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 الحصول على خدمة  الحاكمة إلجراءاتالقواعد

 الرعاية التناسلية والتلقيح الصناعى
حصول على الخدمات الجماهيرية ال تيسيرفى شأن  1998لسنة  4248وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم    

 زارة الزراعة واستصالح االراضى  .خدمة الرعاية التناسلية والتلقيح الصناعى بوومنها 
 27/1/2008بتاريخ تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقــا للـوارد بهـذه اللوحة اإلرشادية الصادرة 

( من الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة ووزارة الزراعة واستصالح االراضى والمحافظاتكثمرة للتعاون بين  ) 
المحددة إلنجازها ، أو  الزمنية ت واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتاتتحديد للمستندا

كما تلتزم الجهات  ،ة لذلك ترتب المسئولية ـــوأى مخالف، اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها 
عالن القواعد التالية على جماهير ة بكافة المواقع التى تؤدى هذه الخدمة وااالدارية بتوفير لوحات ارشادي

 -المتعاملين :
 أوال : المستندات واألوراق المطلوبة :

 تؤدى هذه الخدمة بدون مستندات . -
 ثانيا : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :

 قر ش    جنيه
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جنيهات الغير ( سعر جرعة السائل المنوى المجمد للتلقيحة  ثمانية) 

 الواحدة .
  758وذلك طبقا لقرار وزير الزراعة واستصالح االراضى رقم  

 2006لسنة 
) خمسون قرشا الغير ( سعر السائل النيتروجينى المستخدم فى حفظ 

 التلقيحة .
  2869وذلك طبقا لقرار وزير الزراعة واستصالح االراضى رقم 

 .2001لسنة 

 .جنيهات ونصف الغير ( سعر التلقيحة الواحدة  ثمانيةاالجمالى )  8           50     

 : بالنسبة للرعاية التناسلية- 

جنيه ) جنيهان فقط الغير ( قيمة الكشف التناسلى للحيوان الواحد يضاف اليه ثمن العالج الالزم للحالة  2
 . 1993لسنة  566صالح االراضى رقم وذلك طبقا لقرار وزير الزراعة واست

  المسح التناسلى الشامل يقدم بالمجان 
 -ثالثا: التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :

 تلتزم جهة االدارة بتقديم خدمة الرعاية التناسلية والتلقيح الصناعى فور العرض على طبيب الوحدة .
 

لطالبى الخدمة االتصال بها فى حالة عدم الحصول على  كما تلتزم جهة االدارة باالعالن عن الجهات التى يمكن
 -الخدمة وفقا لهذه القواعد :

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

 مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظــــة ت :  

 لوحة ارشادية


