
 …….…محافظة 
 مديرية الطب البيطرى

 

 
 طلب ترخيص فتح مركز بيطرى لبيع وتداول االدوية البيطرية 

 
 

 السيد األستاذ / رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية
 

 تحية طيبة وبعد ...
ت أرجو التكرم بالموافقة على منحى ترخيص فتح مركز بيطرى لبيع وتداول األدوية البيطرية وفقا للبيانا

 -التالية :
 .. ………………….. الجنسية :…………………………………………………………………اسم طالب الترخيص 

 …………………….……………قسم / مركز …………………………………………..………………محل اإلقامة 
 ……………………..………….. المساحة ……………………………………………………موقع المركز البيطرى

 ………………………………قم القيد بالهيئة . ر………………………….……رقم القيد بنقابة األطباء البيطريين 
                    

 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
 

 مقدمـــــه              
 ………………...…………:  االســــم                            تحريرا فى :       /          /

 : ............................ الصفـــة               
 ……………………………:  التوقيــع               
                    
                         

 

 
 
 
 
 
 
 

 ………………محافظة 
 مديرية الطب البيطرى

 إيصال
 .………….…………………………الطلب المقدم من السيد /  ………………………………………استلمت أنا /  

مركتتز بيطترى لبيتع وتتداول األدويتتة  مستتوفيا كافتة متطلبتات الح تول علتتى خدمطططتطة طططططتطلب تترخيص فتتح
 بتاريخ          /         / ……………قيططد الطلب برقطططم والبيطرية 

 التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة        /           /
 توقيع الموظف المختص                                                                                         

                                                                                    (……………………………) 

 

 

 



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

تيستتير الح تتول علتتى الختتدمات فتتى نتت ن  1998لستتنة  4248 رقتتم وفقتتا لقتترار رئتتي  مجلتت  التتوزراء
تح مركتز بيطترى لبيتع وتتداول اةدويتة البيطريتة بتوزارع الزراعتة طلتب تترخيص فتالجماهيرية ومنها خدمتة 
 واست الح اةراضى .

  1/4/2005بتاريخ تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديطططم الخدمة وفقططا للطتطوارد بهطتط ا النمتو ل ال تادر
 ( ووزارع الزراعة واست الح اةراضتى والمحافظتات الجهاز المركزى للتنظيم واةدارع)كثمرع للتعاون بين 

المحتددع إلنجازهتا  الزمنية المطلوبة للح ول على الخدمة والتوقيتات والمبالغ من تحديد للمستندات واألوراق
و لتت علتى   -وأى مخالفتة لت لت ترتتب المستئولية  -، أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للح ول عليهتا 

 -:النحو التالى 
 -المستندات واألوراق المطلوبة : -أوال :

 ترخيص الحى بالموافقة على استغالل المكان فى نناط بيع وتداول األدوية البيطرية . -

  ورع البطاقة النخ ية / العائلية ) األ ل لالطالع ( . -
  ورع البطاقة الضريبية ) األ ل لالطالع ( . -
  ورع السجل التجارى ) األ ل لالطالع ( . -
 . 6×  4مقا   مسيةربع  ور نعدد أ -
 رسم كروكى للمكان المطلوب الترخيص به . -
 مزاولة المهنة .وخطاب من نقابة األطباء البيطريين بما يفيد القيد فى سجالتها  -
 موعد للمعاينة . ديدإي ال سداد الرسوم اإلدارية بعد تح -

 -المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : -ثانيا :
         قرش     جنيه

 . ارية عن كل معاينة تجريها الهيئة) ألف جنيه ( م روفات إد  1000       -
 ) ثالثة جنيهات ضريبة نوعية على الترخيص النهائي + عنرع قروش رسم تنمية موارد(.       3       10

 
بها  ملحوظة : فى حالة تعدد نسخ أو صور الترخيص التى تحتفظ بها مديرية الطب البيطرى لدواعي العمل

فال يتحمل المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخة أو صورة واحدة من تلك النسخ 
 أو الصور .

 
 -التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة  :  -ثالثا : 
 يتم الح ول على الترخيص خالل نهر من تقديم الطلب مستوفيا متطلبات الح ول على الخدمة . 

 -ملحوظة :
يريات عن الشروط والمواصفات الخاصة بمزاولة نشاط بيع وتداول األدوية البيطرية وفقا تعلن كافة المد*  

 وذلك باللوحة اإلرشادية بمكان 2000لسنة  1834رقم  ةوزير الزراعمن قرار  4للوارد بالمادة رقم 
 تأدية الخدمة.

 

 

مسمى  أىلغ إضافية تحت فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبا

 -يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية :

 ………………………المحافظة ت : 

 3372498 الهيئة العامة للخدمات البيطرية ت :

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

 ……………………: ت  المحافظةب الرقابة اإلداريةمكتب 

 


