
 
 محافظة .........

 مديرية الطب البيطرى 

 

 طلب

 والرومى والبط الحصول على سالالت محسنة من الكتاكيت 

 

  السيد االستاذ / مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة  .................

 

حسنة مقدمه لسيادتكم ............................................. بخصوص طلب الحصول على سالالت م

 -مـن الكتاكيت والبط والرومى وفقا للبيانات التالية :

 محل االقامة .........................................................................................................

 ...............................موقع المزرعة ......................................... قسم / مركز ...............

 نوع الكتاكيت ....................... الساللة .................. العمر ................. الكمية ....................

 
 واننى مستعد لسداد قيمة االعداد المطلوبة ، 

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

 

 مقدم الطلب 
 االســــم : ..................                                                                                          

 الصفـــة : .................                                                                                          
 ..التوقيـــع : ...............      

 
 
 
 
 

 محافظة ...........
 مديرية الطب البيطرى 

 إيصال
 ………………………….………………الطلتتب المقتتدم متتن الستتيد /  ……………………… استتتلمت انتتا /

ول ـــــــــــــــــــــــــتـالحصول على سالالت محسنة متن الكتاكيتت والتبط والرومتى  مستتوفيا كافتة متطلبتات الحصبشأن طلب 
 .  على الخدمة

 . بتاريخ    /      /……………طلب برقم وقيد ال 
 التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة            /         /                                

 توقيع الموظف المختص            
 

                                      (………………… )  



 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 

 
حصول على الخدمات ال تيسيرفىشأن  1998لسنة  4248 رقم رار رئيس مجلس الوزراءوفقا لق

 الحصول على سالالت محسنة من الكتاكيت والبط والرومى .الجماهيرية ومنها خدمة طلب 

 تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر

الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة ووزارة الزراعة ثمرة للتعاون بين ك )2005 /1/10بتاريخ  

المطلوبة للحصول على  والمبالغ من تحديد للمستندات واألوراق ( المحافظاتو الح االراضىــــواستص

واى  -المحددة إلنجازها ، او اإلعالن عن رايها فى الطلب المقدم للحصول عليها  الزمنية الخدمة والتوقيتات

 -:وذلك على النحو التالى   -خالفة لذلك ترتب المسئولية م

 

 : أوال : المستندات واألوراق المطلوبة

 صورة مستند تحقيق الشخصية  ) االصل لالطالع ( -

 صورة من ترخيص المزرعة . ) االصل لالطالع ( -

 

 ثانيا : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :

 مجانا . 

 

 ة إلنجاز الخدمة :ثالثا: التوقيتات المحدد

يتم الحصول على االعداد المطلوبة من السالالت المحسنة من الكتاكيت  والبط والرومى خالل              

 عشرة ايام من تقديم الطلب مرفقا به المستندات المطلوبة .

 

 

 

 
 

ية تحت أى أو مبالغ إضاف حالة عدم الحصول على هذه الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات فى

 مسمى يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية :

 المحافظة  ت :

 02/ 2902728هيئة الرقابة اإلدارية : المركز الرئيسى بالقاهرة ت : 

 مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت :


