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 الرتخيص حملالت وخمازن االجتار فى األعالف وخاماتها ومركساتها  
 واضافاتها

 وزارة اضزرارة- تظطية اضثروة اضحيواظية شطاع  : اضترخيصجهة  

 اضطعطل اضطرصزى ضألزذية واألرالف  يذارك سي درادة طضب اضترخيص 

 التداول * 
يتم التداول فى محل مخصص ليذا الغرض تتوافر فيو جميع المواصفات واالشتراطات التى تكفل  ـ 

  المحافظة عمى المواد الموجودة فيو ، وال يجوز أن تعرض فيو أية مواد أخرى

: املستندات /  1
(                                                                                                   3)مرفق رقم :                         طمب الترخيص باالتجار مرفقا بو المستندات اآلتية    -

o  اسم طالب الترخيص وعنوانو وجميع البيانات المحددة لو  .

o  1954 لسنة 453 صورة الرخصة الصادرة بفتح محل تجارى طبقا ألحكام القانون رقم . 

o  صورة رسمية من القيد بالسجل التجارى لغرض االتجار فى األعالف  .

o  صورة البطاقة الضريبية  .

o تحديد المدير المسئول عن المتجر أو تفويض من ينوب عنو . 

o  وجود سجالت معتمدة لرصد الكميات المباعة اوال بأول. 

o صورة اإليصال الدال عمى أداء مصاريف معاينة   

: الرســــىم/   2
مصاريف معاينة بواقع مائة جنية عن كل متجر أو مخزن مطموب الترخيص بو  -

االجراءات /     3
  يقدم طمب الترخيص باالتجار الى قطاع تنمية الثروة الحيوانية مرفقا بو المستندات  3/1

                                                 
 بشأن تنظيم االعالف وصناعتها  1996 لسنة 1498قرار وزير السراعة رقم  1

    وتداولها والرقابة عليها
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.       المطموبة

 تتم معاينة المحل بواسطة لجنة تشكل بمعرفة قطاع تنمية الثروة الحيوانية وفى حالة  3/2

     استيفائو لمشروط المشار الييا يصدر الترخيص بعد اعتماده من رئيس قطاع تنمية  

     الثروة الحيوانية، ويكون الترخيص ساريا لمدة ثالث سنوات ويجدد قبل موعد انتيائو  

.      بشير عمى األقل بعد أداء المصروفات 

         وال يخل ذلك بوجوب إجراء المعاينة الدورية لممتجر أو المخزن سنويا لمتحقق من استمرار 
. صالحيتو لمغرض المعد من أجمو 

: الضىابط واالشرتاطات/ 4
 ال يجوز استيراد األعالف المصنعة والمركزات واإلضافات إال إذا كانت مسجمة وبعد الحصول 4/1 

عمى ترخيص فى ذلك من قطاع تنمية الثروة الحيوانية ويتم فحص الرسائل المستوردة التى ال 
يدخل فييا مواد من أصل حيوانى بمعرفة المعمل المركزى لألغذية واألعالف ويكون اإلفراج 

المؤقت والنيائى عنيا بمعرفة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والمعمل فى ضوء نتائج الفحص التى 
. تثبت صالحيتيا ومطابقتيا لشروط التسجيل 

 بالنسبة لمرسائل التى ال يدخل فييا مواد من أصل حيوانى ، فيكون فحصيا بمعرفة كل من 4/2 
الييئة العامة لمخدمات البيطرية فيما يتعمق باألمراض الوبائية المعدية المشتركة والمعمل المركزى 

لألغذية واألعالف فيما يختص بباقى الفحوص والتحاليل ، ويتم اإلفراج عنيا مؤقتا بعد أخذ 
والمعمل المركزى  (الحجر البيطـرى  )العينات لمتحميل بمعرفة الييئة العامة لمخدمات البيطرية 

لألغذية واألعــالف ، واليجوز اإلفراج النيائى عنيا بمعرفة الييئة المشار الييا إال بعد ورود 
يوما  (21)نتائج التحاليل التى يجرييا المعمل المركزى لألغذية واألعالف خالل مدة ال تجاوز 

ذا رأى المعمل أن األمر يتطمب مدة أطول فعميو اخطار  من تاريخ تسميم العينات الى المعمل وا 
. الييئة بذلك خالل المدة المشار الييا 

 وفى جميع األحوال يجب لمحصول عمى اإلفراج المؤقت عن الرسائل أن يتم التحفظ عمييا  4/3 

               فى أماكن محددة يوافق عمييا قطاع تنمية الثروة الحيوانية بالوزارة تتوافر فييا جميع  

               الشروط الالزمة لتخزينيا بحسب نوعيا بما يحقق المحافظة عمييا مع اتخاذ جميع  

               اإلجراءات الالزمة التى تكفل عدم تسربيا أو التصرف فييا قبل اإلفراج النيائى عنيا ،  

               ويحرر محضر باألماكن واإلجراءات المتخذة لمتحفظ عمى الرسائل المفرج عنيا مؤقتا  
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.                يوقع عميو من مندوب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والمستورد 
 يجب أن يكون اإلعالن عن مواد العمف واألعالف المصنعة أو نشر بيانات عنيا  4/4 

.       مطابقة لممواصفات المسجل بيا شروط تداوليا واستعماليا 
   يجب عمى صاحب المتجر أو مديره أن يمسك سجالت لقيد حركة تداول األعالف    4/5

        الواردة الى المتجر والمنصرف منيا يوميا وتختم ىذه السجالت وتحفظ عمى الوجو  
.         السابق ايضاحو بالنسبة لمصانع األعالف 

الستخداميا فى مكونات األعالف بكافة أنواعيا   ( 3 ، 2 )   يحظر استيراد االقماح درجة 4/6
.         كما يحظر بقصد االستخدام وحتى ال يحدث خمط بتقاوى القمح أو االستخدام اآلدمى 

  من القرار  ( 16 ، 15 ، 2 )يشترط لمحصول عمي التراخيص المنصوص عمييا في المواد
 المشار الية بعالية موافقة الجياز الفني لالتحاد العام لمنتجي 1996 لسنة 1498الوزاري رقم 

. الدواجن 
  تضاف المواصفات القياسية لكسب بذور الكانوال الموضحة بيانتيا في بعد الب كشوف

المواصفات القياسية لمواد العمف الخام واضافات االعالف واالعالف المصنعة لمحيوانات والدواجن 
" الشمغم " كسب بذور المفت  )

 :التفتيش *  
 المعمل المركزى لألغذية واألعالف بوزارة الزراعة وفروعو بالقاىرة والمحافظات ىو    4/7 

ضافتيا ، وتتولى                  المعمل الرسمى المعتمد لمرقابة عمى األعالف وخاماتيا ومركزاتيا وا 
.                فروع المعمل المركزى فحص العينات المرسمة اليو لمتحقق من مطابقتيا لممواصفات 

:  يخضع لمرقابة والتفتيش كل من 4/8
o  مصانع األعالف والمركزات ومخاليط األعالف والفيتامينات واألمالح المعدنية واإلضافات  

. الغذائية وأماكن التخزين الخاصة بيا 
o  المجارش ووحدات تصنيع األعالف التابعة لمزارع اإلنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى 

.  لمتحقق من صالحية مكونات األعالف وعدم احتوائيا عمى مواد ضارة باإلنسان أو الحيوان 
o  محال االتجار فى األعالف وأماكن تخزينيا  .
o  وسائل النقل وأماكن التخزين التى توجد بيا أعالف أو خاماتيا  .

 لمسئولى جية التفتيش دخول األماكن التى تخضع لمرقابة لمتفتيش عمييا وضبط ما يوجد  4/9
      فييا من المواد المشتبو فى غشيا والتحفظ عمييا وليم الحق فى أخذ عينات منيا لمتحقق  

ويسرى ذلك عمى وسائل النقل المحممة باألعالف  ، من صالحيتيا ومطابقتيا لممواصفات      
.       وموادىا 

  بشأن تنظيم االعالف وصناعتها 1999 لسنة 1056قرار وزير السراعة رقم  

 بشأن تنظيم االعالف وصناعتها  2000 لسنة 1565قرار وزير السراعة رقم  
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 ويراعى أن يكون التفتيش فجائيا ، ويتولى رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية التنسيق مع أجيزة 
. اإلنتاج الحيوانى بمديريات الزراعة والمعمل المركزى لألغذية واألعالف لمقيام بعممية التفتيش 

:   يكون أخذ العينات من أربع نسخ ، عمى الوجو االتى 4/10 

o  عبوات فأقل تؤخذ العينات من جميع العبوات  (10) إذا كانت الكمية الموجودة من األعالف .

o  عبوة تؤخذ العينات من عشر عبوات  (20)عبوات ولم تتجاوز  (10) إذا زادت العبوات عن
. منيا بطريقة عشوائية 

o  عبوة  (15)عبوة تؤخذ العينات من  (40)عبوة ولم تتجاوز  (20) إذا زادت العبوات عمى
. منيا عشوائيا 

o  عبوة منيا عشوائيا  (20)عبوة تؤخذ العينات من  (40) إذا زادت عدد العبوات عمى .

 فيما عدا عبوات الفيتامينات واألمالح المعدنية واإلضافات الغذائية فتؤخذ عينة  4/11 

   5من مجموع العبوات وبما ال يقل عن عبوة وال يزيد عن % 10        عشوائية تمثل 

ذا كانت األعالف محل التفتيش في حالة سائمة صبًا فيكون أخذ           عبوات وا 

عينات من أماكن مختمفة عشوائيا ، ثم تقسم    ( 10 – 5 )        العينات بمعدل 

       العينات المأخـوذة عمى الوجو السابق الى أربعة أجزاء متساوية ال يقل وزن كل  

. كجم وتعبأ فى عبوات  (2)      منيا عن 

  يحرر محضر أخذ العينة بمعرفة القائم بالتفتيش ويثبت فيو تاريخ أخذ العينة والمكان  4/12

         المأخوذة منو وأسم صاحبو ومديره أو اسم قائد المركزية ورقميا بحسب األحوال  

         وكمية العمف التى تمثميا العينة ورقم تسجيميا إن وجد وغير ذلك من البيانات المحددة  

         لنوع األعالف والجية المنتجة ليا أو بمد المنشأ ووصف الحالة التى وجدت عمييا  

        األعالف محل التفتيش ويوقع عمى المحضر من آخذى العينـة ومن صاحب أو مدير  

        المكان المأخوذة منو العينة أو قائد المركبة المستخدمة وتوضع داخل كل من العينات  

        المأخوذة صورة من المحضر المشار اليو ثم تقفل عبوات العينات وتختم وتوقع من  

        الموقعين عمى محضر أخذ العينة ، وفى حالة امتناع ممثل الجية المأخوذة منيا العينة  
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        عن التوقيع عمى المحضر أو عمى نسخ العينات يثبت امتناعو فى ذات المحضر المحرر  

.        بأخذ العينة 

 تحتفظ الجية المأخوذ منيا العينة باحدى النسخ األربع من العينة وتسمم الثانية الى   4/13 

              قطاع اإلنتاج الحيوانى وترسل الثالثة الى فرع المعمل المركزى لألغذية واألعالف  

              المختص بالتحميل ويرسل الرابعة إلى المقر الرئيسي لممعمل المركزي لألغذية  

. وم ا               واألعالف لمرجوع الييا عند المز

 تسحب وترسل العينات الخاصة بالرسائل التى يدخل فييا مواد من أصل حيوانى الى   4/14 

.               معيد بحوث صحة الحيوان لفحصيا فيما يتعمق بالمسببات المرضية 

  لصاحب الشأن الحق فى أن يتظمم من نتيجة التحميل بطمب اعادتو خالل األيام    4/15 

ال سقط حقو فى التظمم واعتبرت النتيجة نيائية         العشرة التالية إلخطاره بالنتيجة وا 

     ، ويقدم التظمم الى رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بالوزارة عمى أن يكون  

     مصحوبا بشيادة التحميل المبمغة اليو وقسيمة دفع مصاريف اعادة التحميل وتجرى  

     إعادة الفحص أو التحميل عمى العينة المحفوظة بالمقر الرئيسى لممعمل المركزي  

.          لألغذية واألعالف وتكون نتيجة البت فى ىذا التظمم نيائية 

 تطبق العقوبات المنصوص عمييا فى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم  4/16 

 لمخالفة أحكام مواد الفصل الخاص بعمف الحيوان وال يخل ىذا  1966 لسنة 53              

              بحقوق المضرورين فى اقتضاء التعويضات المناسبة من المخالف طبقا لمقواعد العامة من  

              القانون ، فإذا عاد الى تكرار المخالفة الغى الترخيص الصادر اليو بتشغيل المنشأة وال  

.  شيور من تاريخ الغاء الترخيص 6              يجوز الترخيص لو مجددا بالتشغيل إال بعد مرور 
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