
 ………………… محافظة 
  مدیریـة الزراعـــة  

      ……………اإلدارة الزراعیة بـ
  ……  ……الجمعیة التعاونیة الزراعیة بناحیة 

 
 طلب معاینة محاصیل حقلیة أو خضر أو فاكھة لتقدیر مدى إصابتھا

  بھ  وتقریر العالج الموصى واألمراض والحشائشباآلفات
 

 / السید المھندس 
 …تحیة طیبة وبعد 

 واآلم راض  أرجو التكرم بالموافقة على معاینة المحصول بالمساحة التالى بیانھ ا لتق دیر م دى أص ابتھا باآلف ات       
 : وتقریر العالج الموصى بھوالحشائش

 
 

 .. ……………….………………………………………… ناحیة ………………………………………اسم الحوض 
 

 :المساحة  
 
 

 ..………………………………………………………………………………………………:بحرى  :الحدود  
 ……………………………………………………………………..…………………………:شرقى   
 ..………………………………………………………………………………………………:قبلـــى   
 ...........................……………………………………………………………………:غربـى   

 )صیفى / شتوى  ( نوع المحصول  
 ،،،                             وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

                                                                                          مقدم الطلب 
 :                                                                          االسم  

  :الصفة                                                                          
 :  (                   )                                 التوقیع /      /                تحریرا فى     

 
                                                                

 ..……………محافظة 

 ………………الجمعیة التعاونیة الزراعیة بناحیة 

 إیصال

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

 األم  راض  و بش  ان خدم  ة طل  ب معاین  ة محاص  یل حقلی  ة او خض  ر او فاكھ  ة لتق  دیر م  دى إص  ابتھا باآلف  ات       

 وتقری      ر الع      الج الموص      ى ب      ھ مس      توفیا كاف      ة متطلب      ات الحص      ول عل      ى الخدم      ة ،        والحش      ائش 

   /  /    بتاریخ    …………وقید الطلب برقم 

 /       /   التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة        

                                                                                          توقیع الموظف المختص

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

   س          ط        ف
……    .……  .…..… 



 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     

واألم راض  الجماھیریة ومنھا خدمة معاینة محاصیل حقلی ة أو خض ر أو فاكھ ة لتق دیر م دى إص ابتھا باآلف ات         

 . بھ بوزارة الزراعة واستصالح األراضى  وتقریر العالج الموصىوالحشائش

 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 ) واستص  الح األراضــــــــــــــــ  ـى و المحافظ  ات   ب  ین وزارت  ى التنمی  ة االداری  ة  والزراع  ة  كثم  رة للتع  اون  (

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

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

 -:التالى  

 

 -: المستندات واألوراق المطلوبة -:أوال 

 ) .لالطالع ( تحقیق  الشخصیة بطاقة  -

 ).لالطالع (  بطاقة  الحیازة الزراعیة  -

 

 -: المبالغ المقررة للحصول على الخدمة -:ثانیا 

 . مجانا ویتحمل المزارع التكالیف الفعلیة للعالج تتم المعاینة          

 

 -: التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة -: ثالثا 

 .یتم البت فى الطلب خالل یومین من تقدیمھ مستوفیا  

 

 

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات إضافیة أو مب الغ تح ت أى مس مى        

 -:یمكنك االتصال بإحدى الجھات التالیة 

  ………………………… ت: المحافظة 

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

 ت : مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة 

 


