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 üوǓا üصƻات: الƟات والمصطلƻالتعري  č  
  اƷǓناǃ والماعز لتربيةاǓساليƒ الƟديƙة ) Ƌرشادات  (  :الƻصü الƙانى

  الماعز
đ  

 ǃناƷǓا   ē  
ǃناƷǓنواع اƈ  ČĐ  

  Čē   اƷǓناǃ والماعز الرسومات التوƮيƟية للمǀونات الداخلية لمزارع 
 Ƙالƙال üصƻرشادات ( :الƋ يةƟص (    ƭمراǓة بين اǀالمشتر   ǃناƷǓا- 

   واإلنسان  الماعز 
  لǖنسان  اƷǓناǃ والماعز ǃǉƈ اǓمراƭ التى تنتüƾ من 

čč  

ƭمراǓا ǃǉƈيروسيةƻتيرية والǀالب  ƒالتى تصي  ǃناƷǓقطعان ا    čď  
 Ʋالراب üصƻية والبي   :  الƟنية والصƻشتراطات الǗمراعتها   ا ƒئية الواج
   اƷǓناǃ والماعز  ƺى مزارع

اǗشتراطات الواجƒ مراعاتها عند Ƌنشاƅ مøزارع اƷǓنøاǃ والمøاعز           
  الجديدة 

Ďċ  

  Ďđ   نموƋ ƚƤرشادǌ للسجü البيئى لمزارع اƷǓناǃ والماعز 
  ďĐ    لمزارع اƷǓناǃ والماعز  الخطرةالمخلƻاتسجü نموƋ ƚƤرشادǌ ل
Ƨالخام üصƻال  : ƫات التراخيƅجراƋ  ďē  

   Ƨالساد üصƻداد          : الøعƋ ىøƺ اøليهƋ ستندƈ وانين التىƾرارات والƾال
  اǗشتراطات 

đČ  

  ƈ  ĒĎعƮاƅ اللجنة
 



 

 I

  المƟتويات 
  

  .ǀلمة اإلصدار  •
  . ƺى وƲƮ دليü اǗشتراطات البيئية الجهات المشارǀة  •
  . مƾدمة •
•  üوǓا üصƻال  

   . والمصطلحات التعريفات              
  الƻصü الƙانى •

   .األغنام والماعز األساليب الحديثة لتربية 
•  Ƙالƙال üصƻال  

  . الماعز واإلنسان –األغنام  المشتركة بيناألمراض 
  الرابƲلƻصü ا •

الواجب مراعاتها فى   االشتراطات الفنية والصحية والبيئية     
  .مزارع األغنام والماعز 

•  üصƻالƧالخام  
  .خيصجراءات الترإ

•  Ƨالساد üصƻال  
  .                القرارات والقوانين  التى أستند إليها فى إعداد االشتراطات

 ƈعƮاƅ اللجنة •
  



 II

 

الƟيوانية





 IV

ƲƮى وƺ ةǀالجهات المشارüشتراطات دليǗالبيئية  ا  
  

 جهاز شئون البيئة/ وزارة الدولة لشئون البيئة  •
  قطاع اإلدارة البيئية −

 .ǃ اƙǓر البيئىيارة المرǀزية لتƾياإلد        
 .اإلدارة العامة للتنمية البيئية        
   .اإلدارة العامة للتƻتيƩ البيئى        

 
 لمتابعة مجموعة التخطيط وا/ عى للتنمية الصندوق اǗجتما •

 .قطاع السياسات البيئية −
  
  .وزارة الصƟة والسǀان •
  .اإلدارة المرǀزية لشئون البيئة        

 .اإلدارة العامة لصƟة البيئة         

  
   .واستصƝǘ اǓراƮىوزارة الزراعة  •

  .تنمية الƙروة الƟيوانية والداجنةقطاع  −
  .اإلدارة العامة للƙروة الƟيوانية        
 .الهيئة العامة للخدمات البيطرية        

  
  .المراƺق والتنمية العمرانيةوزارة اإلسǀان و •

  .قطاع المتابعة الƻنية والتنسيق −
   .     اإلدارة البيئية

  



 V

  :مƾدمة
          Ǒùالزراع Ɯعنصرا أساسيا فى اإلنتا Ǒالحيوان Ɯاإلنتا ýيمث Ü      Ɩروùالث ǁستهلùت ƚùحي

الùدخý النùاتƝ مùن اإلنتùاƜ        ويمثÜ   ý الموارد الطبيعة الزراعية   )إنتاƜ البروتين   (  الحيوانية
 لتحقيƾ األمùن الƦùƺائǋ      Ǒام الدخý الزراعǑ وǋو عنصر      إجمالىمن   %ďČحوالى  الحيوانى  

  .الحيوانǑتين خاصة من البرو
  ýاألغنام مرتبة متقدمة من     وتحتƜرا   اإلنتاƲءمتها نǚى      لمùاع الزراعية المختلفة فưوǖل 

 من كفاءƖ عالية فى تحويý      بǊ لما تمتاز    ةالبǚد وخاصة فى األراưى المستصلحة والصحراوي     
 لحم ولبن وصوƻ مƴ مقدرتها على السعǑ خلƻù تلǁù المراعùى              إلى ةالمراعى غير الكثيف  

 وتƋتى األǋمية النسبية للمùاعز       تحملها للƲروƻ البيئية الشاƿة    إلى باإلưافة    Üافات طويلة لمس
  .Ǌ للمعيشة فى األراưى الصحراويةنتيجة كونها حيوان متميز فى خصائصǊ وصǚحيت

             ǚمتها فى توفير اللحم األحمر فى البǋمسا ƚاألغنام فى المرتبة الثالثة من حي ƴد   دوتقùبع 
Ʃ باإلưافة إلى إنها يمكن إن تساǋم بقدر كبير فى حý مشكلة نقص البروتين              األبقار والجامو 

 مواد  ىدون إن تمثý عبئا عل    Ü  أǋم مشاكý األمن الƦƺائǑ فى البǚد         من الحيوانǑ والتى تعتبر  
  . تعانى البǚد من نقص ملموƩ فيهاالعلƻ المركزƖ التى
 č,đđČ رأƩ منها حùوالى      مليون Đ,ďđČ حوالى    فى مصر   الحالى األغنامويصý تعداد   

       Ǒوحوال ǎفى الوجة البحر Ʃمليون رأč,ĕđČ          اùطى والعليùصر الوسùفى م Ʃمليون رأ
  ǑوحوالĔđČ ƻأل        ǐالواد Ɯات خارƲفى المحاف Ʃيناء       ( رأùوب سùوجن ýشماÜ  ىùومرس
ƟمطروÜǐالجديد   الواد Ü  األحمرالبحرÜ    Ɩة     .  ) "النوبارية"  البحيرùربيƺات الƲوتعتبر محاف

  .لǖغنام المحافƲات تعدادا بالنسبة أكثرومطروƟ والشرƿية والمنيا وسوǋاƜ من 
 وǋام فى الوùƿت     رئيسǑ ستراتيجǑإ من المنتجات الزراعية ǋدƻ      الƦاتǑ يعتبر االكتفاء و
يƴ  الربƠ من مشار   تعƲيم إلى تودǐ مƴ زيادƖ بعض التقنيات والنƲم الحديثة التى          وƦلǁ الحالى
Ɯاإلنتا Ǒالحيوان Ü ناحية ومن  ǎالمنتجات الحيوانية من الم        أخر Ɩعز ا فان تحسين صفات وجود
  .حتى تستطيƴ المنافسة التصديرية عالية  سǚالت لها ƿيمة اƿتصاديةبƎيجاد

    Źكان لزاما ƾا المنطلƦǋ راءات           ومنùاإلج Ʀا القطاع الحيوانى واتخاƦبه Źعلينا أن نهتم بيئيا 
 ƴưية لوƦثار السلبية الناتجة عن       و اإلرشادات التنفيǓفى اǚإنشاء  االشتراطات لت  Ɩمزارع الثرو

الحيوانية بدون مراعاƖ البعد البيئى كما أن ǉƦǋ اإلرشادات واالشùتراطات تùساǋم بطريقùة               
  Ɩة            لمباشرùصحة العامùة على الƲالحيوانية والمحاف Ɩاإلنتاجية لمشروعات الثرو Ɩالكفاء ƴرف

لحيوانات ليكون المنتƝ النهائى على درجة كبيرƖ وعاليùة مùن الجùودƖ          وكƦا صحة وسǚمة ا   
كما تساǋم فى توفير بيئة     . ومطابقة للمواصفات القياسية سواء فى إنتاƜ اللبن أو اللحم األحمر           

تحاكى البيئة الطبيعية التى تعيƫ فيها الثروƖ الحيوانية بما يưمن لها حرية الحركة والتعرض              
ة الطبيعية والƦƺاء الصحى وƦلǁ إيماناſ منا بƋن البيئة الطبيعة لها القدرƖ            لưوء الشمƩ والتهوي  

  . بية الناجمة عن األنشطة المختلفةعلى استيعاب التƋثيرات السل



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل األول 
  
   واملصطلحاتالتعريفات

  
   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 Ď

    والمصطلƟاتالتعريƻات
  
  : المشروع  

 تنمية أو   للصندوƾ بهدƻ إƿامة   Ɩأو المستفيد المشروع ǋو ما تتقدم بǊ الجهة المنفƖƦ أو الوسيطة          
  .أǎ توسعات لمشروع ƈخر ƿائمأو 
  
  :  ة ƺى مجاü الƙروة الƟيواني 
 : الصƸير المشروع  

  . Ǌ   حتى مليùون جنيǊ     ùجنيعشرƖ أالƻ    فيǊ إلى  حجم االستثمارات    يصýالǎƦ   المشروع   ǋو
 : المشروع المتناǉى ƺى الصƸر 

  .ǊجنيعشرƖ أالƻ الǎƦ يكون حجم االستثمارات فيǊ أýƿ من المشروع ǋو 
 

  : الجهة المنƤƻة 
المشروع المتعاƿد للتنمية عن إدارƖ ومتابعة تنفيǋ     Ʀى الجهة المسئولة أمام الصندوƾ االجتماعى       

Ǌلتمويعلي Ǌوالتعاون ل ƾى التى تتولى التنسيǋو .   
  

 :  الوسيطة الجهة

 وتيسير القروض للمستفيد النهائى وتتحمý مخاطر االئتمان        ǋى الجهة التى تقوم بƎدارƖ االئتمان     
  .وإعادƖ سداد القروض 

  
  : البعد  وƈالمساƺة 

لواجب توفرǋا بين أƿرب المساكن واألسوار الخارجية للمشروع ويكون القيùاǋ           Ʃى المسافة ا  
  .وطبقاŹ للجهات المانحة للترخيص فى خط مستقيم فى كý اإلتجهات 

  
 : التطهير  

باسùتخدام المùواد    ǋى عملية ينتƝ عنها خفض شديد للمسببات المرưية أو الùتخلص منهùا              
  . لعدوǎ والمرض  وجعلها عديمة الخطورƖ إلحداƚ االمختلفة

  
  
  



 ď

  ǃيƾالتع : 

 الƣù مùن   ... عملية ƿتý جميƴ المسببات المرưية مثý البكتريا والفطريات والفيروسات          ǋى  
  . األدوات واألشياء المعرưة للتلوƚ على

  
 : المطهر 

ǎتستخدم لعملية التطهير أ Ɩمركب كيميائى (  ماد ýمحلو Źغالبا (. 

    : الخصائƫ التاليةيشترط ƺى المادة المطهرة المستخدمة 
Č.  يا الجلد أن يكونǚنسجة وغير سام لخǖل Ɲغير مهي. 
č.  در من الجراثيمƿ ثير فى أكبرƋالت ƴواس. 
Ď.  ýالمفعو ƴسري. 
ď.  ياǚونمو الخ Ɵالتئام الجرو ƾال يعوƈ يجب ) Ǒالحبيب Ɲيا النسيǚخ. ( 
đ. فى حالة وجود أنسجة ملتهبة أو متليفة يجب أن يكون Źفعاال . 

Ē. وء والهواء مقاوم للتưبال ƻثيرات الخارجية وال يتلƋ .   
  

  : التƟصينات 
بهدƻ تحفيز )  ميت – حى – مưعƻ( ض الحيوان للميكروب المسبب للمرض ي تعرǋى

الجهاز المناعى وتكوين أجسام مưادư Ɩد مسبب المرض فى حالة تعرض الحيوان إلى 
 ýى فى الحقưالمسبب المر( Field ) .  

  
  :  المخلƻات الصلبة 

التتريب وبقايا القƫ والدريƩ والسبلة والبقايا الصلبة والùشبة         و نواتƝ عملية رفƴ الروǋ      ƚى 
  .نشاط المزرعة  الناتجة عنصلبة

  
  : المخلƻات السائلة 

العنùابر   تنكات الحليب و   نواتƝ غسيý  وتحتوǎ على المواد السائلة الناتجة عن نشاط المزرعة       
ƻللوالصر ýالسائ ƻالصحى للعاملينماشية والصر .   

  
  
  
  



 Đ

  : الخطرة المواد
 – مùشتعلة    – مƌكسدƖ   – متفجرƖ   –سامة  ( ǋى المواد التى تحمý خاصية أو أكثر من ما يلى           

  Ɩارư–   مشعة  (  Ɩالمواد الخطر ýة     وتتمثùشاط المزرعùصينات        فى نùة والتحùى األدويùف 
  .والمطهرات 

  
  :  النƻايات الخطرة 

    ư ثارƈ اتƦ ى مخلفاتǋ                     صائصùة للخùة نتيجùسان والبيئùحة اإلنùى صùممكنة عل Ɩار
        Ɩات خطورƦ والفيزيوكيميائية أو البيولوجية والتى تجعلها  ýاألدوية والتحصينات  فى بقايا   تتمث 

 وكƦلǁ المواد التى انتهت صǚحيتها      أو معدنية  سواء أكانت زجاجية أو بǚستيكية    والمطهرات  
   .لحيوانات النافقةاو
  

  : النƻايات البيطريةمƟارق 
               Ɩرارùة حùى درجùات فùالمخلف ƾرùى تحùاألول ƾراùلة مكونة من غرفتى احتƈ والىùح                  

ĔđČ  رفة األولى       والثانية    درجة مئويةƺال ƾحر Ɲدود      فى درجة لتكسير نواتùى حùف Ɩرارùح  
čĎČČافة إلى  درجة مئويةưباإل Ɩازات المتصاعدƺلمعالجة ال Ɩةمن وحدƿالمحر .   

  
  : ü الƟالة البيئية سج

  المنشƖƋعن سجý يحدد تƋثير نشاط المنشƖƋ على البيئة ويحتوǎ على مجموعة من البيانات 
   .ونشاطها 

  
  :سجü المواد والنƻايات الخطرة 

 والجهات المتعاƿد منها الخطرƖ المتداولة بالمنشƖƋ وكيفية التخلص النفايات المواد و سجý يحدد
  .ارƏ معها مƴ خطة لمواجهة الطو

  
 ƍخطة الطوار :  
       التى يجب إتباعها فى حالة حدوƚ أǎ حريƾù أو حùادƚ عùارض              اإلجراءاتǋى مجموعة   

  .  أǎ وباء فى المزرعة أو فى المزارع المجاورƲ Ɩهورأو 
  
 



 
  
  
  
  

  الفصل الثانى
  

  )إرشادات ( 
  

  رتبية األغنام واملاعز لاألساليب احلديثة
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Č. الماعز  
  ǉƈمية تربية الماعز

č. رأ ýƿأل Ɯتحتاǎالحيوانى األخر Ɯاإلنتا ƴمشروع مقارنة بمشاري ƩسيƋلت ýما Ʃ. 

Ď.  Ɩبكفاء Ɲلينت ƻǚمن األع Ɩلكميات أو نوعيات مميز Ɯلحم –لبن ( الماعز ال يحتا – 
 .)عر ش

ď. م Ɩات خبرƦ لعمالة Ɯال يحتاýمن العما ýليƿ لعدد Ɯعينة ويحتا. 

Đ. أل Ɯتقلبات الجو المختلفة ويحتا ýالمساكن للتربية فيهايتحم ýبسط أشكا. 

đ. ثمان ýيمكن للماعز إعطاء والدات ك ƚحي ýالما Ʃرأ Ɩية أشهر سرعة دور ) Ɩكفاء
 .)تناسلية عالية 

Ē. مما Źن نسبياǋليلة الدƿ ى وكبار السن لحوم الماعزưيجعلها مناسبة للمر. 

ē. اعة أغلى وأفخر المنتجات الجلديةجلود الماعز تستخدم فى صن. 

  
  ƈ ǃǉƈنواع الماعز المصرية 

  . الدمشقى–) الصحراوǎ أو البرƿى (  البدوǎ – البلدية –الزرايبى 
  

  بعƈ ƭنواع الماعز العالمية  
   الزانون–اإلنجلدبوبيان 

  
  شروط شراƅ قطيƲ الماعز 

č.  بها ويقوم بالشراء أشخاص على دراية واسعة ƾالبد أن تكون من مصادر موثو
ǚالبيطرية ال Ɩتوافر الخبر ƴوتربية الماعز م ƜنتاƎزمة كما يجب التسنين عند ب

 . الشراء

Ď. من التربية ƻحسب الهد:  

تعطى أكبر عدد من المواليد (  تكون Ʀات كفاءƖ تناسلية عالية :نتاƜ لحمماعز إ  .أ 
 .متميزƖ فى معامý التحويý الƦƺائى)  الواحدƖ فى البطن

 .اللبن لموسم حليب طويýإنتاƜ فرƖ  تتميز بو:اللبنإنتاƜ ماعز   .ب 

  
  تƟديد السن ƺى الماعز 
  : يجرǎ التسنين كما يلى

č.  الفم ƠيفتŹالحيوان جيدا ǁباليدين بعد إمسا. 



 đ

Ď.  Ʋحǚالسفلى وي ǁا ثمانية بالفǋوعدد ƴتىتفحص القواطǓا: 

 متجانسة لونها أبيض مائý من سنة تكون القواطƴ كلها لبنية صƺيرƖالعمر أýƿ   .أ 
 .للزرƿة

سنة يتبدý الزوƜ األوسط من القواطƴ اللبنية بƋخرč –  č,đ (  ǎ(  العمر من   .ب 
 .صفرارأكبر حجماŹ ولونها مائý لǘمستديمة تكون 

 Ɯ.   العمر من  )č,đ –   Ď,đ ( الثانى م Ɯالزو ýسنة يتبدƋاللبنية ب ƴن القواط ǎخر
 .مستديمة

ن القواطƴ اللبنية بƋخرǎ سنة يتبدý الزوƜ الثالƚ م) Ď,đ –  ď,đ(  العمر من   .د 
 .مستديمة

 ǉ.   العمر من  )ď,đ –  Đ,đ (  ǎخرƋاللبنية ب ƴاألخير من القواط Ɯالزو ýسنة يتبد
 .ƿواطƴ مستديمة ) ǁ )Ĕ السفلى بة مستديمة ويصبƠ الف

  
  ما يراعى ƺى الماعز بعد التسنين  

č.  يةوونشاط الماعز حركةưعلى وجود حالة مر ýيد ǁلƦ Ʃعك. 

Ď. ƾئǚالع ýع ýباƿǘشهية الماعز ل ǎمدƖعلى أنها فى حالة صحية جيد ýيد . 

ď. سǘر لǋاƲم ǎخلو الحيوان من أƻجا ƾأو وجود أثار براز ملتص ýها. 

Đ. اإلرتشاحات عل ǉƦǋ ýإرتشاحات تد ǎمن أ ƻكد من خلو األنƋمراض  التƋى اإلصابة ب
 .التنفسىالجهاز 

đ. بر Ɵوưعلى الصحة والحيويةو ýالعين يد ƾي. 

  
  ) التيƧ (  طلوقة الماعز اختيار
č.  Ơيلق Ǌألن ƴم أفراد القطيǋمن أ Ʃيعتبر التي )Ďđ – ĐČ ( Ǌأنثى كما أن ƻنص ƚيور 

Ɩصفات الماعز المولود. 

Ď.  على عمر Ʃشراء التي ýưيف )č –  Ď ( سنة. 

ď. Ơالبدء فى موسم التلقي ýبƿ Ʃالتي ǎكافية حتى يمكن للمربى اختيار ما يشتر Ɩبفتر 
 . يناسبة منها

Đ. لǚصفات الس Ɵوưكد من وƋكما يراعى أن يكونالبد من الت Ʃة على التي:  

 .خالى من أǎ عيوب جسمية أو شكلية  .أ 

 .  ما ألن Ʀلǁ يدý على سرعة النمو وكبر الهيكý والعǚưتى حدلإحجمة كبير   .ب 

đ. مة الخصيتين وأǚيراعى سƜالصفنن يكونا خار Ʃالجسم فى كي . 
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Ē. Ǌكد من وجود رغبةالبد من تدريبƋوالت ƚوية  على عملية الوثب على اإلناƿ جنسية 
Ɩكور المختارƦال ǐلد. 

  
  تناسü الماعز 

č.  أنثى الماعز على عمر Ơأن تلق ýưيف )čĎ (  الجنسى Ɲưالن ýمان اكتماưل Źشهرا
 .والجسمانى

Ď. كرƦال ýلتقب Ɩزǋة جاƺتكون أنثى الماعز البال )  Ơالتلقي ( ýك )čĔ – Ďč (  Ɩيوم ولمد
 )ĎĐ – ďĒ ( Ɩدور ýساعة فى ك. 

ď. نثىǖشياع ل ƚبحوالى يحد Ɩبعد الوالد  )č –  č,đ ( شهر. 

Đ.  العام إال ýطوا Ơالشياع وبالتالى التلقي ƚالماعز المصرية تتميز بخاصية إمكان حدو
ƻأن يكون فى الخري ýưيف Ǌأن. 

đ. ǚمن الماعز على ث ýسنتينيمكن الحصو ýوالدات ك ƚ. 

Ē.  فى الماعز ýالحم Ɩمد )čĐĒ – čđď ( Źيوما. 

ē.  Ơأن يلق Ʃيمكن للتي )Ďđ – ĐČ (  أال يزيد ýưيف Ǌأنثى فى الموسم الواحد إال أن
 .أنثى لưمان تمام العشار ومنعاŹ إلجهاد التيĎđ ( Ʃ( العدد عن 

Ĕ.  Ɩاعة الماعز من أمهاتها يمكن أن يستمر لمدưر )ĕČ – čĎČ (  يومÜ ا كانƦإ 
 . سابيƴأ Ē – Ĕ  عمرعلىالهدƻ من التربيǊ إنتاƜ اللبن ففى ǉƦǋ الحالة يتم الفطام 

ĕ.  دورتين Ɩلمد ǁلƦة وƺمائة أنثى بال ƴم Ʃتيو ƚǚث ƴưبو Źالماعز طبيعيا Ơيتم تلقي
 .شياع

čČ.  بعد )čđČ (  العشار ƚاإلنا ýيوم يتم عز ) بكبر حجم البطن ƻء–تعرǚامت  
 .)لة  الميý للعز–الưرع 

čč. من اإلنسان ýدون تدخ Źتلد الماعز طبيعيا Ɩعاد. 

  
  تƤƸية الماعز 

ŷǗوƈ : يرةƸية الماعز الصƤƸت   
 Ɩأمهاتها مد ƴم Ɩيرƺالماعز الص ǁتتر Ɩبعد الوالد )đ – ē (         اعة السرسوبưيوم لر

وبعد Ʀلǁ يترǁ مÜ ƴ ) يحتوǎ على أجسام مưادƖ وفيتامينات مهمة للمولود الصƺير ( 
أما إƦا كانت  Ü أسبوع ) Ē – Ĕ( يفطم بعد بحيÜ ƚ مǊ إƦا لم تكن تربى إلنتاƜ اللبن أ

المولود عن  ن يبعدلحالة تستخدم الرưاعة الصناعية بƋتربى إلنتاƜ اللبن أساساŹ ففى ǉƦǋ ا
يرÜ ƴư ثم يتعود على أخƦ الحليب بالكامý من ưرعها Ü أمة بعد رưاعة السرسوب 
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كý ثƚǚ ساعات فى األسبوع األوý ثم كý خمƩ ساعات فى المولود بهǉƦ الطريقة 
األسبوع الثانى وبعد Ʀلǁ مرتين يومياŹ مƴ زيادƖ كمية العǚئƾ المجروشة التى تقدم 

Źتدريجيا.  
ويمكن فى ǉƦǋ الطريقة إستخدام بدائý األلبان أو اللبن الفرز ويưاƻ إليǊ ربƴ كيلو جرام 

 بادƏ مرتفƴ(عƻǚ المجروشة للماعز الصƺيرƖ ويقدم مخلوط األÜ دƿيƦ ƾرƖ لكý وجبة 
 الثانى من الميǚد واألعƻǚ الخưراء من األسبوع ابتداء من األسبوع)  القيمة الƦƺائية

            الثالƚ على أن تزداد كمياتها تدريجياŹ مƴ إنقاص كمية اللبن حتى يتم الفطام على
  :مية كما يلىتتǎƦƺ الماعز النابعد Ʀلǁ )  أسابيĒ – Ĕ ƴعمر ( 
č. Źشتاءا: Ď افة إلىưكيلو جرام برسيم باإل čđČ كيلو ƴافة إلى ربưجرام تبن وباإل 

 .جرام عليقة مركزƖ وتزداد ǉƦǋ الكميات تدريجياŹ مƴ العمر

Ď. Źافة إلى :صيفاưباإل Ʃكيلو جرام دري ƴرب čđČ ƚافة إلى ثلưجرام تبن وباإل 
 .ريجياŹ مƴ العمركيلو جرام عليقة مركزƖ وتزداد ǉƦǋ الكميات تد

  
ŷانياƙ : ةƸية الماعز البالƤƸت   
č.  اللبن Ɯعدم إنتا Ɩوزن ( فى فترďČ يقدم )  كيلو جرام وزن حىĎ ƻكيلو جرام عل 

باإلưافة إلى ربƴ كيلو جرام تبن وباإلưافة إلى )  مما يتوفر ǉبرسيم وغير( أخưر   
 .مركزƖثلƚ كيلو جرام عليقة 

Ď.  وزن ( أثناء موسم إدرار اللبنďđ-ĐČكيلو جرام ميقد) وزن حى   كيلو جرام ƴرب 
ƻ كيلو عليقة مركزƖ باإلưافة إلى خمسة كيلو جرام علƻ أخưر وباإلưافة إلى نص

 .جرام  ƫƿ أرز مقطƴ أو تبن
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č.  ǃناƷǓا 
ǃناƷǓى اƺ دةǗالو  

Ɩفتر ýحوالى طو Ɯفى النعا ýالحم  )čđČ (أو تدخي Ɩدون مساعد Ɯتلد النعا Ɩوم وعاد ý
 Ɩالناتجة عن عد Ɩأحد ال سيما فى الحاالت التى تواجة فيها النعجة صعوبات فى الوالد
 ةعوامý مثý الوƴư الشاƦ للجنين فى الرحم لƦلǁ البد أن يكون المربى على دراية واسع

لناتجة باألوưاع الطبيعية لوالدƖ الحمǚن وكƦلǁ كيفية التدخý إلتمام الوالدƖ المتعسرƖ ا
  .لشاƖƦ للجنينعن األوưاع ا

ýالحم ƾتقوم األم بلع Ɩن لم تقم النعجة  ووبمجرد الوالدƎالمخاطية ف ýتجفيفة من السوائ
 ýوإزالة السوائ ƫأو الخي ƫمن القما Ǌجسم المولود بقطع ƻا الدور يقوم المربى بتجفيƦبه
ى الجنينية من فتحتى األنƻ والفم وإƦا لم يبدأ المولود فى التنفƩ يعمý لǊ تنفƩ صناع

 ǁالمولود على جانبية أو إمسا ƴصف ƴم ýمقدمتة ألعلى وأسف ǁوتحري Ǌفى فم ƣبالنف
ý السرǎ على بعد ران بǊ فى شكý دائرǎ ثم يقطƴ الحبالمولود من أرجلة الخلفيتان والدو

 )čČ ( سنتيمتر من البطن ويطهر ويربط.  
لحمý الưعيƻ فى يقرب المولود من أمǊ حتى تتعرƻ عليǊ وتقوم بƎرưاعǊ ويتم مساعدƖ ا

 عليها إلى أن يتم يƺưطتوجيهǊ إلى ưرع أمǊ وإƦا كانت الحلمات مسدودƖ بمادƖ شمعية 
 ƴروتينى على جمي ýالعملية بشك ǉƦǋ ǎالحليب وبعض المربين يجر ýنزوƜالتى تلدالنعا .  

  
   على السرسوƒ التƤƸية

ǋى أدƾ وأحرƜ يبدأ المولود فى رưاعة السرسوب خýǚ الساعات األولى من ميǚدǉ و
  :ياƖ المولود وƦلǁ لسببين وǋمافترƖ فى ح

č. Ɯة احتياƲوالمحاف Ǌبجوار أم ǉزمة لحركتة وبقاءǚة الƿللبن كمصدر للطا ýالحم 
 . جسمة فى األحواý الجوية الباردƖعلى دƻء

Ď.  ŹراƲن Ɩن المولودǚية الحمƦƺاألساسية لت Ɩالسرسوب المادǊعلى األجسام الحتوائ 
 ƿيمتǊ الƦƺائية من البروتين واألمƟǚ والفيتامينات الưرورية المناعية وارتفاع

فترƖ األولى من  ووƿاية الحمǚن ưد األمراض الشائعة الحدوƚ خýǚ الستمرارال
 فى تنƲيƻ القناƖ الهưمية والتخلص من  ومهمملينتƋثير لسرسوب  كما أن ل.حياتها

 Ʃن تولد بدون اإلنسانالفائض الجنينى وعلى عكǚوالبد فالحم Ɩادưمن أجسام م 
 .الحصوý عليها من لبن السرسوب

 بǊ فى واالحتفاƲ من النعاƦ Ɯات اإلدرار العالى الفائضوينصƠ بتجميƴ حليب السرسوب 
  .إليǊ االحتياƜعبوات تحت درجة حرارƖ التجميد لعدƖ شهور لحين 
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وفى حالة تعƦر حصوý الحمǚن على لبن السرسوب ألǎ سبب فيمكن إعطائة لبن 
  .  على درجة حرارƖ الحƲيرƖتسيلة لسرسوب المجمد والفائض عن الحاجة بعد ا

  
  ƈشǀاü الƟمǘن المولودة

Č.  ن السليمةǘمƟال 

 ýمشاك ǎووالدتها طبيعية دون أ Ɩى التى ولدت بصحة جيدǋ وحصلت على السرسوب
 .وƦات وزن كبير

č. ةǉن المشوǘمƟال 

 فى الرعاية عيةمزر أو مشاكý يةوراث نتيجة لعوامý  خلقيةǋى التى ولدت وبها عيوب
 ýưويف ǁات الفǋوالجفن المقلوب وتشو Ɵحاالت التقزم والكسا ýمث ǉƦǋ بالتخلص من

 ƠبƦن بالǚالمشكلة بالبعد عن الحم ǉƦǋ لب علىƺويمكن التƜارب تزاوƿواالنتخاب األ. 

Ď. ن البردانةǘمƟال 

فها فى بعض األحيان  البرودƖ وتتجمد أطراشديدǋى التى ولدت خارƜ الحƲائر فى جو 
وƿد تنفƾ ويمكن التƺلب على ǉƦǋ المشكلة بمحاولة تدفئة ǉƦǋ الحمǚن وتدليǁ جسمها 

  .جيداŹ لتنشيط الدورƖ الدموية مƴ إرưاعها الحليب الدافƐ وحقنها بالفيتامينات

ď. ةƾن المختنǘمƟال 
ة تقوǎ على التنفƩ بصورƖ طبيعية نتيجة وجود بعض السوائý الجنينيوǋى التى ال 

 ويمكن التƺلب على ǉƦǋ المشكلة من خǚ ýǚختناƾداخý الجهاز التنفسى وƿد تƌدǎ ل
Ʃإلجبار المولود على العط ƻألغشية األن Ɲتهي ýأو عم ýالسوائ ǉƦǋ شفط. 

Đ. ن الجائعةǘمƟال 

تها وفمها بارد وǉƦǋ الحالة نتيجة الجوع وǋى حمǚن ưعيفة كثيرƖ الصياƟ خلƻ أمها
 Ǌرع النعجة األم ومعالجư  فحص ýǚالمشكلة من خ ǉƦǋ لب علىƺانسدادويمكن الت 

 بواسطة الرưاعة رưاعǊإالحلمات ومساعدƖ المولود على الرưاعة من أمǊ أو 
 .اليدوية

đ. ن اليتيمةǘمƟال 

   ب أو Ǔخر مثý موت األم ǋى التى تولد وال يتوفر لها فرصة الرưاعة من األم لسب
ýاألم ألكثر من حم Ɩها أو والدưن اليتيمة بطريقة .أو مرǚمشكلة الحم Ɯǚويتم ع

 ýالحم Ɩت والدƿالتى ولدت فى و Ɯفيها على أم بديلة من النعا ýالتبنى والتى يتم التحاي
   اليتيم وفقدت نتاجها أو نعجة Ʀات إدرار عالى من اللبن ويسمƠ بƎرưاع حمƈ ýخر 

   :ưاعة نتاجها وطرƾ التحايǋ ýىمرƖ األولى وليƩ لديها خبرƖ فى رأو نعجة ولدت لل
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 ƈ.   اǉدت وليدƾƺ التى ƚنتاجها ( للنعا ( 

ǋا ودƩ الحمý اليتيم لها يراعى أن تكون الفترƿ ƖصيرƖ بين فقد النعجة لوليد
Ǌاعưاليتيم إلر ýبها جسم الحم ǁويدل ƾالناف ýالحم Ɩوفيها يستخدم فرو 

 .اد تبنية ويقدم إلى النعجة إلرưاعةالمر

 ƒ.   مرة üوǓ التى تلد ƚعالية اإلدرار والنعا ƚالنعا 

األم  (م دعǁ جسم ورأƩ الحمý المراد تبنية باإلفرازات الطبيعية للنعجةيت
 مثý البوý أو الحليب أو السوائý الناتجة من عملية الوالدƖ ويقدم لها )البديلة

لنعجة لمنعها من شم الحمý ويمكن وƴư الحمý إلرưاعǊ ويمكن ربط رأƩ ا
الكǚب بجوار الحƲيرƖ حتى تشعر النعجة بالخوƻ وتحاوý حماية نفسها 
 ǉƦǋ ن اليتيمة القوية علىǚمعاملة الحم ýưويف ƴưوحملها وتتركة ير

 ƖƦإلاأو  الطريقة ويمكن إستخدام بعض المواد النفاǎبرشها على جسم سبرا 
ýأو مخطم النعجة لتعطي ýحاسة الشم لديهاالحم .  

  
  تنشئة الƟمǘن 

Č.  اعة الطبيعيةƮالتنشئة على الر 

شهور فى المتوسùط وال      ) ď- Đ( م يستمر الحمý يرƴư من أمǊ لمدƖ        فى Ʀǋا النƲا  
  .يحصý على أǎ أعƻǚ وتتميز ǉƦǋ الطريقة بارتفاع معدý نمو الحمǚن

č. اعة الصناعيةƮالتنشئة على الر 

أيام حتى تحصý علùى      ) č – ď( من أمهاتها لفترƖ    يكتفى بترǁ الحمǚن للرưاعة     
 تترǁ الحمǚن لترƴư من أمهاتها ألكثر من ثǚثة أيام حتùى ال             أالالسرسوب ويجب   

يصعب تعويدǋا على الرưاعة الصناعية ويلجاء البعض للرưاعة الصناعية فى حالة           
  .اإلنتاƜ المكثƻ لǖغنام أو تحت Ʋروƻ محدودƖ مثý نفوƾ أو مرض الحمǚن

 
  طرق الرƮاعة الصناعية

 ƈ.  üاعة من الجردƮالر 
تستخدم فيها جرادƦ ýات أحجام معينة تتناسب مƴ كمية اللبن المراد إعطاءǋا للمولود             
               ýùحم ýùد لكùواح ýاستخدام جرد ýưرأسة فيها بسهولة ويف ýدخاƎب Ơا تسمưوأي

  .وتكون الجرادý من معدن غير ƿابý للصداء
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 ƒ .  المتعدد ال üاعة من الجردƮلماتالرƟ 

           ƚاعة الجماعية حيưفى حالة الر ýا النوع من الجرادƦǋ يستخدم    ýردùالج ǎوùيحت
 حلمات ويوƴư الجردý على حامý خاص Ʀات ارتفùاع           ď – đالواحد على حوالى    

 .معين يتناسب مƴ عمر الحمǚن وأحجامها

 ƚ .  لمةƟيدة الƟاعة من الزجاجة وƮالر 

الحمý احتياجاتǊ اليوميùة مùن   وǋى عبارƖ عن زجاجة مدرجة مزودƖ بحلمة إلعطاء       
 .اللبن أو بديلǊ وǉƦǋ الطريقة تحتاƜ عمالة زائدƖ مما يجعلها مكلفة

 الرƮاعة اǓوتوماتيǀية   .د 

 على درجة حùرارƖ     بديý اللبن  أو    الطبيعى ǋى عبارƖ عن خزانات تحتوǎ على اللبن      
ďē  اء           درجة مئويةƦƺاحتياجاتها من ال ƦخƋام أن تƲا النƦǋ ن فىǚى    ويمكن للحمùعل 

         ƾالطر ýưبن       فترات متفاوتة وحسب رغبتها وتعتبر من أفùالل ýديùد تستخدم بƿ أو
  .محمض وفى ǉƦǋ الحالة فƎن درجة الحرارƖ غير Ʀات أǋمية

 
Ď. جزƟية بالƤƸالت 

           ƴưن ويتم فيها وǚافية للحمưية إƦƺام تƲعن ن Ɩو عبارǋمخصص   و Əن  بادǚللحم 
د حواجز تسمƠ بمرور الحمǚùن      الرưيعة فى مكان مصمم بطريقة خاصة حيƚ توج       

الرưيعة فقط دون األمهات وتبدأ الحمǚن فى تناوƦǋ ýا الƦƺاء بعد انتهاء األسùبوع              
األوý من عمرǋا ويمكن تƦƺية الحمǚن فى Ʀǋا النƲام يùدوياŹ أو باسùتخدام غƦايùة                

 ويزداد   الصلبة صممت بشكý خاص لتعويد الحمǚن على التدرƜ على تناوý األغƦية         
أسابيƴ حيƚ يبùدأ إدرار لùبن األم فùى           ) Ē(  ستهǁǚ الƦƺاء ابتداء من عمر    دý ا مع

 الƦùرƖ   تتكون من مخùاليط    ويفýư تدرƜ الحمǚن على عǚئƾ مستساغة        .االنخفاض
وǋى أفýư المكونات لتكوين ǉƦùǋ العǚئƾù        خالة وكسب فوý الصويا والموالƩ      والن

ƴ األولى من التùدرƜ علùى       وتقدم الحبوب مجروشة أو مطحونة خýǚ األربعة أسابي       
Ʃافة لتقديم الدريưصحيحة باإل Ɩا الحبوب بصورǋية تقدم بعدƦƺالت.  

  
  النƻوق ƺى الƟمǘن 

 العمريوم األولى من     ) ĎČ( حديثة الوالدƖ خýǚ    السبب الرئيسى فى نفوƾ الحمǚن      أن  
  :يرجƴ إلى% ) đČ( صý نسبتة إلى والتى ƿد ت

č.  فقدان االýبين األمه  تصا  ǚد       نها رغم إ  ات وحمùƿ األمهات لكميات من الحليب ǁǚمت
 االتصاý يƌدǎ لتعùرض الحمýù       نقطاع وا .تكفى لرưاعتها ونموǋا بشكý طبيعى    
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       ƾالجسم والنفو Ɩاال   .للجوع والبرد وانخفاض فى درجة حرار ƚد يحدƿبين  نقطاع و 
ات الحمý وأمǊ بنسبة كبيرƖ فى النعاƜ التى تلد ألوý مرƖ وƦلǁ لعدم خبرƖ تلǁ األمه              

 .برعاية حمǚنها وƿلة إدرارǋا

Ď.               لعدم كفاية لبن ŹراƲن ƾللنفو ǎدƌي Ɩمباشر ǉأو بعد Ɩعند الوالد ýارتفاع وزن الحم 
Ǌرع األم لسد احتياجاتư اعة فىưالر.     

   :يمǀن التƸلƒ على نƻوق الƟمǘن بƌتباع اǑتى
 .ة النعاƜ خýǚ فترƖ الحمý وتحصينهارعاي  . أ 

 .بعد الوالدƖوناء مǚحƲة النعاƜ والنتاƜ أث  . ب 

 Ɯ .  Ɩبعد الوالد ǎالسر ýن وتطهير الحبǚتمام بالحمǋاال. 

 .التƋكد من رưاعة الحمǚن للبن السرسوب بعد الوالدƖ مباشرƖ  .د 

 ǉ.  نǚالرعاية المناسبة لنمو الحم ƻروƲ توفير. 

 .تجنب تعرض الحمǚن حديثة الميǚد لتيارات الهواء  .و 

  
  العمليات المزرعية التى تجرǌ على الƟمǘن 

Č. ǃالترقي 

ƿيالوشم وترýمن متابعتها وتسجي ýيسه Ɩن المولودǚمنها  م الحم ƾطر Ɩبياناتها ويتم بعد   
 .طويýالاألرƿام المعدنية وتستخدم للحمǚن Ʀات صيوان األƦن   . أ 

 .األطواƾ وتستخدم للحمǚن Ʀات صيوان األƦن القصير المختزý  . ب 

č. üالتسجي 

لى رƿم الحمý وسǚلتǊ وتاريƣ الميǚد      البد من االحتفاƲ بسجǚت لكý مولود وتشتمý ع       
            ǎام وأùد ووزن الفطǚووزن المي Ʃوالجن Ɩم األب واألم والجد والجدƿور Ɩونوع الوالد

ǎدور ýيرغب المربى فى تسجيلها بشك ǎبيانات أخر.   

Ď. نǘمƟوزن ال 

              ǁلƦùام ويستخدم لƲأوزانها بانت ýتسجي ýǚن من خǚيتم متابعة معدالت النمو فى الحم
 .ن خاص يعرƻ بميزان الحمǚن وللوزن الدورǎ داللة على معدالت نمو الحمǚنميزا

ď. الخصى 

يلجاء بعض المربين لخصى حمǚنهم الƦكور الزائدƖ عن حاجة التربية خýǚ األسùبوع             
األوý من الوالدƖ لترسيب الدǋن فى مناطƾ مختلفة بالجسم والحصوý على معدالت نمو             

ين الƦبائƠ المخصية وغير    نة ليǋ Ʃناǁ فرƾ معنوǎ ب     مرتفعة وƿد وجد بعض الباحثين أ     
  .المخصية
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   :طرق الخصى
 .استخدام حلقة كاوتƫ  . أ 

 .استخدام ƈلة البرديزو  . ب 

 Ɯ .   ýالحب ƴطƿǎالمنو. 

  
 ǃطاƻال  

ưالر ǁلƦاعة الطبيعية من األم وكưعن الر ýفيها الحم ƻƿى المرحلة التى يتوǋ اعة
ýفيها الحم ƻƿى المرحلة التى يتوǋ ية السائلة و الصناعية أوƦفيها  عن األغ ýينفص

الحمý عن النعجة األم ويصبƠ معتمداŹ على نفسة فى الحصوý على األغƦية الصلبة التى 
عموماŹ يبدأ  والبروتين وجميƴ العناصر والمركبات الƦƺائية وتفى باحتياجاتها من الطاƿة

 ǉƦǋ هǚكǊ من استتزايدويالحمý فى تƦوƾ الƦƺاء الجاƻ ألوý مرƖ عند عمر أسبوعين 
Źفسيولوجيا ƫدرجة تطور الكر ƴبما يتناسب م Źية تدريجياƦاألغ.  

 ǃطاƻة الƾطري  
  :تباع الخطوات التالية عند الفطاميجب إ

č. د األنتيروتوكسيمياư ن المراد فطامهاǚسبوعين يتم تحصين الحمƋالفطام ب ýبƿ. 

Ď.          ية على المركزات المقدمة للƦƺالت ýالفطام بيومين يتم تقلي ýبƿ      امùيتم فطùالتى س Ɯنعا
 .حمǚنها

ď.                  ىùبن فùتكوين الل ýلتقلي Ɯاء من أمام النعاƦƺالماء وال ƴالفطام بيوم واحد يتم رف ýبƿ
 .الưرع

Đ.                ƴسمùما أن يǋǚائر ال يمكن لكƲن ونقلها إلى حǚاألمهات عن الحم ýيتم الفطام بفص
Ǌن للتعود عليǚاء أمام الحمƦƺال ǁخر ويترǓا ǎأو ير. 

đ.   الما ƴưن             يتم وùع Ɩارùو عبǋبعد الفطام بيوم واحد و Ɯائية للنعاƦƺء واالحتياجات ال
حتى يسرع من    وماء دون التƦƺية على مركزات لمدƖ أسبوع بعد الفطام           أغƦية خشنة 

   .عملية تجفيƻ النعجة

Ē.          ǎد التسمم المعوư افيةưإعطاء جرعة تحصين إ ǁد  ) األنتيروتوكسيميا  ( يمكنùبع
 .أسبوعين من الفطام

  
  
  
  



 čĐ

Ƹطومة تƻن المǘمƟية الƤ  
č.  ن المفطومة عند عمرǚالحمčĎعلى ǎƦƺأسبوع تت :  

 .جرام علƻ مركز ) ĎđČ( كيلو جرام برسيم باإلưافة إلى  ) ď ( :شتاءŅ   . أ 

 .جرام علƻ مركز ) ĎđČ( كيلو جرام دريƩ باإلưافة إلى  ) č ( :صيفاŹ  . ب 

 .د متبقيات  وتتزايد ǉƦǋ الكميات تدريجياŹ مƴ زيادƖ الوزن طالما ال يوج

Ď.       عند عمر Źن المفطومة مبكراǚالحم )Ĕ (       اùية لهƦƺت ýưأف ƴأسابي )    رùشعير غيùال
  .أسبوع ) Ď( وتعود عليها بداية من عمر ) المجروƫ أو البرسيم أو الدريƩ الجيد 
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ǃناƷǓنواع اƈ 

Ǘوƈ :ƚنوع اإلنتا ƒسƟ  

Č. ǃƟالل ǃناƷƈ 
  

 السفولǁ  .أ 

 ىالرومن .ب 

  
č.  ǃناƷƈ  ƹمجموعة المرينو(الصو( 
  

 االسترالǑ  .أ 

 جنوب أفريقيا .ب 

 Ɯ. ǐالنيوزيلند 

 االمريكى  .د 
  
 

Ď. اللبن ǃناƷƈ  
 فريزيان  .أ 

 الكيوƩ .ب 

 Ɯ. كونǚالفرنسى ال 

  
  
  

ď. ƅراƻال ǃناƷƈ  
 الكراكوý   .أ 

  ينتشر Ʀǋا النوع فى تركستان( 
  ووسطوفى اوزبكستان وإيران  

 ) أسيا وجنوب أفريقيا 
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Đ.  ƭرƸنائية الƙ ǃناƷƈ ) ƹوالصو ǃƟالل(  
  الكورياديý  .أ 

đ.  ƭرƸية الƙǘƙ ǃناƷƈ ) ǃƟالل- ƹاللبن – الصو ( 
 

  
 العواسى  .أ 

  
  
  
 

  Ɵسƒ عدد الƟمǘن والوǗدات: ƙانيا 
Č.  ǃالتوائ ƚنتاƋ ىƺ دة ( عاليةƟى البطن الواƺ نينƙر من اƙǀƈ( 
  

 الفنلندǐ   .أ 

 الرومانوƻ المرينو .ب 
  
  
  
  

č. ǃالتوائ ƚنتاƋ ىƺ متوسطة 
  

 الكيوƩ   .أ 

  االيست فريزيان .ب 
  
  
  
Ď.  ǃالتوائ ƚنتاƋ ىƺ ةƻعيƮ 
  

 األغنام العربية  .أ 
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 Ɵسƒ موسǃ التناسƙ :üالƙا 
Č.   قصير üتناس ǃموس )č-Ď دورات شبق (  

 اليستر   .أ 

 البǚكفيƩ .ب 

  
č.   متوسط üتناس ǃات موسƤ)Ĕ-Čċ دورات شبق ( 

 
 

 السفولǁ  .أ 

  
  
Ď.  üطوي üتناس ǃات موسƤ 
 
  
  

  المرينو  .أ 
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  الفصل الثالث 
  

  ) إرشادات صحية ( 
  

   املاعز واإلنسان-بني األغنام  األمراض املشرتكة
  
  
  
  

  ǃǉƈ اǓمراƭ التى تنتüƾ من اƷǓناǃ والماعز Ƌلى اإلنسان
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  تابǃǉƈ Ʋ اǓمراƭ التى تنتüƾ من اƷǓناǃ والماعز Ƌلى اإلنسان
ƭالمر ǃسƈ  ƒالمسب üالعام  üاƾنتǗطرق ا ǃǉƈ  

ŷǗوƈ :ا ƭمراǓيروسيةاƻل  
Č.  عيةǘƾمى الƟال 

Foot & mouth 
disease  

فيروƩ  الحمى القǚعية وǋو     
  من مجموعة رنا الدƿيقة

التǚمƩ المباشر وتنùاوý الحليùب      
    المصابةاألغنام والماعزالخام من 

č. ƒلǀال ƅو السعارداƈ  
Rabies

فيùùروƩ الكلùùب ùùǋو مùùن 
 مجموعة الفيروسات العصوية 

صùابة  لدƷ  الثدييات المùصابة وإ     
   التǚمƩ ب

Ď. ةøøة المعديøøيمƙǀǗو اƈ 
     ǌرøƙد البøالجل ƒالتها

 ǌالسار 
Pastulor Dematitis

   بالتǚمƩ إصابة    ƈروƻ فيروƩ من مجموعة 

ď.  تƺالر ǌمى وادƟ 
 )الوادǌ المتصدع (

Rift valley fever

وعة االربùو   فيروƩ من مجم  
  ) المنقولة بالحشرات(

       ýǚùخ Ʃمǚتùشرات والùالح Ʒلد
شريƠ المرưى أو تùداوý     إجراء الت 

اللحوم الطازجة أو وتناوý الحليùب      
  األغنام والماعز المصابة الخام من 

ŷانياƙ :تسياتǀالري ƭمراƈ  
đ.  مىƟQ            

 )الƟمى المجهولة(
Q Fever 

تنتقý عن طريƾ الجهùاز التنفùسى          الكوكسيلة البورنيتية 
 Ʒالحليب أو لد ýالقراد وعن تناو   

ŷاƙالƙ :مرǓومية اƙالجر ƭا  
Ē.           ǘالبروسي ƅدا

ǌالمعد ƭو اإلجهاƈ  
Brucellosis 

Brucellosis Beltimsis       انùع منتجات األلبǚوابت Ʃمǚبالت
     ùوع ǎرùية األخƦن الملوثة واألغ

  Źالجهاز التنفسى أحيانا ƾطري  
ē. الس ƅتالداǘموني 

Salmonellosis 
  .األنواع المصلية كافة

 ) ǚالسالموني (  
  ز الهưمى ريƾ الجهاعن ط

Ĕ.  ريمياǗالتو ƅدا 
Tularemia

 

ùùفران ǚسيزي ) ǚتوريùùباس (
  توالرينسز 

        ƠùبƦ أو ƚùجث ýداوùوت Ʃمǚبالت
       ƾùن طريùالحيوانات المصابة و ع

 والهưمى أو لùدƷ     الجهاز التنفسى 
 ýمفصليات األرج  
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ƭالمر ǃسƈ  اƒالمسب üلعام  üاƾنتǗطرق ا ǃǉƈ  
Ĕ .ةƙالجمرة الخبي  Anthrax 

  
 العصوية الجمرية    

 ) Ɩعصيبات الجمر(  
بالتǚمƩ واالستنشاƾ ولدƷ الحشرات 

  وتناوý اللحوم المصابة
Čċ .ƒƤاǀال üالس  

Pseudotuberculosis 

العصيات الوتدية السلية 
  الكاƦبة

  الجروƟ ولدƷ الحشرات

ČČ .سøøøøøøاللي ƅتريا دا 
Listeriosis  

Ɩالنوا Ɩاللحوم المصابة وعن   الليستريا وحيد ýوتناو Ʃمǚبالت
  طريƾ الجهاز التنفسى أحيانا

Čč .البريميات ƅدا  
  تǚمƩ والƺطƩ فى المياǉ الملوثةال  األنواع المصلية كافة  

ŷطرية: رابعاƻال ƭمراǓا  
ČĎ .راعƾال 

Ring Worm 

بعض أنواع البويƺاء 
  . الشعريةطرياتوالف

 ƴالمباشر وغير المباشر م Ʃمǚالت
  الحيوانات المصابة

ŷخامسا : ƭمراǓيليةاƻالط  
Čď . باتاإلصابةƾƙية بالمƾريƺǓا 

 )مرƭ النوǃ اƺǓريƾى ( 
Sleeping disease 

   األفريقيةالمثقبات
    لدƷ الƦباب Ʀات السين     

  )ى تسى تس( 

ČĐ .اإلصابة بالبابيزيا 
Babesiosis 

  عض القراد المصاب  بعض أنواع البابيزيا

Čđ .ميةƟالل ƵبواǓاإلصابة با 
Leshananiasis  

الكيسات اللحمية 
  اللينديمانية

  عن طريƾ الجهاز الهưمى

ČĒ .وساتƾالم ƅاإلصابة بدا 
Toxoplasmosis 

هưمى وعن عن طريƾ الجهاز ال  المقوسات القندية
  لرحمطريƾ ا

Čē .بديةǀاإلصابة بالمتورقات ال 
 )الديدان الǀبدية ( 

Fascioliasis 

المتورƿة الكبدية 
  العمƿǚة

 Ɩانبة المتكيسة الموجودƦع خليفة الǚابت
       ƚ     فى الطعام الملو

  )الخưروات الطازجة ( 
ČĔ . يسات العداريةǀاإلصابة بال 

شوكة الحبيبية مƴ ابتǚع بيوض الم  بيوض المشوكة الحبيبية  Hydatiasis ) المائية ( 
ƚالطعام الملو  

čċ .رادƾبال ǌالعدو 
Ticks infection 

Ʃ المباشر مƴ الحيوانات التǚم  القراد
  المصابة

  ǃǉƈ اǓمراƭ البǀتيرية والƻيروسية
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 ǃناƷǓقطعان ا ƒتصي Ǐوالوقاية"الت ƫطرق التشخي"  
  

  لتǏ تصيƒ اƷǓناǃǉƈǃ اǓمراƭ البǀتيرية ا
ǃ  ƭالمر  ǃ  ƭالمر  ǃ  ƭالمر  
Č   ميةƟƻمى الƟالĐ   ǃناƷǓا Ǐƺ üاإلسهاĔ  ǘالبر وسي) ǎالمعد ƭاإلجها(  
č   سودǓا ƭالمرđ  جونز ƭمر  Čċ  نǘمƟال Ǐƺ لوة الرخوةǀال  
Ď  ǘالسالموني  Ē     ǃناƷǓا Ǐƺ üالسČČ  رƮال ƒالتهاǎع المعد  
ď      Ƨالتيتانوē  نǘمƟدوسنتاريا ال  Čč  ǎالمعد ǎالبلور ǎالرئو ƒلتهاǗا  

 
Č.  ميةƟƻمى الƟال  :)Anthrax(   

  Ǌيصيب األغنام واألبقار تسبب ǐمرض بكتير)  ( B. Anthracis Ɛويسبب الموت المفاج
Ʋهر الحمى ويفقد الحيùوان     فƿ Ǒطعان األغنام دون أعراض ƲاǋرƖ وفǑ بعض الحاالت ت         

. الشهية ثم يموت وتتميز الجثة بخروƜ دم أسود غير ƿابý للتجلط من الفتحات الطبيعيùة              
وال يسمƠ بعمý صفǊ تشريحية فǑ حالة االشتباǉ فƦǋ Ǒا المرض  ويùتم إعùدام الجثùة                  
بالحرƾ والدفن واخƦ عينات من وريد األƦن تحت الƲروƻ الصحية التǑ تمنƴù انتùشار               

والعƜǚ غير مفيد ولكن يتم التحùصين واتخùاƦ االحتياطùات           ) مرض مشترǁ  (المرض
Ɩالصحية الشديد.  

č.  سودǓا ƭالمر :(Black.D.) وƈ (Necrotic Hepatitis D.)ǃناƷǓا Ǐƺ    
 ǐيسببة مرض بكتير(Cl. Novyi)     نùوم Ɩرùام لفتùد األغنùكب Ǒالميكروب ف ƫويعي 

الùدودƖ الكبديùة    (ليات الداخليùة الكبديùة      العوامý المسببة لƲهور األعراض تواجد الطفي     
(F.hepatica  اƦǋ ويسبب ýوان  الطفيùدون أعراض ويكون لون جلد الحي Ɛموت مفاج 

النافƾ أسود ولƦلǁ سمǑ بالمرض األسود والصفة التشريحية لǊ تبين تواجد سوائý صفراء             
           ùا المƦǋ اية منƿوللو ǐوالصدر Ǒالبطن ƻها للهواء بالتجويưتم   تتجلط عند تعرùرض ي

Ǒƿالوا Ɵالتحصين باللقا.  
Ď.  ǃناƷǓا Ǐƺ ǘالسالموني:  

مرض بكتيرǐ يصيب ƿطعان األغنام مسبباŹ إسهاý اخưر يƌدǐ إلư Ǒعƻ عام وعùدم              
 Salmonella Groupتجديد حيوية الحيوان والجفاƻ والبكتيريا المسببǊ لهƦا المùرض  

   (Mac Ckonkey) والميكروب يزرع علǑ  (SalmonellaTyphi., Entritids)منها 

ď.  Ƨالتيتانو :(LOCK Jaw) 
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    Ǌيسبب ǐمرض بكتير(CI.Teteni)      أعراض عصبية Ǒإل ǐدƌي   ùج Ʃوان   وتيبùسم الحي
 ƴاألغنامعن ويمتن Ǒف ƻهر أثناء جز الصوƲوي ƾوالنفو ýاألك.  

Đ.  ǃناƷǓا Ǐƺ üاإلسها:   (Colibacillosis)   
الشهية وجفاƻ وƿد يƌùدǐ     مرض بكتيرǐ يصيب األغنام ويسبب إسهاý مائǑ شديد وفقد          

  .  وأحيانا العƿ Ɯǚد يفيدE.ColiإلǑ النفوƾ وسبب المرض 
đ.  جونز ƭمر :(Jhones D.)   

مرض بكتيرǐ يصيب ƿطعان األغنام مسبباŹ اسهاý مزمن والتهاب األمعاء وفقد الùشهية              
  Ǒùưوالمسبب المر Ɯǚوال يستجيب للع ƻالعام والجفا ƻعưوالMycobact. Jhones     

  . واألفýư التخلص من األفراد المصابةMycobact. Para T.Bأو 
Ē.   ǃناƷǓا Ǐƺ و الدرنƈ üالس  :(T.B.)  

مرض بكتيرǐ مزمن يصيب ƿطعان األغنام مسببا خسارƖ اƿتصادية منها فقùدان الùشهية              
       Ǒùưسبب المرùسية والمùراض تنفùزمن وأعùالم ýهاùالعام واألس ƻعưوال       

(Mycobact. Bovis)غير Ɯǚوالع    Ƹصبùت Ơرائùش ýعم Ǒمفيد والتشخيص يعتمد عل 
Zeil Nelson stain   

ē.  نǘمƟدوسنتاريا ال :(Lamb Dysentry)   
مرض بكتيرǐ يصيب الحمǚن من عمر يوم وحتى أسبوعين ويمتد حتǑ عمر شهر مسببا              

Ǌ وتتوƻƿ الحمǚن عن الرưاعة ويحدƚ النفوƾ المفاجƐ ويسبب Ʀǋا           لǊ رائح  إسهاý مدمم 
  والصفة التشريحية لهƦا المرض Cl.Perferings Welchii type Bب المرض ميكرو

تبين التهابات شديدƖ باألمعاء وتưخم الƺدد الليمفاوية المعوية وتưخم الكبد والتùشخيص            
Ǌالميكروب نفس Ʃتواجد سموم الميكروب ولي Ǒيعتمد عل Ǒالمعمل.  

Ĕ.   ǘالبروسي)ǎالمعد ƭجهاǓا :((Contagious Abortia)   
 واألعùراض  B.Meltinsis  أو B.Ovisتيرǐ يصيب األغنام تسببǊ بكتيريùا  مرض بك

 ينتشر عن طريƾ    بمة والميكرو يموجǊ من اإلجهاض والجنين يكون مشوǉ واحتباƩ المش       
تưخم الƺدد الليمفاوية والưرع والتهابات بالجهاز التناسلǑ والتشخيص يعتمد علǑ بعض           

   (.C.F.T., ELLSA,F.A.T) (.Rose Bengal test,Bang ring t)االختبùùارات 
        Ɩالعتر Ɵلقا ýالحق Ǒتستخدم ف Ǒاللقاحات التčĕ      Ɩالعتر Ɵلقا Ý Ǒح ĎČ/Đđ     Ɵاùلق Ü ميت 

 Ɩالعتر Ɵلقا Ü Ʃميلتنزي ǚمن البروسيďĔبقارǖميت ل .  
  
  
čČ. نǘمƟال Ǐƺ لوة الرخوةǀال ƭمر :(Pulpy Kidney)   
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 Ǌن سببǚيصيب الحم ǐمرض بكتير Cl. Perferings Welchii type D  ƫيùد يعƿو  
الميكروب فǑ األمعاء دون أعراض أال بعد التعرض للعوامý الưاغطة واألعراض ƿليلة            
                ƾوùم النفùث ýهر منها أال فقد الشهية وعدم التوازن والتشنجات العصبية واإلسهاƲد ال يƿ

  Ɛالصحة       (المفاج Ɩا المرض يصيب األغنام جيدƦǋ  والصفة التشريحية تبين  ) النموسريعة 
الكلوƖ رخوǉ ولونها األحمر الداكن أو الرمادǐ والفحص المعملǑ يتم  من أخƦ عينات من               

  .األمعاء للبحƚ عن سموم الميكروب
čč. ǃناƷǓا Ǐƺ ǎرع المعدƮال ƒالتها :(Contagious Agalactia in sheep)  

 فǑù الưùرع وسùريƴ االنتùشار ويùسببǊ           لتهابùات مرض بكتيرǐ خطيùر يùسبب ا      
(Mycoplasma A galactia)زماǚادات الميكوبưبم Ɯǚوالع .  

čĎ. ǎالرئو ƒلتهاǗا ǎالبلورǃناƷǔل ǎالمعد :(Contagious Caprine P.P)   
 Ǌيسبب ǐمرض بكتير(Mycoplasma Mucoides)    شارùاالنت ƴريùرض سùا المƦǋو 

ويسبب أعراض تنفسية والعƜǚ باألدوية التǑ تƌثر فǑ الميكو بǚزمùا مثýù تيلùوزين               
المƲهر الرخùامǑ   ( راد المصابة أفýư والصفة التشريحية مميزƖ جدا        والتخلص من األف  

  ).للرئة
  

ǃناƷǓا ƒتصي Ǐيروسية التƻال ƭمراǓا ǃǉƈ  
  

ǃ  ƭالمر  ǃ  ƭالمر  ǃ  ƭالمر  
Č  السعار  ď    Ɩيرƺطاعون المجترات الصĒ  األغنام ǐجدر  
č  عيةǚالحمى الق  Đ  المتصدع ǐالواد Ǒحم      
Ď  ƾاللسان األزر  đ  األغنام   مرض Ǒف Ǒنيروب     

  
Č.  السعار( Rabis )    

 متواجد فى  ( .Rhabdo v )فيروƩ يصيب الحيوانات وينتقý إلى اإلنسان ويكون عائلة 
  .لعاب الكǚب والقطط وتƲهر األعراض العصبية المعروفة لمرض السعار

č.  عيةǘƾمى الƟالF. M. D  

   ( A , O , C , Asia , SAT , SAT2 , SAT3 ) ومنها ( Picorna Viridae )سببها 
  

Ď.  زرقǓاللسان ا( Catarrhal Fever of Sheep ) or ( Blue Tonge )  
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 .Arthropod born D ) ( مرض فيروسى معدǎ شديد الخطورƖ يصيب األغنام ويùسمى 
حمùى  (  وأعراǊư ( Orbivirus ) من جنƩ ( Reo Viridae )ويسببة فيروƩ من عائلة

–   Ɯفى الفم والشفة وتقرحات       – إفرازات أنفية ودمعية     –د   لعاب شدي  – عر Ɩالتهابات شديد 
 يحدƚ أحيانا رƿود للحيوان مƲ ƴùهùور         - وإجهاض فى العشار     –فى اللسان وأغشية الفم     

والمرض يƲهر فى الجو الرطب وينتقý عùن طريƾù          ) حلقة ملتهبة حمراء حوý الƲلفان      
اض ومعدالت الوفاùƿ Ɩد تùصý إلùى               البعوض والوفاƖ تحدƚ فى أسبوع من Ʋهور األعر       

 )ĕČ ( %على ويعتمد            Ɯǚùد عùالتشخيص الحقلى والمعملى والتشخيص المقارن وال يوج 
             ƾùعن طري Ǌعلي Ɩالمرض والسيطر ýدخو ƴاألمراض الفيروسية ولكن التحكم ومن ƴلجمي

          .التحصينات
ď. يرةƸطاعون المجترات الص :(P P R)   

 من (.Paramyxo v)   ام والماعز يسببǊ فيروƩ يتبƴ عائلةمرض فيروسǑ يصيب األغن
 Ʃجن(Morbil virus)األمراض وأ Ʃو من أخطر وأشرǋو  Ǌùưعرا)    Ǒùاع فùارتف 

  Ɩالحرار-     Ǌوالفم     -إفرازات دمعية وانفي Ǌمدمم  -تقرحات باللث ýالحيوان   - إسها ƴيمتن
 ýوا         ) عن األك Ǌأعراض تنفسي ƚد تحدƿبعد أسبوع و ƾنفو ƚويحد    Ǌلصفة التشريحية تشب

الطاعون البقرǐ فǑ الماشية والتشخيص يعتمد علǑ ابيدميولوجية المùرض واألعùراض            
  المعملǑ وبعض البلدان غير مصر يùتم التحùصين ùưد           االختباروالصفة التشريحية ثم    

  .  باللقاƟ المستưعƻالمرض
Đ.  المتصدع ǌمى الوادƟ( R. V. F. ) 

 من ( Buny Viridae )يسببة فيروƩ من عائلةمرض فيروسى يصيب األغنام والماعز و
 Ʃجن( Philibo v. ) و من األمراض المشتركة ويسمىǋو ( Mosquito born D. ) ǎأ 

ينتقý عن طريƾ البعوض ويحدƚ نفوƾ فجائى وإجهاض فى العشار ومعدý الوفيùات فùى               
      Ǌưار أكثر من الكبار وأعراƺالص )    Ɩارتفاع فى الحرار–     Ʃانخفاض و – صعوبة فى التنف

والتشخيص يعتمد على الحقلى والمعملى والتحصينات تتم باللقاƟ الميùت           ) فى إدرار اللبن  
     .والحى المستưعƻ ومقاومة الحشرات ومنها البعوض

đ.  ǃناƷǓى اƺ نيروبى ƭمر( Nirobi D. in Sheep ) 

 ويùسببة  .Tick born D )( مرض فيروسى شديد الưراوƖ يصيب األغنùام ويùسمى   
 إفرازات أنفية –ارتفاع فى الحرارƖ (  وأعراưة ( Buny Viridae ) عائلة فيروƩ من

– ýو يت)  إجهاض للعشار – إسهاǋويعتقد أن الفئران حاملة للمرض وǊشاب ƴم ( PPR ) 
وحالياŹ يستخدم اللقاƟ بنجاƟ والمرض غير متواجد فى مùصر ولكùن مقاومùة القùراد                

  . جداŹمǊوالحشرات ǋا



 ĎĔ

Ē.  ǃناƷǓا ǌجدر( Sheep Pox )  

 ) Capripox( مرض فيروسى شديد الưراوƖ يصيب األغنام ويسببة فيروƩ مùن عائلùة             
طفƠù جلùدǎ    ( واألعراض تƲهر فى صùورƖ      % ) đČ( ونسبة النفوƾ شديدƿ Ɩد تصý إلى       

 ("Mocule – Papule – pastull –Scar ") سيولة اللعùاب – ارتفاع فى الحرارƖ – ملتهب
وماŹ العدوǎ الثانوية والتùشخيص والعƜǚù يعتمùد علùى           وخطورƖ األمراض الفيروسية عم   

  .التشخيص الحقلى ثم التشخيص المعملى والتحصين يلعب دور ǋام
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرابعالفصل 
  

  االشرتاطات الفنية والصحية والبيئية
  األغنام واملاعزالواجب مراعتها يف مزارع 
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  الواجƒ مراعاتهااǗشتراطات 
   الجديدةوالماعز اƷǓناǃ   عند Ƌنشاƅ مزارع

  
ŷǗوƈ:Ʋالموق   

č.  عن ýمحاط بسور بارتفاع ال يق ƴƿأن يكون الموďبوابة متر وأن يكو  Ǌن ل.  

Ď.  أن يج     ƈبحوض تطهير للسيارات و ýتم         هز المدخùى أن يùعل ýالدخو ýبƿ فرادǖخر ل
تجديد مياǉ التطهير يوميا والتخلص اǓمن من مياǉ التطهير مƴ اسùتخدام المطهùرات              

Źمنة بيئياǓا. 

ď.      و المزرعة    المسافة بين  أن تبعد المزرعة عن المساكن و   ǎاألخر  )ďČ   Źى  )  متراùف
ǎساكن و        وأ القرùن المùين    ن تبعد المزرعة عùسافة بùة     المùو المزرع  ǎرùاألخ             

 )čفى المدن) تر ميلو ك . 

Đ.  Ɯوالخرو ýالوصو ƾأو ترابية(من المزرعة سهلة أن تكون طر Ɩسواء أكانت ممهد( . 

đ.  Ɩالسائد Ɵتحت الريا ƴƿلمساكنبالنسبة لأن يكون المو. 

Ē.        ǚل Ơصال ǉبمصدر ميا ƴƿصحة       ستخدام  يجب أن يزود الموùر الùرار وزيùلق ƾمطاب
 وأن يزود الموƴƿ بوسيلة ƈمنة للùتخلص مùن ميùاčĕĕđ            ǉ لسنة   čČĔوالسكان رƿم   

 .الصرƻ الصحى
 
ŷانياƙ:ان المبيتǀم   
č.            أكثر من ƴوالتى تس ýالكام ƻات السقƦ تزويد أماكن المبيتčČČ      رùخƈ ابùحيوان بب 

 .ة ال تقý عن ثمانية أمتارللطوارƏ واإلنقاƦ ويكون بعيداŹ عن الباب األوý بمساف

Ď. المناسبة والتهوية الصحية Ɩاءưǘيوجة المبنى ل. 

 ). الوجة البحرǎ (.فى المناطƾ الشمالية يكون اتجاƖ العنبر من الشماý للجنوب  . أ 

 .)الوجة القبلى (.فى المناطƾ الجنوبية يكون اتجاƖ العنبر من الشرƾ للƺرب  . ب 

 Ɯ .   ا الفتحات الخاصة بالتهوية وا     مساحات أن تكونưة    إلùالطبيعي Ɩء) ǁشبابيùال (
ýتمث  đ-čČ %يةưمن مساحة األر. 

أن  الùسقƻ و   أسùفý متر   ) č,Ďđ(  بعد   )الشبابيǁ   ( تبدأ فتحات التهوية  أن    .د 
  .متر ) ď(  مستوǎ الحيوان بحيƚ ال يقý ارتفاع العنبر عن  من أعلىتكون 

ď. ية العنابرưأر: 

ثر بشرط التخلص اǓمن     األك ى عل  يوماčđ Źكý   يجب القطƺ :     ƴى الƾرǌ  ترابية  . أ 
 .من نواتƝ القطƴ مƴ إعادƖ التتريب



 ďč

  فتùرات  علùى  أن يتم ƿطƴ األرưيات   يجب    :رملية ƺى المناطق الصƟراوية     . ب 
على األكثر بشرط التخلص اǓمن من نواتƝ القطƴ        يوم   čđ- ďČتتراوƟ مابين   

ýافة الرماưإ Ɩإعاد ƴم. 

 Ɯ .  ية     :المدبشةưأر ƫية    يتم تدبيưوأن يكون باألر ƫى    الحوùالت ýوùبعض المي  
 .منةتسمƠ بتصريƻ البوý باستمرار ويتم تجميƴ الروƚ والتخلص اǓمن 

 سùم   čđ إلùى  čĎمن  يكون سمǁ األرưية      :الخراسانية ƺى العنابر المƸلƾة     .د 
فǑ االتجاǉ الطùولǑ والعرč %       Ǒùư  متر لسهولة النƲافة وبميď    ý وبعرض

  .ويفýư أن تكون ƿناƖ تجميƴ البوý فى وسط العنبر
ď.  اللبن Ʋة تجميƺرƷ )اللبن ƚنتاƋ ƒسƟ( : 

              التنƲيƻù و الحùوائط مùن الùسيراميǁ وأرùưية خرسùانية              سùهلة تكون  أن  يجب  
ومصدر للصرƻ ومجهزƖ بتهويùة     النقية   وتحتوǐ الƺرفة علǑ مصدر للمياǁ       ǉأو سيرامي 

وانǑ وبƋحواض لƺسيý االوانǑ وأرفƻ خاصة بùاأل      ) مراوƟ سحب   ( طبيعية أو صناعية    
   . للمزرعةمن الباب الرئيسىو  من غرفة الحلبƿريبة غرفة تجميƴ اللبن وتكون

Đ. üن العزǀماƈ: 

بعيدƖ عن أماكن المبيت وملحقة بƺرفة الطبيب البيطرǎ وتقƴù تحùت            يجب أن تكون    
  .اتجاǉ الرياƟ القادمة من عنابر المبيت

đ. يةƤƸن التǀماƈ: 

وý الطوالة ويجب أن تكون     علǑ ط على األýƿ     سم ĐČ يخصص لكý حيوان  يجب أن   
  . والقƩƫأماكن التƦƺية ƿريبة من مخازن العلƻ والدري

  
   بيئة العمƙ:üالƙا
č.  Ɯوالخرو ýالدخو ýبƿ افة الشخصية للعاملينƲتمام اليومى بالنǋيجب اال 

Ď. اǋافتها وتطهيرƲن Ɩالشخصية ومراعا Ʃبǚالم ƻǚبخ ýللعم Ʃبǚيجب تخصيص م . 

ď. مخصصة نالبد من توافر أماك ýالستبداýعن أماكن العم Ɩالعاملين بعيد Ʃبǚم . 

Đ.            Ʋتلتزم المزرعة بخلو العاملين من األمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان واالحتفا
طبقùاŹ   والكشƻ الدورǎ    بالشهادƖ الصحية ويخƴư العاملين بالمزرعة للرƿابة الصحية      

  .لǖوưاع التى تقررǋا وزارƖ الصحة

đ.  ت كافية يجبǚƲتوفير مƩللحماية من أشعة الشم. 
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Ē.           مƿفى القانون ر Ɩالوارد ýااللتزام باالشتراطات الصحية لبيئة العمčđđ    سنةùل čĕĔď 
 الǚزمة لتوفير وسائý السǚمة والصحة المهنية فى        تافى شƋن االشتراطات واالحتياط   

  .أماكن العمý بما ينطبƾ على مشروعات الثروƖ الحيوانية

ē.  م      يةالبيئشتراطات  الااللتزام باƿفى القانون ر Ɩالوارد Đ   لسنة čĕĕĐ    ن حماية البيئةƋبش 
 . التنفيƦية فيما ينطبƾ على مشروعات الثروƖ الحيوانيةوالئحتة

  
  التطهير والمطهرات: رابعا

 )الفورمùالين ومùشتقاتة والفينùوالت        مثý ( غير اǓمنة بيئيا  يمنƴ استخدام المطهرات    
 ويجب استخدام البدائý اǓمنة بيئيا فى عمليات التطهير

 
ŷات الصلبة والسائلة :خامساƻالمخل   
č.    العنابر      يجب أن ýغسي ǉميا ƻاعة      يتم صرưعلى واألدوات الخاصة بالحليب أو الر

) كسحها  (  ورفعها   مصمتة وجدت أو تجميعها فى خزانات        إن شبكة الصرƻ الصحى  
يجب أن تكون سوائý الصرƻ     صحى بصفة دورية و   ألƿرب محطة لمعالجة الصرƻ ال    

   القرار الùوزارǎ رùƿم    و čĕĒĎ لسنة   ĕďمطابقة للمحددات الواردƖ فى القانون رƿم       
ĐĐ لسنة ĎČČČ.  

Ď. المخلفات الصلبة الحيوانية      يجب ƴتجمي  )  ƚى         ) الروùة فùصفة دوريùمن العنابر ب 
  .أماكن محددƈ Ɩمنة بيئيا لǚستفادƖ منها

ď. طية المخل  يجبƺمن      فات الصلبة الحيوانية عند تداولها    ت ýالمزرعة للتقلي Ɯوخار ýداخ 
Ơالتيارات الهوائية وانتشار الروائ ýفع. 

  
ŷدوية:سادساǓصينات واƟالت Ƶوارƺ   

من من العبوات الزجاجية والبǚستكية والمعدنية للتحصينات واألدويùة         التخلص اǓ يجب  
 .للمواصفات المصريةعن طريƾ الحرƾ فى محارƾ خاصة مجهزƖ ومطابقة 

  
ŷية:سابعاƤƸالت   

Ɩمراعا               ǎن اùة مùة وخاليùنباتي ƾئǚالمقدمة للحيوانات ع Ɩالمركز ƻǚأن تكون األع 
المواد الưارƖ بصحة أو إنتاƜ الحيùوان        وخالية من السموم الفطرية و     إưافات حيوانية 

اجية تùسمƠ   على أن تكون كميتها تتوافƾ مƴ االحتياجات الƦƺائية للوصوý إلى أعلى إنت           



 ďď

 عواملها الوراثية ويجب أن يكون الدريƩ والتبن أو القƫ خالى من العفùن وكƦùلǁ       بها
Ɯǚالسي Źاưأي.  

  
ŷامناƙ:دةǗالو   

   Ɩافة    يجب أن تكون للوالدƲت   يتم   و  والتطهير  حجرات خاصة سهلة النǚưالتخلص من ف
Ɩومطابقة للمواصفات المصرية)المشيمة (الوالد Ɩخاصة مجهز ƾفى محار . 

  
ŷلبان:تاسعاǓا ƚنتاƋ   
č.  األلبان Ɯيجبفى مزارع إنتاǑلƈ ƻأو نص Ǒلƈ أن يكون الحلب . 

Ď.    األلبان يجب أن ýمعزولة و   ألماكن االستخدام  تنقƖر      فى خزانات  مبردùمن الصلب غي 
 ).   الخاص بالمواد الƦƺائية ستانلƩ  ( القابý للصداء

ď.  ويتميجب أن ýاوانى الحلب ووحدات الحلي غسي ƻيƲحلب تن Ɩفتر ýك ýبƿيوميا و ǑلǓب ا. 

Đ.    رع    يجب أنư ýساخن        األغنام والماعز يتم غسيùاء الùحلب بالم Ɩفتر ýك ýبƿ    مùث 
  .التجفيƻ بمناشƻ ورƿية ƿبý الحلب

đ. رƲاأللبانيح Ʋمواد كيماوية تماما فى حف ǎاستخدام أ . 

  
ŷعاشرا:ƧطيƸالت  

č. ستخدامǚل Ơصال Ʃطƺيجب أن يتوفر م.  

Ď.     دت             يجب أن يتم التخلص مùصحى إن وجùال ƻصرùبكة الùعلى ش Ʃطيƺالت ǉن ميا       
ألƿرب محطة لمعالجùة الùصرƻ      ) كسحها  ( أو تجميعها فى خزانات مصمتة ورفعها       

   .الصحى  بصفة دورية
ď.                 ƾùن طريùع Ʃيùطƺحوض الت Ơيجب أن يتم التخلص من الشوائب الطافية على سط

 .منمنها بƋسلوب ƈتجميعها والتخلص 
 

 وتƾليǃ اƹǘưǓ الجز :الƟادǌ عشر
č. إجراء عملية الجز ýبƿ ýوتطهير األغنام فى مكان خاص ومستق ýيجب غسي.  
Ď.                 بكةùى شùعملية الجز عل ýبƿ اǋاألغنام وتطهير ýغسي Ɲيجب أن يتم التخلص من نات

ألƿرب ) كسحها  ( الصرƻ الصحى إن وجدت أو تجميعها فى خزانات مصمتة ورفعها           
 .ةمحطة لمعالجة الصرƻ الصحى بصفة دوري

ď. ƻيجب أن يتم تخزين الصوŅة وسهلةمقفلمكان  أ فى معباءƻيƲالتن . 



 ďĐ

Đ. Ǔمخلفات تقليم من منيجب أن يتم التخلص ا ƻǚƲاأل. 

  
   اǓمراƭ والناƺق:الƙانى عشر

č.    د األمراض المشتركة والتى يمكن       والحيوان  بالمزرعة نتحصين العاملي يتم  يجب أنư 
  .أن تنقý من الحيوان لǘنسان

Ď.     صرية             يجب أن يتمùفات المùة للمواصùة مطابقùخاص ƾفى محار ƾالتخلص من الناف
 . والصادرƖ من ǋيئة التوحيد القياسىلمحارƾ المخلفات البيطرية

ď.                اباتùإص ǎور أùهƲ دùعن Źالجهات البيطرية المختصة فورا Ʒǚيجب على المربى إب
 .بمرض معدǎ بين الحيوانات

  
Ƙالƙاشتراطات عامة: عشرال   
č.  لل  إعداد غ Ɩم الرعاية     رفة مجهزƿوطا ǐبيطرية   ( طبيب البيطر Ɩون   ) عيادùتك ƚبحي

ǎالبيطر ƻالمزرعة تحت اإلشرا. 

Ď.  الحالة البيئية للمزرعةيجب ýحا فيإعداد سجưمو Ǌ:  
  .نوعية النشاط  . أ 

 .)القوانين المنƲمة للتراخيص ( التشريƴ الخاص بالمنشƖƋ   . ب 

 Ɯ .            ةùالحيواني Ɩروùاالشتراطات البيئية لمشروعات تربية الث ýام   ( دليùاألغن– 
  .)الماعز 

 والجهات   وكيفية التخلص األمن منها    أنواع المخلفات الصلبة والسائلة وكمياتها      .د 
  .المتعاƿد معها لتسليمها ǉƦǋ المخلفات

ď. Ɩالمواد والنفايات الخطر ýالمزرعة بسج Ʋأن تحتف.  

Đ. خطة لمكافحة القوارض والحشرات ƴưو. 

đ. واألوبئة ƾوالحري Əخطة للطوار ƴưو. 

Ē. ا ýالبيطرية التابعة لهاتسجي Ɩلمزرعة بالوحد. 

  
  
  
  
  



  
  وزارة الدولة لشئون البيئة

  جهاز شئون البيئة
  قطاع اإلدارة البيئية 

  اإلدارة العامة للتفتيش البيئى
  
 

  
  

  منوذج إرشادى
   

 األغنام واملاعزللسجل البيئى ملزارع 
  
  
  
  
 
 

  ) نسخة غري خمصصة للبيع  (  
  



 
 
ďĒ

Č-معلومات عامة  

 )č-č ( ƖƋاسم المنش..................................  ....................... 

 )č-Ď ( العنوان..............................  .. ...........................  
 )č-ď (  اسم ýالمختص بشئون البيئةالمسئو .................................   
 )č-Đ ( ǊيفتƲو............................................................    
) č-đ ( بالبيانات الحالية Ɩطاƺالزمنية الم Ɩالفتر  ..............................  

    ĎČČ/      /     إلى                ĎČČ/        /    من       
  

Ď-ةƉللمنش ǃالعا ƹالتوصي  
 )Ď-č (  القطاع...................... .............................. 

 )Ď-Ď ( كمية اإلن Ǒالفعل Ɯالمنتجات ................... تا ....................  
 )Ď-ď ( ة إنتاجيةƿصى طاƿأ...................  .............................. 

 )Ď-Đ ( عدد العاملين.........................  .............................. 

 )Ď-đ ( ýيƺسنة التش................... ...... .............................. 

 )Ď-Ē ( ƖƋأية تجديدات تمت بالمنش ƻتوصي...  .............................. 

................................................ .............................. 

 )Ď-ē ( ƾإرفا ƖƋالمنش ƴƿالبيئة المحيطة ومو Ơưخريطة تو  ) Ʃمستشفيات / مدار(.... /  
 )Ď-Ĕ ( ƾونقاط اإلنبعاثات         إرفا Ǒالمبان ƴƿعليها موا Źحاưمو  ƖƋازية ونقاط    خريطة المنشƺال

  .صرƻ المخلفات السائلة وأماكن التخزين
  
Ď-تǘالمدخ  

 )ď-č ( المستخدمة Ɩالمواد الخام والمواد المساعد: 

 )         ď-č-č ( المواد الخام ƻتوصي..... .......... .................... 

          )ď-č-Ď ( Źالكميات المستخدمة سنويا.  .............................. 

 )         ď-č-ď ( ة للتخزينƿصى طاƿأ.....  .............................. 

 )         ď-č-Đ ( توصيùمناط ƻùالتخزي ƾù ن ) ƾلقة – مكشوفة -مناطƺم -( .....    
  
  
  
  



 
 
ďē

) Ď-č ( المواد الخطرة  
 )ď-Ď-č ( المستخدمة Ɩائمة بالمواد الخطرƿ:  

ƿابلة لǚشتعاý ( الخواص البيئية 
  ... )- للتƉكý مسببة –

ǐالسنو ǁǚاالسته Ɩالخطر Ɩاسم الماد 

      
   

  
 )         ď-Ď-Ď (     أماكن التخزين ƻتوصي )  ام إطفاء  – التهوية   –السعةƲن    ƾأم ال   –الحرائ ƾلƺم         

 ) ....... -مواجهة الطوارƏ   خطة– وصƻ عبوات التخزين –

 )ď-Ď-ď (      Ɩالمواد الخطر ýتداو ƾطر )   ǐيدو ýنق–   ƫود  – أوناùسليم      وجùت للتǚجùس
  ....... )والتسلم 

  
  )Ď-Ď ( Ǉالميا 

 )          ď-ď-č (  ǉمصادر الميا ) بار –بلديةƈ -( ......   
 )          ď-ď-Ď ( ǚاالستهǉللميا ǐالسنو ǁ.  ..............................  

          ) ď-ď-ď ( االستخدام ƴتوزي:  
  ................................ ........... صناعة-                         
                         - ǎأغراض أخر ...................................        

    
 )Ď-ď ( لطاقة ا  

           ) ď-Đ-č (  ةƿمصادر الطا ) ود –كهرباءƿو ƾحر – ǎأخر (.......   
            )ď-Đ-Ď ( ةƿللطا ǐالسنو ǁǚاالسته  ..............................  
           ) ď-Đ-ď ( االستخدام ƴتوزي:  

                         -Ɩإدار ............... ............... ...............  
                         - ǎأغراض أخر . ...................................     

      
  
  
  
  
  



 
 
ďĔ

Đ-ةƉلها المنش ƲƮتخ Ǐوانين والتشريعات التƾال  
)ď-Č (  ةƉة على المنشƾوانين المنطبƾالتشريعات وال )ƫاق نسخة من نƺرƋ Ʋم  Ʋالتشري(:  

  ..............................  ........)ال / نعم  ( ƿ Đ/ĕĐانون -            
  ................................ .....)ال / نعم  ( ƿ ĕď/ĒĎانون -            
  ................................ .....)ال / نعم  ( ƿ ĐĔ/ĔĎانون -            
  ................................ ...)ال / نعم  ( ƿ čďē/Ĕčانون -            

 )ď-č ( ةƉة بالبيئة الخاصة بالمنشƾرارات المتعلƾوال ƞاق نسخة من التصاريƺرƋ.  
 )ď-Ď (               ةøات اإلداريøجهاز شئون البيئة والجه Ʋم ǃتت Ǐت التǘاق نسخة من المراسƺرƋ

  .المعنية وƈية مراسǘت مƲ جهات خارجية بشƉن الƟيود عن الƾانون
  
Đ-  ةƾيوان نوع وطريƟار ( تربية الƾبƈ– Ƨدواجن – ماعز – جامو – ǃق )  نعاƺوالمرا  . 
 )Đ-Č (       يةƟيƮاق نسخة من الرسومات التوƺرƋ )   Ǐتخطيط ǃدة     ) رسøƟو üøǀللعمليات ب

   .Ƌنتاجية
 )Đ-č ( قƺالمرا ƹتوصي:  

 )           đ-Ď-č (  ƾة للتخلص من النافƿمحر ) ود المستخدم –السعةƿنوع الو -...... (..  
            )đ-Ď-Ď(   ياتǚƺال ) ود المستخدم –السعةƿنوع الو -( .......    

            )đ-Ď-ď (     ǉمحطات معالجة الميا )    المعالجة ǉة     –كمية المياùة   – خطوات المعالجùطريق           
 ƖƋالتخلص من الحم-( .....    

  )đ-ď (  Ɩوحد ýلك ǉالميا ǁǚاسته ) ƾإنتاجية أو مرف(:  
ǉالميا ǁǚاإلنتاجية استه Ɩالوحد 

   
  
  
  
    
    

  
  
  
  
  



 
 
ďĕ

 )đ-Đ (  ǁǚةاستهƿالطا Ɩوحد ýلك  ) ƾإنتاجية أو مرف(:        
 الوحدƖ اإلنتاجية استهǁǚ الطاƿة

   

   
  
đ- اتƙنبعاǗتهااǗومعد  
)đ-Č ( اتƙنبعاǗازيةاƸال  

  ............منها اإلنبعاثات   اسم الوحدƖ اإلنتاجية المتولد             
  .) ..................سنة  / ďم ( معدý انبعاƚ المدخنة              

                
  ƾبالملح Ɩتركيز الملوثات الوارد Ʃياƿ م يتمƿر  Ē  انونùية لقƦئحة التنفيǚبال Đ/ĕĐ  تùا كانƦإ 

           ƾا كانت تتولد عن مصادر حرƦأما إ Üاإلنبعاثات تتولد عن عمليات إنتاجية     Ʃاùيƿ ود فيتمƿالو
 Ɩبالماد Ɩتركيز الملوثات الواردĐĎيةƦئحة التنفيǚمن ال .  

 )Ē-č-č (     تحديد اإلنبعاثات Ʃأس ) ǐتقدير– ǐميزان ماد –  ƚاùانبع ýمعام –ƿ    اتùياس
 رصùد مùستمر     – وƿت التشƺيý    اإلنتاجية رصد مستمر لمƌشر العملية      –فردية  

  .)لǚنبعاثات 
 )đ-č ( اتƻالسائلةالمخل  

 ) Ē-Ď-č (  ƻالصر ǉميا ƻتوصي ) إنتاجية Ɩوحد ýمن ك(:  
                Ɩمن الوحد ƻالصر ǉماإلنتاجية كمية مياď / يوم......  

                        
 ýحمƚالملو 

 )سنة /طن( 

ƚتركيز الملو 

 )لتر/ملجم( 

ƚالملو 

     
    
    
    
    
    

  يتم مýء بيانات لكý وحدƖ إنتاجية* 
  



 
 
ĐČ

 )Ē-Ď-Ď ( المعالجة والتخلص  
              Ǒالصح ƻمسار شبكات الصر Ơưخرائط تو ƾإرفا  /Ǒالصناع  

              Ǒالصناع ƻمعالجة الصر :  
   )إن وجدت ( الوحدات المتصلة بمعدات المعالجة               ×                 

   ....) متقدمة - ثانوية –ابتدائية ( نوع المعالجة                               × 
   )ساعة /  ďم ( المعالجة الطاƿة التصميمية لمحطة                              × 
 ×                              ƻمعدات محطة المعالجةوص ..................   
 ×                              ƖƋمعالجة الحم ƾطر ƻإن وجدت (  وص(.....                                  

                               ×ƖƋطريقة التخلص من الحم.................... .   
  ×                             ƚالملو ýأحما:  

ƚتركيز الملو 

 للمياǉ الخارجة

ƚتركيز الملو 

 للمياǉ الداخلة

ƚالملو 

   
   

          ............( % )كفاءƖ تصميم محطة المعالجة    ×      
  ................................ الكفاءƖ الفعلية×           

    ) Ē-Ď-ď ( مخƻالصر Ɯار  
 سب مكان الùتخلص ونقùاط الùصرƻ  بعùد     ملخص إحصائǑ للصرƻ ح                   

   :المعالجة فǑ حالة وجودǋا
ƚالملو ýحم 

 )سنة /طن( 

 تركيز الملوƚ حدود القانون

 )لتر /ملجم( 

ƚالملو 

       
     

ئحة التنفيƦية للقùانون     بالč ǚ                   يتم ƿياƩ تركيز الملوثات الواردƖ بالملحƾ رƿم        
Đ/ĕĐ               رùر التعميùرار وزيùبق Ɩواردùوال Üعلى البحر ƻا كان يتم الصرƦإ 

 إƦا كùان يùتم     čĕĔĕ لسنة   ĕوالمجتمعات العمرانية واإلسكان والمرافƾ رƿم      
 بقانون ĒĒ وĒĎ و Ēčالصرƻ على شبكة الصرƻ الصحÜǑ والواردƖ بالمواد        

ĐĔ/ĔĎع ǉعلى مسطحات ميا ƻا كان يتم الصرƦبة إƦبة أو غير عƦ.  
  
  
  



 
 
Đč

)đ-Ď ( اتƻالصلبةالمخل  

 )         Ē-ď-č (  المخلفات الصلبة        
         )  Ē-ď-Ď (  المخلفات الصلبة Ɩإدار ) ƖƋللمنش(  

   ..................                        طرƾ التخلص من المخلفات الصلبة
  بة على مستوǎ المنشƖƋ المخلفات الصلإجمالى                        

حجم المخلفات  مǚحƲات
 الصلبة

 )سنة /ďم( 

كمية المخلفات 
 الصلبة

 )سنة /طن( 

نوع المخلفات 
 الصلبة

      ƾور 
      ǁستيǚب 
      Ɯزجا 
 أخشاب      
 مواد عưوية      

   ƾالناف 
      ǎأخر 

)đ-ď ( اتƻالخطرةالمخل  

 )Ē-Đ-č (  Ɩالمخلفات الخطر  
) Ē-Đ-Ď (  Ɩالمخلفات الخطر Ɩإدار ) ƖƋللمنش(  

      ýإجراءات الحد من مخاطر التداو               )   Əخطة الطوار-       ƾùام إطفاء الحريƲن  – 
 ýالنق ƾطر-( .....    

Ɩمكان تخزين النفايات الخطر              ....................... .  
  ................. ..............              وصƻ مكان التخزين

Ɩمكان التخلص من النفايات الخطر              ................. .  
   ...............................              وصƻ مكان التخلص

              
  
  
  
  
  



 
 
ĐĎ

  ƖƋالمنش ǎعلى مستو Ɩالنفايات الخطر Ǒإجمال:  

 مǚحƲات
  النفاياتحجم 

 Ɩم(  الخطرď/ سنة(
الخطرƖ ياتالنفاكمية 

 )سنة /طن( 

  النفاياتنوع 
 Ɩالخطر 

        
        

 )đ-Đ ( üبيئة العم 

 )          Ē-đ-č (  Ɩاإلنتاجية اسم الوحد....................................  
ƚالملو ýحم 

 )سنة /طن( 

Đ/ĕĐحدود القانون  ƚتركيز الملو 

  )ďم/ملجم( 

ƚالملو 

       
     
     
     

  يتم مýء بيانات لكý وحدƖ معالجة    *  
  
Ē-اتƙاتية على اإلنبعاƤخطة الرقابة ال  
 )Ē-Č ( ƹالصر 

 )ē-č-č ( يتم متابعتها Ǒالملوثات الت...............................   
 )ē-č-Ď (                      العينة Ʀألخ Ǒالزمن Ɲالعينات والبرنام Ʀأماكن أخ  

 مكان أخƦ العينة العيناتالفترƖ الزمنية بين 
   

   
   
   

 ) ē-č-ď ( ýالقياسية المتبعة للتحالي ƾالطر.........................   
  )ē-č-Đ ( عن رصد المخلفات السائلة وإعداد التقارير ýالشخص المسئو   
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 )Ē-č (اتƙنبعاǗا  

 )ē-Ď-č ( يتم متابعتها Ǒالملوثات الت....................... ........  
 )ē-Ď-Ď ( العينة Ʀألخ Ǒالزمن Ɲالعينات والبرنام Ʀأماكن أخ:                       

 مكان أخƦ العينة الفترƖ الزمنية بين العينات
   

   
 )ē-Ď-ď ( ýالقياسية المتبعة للتحالي ƾالطر.........................   
 )ē-Ď-Đ ( عن رصد انبعاثات المداخن و ýإعداد التقاريرالشخص المسئو   
  

 ) Ē-Ď (üبيئة العم 
 ) ē-ď-č ( يتم متابعتها Ǒالملوثات الت..............................   
 ) ē-ď-Ď (                      العينة Ʀألخ Ǒالزمن Ɲالعينات والبرنام Ʀأماكن أخ  

 مكان أخƦ العينة الفترƖ الزمنية بين العينات
   

  
  

  )ē-ď-ď ( ا ƾالطرýلقياسية المتبعة للتحالي.........................   
  )ē-ď-Đ ( وإعداد التقارير ýعن رصد ملوثات بيئة العم ýالشخص المسئو  



  وزارة الدولة لشئون البيئة
  جهاز شئون البيئة

  قطاع اإلدارة البيئية 
  اإلدارة العامة للتفتيش البيئى

  

  
  
  

  منوذج إرشادى 
  
  

  األغنام واملاعزسجل املخلفات اخلطرة ملزارع ل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ) ري خمصصة للبيع  نسخة غ(  
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Č - بيانالø عالاتøامة  
č-č   زرعة الماسم  :  
č-Ď   االسمǎالتجار :     
č-ď المزرعة    عنوان:   
č-ĐƖعنوان اإلدار  :    
č-đ   التليفون:    

  č-ĒƩالفاك    :     
  č-ē   المختص بشئون البيئةاسم ýالمسئو :   

ǊيفتƲو       :   
 č-Ĕ الزمنية Ɩالفتر   Ɩطاƺبالبياناتالم :  

       /   / إلى    /  /                                من 
  
č -ةƉللمنش ǃالعا ƹالتوصي   
č- čالقطاع ال   Ǒزراع:       
Ď- Ďة إنتاجيةƿصى طاƿأ  :      
Ď- ďالفعلى Ɯكمية اإلنتا  :     
Ď- Đالمستثمر ýالما Ʃرأ  :      
Ď- đ الكلى   عدد العاملين:       
Ď- Ēýيƺسنة التش    :   
Ď- Ĕƴƿالمو  :    
Ď- ĕ ƻالمزرعة  وص:   
  
Ď. شتراطاتǗة بالبيئةاƾالمتعل   
ď- č والقرارات المتعلقة بالبيئة الخاصة Ơزرعةبالم  التصاري:                
ď- Ď  من جهاز شئون البيئةاالشتراطات Ɩالخاصة الصادر :   
ď- ď جهاز ƴت التى تتم مǚتشئون  المراسǚالبيئة والجهات اإلدارية المعنية وأية مراس  

 ƴن الحيود عن مƋبش ǎالقانونجهات أخر :  
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ď. ة خطورةƻالمستخدمة والتى لها ص ǃالمواد الخا  
  

ǃ  ى   المواد المستخدمةƺ ميةǀال
  السنة

 وصƻة الƟالة الƻيزيائية
  الخطورة

  نوع العبوة
  الƻارƷة

  
  
  
  

        

  
Đ.  اتƻالخطرةالمخل:  
    
توصيƹ   م

  المخلƻات
ǀمية 
  المخلƻات

Ƌدارة المخلƻات والتخلƫ النهائǏ   مصدر المخلƻات
  منها

  
  
  
  

        

  
üرير السجƟت ơتاري:           

  
üعن السج üالمسئو Ʋتوقي:   

        ǃسǗا:   
Ʋالتوقي        :   

   :بالمزرعة توقيƲ المسئوü عن شئون البيئة
         ǃسǗا:   
       Ʋالتوقي  :   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

   امسالفصل اخل
  

  إجراءات الرتخيص
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 .الخطوات التى يجƒ اتبعها إلنشاƅ مزرعة لتربية Ɵƈد ƈنشطة الƙروة الƟيوانية

   
ŷǗوƈ:اإلقامة ƫتراخي ƚخطوات استخرا :  

č.               ةùلحماي ǁùلƦاختيار المساحة المراد التربية عليها ويجب أال تكون أرض زراعية و
  .يةالرƿعة الزراع

Ď.              ǁلƦو ǁمزرعت ƴưتقنين و ǁعلى أرض زراعية فعلي Źǚا كانت المزرعة مقامة فعƦإ
 :فى الحاالت اǓتية

 .čĕĔď لسنة ččĒالمزرعة مقامة ƿبý العمý بقانون   . أ 

  .čĕĔđالمزرعة Ʋاǋرǉ بخرائط التصوير الجوǎ لسنة   . ب 

ď.          ةƲى بمديرية الزراعة بالمحافưحماية األرا Ɩامة من إدارƿترخيص إ Ɯى   استخراùالت 
 .تقƴ فى زمام Ʀǋا المشروع

Đ. المزرعة ƴưامة أو تقنين وƿاإل Ɯالمستندات المطلوبة الستخرا. 

 .رسم ǋندسى للمشروع أو المزرعة المراد ترخيصها  . أ 

 .صورƖ من بطاƿة الحيازƖ الزراعية أن وجدت  . ب 

 Ɯ .  تصادية مبدئيةƿا ǎدراسة جدو. 

 .الموافقة الفنية من اإلدارƖ التابƴ لها المشروع  .د 

 ǉ.  إلى المديريةتقديم ط Ʒلب متمو. 
 

ŷانياƙ :üيƸالتش ƫتراخي ƚخطوات استخرا :   
č.              شروعùا المùله ƴة التابƲالحيوانى بمديرية الزراعة بالمحاف Ɯاإلنتا Ɩالتقديم إلى إدار

ýيƺترخيص التش Ɯبطلب استخرا.  
Ď. إجراء معاينة على الطبيعة للمشروع أو المزرعة. 

ď.        امة أو ما يفيد مƿترخيص اإل Ɩة        التقدم بصورùن المزرعƋùى بưحماية األرا Ɩن إدار
 .čĕĔď لسنة ƲččĒاǋرǉ بالتصوير الجوǎ أو مقامة ƿبý العمý بالقانون رƿم 

Đ.             مƿالتنمية واالئتمان الزراعى بالحساب ر ǁسداد من بن ýيصاƎتسديد الرسوم اإلدارية ب
 )čđčĕďĎ( . 
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   :محافظة
  :مديرة الزراعة

  الداجنة وحيوانيةطلب ترخيص إقامة مشروعات الثروة ال
    على أراضى غير زراعية

  :أسم الطالب .١
 :العنــوان .٢
 :موقع األرض .٣

 حوض              ناحية            مرآز             محافظة      
 :بيان األرض المطلوب الترخيص بإقامة المشروع عليها .٤

    س            ط            ف                     
  :المساحة    
         بحرى                            قبلى:الحـدود   

                       شرقى                            غربى 
 ) لم تحرر له مخالفة / محرر له مخالفة (  الترخيص الوقع المطلوب له .٥
 ) خارج الزمام / داخل الزمام ( األرض المطلوب لها الترخيص  .٦
  : البناء عليهاأسم مالك األرض المطلوب .٧
  :أسم حائز األرض المطلوب البناء عليها .٨
  :رقم بطاقة الخدمة لألراضى الصحراوية/ رقم بطاقة الحيازة  .٩
           سهم           قيراط          فدان :حملة مساحة الحيازة .١٠

  د ملك                إيجار                وضع ي                                    
                                  س  ط  ف          س  ط  ف           س  ط  ف

  :مفردات الحيازة .١١
  :الغرض من إقامة المشروع .١٢

                                                                             توقيع مقدم الطلب 
                              (                   )              ٢٠٠/      /  تحريرًا فى      
   :موافقة المالك

   أوافق أنا : )هإذا لم يكن الطلب مقدمًا من   (     
ة    ساحة المطلوب ى الم ب عل ذا الطل شروع موضوع ه ة الم ى إقام ا عل شار إليه ك األرض الم مال

  .والمملوآة لى
                              توقيع مقدم الطلب                                             

                                          (                   )   ٢٠٠/      /  تحريرًا فى      
   :  تصديق الجمعية الزراعية بناحية        

  .ناالبيانات المبينة بعالية صحيحة ومطابقة لسجالت الجمعية وتم توقيع المالك أمام
  

  رئيس الجمعية                     مدير الجمعية                                   
......................................................................................................................  

  إيصال
  لطلب المقدم من السيد استلمت أنا                                 ا

ة          روة الحيواني شروعات الث ة م راخيص بإقام ة الت ى خدم صول عل ات الح ة متطلب ستوفيًا آاف م
اريخ                          رار اإلدارة    ٢٠٠/     /  والداجنة وقيد الطلب برقم                         بت تم إعالن ق   وي

  . يومًا من تاريخه٦٠فى طلب منح الترخيص المطلوب خالل 
                                                                             توقيع الموظف المختص      

  

خاتم 
 الجمعية



 đČ

   :محافظة
  :مديرة الزراعة

  
  

  الترخيص بتشغيل وتجديد مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة طلب 
  

   :مالك المشروعأسم 
   :أسم المستأجر

   :أسم المدير المسئول
   :مشروعاالسم التجارى لل

   :                                  رقم البطاقة الضريبية:رقم السجل التجارى
   :نوع النشاط

   :عنوان المنشأة
  :ىعنوان المرآز الرئيس

   )١٩٨٣ لسنة ١١٦عمل بالقانون رقم ال بعد للمقام منها( رقم وتاريخ الترخيص بإقامة المشروع 
  

   :عدد الوحدات ومساحة آل منها
   :ة الكلية للوحدة أو لعنبر الدواجنالطاق

   :الخدمة المطلوبة* 
  

                                                                           مقدم الطلب 
   :                                    االسم /     /   تحريرًا فى      

  :                    الصفة                                            
   :                                                                التوقيع

  
شغيل ألول           *  رخيص بالت وب ت ان المطل ا إذا آ يوضح أمام خانة الخدمة المطلوبة م

ًا   شاط وفق ى الن ستمرًا ف زال م شروع ال ي شغيل لم رخيص بالت د الت رة أو تجدي م
  .ة السابق منح الترخيص بشأنهاللشروط الفني

  
  .)فى آلتا الحالتين يسرى الترخيص لمدة ثالث سنوات                         ( 

  
  

 ......................................................................................................................  
  

  إيصال 
                        الطلب المقدم من السيد استلمت أنا           

ة            روة الحيواني شروعات الث شغيل م راخيص ت ة ت ى خدم صول عل ات الح ة متطلب ستوفيًا آاف م
اريخ                          رار اإلدارة    ٢٠٠/     /  والداجنة وقيد الطلب برقم                         بت تم إعالن ق   وي

  .ن تاريخهفى طلب منح الترخيص المطلوب خالل شهر م
                                                                                   توقيع الموظف المختص

                                                                                (                      )  
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  ى الخدمةالقواعد الحاآمة إلجراءات طلب الحصول عل

م           وزراء رق سنة    ٤٢٤٨ وفقًا لقرار رئيس مجلس ال ة           ١٩٩٨ ل ى خدم سير الحصول عل طلب   فى شأن تي
ة          ر زراعي ى غي ى أراض ة عل ة والداجن روة الحيواني شروعات الث ة م رخيص إقام ة  ت اع الزراع  بقط

  .واستصالح األراضى
ة اإلد                 ة للتنمي ر الدول صادر من وزي النموذج ال ة ب ستندات واألوراق       تلتزم الجهات اإلداري د الم ة بتحدي اري

ا              ن فيه المطلوبة والرسوم الالزمة إلجراءات طلب الحصول على هذه الخدمة والتوقيتات الزمنية التى تعل
ة ا جه وم أو تقاضى  ،  اإلدارة قراره ستندات أخرى أو تحصيل رس ب م ة طل ات اإلداري وال يجوز للجه

ذا      مبالغ تحت أى مسمى  من المسميات غير الوارد الن          ا فى ه إعالن رأى          ص عليه زام ب  النموذج مع اإللت
   :ويلغى آل نص أو حكم يخالف ما يلى، اإلدارة إلى طالب الخدمة فى التوقيت المحدد لها 

   : المستندات واألوراق المطلوبة:أوًال
 )١٩٨٣ لسنة١١٦ذا آان المبنى مقام قبل العمل بالقانون  (٢٥٠٠ :١خريطة بمقياس رسم  •
 .رسم هندسى بمكونات المبنى أو المنشأة أو المشروع المطلوب إقامته •
 .)و األصل لإلطالع ( صورة سند الملكية أو عقد اإليجار مع موافقة المالك  •
 .اإليصال الدال على سداد الرسوم •

ة وإجراء  ة المختلف ات اإلداري ات الجه ى موافق صة بالحصول عل ة الزراعة المخت وم مديري ى أن تق عل
  .ينات الالزمة للتأآد من توافر آافة الشروط التى يتطلبها إقامة المشروعالمعا

   : الرسوم والمبالغ الالزمة ألداء الخدمة:ثانيًا
ة  ( ١٠٠ • ة جني ام علير) مائ سورة مق دان أو آ م عن آل ف سدد للحساب الخاص هس  المشروع ت

يس مجلس     ئبًا لقرار نا  حسين األراضى وذلك وفق   بالهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات ت       رئ
 . ١٩٩٠ لسنة ٢١١الوزراء ووزير الزراعة واستصالح األراضى رقم 

م                      ) ثالثة جنيهات    ( ٣ • انون رق ى من الق ادة األول ام الم ًا ألحك رخيص وفق ى الت ة عل  ٢دمغة نوعي
  . وتعديالته١٩٨٠ لسنة ١١١ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم ١٩٩٣لسنة 

شرة ق ( ١٠ • م  ) روش ع انون رق ام الق ًا ألحك رخيص وفق ى الت وارد عل ة م م تنمي سنة ١٤٧رس  ل
 .م تنمية الموارد المالية للدولةس وتعديالتة بشأن ر١٩٨٤

رش  ( ٣٠ • ون ق م  ) ثالث انون رق ن الق ى م ادة األول ام الم ًا ألحك صال وفق ة إي سنة ٢دمغ  ١٩٩٣ ل
  . وتعديالتة١٩٨٠ لسنة ١١١بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 

روش  ( ١٠ • شرة ق ى  ) ع وارد عل ة م م تنمي م   رس انون رق ام الق ًا ألحك صال وفق سنة ١٤٧ اإلي  ل
 . وتعديالتة بشأن رسم تنمية الموارد المالية للدولة١٩٨٤

   : التوقيت الزمنى:ثالثًا
ى    ة عل ة والداجن روة الحيواني شروعات الث ة م رخيص إقام ب ت ى طل ا ف ة قراره ة اإلداري ن الجه  تعل

الل   ة خ ر زراعي وم    ٦٠أراضى غي ستندات والرس ة الم ستوفيًا آاف ب م ديم الطل اريخ تق ن ت ًا م  يوم
  .المطلوبة

 
  .١٩٩٩ / ٨ / ١صدر من وزير الدولة للتنمية اإلدارية بتاريخ * 
  
  

..........................................................................................................................................  
الغ إضافية                    فى   ستندات أو رسوم أو مب حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب م

  .يمكنك االتصال بأحد الجهات التالية
  ت : ـــــةـــــــــــــــــافظــــــالمح

   بالبريد : ةيـــــــــــــــــــالرقابة اإلدار
   ت : ة الدولة للتنمية اإلداريةوزار
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  القواعد الحاآمة إلجراءات طلب الحصول على الخدمة
ة   ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم    ى خدم رخيص  الطلب   فى شأن تيسير الحصول عل ت

  .بقطاع الزراعة واستصالح األراضى مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة بتشغيل وتجديد
ة                   تلتزم ا  ستندات واألوراق المطلوب د الم ة بتحدي ة اإلداري ة للتنمي لجهات اإلدارية بالنموذج الصادر من وزير الدول

ة اإلدارة         ا جه ن فيه ى تعل ة الت ات الزمني ة والتوقيت ذه الخدم ى ه ة إلجراءات طلب الحصول عل والرسوم الالزم
الغ تحت أى مسمى             وال يجوز للجهات اإلدارية طلب مستندات أخرى أو تحصيل ر           ، قرارها   سوم أو تقاضى مب

ة فى                   ى طالب الخدم إعالن رأى اإلدارة إل زام ب وذج مع اإللت ذا النم ا فى ه من المسميات غير الوارد النص عليه
   :ويلغى آل نص أو حكم يخالف ما يلى، التوقيت المحدد لها 

   : المستندات واألوراق المطلوبة:أوًال
ه     ) واألصل لإلطالع   ( لة طلب الترخيص بالتشغيل     صورة الترخيص بإقامة المشروع فى حا      • أو ما يثبت أن

م  انون رق ل العمل بالق ام قب سنة ١١٦مق ى ١٩٨٣ ل  ١٩٨٥/ ٤/ ١٥ وظاهر بخرائط التصوير الجوى حت
 .للمحافظات التى تم إعداد خرائط تصوير جوى بها

 .أصل الترخيص بتشغيل المشروع فى حالة طلب التجديد •
 .)و األصل لإلطالع  ( الموثق فى الشهر العقارىعقد اإليجار صورة سند الملكية أو  •
 .المصروفات اإلداريةاإليصال الدال على سداد أصل  •
 .)و األصل لإلطالع (  ةصورة من البطاقة الضريبي •
 .)و األصل لإلطالع ( صورة القيد بالسجل التجارى  •
   : الرسوم والمبالغ الالزمة ألداء الخدمة:ثانيًا •
 .فى حالة طلب الترخيص بالتشغيل ألول مرة) نية مائة ج ( ١٠٠ •
 .فى حالة طلب تجديد الترخيص) خمسون جنيهًا   ( ٥٠ •

ر     دة أو عنب ة عن آل وح ك آمصروفات إداري ى حساب ( وذل سدد ف وانى ١٨٠٠ت اج الحي  الخاص باإلنت
ان الزراعى أو فروعة              ة واالئتم سى للتنمي ى تعليمات       ) بالبنك الرئي اء عل وزراء     نائب رئ   بن يس مجلس ال

 .١٩٩٤ / ٨ / ١ بتاريخ ووزير الزراعة
م            ) ثالثة جنيهات    ( ٣ • انون رق سنة    ٢دمغة نوعية وفقًا ألحكام المادة األولى من الق ديل    ١٩٩٣ ل بعض    بتع

  . وتعديالته١٩٨٠ لسنة ١١١أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 
روش   ( ١٠ • شرة ق ًا ألح   ) ع رخيص وفق ى الت وارد عل ة م م تنمي م  رس انون رق ام الق سنة ١٤٧ك  ١٩٨٤ ل

 .وتعديالتة
  .١٩٩٣ لسنة ٢دمغة إيصال وفقًا ألحكام المادة األولى من القانون رقم ) ثالثون قرش  ( ٣٠ •
روش   ( ١٠ • شرة ق ى   ) ع وارد عل ة م م تنمي م     رس انون رق ام الق ًا ألحك صال وفق سنة ١٤٧ اإلي  ١٩٨٤ ل

 .وتعديالتة
   : التوقيت الزمنى:ثالثًا

ة ن الجه ى طلب تعل ا ف ة قراره رخيص ال اإلداري شغيل ت ة بت ة والداجن روة الحيواني ده مشروعات الث  أو تجدي
هر  بخالل ش ديم الطل اريخ تق ن ت ة بالمحافظةم ديريات الزراع ى م ستندات  إل ة الم ستوفيًا آاف داد  م د س بع

  .الرسوم المطلوبة
اة قطاع              ديريات الزراعة بالمحافظات بمواف وزارة الزراعة         وفى جميع األحوال تلتزم م وانى ب اج الحي  اإلنت

  .بالطلبات فى موعد غايته  خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمها
 

  .١٩٩٩ / ٨ / ١صدر من وزير الدولة للتنمية اإلدارية بتاريخ * 
  

..........................................................................................................................................  
الغ إضافية يمكنك                        ستندات أو رسوم أو مب فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب م

  .االتصال بأحد الجهات التالية
   ت :المحــافظــــــــــــــــــــــــــة
   بالبريد :ـــةـالرقابة اإلداريــــــــــــــــ

   ت :ةــــلة للتنمية اإلداريوزارة الدو



 đď

  
 ƫن خاǀى الزراعية / مشروعات / المستندات المطلوبة إلقامة سƮراǓمسجد / مخزن لخدمة ا  

  
č.      ندسى لمكونات السكنǋ نقابى    .. .المسجد/ المخزن  / المشروع  / رسم Ʃمعتمد من مهند

 .وعلية تمƺة ǋندسية ƿانونية

Ď.         المحا ƾات نطاƦ بعدم وجود سكن خاص فى Ɩة  شهادƲط      ( فùدم  ) فى حالة السكن فقùلمق
 .الطلب

ď.              ƴùƿعليها المو Ơưة الهندسية موƺنقابى متموغة بالتم Ʃمن مهند Ɩخريطة مساحية معتمد
ǎوالر ƾالطلب وعليها موافقات الطر ýمح. 

Đ.              ليةùة الزراعية األصƿار البطاưإح ƴم ýتعدي ƚالزراعية ألحد Ɩة الحيازƿمن بطا Ɩصور
  .لǘطǚع عليها وإعادتها

đ. الخاص بالطلب واعتماد ƜƦء النموýمƖالزراعية المختصة Ɩمن اإلدار .   

Ē.  تصاديةƿا ǎبالقرار ) فى حالة المشروعات ( دراسة جدو ƖالواردĎčč / čĕĕČ. 

ē.  الزراعة على المشروع المقدم Ɩالمركزية المختصة بوزار Ɩمشروعات ( موافقة اإلدار.( 

Ĕ.  ƻاƿامة مسجدفى حالة طلب ( موافقات جهات األمن واألوƿإ(. 

ĕ. إلى المديرية Ʒتقديم طلب متمو. 

čČ.              التنمية ǁبخطاب رسمى من المديرية إلى بن Ɩاإليصاالت الدالة على تسديد الرسوم المقرر
  .واالئتمان الزراعى

...................................................................................................  
   :المصدر

   Ɩى مديرية زراعة الجيزưالتشريعات بحماية األرا Ɩإدار.  
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 جمهوريøøة مصøøøر العربية

ƅوزراøøøال Ƨøøøøøة مجلøøرئاس  
  وزارة الدولة لشئøون البيئة

جهøøøøøاز شئøøøøøون البيئøøøة

  Arab Republic of Egypt 

The Cabinet of Ministries 

Ministry of State for Environmental 

Affairs 

Egyptian Environmental Affairs Agency 
  

انات Ƥǉا النموƚƤ بدقة وبخط واƞƮ ويتƟمü مسئولية صƟة البيانات المƾر بما ƺيǈ علƈ Ǐن تƾوǃ الجهة اإلدارية باعتمادǇ تمǔ بي
 وƋرساü نسخة من النموƋ ƚƤلى الجهاز للمراجعة وƋبداƅ الرǎƈ ويمǀن اǗستعانة بƉية تƾارير معاينة ƈو مرƾƺات ƈخرƮƋ ǎاƺية  

  
  

 Ǐالبيئ ƹالتصني ƚƤنمو)ƒ(  
Environmental Screening Form (B)  

  
Č ø ةøامøøات  عøومøلøمع 

  č,č المشروع ǃسƈ: --------------------------------------------------   
  Ď,č نوع المشروع)  : Ǌفǚخ  ù زراعة ù Ǒصناع ù بنية أساسية ( 

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

    ď,č  المشروع ƿمال ǃسƈ) :  ƣأل ù شركة ù شخصČČČ (  
----------------------------------------------------------------  

 č .Đ üالمسئو ƫالشخ ǃاس : --------------------------------------------   
  ----------------------------------------------------------:   العنوان

--------------------------------------------------------- ------  
 -----------------------:   رقǃ الƻاƧǀ   --------------------- : رقǃ التليƻون

 č .đ ƫة للترخيƟالجهة المان : ------------------------------------------- 

  
č شروعøøبيانات الم ø :  

برجاء إرفاƾ خريطة مفصلة ومعتمدƖ من الجهة اإلدارية المختصة وبمقياƩ رسم            ( وعمǀان وموقƲ المشر  
مناسب موưحا بها حدود الموƴƿ وموƿفǊ بالنسبة للكتلة السكنية و األنشطة المجاورƖ و طرƾ المواصǚùت                

  )والمناطƾ األثرية والمحمية والسياحية إن وجدت
  č .Čوان المشروعøøøعن  : --------------------------------------------- 

  ǉكرƦ ƴم ǐأخر              Ɩرية          منطقة صناعية معتمدƿ           مدينة     ----------  
        داخý الكتلة السكنية                                              خارƜ الكتلة السكنية

                   ýمستق Ǒسكن       مبن ǉيعلو                                    
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 ---------------------------------------:   )Ďمتر(المساحة الكلية للمشروع 

  -----------------------------------:   )Ďمتر(المساحة الكلية للمبانى المشروع 
 

  Ď .Ď    طبيعة المشروع :   
                               توسعات                      جديد         

  ------------------:              طبيعة التوسعات           
ÞǑثير بيئى للمشروع األساسƋتم تقديم دراسة تقييم ت ýا كانت طبيعة المشروع توسعات فهƦإ  

             نعم   نعم                                        ال
 ýالحصو ƣعلى موافقة الجهاز السابقة تاري :------------------------------------   

  Ď .ď السعة التخزينيةأو   :                                الطاقة اإلنتاجية :   
  ------------------------------------------: مƦ ƴكر الوحدات المستخدمة 

Ď .Đ  النهائى ƛالمنت: --------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------  

Ď .đ  ǌانوƙال ƛالمنت: -------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

-  
 Ď .Ē  ةƾللمنط ǃعا ƹميات وصƟرية والتاريخية والمƙǓمنة المناطق اƮيطة بالمشروع متƟالم  

         والمناطق السياƟية والترƺيهية
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------  
č .Ē رةƺساسية المتوǓالبنية ا :  

 - ǉشبكة الميا :                     Ɩمتوفر                      Ɩغير متوفر   
   غير متوفرƖ  متوفرƖ                  :                    شبكة الكهرباء  - 
   غير متوفرƖ                                متوفرƖ  : شبكة صرƻ صحى - 
 - ƾسكة حديد /  شبكة طر:                     Ɩمتوفر     Ɩغير متوفر   
   غير متوفرƖ                      متوفرƖ                   : مصدر للوƿود - 

Č. ē Ʋاختيار الموق ƒسباƈ  

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

ď . بدايتها المتوقعة ơالمشروع و تواري üƟمرا:     

  ------------------------------------------   :اإلنشùùùùùùùùاء   
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       Ǒالفعل ýùيƺùتشùال  :------------------------------------------  
     
ď .م ƹوص ƅاإلنشا üƟمرا ƅناƙƈ وجز للمشروع  

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

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

ď .Č  ǉاستخداماتها -------: مصادر الميا :-------- ǁǚاالسته ýمعد    :---------  
ď .č  ودƿود --------: نوع الوƿمصدر الو  :-------- ǁǚاالسته ýمعد  :---------  
ď .Ď     اكن إùعة وأمƿامتهم   العمالة المتوùƿ:-------------------------------------    

--------------------------------------------------------------  
  
Đ .منها ƫوطرق التخل ƅات الناتجة عن اإلنشاƻالمخل:   
Đ .Č  نوعيتها --- ------------------:مخلفات صلبة  :-------------------       

  ----------------: طرƾ التخلص --------------------------:       كميتها 
Đ .č  نوعيتها ----------------------:مخلفات سائلة :-------------------   

   -------------------:طرƾ التخلص --------------------------:   كميتها 
Đ .Ď  مواد عالقة(إنبعاثات غازية ù رائحة ù دخان (---------------------------  

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

 Đ .ď   اءưوư------------------------------------------------------- 
 
đ . üيƸلة التشƟصيلى لمرƻت ƹية(وصƟيƮو رسومات توƈ üاǀشƈ قƺتر(   
Ē .č  المكونات الرئيسية للمشروع :-------------------------------------------  

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

Ē .Ď  العمليات الصناعية ƻوص)ýيƺمدعما بالكتالوجات وخرائط التشČČ ƣال  (----------------
----------------------------------------------------------------

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

-----------------------------------------------------------------   
Ē .ď  ة المحركة المستخدمةƿا -----------------الطاǋمصدر :------------------  
Ē .Đ  الرئيسية : المواد الخام :--------------------------------------------  

 Ɩالمساعد                      :--------------------------------------------  
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 Ē .đ ف ƖƦخوƋالم ýى االعتبار للمواد الخام المستخدمةالبدائ  ---------------------------  
  
Ē .Ē  أسباب اختيار التكنولوجيا المستخدمة  

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

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

Ē .ē  امتهمƿعة وأماكن إƿالعمالة المتو :  
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------  

Ē .Ĕ  ودƿم------------------: نوع ومصادر الو  ǁǚعدالت اإلسته:---------------   
   )ČČČ/خǚيا شمسية/مولدات/كهرباء عمومية            ( 

Ē .ĕ  ǉمصادر الميا :---------------------- ǁǚمعدالت اإلسته  :--------------  
  ) ČČČ/مسطحات مائية/جوفية/ عمومية           ( 

  
Ē .منها ƫات ومعالجتها وطرق التخلƻالمخل  

 )Ơư المعايير المتوƿعة لǘنبعاثات الƺازية ومياǉ الصرƻ بعد المعالجةتو   (

ē .č ات السائلةƻالمخل   
-  Ǒالصح ƻالصر : ----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------   
 ƻالصر ýم: (            )  معدď/ يوم  
     ----------------------)  ČČČشبكة عمومية ù بيارت ù الƣ :  ( طرƾ التخلص 

- Ǒالصناع ƻالصر : ---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------  

 ƻالصر ýم: (           )  معدď/يوم  
 ýالصناعى التحلي ƻللصر ƴƿالمتو :-------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------  
 ƻالتخلص من الصر ƾالتالية : ( طر ýيختار أحد البدائ(  

-                                             Ɩعلى شبكة البلدية مباشر  (      )                           
  (      ) توجد وحدƖ معالجة للصرƻ الصناعى خاصة بالنشاطÜ ثم يصرƻ على الشبكة                  -
  )يرفƾ كتالوƜ خاص بوحدƖ المعالجة المستخدمة ومعايير الصرƻ الناتƝ عن وحدƖ المعالجة(
-Ǌبدون معالجة ويتم كسح Ɩفى بيار ƴيجم Č           (      )                                             
              مƴ بيان معايير ومعدý الصرƻ وأسم المسطƠ يتم الصرƻ على مسطƠ مائى-
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--------------------------------------------------(     )         
  
  
ē .Ď ƅات الهواƙملو   

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

ē .ď ات الصلبة و الخطرةƻالمخل    
  :ý والتداوý والتخزين طرƾ النق

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

  )رǎ مدفن ƈمن ù متعهد ù أخ(التخلص من المخلفات 
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------  

  
ē . ار البيئية لهاƙǑمن ا ƹيƻوالتخ üيƸلة التشƟمر ƅناƙƈ ار البيئيةƙǒمبدئى ل üليƟت:  
 
Ĕ .č ƅير المشروع على نوعية الهواƙƉت:   

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

Ĕ .Ď  Ǉرة المياƺير المشروع على نوعية ووƙƉت:  
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------  
 Ĕ .ď   نوعية التربة  

  )تƋثير المشروع على نوعية وخصوبة التربة(
-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

Ĕ .Đ التل  ǌالبصر Ƙو  
     ----------------------------------------------------------  
Ĕ .đ  ƅاƮوƮال   

     -----------------------------------------------------------  
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Ĕ .Ē ا النشاطƤǉ امة ناتجة عنǉ وƈ تملةƟم ǌخرƈ يراتƙƉت ǌƈ   
------------------------------------------------------------------  

Ĕ .ē    Źا سابقاǋكرƦ ثار السلبية للمشروع لم يتمǓا ƻلتخفي ǎأخر ýألية وسائ ƻوص :------------
---------------------------------------------------------------  

Ĕ .Ĕت مكافحة الحرǚوأمان العاملين و تسهي ýن صحة بيئة العمƋبش ƖƦاالحتياطات المتخ   ƾي  
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------  

   
  Ƌقøøøøøøرار

     
                 Ǌو أن Üǎلد Ɩيقة طبقا للمعلومات المتوفرƿصحيحة و د Ǌن البيانات المدونة عاليƋب ǉأدنا ƴƿر أنا الموƿأ

  عديý الحƾ سيتم إخطار جهاز شئون البيئة فى حينÜ  Ǌ فى حالة أǎ ت
 ǁلƦرار منى بƿا إƦǋ و     ...  

  --------------------------  :  الøمøøøøøøøøøøøøøøƾøر 
  

  ----------------------------:      جواز السƻر  /الرقǃ الƾومǏ / رقǃ البطاقة
  

ǈتøøøøøøøøøøøƻøøøص    :  --------------------------  
   

 ơاريøøøøøøøøøøøالت    :  ------ --------------------  
  

          
ƫة للترخيƟو المانƈ ة الجهة اإلدارية المختصةƺبمعر ǔبيانات تم  

   
  :   اعتمøøاد الجøهة اإلداريøة  

ǃسǗا :   -------------------------  
  ------------------------ : الوưيƻة
Ʋالتوقي :  -------------------------   

 خاتǃ شعار الجمهورية                                                                    
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصل السادس

  
  القرارات والقوانني

  
   الىت أستند إليها فى إعداد االشرتاطات 

  
  
  
  
  
  
  
  

  وزارة اإلسكان والتشييد



 ٦١

  ١٩٧٢ لسنة ٥٨قرار رقم 
  

فى شƋن االشتراطات العامة الواجب توافرǋا فى زرائب المواشى واألغنام والخنازير وأماكن            
ملحƾù   من جدوý محùاý القùسم األوý ال        đĒند  بواردƖ بال  الجماý والخيوý والدواجن ال    تربية

  čĕđĐÝ لسنة Đđďبالقانون رƿم 
  

  وزير اإلسǀان والتشييد
 الصناعية والتجارية وغيرǋا     فى شان المحاčĕđĐ   ý لسنة   Đđďبعد اإلطǚع على القانون رƿم      

ýمن المحاƖبالصحة والخطر Ɩرưالمقلقة للراحة والم .  
 فى شƋن بعض األحكام الخاصة بùاألمن        čĕĒē لسنة   ƿĕĕčم  وعلى ƿرار رئيƩ الجمهورية ر    

   لتجارية والمحاý العامة والمǋǚىÝالصناعى والتراخيص بƿƎامة المحاý الصناعية وا
 بشƋن االشتراطات والمواصفات الواجب توافرǋا علùى        čĕđĐ لسنة   čĐČĎوعلى القرار رƿم    

  لطيور الداجنةÝتربية الحيوانات واالدوام بزرائب المواشى غير الحلوب و
ات العامùة لزرائùب      بشƋن االشùتراطات والمواصùف     čĕđĐ لسنة   čĐČďوعلى القرار رƿم    
Ýالمواشى الحلوب  
  . بشƋن االشتراطات والمواصفات لزرائب الخنازيرčĕđĐ لسنة čďĎĒوعلى القرار رƿم 
ý  فى شƋن االشتراطات العامة الواجب توافرǋا فى المحا        čĕđē لسنة   ĐĎĒوعلى القرار رƿم    

  ة للراحة والمưرƖ بالصحة والخطرÝƖالصناعية والتجارية وغيرǋا من المحاý المقلق
  . الصحة والعمý والرǎ والداخلية والصناعة وبناء على ما ارتǉƉ مجلƩ الدولةاءروعلى موافقة وز

  
  :قرر

يجƺ ƒى زرائƒ المواشى واƷǓناǃ والخنازير وƈماǀن تربيøة الجمøاü والخيøوČ –              üمادة  
 من جدوü مƟاü الƾسǃ اǓوü الملøƟق بالøƾانون          ƈ Đđيا ǀان عددǉا الواردة بالبند       والدواجن

  ǃرقďĐĎ   لسنة ČĔĐď           ǃøرار رقƾالøشتراطات الواردة بǗر اƺلية توƋ المشار Ďēċ   سنةøل 
ČĔĒĐتيةǑشتراطات اǗر اƺتوا ƿلƤǀلية وƋ المشار :  

لعمرانى وفى حالة عدم    أن يكون موǉƦǋ ƴƿ األماكن طبقاŹ لǖوưاع المقررƖ فى التخطيط ا           −
               ǉƦùالمسافة بين السور الخارجى له ýوجود تخطيط عمرانى للمدينة أو القرية يجب أال تق

 :األماكن وبين المساكن عن المسافات اǓتية
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 متراŹ بينها وبين المساكن وكƦلǁ بين كđČČ ) : đČ        ýأماكن تربية الدواجن التى بها عدد        −
 ). الدواجن فى المدن والقرǎ وƈخر مخصصين لتربية) مزرعة ( مكان 

 متر بينها وبùين     đČČ:  ) đČČأماكن تربية الدواجن التى يزيد مجموع ما بها على عدد            −
وƈخر مخصصين لتربية الدواجن فùى المùدن        ) مزرعة  ( المساكن وكƦلǁ بين كý مكان      

 ǎوالقر.( 

 ). فى المدن  متراÜďČČŹ  متراŹ فى القرďČ ǎ  (:زرائب المواشى ومناƢ الجماý واألغنام  −

 ). متر فى المدن والقرđČČ ǎ ( :زرائب الخنازير  −

−  ýاƺوالب ýأماكن تربية الخيو: ) ďČ ǎفى القر Źمترا  ÜďČČ فى المدن Źمترا .( 

  
ويعتبر فى حكم القرǎ فى تطبيǉƦǋ ƾ المادƖ المناطƾ الريفية بالمدن التى يصدر بتحديدǋا ƿرار               

فى االعتبار عند تقرير شرط المùسافة سùكن         وال يƌخÜ   Ʀ من المجلƩ المحلى المختص     
  .القائم على إدارƖ الزريبة أو مكان التربية

  
 يجƺ ƒى ƈماǀن تربية الدواجن تواƺر اǗشتراطات المنصوƫ عليها øƺى المøادة              -  čمادة  

  :السابƾة من Ƥǉا الƾرار ŷǘƮƺ عن تواƺر اǗشتراطات اǑتية 
)č(  ƻبمورد مائى ووسيلة صر ýا المحƦǋ أن يزودýصحية أيا كان عدد العما .  
)Ď(     مكشوف ƫا كانت أماكن تربية الدواجن أحواƦا بسور من البناء إǋتسوير ǎن  ة فيجرùأو م

 .األسǁǚ على ƿوائم حديدية أو بسور من األسياƢ الشوكية

)ď(                Ƌشùين ýمخزن مستق ǁلƦأماكن التربية فيخصص ل ýالدواجن داخ ƻتخزين عل ǎا أجرƦإ
ƾمن مواد مقاومة للحري. 

)Đ(  رات               إùات والممùƿوفير الطرùواحد فيجب ت ýا تعددت وحدات تربية الدواجن فى محƦ
 . الكافى وƦلǁ لسهولة مرور عربات تجميƴ الدواجن والفǚưت وخǚفǊباالتساع

)đ(              يةưوتكون األر Ɩى المجاورưية بيوت الدواجن عن منسوب األراưمنسوب أر ýأال يق
       لياسùة أسùمنتية مخدومùة جيùداŹ         سم مƴ عمčđ     ýمن دكة خرسانية بسمǁ ال يقý عن        

             Ǌب ýأو التبن ويستبد ƻيƲالناعم الن ýبالرم ƫط األسمنتى على أن تفرǚطى بالبƺخر  أو تƈ 
ƣكلما اتس ƻيƲن. 

)Ē(                   Ɩدùة جيùات تهويƦ وائطùارتفاع حوائط بيت الدواجن عن مترين وأن تكون الح ýأال يق
         Ɲالنسي ƾيưال ǁمن السل ǁويركب على فتحاتها شب Üكما        ǉƦùǋ وائطùيجب أن تكون ح 

               ýùتربية الدواجن داخ ǎن تجرƋب Ơالبيوت ملساء سواء كانت من المبانى أو الخشب ويسم
 .أƿفاص بشرط ان تكون مƺطاƖ على األýƿ بمǚƲت
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)ē(                 ىùطƺيفة وتƲتن ýيسه ƚويعد بحي Ɩمن الزوايا الحاد ýمن البناء خا ƴحوض مرتف Ƌينش
    ǁالسمي Ʃباألسمنت األمل Ǌيتưحوائطة وأر          ƴùم لتجميùاء محكùطƺوض بùطى الحƺوي 

             ýوƋب ſالتخلص منها أوال ǎعلى أن يجر ƻيƲت والمخلفات الناتجة عن عمليات التنǚưالف
بطريقة صحية وعلى أال تبقى فى Ʀǋا الحوض مدƖ أكثر مùن خمùسة أيùام وأن يكùون                   

Ɩالمد ǉƦǋ الحوض باتساع مناسب ليستوعب كميات المتخلفات فى. 

)Ĕ(     ب ǉحسب حجم النشاط ال       أن تتوافر الميا ƾكميات كافية لمكافحة الحري    Źاùوتكون طبق ýمزاو
راǋا الجهة المختصة بالترخيص بالعدد الǎƦ تقرر لزومǊù مùن أجهùزƖ             األوưاع التى ت  

 :وأدوات إطفاء الحريƾ اǓتية

 . لترčČجهاز إطفاء مائى سعة  −

 .جردý رمý ناعم −

− ǉميا ýبرمي. 

− ýجرد. 

 يقƿ ýطرǋا عùن بوصùة Ʀات فتحùة ǚùƿووƲ            حنفية مياǉ تركب بجوار المدخý ال      −
وبجوارǋا خرطوم مطاط بطوý مناسب لمساحة المحý ال يقƿ ýطرǉ عùن االتùساع              
               Ǌùى نهايتùة وفùيركب فى الحنفي Ʋووǚƿ Ǌبالحنفية ويركب فى أول Ǌالمناسب لتركيب

 .بزباز صƺير

 بوصة بالخراطيم والبزباز مùن الطùراز المùستعمý بفرùƿة            Ď,đحنفية حريƿ ƾطر     −
 .لمطافƐ الحكوميةا

  
 يشترط ƺى زرائƒ المواشى والخنازير وƈماǀن تربية الجماü والخيوŷǘƮƺ ü عøن             – Ďمادة  

  :تواƺر ما يƉتى) Č(اǗشتراطات الواردة بالمادة 
)č(              سوبùة عن منưومربط المواشى والحيوانات والممرات منخف ƻرƺية الưأال تكون أر

 دكاŹ جيداŹ وتƺطùى أرùưيات زرائùب         وأن تدǁ بالخرسانة  . سطƠ األرض المجاورƖ لها   
المواشى ومناƢ الجماý وأماكن تربية الخيوý بطبقة من األسفلت أو الطوب األسفلتى كمùا   
تبلط أرưيات زرائب الخنازير بمادƖ غير ƿابلة لنفاƦ السوائý وتكون أرùưيات المùرابط     

        ƾليلة العمƿ مكشوفة ǎوالممرات مائلة نحو مجر) đ – čđ   اع   )  سمƿ ويكون  ǎرùالمج
  .مكشوƻ الزوايا وأن تخلƾ المجرǎ من األرưية وأن تكون لǊ وسيلة صرƻ صحية

)Ď(                  منتيةùة األسùر والمونùأن تكون مبانى الحوائط من الطوب األحمر أو الرملى أو الحج
األسمنتى المخدوم جيداŹ كما تƺطى الحوائط أعǚ األسùفاý أمùا           وتƺطى األسفاý بالبياض    
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جيداŹ أو بياض التخشينة وفى ǉƦǋ الحالة يلزم طǉƌǚ بùالجير           بالبياض األسمنتى المخدوم    
ǁلƦ وكلما لزم ýƿعام على األ ýك Ɩمر. 

)ď(                 أو من الخشب أو Ʃاألسبستو Ɵمن الخرسانة المسلحة أو من ألوا ƻأن يكون للزريبة سق
            Ɩطيتها بطبقة عازلة للحرارƺيجب ت Ɩالحالة األخير ǉƦǋ المتين وفى Ɯالصا Ü   وز انùويج

رابط بشرط ان تƺطى مساحة المربط بمùا فùى Ʀلǁù            معمǉƦǋ ý األسقƻ فوƾ ال    يكتفى ب 
 .المداود وممرات المرابط

مساحة ويترǁ النصƻ اǓخر مكشوفاŹ     وبالنسبة لزرائب الخنازير فيƺطى السقƻ لنصƻ ال         
وعلى أن تكون مساحة Ʀǋا المكان المكشوƻ كافية لجميƴ الخنازير الموجودƖ باعتبار متر             

 . ألرưية لكý خنزيرمربƴ من ا

)Đ(          عن ƻية والسقưاالرتفاع بين األر ýأال يقĎ,ēČ       يةưا االرتفاع من أرƦǋ Ʃويقا Źمترا 
 .المكان إلى أوý اتصاý الحائط بالكمرات أو بتركيبات األسقƻ أو بالمǚƲت

)đ(                ىùعل ǎالتى تحتو ýوأماكن تربية الخيو ýالجما Ƣأن يحدد اتساع زرائب المواشى ومنا
 متراŹ من الحائط للحائط المقابý موزعùة        Đ,đđلحيوانات بما ال تقý عن      صƻ واحد من ا   

 سم مجرǎ مكشوفة    ÜđČ  متراŹ المربط  Ü č,ĒČ سم عرض المدود من الداخēđ     ý( كاǓتى  
 Üč,đČ ممر Źمترا .( 

وأال يقý اتساع المكان الǎƦ يحتوǎ على صنفين من الحيوانات عن ثمانية أمتùار علùى                
    Ü  سùم عùرض المùدود مùن الùداخēđ            ý: ( ط المقابý كما يƋتى   األýƿ من الحائط للحائ   

č,ĒČ  المربط Źمترا  ÜđČ   مكشوفة ǎسم مجر  ÜĎ    ǁشترùمتر ممر م  ÜđČ     ǎرùم مجùس 
  ). سم عرض المدود من الداخÜēđ ý  متراŹ المربطÜč,ĒČ مكشوفة

 متراŹ طùوال فùى      Đ,đđويراعى أن تكون مساحة األرưية بحيƚ يخصص لكý حيوان          
č,đČ  Źالواحد      مترا ƻفى أماكن الص ýƿعلى األ Źاưعر ÜĐ      ىùأمتارا طوال ف č,đČ   Źراùمت 

عرưاŹ على األýƿ فى أماكن الصفين وƦلǁ من مساحة األرưية محسوباŹ فى Ʀلǁ الطرƿات              
ǁلƦ والمداود وغير . 

)Ē(                   ىùر أو الرملùر أو البناء من الطوب األحمǋالمتين أو الز Ɯالمداود من الصا ýأن تعم    
 وفى حالة البناء تبيض من الداخý والخارƜ بالمونǊ األسمنتية مƴ مراعاƖ أن             أو الخرسانة 

Ɩتكون المداود خالية من الزوايا الحاد. 

)ē(               اكنùوأم ýالجما Ƣالهواء لزرائب المواشى ومنا ýأن تكون فتحات التهوية الخاصة بدخو
          ýوتكون مساحتها بمعد Ǌفى الحائط الخارجى ل ýتربية الخيوČ,č   عل ƴمتر مرب    ýùƿى األ

لكý حيوان وأن تعمý فى مكان ƿريب من ارتفاع الحيوانات بحيƚ ال يزيد بعùد جلùسة                 
 سم كما تعمý الفتحات الخاصùة بخùروčĔČ         Ɯالشباǁ السفلية على أرưية المربط عن       



 ٦٥

               ýوùى طùعل Źمناسبا Źوتوزع توزيعا ƻويستحسن أن تكون بالسق ƴالهواء فى مكان مرتف
خý الهواء وال تدخý مساحة األبùواب فùى         ا مساحة مد  المربط وتكون بمساحة تزيد على    

وتƺطى نوافƦ التهوية فى األماكن Ʀات السقƻ الكامý بùشبǁ مùن            . حساب فتحات التهوية  
           ýوء الطبيعى بمعدưفتحات لل ýكما تعم Ɲالنسي ƾيưالمتين ال ǁالسلČ,Ďđ     ƴùر مربùمت 

حات بالحوائط الخارجيùة    إƦا تعƦر تنفيǋƦا بفت   لكý حيوان فى السقƦǋ ƻا ويجوز استبدالها        
  ýبمعدČ,ďđ            ات اللهبƦ Ɩالصناعية األجهز Ɩاءưفى اإل ýحيوان ويستعم ýلك ƴمتر مرب 

               ƻصùة بالنùات تهويùتوافر فتح Ɩمراعا ƴبالكهرباء م Ɩاءưا لم تتوافر اإلƦالمحجوب إ
 .المسقوƻ من أماكن تربية الخنازير

)Ĕ(         ýالكام ƻات السقƦ األماكن ǉƦǋ ا زاد    يجب أن تزودƦلها عن       إ ƴعدد الحيوانات التى تتس
čČČ                عن ثمانية أمتار ýبمسافة ال تق ýعن الباب األو Źيكون بعيدا Ʀنقاǘخر لƈ حيوان بباب 

 .بين أƿرب حدǎ البابين

)ĕ(        األماكن بحوض لشرب الح ǉƦǋ ى    يوانات من المبانى بالطوب األحمر    أن تزويدùأو الرمل  
        ýمن الداخ Ǌưبيا ƴب      أو الخرسانة األسمنتية مùويرك ǁالسمي Ʃباألسمنت األمل Ɯوالخار
 .عليǊ حنفية وتعمý لǊ وسيلة صرƻ صحية

)čČ(   يات بماء           أن تزوưاألر ýغس ǎيات ويجرưاألر ýسيƺاألماكن بحنفية وخرطوم ل ǉƦǋ د
نƲيƻ مرارا بقدر ما يلزم لحفƲها فى حالة صحية ويجوز رƫ أرưية زرائب المواشى              

       ƿلو ƫوتراب وتبن أو مواد فر ƻيƲن ýبرم       Ƣاùيات منưأما أر ƾاية الحيوانات من الزل 
ýالجماŹمن الحصى يجدد يوميا ýبتراب ناعم خا ƫفتفر . 

)čč(                  العام أو فى الممرات أو على ƾأو السبلة أو المتخلفات فى الطري ƚالرو ƴưال يجوز و
ن ǉƦǋ األماكن لتلقى بها فùى أمùاكن         ن تزاý كافة األƦƿار أوال بƋوý م      األسطƠ بý يجب أ   

وإƦا تعƦر Ʀلǁ فيخصص مخزن لتجميƴ الروƚ فùى         . ǁ بوسيلة نقý صحية   مخصصة لƦل 
 متراŹ من مربط المواشى الحلوب أو مكان        ĎČمكان مكشوƻ من الموƴƿ ويكون على بعد        

  Ʀǋ Ƌاللبن وينش     ýا         ا البناء بالطوب األحمر أو الرمùالزواي Ɩتدارùاس ƴم ǁالسمي Ɯأو الصا 
مخزن فتحة بƋحùد جوانبùة تùصý إلùى     ويعمý لǊ غطاء محكم بمفصǚت ويكون لهƦا ال       

مستوƿ ǎاعة ويركب عليها باب صاƜ بسقاطة لنقý الروƚ منǊ بسهولة ويجب أال يكùون               
المخزن منخفưاŹ عن سطƠ األرض ويكون المخزن باتساع ال يزيد عن تخزين كمية             ƿاع  

 متر مربƴ من المتخلفات كýù سùتة         ď,Ĕستة أسابيƴ ويمكن اعتبار أن كý ماشية تعطى         
 .يƴ مƴ مراعاƖ مكافحة الƦباب ومنƴ توالدǉأساب
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)čĎ(                 اباتùود إصùد وجùعن Źالجهات البيطرية المختصة فورا Ʒǚإب Ǌيجب على المرخص ل
 .بمرض معد بين الحيوانات

)čď(                  ƾراùحتǚة لùابلƿ من مواد غير Ƌتنش ƻلتخزين العل ƻيجب ان تخصص غرفة أو غر
 . أو اللبن وƿريبة من المربطوتكون بعيدƖ بقدر اإلمكان عن مكان الحلب أو األوانى

)čĐ(                   وافرùب تùرض يجùƺا الƦùصة لهùا أجريت عملية حلب المواشى فى غرفة مخصƦإ
   . بهااالشتراطات اǓتية

تعمý لهǉƦ الƺرفة باب يفتƠ على مربط المواشى ويقفƦǋ ýا الباب بعد االنتهاء مùن                 ) أ (
 .عملية الحلب 

 .ý ربطهاتكون أرưية محý حلب الماشية مماثلة لما ورد عنها بمح  ) ب (

) Ɯ (          ءǚالطùى بùار المطلùمواسير الفخ ƻمكشوفة من أنصا ǎيات بمجارưتزود األر
 .الملحى تكون بعيد Ɩ عن أماكن مرور العماý والمواشى 

اý ربط المواشى بý يخرƜ العماý من باب        وز ان يمر العماý ومعهم اللبن بمح      ال يج   ) د (
 . أخر

) ǉ (              الخùب ýصùنبور متùات صƦ بحنفية بدون حوض ƻرƺال ǉƦǋ تزود   ýسيùƺرطوم ل
 وال يجùوز    األرưية بعد إجراء عملية الحلب ولƺسý الجزء الخلفى مùن الماشùية           

 .استعماý محý الحلب ألǎ غرض ƈخر

تزود ǉƦǋ الƺرƻ بحوض بحنفية وصابونة وفرƫ لƺسيý أيدǎ العماƿ ýبý مباشùرƖ               ) و (
 .عملية الحلب

 .أن يزود العماý بمǚبƩ نƲيفة عند إجراء عملية الحلب  ) ز (

)čđ(    بالزريبة التى بها أكثر من       يجب ان ي ƾلحčđČ       ƴمن المواشى الحلوب غرفة تجمي Źحيوانا 
 :اللبن وعلى العموم يجب أن تتوافر االشتراطات اǓتية بƺرفة اللبن

  . فواصلǊ جيداŹأن تكون األرưيات من البǚط األسمنتى الملحومة  ) أ (
نùد تقابلǊù     الحواƻ وأن ينتهى ع    أن تبطن األسفاý بالبǚط القيشانى غير المشطوƻ        ) ب (

             Ǌùة أوجùأربع ýفاùن األسǋط ويجوز أن تدǚالب Ʃمقوسة من نف Ɩية بوزرưباألر
   . بالبوية الزيتية

) Ɯ (                ýمن غرفة الحلب أو مربط الماشية ويكون االتصا Źريبة جداƿ اللبن ƻان تكون غر
الماشية بواسطة شباǁ مناولة أو أن يفùتƠ        بين الƺرفتين أو بين غرفة اللبن ومربط        

باب علية ưلفة من السلǁ برفاص على طرفǊ مهواƖ بينهما وال يجùوز             كý منهما ب  
 .اتصاý الƺرفتين أو غرفة اللبن والمربط بباب بينهما
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 . ان تكون غرƻ اللبن ƿريبة من الباب العمومى الخارجى للزريبة  ) د (

) ǉ (  زمةǚساط اللبن والدواليب الƿعليها أ ƴưرفة بالقواعد التى نوƺال ǉƦǋ تزود. 

)čĒ(     ا              يجب أن تزود زùوافر بهùى تتùاألوان Ʋùوحف ýسيùƺرفة لƺريبة المواشى الحلوب ب
 :االشتراطات اǓتية

  .أن يكون سقǉƦǋ ƻ الƺرفة من مواد مقاومة للحريƾ على األýƿ  ) أ (
 .أن تتصǉƦǋ ý الƺرفة بƺرفة اللبن أن وجدت بباب برفاص أو بنافƖƦ مناولة  ) ب (

) Ɯ (            ومائلة نح ýالسوائ Ʀابلة لنفاƿ غير Ɩية من مادưمكشوفة من    أن تكون األر ǎو مجر
ýعن مرور العما Ɩء الملحى تكون بعيدǚمواسير الفخار المطلى بالط ƻأنصا. 

 .تزود ǉƦǋ الƺرفة بموƿد ثابت لتسخين المياǉ الǚزمة لƺسيý األوانى وتعقيمها  ) د (

) ǉ (   ǉƦǋ رفة بحنفية وحوض كبير الحجم       تزودƺالبناء أو الخرسانة أو المعادن غير       نم ال 
 .ألوانىالقابلة للصدأ لƺسيý ا

)čē(           بالبوكسات الكافية بالمقاسات ýيجب أن تزود أماكن تربية الخيو ď,đ x ď x Đ   متر على 
 متراč,Ďđ  Ź متراŹ مكون من ưلفتين السفلى       Ď,Ďđاألýƿ للحصان الواحد ولها باب بارتفاع       

 متر على   č,đ x č أمتار بمساحة    ďوالعليا متر واحد ولها شباǁ من الخلƻ على ارتفاع          
   ومقاسùهما   ƈخùرƖ  يزود Ʀǋا المكان ببابين إحدǋما فى أوý الممر واǓخر فùى             األýƿ كما 

č,đ x Ď,đýƿمتر على األ . 

)čĔ( اء الحيواناتƦƺالقمامة ل ýال يجوز استعما . 

)čĕ(    فى حالة وجود Ɩزود               دورùا تùالزريبة كم Ɯبابها من خار Ơفى زريبة الخنازير يفت ǉميا 
 .برفاص متين

)ĎČ(      بكميات كافي ǉأن تتوافر الميا          Źاùوتكون طبق ýحسب حجم النشاط المزاو ƾة لمكافحة الحري
               Ɩزùن أجهùم Ǌùتقرر لزوم ǎƦا الجهة المختصة بالترخيص بالعدد الǋاع التى تراưوǖل

 :وأدوات إطفاء الحريƾ اǓتية

 . لترčČجهاز إطفاء مائى سعة  −

 .جردý رمý ناعم −

− ǉميا ýبرمي. 

− ýجرد. 

 عùن بوصùة Ʀات فتحùة ǚùƿووƲ          حنفية مياǉ تركب بجوار المدخý ال يقƿ ýطرǋا        −
وبجوارǋا خرطوم مطاط بطوý مناسب لمساحة المحý ال يقƿ ýطرǉ عùن االتùساع              
               Ǌùى نهايتùة وفùيركب فى الحنفي Ʋووǚƿ Ǌبالحنفية ويركب فى أول Ǌالمناسب لتركيب

 .بزباز صƺير
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 بوصة بالخراطيم والبزباز من الطùراز المùستعمý بفرùƿة      ǋ Ď,đاحنفية حريƿ ƾطر   −
  .لحكوميةالمطافƐ ا

 وƤøǀلČ   ƿيجƺ ƒى زرائƒ اƷǓناŷǘƮƺ ǃ عن تواƺر اǗشتراطات الواردة بالمøادة             – ďمادة  
   ǃرقاƈ البنودĔ ÛČċ ÛČČ ÛČč ÛČē Ûčċ .    ادةøالواردة بالمĎ      اƤøǉ نøر    ا مƺواøرار تøƾل

  :اǗشتراطات اǑتية
)č(    رفƺية الưا           ة أال تكون أرùله Ɩاورùاألرض المج Ơة عن منسوب سطưوالممرات منخف 

 تدǁ بالخرسانة دكاŹ متيناŹ وتƺطى أرưيات الزريبة بطبقة من األسùمنت أو الطùوب               وأن
            ƾوملفوفة الزوايا وتخل ƾليلة العمƿ مكشوفة ǎيات مائلة نحو مجرưاألسمنتى وتكون األر
    من األرưية ولها وسيلة صرƻ صحية ويمكن رƫ األرưيات برمý نƲيƻù وتùراب             

  .ƾأو مواد فرƫ لوƿاية األغنام من الزل
)Ď(                ةùوتبيض الحوائط بطبق Ơعملها من الخشب أو الصفي Ơالزريبة من البناء وال يسم Ƌتنش 

ألسقƻ بالجير مرƖ كýù     من األسمنت المخدوم جيداŹ وبسمǁ كاƻ وترƫ جميƴ الحوائط وا         
Ʀǋا المكان ويترǁ النصƻ اǓخر مكشوفاŹ      م Ʀلǁ ويعمý سقƻ لنصƻ مساحة       عام وكلما لز  

 متر  Ďلجزء المكشوƻ كافية لجميƴ األغنام الموجودƖ باعتبار        وعلى أن تكون مساحة Ʀǋا ا     
Ʃرأ ýية لكưمن األر ƴمرب. 

)ď( من زريبة األغنام ƻالمسقو ƻيراعى توافر فتحات التهوية بالنص . 

)Đ(               ýتبيض من الدخ Ɩر أو البناء وفى الحالة األخيرǋالمتين أو الز Ɯالمداود من الصا ýتعم  
Ɯوإ    والخار ǁالسمي Ʃباألسمنت األمل           ƴùساخن مùن بالقطران الǋا كانت من الخشب فتدƦ

            Ʃرأ ýأن تكون المداود خالية الزوايا وبشرط أن يخصص لك ƖمراعاĔČ    ýƿسم على األ 
 .من طوý المدود

)đ(               ةùيفƲات نùى فرشùعل ƻيƲالعملية فى مكان ن ǉƦǋ ǎا أجريت عملية جز األغنام فتجرƦإ 
ǎ نقلùة مùن الزريبùة أوال        ويجمƴ الصوƻ الناتƝ ويحفƲ فى مكان مخصص لƦلǁ أو يجر         

ýوƋب. 

)Ē(                ونùوأن تك ƻووسيلة صر Ǌفيجب أن تزود بحنفية مناسبة لحجم Ʃطƺفى حالة وجود م 
              Ʃùطƺا المƦǋ وبشرط أن يكون مكان Ʃة بطبقة سميكة من األسمنت األملưمبي Ǌحوائط

ǎألغراض أخر ýى أجزاء الزريبة حتى ال يستعمƿعن با Źمحجوزا. 

  
ت الزرائƒ وƈماǀن التربية للرقابة الصƟية طبøƾاŷ لǔوøƮاع           يخƲƮ عماü وعامĐ –   ǘمادة  

  .التى تƾرǉا وزارة الصƟة
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 والøƾرار   ČĔĐďلسنة   ČďċĎ والƾرار رقČĔĐď    ǃ لسنة   Čďċč يلƸى الƾرار رقđ –     ǃمادة  
 ǃرقČĎčđ لسنة ČĐĐď*ليهاƋ المشار .  

  
  .ةويعمü بǈ من تاريơ نشرÛ  ينشر Ƥǉا الƾرار بالوقائƲ المصرية– Ēمادة 

  
   ).ƺ ČĔĒčبراير سنة ǌƤ ČĎĔČ ) Čď الƟجة سنة čĔتƟريراƺ ŷى 

  
 Ƨمهند :üماǀ عبد العزيز  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø  
  .ČĔĐď يجƈ ƒن تǀون سنة ČĐĐďسنة * 
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  قرار
  وزير اإلسǀان

 ǃرق)ĎċĎ( لسنةČĔĒē  
 üبتعدي ǃرق ǎرار الوزارƾالĐē لسنة Ēč  

   اǗشتراطات العامة الواجƒ تواƺرǉا ƺى زرائǏƺ ƒ شƉن
  يا ǀان وƈماǀن تربية الجماü والخيوƆ ü والخنازيراǃالمواشǏ واƷǓن

   الƾسüǃ من جدوü مƟاĔĐ بالبند  الواردةعددǉا والدواجن
  ČĔĐď اسنةďĐĎ اǓوü الملƟق بالƾانون

øøøøøøøøøøøøøøøøø  
  

  وزير اإلسǀان
والتجاريùة   فǑ شƋùن المحùاý الùصناعية         čĕđĐ لسنة   Đđďن رƿم   بعد اإلطǚع علǑ القانو   
  .لقة للراحة والمưرƖ بالصحة والخطرƖوغيرǋما من المحاý المق

 فǑ شƋن بعض األحكام الخاصة بùاألمن        čĕĒē لسنة   ĕĕčوعلƿ Ǒرار رئيƩ الجمهورية رƿم      
  .ǑǋǚالصناعǑ والتراخيص بƿƎامة المحاý الصناعية والتجارية والمحاý العامة والم

 فǑ شƋن االشتراطات العامة الواجب توافرǋا فǑ المحاčĕēđ         ý لسنة   ďĔČوعلǑ القرار رƿم    
 ýا من المحاǋلقة المقالصناعية والتجارية وغيرƖبالصحة والخطر Ɩرưللراحة والم.  

 فǑ شƋن االشتراطات العامة الواجب توافرǋا فǑ زرائùب          čĕēĎ لسنة   đĔوعلǑ القرار رƿم    
  .والخنازير وأماكن تربية والخيوý والدواجنالمواشǑ واألغنام 

  . الصحة والقوǐ العاملة والرǐ والداخلية والصناعةوزراءوعلǑ موافقة 
  .وعلǑ ما ارتǉƉ مجلƩ الدولة

  
  :قرر

 المشار Ƌليǈ النČĔĒč    ƫ لسنة   Đē من الƾرار الوزارǎ رقČ      ǃ/يستبدü بالمادة   ) : Č(مادة  
ǏتǑا:-  

م والخنازير وأماكن تربية الجماý والخيوƈ ýيا كان عùددǋا          يجب فǑ زرائب المواشǑ واألغنا    
 لùسنة   Đđď من جدوý محاý القسم األوý الملحƾ بالقانون رùƿم           ĕđوالدواجن الواردƖ بالبند    

čĕđĐ         مƿبالقرار ر Ɩتوفر االشتراطات الوارد Ǌالمشار إلي ďĔČ    سنةùل čĕēđ    ùشار إليùالم  Ǌ
  :وكƦلǁ توفر االشتراطات اǓتية
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−   ƴƿحالة عدم            أن يكون مو Ǒوف Ǒالتخطيط العمران Ǒف Ɩاع المقررưوǖاألماكن طبقا ل ǉƦǋ 
وجود تخطيط عمرانǑ يجب أال تقý المسافة بين السور الخارجǑ لهǉƦù األمùاكن وبùين                

  :المساكن عن المسافات اǓتية
  المساƺة  العدد  ƈماǀن التربية

  ƈ  đČČماǀن تربية الدواجن التǏ بها
đČ    ان      مترا بينها وبين المساكùمك ýبين ك ǁلƦن وك

أخر مخصصين لتربيùة الùدواجن فǑù        و) مزرعة(
ǎالمدن والقر.  

ƈماǀن تربية الدواجن التǏ يزيد 
Ǐمجموع ما بها عل  đČČ  

đČČ   مكان      بينها   مترا ýبين ك ǁلƦوبين المساكن وك
وأخر مخصصين لتربيùة الùدواجن فǑù        ) مزرعة(

ǎالمدن والقر.  
Ơومنا Ǐالمواش ƒزرائ üالجما 

  .مترا فǑ المدنďČČ القرǑ Üǎ مترا فďČ    اǃ           واƷǓن
  

  .مترا فǑ المدن و القرđČČǎ  زرائƒ الخنازير         
üاƸو الب üن تربية الخيوǀماƈ    ďČوÜǎالقر Ǒمترا ف ďČČالمدن Ǒمترا ف .  

                                           
ǎ فǑ تطبيǉƦǋ ƾ المادƖ المناطƾ الريفية بالمدن التǑ يصدر بتحديدǋا ƿرار            ويعتبر فǑ حكم القر   

 يƌخƦ فǑ االعتبار عند تقرير شرط المسافة سكن القائم علǑ           من المجلƩ المحلǑ المختصÜ وال    
  .إدارƖ الزريبة أو مكان التربية

  
 عنøد العمüø     يستƙنǏ من اǗلتزاǃ بهǇƤ المساƺات ƈماǀن تربية الدواجن الƾائمة ƺعč (         ǘ(مادة

  .بهƤا الƾرار
  

  .ينشر Ƥǉا الƾرار Ǐƺ الوقائƲ المصرية ويعمü بǈ من تاريơ نشرĎ (Ǉ(مادة
  

  وزير اإلسǀان
  )مصطǏƻ الƻƟناوǎ/دǀتور مهندčď / čĎ / čĕēĔ                    )Ƨ: تحريراŹ فى
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  مǀƤرة ƋيƮاƟية
امة الواجب توافرǋا فǑ زرائب      فǑ شƋن االشتراطات الع    čĕēĎ لسنة   đĔصدر القرار الوزارǐ رƿم     

 عددǋا والدواجن متưمنا شùرط      نالمواشǑ واألغنام والخنازير وأماكن تربية الجماý والخيوý أيا كا        
 مترا فǑ المدن وƦلǁù بùين        đČ المبانǑ تربية البط واإلوز واألرانب وبين المساكن ƿدرǉ          نمسافة بي 

 مترا فǑ المùدن أيưùاÜولم       Ďđمساكن ƿدرǉ   أماكن تربية الدواجن األخرǎ فيما عدا الحمام وبين ال        
  . أية مسافة بين ǉƦǋ األماكن وبين المساكن فǑ القرǑǎينص فǑ القرار المƦكور عل

ونƲرا لما ورد من بعض المحافƲات من أن الشركة العامة للدواجن تشترط ưرورƖ توافر مùسافة                
        مùساكن سùواء فǑù المùدن       وبين ال ) مزارع الدواجن ( مترا بين أماكن تربية الدواجن     ƿđČČدرǋا  

      ǐمزرعة وأخر ýبين ك ǁلƦوك ǎيم         -أو القرƲالتن ýوالرخص وأعما Ơالعامة للوائ Ɩامت اإلدارƿ فقد 
بالوزارƖ بدراسة Ʀǋا الموưوع مƴ الجهات المعنية فتبين من ǉƦùǋ الدراسùة أن ǋنùاǁ إùưرارا                  

 معǊ للمساكن مما يستلزم األمر    وإخطارا صحية تتعرض لها ǉƦǋ األماكن نتيجة لقربها من بعưها أو          
 الخاص بƋماكن تربية البط واإلوز واألرانب وكƦلǁ أمùاكن تربيùة            ءتعديý المسافات الواردƖ بالجز   

 Ɩالدواجن فيما عدا الحمام بالماد/č مƿر ǐالقرار الوزار đĔ لسنة čĕēĎǑتكون كاألت ƚبحي :  
  المساƺة  العدد  ƈماǀن التربية

Ǐن تربية الدواجن التǀماƈبها   đČČ  
đČ          انùمك ýبين ك ǁلƦمترا بينها وبين المساكن وك

أخر مخصصين لتربيùة الùدواجن فǑù        و) مزرعة(
ǎالمدن والقر.  

ƈماǀن تربية الدواجن التǏ يزيد 
Ǐمجموع ما بها عل  đČČ  

đČČ           انùمك ýùين كùب ǁلƦمترا وبين المساكن وك 
وأخر مخصصين لتربيùة الùدواجن فǑù        ) مزرعة(

ǎالمدن والقر.  
 أماكن تربية الدواجن القائمة فعǚ عند العمý بالقرار المعدý من تطبيǉƦǋ ƾ المسافات              Ǒن تستثن علǑ أ 

اكتفاء بتطبيقها علǑ األماكن الجديدƖ وحتى يرتفƴ الوعǑ بين المربين تخفيفا علǑ صƺùار المùربين                
ǚتصاديا باألماكن المقامة فعƿرار اưوعدم األ.  

 čĕēĎ لùسنة  đĔ من القùرار الùوزارǐ رùƿم    č/داý المادƖ  باستب المرفƾوƿد أعد مشروع القرار   
متưمنة تعديý المسافات بين أماكن تربية الدواجن وبين المساكن وبينها وبين بعưها تحقيقا للحماية              

  .وحفاƲا علǉƦǋ Ǒ الثروƖ االƿتصادية
 Ǒتحريرا ف   ://       čĕ                                            الوزارة üيǀو  

     لǖسǀان والمراƺق                                                                    
                                                               Ƨمد نور الدين/  مهندƟمير مǓا                  
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  )  الماعز – اƷǓناǃ ( الƟيوانيةƈعƮاƅ لجنة اشتراطات الƙروة 
 الوưيƻة العƮو الجهة المشارǀة

 ƺاطمة ƈبو شوƿ/ الدǀتورة 
رئيƧ قطاع اإلدارة  - رئيƧ اللجنة 

 البيئية بجهاز شئون البيئة
 

 ايمن عبد الوǉاƒ/ الدǀتور 
رئيƧ قطاع السياسات البيئية 
 بالصندوق اǗجتماعى للتنمية

 مدير عاǃ اإلدارة العامة للتنمية البيئية عبد المنعƟ ǃسنى/ الربان 

 Ƨالمهند /ǌر الجندǉدارة تنمية المناطق الصناعية ماƋ مدير 

 Ƨالمهند /ưƺاƟمود عبد الƟم 
باƘƟ باإلدارة المرǀزية لتƾييǃ اƙǓر 

 البيئى

 Ƨالمهند / üالجم ǃشاǉ باإلدارة العام ƘƟالبيئىبا Ʃتيƻة للت 

 Ƨالمهند /ǌاورƸم Ɲǘوليد ص
باƘƟ بيئى باإلدارة العامة للتنمية 

 البيئية

جهاز شئون 
 البيئة

سǀرتيرة باإلدارة العامة للتنمية البيئية مى مƟمد مسلǃ/ اǓستاƤة 
وزارة الصƟة 
 والسǀان

 Ʈƺƈاü عبد الƻƸار/ الدǀتورة 
مدير Ƌدارة المسائü باإلدارة العامة 

 لصƟة البيئة

وزارة الزراعة 
 Ɲǘواستص
 اǓراƮى

Ƨالمهند/ ǌالعنتراو Ɲǘص  
مدير عاǃ الƙروة الƟيوانية بƾطاع 

 اإلنتاƚ الƟيوانى

الهيئة العامة 
للخدمات البيطرية

 طارق عبد الƟى/ الدǀتور 
 ƒتǀباإلدارة العامة لشئون م üوƈ ƒطبي
رئيƧ الهيئة العامة للخدمات البيطرية 

وزارة اإلسǀان 
ƺق والتنمية والمرا

 العمرانية 
 ǉالة Ɵسن/ المهندسة 

مسئوü البيئة بوزارة اإلسǀان 
 والمراƺق والتنمية العمرانية

  ǀلية الزراعة 
جامعة عين 

 Ƨشم  

 Ʋالمراج :  
  مƟمد العشرǌ/ اǓستاƤ الدǀتور

  اǓستاƤ المتƻرƵ بǀلية الزراعة 
Ƨعين شم ǈجامع   

 


