة مستند اثبات الشخصیة  -
 ).واالصل لالطالع( جار موثق بالشھر العقارى عقد ای/ صورة من مستند الملكیة  -

 .وبالنسبة للورثة یقدم توكیل رسمى من الورثة موثق من الشھر العقارى ومرفق بھ اعالم وراثة 
 ) .االصل لالطالع ( صورة البطاقة الضریبیة ،  -
 .اصل ایصال سداد المصروفات االداریة  -

 
 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 

 قرش    جنیھ 
" انتاج حیوانى "٥١٩٣٢مصروفات اداریة تودع فى حساب رقم ) مائة جنیھ (  ١٠٠      -          

 .  ببنك التنمیة واالئتمان الزراعى 
          

 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا
شھر من تاریخ تقدیم ة خالل تعلن جھة االدارة قرارھا فى طلب الموافقة على تغییر نشاط مزرع           

 .الطلب مستوفیا 

 

 

أو مبالغ إضافیة تحت أى مسمى   حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستنداتفى

 :یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

 :المحافظة  ت 

 ٠٢/ ٢٩٠٢٧٢٨: المركز الرئیسى بالقاھرة ت : ھیئة الرقابة اإلداریة 

 :لرقابة اإلداریة بالمحافظة ت مكتب ا


