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الرتخيص باسترياد أبقار الرتبية 
ىىهوئةىالخدماتىالبوطروةى-ىاإلدارةىالمركزوةىللحجرىالبوطرىىى:جهةىالترخوص

 اإلدارةىالمحجروةىالمختصةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوشاركىبالتنفوذى
 : املستندات/ 1

  ، طمب استيراد أبقار التربية يتضمن البمد أو المنطقة التي يريد اإلستيراد منها ، وعددها
 .وجهتي الشحن والوصول والتاريخ المتوقع لموصول 

  شهادة صحية صادرة من السمطات البيطرية المختصة في دولة المنشأ وعميها خاتم الدولة
 :ومصدق عميها من السمطات المصرية ، تتضمن 

o  خمو البمد أو المنطقة المراد اإلستيراد منها من مرض الميكوزيس طبقًا لقرارات
 .مكتب األوبئة الدولي 

o  أن تكون الحيوانات المستوردة من قطيع لم يسجل به المرض ثالث سنوات
 .سابقة 

o  أن تكون الحيوانات المستوردة من قطيع أصمي بالمزرعة او من نتاجه وليست
 .من حيوانات دخيمة عمى القطيع 

o  شهرًا عند الشحن وقد أجرى 28أن تكون األبقار المستوردة ال يجاوز عمرها 
عميها اإلختبار السيرولوجي مرتين يفصل بينهما تسعون يومًا عمى األقل وكانت 

. النتائج سمبية 
 :اإلجراءات /  2
قبل االستيراد : أواًل   

  عمى من يرغب في استيراد أبقار تربية أن يقدم طمبًا بذلك إلى الهيئة العامة لمخدمات
 .البيطرية 

  ال يجوز الموافقة عمى اإلستيراد إال بعد أن تتحقق الهيئة العامة لمخدمات البيطرية من
خمو بمد اإلستيراد أو المنطقة من مرض الميكوزيس طبقًا إلشتراطات دستور مكتب األوبئة 

 .الحيوانية الدولي بباريس 

 

                                                 


باالجراءاث الخى حخبع حيال الحيىاناث المسخىردة الخى يثبج  بشان 2001 لسنت 1427 قرار وزير السراعت واسخصالح االراظى رقم  
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: بعد وصول الرسالة : ثانيًا   
  يومًا ويقوم معهد بحوث 33تتخذ إجراءات الحجر البيطري عمى حيوانات الرسالة لمدة 

صحة الحيوان باإلشتراك مع أطباء المحاجر البيطرية بأخذ عينات من حيوانات الرسالة 
خالل األسبوع االول من وصولها ، قبل إجراء التحصينات المحجرية ، وذلك لفحصها ضد 

 .مرض الميكوزيس 

  الحيوانات التي يثبت إيجابيتها لممرض خالل مدة الحجر ، تذبح عمى حساب المستورد
 .دون تعويض 

  يومًا ، يفرج عن الرسالة محجريًا والرسائل التي يثبت إيجابية 33بعد مرور مدة الحجر 
 :بعض حيواناتها توضع تحت الحجر البيطري بالمحافظات وتتخذ حيالها اإلجراءات اآلتية 

o  أن يكون الحجر البيطري بمزرعة خالية منت الحيوانات وتبعد عن أقرب مزرعة بـ
 . متر عمى األقل 500

o  يخطر مدير الطب البيطري بالمديرية وعميه متابعة الرسالة المحجور عميها مع
 .اإلحتفاظ بدفتر لتسجيل حيوانات المزرعة 

o  تخطر مديرية الصحة ومباحث التموين والمسطحات المائية بالمحافظة. 

o  تختبر حيوانات المزرعة ونتاجها بصفة دورية كل ستة أشهر لمرض الميكوزيس
أو إختبار األنزيم  ( AGID )بإختبار الترسيب المناعي المنتشر في اآلجار 

بمعهد بحوث صحة الحيوان مرتين في العام ويعتبر  ( ELISA )المناعي الممتز 
القطيع خال من المرض إذا ثبت سمبية أربعة إختبارات متتالية ، وفي الحالة يفرج 

 .عن القطيع 

o  تكاليف اإلختبارت عمى حساب صاحب الحيوان. 

o  الحيوانات اإليجابية تذبح بمجزر حكومي دون تعويض ويحرر بذلك محضر صفة
تشريحية يخطر به اإلدارة المركزية لمطب الوقائي بالهيئة العامة لمخدمات 
 .البيطرية وتطبق عمى لحوم الحيوانات المذبوحة قواعد الكشف عمى المحوم 

o  يحظر التصرف في الحيوانات ونتاجها بالمزارع التي لم يفرج عنها نهائيًا بأي
 .صورة من الصور عدا الذبح في مجزر حكومي تحت اإلشراف البيطري 

o  أثناء فترة الحجر البيطري يتم اإلخصاب بالتمقيح الصناعي بسائل منوي مجمد. 
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 .جنية 201فى االلف وحد ادنى % 1ليست رسوم ولكن يدفع مصاريف إدارية 
 ضافة إلى مصروفات لجنة المشتريات الخارجية حيث تسدد بهيئة الخدمات         ا

 .البيطرية


