
 وزارة الزراعة واستصالح األراضي
        مرآز  البحوث الزراعية 

 معهد بحوث األراضي والمياه والبيئة 
     وحدة التحاليل والدراسات 

 
 
  

 )  ملوثات البيئة الزراعية - أسمدة– نبات – مياه –تربة ( طلب تحليل عينات 
 

  رئيس مجلس إدارة وحدة التحاليل والدراسات  / السيد 
 ) مرآز البحوث الزراعية –معهد بحوث األراضي والمياه والبيئة (    
 …تحيه طيبه وبعد   

 . ……….………………………… ……………..………………  ……………………………. …………………………/ مقدمة 

 ……………………………محافظة .……………………………مرآز .……………………………………………: محل اإلقامة 

 والمأخوذة بمعرفتي )  ملوثات البيئة الزراعية - أسمدة–نبات – مياه –تربة ( عينة (       ) لتالية لعدد أرجو التكرم بالموافقة على إجراء التحليالت ا

  ……………………………………...……… تحليل  -         …………………………………………………………: تحليل   -

 ……………………………………………… تحليل  - …………………………………………………………: تحليل   -

 ……………………………………………… تحليل  - …………………………………………………………: تحليل   -

 ……………………………………………… تحليل  - …………………………………………………………: تحليل   -

 

 ومرفق المستند الدال على سداد مقابل إجراء التحليالت المطلوبة والمحدد بمعرفة وزارة الزراعة  
    

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام  ،،، 

           /                   /      تحريرا فى       

 توقيع مقدم الطلب 

          …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 إيصال 

 ...........................………………/ الطلب المقدم من السيد   ......................……………………………: اســـتلمت أنــــــــا 

 .مستوفيا )  ملوثات البيئة الزراعية –ة  أسمد– نبات - مياه-تربة(  فى شأن طلب تحليل  عينات 

 :    /       /         بتاريخ ............  ………وقيد الطلب برقم 

      .  .ويتم االنتهاء من إعداد التقرير الفني في موعد أقصاه شهر من تاريخ تقديم الطلب وتسليم العينات 

     

     توقيع الموظف المختص

                      ) (                         

 

 

 

 



 

 
 القواعد الحاآمة إلجراءات  الحصول على الخدمة

 
م                 سنه    ٤٢٤٨وفقا لقرار  رئيس مجلس الوزراء رق سير  فى شأن    ١٩٩٨ ل ى الخدمات          تي واطنين عل  حصول الم

ب    ـه طل ا خدمــ ة ومنه ات  الجماهيري ل  عين ة( تحلي اه-ترب ات - مي مدة – نب ة   مل– أس ة الزراعي ات البيئ وزارة ) وث ب
 ) .  معهد بحوث األراضي والمياه والبيئة التابع لمرآز البحوث الزراعية ( الزراعة واستصالح األراضي

 
اريخ             ٢٠٠ ٨  /٨ / ١٨      تلتزم الجهات اإلداريــــة  المعنية بتقديــــم الخدمــة وفقا للــوارد بهذا النموذج الصادر بت

ستندات    – الزراعة واستصالح األراضي الجهاز المرآزى للتنظيم واالدارة ووزارة      ون بين   آثمرة للتعا  د الم  من تحدي
ا في                     واألوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها أو اإلعالن عن رأيه

 :وذلك على النحو التالي . لية وأي مخالفة لذلك ترتب المسئو. الطلب المقدم للحصول عليها 
 

 -:المستندات واألوراق  المطلوبة  : أوال
 ) الخ   ……شيك / قسيمة إيداع (   المستند الدال على سداد مقابل إجراء التحاليل المطلوبة - 
 
 
 

 -:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانيًا  
         

لجدول  إجرائها على العينات  المقدمة مع الطلب  وذلك وفقا يتحدد المقابل حسب أنواع التحاليل المطلوب -
  ١/٢/٢٠٠٦فى ) ٧(االسعار الصادر بقرار مدير المعهد رقم 

 
      

 
 
 

 :  التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :ثالثًا 
  

ريخ تقديم الطلب   يتم إعداد التقرير بنتيجة التحاليل المطلوبة على العينات فى موعد أقصاه شهر من تا-         
 وتسليم العينات  

 
 
 
 

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

 في حاله عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد  أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت اى مسمى يمكنك االتصال 
 : بأحد الجهات التالية 

 
 ٥٧٢٣٠٠٠: معهد بحوث االراضى والمياه والبيئة   ت 

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢:  يئة الرقابة اإلدارية  المرآز الرئيسي بالقاهرة ت ه
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