
 محافظة
 البيطرى الطب مديرية

 الجلود سلخ مهنة مزاولة رخصه تجديد/  استخراج طلب
 البيطرى الطب مديرية مدير/ الدكتور السيد
 وبعد،،،،، طيبه تحيه
 : بى الخاصه البيانات يلى وفيما الجلود سلخ مهنة مزاولة رخصه تجديد/  استخراج على بالموافقه التكرم ارجو
 000000واللقب االسم
 000000الميالد تاريخ
 0000000الميالد جهة
 00000الشخصيه تحقيق البطاقه رقم

 0000000 اصدارها وجهة تاريخ
 0000000الجنسيه
 000000/  مؤقتا مؤجل/ معافى/ الخدمه ادى التجنيد من الموقف

 0000000االقامه محل
 00000فيه تدريب تم الذى المجزر اسم
 000000الى  0000من000 التدريب فترة
 00000السابق الترخيص رقم:  التجديد عند

 000000000 االنتهاء تاريخ
 واالختبار الطبى الكشف نتيجة مرفق

 االحترام فائق بقبول وتفضلو
 /   /    فى تحريرا
 000000التوقيع

 عامين كل الجلود سلخ مهنة مزاولة رخصه تجديد يتم ملحوظه
 

 محافظة
 البيطرى الطب مديرية

 
 ايصال
 000000/السيد من المقدم الطلب 000000انا استلمت

 الخدمه على الحصول متطلبات كافة مستوفيا الجلود سلخ مهنة مزاولة رخصة تجديد/  استخراج شان فى
 العملى االختبار نتيجه وورد تاريخ من اسبوع خالل  الترخيص تجديد/  استخراج ويتم
 /   /   بتاريخ 000000برقم الطلب وقيد

 00000000المختص الموظف توقيع

 
 الخدمه على الحصول الجراءات الحاكمه القواعد

 الجماهيريه الخدمات على الحصول تيسير شان فى 1998 لسنة 4248 رقم الوزراء مجلس رئيس لقرار وفقا
 تلتزم االراضى واستصالح الزراعه بوزارة الجلود سلخ مهنة مزاولة رخصه تجيد/  استخراج خدمة ومنه

 للتعاون كثمرة 17/8/2015 بتاريخ الصادر النموزج بهذا للوارد وفقا الخدمه بتقديم المعنيه االداريه الجهات
 للمستندات تحديد من والمحافظات االراضى واستصالح الزراعه ووزارة واالداره للتنظيم المركزى الجهاز بين

 رايها عن االعالن او النجازها المحدده الزمنيه والتوقيتات الخدمه على للحصول المطلوبه والمبالغ واالوراق
 :التالى النحو على وذلك المسئوليه ترتب لذلك مخالفه واى عليها للحصول المقدم  الطلب فى

 
 : المطلوبه واالوراق المستندات:  اوال

 :التاليه المستندات تقدم مره الول الرخصه استخراج عند
 لالطالع االصل القومى الرقم بطاقه صوره
 يقل اال االحوال جميع فى ويستلزم السن بتقدير طبيه شهاده او منها رسمى مستخرج او الميالد شهاده صوره

 طالب سن
 لالطالع االصل سنه 18 عن الخدمه
 لالطالع االصل التجنيد من الموقف من صوره



 معتمدون سالخون بها يوجد التى المجازر عدا فيما الجلود سلخ مهنه على التدريب اجتياز شهادة
 االبصار قوة وتحديد المعديه االمراض من بخلوه صحيه  شهاده

 6*4 حديثه فوتوغرافيه صوره 2عدد
 والكتابه القراءه اجاده مايفيد

 الدمغه مستوفيا  الخدمه الداء المطلوبه المبالغ سداد على الدال االيصال
 المبالغ سداد على الداله االيصاالت الى باالضافه حديثه صحيه شهادة بتقديم الرخصه تجديد عند ويكتفى

 المطلوبه

 
 :الخدمه على للحصول المقرره المبالغ ثانيا

 الرخصه استخراج رسم   5جنيه
 الرخصه استخراج 15 رسم                  
 2011 لسنة االداريه والمصروفات المطلوبات 35 تكلفة                  
 2011 لسنة 1532 رقم الوزارى القرار من 11 للماده طبقا                 
 البيطريه للخدمات العامه بالهيئه الموحد الخزانه لحساب نوريدها يتم                

 قانون من     66للماده طبقا المحدد الرسم قيمة من% 10 بواقع وهى الدخل على ضريبه        5
 بمصلحة والتحصيل الخصم لنمازج المركزيه لالدراره تورد 2005 لسنة 91 رقم الدخل على الضريبه

 المصريه الضرائب
 وتعديالته 1980 لسنة 111 رقم الدمغه قانون من 89 للماده طبقا نوعيه ضريبه     3

 لسنة 147 رقم الموارد تنميه رسم قانون من 9 بند االولى الماده لحكم اعماال موارد تنمية رسن      10
 وتعديالته 84
 

 ملحوظه
 يتحمل بها العمل لدواعى البيطرى الطب مديرية بها تحتفظ التى الترخيص صور او نسخ تعدد حالة فى

 من 8 للماده طبقا الصوره او النسخ تلك من واحده صوره او نسخه على المستحقه الضريبه معها المتاعمل
 ترخيص رسم  جنيه 50 مبلغ يدفع عامين كل الرخصه تجديد حالة فى وتعديالته 1980 لسنة 111 رقم قانون
  1532 رقم الوزراى القارا من 12 للماده طبقا
 بعاليه اليها المشار التنميه ورسم الضرائب  ذات سداد من 2011 لسنة
 بالهيئه الموحد الخزانه لحساب توريدها يتم  اداريه مصاريف جنيه 35 مبلغ يدفع الرخصه تلف او فقد حالة فى

 جنيهات ثالثة سداد مع 2011 لسنة 1532 رقم الوزارى القارا من 13 للماده طبقا البيطريه للخدمات العامه
 الدخل على ضريبه ونصف
 موارد تنميه رسم شقرو عشرة نوعيه ضريبه جنيهات وثالثه

 

 :الخدمه النجاز المحدده التوقيتات ثالثا
 

 االختبار نتيجة وورد تاريخ من اسبوع غايته موعد فى مره الول الجلود سلخ مهنة مزاولة رخصة استخراج يتم
 تاريخ من اسبوع غايته الموعد فى الرخصه تجديد يتم كما البيطريه للخدمات العامه الهيئه تجربة الذى العملى

 الطلب تقديم
 

 مسمى اى تحت اضافيه المبالغ او مستندات طلب او المحدد التوقيت فى الخدمه على الحصول عدم حالة فى
 باحدى االتصال  يمنك

 :التاليه الجهات
 :ت المحافظه

 02/2902728 ت:  بالقاهره الرئيسى المركز:  االداريه الرقابه هيئة
 : ت بالمحافظه االداريه الرقابه مكتب


