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 تجديد رخصة مزاولة مهنة سلخ الجلود  / طلب استخراج 

 مدير مديرية الطب البيطرى / السيد الدآتور 
 ……تحية طيبة وبعد 

 : تجديد رخصة مزاولة مهنة سلخ الجلود وفيما يلى البيانات الخاصة بى / أرجو التكرم بالموافقة على استخراج 

 .جهة الميالد                                تاريخ الميالد                                لقباالسم وال

  الجنسية                      .تاريخ وجهة صدورها              رقم بطاقة تحقيق الشخصية 

 )             / .مؤجل تجنيده/ معاف / أدى الخدمة العسكرية ( الموقف من التجنيد 

 محل اإلقامة 

 الى                فترة التدريب من                             تم التدريب فيهالذي المجزر أسم

  االنتهاءتاريخ                             رقم الترخيص السابق : عند التجديد 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام       
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  سنوات ٣يتم تجديد رخصه مزاولة مهنة سلخ الجلود آل : ملحوظة  •

 

 
 محافظة

مديرية الطب البيطرى
 إيصال

 / لطلب المقدم من السيد ا       استلمت أنا                                 
 ٠مستوفيا آافة متطلبات الحصول على الخدمةتجديد رخصة مزاولة مهنة سلخ الجلود / فى شأن  استخراج 

تجديد الترخيص خالل يومين من تاريخ ورود نتيجة / ويتم استخراج    / /     بتاريخ     ......... برقمبــــــــــــد الطلـــــــيـــوق 
 .من تاريخ تقديم الطلب للتجديد  / لالستخراجختبار العملى اال
   
 

 توقيع الموظف المختص                                                                              
    )                                                                                             (              



 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة
سنة    ٤٢٤٨  رقم وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء     ة          فى شأن      ١٩٩٨ ل ى الخدمات الجماهيري سير الحصول عل تي

 .تجديد رخصة مزاولة مهنة سلخ الجلود بوزارة الزراعة واستصالح االراضى / استخراج ومنها خدمة 
ات اإلد زم الجه وذج تلت ـذا النم ـوارد بهـ ـا للـ ة وفقـ ـم الخدم ة بتقديــ ة المعني ارياري صادر بت   ١/٤/٢٠٠٥ خال

ين  ( اون ب رة للتع يم واإلدارة آثم زي للتنظ از المرآ ات  الجه صالح االراضى والمحافظ ة واست ن   )ووزارة الزراع م
 المحددة إلنجازها ، أو اإلعالن      الزمنية  المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات      والمبالغ تحديد للمستندات واألوراق  

 -: التالي وذلك على النحو  - مخالفة لذلك ترتب المسئولية وآي -عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها 
 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 :         عند استخراج الرخصة ألول مرة تقدم المستندات التالية
 ). لالطالع األصل( خصية صورة بطاقة تحقيق الش -
ويستلزم فى جميع األحوال االيقل سن طالب الخدمة ( صورة شهادة الميالد أو مستخرج رسمى منها أو شهادة طبيه بتقدير سنه  -

 ).االصل لالطالع  ( ) سنه١٨عن 
 ).االصل لالطالع ( صورة من الموقف من التجنيد  -
 . عدا المجازر التى اليوجد بها سالخون معتمدون شهادة اجتياز التدريب على مهنة سلخ الجلود فيما -
 .شهادة صحية بخلوه من اآلمراض المعدية وتحديد قوة االبصار  -

 عدد
 ٦×٤ صورة فوتوغرافية حديثة ٢ -
 .مايفيد إجادة القراءة والكتابة  -
 . االيصال الدال على سداد المبالغ المطلوبة ألداء الخدمة مستوفيا الدمغة  -

 .لرخصة تقديم شهادة صحية حديثة باإلضافة إلى اإليصاالت الدالة على سداد المبالغ المطلوبةويكتفى عند تجديد ا
 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانيا 
 قرش جنيه بيان مبلغ

  ١٥ .رسم استخراج  الرخصة أو تجديدها
 ١٥ ضريبه موحدة على الدخل  

 ٣ ) .نمية موارد  قروش رسم ت١٠+  جنيهات ضريبة نوعية ٣(على الرخصة 
 .ويسدد آل منها بحوالة بريديه باسم الدآتور رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية 

١٠ 

 
 لدواعي العمل بها فال يتحمل الطب البيطرىفى حالة تعدد نسخ أو صور الترخيص التى تحتفظ بها مديرية  : ملحوظة 

 . صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور أو المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخة
 

 : التوقيتات المحددة  إلنجاز الخدمة : ثالثا 
ه                    يتم استخراج رخصة مزاولة مهنة سلخ الجلود ألول مرة فى موعد غايته يومان من تاريخ ورود نتيجة اإلختبار العملى الذى تجري

  موعد غايته يومان من تاريخ تقديم الطلب الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، آما يتم تجديد الرخصة فى
 

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أى مسمى يمكنك 

 :االتصال بإحدى الجهات التالية
 :المحافظة ت

 ٠٢  / ٢٩٠٢٧٢٨: المرآز الرئيسى بالقاهرة ت : هيئة الرقابة اإلدارية 

  :رقابة اإلدارية بالمحافظة تمكتب ال
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