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 الرتخيص مبزارع احليوانات الربية وحيوانات التجارب          

 وزارة الزراعة-  الهيئة العامة للخدمات البيطرية  :الترخيص جهة 

 
 :املستندات / 1

 مصحوبا بالمستندات اآلتية  طمب الترخيص بالمزرعة: 
ما يفيد ممكية المكان المراد الترخيص بو كمزرعة إليواء وتربية الحيوانات البرية أو حيازتو  .1

. حيازة قانونية لطالب الترخيص 

.  صورة البطاقة الشخصية أو العائمية لطالب الترخيص  .2

.  رسم كروكى لممكان المراد الترخيص بو  .3

موافقة المحميات   .4

موافقة شئون البيئة   .5

موافقة الجيات األمنية  فى حالة اقتناء حيوانات مفترسة   .6

صورة البطاقة الضريبية   .7

. كشف بأنواع الحيوانات المراد اقتنائيا وعددىا واألسماء العالمية والعربية ليا  .8

 (البد ان تكون الموافقات حديثة  )   

  :رسوم  ال/2
  مصروفات إدارية عن كل معاينة تجرييا الييئة وتودع  (ألف جنية  ) 1000يحصل مبمغ

 .حصيمة ىذا المبمغ فى حساب لجنة المشتريات الخارجية بوزارة الزراعة

                                                 
 بشأن الترخيص 2001 لسنة 1374قرار وزير السراعة واستصالح االراى رقم  

 بمسارع الحيوانات البرية وحيوانات التجارب 
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 :االجراءات /3

 ـ يقدم طمب الترخيص بالمزرعة الى الييئة العامة لمخدمات البيطرية مرفقا بو  
 .           المستندات المطموبة

 ـ تتم معاينة المكان المراد الترخيص بو بواسطة الييئة العامة لمخدمات البيطرية لمتحقق من توافر 
. . الشروط والمواصفات الخاصة بمزاولة ىذا النشاط 

 ـ تقيد التراخيص التى تصدرىا الييئة العامة لمخدمات البيطرية فى ىذا الخصوص بسجالت خاصة 
تعيد ليذا الغرض ويتضمن القيد رقم الترخيص وتاريخو واسم المرخص لو وموقع المكان المرخص 

. بو والمسئول عن ادارتو 

 ـ يتعين أن يشرف عمى إدارة المزرعة المرخص بيا طبيب بيطرى من المرخص ليم  
 .           بمزاولة المينة عضوا بنقابة األطباء البيطريين 

 
   االشرتاطات العامة إلنشاء مزارع الطيور الربية /4
أن تكون قطعة األرض المخصصة إلنشاء مزرعة خارج نطاق الكتمة السكنية وبعيدا عن األماكن  ـ  

اآلىمو بالسكان مع وجود عقد لمممكية أو التخصيص صحيح وقانونى وسارى المفعول 
. والصالحية 

.  ـ أن تتوافر فى المزرعة عوامل األمان ضد الحريق ووجود أجيزة لألنذار بيا 

 ـ وجود مصادر لمياه التغذية والطاقة الكيربية وكذلك سبل الصرف الصحيحة لممخمفات الحيوانية 
. والنفايات وغيرىا من المموثات الضارة بالبيئة 

 ـ يشترط وجود سجالت خاصة باألنواع المرباه ومصادرىا مع ضرورة ترقيم ىذه األنواع بحمقات 
. خاصة من المعدن أو البالستيك مدون عمييا رقم مسمسل كودى واسم المزرعة 

 – ـ يشترط تجييز بطاقة تعريف لكل فرد من األنواع المرباه يسجل فييا رقم الحمقة الخاصة بالنوع 
.  متوسط إنتاج البيض – معمومات خاصة باألبوين – تاريخ الفقس –الجنس 

ضرورة وجود مكان لمحجر البيطري تحفظ فيو الطيور الوافدة من الخارج وتوضع تحت المالحظة  ـ 
. البطرية او مكان آخر لعزل األفراد المريضة أو المصابة 
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 ـ توافر االشتراطات الصحية العامة وأدوات النظافة والمطيرات وصيدلية بيطرية كذلك وجود أدوات 
إلمساك الطيور كالشباك والفخاخ مع توفير الرعاية الصحية المنتظمة لمطيور وتدوين التطعيمات 

. المختمفة فى سجالت خاصة بذلك 

 ـ تناسب أحجام الطيور مع المساحات المخصصة لمتربية سواء فى أماكن اإليواء أو األقفاص أو 
األكشاك ومالعب لمتريض عمى أن تشابو لحد كبير الموائل الطبيعية لمطيور ويتوافر بيا أماكن 

 أماكن اختباء وتسمق وتزاوج ، عمى – المعالف – المساقــى –لممبيت وحجرة لمتفريخ ووضع البيض 
. أن يعيد المتخصصين وضع التصميم المناسب لكل نوع 

 : فى حالة إقامة مزارع لمطيور المائية 

يراعى االلتزام بمواصفات األعشاش وأبعادىا المختمفة ومكوناتيا طبقا لمنوع المراد تربيتو أو   - 
 ( أبو منجل – بجع – بشاروش – بط –عنز  )إكثاره 

مراعاة توفير مصادر التغذية من األسماك والقشريات والمحارات والكائنات البحرية لتوفير  - 
الغذاء الالزم لنمو ىذه الطيور المائية وكذلك إعداد جزيرة وسطى بالبحيرة الصناعية كمكان 

. لراحة الطيور 

 ( التياتل – األيائل –الغزال  ) Artiodactvla مواصفات مزارع الحيوانات زوجية الحافر 

يراعى توفير المساحة الكافية إليواء القطعان مع وجود أماكن ذى مساحات مناسبة لمتزاوج -   
. ورعاية الصغار وتسكن الييا القطعان ليال 

مالعب مخصصة لمحيوانات البد أن تكون رممية نظيفة ومطيرة لحد ما مع توافر المظالت   - 
. لحماية الحيوانات من األمطار وحرارة الشمس 

 – 5مـن             م مع تخصيص مساحة 2االسوار الخارجية من السمك المجمفن بارتفاع   - 
.  لكل حيوان 2 م6

توفير أماكن لعزل الحاالت المرضية أو المصابة وكذلك أماكن أخرى لمحجر عمى الحيوانات   - 
. الواردة من الخارج خوفا من االختالط ونقل العدوى 

. مراعاة نسبة الذكور لإلناث فى الجورة الواحدة   - 

. وجود أماكن مخصصة لمرعاية الصحية واإليواء واألعاشة والتزاوج   - 
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 : أماكن إيواء الحيوانات المفترسة

 – اقفاص حديدية عمى قاعدة من المبانى ذات مساحة كافية لحركة الحيوان أرضية رممية   -
اكشاك خارجية لمعرض يفصميا عن المبيت الخمفى الخشبى باب متحرك حديد وآخر بقضبان 

 .ومثميما عمى الجانبين 

 يتم عن طريقو صرف المخمفات الحيوانية األرضية سيمة gutterضرورة وجود مجرى   - 
. التنظيف ومتصمة بوسائل الصرف الصحي 

أماكن عزل لمحاالت المصابة والمريضة ومحاجر لمحيوانات الوافدة طرقات لمخدمة وأرضيات   - 
 . خشبية لممبايت لتدفئة الصغار تجيز بالفرشة عند الوالدة

 : الثعالب والذئاب والفنك    

جباليات صناعية مبطنة بالرمال الكثيرة وليا فتحات لمتيوية وتحاط الجبالية كميا بالسمك   - 
. لمتأمين 

. وجود طرقات لمخدمة ومرور العمال   - 

. فى حالة التربية فى عنابر يراعى االىتمام بدرجات الحرارة والرطوبة والتيوية  - 

. أن تكون ىذه العنابر بعيدة عن مزارع الدواجن وكذلك أماكن تربية الطيور والحيوانات   - 

. التأكد من سالمة الكالفين وضرورة وجود طرقات لمخدمة لتسييل الحركة وتقديم الغذاء   - 

يراعى االلتزام فى كل الحاالت بكافة االشتراطات الخاصة بالرعاية الصحية من تدفئة وتيوية   - 
 مع التأكد من سالمة العمال المكمفين بالخدمة واألدوات المستخدمة –وتطيير ووسائد لمعزل 

فى المزرعة والحيوانات الوافدة من الخارج والتحصينات الالزمة مع االىتمام أيضا بنقل 
 .مخمفات الحيوانات بطريقة صحيحة سميمة واستخدام المطيرات الخاصة بذلك 

  :االشتراطات الخاصة بتربية حيوانات التجارب  

تحظى حيوانات التجارب بأىمية خاصة فى مجال البحث العممى بكافة فروعو الستخداميا فى  ـ 
التجارب العممية والعممية والتطبيقية وكذا فى تغذية بعض أنواع الزواحف السامة والعاصرة وآكالت 
المحوم والطيور الجارحة المرباه فى األسر ، وليذا اتجيت األنظار الى محاولة توفير سبل األعاشة 

. والتربية إلكثارىا واالستفادة من الناتج فى ىذه األغراض 

   



 

 5 

 : وتشمل ىذه األنواع

 ىامستر ، األرانب ، White Rat ، فار أبيض كبير White Miceفأر أبيض صغير   - 
. خنازير غينيا ، بعض أنواع البابون والعبمنج والكالب والقطط 

 خاصة بكل Unitsتربى الفئران بأنواعيا واليامستر وخنزير غينيا واالرانب فى وحدات :   أوال 
. نوع ليا مواصفات محددة طبقا لمشركة المصنعة ليا 

   وتصنع ىذه الوحدات من مادة صمبة غير قابمة لمكسر كالبالستيك السميك أو المعادن 
 تتحرك عمى عجل وتحمل مجموعة من األدراج Stainless Steelغير القابمة لمصدأ 

 أدراج فى خنازير غينيا ، وتكون 8 – 6 فى الحيوانات الصغيرة ، 36 – 24تتراوح من 
ىذه االدراج ذات غطاء محكم من المعدن بو فتحة خاصة تركب فييا زجاجات الشرب 

. تحت كل قفص صغير درج لمفضالت  ( Pellets )ومكان آخر لوضع الغذاء الجاف 

تكون وحدات خنازير غينيا عبارة عن ادراج كبيرة من المعدن ذات ثقوب وفتحات كبيرة :  ثانيا 
 حيوان تحت كل درج خاص 12 – 10عمى الواجية والجوانب لمتيوية تسع من 

عمى واجية الدرج تتحرك الوحدات عمى  (الشعير المندى  )بالفضالت تركب أوعية الغذاء 
. عجل وتنظف الوحدات فى حجرات خاصة لمغسيل والتطيير ثم تنقل الى عنابر التربية 

تربى األرانب فى وحدات خاصة من المعدن غير قابمة لمصدأ وأيضا تنتقل عمى عجالت :  ثالثا 
مقسمة الى جزئين يحمل كل جزء أربعة ادراج تربى فييا اإلناث الحوامل وكذا الصغار مع 

. امياتيا وتوضع الذكور مع اإلناث لمتمقيح ثم العزل 

تربى النسانيس فى أقفاص منفردة من الخشب والسمك ليا مبيت جانبى ذات أرضيات :  رابعا 
صالحة لمتنظيف وتحتيا درج لمفضالت سيمة الحركة والتنقل والتنظيف لمكشك واألوانى 

تقوم العديد من  (تربى المجموعات فى جباليات خاصة أو اكشاك كبيرة  )واألدوات 
الشركات المنتجة ليذه الوحدات بالتصميم والتصنيع والتطوير والتحديث بصفة مستمرة ليذه 

. الوحدات لتشجيع الييئات العممية عمى الشراء واالستخدام 

 ـ يجب عمى المرخص لو بمزرعة إليواء وتربية الحيوانات البرية وحيوانات التجارب أن يمسك سجال 
 :مرقما بأرقام مسمسمة ومعتمدًا من الييئة العامة لمخدمات البيطرية تدون فيو البيانات اآلتية 

. أنواع الحيوانات البرية الموجود بالمزرعة وعددىا  - 1  

. اإلفراج عنيا   مستندات اسيتراد الحيوانات البرية المستوردة وعددىا وبمد المنشأ وتاريخ  - 2  

 .الحيوانات التى تم التصرف فييا ونوعيا وعددىا والجية التى تم التصرف الييا  - 3  
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يتم التفتيش عمى مزارع إيواء وتربية الحيوانات البرية وحيوانات التجارب بواسطة األجيزة  - 4  
المختصة بالييئة العامة لمخدمات البيطرية مرة عمى األقل كل ستة أشير لمتحقق من توافر 
االشتراطات المقررة ، فإذا كشف التفتيش عن مخالفة يعمن مدير المزرعة إلزالتيا فى مدة 
ال جاز لرئيس مجمس إدارة الييئة العامة لمخدمات البيطرية أن  أقصاىا ثالثون يومًا ، وا 

 . يأمر بإغالق المزرعة وال يجوز العودة إلدارتيا إال بعد زوال أسباب الغمق 

.  سنوات تجدد بعدىا بمعاينة جديدة 3مدة الترخيص -  

 
 

 


