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 الرتخيص بإسترياد بويضات دودة القز وشرانق احلرير 
.  مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة – قدم بحوث الحرير :جهة الترخيص 

 املستندات/ 1 
طمب إستيراد بويضات دودة القز أو شرانق الحرير قسم بحوث الحرير بوزارة الزراعة  *  

: موضحًا فيو البيانات اآلتية 

.  إسم الطالب وعنوانو وصناعتو –  أ 

.  إسم المصدر وعنوانو –  ب 

.  الجية المصدر منيا البيوضات أو الشرانق ونوعيا والغرض من إستيرادىا –  ج 

.  كمية البويضات أو الشرانق ونوعيا والغرض من استيرادىا –     د 

: االجراءات /2
يقدم طمب إستيراد بويضاتت دودة القز أو شرانق الحرير قبل اإلستيراد إلى قسم    *       

  بحوث الحرير بوزارة الزراعة
يجب أن تكون رسائل بويضات دودة القز أو شرانق الحرير المستوردة معنونة بإسم *  

. المرسل إليو عن طريق قسم بحوث الحرير بوزارة الزراعة 

تفحص رسالة دودة القز وشرانق الحرير عند وصوليا بمعرفة عامل فني من قسم *  
بحوث الحرير لمتأكد من تنفيذ اإلشتراطات السابقة ومن خموىا من اآلفات ولو في 

سبيل ذلك أن يأخذ عينات ال تزيد عمى جرامين من كل نوع من البويضات لفحص قوة 
األفراخ ونسبتو ولو أيضًا ان يصحح الوزن المبين عمى كل عمبة إذا لم بكن مطابقًا 

 كما لو الحق في تبخير الشرانق بالوسيمة التي يراىا عمى نفقة المستورد –لمواقع 
. وتحت مسئوليتو وذلك إذا ثبت إصابتيا بآفات يمكن عالجيا بالتدخين 
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 الرســوم /  3
 215 جنيو  

 100 جنيو يتحمميا المستورد عن اليوم الواحد نظير مرافقة احد السادة 
الميندسين لممستورد لسرعة انياء االفراج عن الرسالة خوفا من فقسيا مع 

. فحصيا ضد االمراض

: االشرتاطات /4
يجب أن تكون رسائل بويضات دودة القز مصحوبة بشيادة رسمية من حكومة الجية *  

المصدرة تثبت أنيا ناتجة من فراشات بطريقة باستور ووجدت خالية من االمراض 
والمواد الغريبة األخرى ال تزيد  (غير الممقحة  )الوراثية وأن نسبة البويضات الفاسدة 

من مجموع وزنيا الصافي كما يجب أن يدرج في ىذه الشيادة إسم  % 5عمى 
. وعنوان كل من المرسل والمرسل إليو وكذلك الوزن الصافي لمبويضات 

يجب أن تكون بويضات دودة القز المستوردة داخل عمب مغمفة جيدًا وأن يمصق عمييا *  
: بطاقة من القماش أو الورق مبين عمييا ما يأتي 

.  نوع البويضات ولون شرانق الساللة وجية إنتاجيا – أ 

.  الوزن الصافي لمبويضات – ب 

.  خاتم الجية الرسمية الصادر منيا الشيادة – ج 

عمى مستورد  بويضات دودة القز إذا كان تاجرًا أن يحتفظ بسجل يثبت فيو أسماء *  
وعناوين من توزع عمييم البويضات ونوعيا ومقدار ما بيع لكل منيم وأن يقدم ىذه 

. البيانات لموزارة الزراعة عند طمبيا 

يجب أن تكون رسائل الشرانق مصحوبة بشيادة رسمية من حكومة الجية المصدرة *   
 كما يوضح –تثبت خموىا من اآلفات وأن العذاري تامة الخنق والشرائق تامة الجفاف 

سم وعنوان كل من المرسل والمرسل إليو وكذلك الوزن  بيا أيضًا نوع الشرانق وا 
. الصافي ليا في الرسالة 
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: ال يجوز التصريح بدخول رسائل البويضات أو الشرانق إذا إتضح عند فحصيا *   

.  عدم إستيفائيا لشرط من الشروط المشار إلييا – أ 

.  إذا أظير فحص البويضات أن بيا مرضًا وراثيًا – ب 

.  إذا فقست البويضات كميا أو جزء منيا قبل تسميميا ألصحابيا – ج 

  ومع  ذلك ال يجوز الترخيص بإدخال أجزاء الرسالة التي يثبت مطابقتيا لمشروط المشار 
 .إلييا 


