
 العريبة مصر جمهورية
 الزراعة وزارة
 البيطرية للخدمات العامة الهيئة

 حيوان تسجيل بطاقة
 الحيوان رقم

 الرمز
 /       /      التسجيل تاريخ
 الحيوان نوع

 الجنس
 الساللة
 /        /      الحيوان ميالد تاريخ

 : المميزة والعالمات االوصاف
 الحيوان صاحب اسم

 قومى رقم بطاقة صاحب
 الحيوان رقم

 مدنى سجل مكتب
 ةالمحافظ   المركز    الناحية
 مدير الطبيب توقيع        الوحدة طبيب توقيع
 البيطرية اإلدارة

 
 : اآلتية الحاالت فى البطاقة هذة تسلم
 البيطرية السلطات من طلبها عند
 الجديد المالك الى ومنى البيع عند التسجيل مكتب الى
 الذبح عند المجزر طبيب الى

 سابقة لبطاقة تالف كبدل
 

 الحيوان ملكية تغيير

 المالك اسم  التاريخ
 ورقم الجديد

  البطاقة

 توقيع المحافظة المركز  الجهة
 والختم الطبيب

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 



 ( تناسلى - جراحى - باطنى) العالج بيان
 

 عن االبالغ تاريخ
  المرض

 وتوقيعة الطبيب اسم  العالج  التشخيص

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 التأمين بيانات
 السابق التأمين

 السابقة التأمين استمارة رقم
 /     /     تاريخها
 الحالى التأمين

 رقم
 استمارة
 التأمين

 تاريخ
 التأمين

 القيمة التأمين رسم
 االساسية

 مالحظات  التصرف 

  بيع ذبح نفوق جنيه قرش جنيه قرش  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

    
       
 التأمين شروط

 األمراض من وخالى جيدة صحية بحالة عليه التأمين عند وانالحي يكون ان
 للخدمات العامة الهيئة من المقررة الوقائية بالتحصينات الحيوان تحصين تم يكون ان

 البيطرية
 التأمين بدء قبل كاملة المقررة التأمين رسوم سداد يتم
 السليمة للمواصفات مطابقة الحظيرة تكون ان
 عليه المؤمن للحيوان الكاملة والرعاية التغذية تتوافر ان



 الماشية على التأمين صندوق
 : لك ويقدم منك ياخذ التأمين صندوق
% 25 قدرها إضافية إعانة صرف مع الحيوان قيمة من% 75 يوازى مجزى تعويض صرف

 بديلة ماشية لشراء المنصرف التعويض قيمة من
 العالج صندوق خالل من الصندوق نفقة على البيطرية بالوحدة عليه المؤمن الحيوان عالج

 البيطرى االقتصادى
 الكوارث حاالت فى اإلعانات صرف

 
 ؟ كامل تعويض على تحصل تىم

 إخطار يجب سقوطة وعند الحيوان باذن التامين رقم وجود من دائما والتأكد المحافظة يجب
 فاقد بدل لتركيب البيطرية الوحدة

 والمعدية الوبائية األمراض من للوقاية لتحصينها التحصين لجات الى ماشيتك قدم
 واتبع البيطرية الوحدة طبيب الى فورا توجه ماشيتك على مرضية اعراض ظهور عند

 للعالج بالنسبة البيطرية التعليمات
 فورا البيطرية الوحدة طبيب ،يخطر الحيوان نفوق حالة فى
 وتفريغ الحيوان تجويف مع فورا البيطرية الوحدة طبيب يخطر االضطرارى الذبح حالة فى

 الجسم عن الرأس فصل عدم مع احشائه
 

 الوقائية التحصينات

 الختم  وتوقيعه الطبيب اسم  التحصين تاريخ  اللقاح اسم

    

    

    

    

    

    

 
 مالحظات

 المستوردة للحيوانات محجرية بيانات

 من الغرض  السن الحيوان نوع
 االستيراد

 الموافقة وتاريخ رقم
 االستيرادية

  تربية تسمين فورى ذبح  

      

      

      

      

      

      

 
   

 
 



 
 
 
 

 النهائى التصرف
 : الرمز   : الحيوان رقم

 
 نفوق  ذبح

 :   /    / النفوق تاريخ   :   /    /    الذبح تاريخ
 النفوق سبب    بالذبح التصريح سبب

 للفحص للمعامل أرسلت التى العينات   الذبح فيه تم الذى المجزر
 اللحوم على الكشف نتيجة

 
 : المعملى الفحص نتيجة

 اللحوم مشترى اسم
 والختم الوحدة طبيب توقيع    والختم الوحدة طبيب توقيع

 
 

 والختم المجزر طبيب توقيع
 

 البيطرى الطب مديرية
 محافظة

 الخدمة على الحصول إلجراءات الحاكمة القواعد
 على الحصول تيسير شأن فى1998 نةلس 4248 رقم الوزراء مجلس رئيس لقرار وفقا

 والدواجن الحيوانات وتحصين عالج خدمة ومنها الجماهيرية الخدمات
 بتاريخ الصادر النموذج بهذا للوارد وفقا الخدمة بتقديم المعنية اإلدارية الجهات تلتزم
 واستصالح ووزارةالزراعة للتنظيم المركزى الجهاز بين للتعاون كثمرة) 27/1/2008

 ( والمحافظات األراضى
 الزمنية والتوقيتات الخدمة على للحصول المطلوبة والمبالغ واألوراق للمستندات تحديد من

 لذلك مخالفة وأى - علىها للحصول المقدم الطلب فى رأيها عن االعالن أو ، إلنجازها المحددة
 -: التالى النحو على وذلك - المسئولية ترتب

 : المطلوبة واالوراق المستندات:  أوال
 حيوان تسجيل بطاقة

 : الخدمة على للحصول المقررة المبالغ:  ثانيا
 : الكشف أجور

 للرأس( جنيهات اربعة) قرش 400 الحيوانات
 جنيهات ستة الرسمية العمل أوقات وبعد الوحدة داخل الكشف مقابل
 صاحب يوفر ان على جنيهات ثمانية الرسمية العمل أوقات واثناء الوحدة خارج الكشف مقابل
 للطبيب االنتقال وسيلة الحالة

 للرأس(  قروش خمسة) والدواجن الطيور
 للرأس(  جنيهات خمسة) جنيه 5(  والقطط الكالب) المدللة الحيوانات

 للرأس(  جنيهات عشرة) جنيه10 الفروسية خيول
 للراس( قرشا خمسون) قرش50 الزينة طيور



 للرأس(  جنيهان) جنيه 2 التأمين والمجازر الجر طيور
 للبند بالنسبة% )50 بنسبة السابقة الفئات تزاد الوحدة داخل العمل مواعيد بعد الكشف

4،5،6،7،8) 
 (4،5،6،7،8 للبند بالنسبة) السابقة الفئات تضاعف الوحدة مقر خارج الكشف
 العالج بعد مرتان أقصى بحد الطبيب يحددها التى العالج مدة طوال أجر بدون للعالج التردد
 جديدة حالة تعتبر وبعدها االول
 : العالج أجور

 طبقا ادارية مصاريف% 10 اليها مضاف تكلفتها حسب المنصرفة االدوية ثمن يحصل
 البيطرية للخدمات العامة الهيئة تعدها التى االدوية جميع السعار المحددة للكشوف

 : اإلجبارية التحصينات
 - المتصدع الوادى حمى - القالعية الحمى - البقرى الطاعون حمى: التالية لالمراض مجانا
 الدموى العجول تسمم - الضأن جدرى - الخيل طاعون- العقدى الجلد
 : الخدمة إلنجاز المحددة التوقيتات: ثالثا

 اليوم نفس فى والكشف للعالج بالنسبة
 االمراض أنواع من نوع لكل الزراعة وزارة تعليمات حسب اإلجبارية للتحصينات بالنسبة

 
 اضافية مبالغ أو مستندات طلب أو المحدد التوقيت فى الخدمة على الحصول عدم حالة فى

 مسمى اى تحت
 : التالية الجهات بإحدى االتصال يمكنك

 : ت   المحافظة
 02/2902728: ت  بالقاهرة الرئيسى المركز:  االدارية الرقابة هيئة
 : ت بالمحافظة االدارية الرقابة مكتب


