
 …….…محافظة 
 مدیریة الطب البیطرى

 

 
 طلب ترخیص فتح مركز بیطرى لبیع وتداول االدویة البیطریة 

 
 

 رئیس الھیئة العامة للخدمات البیطریة/ السید األستاذ 
 

 ...تحیة طیبة وبعد 
ت أرجو التكرم بالموافقة على منحى ترخیص فتح مركز بیطرى لبیع وتداول األدویة البیطریة وفقا للبیانا

 -:التالیة 
 .. …………………:الجنسیة .. …………………………………………………………………اسم طالب الترخیص 

 …………………….……………مركز / قسم …………………………………………..………………محل اإلقامة 
 ……………………..…………المساحة .. ……………………………………………………موقع المركز البیطرى

 ………………………………قم القید بالھیئة ر. ………………………….……رقم القید بنقابة األطباء البیطریین 
                    

 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
 

     مقدمـــــھ          
 ………………...………… :                          االســــم   :       /          /تحریرا فى 

  : ............................       الصفـــة        
 …………………………… :        التوقیــع        
                    
                         

 

 
 
 
 
 
 
 

 ………………محافظة 
 مدیریة الطب البیطرى

 إیصال
 .………….…………………………/  الطلب المقدم من السید ………………………………………/  استلمت أنا 

 مرك  ز بیط  رى لبی  ع وت  داول األدوی  ة مس توفیا كاف  ة متطلب  ات الحص  ول عل  ى خدمـــ  ـة طــــ  ـلب ت  رخیص ف  تح  
 /         / بتاریخ          ……………قیــد الطلب برقـــم والبیطریة 

 /           /التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة        
  توقیع الموظف المختص                                                                                        

 )                                                                                   ……………………………( 
 
 
 



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
تیس  یر الحص  ول عل  ى الخ  دمات  ف  ى ش  أن  ١٩٩٨ لس  نة ٤٢٤٨  رق  موفق  ا لق  رار رئ  یس مجل  س ال  وزراء 

تح مرك ز بیط رى لبی ع وت داول االدوی ة البیطری ة ب وزارة الزراع  ة        طل ب ت رخیص ف    الجماھیری ة ومنھ ا خدم ة    
 .واستصالح االراضى 

  ١/٤/٢٠٠٥بتاریخ تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیـــم الخدمة وفقـ ـا للـ ـوارد بھـ ـذا النم وذج الص ادر             
  )ووزارة الزراعة واستصالح االراض ى والمحافظ ات   الجھاز المركزى للتنظیم واالدارة  كثمرة للتعاون بین    (

 المح ددة إلنجازھ ا    الزمنیة المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات   والمبالغ من تحدید للمستندات واألوراق   
 وذل ك عل ى    - وأى مخالف ة ل ذلك ترت ب المس ئولیة     -، أو اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحص ول علیھ ا         

 -:النحو التالى 
 -: المستندات واألوراق المطلوبة -:أوال 

 .ترخیص الحى بالموافقة على استغالل المكان فى نشاط بیع وتداول األدویة البیطریة  -
 ) .األصل لالطالع ( العائلیة / صورة البطاقة الشخصیة  -
 ) .األصل لالطالع ( صورة البطاقة الضریبیة  -
 ) .األصل لالطالع ( صورة السجل التجارى  -
  .٦ × ٤ مقاس مسیةربع صور شعدد أ -
 .رسم كروكى للمكان المطلوب الترخیص بھ  -
 .مزاولة المھنة وخطاب من نقابة األطباء البیطریین بما یفید القید فى سجالتھا  -
 . موعد للمعاینة دیدإیصال سداد الرسوم اإلداریة بعد تح -

 -: المبالغ المقررة للحصول على الخدمة -:ثانیا 
         قرش     جنیھ

  .اریة عن كل معاینة تجریھا الھیئةمصروفات إد) ألف جنیھ (   ١٠٠٠       -
 ).عشرة قروش رسم تنمیة موارد+ ثالثة جنیھات ضریبة نوعیة على الترخیص النھائي (        ٣       ١٠

 
 بھا فى حالة تعدد نسخ أو صور الترخیص التى تحتفظ بھا مدیریة الطب البیطرى لدواعي العمل: ملحوظة 

فال یتحمل المتعامل معھا سوى الضریبة المستحقة على نسخة أو صورة واحدة من تلك النسخ 
 .أو الصور 

 
 -:  التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة  -: ثالثا 

 .یتم الحصول على الترخیص خالل شھر من تقدیم الطلب مستوفیا متطلبات الحصول على الخدمة  
 -:ملحوظة 

یریات عن الشروط والمواصفات الخاصة بمزاولة نشاط بیع وتداول األدویة البیطریة وفقا تعلن كافة المد*  
  وذلك باللوحة اإلرشادیة بمكان٢٠٠٠ لسنة ١٨٣٤ رقم ةوزیر الزراع من قرار ٤للوارد بالمادة رقم 

 .تأدیة الخدمة
 

 

 مسمى أىلغ إضافیة تحت فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات أو مبا

 -:یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

 ………………………: المحافظة ت 

 ٣٣٧٢٤٩٨ :الھیئة العامة للخدمات البیطریة ت 

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

 ……………………ت  : المحافظة بالرقابة اإلداریةمكتب 

 


