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

 
  الحصول على خدمة ذبح الحیوانات والكشف على اللحوم بالمجازرالقواعد الحاكمة إلجراءات

 
خدمة حصول على الخدمات الجماھیریة ومنھا ال تیسیر فى شأن ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم        

  . على اللحوم بالمجازر بوزارة الزراعة واستصالح االراضى ذبح الحیوانات والكشف
 تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیـــــــــــم الخدمة وفقـــــا للــــــوارد بھـــــذه اللوحة اإلرشادیة الصادرة         

   .٢٨/٦/٢٠٠٧  خــبتاری
من تحدید  ) ارة ووزارة الزراعة واستصالح االراضى والمحافظاتالجھاز المركزى للتنظیم واالدكثمرة للتعاون بین (        

 المحددة إلنجازھا ، أو اإلعالن عن رأیھا فى  الزمنیةللمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات
ة بكافة اریة بتوفیر لوحات ارشادیكما تلتزم الجھات االد ، وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة -الطلب المقدم للحصول علیھا 

 -:المواقع التى تؤدى ھذه الخدمة واعالن القواعد التالیة على جماھیر المتعاملین 
 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 .بطاقة تسجیل حیوان   -   تصریح دخول مجزر  -
 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 

 -: لدمغات المقررة على الرأس الواحدة من كل نوع من انواع المذبوحات وفقا لما یلى تتحدد الضرائب والرسوم وا
تحصل المجازر عند قیامھا بالذبح الشخاص القطاع الخاص عن كل رأس من الذبائح تحت حساب الضریبة على ارباح  -

 ر وزیر المالیة من قیمة رسم الذبح المقرر وذلك طبقا لقرا% ١٠النشاط التجارى والصناعى مبلغ یعادل 
، حیث ٢٠٠٥لسنة ) ٩١( من قانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون ) ٦٨( وفقا للمادة ٢٠٠٥ لسنة ٥٣٦رقم 

 من ٧ فقرة ١٢مادة ( تتحدد رسوم الذبح وفقا لما تراه المجالس الشعبیة المحلیة للمحافظات بعد موافقة مجلس الوزراء 
  ) .١٩٧٩ لسنة ٤٣قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم  بتعدیل ١٩٨١ لسنة ٥٠القانون رقم 

دمغة اتحاد نقابات المھن الطبیة بواقع اربعین قرشا لالبقار ، الجاموس ، الجمال ، البتلو ، الخنازیر وعشرین قرشا لكل  -
 .من الضأن والماعز 

 .وھو اختیارى للمواطن :  التأمین على المذبوحات 
ل قیمة التأمین الموضح بالجدول التالى اال فى المحافظات التى یوجد بھا مشروع للتأمین على المذبوحات ال یتم تحصی

من قیمة الذبیحة المعدمة او اجزائھا ، ویتم تخفیض قیمة التأمین المشار الیھ فى حالة % ١٠٠یعطى تعویضا بنسبة 
رى للمواطن ، ویوجھ الفائض لتطویر وتحسین الخدمة تخفیض نسبة التعویض بذات النسبة وھو فى جمیع االحوال اختیا

 .المجزریة 
 %١٠٠بیان بالحد االقصى لقیمة التأمین على المذبوحات فى حالة التعویض بنسبة 

االبقار والجاموس اقل 
  كجم٣٠٠من 

االبقار والجاموس من 
 الخنازیر الماعز الضأن البتلو الجمال كجم فاكثر٣٠٠

١٫٠٠ ٣٫٠٠ ٣٫٠٠ ٤٫٠٠ ١٢٫٠٠ ١٢٫٠٠ ١٠٫٠٠ 
 :مالحظات  

 وتعدیالتھ ١٩٦٧ لسنة ٤٢تتحدد اجور سلخ الجلود وفقا النواع الحیوانات ودرجات الجلود طبقا لقرار وزیر الزراعة رقم  -
 وفى جمیع االحوال یتحمل ھذه االجور مستلم الجلود بعد فرزھا وتحدید درجتھا 

ر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ما تقرره المجالس الشعبیة ال یجوز تحصیل ایة رسوم ذات طابع محلى اال بعد صدو -
 ) .ولم تصدر قرارات من مجلس الوزراء فى ھذا الشأن الیة مخالفة حتى تاریخھ  ( ١٩٩٨ ینایر سنة ١٦المحلیة بعد 

 ل التى تؤدیھافى المحافظات التى توجد بھا جمعیات تعاونیة انتاجیة لعمال تجھیز اللحوم ، تتحدد االجور عن االعما -
 .على كل رأس وفقا للقرارات  الصادرة من السادة المحافظین فى ھذا الشأن ) البشكرة  ( 

یتم االعالن عن رسوم ذبح الحیوانات وفقا لما یراه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك فى  -
 .مكان واضح للجمھور 

 -:ز الخدمة التوقیتات المحددة إلنجا: ثالثا
 .من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء شتاء  -
 .من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السابعة مساء صیفا  -

بقرار من السلطة المختصة تعدیل مواعید بدء العمل بالمجازر وفقا لظروف كل محافظة مع االلتزام بعدد ساعات ویجوز 
 .التشغیل صیفا وشتاء 

 
لتزم جھة االدارة باالعالن عن الجھات التى یمكن لطالبى الخدمة االتصال بھا فى حالة عدم الحصول على الخدمة وفقا كما ت

 :لھذه القواعد وھى 
 : المحافظة ت 

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

 یةلوحة إرشاد


