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 القواعد الحاآمة إلجراءات االحصول على الخدمة
م     وزراء رق س ال يس مجل رار رئ ا لق سنة ٤٢٤٨ وفق دمات     ١٩٩٨ ل ى الخ صول عل سير الح أن تي ى ش  ف

  . بوزارة الزراعة واستصالح االراضىاومة اآلفات الزراعيةالجماهيرية ومنها خدمة  طلب تأجير آالت مق

ـخ          صادر بتاري وذج ال ذا النم وارد به ا لل ة وفق ـم الخدم ة بتقدي ة المعني ات اإلداري زم الجه  ١/٣/٢٠٠٣تلت

رة  ( اون آثم ة  للتع ة  والزراع ة االداري ى التنمي ين وزارت صالح األراضىب اتواست د )  والمحافظ ن تحدي  م

ستندات واأل ة  للم ى الخدم صول عل ة للح الغ المطلوب ات وراق والمب ةوالتوقيت ا  ، أو   الزمني ددة إلنجازه  المح

ك  -  وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية      -اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها          ى النحو     وذل  عل
 -:التالى  

 
 - : المستندات واألوراق المطلوبة -:أوال 

 .طالع مستند إثبات الشخصية لال -

 .سند الحيازة الزراعية لالطالع  -

 
 -: المبالغ المقررة للحصول على الخدمة -:ثانيا 

واستصالح  المعدة وفقا لما تحدده لجنة التسعير بوزارة الزراعةيتم تحديد قيمة تأجير االلة أو  -

 .األراضى 

 
 -: التوقيتات  المحددة إلنجاز الخدمة -: ثالثا 

 . ساعة وفى ضوء توفر اآللة المطلوب تأجيرها ٤٨يتم البت فى الطلب خالل  

 

 
 

ى مسمى أأو مبالغ تحت  إضافية فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب  مستندات 
 - :لتاليةيمكنك االتصال بإحدى الجهات ا

 :المحافظة ت 

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢:المرآز الرئيسى بالقاهرة ت : هيئة الرقابة اإلدارية 

 :تب الرقابة اإلدارية بالمحافظة تمك
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