
  :محافظة 
  :مدیریة الزراعة 

 
 

 طلب الترخیص بتشغیل وتجدید مشروعات الثروة الحیوانیة والداجنة 
 

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

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

 .......……………………………………………………………: اسم المــــــدیر المسئـول 

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

 …………... :رقم البطاقة الضریبیة …………………………………:رقم السجل التجــــــاري 

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

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

 ………….……………………………………………………: عنوان المركز الرئیسى 

  )١٩٨٣لسنة ١١٦للمقام منھا بعد العمل بالقانون رقم (رقم وتاریخ الترخیص بإقامة المشروع 

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

 ....……………….…………..…………………………: عدد الوحدات و مساحات كل منھا 

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

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

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

           مقدم الطلب        
 ……………………… :االســــم        / / تحریرا فى 

 …………………..……:الصفــة   
 ………………………:التوقیـــع            

 
یوضح أمام خانة الخدمة المطلوبة ما إذا كان المطلوب ترخیص بالتشغیل ألول مرة أو تجدید الترخیص بالتشغیل لمشروع 

 .ال یزال مستمرا فى النشاط وفقا للشروط الفنیة السابق منح الترخیص بشأنھا 
 

 ).فى كلتا الحالتین یسرى الترخیص لمدة ثالث سنوات         (                              

 
 
 :حافظة  م

 مدیریة الزراعة
 إیصال

 ................................. الطلب المقدم من السید …………………………………استلمت أنا 
  و الداجن ة مستوفیًا كافة متطلبات الحصول على خدمة  ترخیص تشغیل وتجدید مشروعات الث روة الحیوانی ة       

،  وی تم إع الن ق رار اإلدارة ف ي طل ب م نح الت رخیص        /       /       وقید الطلب برقم           بتاریخ               
 .المطلوب خالل شھر من تاریخھ 

  توقیع الموظف المختص                         
                                                                                    (                  )   



 
 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 
 

حصـول عل ى الخ دمات الجماھیری ة ومنھ ا     ال تیسیرفى شـأن ١٩٩٨لسنة  ) ٤٢٤٨( الوزراء رقم  رئیس مجلس وفقا لقرار      
 ب وزارة الزراع ة واستص الح األراض ي ، تلت زم      خدمة طلب الترخیص بتشغیل وتجدید مشروعات الثروة الحیوانی ة والداجن ة     

الجھ از  كثم رة للتع اون ب ین     - ٢٨/٦/٢٠٠٧الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیم الخدم ة وفق ا لل وارد بھ ذا النم وذج الص ادربتاریخ        
 واألوراق ، والمب الغ  للمس تندات  م ن تحدی د   -  والمحافظ ات  الزراعة واستصالح االراض ى  المركزى للتنظیم واالدارة ووزارة   

.  المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقیتات الزمنیة المحددة النجازھا أو اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا
 : وأى مخالفھ لذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالى

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوًال 
 العمل مقام قبلأو ما یثبت  انھ ) و األصل لالطالع ( مشروع فى حالة طلب الترخیص بالتشغیل   صورة الترخیص بإقامة ال-

  للمحافظ ات   الت ى ت م إع داد خ رائط       ١٥/٤/١٩٨٥ وظاھر بخرائط التص ویر الج وى حت ى       ١٩٨٣ لسنة   ١١٦بالقانون رقم   
 .تصویر جوى بھا

 .   اصل الترخیص بتشغیل المشروع فى حالة طلب التجدید -
 ) .و األصل لالطالع(    صورة من مستند الملكیة أو عقد اإلیجار الموثق بالشھر العقارى -
 .   اصل اإلیصال الدال على سداد المصروفات اإلداریة -
 ).و األصل لإلطالع (    صورة من البطاقة الضریبیة  -
  ).و االصل لإلطالع(    صورة القید بالسجل التجارى -

 :مقررة للحصول على الخدمةالمبالغ ال: ثانیا 
 قرش  جنیھ

 . فى حالة طلب الترخیص بالتشغیل ألول مرة ) مائة جنیة (    ١٠٠     -
 .فى حالة طلب تجدید الترخیص) خمسون جنیھًا  (   ٥٠       -

نى  بالبنك الحیوا   الخاص باإلنتاج ١٨٠٠تسدد فى حساب (  وذلك  كمصروفات إداریة عن كل وحدة أو عنبر             
بن  اء عل ى تعلیم  ات نائ ب رئ یس مجل  س ال وزراء ووزی  ر     ) الرئیس ى للتنمی ة و االئتم  ان الزراع ى أو فروع ھ     

  .١/٨/١٩٩٤خ ــــــــــــالزراعة بتاری
 .ضریبة نوعیھ على الترخیص ) ثالثة جنیھات     ( ٣        -

  ١٤٧ًا ألحك        ام الق       انون رق        م  رس        م تنمی       ة م        وارد عل       ى الت        رخیص وفق          ) عش       رة ق       روش   (      -     ١٠
 . وتعدیالتھ  ١٩٨٤لسنة          

  
 

ف  ى حال  ة تع  دد نس  خ او ص  ور الت  رخیص الت  ى تح  تفظ بھ  ا مدیری  ة الزراع  ة ل  دواعى العم  ل بھ  ا ف  ال یتحم  ل    : ملحوظ  ة 
 .المتعامل معھا سوى الضریبة المستحقة على نسخة او صورة واحدة من تلك النسخ او الصور

 :ات المحددة إلنجاز الخدمةالتوقیت: ثالثا 
      تعلن جھة اإلدارة قرارھا فى طلب الترخیص بتشغیل  مشروعات الثروة الحیوانیة والداجنة أو تجدیده 

 .خالل شھر من تاریخ تقدیم الطلب إلى مدیریة الزراعة بالمحافظة مستوفیا  كافة المستندات وبعد سداد الرسوم المطلوبة 
 مدیریات الزراعة بالمحافظات بموافاة قطاع اإلنتاج الحیوانى بوزارة الزراعة بالطلبات فى موعد وفى جمیع األحوال تلتزم

 .غایتھ خمسة عشر یوما من تاریخ تقدیمھا
 
 
 
 
 
 

وفى حالھ عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافیة یمكنك االتصال 
 :بإحدى الجھات التالیة 

 :                      ــــافظــــــــــــــة  ت المح
 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المركز الرئیسى بالقاھره ت : ھیئھ الرقابھ االداریھ 

 : ت مكتب الرقابھ االداریھ بالمحافظة


