
 االراضى واستصالح الزراعه وزارة
 الماشيه على التامين صندوق
 بمحافظة البيطرى الطب مديرية

 
 الماشيه على التامين صندوق من النفوق او الذبح عند تعويض صرف طلب

 
 الحيوان صاحب اسم

 االقامه محل
 000000000000الحيوان نوع

 انثى/  ذكر الجنس
 00000000التامين استماره رقم

 /    / التامين تاريخ
 00000000الحيوان تسجيل بطاقه رقم

 نفوق/  اضطرارى ذبح الحاله
 00000000000يوم: النفوق/  الذبح وساعه تاريخ

 /     /    الموافق
 0000000ومي: االبالغ وساعة تاريخ

 /     /    الموافق
 /   /   فى تحريرا

 00000000000المنتفع توقيع
 

 ايصال
 0000000000السيد من المقدم الطلب00000000انا استلمت
 على التامين الصندوق من النفوق او الذبح عند تعويض صرف خدمة على الحصول متطلبات كافة مستوفيا
 الطلب وقيد الماشيه

 تاريخه من يوما 21 خالل التعويض صرف ويتم/   /       بتاريخ00000برقم
 0000000المختص الموظف توقيع

 
 الخدمه على الحصول الجراءات الحاكمه القواعد

 المواطنين حصول اجراءات تبسيط شان فى 1998 لسنة 4248 رقم الوزارء مجلس لقرار وفقا
 صندوق من النفوق او الذبح عند تعويض صرف طلب خدمة ومنها الجماهيريه الخدمات على

 بتقديم المعنيه االداريه الجهات تلتزم االراضى واستصالح الزراعه بوزارة الماشيه على التامين
 بين للتعاون كثمرة 17/3/2001 بتاريخ الصادر النموزج بهذا للوارد وفقا الخدمه

 للمستندات تحديد من والمحافظات االراضى واستصالح والزراعيه االداريه التنميه رتىوزا
 او النجازها المحدده الزمنيه والتوقيتات الخدمه على للحصول المطلوبه والمبالغ واالوراق
 عليها للحصول المقدم الطلب فى رايها عن االعالن

 :التالى النحو على وذلك المسئوليه ترتب لذلك مخالفه واى
 

 :المطلوبه واالوراق المستندات: اوال
 تامين 1 استماره صوره -
 حيوان تسجيل بطاقه -
 الجنائيه او العارضه الحوادث حالة فى الشرطه محضر صوره -
 اال الحيوان راس من قطعه عدم بشرط الحيوان اذن من التامينى الرقم به  المثبت الجزء -

 الذبح ماتم اذا الحيوان ذبح على بالتشريح القائمه البيطريه الطبيه اللجنه طاليق عن
 المجازر باحد االضطرارى

 



 :الخدمه على للحصول المقرره المبالغ: ثانيا
 مجانا الخدمه تقدم

 :الخدمه النجاز المحدده التوقيتات ثالثا
 خالل الماشيه على التامين صندوق من النفوق او الذبح عند تعويض بصرف االداره جهة تلتزم

 الى المختصه البيطريه الجهه من كامله  والنمازج المستندات وورد تاريخ من يوما عشر خمسه
 بالقاهره الماشيه على التامين لصندوق الرئيسى المركز

 
 اضافيه المبالغ او مستندات طلب او المحدد التوقيت فى الخدمه على الحصول عدم حالة فى

 باحدى االتصال  يمنك مسمى اى تحت
 :التاليه الجهات

 :ت المحافظه
 7603486/7603485 ت:  بالقاهره الماشيه على التامين صندوق

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


