
 محافظة 
 مديرية الزراعة 

  القديمة بالوادى    باألراضيطلب معاينة حديقة 
 بغرض إحاللها وتجديدها 

-١ ...................……)..........................مستأجر/ مالك ( صفته : ....................................................االسم   
-٢ .......................... ………………............................................................:.........................العنوان 
-٣ ……………………………………………………………………………………………:موقع الحديقة 

 ....................................مرآز .....................ناحية ............................... حوض..................القطعة رقم 
-٤ :الحدود 

 ................. ………………..................................بحرى............ ........................................... قبلى 
 .............. …………….. ....................................غربى.... ....... .............. ......................... شرقى 

مفردات : ................................................... .................................................... رقم بطاقة الحيازة الزراعية
                ف  ط   س                  :        حيازة الحديقة ونوعها 

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

 ..................             :    ..................      ..................    إيجار                

-٥  ف     ط          س          :  المساحة المطلوب إحاللها وتجديدها 

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

 ..................             :    ..................      ..................    إيجار                

-٦ ............................................................................ ...................... : ...المزروعة باالرضأنواع الفواآه  
-٧ .............................................................................................. ....................النوع المطلوب زراعته  
٨ ...................................................................................... ...................راعة فيه الموسم المطلوب الز -

                  توقيع مقدم الطلب
     )                    (                     / /   تحريرا فى 

 

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

 المالك 
 :.................................االســـــــم 

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

 :.................................بطاقة رقم 

 مسئول الجمعية الزراعية
................................... 

 
 

 

 محافظة 

 / / تحريرا فى 

خاتم 
 الجمعية

 مديرية الزراعة 
 إيصال

شأن  ......... ….……………… ...../ لطلب المقدم من السيد  ا…………………………استلمت أنا  ة     ب طلب معاين

   /       / بتاريخ    …............ وقيد الطلب برقم حديقة باألراضي القديمة بالوادي  بغرض إحاللها وتجديدها مستوفيا

  التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديم الطلب
توقيع   الموظف المختص

         )                                       ( 

 

 



 

 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة

تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية  شأن فى ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨ رقم رئيس مجلس الوزراء لقرار وفقا

ة     دها                   ومنها خدم ا وتجدي الوادي بغرض إحالله ة ب ة باألراضي القديم ة حديق وزارة   طلب معاين الزراعة واستصالح    ب

اريخ            الجهات تلتزم،  اضي األر صادر بت ذا النموذج ال وارد به ا لل ة وفق ديم الخدم ة بتق ة المعني  - ١/١٢/٢٠٠٠اإلداري

اون  رة للتع ةآثم ة  والزراع ة االداري ى التنمي ين وزارت ستندات -واستصالح االراضى والمحافظات ب د للم  من تحدي

ا      والتوق ، الخدمة والمبالغ المطلوبة للحصول على واألوراق ا، أو اإلعالن عن رأيه فى  يتات الزمنية المحددة إلنجازه

 :المسئولية وذلك على النحو التالى ترتب المقدم للحصول عليها ، وأى مخالفة لذلك الطلب

 
 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 . للقطعة المراد إحاللها وتجديدها٢٥٠٠ : ١مساحية بمقياس رسم خريطة  -

ة          ) األصل لإلطالع   ( لكية أو اإليجار    صورة من مستند الم    - وفى حالة الوراثة يتم تقديم توآيل رسمى من الورث

 . مع إعالم الوراثةالعقاريبالشهر  موثق

   ).األصل لإلطالع( صورة بطاقة الحيازة الزراعية   -

 

 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانيا 

 مجانا -

: ثالثا  : لخدمة التوقيتات المحددة  إلنجاز ا

 .من تاريخ تقديم الطلب ) ثالثين يوما (  يوما ٣٠ قرارها خالل اإلدارةتعلن جهة  -
 

 

 

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

 :المحافظة ت

 ٠٢  / ٢٩٠٢٧٢٨: لمرآز الرئيسى بالقاهرة ت ا: هيئة الرقابة اإلدارية 

 :مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت 
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