
 
 

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

 
 طلب صرف مستلزمات اإلنتاج لالراضى الزراعية

 وللحدائق العامة أو الخاصة أو المشاتل
 )آالت مقاومة/ مبيدات/ أسمدة ورقية /أعالف خضراء/تقاوى خضر( 

  
  ………………مدير مديرية الزراعة بمحافظة / السيد األستاذ

بخصوص طلب صرف مستلزمات اإلنتاج .………………………….………………مقدمه لسيادتكم 

 -: وفقا للبيانات التالية ………………….. …………………………الالزمة

 ………………………………………………………………………………………………………………محل اإلقامة 

 ……….……………………………………………مرآز / قسم …………………………………………الـــموقــــع 

 ……….......…………الكمية. .......... ...…….……………نوع المستلزمات …………………………المـساحـة 

 .واننى مستعد لسداد قيمة المستلزمات المطلوبة 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
 توقيع مقدم الطلب                                                                                    

                                           )                                         …………………………(. 
 

 نتيجة المعاينة
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 إيصال
 ………………………………………محافظة 
 ..................………… الزراعة مديرية

 ...........................................................الطلب المقدم من السيد................................................استلمت انا

دا              ة وللح اج لالراضى الزراعي ستلزمات اإلنت ة أو الخاصة أو   مستوفيا آافة متطلبات الحصول على خدمة طلب صرف م ئق العام

 )آالت مقاومة / مبيدات / أسمدة ورقية / أعالف خضراء / تقاوى خضر ( المشاتل 

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

 /     / التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة       

  توقيع الموظف المختص                                         

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



 

 
 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة

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

ة وللحدائق العا                   اج لالراضى الزراعي ستلزمات اإلنت ة طلب صرف م ا خدم ة او الخاصة أو   الجماهيرية ومنه م

 )آالت مقاومة/ مبيدات/ أسمدة ورقية/ أعالف خضراء/ تقاوى خضر ( المشاتل

ة وفق ـم الخدم ة بتقديـ ة المعني زم الجهات اإلداري اا تلت صادر بت وذج ال ـذا النم ـوارد بهــــ  ١/٤/٢٠٠٥  ريخ للـ

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

ات  المح                     ة والتوقيت ى الخدم ة للحصول عل الغ  المطلوب ستندات واألوراق والمب ا ، أو     ـمن تحديد للم ددة إلنجازه

سئولية            -اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها          ذلك ترتب الم ة ل ى النحو        - وأى مخالف ك عل  وذل

 :التالى 

 :ألوراق المطلوبة المستندات وا: أوال 
 لالراضى الغير محيزة

 )األصل لالطالع ( صورة مستند إثبات الشخصية    -

 )األصل لالطالع ( صورة مستند الملكية أو اإليجار  -

 لالراضى المحيزة
 )األصل لالطالع ( صورة مستند إثبات الشخصية  -

 )األصل لالطالع ( صورة البطاقة الزراعية        -

: ثانيا  :ررة للحصول على الخدمة المبالغ المق
 "بالنسبة لالراضى المحيزة "  مجانا                                     -

 "بالنسبة لالراضى الغير محيزة "  قرش ثمن محضر المعاينة        ٢٥ -

 

 -:التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا
 .قديم الطلب        يتم تسليم مستلزمات اإلنتاج خالل أسبوع من تاريخ ت

 
 

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

 ………………………………………………: المحافظة ت 

 ٠٢ / ٢٩٢٧٢٨: المرآز الرئيسى بالقاهرة ت : هيئة الرقابة اإلدارية 

 : رقابة اإلدارية بالمحافظة ت مكتب ال

 


	                                                                                   توقيع مقدم الطلب 
	إيصال
	محافظة ………………………………………
	مديرية الزراعة …………..................

	القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمة

