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 ...................مدیریة الطب البیطرى بمحافظة 
 ................................الوحدة البیطریة بــ 

 
 إیصال

 ………………………………    الطلب المقدم من السید ……………………………استلمت أنا 
 ………………وقید الطلب برقم  مستوفیا كافة متطلبات الحصول على الخدمة یةأن  طلب التأمین على الماشبش

 /     /    بتاریخ     
 /     /   التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة     

 
 توقیع الموظف المختص                                                         

                                                    (                          )  



 
 
 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 

الخ  دمات عل  ى تیس  یر الحص  ول  ف  ى ش  أن  ١٩٩٨ س  نة ٤٢٤٨وفق  ا لق  رار رئ  یس مجل  س ال  وزراء رق  م      

 .ح االراضى  بوزارة الزراعة واستصال التأمین على الماشیةطلبخدمة الجماھیریة ومنھا 

 .٢٠٠٥ / ١١/  ١  تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج الصادر بتاریخ        

 ) والمحافظ ات   ووزارة الزراع ة واستص الح االراض ى   كثمرة للتعاون بین الجھاز المركزى للتنظ یم واإلدارة             (

والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقیت ات الزمنی ة المح ددة إلنجازھ ا أو     من تحدید للمستندات واألوراق،   

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

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوًال 

 .بطاقة تسجیل حیوان   -

 :مقررة للحصول على  الخدمة الغ  البالم:ثانیًا

 .الیتم تحصیل مبالغ عند تقدیم الطلب  -

   والمعلن  ة ٨/١٠/٢٠٠٣نس  ب رس  وم الت  امین عل  ى الماش  یة طبق  ا لق  رار مجل  س ادارة الص  ندوق ف  ى       وتتح  دد        

 .باللوحة االرشادیة فى مواقع اداء الخدمة 

 ملحوظة 

ت امین ف ى حال ة التع ویض الكام ل ودون اخ الل         ) ١ (من قیم ة الحی وان باس تمارة      %) ٩٣٫٧٥( نسبة التعویض 

 الخ  اص بانش  اء الص  ندوق ویغط  ى مخ  اطر  ١٩٥٩لس  نة / ٢٢٨بالقواع  د المنظم  ة لص  رف التع  ویض بالق  انون رق  م   

 . ضمان عھدة المربى – السطو – الحریق –النفوق والذبح االضطرارى 

 
 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثًا 

 .ى الماشیة فى أقرب وحدة بیطریة فور تقدیم الطلبیتم التأمین عل

 
 

ف ى حال ھ ع دم الحص ول عل ى الخدم ة ف ى التوقی ت المح دد ، أو طل ب مس تندات أو مب الغ  اض افیة یمكن ك االتص ال                

 : بإحدى الجھات التالیة 

 :المحافظــــــــة  ت     

 ٧٦٠٤٤٢٩/٠٢فاكس   / ٧٦٠٣٤٨٦ / ٧٦٠٣٤٨٥:صندوق التأمین على الماشیة  بالقاھرة ت 

  ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢:بالقاھرة تى المركز الرئیس: ھیئة الرقابة اإلداریة  

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت

 
  


