
  وزارة الزراعة واستصالح األراضى 
 صندوق التأمين على الماشية 
 .……………… مديرية الطب البيطرى بمحافظة

 

 لوحة إرشادية 
 

 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على خدمة عالج الحيوان المؤمن عليه
  لدى صندوق التأمين على الماشية  بنظام العالج االقتصادي 

 ة صندوق التأمين على الماشيةو صرف األدوية على نفق
 

ا م    وفق وزراء رق س ال يس مجل رار رئ سنة  ) ٤٢٤٨( لق ى ١٩٩٨ل ـأنف دمات     ش ى الخ واطنين عل صـول الم راءات ح سيط إج  تب

ى الماشية                   أمين عل ة صندوق الت ى نفق ة عل الجماهيرية ومنها خدمه عالج الحيوان المؤمن عليه بنظام العالج االقتصادي و صرف األدوي

وزارة ة      ب ديم الخدم ة  بتق ة المعني ات اإلداري زم الجه صالح األراضي ،تلت ة واست صادرة    الزراع ادية ال ة االرش ذه اللوح وارد به ا لل  وفق

ستندات      - واستصالح االراضى والمحافظات  الزراعة  و وزارتى التنمية االدارية    آثمرة للتعاون بين     - ١٧/٣/٢٠٠١بتاريخ   د للم  من تحدي

والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول         طلوبة للحصول على الخدمة ،    واألوراق والمبالغ الم  

ة و                               ذه الخدم ؤدى ه ى ت ع الت ة المواق ادية بكاف وفير لوحات إرش ة بت عليها ، وأى مخالفه لذلك ترتب المسئولية ، آما تلتزم الجهات اإلداري

 ـ: إعالن القواعد التالية على جماهير المتعاملين  

 
 : المستندات واألوراق المطلوبة : ال أو

 .تأمين حيوان  ) ١(   ـ استمارة             

 .              ـ بطاقة تسجيل حيوان مؤمن عليه سارية 

 

 :ـ المبالغ المقررة للحصول على الخدمة:ثانيا 
 

 تقدم هذه الخدمة مجانا  -
 

 :المحددة إلنجاز الخدمة ـ التوقيتات:ثالثا 
 

إلدارة بتقديم خدمة عالج الحيوان المؤمن عليه لدى صندوق التأمين على الماشية  بنظام العالج  االقتصادي تلتزم جهة ا -

 . وصرف األدوية على نفقة  صندوق التأمين على الماشية في نفس اليوم  

 
لة عدم الحصول على الخدمة وفقا لهذه آما تلتزم جهة اإلدارة باإلعالن عن الجهات التى يمكن لطالبى الخدمة االتصال بها في حا        

 : القواعد و هي  

 : المحــــافظــــــــــــــة  ت 

 ٧٦٠٣٤٨٦ / ٧٦٠٣٤٨٥ت : صندوق التأمين على الماشية  بالقاهرة 

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المرآز الرئيسى بالقاهره ت : هيئه الرقابه االداريه 

 : مكتب الرقابه االداريه بالمحافظة ت 
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