
  وزارة الزراعة واستصالح االراضى 
 الهيئة العامة للخدمات البيطرية

     محافظة
       مديرية الطب البيطرى

 طلب ترخيص مجزر جديد
 

 رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية / السيد الدآتور
 تحية طيبة وبعد ،،، 
 :الى ارجو التفضل بالموافقة على انشاء مجزر وبياناتى آالت 

 : ..................................................................................................اسم مقدم الطلب  
 : ................................................................................................رقم البطاقة المدنية 

 .........................محافظة ..................................................................... : ....العنوان 
 ) تخصيص –ملك      ( ٢مساحته         م.............................................. موقع المجزر 

 
 مقدم الطلب 

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

 نتيجة المعاينة                                                 
 -:اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة /      /          انه فى يوم     

 
.............  ............      ..................................   

 
.........................      ..................................   

 
 .لمعاينة مجزر جديد 

  -:رأى اللجنة 
........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

 يعتمد ،                               
 رئيس لجنة المعاينة                         
         ......................... 

                                                                                   
 وزارة الزراعة واستصالح االراضى

 الهيئة العامة للخدمات البيطرية   
 محافظة      

 إيصال
ا  تلمت أن سيد  ………………………/اس ن ال دم م ب المق  ………………………….………………/  الطل
  .)المبالغ / لمستنداتا (  ول على الخدمةــــــــــــــــــــــــــترخيص مجزر جديد  مستوفيا آافة متطلبات الحصبشأن طلب 

 /      /بتاريخ    . ……………وقيد الطلب برقم  
                     توقيع الموظف المختص          /         /            التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة            

                                    ) ………………(   



  
 حصول على الخدمة القواعد الحاآمة إلجراءات ال

 

م  وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء     سنة    ٤٢٤٨  رق سير  فىشأن    ١٩٩٨ ل ى الخدمات      ال تي حصول عل
 .ترخيص مجزر جديد الجماهيرية ومنها خدمة طلب 

صادر         وذج ال ـذا النم ـوارد بهـ ـا للـ ة وفقـ ـم الخدم ة بتقديــ ة المعني ات اإلداري زم الجه ـخبتاري تلت  ـ
رة ل( ٣/٢٠٠٨/ ٢٧   ين  آثم اون ب ة   لتع يم واالدارة ووزارة الزراع زى للتنظ از المرآ صالح الجه واست

ى ة"  االراض دمات البيطري ة للخ ة العام ات"  الهيئ ستندات واألوراق) والمحافظ د للم ن تحدي الغم   والمب
ات ة والتوقيت ى الخدم ة للحصول عل ةالمطلوب ى الطلب  الزمني ا ف ا ، أو اإلعالن عن رأيه ددة إلنجازه  المح

 -: وذلك على النحو التالى  - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية -قدم للحصول عليها الم
 

 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 
 

 )االصل لالطالع ( صورة من مستند اثبات الشخصية   -
 .رسم هندسى معتمد من مهندس انشائى  -
 :شأن بتقديم الموافقات التالية   فى حالة الموافقة المبدئية على انشاء المجزر يلتزم صاحب ال •

.١ .ترخيص من الحى المزمع انشاء المجزر به  
.٢ .موافقة جهاز شئون البيئة  
.٣ .موافقة مديرية الشئون الصحية التابع لها الموقع  

 
 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانيا 

 قرش    جنيه 
 )   ساب الهيئة العامة للخدمات البيطرية الف جنيه مصاريف معاينة تحصل لح(  ١٠٠٠      -          

 " .للمجازر الخاصة فقط  " 
ائى  (    ٣    ١٠            رخيص النه ى الت ة عل ات ضريبة نوعي ة جنيه ة + ثالث م تنمي روش رس شرة ق ع

  . )موارد 
   التى تحتفظ بها مديرية الطب البيطرى              الترخيصفى حاله تعدد نسخ او صور : ملحوظة 

لدواعى العمل بها فال يتحمل المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخة واحدة او 
 .صورة واحدة من تلك النسخ او الصور 

 
 :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا

 
ى الطلب خالل شهر من تقديم                              ة عل ة المبدئي ة االدارة قر  هتتم الموافق ن جه ة    وتعل ا بالموافق اره

 .على الترخيص خالل شهر من تاريخ االنتهاء من آافة االنشاءات وتوفير المستندات 

 

 
 
الغ إضافية تحت أى      حالة عدم الحصول على هذه الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات           فى أو مب

 :مسمى يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية 
 :المحافظة  ت 

 ٠٢/ ٢٩٠٢٧٢٨: المرآز الرئيسى بالقاهرة ت : دارية هيئة الرقابة اإل

 :مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت 
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