
 …………محافظة 
 مدیریة الزراعة 

 
 استخراج سجل مشتل تجارىطلب 

 
 مدیر عام اإلدارة العامة لبساتین الفاكھة / السید األستاذ 

   بوزارة الزراعــــة                      
 

 ...تحیة طیبة وبعد 
 :أرجو التكرم بالموافقة على استخراج سجل مشتل تجارى وفقا للبیانات التالیة 

 
 …………………………………..………………محل اإلقامة .. ………………………………احب المشتل اسم ص

 …………………… محافظة ……………………مركز / قسم ………………………..……………: موقع المشتل 
                    
  ف       ط   س :مساحة المشتل 

  . …         ……          …..       
 /      /      إلى     /     /  تاریخھ من            : رقم الترخیص 

 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
 :     /      /تحریرا فى 

     مقدمـــــھ          
 ……………………………:        االســــم         
 ……………………………:        الصفــة         
 ……………………………:        التوقیـع         
                    
   

 
                       

 
 

 ..............محافظة 
 مدیریة الزراعة 

 إیصال
 .………….…………………………/  الطلب المقدم من السید ………………………………………/  استلمت أنا 

 مس     توفیا كاف     ة متطلب     ات الحص     ول عل     ى خدمـــ     ـة طــــ     ـلب اس     تخراج ســـــ     ـجل مش     تل تج     ارى ،     

         //  بتاریخ          ……………قیــد الطلب برقـــم 

 /         /التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة        

                                                                                      توقیع الموظف المختص

)                                                                                    ……………………………( 



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 ف ى ش أن تبس یط إج راءات حص ول الم واطنین       ١٩٩٨ لس نة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس ال وزراء رق م    

عل  ى الخ  دمات الجماھیری  ة ومنھ  ا خدم  ة  طل  ب اس  تخراج س  جل مش  تل تج  ارى ب  وزارة الزراع  ة واستص  الح   

 .األراضى 

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

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

 للمس     تندات واألوراق ، والمب     الغ المطلوب     ة للحص     ول عل     ى الخدم     ة والتوقیت     ات المح     ددة إلنجازھ     ا          

   وذل   ك- وأى مخالف   ة ل   ذلك ترت   ب المس   ئولیة  -ن ع   ن رأیھ   ا ف   ى الطل   ب المق   دم للحص   ول علیھ   ا  أو اإلع   ال

 -:التالى   على النحو

 -: المستندات واألوراق المطلوبة  :أوال 

 ) .األصل لالطالع   (صورة تحقیق الشخصیة -

 تین الفاكھة ـ مدیر عام اإلدارة العامة لبسا/ باسم السید المھندس  ( حوالة بریدیة بثمن السجل  -

 .) حسابات ثالث ـ وزارة الزراعة 

 ) .األصل لالطالع  (صورة من الترخیص   -

 
 -: المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  :ثانیا 

 ثمن السجل ) ثالثة جنیھات (  جنیھ ٣          

 

 -: التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة   : ثالثا 

 . تقدیم الطلب یتم الحصول على السجل خالل شھر من 

 

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

 -:یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

 ………………………ت  :        المحافظة 

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

 ……………………ت  : المحافظة بإلداریةالرقابة امكتب 


