
 محافظة 
  مديرية الزراعة

   معاينة أرضطلب
  فاآهة أو التوسع فيهايقة حدلتقرير صالحيتها لزراعتها 

 

 
 …………………………: العنوان )..........  مستأجر / مالك ( صفته : ....................... ...............اسم الطالب

 : موقع األرض
 .......... ....………………...........محافظة.............. ............... .... مرآز.  .............. ..................الناحية  

         سهم       قيراط     فدان
   ............................     :جملة مساحة الحيازة      .............رقم الحيازة 

             ملك إيجار

 فدان      قيراط   سهم  فدان      قيراط   سهم  
  .........   ...........    ........   .........   ...........    ........ 

 :   مفردات مساحة الحيازة   
 فدان     قيراط  سهم                                                                        

   .........    ...........          ) :   ........       توسع / ألول مرة ( مساحة األرض المراد زراعتها حديقة 
 : ............................... ........حوض    .. : ............ ..........المراد زراعتها حديقة  حدود األرض

 : ...........................................شرقى : . ......................................................       بحري 
 ......................... . .............:....غربى : . ............................  . .......................       قبلى  

 :............ ...........موسم الزراعة: ..................................األنواع واألصناف المطلوب زراعتها  
 مقدمه

 :...................االسم 
 :...................التوقيع

 :لتالى فى حالة األراضى المؤجرة للغير يستوفى البيان ا
  .أوافق على أن يقوم المستأجر بزراعة األرض الموضحة بعالية

 المالك                                 
                                ).....................(  

                 
 :رأى الجمعية الزراعية

 فدان     قيراط  سهم                                                                                   
    .........         .........           .........    : هىالبيانات الموضحة بعالية صحيحة والمساحة المطلوب زراعتها 
 .من اجمالى مساحه الحيازة ، والتخضع لنظام الدورة الزراعية 

 
  / /  تحريرا فى

 المشرف                                    مدير الجمعية                                                      
                                                                                                                  (.....................) 

 
 محافظة 

  مديرية الزراعة
                                                                                                

 إيصال
 

ا   تلمت أن سيد    ا…………………………اس ن ال دم م ب المق ة  ......  ….……………………...../ لطل ستوفيا آاف م
ى  صول عل ات الح ةمتطلب ب خدم ة أرض طل ا    معاين الحيتها لزراعته ر ص ة حدلتقري ب  فايق د الطل ا وقي ع  فيه ة  أو التوس  آه

 /       / بتاريخ     ………برقم 
 ثالثين يوما من تاريخ تقديم طلب المعاينةالتاريخ المحدد إلنجاز الخدمة 

 توقيع الموظف المختص                                                                                      
                   (                         )                                                                                



 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 

ا رار وفق وزراء لق يس مجلس ال م رئ سنة  ٤٢٤٨ رق ى ١٩٩٨ل أن ف دمات  ش ى الخ سير الحصول عل تي

ة طل   ا خدم ة ومنه ة أرضبالجماهيري ا    معاين الحيتها لزراعته ر ص ة حدلتقري ا يق ع فيه ة أو التوس وزارة فاآه  ب

زم الجهات  الزراعة واستصالح األراضي  صا          ، تلت ذا النموذج ال وارد به ا لل ة وفق ديم الخدم ة بتق ة المعني در  اإلداري

اريخ   رة    (-١/١٢/٢٠٠٠بت اون آثم ةللتع ة  والزراع ة االداري ى التنمي ين وزارت صال ب ي واست ح األراض

والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة        حديد للمستندات واألوراق،    من ت  -)والمحافظات

ى                  ك عل سئولية وذل ذلك ترتب الم إلنجازها ، أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها ، وأى مخالفة ل

 :النحو التالى 
 
 

 : وراق المطلوبة المستندات واأل: أوال 
  .صورة بطاقة الحيازة الزراعية معتمدة ومختومة من الجمعية الزراعية          

 

 

 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانيا 
 .تقدم الخدمة بدون رسوم 

 

 

 : التوقيتات المحددة  إلنجاز الخدمة : ثالثا 
ا فى مدى صالحية األ                   ة اإلدارة قراره ين           تعلن جه ا خالل ثالث ة أو التوسع فيه ا حديق وب زراعته رض المطل

 .تقديم طلب المعاينة يوما من تاريخ 

 

 
 
 
 

 

 :فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية يمكنك االتصال بإحدى الجهات التالية
 

 :المحافظة ت
 

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

 :مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت 
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