
 مدیریة الزراعة بمحافظة
 اإلدارة الزراعیة بمركز 

 الجمعیة التعاونیة الزراعیة بناحیة 

 
 تالف بطاقة حیازة زراعیة/ طلب إستخراج بدل فاقد 

 

 

 ……………………………………………………… مدیر الجمعیة الزراعیة بناحیة/ السید 

 تحیة طیبة وبعد

 :زراعیة وفقا للبیانات التالیةتالف لبطاقة حیازة / أرجو التكرم باستخراج بدل فاقد 

 .…………………….…………………………………………………… رقم الحیازة 

 .……………………….. ) صاحب حق انتفاع – مستأجر –مالك  ( صفة الحائز ………………اسم الحائز 

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

 .)…وكیل ـ ولى طبیعى ـ وصى ـ قیم  ( صفتھ القانونیة…………… )ائزغیر الح( اسم مقدم الطلب 

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

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،

 

                             توقیع  مقدم الطلب                                                 /    /          تحریرًا فى   

(                          )                                                                                                          

 مدیریة الزراعة بمحافظة

 اإلدارة الزراعیة بمركز 

 ناحیة الجمعیة التعاونیة الزراعیة ب

 ایصال

 …………………………..……………الطلب المقدم من السید .. ………………استملت انا 

 .….………تالف بطاقة حیازة زراعیة وقید الطلب برقم / مستوفیًا كافة متطلبات الحصول على خدمة استخراج بدل فاقد 

 .ویتم استخراج البطاقة المطلوبة فى ذات الیوم /      /     بتاریخ      

 توقیع الموظف المختص               
(                         ) 



 
 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 
 

 تیسیر الحصول على الخدمات الجماھیریھ ومنھا خدمھ طلب شـأنفى ١٩٩٨لسنة  ) ٤٢٤٨( لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم وفقا

 الزراعة واستصالح األراضي  ، تلت زم الجھ ات اإلداری ة المعنی ة  بتق دیم الخدم ة       زارةبوتالف بطاقة حیازة زراعیة / إستخراج بدل فاقد   

 واستص الح االراض ى     ب ین وزارت ى التنمی ة االداری ة  والزراع ة      كثم رة للتع اون   -١/٨/١٩٩٩وفقا للوارد بھذا النموذج الصادر بت اریخ         

ب  ة للحص ول عل  ى الخدم  ة ، والتوقیت  ات الزمنی  ة المح  ددة النجازھ  ا او     م  ن تحدی  د للمس  تندات واالوراق، والمب  الغ المطلو-والمحافظ ات  

 : واى مخالفھ لذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالى . االعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا 

 

 :المستندات و األوراق المطلوبة : أوًال 
 .اإلیصال الدال على سداد رسم استخراج البطاقة -

 .ة التالفة فى حالة استخراج بدل تالفالبطاق -
 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانیا 

  .١٩٨٥ لسنة ٥٩ من  قرار وزیر الزراعة رقم ١٦تالف حیازة زراعیة طبقًا للمادة / عشرة قروش رسم استخراج بطاقة بدل فاقد  *

 .١٩٩٦لسنة   ١٣٠٣لزراعة رقم  من قرار وزیر ا١مائة قرش ثمن بطاقة الحیازة طبقًا للمادة    *

 

 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة: ثالثا 
 .تالف بطاقة حیازة زراعیة  فى ذات یوم تقدیم الطلب مستوفیا/       تلتزم جھة اإلدارة بتقدیم خدمة  طلب إستخراج  بدل فاقد 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ندات أو مبالغ إضافیة  تحت أي مسمى یمكنك االتصال بإحدى فى حالھ عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مست
 -:الجھات التالیة 

 
 :  المحــــافظــــــــــــــة  ت 

                  

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المركز الرئیسى بالقاھره ت : ھیئھ الرقابھ االداریھ 
 

 : مكتب الرقابھ االداریھ بالمحافظة ت 


