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  -:ى أرجو التكرم بالموافقة على مكافحة القوارض باألرض الزراعية الموضح بياناتها فيما يل

 
 .. ……………….………………………………………… ناحية ………………………………………اسم الحوض 

 
 :المساحة  

 
 

 ..……………………………………………………………………………………………………:بحرى : الحدود  
 .………………………………………………………………………………………………………:شرقى    
 ..…………………………………………………….………………………………………………:قبلـــى    
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 ……………………محافظة 
 ..………الجمعية التعاونية الزراعية بناحية 

 إيصال
 ………………………………/ الطلب المقدم من السيد . …………………………………………استلمت أنا 

 ، مستوفيا آافة متطلبات الحصول على الخدمة والمنشآتفى المزروعات  بشأن خدمة طلب مكافحة القوارض 

 /         / بتاريخ       …………وقيد الطلب برقم 
          //     التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة       

 موظف المختصتوقيع ال                                                                                       
)                                                                                      …………………………(. 

 



 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة
م          وزراء رق سنة    ٤٢٤٨وفقا لقرار رئيس مجلس ال واطنين             ١٩٩٨ ل سيط إجراءات حصول الم  فى شأن تب

شآت    اهيرية ومنها خدمة طلب مكافحة القوارض فى المزروعات         على الخدمات الجم   وزارة  ، والمن الزراعة   ب

 .واستصالح األراضى 

ـخ          صادر بتاري وذج ال ذا النم وارد به ا لل ة وفق ـم الخدم ة بتقدي ة المعني ات اإلداري زم الجه  ١/٣/٢٠٠٣تلت

اون  ( رة للتع ةآثم ة  والزراع ة االداري ى التنمي ين وزارت صالح األر ب ى واست  اض

ات المحددة           )  والمحافظات   ة والتوقيت ى الخدم ة للحصول عل الغ المطلوب ستندات واألوراق والمب من تحديد للم

ا                    دم للحصول عليه ا فى الطلب المق سئولية           إلنجازها  ، أو اإلعالن عن رأيه ذلك ترتب الم ة ل ـ   ـ وأى مخالف

 -:التالى   على النحو وذلك

 
 -:لوبة  المستندات واألوراق المط-:أوال 

 ) .لالطالع ( تحقيق  الشخصية  -

 ).لالطالع (  بطاقة الحيازة الزراعية  -

 

 -: المبالغ المقررة للحصول على الخدمة -:ثانيا 
 منطقة المقاومة تكاليفها آل    فىعلى أن يتحمل الزارع أو الزراع الواقع زمامهم . تتم المعاينة مجانا 

 .حسب حيازته

 

 -:ددة إلنجاز الخدمة  التوقيتات المح-: ثالثا 
 .يتم البت فى الطلب خالل يومين من تقديمه   

 

 
 

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

    …………………………ت :  المحافظة

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

 ت : مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظـة   
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