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 ، مستوفیا كافة متطلبات الحصول على الخدمة والمنشآتفى المزروعات  بشأن خدمة طلب مكافحة القوارض 
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 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    

الزراع ة   ب وزارة  ، والمنش آت  اھیریة ومنھا خدمة طلب مكافحة القوارض فى المزروعات     على الخدمات الجم  

 .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         

 اض            ى واستص            الح األر ب            ین وزارت            ى التنمی            ة االداری            ة  والزراع            ة  كثم            رة للتع            اون  (

من تحدید للمستندات واألوراق والمبالغ المطلوب ة للحص ول عل ى الخدم ة والتوقیت ات المح ددة             )  والمحافظات  

ـ    ـ  وأى مخالف ة ل ذلك ترت ب المس ئولیة      إلنجازھا  ، أو اإلع الن ع ن رأیھ ا ف ى الطل ب المق دم للحص ول علیھ ا           

 -:التالى   على النحو وذلك

 

 -:لوبة  المستندات واألوراق المط-:أوال 

 ) .لالطالع ( تحقیق  الشخصیة  -

 ).لالطالع (  بطاقة الحیازة الزراعیة  -

 

 -: المبالغ المقررة للحصول على الخدمة -:ثانیا 

 منطقة المقاومة تكالیفھا كل    فىعلى أن یتحمل الزارع أو الزراع الواقع زمامھم . تتم المعاینة مجانا 

 .حسب حیازتھ

 

 -:ددة إلنجاز الخدمة  التوقیتات المح-: ثالثا 

 .یتم البت فى الطلب خالل یومین من تقدیمھ   

 

 

 

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

 -:یمكنك االتصال بإحدى الجھات التالیة 

    …………………………ت :  المحافظة

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

 ت : مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظـة   


