
 
 

 ...............محافظة

 مدیریة الزراعة

 اإلدارة الزراعیة بـــ

 
 الراضى الصحراویةلخدمات  طلب استخراج بطاقة

  :البطاقةبیانات خاصة بطالب 

 ……………… ……………………… :مستأجر/ صفتھ مالك………………………………………: اسم مقدم الطلب 

 ………………………………………………………………… ………………………………………………:  العنوان 

 ……………………………………………………………………………………………………: المساحة المستزرعة 

 مقدم الطلبتوقیع              

 )  ……………… (   :    /        /                                                             تحریرا فى 

 نتیجة المعاینة

 .................................................................: ..........................اسفرت المعاینة عما یلى 

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

 مدیر اإلدارة الزراعیةتوقیع                                                                                            

    )………………:    /        /                                                                 ( تحریرا فى 

                                                                                            

 مدیریة الزراعة بمحافظة
 لزراعیة بــاإلدارة ا

 إیصال

 .......................................الطل   ب المق   دم م   ن الس   ید   ..........................................اس   تلمت ان   ا 

 مس  توفیا كاف  ة متطلب  ات الحص  ول عل  ى الخدم  ة  . ألراض  ي الص  حراویةلبش  أن طل  ب اس  تخراج بطاق  ة خ  دمات   

 /     /      بتاریخ     ..........م وقید الطلب برق)الرسوم / المستندات (  

 /     / التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة       

  توقیع الموظف المختص                                     

                    )(.......................... 



 

 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

  فى شأن تیسیر الحصول على الخدمات١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨زراء رقم وفقا لقرار رئیس مجلس الو

راضي الصحراویة  بوزارة الزراعة واستصالح لالالجماھیریة ومنھا خدمة طلب استخراج بطاقة خدمات 

 ١/١٠/٢٠٠٥الصادربتاریخ للــوارد بھـذا النموذج ا تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیــم الخدمة وفق.األراضي

  ) والمحافظات للتعاون بین الجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة  ، ووزارة الزراعة واستصالح األراضيكثمرة(

 ددة ـ  المح الزمنیةمن تحدید للمستندات واألوراق والمبالغ  المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات

  -خالفة لذلك ترتب المسئولیة  وأى م -اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا إلنجازھا ، أو 

 :وذلك على النحو التالى 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 :محضر معاینة على الطبیعة تعده اللجنة المشكلة لھذا الغرض على ان یقدم المواطن المستندات التالیة  •

  ) .لالطالعاألصل ( ، عقد إیجار موثق بالشھر العقاري /  صورة من مستند الملكیة -

 . )األصل لالطالع ( ، صورة مستند إثبات الشخصیة  -

 . الرى المرخص بھا قانونا  وطریقةالرى یوضح بھا مصادر موافقة من قبل -

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 

      قرش   جنیھ

 . ثمن بطاقة الخدمات لألراضي الصحراویة اواحد جنیھا        ١        -   

 . ثمن محضر المعاینة شا قر       خمسة وعشرون-     ٢٥

 -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا

  .اصدار البطاقة خالل اسبوع من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیا           یتم 

 
 

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

 :كنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة یم

 ………………………………………………: المحافظة ت 

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

 : مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


