
 
 

 ...............محافظة
 مديرية الزراعة

 اإلدارة الزراعية بـــ
 

 الراضى الصحراويةلخدمات  طلب استخراج بطاقة

  :البطاقةبيانات خاصة بطالب 

 ……………… ……………………… :مستأجر/ صفته مالك………………………………………: اسم مقدم الطلب 

 ………………………………………………………………… ………………………………………………:  العنوان 

 ……………………………………………………………………………………………………: المساحة المستزرعة 

 مقدم الطلبتوقيع              

 )  ……………… (   :    /        /                                                             تحريرا فى 

 نتيجة المعاينة

 .................................................................: ..........................اسفرت المعاينة عما يلى 

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

 مدير اإلدارة الزراعيةتوقيع                                                                                            

    )………………:    /        /                                                                 ( تحريرا فى 

                                                                                            

 مديرية الزراعة بمحافظة
 لزراعية بــاإلدارة ا

 إيصال
ا تلمت ان سيد ..........................................اس ن ال دم م ب المق  .......................................الطل

دمات    ة خ تخراج بطاق ب اس شأن طل صحراويةلب ة  . ألراضي ال ى الخدم صول عل ات الح ة متطلب ستوفيا آاف  م

 /     /      بتاريخ     ..........م وقيد الطلب برق)الرسوم / المستندات (  

 /     / التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة       

  توقيع الموظف المختص                                     

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



 
 

 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة
  فى شأن تيسير الحصول على الخدمات١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨زراء رقم وفقا لقرار رئيس مجلس الو

راضي الصحراوية  بوزارة الزراعة واستصالح لالالجماهيرية ومنها خدمة طلب استخراج بطاقة خدمات 

 ١/١٠/٢٠٠٥الصادربتاريخ للــوارد بهـذا النموذج ا تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفق.األراضي

  ) والمحافظات للتعاون بين الجهاز المرآزى للتنظيم واإلدارة  ، ووزارة الزراعة واستصالح األراضيآثمرة(

 ددة ـ  المح الزمنيةمن تحديد للمستندات واألوراق والمبالغ  المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات

  -خالفة لذلك ترتب المسئولية  وأى م -اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها إلنجازها ، أو 

 :وذلك على النحو التالى 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 
 :محضر معاينة على الطبيعة تعده اللجنة المشكلة لهذا الغرض على ان يقدم المواطن المستندات التالية  •

  ) .لالطالعاألصل ( ، عقد إيجار موثق بالشهر العقاري /  صورة من مستند الملكية -

 . )األصل لالطالع ( ، صورة مستند إثبات الشخصية  -

 . الرى المرخص بها قانونا  وطريقةالرى يوضح بها مصادر موافقة من قبل -

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانيا 
      قرش   جنيه

        -    . ثمن بطاقة الخدمات لألراضي الصحراوية اواحد جنيها        ١

 . ثمن محضر المعاينة شا قر       خمسة وعشرون-     ٢٥

 -:التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا
  .اصدار البطاقة خالل اسبوع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا           يتم 

 
 

 إضافية تحت أى مسمى  فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ 
 :كنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية يم

 ………………………………………………: المحافظة ت 

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

 : مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت 
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