
 
  بمحافظةمديرية الزراعة 

 اإلدارة الزراعية بمرآز 
 الجمعية التعاونية الزراعية بناحية

 

 طلب  استخراج بطاقة  حيازة زراعية  
 

 :بيانات خاصة بطالب الحيازة 
                                                          

 ……..……….……) صاحب انتفاع ٠ مستأجر ٠مالك (  صفة طالب الحيازة …………………: األسم 
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 . متضمنة آافة البيانات المطلوبة والمستندات المؤيدة لها…………… زراعة خدمات رقم ٣ومرفق استمارة 
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 اونية الزراعية بناحيةالجمعية التع

 
 إيصال 

 ……………………………………    الطلب المقدم من السيد …………………………استلمت أنا 
    مستوفيا آافة متطلبات الحصول على الخدمة ………………………………………………بشأن  

 /     /     بتاريخ     ………………وقيد الطلب برقم )  الرسوم -المستندات ( 
      /     /   التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة

 توقيع الموظف المختص                                                                                            
      )                                                                                     (               



 
 
 

 جراءات الحصول على الخدمةالقواعد الحاآمة إل
 

ه          ١٩٩٨لسنة  ) ٤٢٤٨( لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم وفقا ا خدم ة ومنه ى الخدمات الجماهيري سير الحصول عل ـأن تي فى ش
وارد            بطلب استخراج بطاقة حيازة زراعية    ا لل ة وفق ديم الخدم ة بتق ة المعني زم الجهات اإلداري وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، تلت

ة  والزراعة    بين  آثمرة للتعاون  –١/٨/١٩٩٩ذا النموذج الصادر بتاريخ     به ة االداري ى التنمي   -واستصالح االراضى والمحافظات     وزارت
ا في                         للمن تحديد    ا أو اإلعالن عن رأيه ة المحددة إلنجازه ات الزمني ه والتوقيت مستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدم

 : مخالفة لذلك ترتب المسئولية  وذلك على النحو التالي وأى.الطلب المقدم للحصول عليها 
 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوًال 
 .اعة مستوفاة خدمات زر٣ استمارة   -

 : المستندات المؤيدة لطلب الحيازة وفقا لما يلي-  
  ملكية بسند رسمى -

ين من أعضائها             -  صورة عقد ملكية مسجل بالشهر العقاري ناقل للتكليف أو عقد بيع ابتدائي مصدقا على صحة توقيعاته من رئيس الجمعية و اثن

 ) .األصل لإلطالع(أو حكم قضائي نهائي يثبت ملكية أو إشهار حق اإلرث 

 .شهادة سلبية أو شهادة تصرفات عقارية من الشهر العقاري + آشف رسمي حديث من مصلحة الضرائب العقارية   -   وأ

  ملك بالميراث -
 ).إن وجد (  سند ملكية المورث  -
  . إعالم وراثة شرعي للمورث يبين الورثة الشرعيين  -
 .ن نصيب آل منهم مفرزًا و محددًا    محضر قسمة رضائي أو قضائي بين الورثة يبي -
  مساحات مستأجرة من الغير -
 . عقد إيجار محرر طبقًا ألحكام القانون المدني محدد المدة والقيمة االيجارية -
   حق االنتفاع-
 . سند حق االنتفاع بشرط أن يكون مسجًال بالشهر العقاري  -

 
ملك ـ إيجار ـ ( عية المختصة الرجوع الى الجهة المالكة لتحديد صفة الطالب وفقا لنوع الحيازة بالنسبة لألراضي المملوآة للدولة فعلى اإلدارة الزرا 

 ).حق انتفاع 
 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانيا  
ان مطبوعات الحيازة  بتحديد أثم١٩٩٦ لسنة١٣٠٣جنيه واحد ثمن بطاقة الحيازة الزراعية طبقا لقرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة رقم 

 ٢٠٠٠ /٩٧الزراعية لدورة الحيازة 
 

 : التوقيتات المحددة التجار للخدمة : ثالثًا 
 .يتم إصدار البطاقة خالل أسبوع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة

 
         

  
 
  
 

ستندات          ب م دد ، أو طل ت المح ى التوقي ه ف ى الخدم صول عل دم الح ه ع ي حال صال     ف ك االت سمى يمكن ت أي م افيه  تح الغ أض  أو مب

 : بإحدى  الجهات التأليه 

 ت : المحافظــة  

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المرآز الرئيسي بالقاهرة ت: هيئة الرقابة اإلدارية 

 :مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت 
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