
 
 

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

 

 طلب صرف مستلزمات اإلنتاج لالراضى الزراعیة

 وللحدائق العامة أو الخاصة أو المشاتل

 )آالت مقاومة/ مبیدات/ أسمدة ورقیة /أعالف خضراء/تقاوى خضر( 

  

 ………………مدیر مدیریة الزراعة بمحافظة / السید األستاذ 

بخصوص طلب صرف مستلزمات اإلنتاج .………………………….………………مقدمھ لسیادتكم 

 -: وفقا للبیانات التالیة ………………….. …………………………الالزمة

 ………………………………………………………………………………………………………………محل اإلقامة 

 ……….……………………………………………مركز / قسم …………………………………………الـــموقــــع 

 ……….......…………الكمیة. .......... ...…….……………نوع المستلزمات …………………………المـساحـة 

 .واننى مستعد لسداد قیمة المستلزمات المطلوبة 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،

                                                                                    توقیع مقدم الطلب 

                                           )                                         …………………………(. 

 

 نتیجة المعاینة
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 إیصال
 ………………………………………محافظة 

 ..................………… الزراعة مدیریة
 ...........................................................الطلب المقدم من السید................................................استلمت انا

ئق العام ة أو الخاص ة أو   مستوفیا كافة متطلبات الحصول على خدمة طلب صرف مستلزمات اإلنتاج لالراضى الزراعی ة وللح دا   

 )آالت مقاومة / مبیدات / أسمدة ورقیة / أعالف خضراء / تقاوى خضر ( المشاتل 

 /     /     بتاریخ     . ………………وقید الطلب برقم 

 /     / التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة       

  توقیع الموظف المختص                                         

              )(.......................... 



 

 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

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

م ة او الخاص ة أو   الجماھیریة ومنھا خدم ة طل ب ص رف مس تلزمات اإلنت اج لالراض ى الزراعی ة وللح دائق العا         

 )آالت مقاومة/ مبیدات/ أسمدة ورقیة/ أعالف خضراء/ تقاوى خضر ( المشاتل

 ١/٤/٢٠٠٥  ریخ للـ ـوارد بھــــ ـذا النم وذج الص ادر بت  ا    ا تلت زم الجھ ات اإلداری ة المعنی ة بتقدیـ ـم الخدم ة وفق        

 )والمحافظات  واستصالح االراضى كثمرة للتعاون بین الجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة ، ووزارة الزراعة (

ددة إلنجازھ ا ، أو  ـمن تحدید للمستندات واألوراق والمب الغ  المطلوب ة للحص ول عل ى الخدم ة والتوقیت ات  المح          

 وذل ك عل ى النح و     - وأى مخالف ة ل ذلك ترت ب المس ئولیة      -اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا     

 :التالى 

 :ألوراق المطلوبة المستندات وا: أوال 

 لالراضى الغیر محیزة

 )األصل لالطالع ( صورة مستند إثبات الشخصیة    -

 )األصل لالطالع ( صورة مستند الملكیة أو اإلیجار  -

 لالراضى المحیزة

 )األصل لالطالع ( صورة مستند إثبات الشخصیة  -

 )األصل لالطالع ( صورة البطاقة الزراعیة        -

 :ررة للحصول على الخدمة المبالغ المق: ثانیا 

 "بالنسبة لالراضى المحیزة "  مجانا                                     -

 "بالنسبة لالراضى الغیر محیزة "  قرش ثمن محضر المعاینة        ٢٥ -

 

 -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا

 .قدیم الطلب        یتم تسلیم مستلزمات اإلنتاج خالل أسبوع من تاریخ ت

 
 

 فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافیة أو مبالغ تحت أي  
 :مسمى یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

 ………………………………………………: المحافظة ت 

 ٠٢ / ٢٩٢٧٢٨: المركز الرئیسى بالقاھرة ت : ھیئة الرقابة اإلداریة 

 : رقابة اإلداریة بالمحافظة ت مكتب ال

 


