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 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 

م        وزراء رق س ال يس مجل رار رئ ا لق نة ٤٢٤٨وفق أن  ١٩٩٨ س ى ش صول  ف سير الح ى تي دمات عل الخ

 .ح االراضى  بوزارة الزراعة واستصال التأمين على الماشيةطلبخدمة الجماهيرية ومنها 

         .٢٠٠٥ / ١١/  ١  تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ

از المرآزى للتنظيم واإلدارة            (  ) والمحافظات   ووزارة الزراعة واستصالح االراضى   آثمرة للتعاون بين الجه

ا أو                من تحديد للمستندات واألوراق،      ة المحددة إلنجازه ات الزمني ة ، والتوقيت والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدم

 :وأى مخالفه لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو التالى. اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوًال 
 .بطاقة تسجيل حيوان   -

 :مقررة للحصول على  الخدمة الغ  البالم:ثانيًا
 .اليتم تحصيل مبالغ عند تقديم الطلب  -

دد         ى       وتتح صندوق ف س ادارة ال رار مجل ا لق ية طبق ى الماش امين عل وم الت سب رس ة ٨/١٠/٢٠٠٣ن    والمعلن

 .باللوحة االرشادية فى مواقع اداء الخدمة 

 ملحوظة 
تمارة       %) ٩٣٫٧٥( نسبة التعويض  وان باس ة الحي ة التعويض الكامل ودون اخالل             ) ١ (من قيم امين فى حال ت

م    انون رق ويض بالق صرف التع ة ل د المنظم سنة / ٢٢٨بالقواع اطر   ١٩٥٩ل ى مخ صندوق ويغط شاء ال  الخاص بان

 . ضمان عهدة المربى – السطو – الحريق –النفوق والذبح االضطرارى 

 
 :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثًا 

 .ى الماشية فى أقرب وحدة بيطرية فور تقديم الطلبيتم التأمين عل

 
 

صال   ك االت الغ  اضافية يمكن ستندات أو مب ب م دد ، أو طل ى التوقيت المح ة ف ى الخدم ه عدم الحصول عل ى حال ف
 : بإحدى الجهات التالية 
 :المحافظــــــــة  ت     

 ٧٦٠٤٤٢٩/٠٢فاآس   / ٧٦٠٣٤٨٦ / ٧٦٠٣٤٨٥:صندوق التأمين على الماشية  بالقاهرة ت 

  ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢:بالقاهرة تى المرآز الرئيس: هيئة الرقابة اإلدارية  

 :مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت

 
  


