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 :الرتخيص الصحً البيطري 
 الهيئة العامة للخدمات البيطرية – إدارة الحجر البيطري المختصة :جهة الترخيص 

 
 :املستنداث  15/1

        طمب استيراد أو تصدير حيوانات أو منتجات أو متخمفات حيوانية الى إدارة الحجر البيطري 
المختصة يبين فيو نوع وعدد الحيوانات أو منتجاتيا أو متخمفاتيا وجية شرائيا وجيتى الشحن 

. والوصول والتاريخ المتوقع لوصول الرسالة ووسيمة النقل 

 

   :اإلجراءاث   15/2
  

يقدم طمب استيراد أو تصدير حيوانات أو منتجات أو متخمفات حيوانية الى إدارة الحجر  -    

.               البيطري المختصة

يسدد رسم طمب الترخيص لجية الترخيص التي تقوم بأي إجراء تراه ضروريا من ناحية   -

     الفحص أو االشتراطات الصحية أو طرق التعبئة أو إجراء التحصينات الالزمة لمحيوانات أو  

.      الطيور قبل الترخيص بالتصدير 

وفى حالة تصدير أو استيراد لحوم او اى منتجات حيوانية ووجدت عند الكشف عمييا غير  -
صالحة لالستيالك أو فاسدة تحجز الرسالة وتعدم فورا بواسطة الجيات المختصة دون أن يكون 

 .لصاحبيا الحق فى اقتضاء أى تعويض عنيا

الحيوانات التى تصدر لمخارج ولمدة محدودة عمى أن تعاد بعدىا الى مصر وكذلك الحيوانات التى  -
ترد ترانزيت أو تستورد بشرط اعادة تصديرىا الى الخارج بعد مكثيا مدة معينة فى داخل مصر 

وذلك بشرط أن تقيد أوصافيا تفصيميا أو توضع ليا نمر معدنية أو توشم ليتسنى تمييزىا حسب 
. األصول ، ويمكن اعادة تصديرىا دون أذن تصدير 

                                                 
.  بالئحة الحجر البيطرى1967 لسنة 47قرار وزير السراعة واستصالح االراضى رقم  

 1969 لسنة 55قرار وزير السراعة واستصالح األراضى رقم  
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 :الرسىم  15/3
،     (نظير بحث الموقف الوبائى )       ليست رسوم ولكن مصروفات ادارية 

.  جنية201 فى االلف وحد ادنى 1 (واستالم وتسميم التراخيص )

 
:   اشرتاطاث وضىابط  الشهادة الصحيت البيطريت15/4

يجب أن تصحب رسالة الحيوانات أو الطيور المستوردة أو منتجاتيا أو متخمفاتيا شيادة  .1
صحية بيطرية تقدم لمندوب الحجر البيطرى فور وصول الرسالة وقبل تفريغيا وتكون 

: مستوفية لمبيانات اآلتية 

أن تكون الشيادة صادرة من طبيب بيطرى حكومى مختص بإصدار مثل ىذه     * 
. الشيادات وبصفتو الحكومية وعمييا خاتم الدولة المصدرة 

أن يبين فى الشيادة اسم المرسل منو والمرسل اليو وبيان بعدد الحيوانات أو     * 
. منتجاتيا ونوعيا وجية إنتاجيا وأوصافيا وميناء التصدير 

أن تكون الشيادة مشتممة أيضا عمى البيانات الصحية اآلتية حسب نوع     * 
: الحيوانات أو منتجاتيا 

 : بالنسبة ألبقار وجاموس اإلفراج:  أوال      
أن البالد الواردة منيا خالية من مرض الطاعون البقرى وااللتياب الرئوى - أ  

. البممورى المعدى 

خمو الجيات الواردة منيا من مرض الحمى القالعية مدة الستة اشير - ب  
. السابقة عمى التصدير 

انو قد تم اختبار تمك الحيوانات خالل خمسة عشر يوما قبل تاريخ - ج  
تصديرىا ضد مرض السل باختبار التيوبركمين المفرد المقارن 

والبروسموزس باختبار تجمع المصل والتريكومونياسيز وكانت النتيجة 
سمبية ، عمى أن يبين فى شيادة االختبار تاريخو ومكانو وطريقتو مع 

. وصف دقيق لمحيوان المختبر 
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   كما يجب أن يثبت أن القطيع المأخوذ منو الحيوانات اعطى نتيجة سمبية 
 . Ring Testضد البروسموزس باختبار التمبد 

:  مختار من قطع خال من األمراض اآلتية الحيوانأن  - د 

 التياب الميبل الحبيبى المعدى – الراوات الجنينية –      التريكومونياسيز 
. وذلك بالفحص المعممى 

 فى بحر مدة A,oxeأن الحيوان محصن ضد الحمى القالعية بعترات  -ىـ  
.  يوما سابقة عمى تاريخ التصدير 60 ، 14بين 

أن الحيوان خال من األمراض الجمدية وأىميا القراء والجرب والجدرى - و  
 . Wartsوالسنط 

أن الحيوان قد صار اختبار برازه فى خالل شير سابق عمى تاريخ - ز  
. تصديره ضد بويضات الدودة الكبدية وثبت خموه منيا 

أن الحيوان خال من مرض يونز والحمى المجيولة والكوكسديا ، والماء - ح  
القمبى ، والمستربموزيس ، والمبتوسبيروزيس ، والميوكيميا وأن القطيع 
المنتخب منو الحيوان كان خاليا من ىذه األمراض فى بحر السنتين 

. السابقتين عمى تاريخ الشحن 

 :بالنسبة لعجول اإلفراج البقرى المخصصة المستوردة لمتسمين  :ثانياً      
 أن البالد الواردة منيا خالية من مرض الطاعون البقرى وااللتياب -أ  

. البممورى المعدى 

 خمو الجيات الواردة منيا من مرض الحمى القالعية مدة الستة أشير -ب  
. السابقة عمى تاريخ التصدير 

 فى خالل A.O.C أن الحيوانات محصنة ضد الحمى القالعية بعترات -ج  
 يوما سابقة عمى تاريخ التصدير ما عدا البالد الخالية 60 – 14مدة 

من ىذا المرض وغير مستعمل فييا المقاح ، عمى أن ينص عمى ذلك فى 
. الشيادة 

 أن تكون سمبية الختبار التيوبركمين المفرد المقارن لمرض السل خالل -د  
. خمسة عشر يوما قبل تاريخ التصدير 

                                                 
 1983 لسنة 1قرار وزير السراعة رقم  
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 أن تكون الحيوانات خالية من األعراض التنفسية المرضية ومختاره من -ىـ  
. قطعان خالية منيا 

.  أن تكون الحيوانات خالية من األمراض الجمدية بأنواعيا -و  

 أن تكون الحيوانات قد تم معالجتيا بجرعة ضد الديدان الكبدية خالل مدة -ز  
 يوما قبل تاريخ التصدير وأن تصحب الرسالة الجرعة الثانية تعطى 25

. لمحيوانات بعد وصوليا 

جراءات التحصين المقررة لحيوانات -ح    تخضع ىذه الحيوانات لمدد الحجر وا 
. اإلفراج 

 يشترط أن يتم تسمين ىذه الحيوانات بعد اإلفراج عنيا بمناطق بعيدة عن -طـ  
 لسنة 58 من القرار الوزارى رقم 6كثافة الماشية البمدية تطبيقا لممادة 

 بشأن الشروط الخاصة إلقامـة مزارع التربيـة وان تكون تحت 1982
االشراف البيطرى وال يسمح بتداوليا أو نقميا الى أى أماكن أخرى إال 

. المجازر الحكومية مباشرة عند ذبحيا 

المستوردة لغرض  )بالنسبة لألبقار والجاموس واألغنام والماعز :  ثالثًا    
 : (الذبيح

. أن تكون خالية من الحمى القالعية - أ  

أن يثبت انيا قد حصنت ضد الطاعون البقرى أوااللتياب الرئوى البممورى - ب  
المعدى أو الحمى القالعية أو الحمى الفحمية بمقاحات واحتياطات 

تعتمدىا اإلدارة الصحية البيطرية فى مصر عمى أن يكون التحصين قد 
 يوما وال تزيد عمى ثالثة اشير قبل 21أجـرى فى بحر مــدة ال تقل عن 

وصوليا الى ميناء الوصول او بمدة االستيراد وذلك إذا كانت البالد 
. المستوردة منيا موبوءة بأى من تمك األمراض 

 : بالنسبة ألغنام وماعز اإلفراج:  رابعًا      

خمو البالد الواردة منيا من مرض الطاعون البقرى وااللتياب الرئوى - أ  
البممورى المعدى والحمى القالعية والحمى الفحمية والجدرى خالل الستة 

. اشير السابقة عمى التصدير 
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أن يكون قد تم اختبارىا ضد البروسمموزس خالل اقل من ثالثين يوما - ب  
سابقة عمى تاريخ التصدير وكانت النتيجة سمبية بواسطة التجمع 

. المصمى 

أن ال تكـون قد خالطـت اغناما أو ماعـز مصابة بالحمى الفحمية أو - ج  
عفن الحافر أو األمراض الفيروسية المعدية والوبائية أو أمراض 

الكموة الرخوة ودسنتريا الحمالن والمرض األسود  )الميكروبات الالىوائية 
فى مدة الستين يوما السابقة عمى التصدير وأنيا قد  (والتفحم العضمى 

حصنت ضد ىذا األمراض فى تاريخ ال يقل عن شير وال يزيد عمى ستة 
. اشير قبل التصدير 

 فى بحر الستين يوما Scrapleأن تكون خالية من مرضى الحكة - د  
السابقة عمى التصدير ، وانو لم توجد فى الجية التى كانت بيا األغنام 

أو الماعز المستوردة أية اصابة بيذا المرض خالل الثالث سنـوات  

   السابقة عمى التصدير وان ىذه الحيوانات ليست من انتاج أغنام سبق 
. اصابتيا بيذا المرض 

 خالل مدة A,Oandcأن تكون محصنة ضد الحمى القالعية بالعترات - ىـ  
.  يوما قبل تاريخ التصدير 60 – 14ما بين 

. ان تكون محصنة ضد مرض التياب الفم الفطى المعدى - و  

: أن تكون مختارة من قطيع خال من األمراض التناسمية اآلتية - ز  
                Vibriosis , Trichomoniasis , Coital Vesicular 

Exantbema 
المسان األرزق مرض : أن تكون خالية من األمراض اآلتية عند الشحن - ح  

 بويضات الديدان الكبدية فى البراز – السل الكاذب – ماء القمب –يونز 
.  الكوكسيديا –

 : بالنسبة لخنازير األفراج والذبيح:  خامسًا      

خمو أماكن تربيتيا وكذلك األماكن الواقعة فى دائرة نصف قطرىا خمسة - أ  
اميال حول تمك األماكن من أمراض كوليرا وطاعون وحمرة الخنازير 
والحمى القالعية وااللتياب الرئوى المعدى وذلك خالل الستة اشير 
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السابقة عمى تاريخ التصدير ، ويستغنى عن اشتراط الخمو من مرض 
كوليرا الخنازير إذا كان قد سبق تحصين الخنازير بمقاح ضد ىذا المرض 

. تعتمده اإلدارة الصحية البيطرية فى مصر 

أنو قد تم اختبارىا ضد مرض البروسيمموزس باختبار تجمع المصل - ب  
وكانت النتيجة سمبية وذلك خالل خمسة عشر يوما قبل تاريخ 

. التصدير 

 : بالنسبة لمجمال:  سادسًا      

خمو البالد الواردة منيا من أمراض الطاعون البقرى والحمى القالعية - أ  
. والحمى الفحمية خالل الشيرين السابقين عمى التصدير 

. خمو الجمال المستوردة من مرض الذباب واألمراض الجمدية - ب  

 : بالنسبة لمخيول:   سابعاً      

خمو البالد الواردة منيا من أمراض السقاوة والسراجة وطاعون الخيل - أ  
وااللتياب المخى الشوكى وااللتياب الرئوى المعدى والزىرى خالل الستين 

. يوما السابقة عمى التصدير 

أن يكون قد تم اختبارىا بالمممين واعطت نتيجة سمبية فى مدى الثالثين - ب  
. يوما السابقة عمى وصوليا 

أن تكون محصنة ضد طاعون الخيل فى بحر مدة ال تقل عن ثالثة - ج  
أسابيع وال تزيد عمى ستة أشير قبل تاريخ وصوليا ، فإذا لم تكن قد 

. حصنت تعزل ويتم تحصينيا فى ميناء الوصول 

 :بالنسبة لمكالب:  ثامنا 

 .ان تكون خالية من األمراض المعدية والوبائية -أ 

 أن تكون محصنة ضد مرض الكمب فى بحر مدة ال تقل عن شير وال تزيد    -ب 

                 عمى سنة من تاريخ وصوليا فاذا لم تكن قد حصنت فيتم تحصينيا فى  

.                  ميناء الوصول

 : بالنسبة لمطيور وبيضيا:   تاسعاً      
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أن الطيور المستوردة واالسراب المأخوذة منيا قد سبق فحصيا قبل - أ  
التصدير وانيا جميعا كانت خالية من مرض االسيال األبيض بطريقة 
اختبار التجمع وغيره من األمراض الوبائية وأنيا لم يسبق اصابتيا أو 

تعرضيا لالصابة بأمراض الطاعون أو النيوكاسل أو الجياز التنفسى أو 
الميوكوزيس أو التيــاب الكبد أو الكوليرا أو الجدرى أو االلتياب المخى 
السحائى وذلك خالل الستين يوما السابقة عمى التصدير وأن المنطقة 
الواردة منيا ىذه الطيور كانت خالية من األمراض المعدية والوبائية 

. خالل ىذه الفترة 

أن البيض المستورد لمتفريخ ناتج من طيور تنطبق عمييا االشتراطات - ب  
. الواردة فى البند السابق 

 : بالنسبة لألرانب والحيوانات المشابية ليا:   عاشراً      

أن تكون ىذه الحيوانات والمزارع المأخوذة منيا خالية من مرض - أ  
 ومرض الكوكسيديا خالل الشيرين Myxomatosisالمكسومة 

. السابقين عمى التصدير 

. أن تكون خالية من مرض التسمم الدموى وكذلك األمراض الجمدية - ب  

: بالنسبة لمحوم :  حادى عشر     

أن تكون مأخوذة من حيوانات ذبحت حسب الشريعة اإلسالمية فى مجازر      - 
خاضعة لإلشراف البيطرى لمدولة المصدرة وأن تكون قد كشف عمييا طبيا 

. قبل الذبح وبعده وثبت خموىا من األمراض المشتركة 

: بالنسبة لمحوم المبردة والمحوم المثمجة :   عشر ثانى     

أن يثبت استيرادىا من بالد غير موبوءة بالطاعون البقرى أوالحمى      - 
. القالعية 

: بالنسبة لمحوم المجففة :   عشر ثالث     

أن يثبت استيرادىا من بــالد غير موبوءة بالطاعـون البقرى أو الحمى      - 
ال فيجب أن تتوافر فييا االشتراطات اآلتية  : القالعية وا 

.  أن تكون العظام قد أزيمت قبل التصدير -أ      
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 أن تكون المحوم قد تركت بحالتيا الطبيعية ودون تثميجيا لمدة الثالثة -ب      
. ايام التالية مباشرة لمذبيح 

.  أن تكون المحوم قد تمت معالجتيا -ج      

ويشترط أن تكون اإلجراءات السابقة قد تمت فى مكان معد لذلك وتحت 
 .اإلشراف البيطرى الكامل لمدولة المصدرة 

: بالنسبة لمحوم المطبوخة :   عشر رابع     

أن يثبت استيرادىــا من بالد غيـر موبوءة بالطاعون البقرى أو الحمى      - 
القالعية أو طاعون الطيور أو النيوكاسل أو كوليرا الطيور أو مرض 

ال فيجب أن تتوافر فييا الشروط اآلتية  : األكياس اليوائية وا 

.  إزالة العظام فى جية التصدير -أ      

. أن تكون المحوم قد سخنت لدرجة ظاىرة - ب      

      ويشترط أن تكون اإلجراءات المذكورة قد تمت فى مكان معد لذلك وتحت 
. األشراف البيطرى الكامل لمدولة المصدرة 

: بالنسبة لفضالت ونفايات المحوم أو منتجاتيا :   عشر خامس     
أن يثبت ان البالد الواردة منيا لم تكن موبوءة بالطاعون البقرى أو الحمى      - 

القالعية أو طاعون الطيور أو النيو كاسل وذلك خالل الستة أشير السابقة 
. عمى التصدير 

: بالنسبة لمطيور المذبوحة :   عشر سادس     
أن يثبت أن البالد الواردة منيا لم تكن موبوءة بطاعون الطيور أو النيو      - 

كاسل أو كوليرا الطيور أو مرض األكياس اليوائية خالل الستة أشير 
. السابقة عمى التصدير 

 .      كما يجب أن يكون قد تم إزالة ريشيا واحشائيا ورؤوسيا وأرجميا 
 

الداخمية  بالنسبة لمغدد والخالصات واإلفرازات واألعضاء  :   سابع عشر   
: لمحيوانات والطيور 

. أن يثبت استيرادىا من بالد غير موبوءة- أ     
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أن تكون مأخوذة من حيوانات أو طيور ذبحت فى مجازر عامة تحت - ب     
اإلشراف البيطرى وكان قد كشف عمى الذبائح قبل وبعد الذبح وثبت عدم 

 .اصابتيا لإلنسان أو لمحيوان 
:  بالنسبة لمسائل المنوي :   عشر ثامن

أن يثبت استيرادة من بالد غير موبوءة بالطاعون البقرى أو بالحمى - أ     
. القالعية 

أن يكون مأخوذا من ذكور خالية من البروسيموزس واألمراض األخرى التى - ب     
. تنتقل بالسائل المنوى 

:  بالنسبة لممنتجات الحيوانية وبقاياىا :   تاسع عشر     
أن يثبت من البيانات ما يسمح باالستدالل عمى نوع الرسالة وأن جيــة - أ     

اإلنتــاج األصمية خالية من أمراض الحيوانات المعدية أو الوبائية وذلك فيما 
. عدا العينات غير القابمة لمتداول والشعر الخام واألوبار وشعر الخنازير 

أن تكون فرش الحالقة أو الشعر الخام أو األوبار أو شعر الخنزير قد - ب     
. صيرت واصبحت خالية من بذور جراثيم الحمى الفحمية 

:  بالنسبة لمميمات الحيوانية :   عشرون     

أن تكون واردة من جيات خالية من األمراض المعدية والوبائية خالل شيرين  -
من تاريخ تصديرىا وباألخص الحمى الفحمية والطاعون البقرى والحمى 

  .القالعية


