
رقم الوثيقة (.........................)
التاريخ      /     /       14هــ

الواقعة  الزراعيــة  ا�رض  على  اللجــنة  وقـوف  تمَّ   ، 14هـ       /      / المـــوافق     ....................... يـــوم  فــي  أنه 
في......................................................... التـابعة لخــــدمات فـــــرع/ مركز خدمــــــة ..................................................................   
والعـائدة للمواطن / .................................................................. حـــامــل البطاقة رقم (.........................................................) 

والتي حدودها كالتالي:

1. أن الحدود وا�طوال وا�حداثيات ُمطابقة للطبيعة، وأن ا�رض ُمحياه قبل تاريخ 1388/7/6هــ
2.عدد ا�بار(...............................................) وفرة المياه ..............................................طريقة الري ..........................................
3.ا�حيائيات الموجودة .....................................................................................................................................................................

المساحة الُمحياة (  .......................................................................  م  ) 

هذه الوثيقة ال ُيعتمد عليها في تملك ا�رض، وعلى المـــزارع التقــــدم للجهات المختصة الستخراج حجة 
استحكام ِوفق ا�نظمة والتعليمات. 

تصديق فرع/مكتب البيئة والمياه والزراعة  بــ                    تصديق صندوق التنمية الزراعية بــ                       تصديق إمارة/محافظة/مركز بــ  

شماًال:

مندوب صندوق التنمية الزراعيةمندوب البيئة والمياه والزراعةمندوب ا�مارة

ا�سم

بيان

التوقيع

جنوبـًا:

شرقـًا:

غــربــًا:

وطول الضلع:

وطول الضلع:

N 
E

وطول الضلع:

وطول الضلع:

المساحة االجمالية:

واحداثياتها كالتالي:

E

وثيقـــــة مؤقــــتة
لغرض االقتراض 
مــــن صــنـــــــدوق
التنمية الزراعـية

N 

E
N 

N 
E

E
N 

E
N 

واتضح للجنة حسب الوثائق والرسم الكروكي الموضح خلف النموذج، ا�تي:



متطلبات الحصول على القرض:

الرفع المســـاحي
لـ�رض المـــــراد 
االقتراض عليها
(رســم كـروكي)

يتقدم المزارع إلى فرع / مركــــز
خدمة صندوق التنمية الزراعية 
الواقــع في نطــاق ا�رض المـــراد 
االقــتراض عليها للحـصول على

 وثيقة نموذج ا�قتراض.

يقوم المـــزارع بعمل رفع مســاحي
للمساحة المحياة المراد االقتراض

عليـها، من مكتب معتمد.

يقـــــوم المــــــزارع بتــعــبئــــة
 النمــــــــوذج.

يـــقوم أعضــاء اللجــنة بتعبئـــة
 الوثيقـــة، وتصــــديقها من فرع

 وزارة البيئــــــة والمياه والزراعة، 
وا�مارة، ثم ُتحـــــال إلى صنــدوق 
التنميــــة الزراعـية رسميــــًا من

 قبل ا�مارة.

ُتعتـــــــبر هـــذه الوثيقــــــة صالحــــــة
 الستخـــــراج رخصة حفــــــر بئر، بعــد

 الرفع لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

 هذه الوثيقـــة ال ُيعــتــمد عليها 
في تملــك ا�رض، وعلى المــالك 
التقـــــدم للجـــهات المخـــــتصة
 الستخـراج حجة استحكـام ِوفق

 ا�نظمة والتعليمات.

يتم الوقوف على الموقع من قبل لجنة مشكلة من ا�مارة، والبيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية الزراعية وذلك لمطابقة 
الحدود وا�طوال واالحداثيات على الطبيعة، والتأكد من أن ا�رض محياه قبل 1388/7/6هـ كما جاء في ا�مر السامي رقم 1492/4/م 

وتاريخ 1406/8/20 هـ.
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