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الرتخيص باسترياد احليوانات املنوية واألجنة اجملمدة 
 

 وزارة الزراعة  – الهيئة العامة للخدمات البيطرية :جهة الترخيص 

يشارك في دراسة طمب الترخيص اإلدارة المركزية لإلنتاج الحيواني بالوزارة فيما يتعمق 
. بالساللة ومستوى القيم التربوية لمطالئق المستورد منيا السائل المنوي أو األجنة 

 

  االشرتاطات واإلجراءات16/1
 

  يشترط الستيراد السائل المنوى المجمد واألجنة المجمدة اتباع االجراءات اآلتية: 

 :يقدم طمب االستيراد الى الييئة العامة لمخدمات البيطرية مدون بو البيانات األتية  .1

 . بمد المشأ الذى سيتم االستيراد منو -

 .الساللة التى سيتم استيرادىا والمواصفات االنتاجية المطموبة  -

 . القطيع أو الحيواناتالمستورد ليا السائل المنوى ومواصفاتيا -

يدرس الطمب بمعرفة الييئة العامة لمخدمات البيطرية من الناحية الصحية وصفات  .2
السائل المنوى واألجنة وتختص األدارة المركزية لالنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة 

بالموافقة عمى الساللة المستوردة ومستوى القيم التربوية لمطالئق المستورد منيا 
 .السائل المنوى واألجنة

:      وفى حالة الموافقة يشترط أن ترفق بالرسالة المستندات التالية

شيادات نسب لمطالئق المستورد منيا السائل المنوى وقيمتيا التربوية موضح بيا 
المواصفات االنتاجية ومواعيد الفحوص الدورية وتقييم السائل المنوى وتواريخ 

 . تحضير السائل المستورد
يتم االفراج مؤقتا عن رسائل السائل المنوى واألجنة المجمدة بواسطة لجنة من  .3

االدارة لمتناسميات والتمقيح الصناعى بالييئة والمحاجر البيطرية ومندوب عن 

                                                 
 1989 لسنة 1505قرار وزير السراعة واستصالح األراضى رقم   

 1990 لسنة 1659قرار وزير السراعة واستصالح األراضى رقم  
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النتروجين )صاحب الرسالة ويحرر تقرير بحالة الرسالة من حيث المادة الحافظة 
داخل األوعية وتسمم الرسالة الى مندوب االدارة العامة لمتناسميات  (السائل 

 .والتمقيح الصناعى لعزليا والحجر عميو

تفحص عينات عشوائية من الرسالة فور وصوليا لمتأكد من صالحيتيا المحيوية  .4
وذلك بواسطة لجنة تشكل من مندوب عن الييئة والجية المستوردة اذ ثبت 
صالحية الرسالة لمحيوية يتم فحصيا معمميا بواسطة احدى جيات الفحص 
الرسمية والتى تحددىاا الييئة ،وذلك عمى ضوء الشيادات الصحية المرافقة 
لمرسالة وال يتم االفراج النيائى عن الرسالة اال اذا ثبت خموىا من األمراض 

وصالحيتيا لالستخدام وال يجوز لمجية القائمة بالفحص المعممى اخطار صاحب 
الشأن عن نتيجة الفحص ويقتصر ذلك عمى الييئة باعتبارىا المختصة باالفراج 

 .عن الرسالة محجريا

تستثنى من  ( جنين100ال تزيد عن )األجنة المجمدة التى ترد بكميات ضئيمة  .5
الفحوص ويسمح لمجية المستوردة لحسابيا باستخداميا مباشرة عمى أن يتم ذلك 

 . فى منطقة محدودة وتحت الحجر واالشراف البيطرى
: ممحوظة 

نشر التراكيب يشترط لمحصول عمى ىذا الترخيص ، الحصول عمى ترخيص بمزاولة نشاط 
 الوراثية  

 

: املستندات املطلوبة   
طمب التصريح بمزاولة نشاط نشر التراكيب الوراثية  إلى االدارة العامة لمتربية والتحسين  -

 (  9 )الوراثى بالقطاع كما بالمرفق رقم 

تفويض معتمد من الجية لمندوبيا بالسير فى االجراءات الحصول عمى الخدمة واستالم  -
 التصريح 

صورة السجل التجارى والبطاقة الضريبية بالنسبة لمشركات التجارية الخاضعة لمعمل بيما  -
 (االصل لالطالع  )
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" شيادة من الييئة العامة لمخدمات البيطرية بتوافر االشتراطات الصحية فى موقع مزاولة  -
 "النشاط المنشآت والقطيع 

 رسم كروكى تفصيمى لمموقع مبين عميو الحدود وأبعاد المبانى المقامة  -

 بيان تفصيمى بالتركيب النوعى والعمرى لمقطيع الموجود وقت تقديم الطمب  -

بيان سجالت النسب واالنتاج التى تحتفظ بيا الجية طالبة التصريح وتاريخ فتح ىذه  -
 السجالت 

  المواد الوراثية المطموب التصريح بيا –ممخص خطة واىداف استخدام المادة  -

اقرار الجية طالبة التصريح بااللتزام بخضوعيا لالشراف والمتابعة الدورية لالجيزة المعنية  -
 فيما نص عميو القرار وما يصدر بيذا الخصوص من 1990 لسنة 1708والمحددة بالقرار 

 .قرارات أو اجراءات تشريعية أو موضوعية الحقة 

الرســوم  
 قرش  0.90ضريبة دمغة نوعية    

  قرش 0.10رسم تنمية الموارد       
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