
 …………محافظة 
 مديرية الزراعة 

 
طلب  استخراج سجل مشتل تجارى

 
 مدير عام اإلدارة العامة لبساتين الفاآهة / السيد األستاذ 

                         بوزارة الزراعــــة
 

 ...تحية طيبة وبعد 
 :أرجو التكرم بالموافقة على استخراج سجل مشتل تجارى وفقا للبيانات التالية 

 

 …………………………………..………………محل اإلقامة .. ………………………………احب المشتل اسم ص
 …………………… محافظة ……………………مرآز / قسم ………………………..……………: موقع المشتل 

                    
  ف       ط   س :مساحة المشتل 

  . …         ……          …..       
 /      /      إلى     /     /  تاريخه من            : رقم الترخيص 

 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
 :     /      /تحريرا فى 

     مقدمـــــه          
 ……………………………:        االســــم         
 ……………………………:        الصفــة         
 ……………………………:        التوقيـع         
                    
   
 
                       
 

 

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

 إيصال
 .………….…………………………/  الطلب المقدم من السيد ………………………………………/ استلمت أنا  

ارى ،     شتل تج ـجل م تخراج ســـــ ـلب اس ـة طــــ ى خدمـــ صول عل ات الح ة متطلب ستوفيا آاف  م

         //  بتاريخ          ……………قيــد الطلب برقـــم 

 /         /التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة        

 توقيع الموظف المختص                                                                                     
)                                                                                    ……………………………( 



 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة
م          وزراء رق سنة    ٤٢٤٨وفقا لقرار رئيس مجلس ال واطنين             ١٩٩٨ ل سيط إجراءات حصول الم  فى شأن تب

صالح     ة واست وزارة الزراع ارى ب شتل تج تخراج سجل م ب اس ة  طل ا خدم ة ومنه دمات الجماهيري ى الخ عل

 .األراضى 

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

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

ا           ددة إلنجازه ات المح ة والتوقيت ى الخدم صول عل ة للح الغ المطلوب ستندات واألوراق ، والمب  للم

ال ا  أو اإلع صول عليه دم للح ب المق ى الطل ا ف ن رأيه سئولية -ن ع ب الم ذلك ترت ة ل ك- وأى مخالف    وذل
 -:التالى   على النحو

 -: المستندات واألوراق المطلوبة  :أوال 
 ) .األصل لالطالع   (صورة تحقيق الشخصية -

 تين الفاآهة ـ مدير عام اإلدارة العامة لبسا/ باسم السيد المهندس  ( حوالة بريدية بثمن السجل  -

 .) حسابات ثالث ـ وزارة الزراعة 

 ) .األصل لالطالع  (صورة من الترخيص   -

 
 -: المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  :ثانيا 

           ثمن السجل ) ثالثة جنيهات (  جنيه ٣

 

 -: التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة   : ثالثا 
 . تقديم الطلب يتم الحصول على السجل خالل شهر من 

 
 مسمى أىفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت 

 -:يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية 
 ………………………ت  :        المحافظة 

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

 ……………………ت  : المحافظة بإلداريةالرقابة امكتب 
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