
 
 .........محافظة 

 مدیریة الطب البیطرى 
 

 طلب

  والرومى والبط الحصول على سالالت محسنة من الكتاكیت

 

  .................مدیر مدیریة الطب البیطرى بمحافظة  / السید االستاذ 

 

حسنة بخصوص طلب الحصول على سالالت م............................................. مقدمھ لسیادتكم 

 -:مـن الكتاكیت والبط والرومى وفقا للبیانات التالیة 

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

 ..............................................مركز / قسم ......................................... موقع المزرعة 

 ....................الكمیة ................. العمر .................. الساللة ....................... نوع الكتاكیت 

 
 واننى مستعد لسداد قیمة االعداد المطلوبة ، 

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

 

 مقدم الطلب 
 : ..................                                                                        االســــم                   

 : .................                                                                                          الصفـــة 
 ..: ...............      التوقیـــع 

 
 
 
 
 

 ...........محافظة 
 مدیریة الطب البیطرى 

 إیصال
 ………………………….………………/  الطل  ب المق  دم م  ن الس  ید     ………………………/اس  تلمت أن  ا  
ول ـــــــــــــــــــــــــ ـ الحصول على سالالت محسنة من الكتاكیت والبط والرومى  مستوفیا كاف ة متطلب ات الحص     بشأن طلب   
 .  على الخدمة

 /      /بتاریخ    . ……………طلب برقم وقید ال 
 /         /                                التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة            

 توقیع الموظف المختص            
 

                                    )  …………………(   



 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 

 
حصول على الخدمات ال تیسیر فىشأن ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨  رقمرار رئیس مجلس الوزراءوفقا لق

 .الحصول على سالالت محسنة من الكتاكیت والبط والرومى الجماھیریة ومنھا خدمة طلب 

 تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیـــم الخدمة وفقــا للــوارد بھــذا النموذج الصادر

الجھاز المركزى للتنظیم واالدارة ووزارة الزراعة ثمرة للتعاون بین ك (٢٠٠٥ /١/١٠ بتاریخ 

 المطلوبة للحصول على  والمبالغمن تحدید للمستندات واألوراق  )المحافظاتو الح االراضىــــواستص

 وأى - المحددة إلنجازھا ، أو اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا  الزمنیةالخدمة والتوقیتات

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

 

 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 

 )االصل لالطالع ( صورة مستند تحقیق الشخصیة   -

 )االصل لالطالع . ( صورة من ترخیص المزرعة  -

 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 

 .مجانا  

 

 :ة إلنجاز الخدمة التوقیتات المحدد: ثالثا

             یتم الحصول على االعداد المطلوبة من السالالت المحسنة من الكتاكیت  والبط والرومى خالل 

 .عشرة ایام من تقدیم الطلب مرفقا بھ المستندات المطلوبة 

 

 

 

 
 

یة تحت أى أو مبالغ إضاف  حالة عدم الحصول على ھذه الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستنداتفى

 :مسمى یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

 :المحافظة  ت 

 ٠٢/ ٢٩٠٢٧٢٨: المركز الرئیسى بالقاھرة ت : ھیئة الرقابة اإلداریة 

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


