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 محافظة    
 مديرية الطب البيطرى      

 طلب ترخيص مجزر جديد

 

 السيد الدكتور/ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية 

 تحية طيبة وبعد ،،، 

 الى :ارجو التفضل بالموافقة على انشاء مجزر وبياناتى كالت 
 اسم مقدم الطلب  : ..................................................................................................
 رقم البطاقة المدنية : ................................................................................................

 ..................................................................... محافظة .........................العنوان : ....
 تخصيص ( –) ملك      2موقع المجزر .............................................. مساحته         م

 

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

 التوقيـــع : ...............      
 نتيجة المعاينة                                                 

 -انه فى يوم     /      /          اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة :
 

.............  ............        .................................. 
 

.........................        .................................. 
 

 لمعاينة مجزر جديد .
  -رأى اللجنة :

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

 يعتمد ،                               
 رئيس لجنة المعاينة                         
         ......................... 
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 محافظة      

 إيصال
 ………………………….………………الطلتتب المقتتدم متتن الستتيد    ……………………… استتتلمأ انتتا  
 . (  المبالغ لمستنداأ) ا  ول على الخدمةــــــــــــــــــــــــــترخيص مجزر جديد  مستوفيا كافة متطلباأ الحصبشأن طلب 

 . بتاريخ            ……………وقيد الطلب برقم  
                     توقيع الموظف المختص          التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة                                   

                                     (……………… )  



  

 حصول على الخدمة القواعد الحاكمة إلجراءات ال
 

حصتول علتى الختدماأ ال تيستيرفىشتأن  1998لستنة  4248 رقتم وفقا لقرار رئيس مجلتس التوزراء
 ترخيص مجزر جديد .الجماهيرية ومنها خدمة طلب 

 ـتتـخبتاري تلتتتزم الجهتتاأ اإلداريتتة المعنيتتة بتقديــتتـم الخدمتتة وفقـتتـا للـتتـوارد بهـتتـ ا النمتتو   الصتتادر
واستصتتت   الجهتتتاز المركتتتزظ للتنظتتتيم واادار  ووزار  الزراعتتتة لتعتتتاون بتتتين كثمتتتر  ل) 2008 3  27  

 والمبتتالغ متتن تحديتتد للمستتتنداأ وا ورا " والمحافظتتاأ(  " الهيئتتة العامتتة للختتدماأ البيطريتتة ااراضتتى
المحتدد  إلنجازهتا أ او اإلعت ن عتن رايهتا فتى الطلتب  الزمنيتة المطلوبة للحصول علتى الخدمتة والتوقيتتاأ

 -:و لك على النحو التالى   -واظ مخالفة ل لك ترتب المسئولية  -قدم للحصول عليها الم
 

 : أوال : المستندات واألوراق المطلوبة
 

 صور  من مستند اثباأ الشخصية  ) ااصل ل ط ع ( -

 رسم هندسى معتمد من مهندس انشائى . -

   شأن بتقديم الموافقاأ التالية :فى حالة الموافقة المبدئية على انشاء المجزر يلتزم صاحب ال 
 ترخيص من الحى المزمع انشاء المجزر به . .1

 موافقة جهاز شئون البيئة . .2
 موافقة مديرية الشئون الصحية التابع لها الموقع . .3
 

 ثانيا : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
 قرش    جنيه 
 ساب الهيئة العامة للخدماأ البيطرية (   ) الف جنيه مصاريف معاينة تحصل لح 1000      -          

 " للمجازر الخاصة فقط " . 
ث ثة جنيهتاأ ضتريبة نوعيتة علتى التترخيص النهتائى   عشتر  قتروش رستم تنميتة )    3    10           

 .  موارد (
             التى تحتفظ بها مديرية الطب البيطرى               الترخيصملحوظة : فى حاله تعدد نسخ او صور 

لدواعى العمل بها فال يتحمل المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخة واحدة او 
 صورة واحدة من تلك النسخ او الصور .

 
 ثالثا: التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :

 
ارهتا بالموافقتة وتعلتن جهتة اادار  قر هتتم الموافقة المبدئية على الطلتب خت ل شتهر متن تقديمت              

 على الترخيص خ ل شهر من تاريخ اانتهاء من كافة اانشاءاأ وتوفير المستنداأ .

 

 
 

أو مببالغ إضبافية تحبت أى  حالة عدم الحصول على هذه الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلبب مسبتندات فى

 مسمى يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية :

 المحافظة  أ :

 02  2902728دارية : المركز الرئيسى بالقاهر  أ : هيئة الرقابة اإل

 مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة أ :


