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 القواعد الحاكمة إلجراءات االحصول على الخدمة
 ف  ى ش  أن تیس  یر الحص  ول عل  ى الخ  دمات     ١٩٩٨ لس  نة ٤٢٤٨ وفق  ا لق  رار رئ  یس مجل  س ال  وزراء رق  م    

  . بوزارة الزراعة واستصالح االراضىاومة اآلفات الزراعیةالجماھیریة ومنھا خدمة  طلب تأجیر آالت مق

 ١/٣/٢٠٠٣تلت  زم الجھ  ات اإلداری  ة المعنی  ة بتقدی  ـم الخدم  ة وفق  ا لل  وارد بھ  ذا النم  وذج الص  ادر بتاری  ـخ         

 م  ن تحدی  د )  والمحافظ  اتواستص  الح األراض  ىب  ین وزارت  ى التنمی  ة االداری  ة  والزراع  ة  للتع  اون كثم  رة  (

 المح  ددة إلنجازھ  ا  ، أو  الزمنی  ةوالتوقیت  ات وراق والمب  الغ المطلوب  ة للحص  ول عل  ى الخدم  ة  للمس  تندات واأل

 عل ى النح و    وذل ك -  وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة  -اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا    

 -:التالى  

 
 - : المستندات واألوراق المطلوبة -:أوال 

 .طالع مستند إثبات الشخصیة لال -

 .سند الحیازة الزراعیة لالطالع  -

 
 -: المبالغ المقررة للحصول على الخدمة -:ثانیا 

واستصالح  المعدة وفقا لما تحدده لجنة التسعیر بوزارة الزراعةیتم تحدید قیمة تأجیر االلة أو  -

 .األراضى 

 
 -: التوقیتات  المحددة إلنجاز الخدمة -: ثالثا 

 . ساعة وفى ضوء توفر اآللة المطلوب تأجیرھا ٤٨یتم البت فى الطلب خالل  

 

 

 

ى مسمى أأو مبالغ تحت  إضافیة فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب  مستندات 

 - :لتالیةیمكنك االتصال بإحدى الجھات ا

 :المحافظة ت 

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢:المركز الرئیسى بالقاھرة ت : ھیئة الرقابة اإلداریة 

 :تب الرقابة اإلداریة بالمحافظة تمك


