
 نماذج      ) ٩(مركز المعلومات 

 

 
 
 

 مدیریة الزراعة واستصالح األراضى 
 مدیریة الزراعة بمحافظة الجیزة 

 اإلدارة الزراعیة بمركز 
 الجمعیة التعاونیة الزراعیة بناحیة 

     
 تالف بطاقة حیازة زراعیة/ طلب إستخراج بدل فاقد 

 
 مدیر الجمعیة الزراعیة بناحیة / السید 

 تحیة طیبة وبعد ،،،،،          
  -:تالف لبطاقة حیازة زراعیة وفقا للبیانات التالیة / كرم باستخراج بدل فاقد أرجو الت

 رقم الحیازة 
صاحب  –مستأجر  –مالك ( صفة الحائز                                 اسم الحائز 
 ) حق انتفاع 

     تاریخ وجھة إصدارھا          ) عائلیة / شخصیة ( رقم البطاقة المدنیة للحائز 
   

ولى طبیعى  –وكیل ( صفتة القانونیة               ) غیر الحائز ( اسم مقدم الطلب 
 )     قیم  –وصى  –

تاریخ وجھة             ) عائلیة / شخصیة ( رقم البطاقة المدنیة لغیر الحائز 
     إصدارھا 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،،
 

 /     /   تحریرا فى    
                                                          

 توقیع مقدم الطلب
(                         ) 

 إیصال
ا  تلمت أن ید  ……………… اس ن الس دم م ب المق الطل

…………………………………….....……. 
أن  ات  ..……………………………………بش ة متطلب توفیًا كاف مس

 الحصول على الخدمة
تندات (  وم / المس د الطل) الرس رقم وقی اریخ     ............. ……ب ب /    بت
/٢٠٠٩ 

 ٢٠٠٩/     /التاریخ المحدد النجاز الخدمة    
 
 
 
 
 



 نماذج      ) ٩(مركز المعلومات 

 

 
 
 
  -:المستندات واألوراق المطلوبة  -:أوًال 
  اإلیصال الدال على سداد رسم استخراج البطاقة. 
  البطاقة التالفة فى حالة استخراج بدل تالف . 

 -:الرسوم والمبالغ الالزمة ألداء الخدمة  -:ثانیًا 
تالف حیازة زراعیة طبقًا / رسم استخراج بطاقة بدل فاقد  -:عشرة قروش  *

 . ١٩٨٥لسنة  ٥٩من قرار وزیر الزراعة رقم  ١٦للمادة 
من قرار وزیر الزراعة رقم  ١ثمن بطاقة الحیازة طبقًا للمادة  -:مائة قرش  *

 ١٩٩٦لسنة  ١٣٠٣
  -:التوقیت الزمنى  -:الثًا ث

تالف بطاقة حیازة / نلتزم جھة اإلدارة بتقدیم خدمة طلب إستخراج بدل فاقد 
 . زراعیة فى ذات یوم تقدیم الطلب مستوفیا 

 
 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ
 تعدیل أول

 ١/٨/١٩٩٩صدر من وزیر الدولة للتنمیة اإلداریة بتاریخ 
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ
........................................................................................

.................. 
ب مستندات      ت المحدد  ، أو طل في حالة عدم الحصول على الخدمة في التوقی

 :أو رسوم إضافیة یمكنك االتصال بأحد الجھات التالیة 
 ٥٨٦٩١٩٣/ ت : المحافظة 

 دبالبری: الرقابة اإلداریة 
 ٢٦٠٣٢٠٠/ ت : وزارة التنمیة اإلداریة 

    
 


