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 اكمة لألداء وللحصول على اخلدمةالقواعد احل
 

ة   ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقًا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم  في شأن تیسیر الحصول على خدم
 .طلب نقل حیازة زراعیة بقطاع الزراعة واستصالح االراضى

ة   تلتزم الجھات اإلداریة بالنموذج الصادر من وزیر الدولة للتنمیة اإلداریة بتحدید الرسوم الالزم
ة          ات اإلداری ا وال یجوز للجھ ة النجازھ ات الزمنی ة والتوقیت ذه الخدم إلجراءات طلب الحصول على ھ
نص        وارد ال ر ال طلب مستندات او تحصیل رسوم أو تقاضى مبالغ تحت اى مسمى من المسمیات غی

خالف علیھا في النموذج مع االلتزام بتقدیم الخدمة في التوقیت المحدد لھا ، ویلغى كل نص أو حكم ی
 ـ :ما یلي

 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : اوًال 
ھ من الطرفین      -١ ع علی ي         ( اتفاق كتابي موق دائي ـ محضر قسمة عرف ع ابت د بی ي   ) عق مصدقًا عل

تم      د بخ صحة التوقیع علیھ بالشھر العقاري أو من رئیس الجمعیة وعضوین من أعضائھا ویعتم
د       الجمعیة ، او حكم قضائي نھائي في مسألة حی ل ، أو عق ب النق ًا لصالح طال ذه قانون ازة تم تنفی

اع       األصل  ( مسجل ناقل للملكیة ما لم یحتفظ البائع بالحیازة بصفتھ مستأجرًا وصاحب حق انتف
 .المستأجر الحائز/ ، أو إعالم وراثة شرعي في حالة وفاة المالك ) لالطالع 

ھ من    -٢ ع فی ین من أعضائھا       إقرار تنازل من الحائز مصدقًا علي صحة التوقی ة واثن یس الجمعی رئ
 ).مستوفیًا الدمغة( ومختومًا بختم الجمعیة 

ة    -٣ ك التنمی ازل لبن ل التن ین مح ى الع ون عل د تك ي ق ة الت ل المدیونی ل بتحم ب النق ى طال رار عل إق
 ).مستوفیًا الدمغة ( واالئتمان الزراعي أو اى جھة حكومیة أخرى 

 

 :ة الرسوم المقررة ألداء الخدم: ثانیًا 
ھ       یس ل ازة ل ھ الحی ول إلی جنیھ واحد ثمن بطاقة الحیازة الزراعیة وذلك في حالة ما إذا كان المنق

 .بطاقة حیازة زراعیة
 :التوقیت الزمني المقرر للخدمة : ثالثًا 

 أسبوع من تاریخ تقدیم الطلب
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 تعدیل أول

 ١/٨/١٩٩٩صدر من وزیر الدولة للتنمیة اإلداریة بتاریخ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.......................................................................................................... 
في حالة عدم الحصول على الخدمة في التوقیت المحدد  ، أو طلب مستندات أو رسوم إضافیة    

 :یمكنك االتصال بأحد الجھات التالیة 
 ٥٨٦٩١٩٣/ ت : افظة المح

 بالبرید: الرقابة اإلداریة 
 ٢٦٠٣٢٠٠/ ت : وزارة التنمیة اإلداریة 


