إجراءات إصدار تصرٌح تشغٌل محجر
المستندات واإلجراءات المتبعة بشأن ( استغالل محجر – تجديد استغالل محجر ) :
ٌ-1تمدم المواطن بطلب موضح به المولع المراد التشغٌل به (طلب إرشاد) مرفك به بٌان بالمعدات المملوكه للطالب مع تمدٌم
ما ٌلً :
·
·
·
·
·

ماٌفٌد ملكٌته لها
سابمة أعمال
صورة من بطالة الرلم المومى
البطالة الضرٌبٌة والسجل التجارى ( اذا كان الطالب شركة )
اٌصال كهرباء الثبات العنوان .

ٌ -2موم المشروع بإجراء المعاٌنة للمولع المرشد عنه (بإرشاد ممدم الطلب) .

فً حالة موافمة المشروع على المولع وعدم تعارضه مع المحاجر أوالمشروعات األخرى ٌتم إتخاذ اإلجراءات التالٌة :
·
·
·

ٌتم إستخراج رسم نظر( )2.40جنٌة من المشروع وٌوافى به إدارة المحاجر بالمحافظة .
ٌتم إجراء المعاٌنة بمعرفة الجٌولوجٌٌن بإدارة ومشروع المحاجر لرسم المحجر من عدمه .
تولع عدد ( )17خرٌطة مساحٌة لمولع المحجر ( وٌتم شراءها من مدٌرٌة المساحة بوالع  50جنٌها ًا للخرٌطة ) ٌتم
توزٌعهم كالتالً :






عدد ( )1خرٌطة إلدارة المحاجر .
عدد ( )1خرٌطة لمشروع المحاجر .
عدد ( )5خرائط لهٌئة اآلثار ببنً سوٌف (مصحوبا ًا بسداد مبلغ 50جنٌة لصالح صندوق خدمات
العاملٌن بالمجلس األعلى لآلثار) وٌتم على أساسها تحدٌدموعد إجراء المعاٌنة.
عدد ( )10خرائط لهٌئة عملٌات الموات المسلحة (فرع صندوق اإلسكان) .

*بعد ورود مطالبة هٌئة العملٌات للتوجه لفرع إعداد الدولة للحرب فً البدء فً الدراسة ٌتم سداد رسم معاٌنة
المحجر 2000جنٌة وٌتم على أساسها تحدٌدموعد إجراء المعاٌنة الالزمة بمعرفة لجنة هٌئة العملٌات مشكلة من :
·
·
·
·
·

فرع إعداد الدولة للحرب .
محطة الالهون العسكرٌة .
سالح اإلشارة .
الدفاع الجوي .
المخابرات العسكرٌة .

*بعد ورود الموافمات من هٌئة اآلثار وهٌئة عملٌات الموات المسلحة ٌتم إخطار المواطن للحضور الى ممرالمشروع
إلنهاء إجراءات التصرٌح بالتشغٌل وسداد المبالغ التالٌة :
·
·
·

تأمٌن لدره  20000جنٌها ًا.
رسوم مرالب أثار لدرها  500جنٌها ًا .
رسوم التحالٌل الكمٌائٌة ولدرها  300جنٌها ًا .

*مدة التصرٌح سنة لابلة للتجدٌد مالم ٌخالف المصرح له شروط التصرٌح .
في حالة تجديد المحجر :
ٌموم مستغل المحجر( المصرح له بالتشغٌل من لبل ) بسداد مبلغ  2000جنٌها ًا وتمدٌم عدد  3ثالث خرائط إلنهاء إجراءات
تجدٌد موافمة هٌئة عملٌات الموات المسلحة على تشغٌل المحجر وذلن كل ستة شهور .

