
 
 .........محافظة 

 مديرية الطب البيطرى 
 

 طلب
  والرومى والبط الحصول على سالالت محسنة من الكتاآيت

 
  .................مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة  / السيد االستاذ 

 
حسنة بخصوص طلب الحصول على سالالت م............................................. مقدمه لسيادتكم 

 -:مـن الكتاآيت والبط والرومى وفقا للبيانات التالية 

 .........................................................................................................محل االقامة 

 ..............................................مرآز / قسم ......................................... موقع المزرعة 

 ....................الكمية ................. العمر .................. الساللة ....................... نوع الكتاآيت 

 
 واننى مستعد لسداد قيمة االعداد المطلوبة ، 

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

 
 مقدم الطلب 

 : ..................                                                                        االســــم                   
 : .................                                                                                          الصفـــة 
 ..: ...............      التوقيـــع 

 
 
 
 

 
 ...........محافظة 

 مديرية الطب البيطرى 
 إيصال

ا  تلمت أن سيد  ………………………/اس ن ال دم م ب المق  ………………………….………………/  الطل
ات الحص               بشأن طلب    ة متطلب ستوفيا آاف بط والرومى  م ول ــــــــــــــــــــــــــالحصول على سالالت محسنة من الكتاآيت وال
 .  على الخدمة

 /      /بتاريخ    . ……………طلب برقم وقيد ال 
 /         /                                التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة            

 توقيع الموظف المختص            
 
                                    )  …………………(   



 
 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة 

 

حصول على الخدمات ال تيسير فىشأن ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨  رقمرار رئيس مجلس الوزراءوفقا لق

 .الحصول على سالالت محسنة من الكتاآيت والبط والرومى الجماهيرية ومنها خدمة طلب 

 تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر

الجهاز المرآزى للتنظيم واالدارة ووزارة الزراعة ثمرة للتعاون بين آ (٢٠٠٥ /١/١٠ بتاريخ 

 المطلوبة للحصول على  والمبالغمن تحديد للمستندات واألوراق  )المحافظاتو الح االراضىــــواستص

 وأى - المحددة إلنجازها ، أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها  الزمنيةالخدمة والتوقيتات

 -: وذلك على النحو التالى  -خالفة لذلك ترتب المسئولية م

 

 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 
 )االصل لالطالع ( صورة مستند تحقيق الشخصية   -

 )االصل لالطالع . ( صورة من ترخيص المزرعة  -

 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانيا 
 .مجانا  

 

 :ة إلنجاز الخدمة التوقيتات المحدد: ثالثا
             يتم الحصول على االعداد المطلوبة من السالالت المحسنة من الكتاآيت  والبط والرومى خالل 

 .عشرة ايام من تقديم الطلب مرفقا به المستندات المطلوبة 

 

 

 

 
 
ية تحت أى أو مبالغ إضاف  حالة عدم الحصول على هذه الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستنداتفى

 :مسمى يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية 
 :المحافظة  ت 

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

 :مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت 
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