
 محافظة 
 مديرية الزراعة 

 طلب معاينة أرض 
 محصورة بين حدائق الفاآهة وتقل مساحتها عن فدان لزراعتها حديقة فاآهة 

 ) وتعديالته  ٨٦ لسنة ٦٨٨استثناء من قرار حظر زراعة الحدائق رقم (  

-١  ) ..........................مستأجر/ مالك ( الصفة : ....................................................االسم   
-٢ :.............................................................................................................العنوان 
-٣ :موقع األرض  

  ................ مرآز.....................ناحية ............................... الحوض..................قطعة رقم 
                                                                         س                     ط

-٤    ..................      ..................       :       مساحة األرض المطلوب زراعتها 

 ..      ..................     ................  :      ملك                        

   ..................      ..................     : إيجار                   
  ..................      .................. :    اإلجمالى                                         

-٥ :الحدود 
...................... ............ .....................  قبلى  .............. .............. .....................بحرى

 .. ............ ......................................غربى.... ....... .............. ......................... شرقى 
-٦ .................................................................................أنواع الفواآه المطلوب زراعتها  

 
 توقيع مقدم الطلب            

 )                       (                 / / تحريرا فى   

 :فى حالة األرض المؤجرة للغير يستوفى البيان التالى أمام مسئول الجمعية التعاونية الزراعية
بزراعة األرض الموضحة ................. ....../ ........................................ ....... السيد أوافق على أن يقوم المستأجر

 بعالية 
 المالك 

 :.................................االســـــــم  فى 

 :.................................التوقيــــع 

 ..:...............................بطاقة رقم 
 مسئول الجمعية الزراعية

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

 / / تحريرا

خاتم 
 الجمعية

 

 
 محافظة 

 مديرية الزراعة 
 إيصال

سيد       ا …………………………استلمت أنا    شأن   .....  ….……………………...../ لطلب المقدم من ال  طلب   ب
 /       / بتاريخ    ..........وقيد الطلب برقم معاينة أرض محصورة تقل مساحتها عن فدان بغرض زراعتها حديقة فاآهة مستوفيا 

 .التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة خالل ثالثون يوما من تاريخ تقديم الطلب 
 توقيع الموظف المختص   
)                                ( 



 
 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة

وزراء  لقرار وفقا م  رئيس مجلس ال سنة   ٤٢٤٨ رق ة         شأن  فى  ١٩٩٨ل ا خدم ة ومنه ى الخدمات الجماهيري سير الحصول عل تي

ة                          ة فاآه ا  حديق دان لزراعته ساحتها عن ف ل م ة وتق رار حظر زراعة          ( طلب معاينة أرض محصورة بين حدائق فاآه تثناء من ق اس

ا     األراضي الزراعة واستصالح    بوزارة)  وتعديالته     ٨٦ لسنة   ٦٨٨الحدائق رقم    زم الجه ة      ، تلت ديم الخدم ة بتق ه المعني ا   ت االداري وفق

اون      (  ١/١٢/٢٠٠٠للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ       رة للتع ين   آثم ي ب ة    وزارت ة  التنمي واستصالح االراضى      والزراعة     اإلداري

ا ،   والتوقيتات الزمنية  ،الخدمةللحصول على  المطلوبة  والمبالغ  واألوراقمن تحديد للمستندات   -) والمحافظات   المحددة إلنجازه

 :  التالي المسئولية وذلك على النحو ترتبأو اإلعالن عن رأيها فى    الطلب المقدم للحصول عليها ، وأى مخالفة لذلك 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

وع الحدائق فى                    - ة مع ن ه الحدود آامل ه الزراعة موضحا ب ق عمومي   آل حد   رسم آروآى للمساحة معتمد من مديري   أو طري

 .أو فرعى أو مصرف أو ترعة     

 ). األصل لالطالع ( اإليجار أو صوره من مستند الملكية  -

 ). األصل لالطالع ( صورة بطاقة الحيازة الزراعية  -

 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانيا 

 مجانا

 : التوقيتات المحددة  إلنجاز الخدمة : ثالثا 

 .من تاريخ تقديم الطلب ) ثالثين يوما (  يوما ٣٠اإلدارة قرارها خالل  تعلن جهة 

 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أى مسمى يمكنك االتصال بإحدى 

 :الجهات التالية

 :المحافظة ت

 ٠٢  / ٢٩٠٢٧٢٨: ئيسى بالقاهرة ت آز الر المر:هيئة الرقابة اإلدارية 
  :بالمحافظة ت مكتب الرقابة اإلدارية
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