
 نماذج      ) ٩(مركز المعلومات 

 

 وزارة الزراعة وإستصالح األراضى 
 ................مدیریة الزراعة بمحافظة 

 ....................اإلدارة الزراعیة بمركز 
 .......................لجمعیة التعاونیة الزراعیة بناحیة ا

 
 

 طلب إستخراج بطاقة حیازة زراعیة 
 

 

     بطالب الحیازة بیانات خاصة 
 عائلیة 

رقم البطاقة ................................ .االسم 
مكتب السجل مدنى ............  تاریخ اإلصدار .......................................

..................... 
.....................................................................................العنوان

............................................................... 
 ) صاحب انتفاع  –مستأجر  –مالك ( صفة طالب الحازة 

متضمنھ كافة ........................... زراعیة خدمات رقم  ٣ومرفق استمارة 
 . البیانات المطلوبة والمستندات المؤیدة لھا 

 :    /    /تحریرا فى 
 توقیع مقدم الطلب

)                           ( 
 

 إیصال
الطلب المقدم من السید ……………… استلمت أنا 

…………………………………….....……. 
مستوفیًا كافة متطلبات ..……………………………………بشأن 

 الحصول على الخدمة
/    بتاریخ     ............. ……وقید الطلب برقم ) الرسوم / المستندات ( 
/٢٠٠٩ 

 ٢٠٠٩/     /از الخدمة    التاریخ المحدد النج
 
 
 
 
 
 



 نماذج      ) ٩(مركز المعلومات 

 

 المستندات المطلوبة : أوال 
 خدمات زراعیة مستوفاه  ٣إستمارة  -١
 : المستندات المؤیدة لطلب الحیازة وفقا لما یلى  -٢
 ملكیة یسند رسمى  -

صورة عقد ملكیة مسجل بالشھر العقارى ناقل للتكلیف أو عقد بیع إبتدائى 
جمعیة أو أثنین من أعضائھا أو مصدقا على صحة توقیعاتھ من رئیس ال

 ) األصل لإلطالع ( حكم قضائى نھائى یثبت ملكیة أو إشھار حق اإلرث 
شھادة سلبیة أو + كشف رسمى حدیث من مصلحة الضرائب العقاریة  -

 . شھادات تصرفات عقاریة من الشھر العقارى 
 ملك بالمیراث 

 ) إن وجد ( سند ملكیة المورث  -
 . إعالم وراثة شرعى للمورث یبین الورثة الشرعیین  -
محضر قسمة رضائى أو قضائى بین الورثة یبین نصیب كل منھم مفرزًا  -

 . ومحدداً 
 مساحات مستأجرة من الغیر  -
عقد إیجار محرر طبقا ألحكام القانون المدنى محدد المدة والقیمة  -

 . اإلیجاریة 
 حق االنتفاع  -
 فاع یشرط أن یكون مسجال بالشھر العقارى سند حق االنت -

النسبة لألراضى المملوكة للدولة فعلى اإلدارة الزراعیة المختصة الرجوع 
إیجار  –مالك ( الى الجھة المالكة لتحدید صفة النسب وفقا لنوع الحیازة 

 ) حق االنتفاع  –
 الرسوم المقررة إلداء الخدمة : ثانیاً 

ة الزراعیة طبقا لقرار نائب رئیس الوزراء جنیھ واحد ثمن بطاقة الحیاز
بتحدید شأن المطبوعات الحیازة  ١٩٩٦لسنة  ١٣٠٣ووزیر الزراعة رقم 

  ٩٧/٢٠٠٠الزراعیة للدورة الحیازیة 
 -: ثالثا 

یتم اصدار البطاقة خالل اسبوع من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیا 
 المستندات المطلوبة 
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 تعدیل أول
 ١/٨/١٩٩٩صدر من وزیر الدولة للتنمیة اإلداریة بتاریخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.......................................................................................................... 

تندات أو رسوم إضافیة ی    ك  في حالة عدم الحصول على الخدمة في التوقیت المحدد  ، أو طلب مس مكن
 :االتصال بأحد الجھات التالیة 

 ٥٨٦٩١٩٣/ ت : المحافظة 
 بالبرید: الرقابة اإلداریة 

 ٢٦٠٣٢٠٠/ ت : وزارة التنمیة اإلداریة 
 


