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 د الحاآمة إلجراءات  الحصول على الخدمةالقواع
 

م    وفقا لقرار  رئيس مجلس الوزراء             سنه    ٤٢٤٨رق واطني      فى شأن      ١٩٩٨ ل سير حصول الم  نتي
وزارة الزراعة   ـــــ ب ) تجديد مزرعة سمكية  / ترخيص   طلب   (على الخدمات  الجماهيرية ومنها خدمه       

ذا               تلتز )الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية      (  وارد به ا لل ة وفق م الجهات اإلدارية  المعنية  بتقديم الخدم
اريخ صادر  بت وذج ال ة   ٢٠٠٧ /   ٢ / ٢٢   النم ين وزارة الزراع اون ب رة للتع از وآثم  الجه

ة                      ى الخدم ة  للحصول عل الغ المطلوب المرآزي للتنظيم واإلدارة  من تحديد  للمستندات واألوراق والمب
ات ة والتوقيت ا  الزمني ددة إلنجازه ا  .  المح دم للحصول  عليه ب المق ي الطل ا ف   -أو اإلعالن عن رأيه

 :وذلك على النحو التالي . وأي مخالفة لذلك ترتب المسئولية 
    -:المستندات واألوراق  المطلوبة   :  أوال

 
 .واألصل لالطالع   صورة تحقيق الشخصية  *        

  ) االصل ( التجديد فقط الرخصة المنتهية عند            *  
*    .)اصل موافقة المالك + صورة (  سند الملكية او عقد االيجار مشفوع بموافقة المالك

 ..مبينا عليها مساحة وموقع المزرعة المراد اقامتها ) ٢٥٠٠ : ١( اربع خرائط بمقياس    *  
  .صدرى الرى والصرف مرسم آروآى يوضح عليه    *  
ويجب أن يقدم رسم . جميع االعمال االنشاءات الصناعية من اصل وصورة رسم تخطيطى ل   *  

 .ل شهرين بعد الحصول على الموافقة التفصيلى للمشروع خ
  ..االيصال الدال على سداد الرسوم    *  

     
  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :  ثانيا

 
 قرش    جنية     

    ان أو جزء من الفدانرسم ترخبص للفد) جنيهان  (   ٢
    سنويا/ مقابل خدمة وتنمية للفدان  ) تجنيها ثالثة   (  ٣
                 .مقابل تحديد الحدود وابعاد الفدان) تجنيها ثالثة   (   ٣

 )ثالثة جنيهات ضريبة نوعيةعلى الرخصة ، عشرة قروش رسم تنمية موارد  (     ٣    و١٠      
 

ة  ة تع: ملحوظ ى حال سخ ف ل  اودد ن ال يتحم ا ف ل به دواعى العم ة ل ه الجه تفظ ب ى تح رخيص الت  صور الت
  .المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخة أو صورة  من تلك النسخ او الصور 

 : التوقيتات المحددة النجاز الخدمة : ثالثا 
تخراج     تم اس رخيص ي اريخ الح     /  الول  الت ن ت ابيع م الث اس الل ث د خ ات  تجدي ى الموافق صول عل

 )الخ ......االثار / الرى / الزراعة ( المطلوبة من الجهات المعنية ومنها 
 
 
 

اضافية تحت   حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد او طلب مستندات إضافية او مبالغ        *  
 :اى مسمى يمكنك االتصال باحدى الجهات التالية 

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢:  آز الرئيسي القاهرة  المر–هيئة الرقابة اإلدارية 
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