
  وزارة الزراعة                 
 الهيئة العامة للخدمات البيطرية        

 لجنة المشتريات الخارجية للمستحضرات البيطرية واألعالف
 
 

 طلب
 التصريح باستيراد الحيوانات واللحوم والمنتجات الحيوانية والمخلفات الحيوانية

 
 
 

 ات البيطرية واألعالفلجنة المشتريات الخارجية للمستحضر رئيس/   السيد  
 

  تحية طيبة وبعد ،،،
 

 ………….…………………………………………………أرجو التكرم بالموافقة على التصريح  باستيراد 
 ……………………………………………………………… …………………………………مندوب شرآه 

 .………الفاآس /رقم التليفون ..  ………………………………عنوان الشرآة المستوردة 
 . وفيما يلي بيانات الرسالة 

 ..…………………………المخلفات الحيوانية / المنتجات الحيونيه / اللحوم /   نوع وعدد الحيوانات -
 ………………………الكمية   ……………………………………:  اسم الصنف-
 ...……………………………………………………………………:  بلد المنشأ -
 .……………………………………………………………………:  ميناء الشحن-
 ..………………………………………………………………… ميناء الوصول  -
 ..……………………….……………………………………………………………………/   قيمة الفاتورة -
 ………………………….……………………………………………………………………/   جهة الشراء -
 .………………………………………………………………………………………………/   جهة الشحن -
 ……….….……….………………………………………………………………………/   جهة الوصول -
 …………………………………………………………… السعر االجمالى للرسالة -

 .فى حالة استيراد اللحوم   -  التالية  تدون البيانات
 .………الرقم الكودى………………… العنوان  .   …………………… اسم المجزر -

                                   
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 مقدمة                                                                                             
 / االسم                          
 / التوقيع                                                                  

 إيصال
 ..……….………………………………………الطلب المقدم من شرآه .. ………………استلمت أنا 

ا  ات ولحومه تيراد الحيوان صريح باس شأن  الت ستوفيا ب ة م ا الحيواني ة للحصول ومنتجاته ستندات المطلوب  الم
 .على الخدمة 

 /        /  بتاريخ      .. ……………………وقيد الطلب برقم 
                                         

  توقيع الموظف المختص 



 
 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة

 
يس مجلس        سيد رئ رار ال م   وفقا لق وزراء رق سنة  ٤٢٤٨ال سير الحصول     ١٩٩٨ ل  فى شأن تي

ة  ات واللحوم والمنتجات الحيواني تيراد الحيوان صريح باس ة الت ا خدم ة ومنه ى الخدمات الجماهيري عل
 ).الهيئة العامة للخدمات البيطرية ( والمخلفات الحيوانية بوزارة الزراعة 

  ١٢/٢٠٠٥  / ٣ فقا للوارد بهذا النموذج بتاريخ  وتلتزم الجهات اإلدارية والمعنية بتقديم الخدمة     
ة     يم واإلدارة ووزارة الزراع زى للتنظ از المرآ ين الجه اون ب رة للتع د ل.آثم ن تحدي ستندات م لم

واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها واإلعالن عن            
 -: رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها وأي مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو التالي 

 
 :  المستندات واألوراق المطلوبة -أوال  

 
 الصحية البيطرية يقدمللحصول على الموافقة  -
 .صورة مستند إثبات الشخصية  واألصل  لالطالع  -

 .  تفويض من الشرآة المستوردة لمقدم الطلب - 
   الفاتورة المبدئية للشراء مرفقًا بها طلب لالستيراد مطبوع عليه اسم الشرآة  المستوردة -         

 -:وبعد ورود الرسالة الى منفذ الحجر البيطري يقدم  
  .الموافقة الصحية البيطرية الصادرة من الهيئة بالشروط الواجب اتباعها عن االستيراد  - 

واردة        -          ة ال صحية البيطري شروط ال ًا لل الة طبق صاحبة للرس ة الم صحية البيطري شهادة ال   ال
ة            ة المختصة بدول سلطات البيطري بالموافقة  الصحية البيطرية على أن تكون صادرة من ال

 .وعليها خاتم الدولة ومصدقا عليها من السفارة المصرية .منشأال
 -  شهادة المنشأ موثقة من السفارة المصرية بدولة المنشأة

    
  :  المبالغ المقررة للحصول على الخدمة -ثانيا  

 
    واحد فى األلف من قيمة الفاتورة المبدئية فى حالة التقدم إلى لجنة المشتريات الخارجية   -  
 .     للمستحضرات البيطرية وأصناف األعالف  

ديل   ٨٨ لسنة ٣٤٨  يتم تحديد رسوم الحجر البيطري طبقا للقرار الوزاري رقم        -            فى شأن تع
م  دول رق القرار  ٢الج صادر ب ري ال ر البيط ة الحج ق بالئح سنة ٤٧ المراف  ١٩٦٧ ل

  ) ٢٥المادة ( قانونــي وتعديالته 
ة      ١٩٨٣ لسنة ١٣ة الطبية طبقًا للقانون رقم     رسوم الدمغ  -    ات المهن الطبي اد  نقاب شأن اتح  ب

  ١٩٩٤ لسنة ٢٤والمعدل بالقانون رقم 
 التي تحتفظ بها الوحدة ال يتحمل المتعامل بها التصريحفي حالة تعدد نسح وصور :      ملحوظة 

 سوى  الضريبية المستحقة على نسخة او صورة مستحقة 
  

   : لتوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة   ا-ثالثا  
                                                  

   ثالثة أيام للموافقة على االستيراد فى حالة سالمة الموقف الوبائي من تاريخ تقديم الطلب -
 .   مستوفيا 

الموافقة فى         وفى حاله استيفاء بعض الموافقات من الجهات الخارجية يتم الحصول على -
 .خالل أسبوع 

   يتم إصدار اإلفراج المحجرى عن الرسالة المستوردة بعد ورود نتائج الفحوص المعملية -
                                                          .         وفقا لمدة الحجر وذلك طبقا لنوع آل رسالة 

 
فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية 

 -: تحت اى مسمى يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية 
   ٣٣٦٢١٥٩-٣٣٧٢٤٩٨:       الهيئة العامة للخدمات البيطرية 

   ٠٢  /٢٩٠٢٧٢٨:        هيئة  للرقابة اإلدارية  المرآز الرئيسي بالقاهرة  ت 
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