
 مديرية الزراعة بمحافظة
 اإلدارة الزراعية بمرآز 

 الجمعية التعاونية الزراعية بناحية 

 
 تالف بطاقة حيازة زراعية/ طلب إستخراج بدل فاقد 

 

 

 ……………………………………………………… مدير الجمعية الزراعية بناحية/ السيد 

 تحية طيبة وبعد

 :زراعية وفقا للبيانات التاليةتالف لبطاقة حيازة / أرجو التكرم باستخراج بدل فاقد 

 .…………………….…………………………………………………… رقم الحيازة 

 .……………………….. ) صاحب حق انتفاع – مستأجر –مالك  ( صفة الحائز ………………اسم الحائز 

 .………………………………… تاريخ وجهة إصدارها ……) عائلية/ شخصية (رقم البطاقة المدنية للحائز 

 .)…وآيل ـ ولى طبيعى ـ وصى ـ قيم  ( صفته القانونية…………… )ائزغير الح( اسم مقدم الطلب 

 .………..……………………تاريخ وجهة إصدارها ………)عائلية/ شخصية (رقم البطاقة المدنية لغير الحائز 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،

 

                             توقيع  مقدم الطلب                                                 /    /          تحريرًا فى   

(                          )                                                                                                          

 مديرية الزراعة بمحافظة

 اإلدارة الزراعية بمرآز 

 ناحية الجمعية التعاونية الزراعية ب

 ايصال

 …………………………..……………الطلب المقدم من السيد .. ………………استملت انا 

 .….………تالف بطاقة حيازة زراعية وقيد الطلب برقم / مستوفيًا آافة متطلبات الحصول على خدمة استخراج بدل فاقد 

 .ويتم استخراج البطاقة المطلوبة فى ذات اليوم /      /     بتاريخ      

 توقيع الموظف المختص               
(                         ) 



 
 

 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة 
 

ه طلب    شـأنفى ١٩٩٨لسنة  ) ٤٢٤٨( لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم وفقا ا خدم  تيسير الحصول على الخدمات الجماهيريه ومنه

ة          زارةبوتالف بطاقة حيازة زراعية     / إستخراج بدل فاقد     ديم الخدم ة  بتق ة المعني زم الجهات اإلداري  الزراعة واستصالح األراضي  ، تلت

اريخ        صادر بت ذا النموذج ال وارد به اون   -١/٨/١٩٩٩وفقا لل رة للتع ة  والزراعة      آثم ة االداري ى التنمي ين وزارت  واستصالح االراضى     ب

ات  الغ المطلو -والمحافظ ستندات واالوراق، والمب د للم ن تحدي ا او      م ددة النجازه ة المح ات الزمني ة ، والتوقيت ى الخدم ة للحصول عل ب

 : واى مخالفه لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو التالى . االعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها 

 
 :المستندات و األوراق المطلوبة : أوًال 
 .اإليصال الدال على سداد رسم استخراج البطاقة -

 .ة التالفة فى حالة استخراج بدل تالفالبطاق -
 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانيا 
  .١٩٨٥ لسنة ٥٩ من  قرار وزير الزراعة رقم ١٦تالف حيازة زراعية طبقًا للمادة / عشرة قروش رسم استخراج بطاقة بدل فاقد  *

 .١٩٩٦لسنة   ١٣٠٣لزراعة رقم  من قرار وزير ا١مائة قرش ثمن بطاقة الحيازة طبقًا للمادة    *

 
 :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة: ثالثا 

 .تالف بطاقة حيازة زراعية  فى ذات يوم تقديم الطلب مستوفيا/       تلتزم جهة اإلدارة بتقديم خدمة  طلب إستخراج  بدل فاقد 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ندات أو مبالغ إضافية  تحت أي مسمى يمكنك االتصال بإحدى فى حاله عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مست
 -:الجهات التالية 

 
 :  المحــــافظــــــــــــــة  ت 

                  
 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المرآز الرئيسى بالقاهره ت : هيئه الرقابه االداريه 

 
 : مكتب الرقابه االداريه بالمحافظة ت 


	القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمة 

