
 " هـ ١"نموذج                        الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية  
  للثروة السمكية ..………………منطقة 

 
 استخراج بطاقة صيدطلب 

 )بدل تالف / بدل فاقد/ تجديد/ اول مرة  ( 
 ………………………………………………………………… ..…… مقدم  لمكتب مصايد

   ...........…………………………………………….……………….…ب ــــــــــــــلااسم ط
 /  / بتاريخ   ……… اإلصدار  جهة…………القوميالرقم / عائلية /شخصية: رقم البطاقة

 .…………………….….……….  :م لعضويتهانضاسم الجمعية التعاونية لصائدي األسماك الم
 .  …………………..… .………: رقم  العضوية /     /                   تاريخ العضوية      

 برار/  طاقم المرآبأفرادمن / صياد/ رئيس المرآب/ مالك المرآب:                      ة الصف
 رقم                                        صادرة من مكتب مصايــد : بيانات بطاقة الصيد السابقة 

   /                                           /  في تنتهي/     /                                           بتاريخ     
  بدل تالف  /بدل فاقد / تجديد /    صرف              : سبب  الطلب 

 /       /                           تحريرا في         
               توقيع الطالب

 
 :تعتمد صحة البيانات الواردة بهذا الطلب 

 عيةرئيس الجم  شيخ الصيادين
 :االســــــــم  

 
 :التوقيـــــع 

 
 خاتم الجمعية/    /                                                                      تحريرا       

      
 جنية       قرش    

  ) الغبر…………………….……فقط وقدرة    ( ………………تحصل الرسم وقدرة 
 /      /بتاريخ     ..  ………………….………  مالتحصيل رقبقسيمة 

 (             ) صفحة   (           )  ح  بمكتب المصايد تحت رقم  . ع ٨١وقيدت بدفتر 
                 

  توقيع أمين الخزينة            
 /     /تحريرًا فى    

            )(           يعتمد ،           ويستخرج بطاقة صيد                رئيس المكتب   
  /       / تحريرا فى               
 

                    الموظف المختص                    /     / بتاريخ    ……رقم  بطاقة صيد صرف لة 
    /    /                                          تحريرا فى     

          
       صاليا

 …………/الطلب المقدم من السيد.………موظف بمكتب مصايد ال.. ……………استلمت أنا 
مستوفيا المستندات واالوراق )  بدل تالف/ بدل فاقد/ تجديد/ صرف (بشأن استخراج بطاقة صيد 
 /     /بتاريخ      .………………المطلوبة وقيد الطلب برقم 

ا /      /لتاريخ المحدد النجاز الخدمة         
 

 مختص         توقيع الموظف ال
(                       )                                                                                    



    القواعد الحاآمة إلجراءات  الحصول على الخدمة
 

وزراء        يس مجلس ال رار  رئ ا لق م  وفق سنه ٤٢٤٨رق سير الحصو١٩٩٨ ل ى شأن تي  ل ف
ه     على الخدمات  الجما    ا خدم ة ومنه ة صيد    طلب  " هيري د  / صرف (استخراج بطاق دل  / تجدي ب

ة      )الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية      (  بوزارة الزراعة    )تالفبدل  / فاقد تلتزم الجهات اإلداري
رة    ٢٠٠٧ /   ٢ / ٢٢  المعنية  بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر  بتاريخ               آثم

ين اون ب ة  وزللتع ستندات   وارة الزراع د  للم ن تحدي يم واإلدارة  م زي للتنظ از المرآ الجه
أو اإلعالن  . واألوراق والمبالغ المطلوبة  للحصول على الخدمة  والتوقيتات المحددة إلنجازها     

سئولية           - للحصول عليها عن رأيها في الطلب المقدم       ذلك ترتب الم ى    .   وأي مخالفة ل ك عل وذل
 :النحو التالي 

    -:المستندات واألوراق  المطلوبة   :  أوال
  :تجديد يقدم/  فى حالة صرف البطاقة أول مرة )١    (
 .واألصل لالطالع   صورة تحقيق الشخصية  *        

 .صورة فوتوغرافيــــة ) ٢(عدد *   
 .اصل الموقف من التجنيد لمن فى سن التجنيد   *  
 أو مايفيد اشتراآه فى التأمينات االجتماعية / اعية اصل ايصال سداد التأمينات االجتم   *  

   *   .الول مرة فقط ) للمياه الداخلية والبحيرات  ( صحيفة الحالة الجنائية
   *   . المنتهية فى حالة التجديد بطاقة الصيد

    ( :تالف البطاقة يقدم / فى حالة بدل فاقد )٢
   ةالرخصة التالفة أو ما يثبت فقد الرخص   *   
 

  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :  ثانيا
 

 قرش    جنية     
 فاقد/ للبطاقة بدل تالف ) عشرون قرشا            ( و٢٠      

    مطبوعات ) جنيهان       ( ٢
    تغليف) جنيها واحد       ( ١

 .قيمة البطاقة سنويا  ) وربعجنيها       ( ١     و ٢٥     
 

    . خمس سنوات ويتم تجديدها لمدة مماثلة  سنة او كون مدة البطاقةت: ملحوظة 
 
 : التوقيتات المحددة النجاز الخدمة : ثالثا 

ستوفيا ، وفى                ٢٠يتم استخراج بطاقة صيد الول مرة خالل         • ديم الطلب م اريخ تق ا من ت  يوم
 .تالف تستخرج فة نفس اليوم / حالة التجديد أو بدل فاقد 

 
 

 
الغ                   حالة  فى  *   ستندات إضافية او مب عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد او طلب م

 :اضافية تحت اى مسمى يمكنك االتصال باحدى الجهات التالية 
 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢:   المرآز الرئيسي القاهرة –هيئة الرقابة اإلدارية 

 ٢٦٢٠١١٨ -٢٦٢٠١١٩: الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية                  


	الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية                        نموذج  "1 هـ "
	طلب استخراج بطاقة صيد
	       وفقا لقرار  رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنه 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات  الجماهيرية ومنها خدمه " طلب استخراج بطاقة صيد (صرف/ تجديد / بدل فاقد/ بدل تالف) بوزارة الزراعة ( الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ) تلتزم الجهات الإدارية  المعنية  بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر  بتاريخ    22 / 2 /   2007  كثمرة للتعاون بين وزارة الزراعة و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  من تحديد  للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة  للحصول على الخدمة  والتوقيتات المحددة لإنجازها . أو الإعلان عن رأيها في الطلب المقدم للحصول عليها -  وأي مخالفة لذلك ترتب المسئولية . وذلك على النحو التالي :



