
 محافظة 
 مدیریة الزراعة 

  القدیمة بالوادى    باألراضيطلب معاینة حدیقة 
 بغرض إحاللھا وتجدیدھا 

 ...................……)..........................مستأجر/ مالك ( صفتھ : ....................................................االسم   -١
 .......................... ………………............................................................:.........................العنوان -٢
 ……………………………………………………………………………………………:موقع الحدیقة -٣

 ....................................مركز .....................ناحیة ............................... حوض..................القطعة رقم 
 :الحدود -٤

 ................. ………………..................................بحرى............ ........................................... قبلى 
 .............. …………….. ....................................غربى.... ....... .............. ......................... شرقى 

مفردات : ................................................... .................................................... رقم بطاقة الحیازة الزراعیة
                ف  ط   س                  :        حیازة الحدیقة ونوعھا 

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

 ..................             :    ..................      ..................    إیجار                

  ف     ط          س          :  المساحة المطلوب إحاللھا وتجدیدھا -٥

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

 ..................             :    ..................      ..................    إیجار                

 ............................................................................ ...................... : ...المزروعة باالرضأنواع الفواكھ  -٦
 .............................................................................................. ....................النوع المطلوب زراعتھ  -٧
 ...................................................................................... ...................راعة فیھ الموسم المطلوب الز -٨

    توقیع مقدم الطلب              
     )                    (                     / /   تحریرا فى 

 

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

 المالك 
 :.................................االســـــــم 

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

 :.................................بطاقة رقم 

 مسئول الجمعیة الزراعیة
................................... 

 
 

 

 محافظة 
 مدیریة الزراعة 

 إیصال
طلب معاینة   بشأن ......... ….……………… ...../ لطلب المقدم من السید  ا…………………………استلمت أنا 

   /       / بتاریخ    …............ وقید الطلب برقم حدیقة باألراضي القدیمة بالوادي  بغرض إحاللھا وتجدیدھا مستوفیا

  التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة خالل ثالثین یوما من تاریخ تقدیم الطلب
   الموظف المختصتوقیع

         )                                       ( 

 

 

 / / تحریرا فى 

خاتم 
 الجمعیة



 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

تیسیر الحصول على الخدمات الجماھیریة  شأن فى ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨ رقم رئیس مجلس الوزراء لقرار وفقا

الزراع ة واستص الح   ب وزارة  طل ب معاین ة حدیق ة باألراض ي القدیم ة ب الوادي بغ رض إحاللھ ا وتجدی دھا           ومنھا خدمة   

 - ١/١٢/٢٠٠٠اإلداریة المعنی ة بتق دیم الخدم ة وفق ا لل وارد بھ ذا النم وذج الص ادر بت اریخ           الجھات تلتزم،  اضي األر

 م ن تحدی د للمس  تندات   -واستص الح االراض ى والمحافظ  ات   ب ین وزارت  ى التنمی ة االداری ة  والزراع  ة   كثم رة للتع اون   

ف ى  یتات الزمنیة المحددة إلنجازھا، أو اإلع الن ع ن رأیھ ا    والتوق ، الخدمة والمبالغ المطلوبة للحصول على واألوراق

 :المسئولیة وذلك على النحو التالى ترتب المقدم للحصول علیھا ، وأى مخالفة لذلك الطلب

 
 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 . للقطعة المراد إحاللھا وتجدیدھا٢٥٠٠ : ١مساحیة بمقیاس رسم خریطة  -

وفى حالة الوراثة یتم تقدیم توكیل رسمى من الورثة ) األصل لإلطالع ( لإلیة أو اإلیجار    صورة من مستند الم    -

 . مع إعالم الوراثةالعقاريبالشھر  موثق

   ).األصل لإلطالع( صورة بطاقة الحیازة الزراعیة   -

 

 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 

 مجانا -

 : لخدمة التوقیتات المحددة  إلنجاز ا: ثالثا 

 .من تاریخ تقدیم الطلب ) ثالثین یوما (  یوما ٣٠ قرارھا خالل اإلدارةتعلن جھة  -
 

 

 

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

 :المحافظة ت

 ٠٢  / ٢٩٠٢٧٢٨: لمركز الرئیسى بالقاھرة ت ا: ھیئة الرقابة اإلداریة 

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


