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الرتخيص مبزارع تربيت احليىاًاث والدواجي  
  وزارة الزراعة–قطاع تنمية الثروة الحيوانية   :الترخيص جهة 

  تعريف  3/1 
:   الحيوانات والدواجف والطيور التى يجوز الترخيص بمزارعيا 

 لسنة 53ىى الحيوانات والدواجف والطيور التى تنطبؽ عمييا أحكاـ الباب الثانى مف القانوف * 
1966 :

الحيوانات الوحشية              - الفصيمة البقرية   - 
األرانب      - الجاموس  - 
الدجاج       - األغناـ  - 
البط       - الماعز  - 
األوز              - الفصيمة الخيمية  - 
الرومى       - الجماؿ  - 
الحماـ      - الخنازير  - 
  
   املستٌداث3/2

يقدـ الطمب عمى النموذج المعد الى مديرية الزراعة أو قطاع تنمية        -  

          الثروة الحيوانية بمعاينة المزرعة ومنشآتيا لمتأكد مف توافر الشروط الصحية  

عداـ الجثث وصيدلية لالسعاؼ             البيطرية وأماكف االستقباؿ والعزؿ والحجر الصحى وا 

  (4) المرفؽ رقـ .                                                                       السريع

 موافقة اإلتحاد العاـ لمنتجي الدواجف     -   
أو ما  (واألصؿ لإلطالع)صورة الترخيص بإقامة المشروع فى حالة طمب الترخيص بالتشغيؿ  -

  وظاىر بخرائط التصوير الجوى1983 لسنة 116يثبت أنو مقاـ قبؿ العمؿ بالقانوف رقـ
                                                 

 1967 نسُح 29 قرار وزير انسراعح رقى 1

 1999 نسُح 1054 قرار وزير انسراعح رقى 2
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 لممحافظات التى تـ إعداد خرائط تصوير جوى بيامف المجنة العميا لحماية 15/4/1985حتى
 .االراضى بالمحافظة 

 .أصؿ التراخيص بتشغيؿ المشروع فى حالة طمب التجديد -

 .(واألصؿ لإلطالع)صورة مف مستند الممكية أو عقد اإليجار الموثؽ بالشير العقارى  -

 .(واألصؿ لإلطالع)صورة القيد بالسجؿ التجارى  -

 .صورة البطاقة الضريبية  -

فى حالة طمب ترخيص إقامة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة عمى أراضى غير زراعية ، 
: يمـز ليا المستندات اآلتية

 لسنة 116إذا كاف المبنى مقاـ قبؿ العمؿ بالقانوف ) 2500: 1خريطة بمقياس رسـ  -
1983 . )

 .رسـ ىندسى بمكونات المبنى أو المنشأة أو المشروع المطموب إقامتو -

 .(واألصؿ لإلطالع)صورة سند الممكية أو عقد اإليجار مع موافقة المالؾ  -

 .اإليصاؿ الداؿ عمى سداد الرسـو -

 .(و األصؿ لالطالع)صورة مف البطاقة الضريبية  -

  الرسىم 3/3
.  جنيو فى حالة طمب الترخيص بالتشغيؿ ألوؿ مرة100  -
 . جنيو ضريبة نوعية عمى الترخيص3 -

   قروش رسـ تنمية موارد عمى الترخيص10 -

  .1993 لسنة 2 وفقًا ألحكاـ المادة مف القانوف رقـ  قرش ضريبة نوعية عمى اإليصاؿ30 -

   قروش رسـ تنمية موارد عمى اإليصاؿ10 -

: ممحوظة
فى حالة طمب ترخيص إقامة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة عمى أراضى غير زراعية، يمـز 

: ليا الرسـو اآلتية
 جنيو رسـ عف كؿ فداف أو كسورة مقاـ عمييا المشروع تسدد لمحساب الخاص بالييئة 100 -

  العامة لمجياز التنفيذى لمشروعات تحسيف األراضى
 . جنيو ضريبة نوعية عمى الترخيص3 -

                                                 
 1990 نسُح 211وزير انسراعح واستصالح األراضى رقى  قرار 1

 وتعديالته 1980 نسُح 111 تتعديم تعض أحكاو قاَىٌ ضريثح انديغح رقى 1993 نسُح 2وفقاً ألحكاو انًادج األونى يٍ انقاَىٌ رقى  2
.  وتعديالته1984 لسنة 147وفقًا ألحكام القانون رقم  3
 . 1993 نسُح 2وفقاً ألحكاو انًادج يٍ انقاَىٌ رقى  4
5

 . وتعديالته1984 نسُح 147وفقاً ألحكاو انقاَىٌ رقى  

 . 1990 نسُح 211وذنك وفقاً نقرار َائة يجهس انىزراء ووزير انسراعح واستصالح األراضى رقى  1
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   قروش رسـ تنمية موارد عمى الترخيص10 -

   قرش ضريبة نوعية عمى اإليصاؿ30 -

   قروش رسـ تنمية موارد عمى اإليصاؿ10 -

  االجراءاث3/4

يقدـ الطمب عمى النموذج المرفقالى مديرية الزراعة أو قطاع تنمية الثروة الحيوانية بمعاينة  ػ 
المزرعة ومنشآتيا لمتأكد مف توافر الشروط الصحية البيطرية وأماكف االستقباؿ والعزؿ والحجر 

عداـ الجثث وصيدلية لالسعاؼ السريع  . الصحى وا 
 
:   اضىابط واالشرتاطاث3/5
تتولى االدارة البيطرية بكؿ مركز حصر وتسجيؿ جميع المزارع الواقعة فى دائرتيا واعداد وامساؾ  ػ 

السجالت الالزمة بحيث تدوف بيا جميع البيانات الخاصة بمنشآت المزرعة ونوع وعدد الحيوانات 
أو الدواجف بكؿ مزرعة والتحصينات واالختبارات والحالة الصحية والعالجات وتاريخيا وحركة 

دخوؿ وخروج المواشى أو الدواجف وتقـو مديرية الطب البيطرى بكؿ محافظة باعداد و امساؾ 
 .سجالت اجمالية لمزارع المحافظة

تعتـز مديريات الطب البيطرى بالمحافظات باخطار إدارة التسجيؿ والتأميف واإلحصاء باإلدارة  - 
المركزية لمصحة الحيوانية بالوزارة بمضموف ىذه السجالت وبكؿ ما يطرأ عمييا مف اضافات أو 

. تعديالت أوال بأوؿ وعمى اإلدارة المذكورة امساؾ سجالت مماثمة إلثبات ىذه البيانات 
 ػ تكمؼ مديرية الطب البيطرى المختصة طبيبا بيطريًا لكؿ مزرعة أو أكثر حسب حجـ التعداد 

الحيوانى والداجنى ليكوف مسئوال عنيا فنيا وصحيا ومشرفا عمى توافر كافة الشروط الصحية 
البيطرية بيا وخصوصا أعماؿ التحصيف الوقائى واالختبارات الدورية لألمراض المعدية والوبائية 

وكذا يقـو بتدويف كافة ما يجرى عمى حيوانات المزرعة أو دواجنيا مف عالج وتحصينات 
واختبارات ونفوؽ وذبح وبيع وخروج ودخوؿ وولدات جديدة وتاريخ كؿ حالة عمى حده وذلؾ 
. بسجؿ رسمى يخصص لكؿ مزرعة يصرؼ ليا مف اإلدارة البيطرية المختصة ليذا الغرض 
 ػ يمتـز صاحب المزرعة باخطار الطبيب المختص عند دخوؿ أو خروج أية ماشية أو إحداث أية 

. تعديالت لممزرعة 

                                                                                                                                                 
 وتعديالته 1980 نسُح 111 تتعديم تعض أحكاو قاَىٌ ضريثح انديغح رقى 1993 نسُح 2وفقاً ألحكاو انًادج األونى يٍ انقاَىٌ رقى  2

.  وتعديالته تشأٌ رسى تًُيح انًىارد انًانيح نهدونح 1984 نسُح 147وفقاً ألحكاو انقاَىٌ رقى  3

.  وتعديالته1980 نسُح 111 تتعديم تعض أحكاو قاَىٌ ضريثح انديغح رقى 93 نسُح 2وفقاً ألحكاو انًادج األونى يٍ انقاَىٌ رقى  4

.  وتعديالته تشأٌ رسى تًُيح انًىارد انًانيح نهدونح1984 نسُح 147وفقاً ألحكاو انقاَىٌ رقى  5

  1982 نسُح 58 قرار وزير انسراعح رقى 6
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 ػ ال يسمح بتسميف أى حيوانات مستوردة لغرض الذبح إال فى المناطؽ البعيدة عف كثافة الماشية 
البمدية المحمية والتى تحددىا إدارة المحاجر البيطرية وال يسمح بنقميا الى أى مكاف إال لمجازر 

. الذبح مباشرة وبتصريح مف السمطات البيطرية المختصة 
 ػ يمتـز صاحب المزرعة بتقديـ كافة التسييالت لممختصيف القائميف بحصر وتسجيؿ وتأميف 

مواشيو وفى حالة امتناعو أو اعتراضو أو تالعبو بأى شكؿ مف األشكاؿ يحـر مف كافة 
التسييالت االئتمانية والعمفية المتاحة لو وتوضع المزرعة تحت الحجر الصحى فضال عف 

تعرضو لمعقوبات المنصوص عمييا بقانوف الزراعة الصػػادر بالقانػػػوف 
.  وقوانيف التأميف 1966 لسنة 53   رقـ 

   ػ تتولى االدارة البيطرية عمى مركز حصر وتسجيؿ جميع المزارع الواقعة فى دائرتيا واعداد وامساؾ 
السجالت الالزمة بحيث تدوف بيا جميع البيانات الخاصة بمنشآت المزرعة ونوع وعدد الحيوانات 
والدواجف بكؿ مزرعة والتحصينات واالختبارات والحالة الصحية والعالجات وتاريخيا وحركة دخوؿ 
وخروج المواشى أو الدواجف وتقـو مديرية الطب البيطرى بكؿ محافظة باعداد وامساؾ سجالت 

 .اجمالية لمزارع المحافظة
   صٌدوق التأهني على املاشيت  3/6

 :يختص بالتأميف عمى الماشية طبقا لالشتراطات التالية  ػ 
o  أف تكوف مف فصيمتى البقر والجاموس وال تقؿ سنيا عف ستة شيور وال تزيد عف ثالث  

. سنوات 

o  أف تكوف قد مضت عمييا فترة رد الفعؿ لمتحصينات المقررة ضد األوبئة   .

o  أف تكوف حيازة الجمعية ليا مستمرة طواؿ فترة التأميف   .

 .ولوزير الزراعة اضافة شروط وقواعد أخرى بقرار منو     
 

 : ػ يستحؽ التعويض مقابؿ التأميف عمى الماشية لمجمعية فى الحاالت اآلتية 
 

o  إذا نفقت الماشية بسبب مرض أو حادث وقع عف غير عمد   .

o  إذا ذبحت الماشية اضطراريا نتيجة حادث وقع عف غير عمد   .

                                                 
 1982 نسُح 58 قرار وزير انسراعح رقى 1

 انًعدل ب قرار رئيس انجًهىريح 228/1959 قرار رئيس انجًهىريح تانقاَىٌ رقى 2

 1966 نسُح 4727   رقى 
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o  إذا أعدمت الماشية بأمر المصمحة البيطرية أو أحد فروعيا  . 

 : ػ تخفض قيمة التعويض المستحؽ الى النصؼ فى الحاالت اآلتية 
 

o   إذا قرر الطبيب البيطرى فى حالة نفوؽ الماشية أنو كاف مف الممكف ذبحيا  .

o  إذا لـ تقـ المزرعة بتحصيف مواشييا فى المواعيد المقررة ونفقت بسبب مرض غير األمراض  
. الوبائية التى تحصنت ضدىا 

o  إذا جاء الذبح اإلضطرارى بسبب التأخير فى عرض الماشية المريضة أو التى وقع ليا  
. الحادث عمى الطبيب البيطرى أو كاف النفوؽ أو الذبح بسبب عدـ تنفيذ تعميمات الطبيب 

o  االىماؿ فى سمخ وتجويؼ الماشية المذبوحة وترتب عمى ذلؾ تمؼ جزئى لمجمد أو المحـو أو  
. لألعضاء الداخمية 

o  ساعة مف وقت حصوؿ الحادث عمى 24  يجب فى جميع الحاالت اخطار الصندوؽ خالؿ 
. االستمارة المعدة ليذا الغرض 

 : ػ ال  يستحؽ التعويض فى الحاالت اآلتية 

 

o  إذا اثبت التقرير البيطرى أف نفوؽ الماشية تسبب فيو المشروع أو موظفوه أوعمالو عمدا  – 
أو بسبب عالجيا أو اجراء عمميات جراحية ليا بمعرفة غير المرخص ليـ بمزاولة مينة 

الطب البيطرى أو بسبب عدـ تقديميا لمتحصيف ضد األوبئة التى تقررىا الجيات المختصة 
فى مواعيدىا وكاف نفوقيا بسبب أحد ىذه األوبئة أو بسبب رفض استعماؿ األدوية والعالج 

. الذى يقرره الطبيب البيطرى أو بسبب التأخير فى عرض الماشية عميو 

o  تعمد ذبح الماشية دوف مبرر   .

o  ساعة مف تاريخ النفوؽ أو 24  عدـ اخطار الصندوؽ عف نفوؽ الماشية وذبحيا خالؿ 
. الذبح 

o  إذا سرقت الماشية أو اصيبت بالحريؽ بسبب أىماؿ المشروع فى الحراسة أو الرقابة أو  
. بتواطئ المشروع أو موظفيو أو عمالو بغرض الحصوؿ عمى قيمة التأميف 

o  إعداـ المحـو لتمفيا بسب االىماؿ فى سمخ وتجويؼ الماشية المذبوحة أو المحافظة عمى  
. لحوميا 
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o  التأخر فى دفع قسط التأميف فى المواعيد المقررة ليا وقياـ سبب االستحقاؽ لمتعويض خالؿ  
فترة التأخير وعدـ سدادىا لمزيادة المقررة فى اقساط التأميف بعد شير مف تاريخ االخطار 

. بتقرير ىذه الزيادة 

o  االمتناع عف اعطاء البيانات التى تطمبيا لجاف الصندوؽ عف المواشى أو عرقمة أعماؿ تمؾ  
 .المجاف فى تقدير قيمة المواشى أو التفتيش عمييا 

  :التعويض ػ 

o  مف قيمة الماشية المؤمف عمييا قبؿ مرضيا أو % 75  يعوض الصندوؽ المشروع بما يوازى
: ذبحيا أو نفوقيا بما ىو أنسب لمجمعية مخصوما منو 

قيمة ما يباع مف الماشية مف لحـو أو مخمفات ويضع الصندوؽ قواعد عامة لتقدير  -   أ 
. الثمف عمى أساس ما تحممو الماشية مف لحـ ومخمفات 

الييئات    قيمة ما قد تحصؿ عميو الجمعية مف تعويض عف ماشيتيا مف الحكومة أو -   ب
 .األخرى 

 الصندوؽ سمطات والتزاـ ػ 

o  لمصندوؽ فى أى وقت أف يقـو بإجراء الكشؼ الطبى عمى الماشية المؤمف عمييا وعمى  
. حظائرىا بمعرفة مفتشيف يندبيـ ليذا الغرض 

o  لممشروع الحؽ فى استبداؿ الماشية المؤمف عمييا بغيرىا خالؿ فترة سرياف التأميف وال  
يستفيد المشروع بالتأميف عمى الماشية الجديدة إال بعد اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لمتأميف 

. عمييا 

o  ينتيى التزاـ الصندوؽ مف تمقاء نفسو بالتعويض عف الماشية المؤمف عمييا بانتياء حيازة  
. المشروع ليا وتسميميا لمغير 

o  تنظـ بقرار مف وزير الزراعة اجراءات التأميف واجراءات طمب التعويض واالستثمارات  
الخاصة بيما ، ويحدد ىذا القرار السجالت التى تمسكيا مشروعات تربية الماشية وما 

      يقابميا مف سجالت يمسكيا الصندوؽ والبيانات التى يجب اف تشتمؿ عمييا ىذه السجالت                     

  (5 )                                                                              مرفؽ رقـ 
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 البياًاث الىت جيب أى تتضوٌها السجالث املعدة لعولياث التسجيل واحلقي 3/7
  واالختبار

   (5 )                                  مرفؽ رقـ  :أ ػ استمارة طمب تسجيؿ الحيوانات وتشمؿ  

اسـ صاحب الحيواف والناحية والوحدة البيطرية المختصة والمركز والمحافظة وتاريخ تقديـ   - 
. اإلقرار وتاريخ التسجيؿ 

. نوع الحيواف إف كاف ذكرا أو أثنى  : (بيانات يحررىا الحائز)رقـ مسمسؿ   - 

 – السنة بالسنة والشير –الساللة  : (يحررىا الطبيب عف الحيواف عند التسجيؿ)بيانات   - 
قرار مف المالؾ بأف – األوصاؼ المميزة –الموف   حمؿ األنثى ورقـ تسجيؿ الحيواف وا 

الحيوانات الموضحة ىى كؿ ما فى حيازتو مف أبقار وجاموس ونتاجيا بالناحية لغاية تاريخ 
تقديـ االستمارة ، وانو يتعيد باالخطار عف كؿ تغيير يحدث بيا سواء بالبيع أو بالشراء أو 
بالذبح أو بالنفوؽ أو بالوالدة أو اإلجياض أو عند ظيور أى مرض بيا بابالغ األمر فورا 
، الى عمدة الناحية أو قسـ الشرطة البالغ أقرب إدارة بيطرية ، ويذيؿ االقرار بتوقيع المالؾ 

وتصديؽ عمدة الناحية عمى ىذه البيانات ، واقرار طبيب التسجيؿ بمراجعة البيانات 
وتصويبيا فى خانة المالحظات ، ثـ اقرار معاوف التسجيؿ بانو رصد ىذه البيانات بدفتر 

. التسجيؿ 

   ويدوف فى أخر الطمب بعد رصد البيانات المشار الييا إجراءات التسجيؿ وانو قد تـ تسجيؿ 
ذانيا ’األبقار والجاموس ونتاجيا وانو قد تسممت بطاقاتيا التسجيمية وارقاميا المثبتة فى 

لمحائز وانو وقع منو باستالميا ، ويذيؿ ىذا اإلقرار بأمضاء أو ختـ الحائز المستمـ والعمدة 
. والطبيب 

 : سجؿ الترقيـ والحيازات  - 

رمز : رقـ التسجيؿ : ويشمؿ  ( تسجيؿ بيطرى2استمارة رقـ )   خاص بتسجيؿ ابقار كؿ قرية 
. اسـ القرية ، المركز ، المحافظة . المجموعة ، ومسمسمة الترقيـ ، ومكتب التسجيؿ 

رقـ التسجيؿ وتاريخو ونوع الحيواف وسنة بالسنة والشير ، واسـ الحائز ، وتاريخ تسديد    
نقؿ الحيازة واسـ الحائز الجديد لمحيواف ورقـ السجؿ ، وتسديد الشطب ، وتوقيع المسجؿ 

 .واعتماد الطبيب 
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 : سجؿ الترقيـ والحيازات-   ب 

: رقـ التسجيؿ : ويشمؿ  ( تسجيؿ بيطرى2استمارة رقـ )   خاص بتسجيؿ جاموس كؿ قرية 
. إسـ القرية ، المركز ،  المحافظة . رمز المجموعة ، سمسمة الترقيـ ، ومكتب التسجيؿ 

سـ الحائز ، وتاريخ تسديد  رقـ التسجيؿ وتاريخو ونوع الحيواف وسنو بالسنة والشير ، وا 
نقؿ الحيازة واسـ الحائز الجديد  لمحيواف ورقـ السجؿ ، وتسديد الشطب ، وتوقيع المسجؿ 

عتماد الطبيب  . وا 

 : سجؿ الترقيـ والحيازات –  ج 

ويشمؿ البيانات  ( تسجيؿ بيطري 2إستمارة رقـ  )   خاص بتسجيؿ جاموس كؿ قرية 
. السابقة 

ذات لوف اصفر فى حالة البقر وذات لوف أزرؽ فى  ( تسجيؿ3نموذج رقـ )بطاقة التسجيؿ -   د 
 : وتشمؿ البيانات االتية عمى أحد وجييياحالة الجاموس ، وتسمـ لحائز كؿ حيواف ، 

   اسـ الحائز واسـ القرية والمركز والمحافظة ونوع الحيواف وجنسو وعمره بالسنة والشير 
. ورقـ التسجيؿ وتاريخو ويحمؿ توقيعات المسجؿ والعمدة والطبيب 

 : وتشمؿ البيانات اآلتية عمى الوجو األخر   

   تاريخ التحصيف ضد الطاعوف البقرى واألمراض األخرى ونوع المقاح ورقـ الموط وامضا ء 
. الطبيب الذى قاـ بعممية التحصيف 

 4استمارة رقـ )يحتفظ بالوحدة البيطرية أو باإلدارة البيطرية بدفتر تسجيؿ حيوانات -   ىػ 
يدوف فييا اسـ صاحب الحيواف واسـ القرية واسـ الوحدة البيطرية واسـ المركز  (تسجيؿ

. واسـ المحافظة 

:    ويعطى لكؿ سطر رقـ مسمسؿ ويدوف قرينو رقـ التسجيؿ وتاريخو وأوصاؼ الحيواف 

 والموف والعالمات المميزة والحالة عند – وسنو بالسنة والشير – وجنسو – ساللتو –   نوعو 
التاريخ واسـ الحائز  )وتغيير الممكية  (الحمؿ فى األناث ودرجة جودة الحيواف  )التسجيؿ 
تاريخ الوالدة  ) والحالة التناسمية لمحيواف – ( وناحية اقامتو والمركز والمحافظة –الجديد 

 –تاريخو  ) وتقرير مصير الحيواف – (وجنس النتاج والتصرؼ فى النتاج وتاريخ التصرؼ 
. ( نتيجة الفحص –والمصير 

 .   ويذيؿ البياف المدوف بكؿ صفحة مف صفحات ىذا السجؿ بتوقيع كؿ مف المسجؿ والطبيب 
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 ( بيطرى 108سجؿ رقـ  ) ػ يجب أف تتضمف السجالت المعدة لعمميات الحقف أو االختبار 
: البيانات االتية 

. اسـ المرض الذى لقحت أو اختبرت ضده الحيوانات والناحية والمركز والمحافظة -   أ 
نوع المقاح ورقـ الموط وتاريخ تحضيره : المستعمؿ  (أو المادة المختبرة  )بيانات المقاح    

رقـ مسمسؿ يومى ، : بالمعامؿ البيطرية وساعة التحضير لالستعماؿ ورقـ تسجيؿ الحيواف 
. رمز ذات العمود ورقـ ولوف ذات الثقب : والنمرة البالستيؾ 

 اسـ صاحب الحيواف -   ب 

 وثمف الحيواف وتاريخ – السف بالسنو والشير – الموف – القامة –النوع : أوصاؼ الحيواف - جػ  
وفى حالة نفوؽ الحيواف أو ذبحو يسجؿ . ودرجة الحرارة قبؿ الحقف  (أو االختبار  )التمقيح 

نوع المرض والتاريخ الذى حدث فيو النفوؽ أو الذبح ، عمى أف تذيؿ كؿ صفحة مف السجؿ 
 . وعمدة الناحية – ورئيس لجنة الفحص –بتوقيعات رئيس وحدات التمقيح 

 الرقابة البيطرية عمى اإلنتاج الداجنى 3/8
:  ػ المعمؿ المرجعى لمرقابة البيطرية عمى اإلنتاج الداجنى 
 ىو الجية المختصة بالفحوص والرقابة عمى اإلنتاج الداجنى بمعيد بحوث صحة الحيواف بمركز  

 .البحوث الزراعية 

  ػ مجاالت الفحص المعممى لمدواجف 
:  وحدات معممية تشخيصية فى المجاالت اآلتية  المعمؿيضـ      

. الميكوبالزما   - 

. األمراض البكتيرية   - 

. األمراض الفيروسية   - 

. أمراض األوراـ ونقص المناعة   - 

. الطفيميات واألمراض الفطرية   - 

 .باثولوجيا الدواجف -   
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 يختص المعمؿ بأعماؿ الرقابة البيطرية عمى اإلنتاج الداجنى لمتأكد مف عدـ وجود مشاكؿ  ػ
صحية وبما يحقؽ مواصفات الجودة القياسية واألمف البيولوجى الحيوى ، ولو فى سبيؿ 

: ذلؾ 

فحص البيض مف أصوؿ الدواجف والكتاكيت عمر يـو مف قطعاف الجدود وأميات البياض -   أ 
صدار التقارير الصحية النظامية بما يتفؽ مع  وأميات المحـ المستورد والمنتجة محميا وا 

. المواصفات الدولية 

إجراء الفحص الدورى لمشاريع الدواجف بكافة أنشطتيا لمتأكد مف خموىا مف المسببات -  ب 
قطعاف الجدود وأميات  )المرضية وذلؾ عمى فترات زمنية تتفؽ والدورة اإلنتاجية لكؿ نشاط 

صدار التقارير  ( المفرخات والمعامؿ الممحقة بيذه األنشطة –البياض والتسميف  وا 
 .الصحية 

 -------------------------------

 بتاريخ 5065ىذا ونود التنويو إلى أنو قد صدر منشور قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة رقـ 
 : والمنتيي إلى اآلتي، وزير الزراعة / والمعتمد مف السيد األستاذ  ، 22/7/2009

يوقؼ في الوقت الحالي ولحيف صدور تعميمات أخرى استخراج تراخيص جديدة النشاء مزارع  .1
 .الدواجف في األراضي الجديدة 

 .يوقؼ تجديد تراخيص مزارع الدواجف أو أي نشاط داجني في األراضي القديمة بالدلتا والوادي  .2

الموافقة عمى تغيير المزارع المقامة وبجانبيا أية مساكف إلى أي نشاط آخر مع تقديـ أصحاب  .3
ىذه المزارع بإقرار برغبتو في تغيير النشاط مع منح أولوية أولى لمثؿ ىذه المزارع في تخصيص 

. أراضي القامة نفس النشاط في المناطؽ التي يتضمنيا المخطط 
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  تٌظين املصاحل املشرتكت
 

              ( 8 ) االحتاد العام ملٌتجى الدواجي
 

 ويجوز بقرار مف مجمس اإلدارة إنشاء فروع أو – ىى المقر الرئيسى لإلتحاد –مدينة القاىرة  ػ 
. مكاتب لالتحاد داخؿ الجميورية وخارجيا 

 ػ يختص االتحاد برعاية المصالح المشتركة ألعضائو ويسعى الى حماية وزيادة الثروة الداجنة 
وتنمية االستثمار فى األنشطة المتصمة بيا وتطوير أساليب إنتاجيا وصناعتيا وفقا لممواصفات 

. القياسية العالمية 

  ولالتحاد فى سبيؿ تحقيؽ أىدافو وأغراضو فى إطار الخطة العامة لمتنمية االقتصادية 
 : القياـ بما يمىواالجتماعية لمدولة وبالتعاوف مع جيات االختصاص ، 

مداد أعضائو  - 1   جمع كافة المعمومات واإلحصاءات التى تتعمؽ بأوجو نشاطو ، وتبويبيا وا 
. وجيات االختصاص بيا ، وفقا لمنظاـ الذى يضعو مجمس اإلدارة 

جراء ما  - 2   المساعدة فى وضع خطة االستيراد والتصدير فى كافة أوجو نشاط أعضائو ، وا 
. يمـز لذلؾ مف دراسات لظروؼ واحتياجات األسواؽ الداخمية والخارجية 

العمؿ عمى توفير الخامات والميمات واألعالؼ واألدوية والمقاحات وغيرىا مما يمـز تربية  - 3  
نتاج الدواجف وصناعتيا ، وذلؾ مف السوؽ المحمية واألجنبية ووضع نظـ توزيعيا  وا 

. عمى األعضاء 

اقتراح شروط وقواعد الحصوؿ مف جيات االختصاص عمى تراخيص مزاولة األنشطة  - 4  
المتعمقة بإنتاج وصناعات الدواجف ، واألعماؿ المكممة ليا ، وكذلؾ المواصفات الفنية 

. والصحية الالزمة 

إنشاء نظاـ تحكيـ اتفاقى لفض المنازعات بيف أعضاء االتحاد أو بينيـ وبيف الغير  - 5  
. والمتعمقة بأوجو النشاط الداخمة فى اختصاص االتحاد 

التنسيؽ مع الجيات المختصة لالستفادة مف القروض والمنح والمعونات المقدمة فى  - 6  
. مجاالت إنتاج وصناعات الدواجف 
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إنشاء ودعـ المشروعات واألجيزة والمراكز العممية فى مجاؿ البحوث والتدريب لتطوير  - 7  
. إنتاج وصناعة الدواجف ووسائؿ الدعاية واإلعالف فى الداخؿ والخارج 

إنشاء المشروعات التى يحتاجيا إنتاج وصناعات الدواجف أو المساىمة فييا وتشجيع  - 8  
األعضاء عمى تكويف شركات أو جمعيات تعاونية لتيسير الحصوؿ عمى مستمزمات 

اإلنتاج ورفع معدالت التسويؽ وسائر المسائؿ التى تتصؿ بأغراض االتحاد وال تدخؿ فى 
. اختصاص جيات أخرى 

 : يمتـز عضو االتحاد بأداء ما يمى ػ 

رسـ قيد بحد أقصى ألؼ جنيو يستحؽ مرة واحدة عند قبوؿ القيد فى عضوية االتحاد  - 1  
. وعند اعادة العضوية 

ويكوف الحد األقصى لمرسـ خمسة آالؼ جنية لكافة أنواع األنشطة وذلؾ بالنسبة الى    
. الشركات متعددة األغراض 

 : اشتراؾ سنوى - 2  

وتحدد الالئحة التنفيذية فئات رسـ القيد بحسب حجـ النشاط ، وفئات االشتراؾ السنوى    
 .بحسب نوع العضوية ، وقواعد وأحكاـ ومواعيد السداد 
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