
        وزارة الزراعة      
  المصريةالهيئة الزراعية  

 
 

 

  الحصول على خدمة إلجراءاتالقواعد الحاآمة 
 )الميكنة الزراعية/ التقاوي / المبيدات (  توفـير مستلزمات إنتـاج زراعي

 
 

م                 ـوزراء رق ـس الــ سنة    ٤٢٤٨وفقـا لقرار السيـد رئيس مجل سير حصـ        ١٩٩٨ ل ـأن تي ـي ش ول  ف
ي         اج زراع ستلزمات إنت وفير م ة ت ا خدم ة ومنه دمات الجماهيري ى الخ ـين عل دات ( المواطن / المبي

ة    / التقاوي وزارة الزراعة     ) الميكنة الزراعي ة   ( ب ة الزراعي ة        ،)المصرية  الهيئ زم الجهات اإلداري   تلت
ة    ذه اللوح وارد به ا لل ة وفق ديم الخدم ة بتق صادرةالمعني ادية ال اريخ اإلرش رة ٢٠٠ ٧/ ٢٢/٢  بت  آثم

ستندات واألوراق          د الم ن تحدي ة م يم واإلدارة ووزارة الزراع زي للتنظ از المرآ ين الجه اون ب للتع
ا                     ا او اإلعالن عن رأيه ة المحددة إلنجازه ات الزمني والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيت

 .المسئوليةفي الطلب المقدم للحصول عليها وأي مخالفة لذلك ترتب 
 

أ  :المستندات واألوراق المطلوبـــــة:  وال  
 

  :بالنسبة لألفراد ) أ (     
   
 بدون مستندات  
 
 :   بالنسبة للجهات الحكومية ) ب(  
 
 .   طلب عرض أسعار باسم الهيئة الزراعية المصرية في حالة الموافقة -  
 . أمر التوريد مع شيك بالقيمة -  
 

  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانيا
 
  .  وفقا لقائمة األسعار المعلنة والمعتمدة من لجنة السياسات السعرية بالهيئة-  
  

 : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 
 

 .لألفراد توفير المستلزمات في نفس اليوم بالنسبة  يتم-       
 .بالمخازنيوم التالي بالنسبة للجهات الحكومية حسب توافر األصناف أو ال/  نفس اليوم  في-             

 
 

الغ إضافية تحت                        ستندات أو مب أي في حالة عدم الحصول على الخدمة في التوقيت المحدد أو طلب م
  يمكنك االتصال بإحدى الجهات التاليةمسمى

 ٥٦٨٦٣٧٣:ت :  المصريةالهيئة الزراعية
 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢ :الرئيسيآز  المر–هيئة الرقابة اإلدارية 

 
 لوحة إرشادية
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	القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على خدمة 
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