
  وزارة الزراعة واستصالح األراضى 
 صندوق التأمین على الماشیة 

 .……………… مدیریة الطب البیطرى بمحافظة
 

 لوحة إرشادیة 
 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على خدمة عالج الحیوان المؤمن علیھ
  لدى صندوق التأمین على الماشیة  بنظام العالج االقتصادي 

 ة صندوق التأمین على الماشیةو صرف األدویة على نفق
 

 تبس  یط إج  راءات حص  ـول الم  واطنین عل  ى الخ  دمات    ش  ـأنف  ى ١٩٩٨لس  نة  ) ٤٢٤٨( لق  رار رئ  یس مجل  س ال  وزراء رق  م   وفق  ا

الجماھیریة ومنھا خدمھ عالج الحیوان المؤمن علیھ بنظام العالج االقتصادي و صرف األدویة على نفق ة ص ندوق الت أمین عل ى الماش یة           

 وفق  ا لل  وارد بھ  ذه اللوح  ة االرش  ادیة الص  ادرة    الزراع  ة واستص  الح األراض  ي ،تلت  زم الجھ  ات اإلداری  ة المعنی  ة  بتق  دیم الخدم  ة    ب  وزارة

 من تحدید للمستندات - واستصالح االراضى والمحافظاتالزراعة و وزارتى التنمیة االداریة كثمرة للتعاون بین  - ١٧/٣/٢٠٠١بتاریخ 

والتوقیتات الزمنیة المحددة إلنجازھا أو اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول طلوبة للحصول على الخدمة ،واألوراق والمبالغ الم

علیھا ، وأى مخالفھ لذلك ترتب المسئولیة ، كما تلتزم الجھات اإلداریة بتوفیر لوح ات إرش ادیة بكاف ة المواق ع الت ى ت ؤدى ھ ذه الخدم ة و             

 ـ: إعالن القواعد التالیة على جماھیر المتعاملین  

 

 : المستندات واألوراق المطلوبة : ال أو
 .تأمین حیوان  ) ١(   ـ استمارة             

 .              ـ بطاقة تسجیل حیوان مؤمن علیھ ساریة 

 

 :ـ المبالغ المقررة للحصول على الخدمة:ثانیا 
 

 تقدم ھذه الخدمة مجانا  -
 

 :المحددة إلنجاز الخدمة ـ التوقیتات:ثالثا 
 

إلدارة بتقدیم خدمة عالج الحیوان المؤمن علیھ لدى صندوق التأمین على الماشیة  بنظام العالج  االقتصادي تلتزم جھة ا -

 . وصرف األدویة على نفقة  صندوق التأمین على الماشیة في نفس الیوم  

 
لة عدم الحصول على الخدمة وفقا لھذه كما تلتزم جھة اإلدارة باإلعالن عن الجھات التى یمكن لطالبى الخدمة االتصال بھا في حا        

 : القواعد و ھي  

 : المحــــافظــــــــــــــة  ت 

 ٧٦٠٣٤٨٦ / ٧٦٠٣٤٨٥ت : صندوق التأمین على الماشیة  بالقاھرة 

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المركز الرئیسى بالقاھره ت : ھیئھ الرقابھ االداریھ 

 : مكتب الرقابھ االداریھ بالمحافظة ت 


