
 
 …………………   محافظة

 مدیریة الزراعة  
 …………………اإلدارة الزراعیة بـ

 :  ……………… الجمعیة التعاونیة الزراعیة بناحیة
 

 طلب توفیر الفیروس والبكتریا المستخدمة
 فراشة درنات البطاطس  كمركبات حیویة ب وعالجات االصابة الوقایة فى

 )معمل الفیروس للبطاطس (
 

 / السید األستاذ 
 …طیبة وبعد تحیة 

فراش  ة درن  ات  الوقای  ة وعالج  ات االص  ابة ب أرج  و التفض  ل بت  وفیر الفی  روس والبكتری  ا المس  تخدمة ف  ى    
 .البطاطس ، ومستعد لسداد كافة التكالیف المطلوبة 

 :تى آلوبیاناتى كا
 )مستأجر / مالك (  صفتھ  ..…………………….……..……………………………………:اسم مقدم الطلب 

 ……………………………………………………………………………………………………………:العنوان 
 ..……………………………………………………………………………………………………:رقم الحیازة  
 :موقع األرض 

 المساحة المنزرعة بطاطس
 س ط ف

   

  :الناحیة
  :اسم الحوض

  :حدود األرض المصابة
  :الحد البحرى

  :  الحد القبلى
  :الحد الشرقى
 :الحد الغربى 

 ٢٠٠   /      /          :   تاریخ الزراعة   
 :نوع المحصول  

 
 وا بقبول فائق االحترام ،،،لوتفض                        

                                                                                     توقیع  مقدم الطلب 
  )………………………       (       /      /تحریرا فى     

 
 
 
 
 …………………افظة مح

 ………………الجمعیة التعاونیة الزراعیة بناحیة  
 إیصال

 ……………………………………/ الطلب المقدم من السید . …………………………………………استلمت أنا 
 فراشة درنات البطاطس  بالوقایة وعالجات االصابة بشأن طلب توفیر الفیروس والبكتریا المستخدمة فى 

 .لبات الحصول على الخدمة  كمركبات حیویة  ، مستوفیا كافة متط
 /         / بتاریخ      …………وقید الطلب برقم 

  /         /    التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة       
                                                                                        توقیع الموظف المختص

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



 

 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

 فى شأن تبس یط إج راءات حص ول الم واطنین     ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم       

 الوقای  ة وعالج  ات لبكتری ا المس  تخدمة ف  ى عل ى الخ  دمات الجماھیری  ة ومنھ  ا خدم ة طل  ب ت  وفیر الفی  روس وا  

ب  وزارة الزراع  ة  )  معم  ل الفی  روس للبط  اطس   (فراش  ة درن  ات البط  اطس  كمركب  ات حیوی  ة       باالص  ابة 

 .واستصالح األراضى  

 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  ) واستص  الح األراض  ى والمحافظ  ات     ن وزارت  ى التنمی  ة االداری  ة  والزراع  ة    ب  ی كثم  رة للتع  اون    ( 

للمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحص ول عل ى الخدم ة والتوقیت ات المح ددة إلنجازھ ا  ، أو اإلع الن              

الت الى    النح و عل ى   ـ  وأى مخالفة ل ذلك ترت ب المس ئولیة ـ وذل ك      عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا 

:- 

 

 -: المستندات واألوراق المطلوبة -:أوال 

 ).لالطالع (  بطاقة الحیازة الزراعیة  -

 

 -: المبالغ المقررة للحصول على الخدمة -:ثانیا 

 مركبات( قرر المبلغ مقابل تكالیف العالج بعد المعاینة ت عند تقدیم الطلب ویال یتم سداد أیة مبالغ

 )  .الخ . ……………… آالت –جور عمال  أ–الفیروس والبكتریا 

 

   التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة-: ثالثا 

 خالل أسبوعین من تاریخ اخذ العینة  

 

 

 

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

 -:مسمى یمكنك االتصال بإحدى الجھات التالیة 

 ت: المحافظة 

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

 ت : مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظـة   


