
 محافظة 
 مدیریة الزراعة 

 طلب معاینة أرض 
 محصورة بین حدائق الفاكھة وتقل مساحتھا عن فدان لزراعتھا حدیقة فاكھة 

 ) وتعدیالتھ  ٨٦ لسنة ٦٨٨استثناء من قرار حظر زراعة الحدائق رقم (  

  ) ..........................مستأجر/ مالك ( الصفة : ....................................................االسم   -١
 :.............................................................................................................العنوان -٢
 :موقع األرض  -٣

  ................ مركز.....................ناحیة ............................... الحوض..................قطعة رقم 
                                                                         س                     ط

    ..................      ..................       :       مساحة األرض المطلوب زراعتھا -٤

 ..      ..................     ................  :      ملك                        

   ..................      ..................     : إیجار                   
  ..................      .................. :    اإلجمالى                                         

 :الحدود -٥
 .............. .............. .....................بحرى...................... ............ .....................  قبلى 

 .. ............ ......................................غربى.... ....... .............. ......................... شرقى 
 .................................................................................أنواع الفواكھ المطلوب زراعتھا  -٦

 
 توقیع مقدم الطلب            

 )                       (                 / / تحریرا فى   

 :فى حالة األرض المؤجرة للغیر یستوفى البیان التالى أمام مسئول الجمعیة التعاونیة الزراعیة
بزراعة األرض الموضحة ................. ....../ ........................................ ....... السید أوافق على أن یقوم المستأجر

 بعالیة 
 المالك 

 :.................................االســـــــم 

 :.................................التوقیــــع 

 ..:...............................بطاقة رقم 
 مسئول الجمعیة الزراعیة

................................... 
 

 

 
 محافظة 

 مدیریة الزراعة 
 إیصال

 طلب بشأن .....  ….……………………...../ لطلب المقدم من السید  ا…………………………استلمت أنا 
 /       / بتاریخ    ..........وقید الطلب برقم معاینة أرض محصورة تقل مساحتھا عن فدان بغرض زراعتھا حدیقة فاكھة مستوفیا 

 .التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة خالل ثالثون یوما من تاریخ تقدیم الطلب 
 توقیع الموظف المختص   
)                                ( 

 / / تحریرا فى 

خاتم 
 الجمعیة



 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

تیس یر الحص ول عل ى الخ دمات الجماھیری ة ومنھ ا خدم ة         ش أن  ف ى  ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨ رقم رئیس مجلس الوزراء لقرار وفقا

اس تثناء م ن ق رار حظ ر زراع ة      ( طلب معاینة أرض محصورة بین حدائق فاكھة وتق ل مس احتھا ع ن ف دان لزراعتھ ا  حدیق ة فاكھ ة            

وفق ا   ت االداریھ المعنی ة بتق دیم الخدم ة    ، تلتزم الجھااألراضي الزراعة واستصالح بوزارة)  وتعدیالتھ  ٨٦ لسنة ٦٨٨الحدائق رقم   

واستص الح االراض ى     والزراع ة  اإلداری ة  التنمی ة  وزارت ي بین كثمرة للتعاون  (  ١/١٢/٢٠٠٠للوارد بھذا النموذج الصادر بتاریخ   

 المحددة إلنجازھا ، والتوقیتات الزمنیة  ،الخدمةللحصول على  المطلوبة  والمبالغ  واألوراقمن تحدید للمستندات   -) والمحافظات 

 :  التالي المسئولیة وذلك على النحو ترتبأو اإلعالن عن رأیھا فى    الطلب المقدم للحصول علیھا ، وأى مخالفة لذلك 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

  أو طری ق عم ومي   ك ل ح د   رسم كروكى للمساحة معتمد من مدیریھ الزراعة موض حا ب ھ الح دود كامل ة م ع ن وع الح دائق ف ى              -

 .أو فرعى أو مصرف أو ترعة     

 ). األصل لالطالع ( اإلیجار أو صوره من مستند الملكیة  -

 ). األصل لالطالع ( صورة بطاقة الحیازة الزراعیة  -

 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 

 مجانا

 : التوقیتات المحددة  إلنجاز الخدمة : ثالثا 

 .من تاریخ تقدیم الطلب ) ثالثین یوما (  یوما ٣٠اإلدارة قرارھا خالل  تعلن جھة 

 
 
 
  

 
 
 
 


 

 
 

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافیة تحت أى مسمى یمكنك االتصال بإحدى 

 :الجھات التالیة

 :المحافظة ت

 ٠٢  / ٢٩٠٢٧٢٨: ئیسى بالقاھرة ت كز الر المر:ھیئة الرقابة اإلداریة 
  :بالمحافظة ت مكتب الرقابة اإلداریة


