
 محافظة
 مدیریة الزراعة

 االدارة الزراعیة بـــ
 الجمعیة التعاونیة الزراعیة بــ

 طلب نقل حیازة زراعیة

 ..................................رقم الحیازة .............................................اسم المنقول منھ الحیازة
 ..........................................................................: ...................................العنوان 

 بیانات المساحة المطلوب نقل حیازتھا
 اسم الحوض م الحدود حق انتفاع ایجار ملك

 غربى شرقى بحرى قبلى ف ط س ف ط س ف ط س
  

 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 

 فقط          الجملة 
 ف..............ط ............. س ................ ومقدارھا ......................  الحیازة رقم وذلك نقال الى

: ......................................................................................................... باسم السید 
 ...........................................................................: .............................وذلك بسبب 

........................................................................................................................ 
    توقیع المنقول الیھ الحیازة      توقیع المنقول منھ الحیازة:    /      /     تحریرا فى 

( ....................... )                                ( .......................... )        
  :.........................رأى الجمعیة الزراعیة فى صحة البیانات الخاصة بالمساحة المطلوب نقل حیازتھا

........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

           توقیع مدیر الجمعیة  یازة توقیع مسئول الح      /    :    /تحریرا فى 
( ...................... )                               ( .................... )          

 :عما اذا كانت توجد مدیونیة للبنك من عدمھ ................. رأى بنك التنمیة واالئتمان الزراعى بمحافظة
........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
 دیر البنك      توقیع م       :     /      /تحریرا فى 

(....................)                                                                                        
 

 مدیریة الزراعة بمحافظة
 .............االدارة الزراعیة 

 الجمعیة التعاونیة الزراعیة بــ
 إیصال

 ………………………….………………/ د  الطل  ب المق  دم م  ن الس  ی    ………………………/اس  تلمت أن  ا  
  .)الرسوم / المستندات (  ول على الخدمةــــــــــــــــــــــــــنقل حیازة زراعیة  مستوفیا كافة متطلبات الحصبشأن طلب 

 /      /بتاریخ    . ……………وقید الطلب برقم  
          /         /                       التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة            

 توقیع الموظف المختص            
 

                            )  …………………………(   



 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 

 
حصول على الخدمات ال تیسیرشأن   فى١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨  رقموفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء     

 .زراعیة بوزارة الزراعة واستصالح االراضى نقل حیازة الجماھیریة ومنھا خدمة طلب 

  ١/١١/٢٠٠٥ــخ بتاری تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیـــم الخدمة وفقــا للــوارد بھــذا النموذج الصادر  

الح االراضى ــــالجھاز المركزى للتنظیم واالدارة ووزارة الزراعة واستصكثمرة للتعاون بین  ( 

  الزمنیة المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات والمبالغد للمستندات واألوراقمن تحدی) والمحافظات

 وأى مخالفة لذلك ترتب -المحددة إلنجازھا ، أو اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا 

 -: وذلك على النحو التالى  -المسئولیة 

 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 
 ) .االصل لالطالع (ات الشخصیة صورة مستند اثب .١
صورة محضر قسمة عرفى مصدقا / صورة عقد بیع ابتدائى/ اتفاق كتابى موقع علیة من الطرفین .٢

على التوقیعات فیھا من الشھر العقارى او من رئیس مجلس ادارة الجمعیة التعاونیة الزراعیة 
 ) .االصل لالطالع ( المختصة وعضوین من اعضائھا ، 

  صورة حكم قضائى نھائى فى مسألة حیازة تم تنفیذه قانونا لصالح طالب النقل او         
 ) .االصل لالطالع ( 

 صورة عقد مسجل ناقل للملكیة ما لم یحتفظ فیھ البائع بالحیازة بصفتھ مستأجرا او صاحب حق   او         
 ) .االصل لالطالع ( انتفاع 

 .المستأجر الحائز / اة المالك  اعالم وراثة شرعى فى حالة وفاو         
اقرار الحائز بتحملھ جمیع الدیون المستحقة على االرض محل التنازل عن الحیازة الیة جھة كانت  .٣

 ).مستوفیا الدمغة ( 
 -:ملحوظة ھامة 

  من قرار وزیر الزراعة ١٨یجب االلتزام بمراعاة اشتراطات نقل الحیازة الواردة بالمادة  
 .لمعلنة باللوحات االرشادیة بمواقع اداء الخدمات  وا١٩٨٥ لسنة ٥٩رقم 

. 
 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 

جنیھ واحد ثمن بطاقة الحیازة الزراعیة وذلك فى حالة ما اذا كان المنقول الیھ الحیازة لیس لھ بطاقة  
 .حیازة زراعیة 

 
 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا

 .ن تاریخ تقدیم الطلب اسبوع  م 

 

 
أو مبالغ إضافیة تحت أى مسمى   حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستنداتفى

 :یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

 :المحافظة  ت 

 ٠٢/ ٢٩٠٢٧٢٨: المركز الرئیسى بالقاھرة ت : ھیئة الرقابة اإلداریة 

 :حافظة ت مكتب الرقابة اإلداریة بالم


