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   :مƾدمة

  
    Ǌيواج ǎƦالحقيقى ال ǎات    أن التحدùين االحتياجùوازن بùالت ƚو إحداǋ ائىƦƺال Ɯاإلنتا 

  ƖاءالمتزايدƦƺالموارد الطبيعية        لل Ɩاعدƿ ت علىƿة فى نفس الوƲوالمحاف  Ü     تثمارùفقد شهد االس
       ýشام Źمصر تطورا Ǒالحيوانية ف Ɩطاع الثروƿ Ǒن          فùأكثر م Ʀمن ƾتتحق ǅل Ɩكبير Ɲنتائ ƾوحق

 وبلƺت نùسبة    جمالǑ اإلنتاƜ الزراعǑ  تقريباŹ من إ   % ďďنتاƜ الحيوانǑ     يمثý اإل ونصƿ ƻرن   
  . مصرǎ جنيǊمليارčĔ,ĕاالستثمارات فيǊ نحو 

وتجدر اإلشارƖ أن زيادƖ الطلب على اإلنتاƜ الحيوانى نتيجة حتمية لزيادƖ النمو السكانى             
ة الǚزمة لهƦا اإلنتاƜ وبالتùالى زيùادƖ        زيادƖ الطلب على الموارد الطبيعي    يƌدǐ حتماŹ إلى    مما  
ƺưدان         يزيد من  مما   الطبيعيةط على الموارد    الùا وفقùص إنتاجيتهƿور التربة وتناǋوتد ƚتلو

  الطبيعيùة   اسùتهǁǚ المùوارد    عندوال يتوƻƿ التƋثير البيئى     . التنوع الحيوǎ للنبات والحيوان   
 ýفحسب ب     ǁلƦ إلى ƻاưلداتوي ǅثير    وتراكƋات تƦ ازات        مخلفاتùƺسلبى على البيئة وتولد ال 

ƚمن عمليات تخزين المخلفات والرو ǎالحيو ƻǚƺعلى ال Źسلبا Ɩثرƌالم.  
الحيùوانǑ واتخùاƦ      اإلنتùاƜ    قطùاع هتǅ بيئياŹ ب  أن ن ما علينا   لزامن Ʀǋا المنطلƾ كان     و

 مزارع الثùروƖ   السلبية الناتجة عن     اǓثارلتǚفى   االشتراطاتو  اإلرشادات لوƴưاإلجراءات  
اإلنتاجية لمشروعات الثروƖ الحيوانية    رفƴ الكفاءƖ   فǅǋ  Ǒ  ا تس كما أن ǉƦǋ االشتراطات    الحيوانية

ات        والمحافƲة على الصحة العامùة     ذا صحة وسالمة الحيوان ة  المواصفات         وآ  لتحقيق ومطابق

يعية توفير بيئة تحاكى البيئة الطب    كما تساǅǋ فى     . اللبن أو اللحǅ األحمر    إنتاƜالقياسية سواء فى    
 حرية الحركùة والتعùرض لưùوء الùشمس       لهاالتى تعيƫ فيها الثروƖ الحيوانية بما يưمن        

 لها القدرƖ على استيعاب   ة  يالطبيعالبيئة   منا بƋن    بيعية والƦƺاء الصحى وƦلǁ إيماناŹ    والتهوية الط 
   .الناجمة عن األنشطة المختلفةالتƋثيرات السلبية 
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   واملصطلحاتالتعريفات
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   والمصطلƟاتالتعريƻات
   
  : لمشروعا

 تنمية أو  للصندوƾ بهدƻ إƿامة  Ɩأو المستفيد المشروع ǋو ما تتقدǅ بǊ الجهة المنفƖƦ أو الوسيطة          
  . أǎ توسعات لمشروع ƈخر ƿائǅأو
   

    :ƺى مجاü الƙروة الƟيوانية
 : الصƸيرالمشروع 

    . Ǌ حتى مليون جنيǊ جنيأالƻ عشرƖ فيǊ إلى حجǅ االستثمارات يصýالǎƦ  المشروع ǋو
  

 : المشروع المتناǉى ƺى الصƸر

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

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

Ǌلتمويعلي Ǌوالتعاون ل ƾى التى تتولى التنسيǋو.   
  

 :  الوسيطةالجهة

اطر االئتمان  ǋى الجهة التى تقوǅ بƎدارƖ االئتمان وتيسير القروض للمستفيد النهائى وتتحمý مخ           
  .وإعادƖ سداد القروض

  
  : البعد وƈالمساƺة 

   ǋى المسافة الواجب توفرǋ          اسùرب المساكن واألسوار الخارجية للمشروع ويكون القيƿا بين أ
  .وطبقاŹ للجهات المانحة للترخيصفى خط مستقيǅ فى كý اإلتجهات 

  
 : التطهير 

باسùتخداǅ المùواد    ǋى عملية ينتƝ عنها خفض شديد للمسببات المرưية أو الùتخلص منهùا              
   . وجعلها عديمة الخطورƖ إلحداƚ العدوǎ والمرضالمختلفة

  
  



 Ď

 ǃيƾالتع : 

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

  
 : المطهر

ǎلعملية التطهيأ ǅتستخد Ɩمركب كيميائى ( ر  ماد ýمحلو Źالباƹ(. 

   : يشترط ƺى المادة المطهرة المستخدمة الخصائƫ التالية
Č.  ير مهيأن يكونƹيا الجلدǚلخ ǅير ساƹنسجة وǖل Ɲ. 
č.  ƴواسǅدر من الجراثيƿ ثير فى أكبرƋالت. 
Ď. ýالمفعو ƴسري. 
ď. ǅالتئا ƾال يعوƈ ونمو ايجب Ɵيا  الجروǚلخ ) Ǒالحبيب Ɲيا النسيǚخ(. 
đ. فى حيجب أن يكون Źالة وجود أنسجة ملتهبة أو متليفة فعاال. 

Ē.  ثيرات الخارجية والƋللت ǅمقاو ƻوء والهواءيتلưبال .   
  

  : التƟصينات 
بهدƻ تحفيز )  ميت – حى – مưعƻ(  تعرض الحيوان للميكروب المسبب للمرض ǋى

يوان إلى الجهاز المناعى وتكوين أجساǅ مưادư Ɩد مسبب المرض فى حالة تعرض الح
ýى فى الحقưالمسبب المر ( Field ) .  

  
  :  المخلƻات الصلبة 

التتريب وبقايا القƫ والدريس والسبلة والبقايا الصلبة والùشبة         و نواتƝ عملية رفƴ الروǋ      ƚى 
  .الناتجة عن نشاط المزرعةصلبة 

  
  : المخلƻات السائلة 

العنùابر   تنكات الحليب و   نواتƹ Ɲسيý  وتحتوǎ على المواد السائلة الناتجة عن نشاط المزرعة       
ƻوالصرƻللماشية والصر ýالصحى للعاملين السائ .  
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   : الخطرةالمواد
 – مùشتعلة    – مƌكسدƖ   – متفجرƖ   –سامة  ( ǋى المواد التى تحمý خاصية أو أكثر من ما يلى           

  Ɩارư–   مشعة  (    Ɩالمواد الخطر ýة      وتتمثùصينات       فى نشاط المزرعùة والتحùى األدويùف
  .والمطهرات

  
  : النƻايات الخطرة

      ǋى مخلفات Ʀات ƈثار ưارƖ ممكنة علùى صùحة اإلنùسان والبيئùة نتيجùة للخùصائص                   
        Ɩات خطورƦ ى    والفيزيوكيميائية أو البيولوجية التى تجعلهاùف ýصينات   تتمثùة والتحùاألدوي 

 وكƦلǁ المواد التى انتهùت      أو معدنية  سواء كانت زجاجية أو بǚستيكية    وفوارƹها  والمطهرات  
   .والحيوانات النافقةصǚحيتها 

  
  :مƟارق النƻايات البيطرية

                  حùوالى  حùرƾ المخلفùات فùى درجùة حùرارƹ          Ɩرفتùى احتùراƾ األولùى ت       عبارƖ عن 
ĔđČ  رفة األولى       والثانية    درجة مئويةƺال ƾحر Ɲدود      فى درجة لتكسير نواتùى حùف Ɩرارùح  
čĎČČافة إلى  درجة مئويةưباإل Ɩازات المتصاعدƺلمعالجة ال Ɩةمن وحدƿالمحر  .  

  
  : سجü الƟالة البيئية

  المنشƖƋعنبيئة ويحتوǎ على مجموعة من البيانات  سجý يحدد تƋثير نشاط المنشƖƋ على ال
   .ونشاطها

  
  :سجü المواد والنƻايات الخطرة

 والجهات المتعاƿد منها الخطرƖ المتداولة بالمنشƖƋ وكيفية التخلص النفايات المواد و سجý يحدد
  .مواجهة الطوارƏمعها مƴ خطة 

  
ƍخطة الطوار :  

  فى أوبئة Ʋهورأو   حدوƚ حريƾ أو حادƚ عارض     التى يجب إتباعها فى حالة       تاإلجراءاǋى  
Ɩالمزرعة أو فى المزارع المجاور .  

  
 



  
  
  
  

  
  
  

  

  الفصل الثانى
  

  ) إرشادات ( 
  

   * واجلاموساألبقار لرتبية  األساليب احلديثة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

* ƣالحيوانى بسخا كفر الشي Ɯالتدريب اإلنتا Ɩالحيوانى وحد Ɯاإلنتا ƚمعهد بحو  



 Đ

  اǓساليƒ الƟديƙة إلنشاƅ المزارع النموƤجية لتربية المواشى 
  

ى األساليب المتبعة فى تربية الماشية كان البùد مùن           لمواكبة التقدǅ الكبير الǎƦ حدƚ ف     
 فى إنشاء المزارع التى تخصص لتربية الماشùية حتùى           األخƦ بƋحدƚ األساليب العلمية   

ƿطيƴ سليǅ  نحƦو حƦو الدوý المتقدمة ولǚستفادƖ من الƲروƻ البيئية والصحية فى تربية            
بƠ لزاما علùى المùربين      يعطى أفýư معدالت للنمو واإلنتاƜ بýƿƋ تكاليƻ ممكنة وأص        

  .والمهتمين بالثروƖ الحيوانية األخƦ بالطرƾ الحديثة فى تصميǅ وإنشاء المزارع
 

   لتƉسيƧ مزرعة ماشية بالنưاǃ المƻتوǘƝزمةالخطوات ال
č.              Ʀتنفي ǅويت ýمستطي ýأن يكون على شك ýưتحديد المكان المخصص للعنبر ويف ǅيت

   :ير الحديدية كما يلىالسور الخارجى المحيط للعنبر من المواس
يتǅ تثبيت المواسير الرأسية بالسور بواسطة ƿواعد من الخرسانة العاديùة بمقùاس             

ēđxēđ   ƾوبعم ēđ           ǎرùواألخ Ɩعلى أن تكون المسافة بين الماسور ǅس ď   ارùأمت 
   Ɩطر الماسورƿوĐ    بوصة وبعدد Ď    هاưباكية عر ýأفقية لك Ɩماسور ď   ǅتùر ويùمت 

لرأسية معاŹ بواسطة اللحاǅ الكهربùائى علùى أن تكùون           تثبيت المواسير األفقية وا   
 سǅ وǋى مسافة كافية لùدخوý رأس        Đđالمسافة الداخلية بين الماسورتين األفقيتين      

 ď,đ بوابة لكý عنبر بارتفاع واحد متر وبعرض         Ďالحيوان بسهولة ويتǅ عمý عدد      
ورفƴ طبقùة   رات واللوادر الǚزمة ألعماý تنƲيƻ العنبر       امتر لتسمƠ بدخوý الجر   

 Ƣمنةالسبا.  
Ď.      الخاصة ýالطواي ýعم ǅيةيتƦƺو          بتùǋ اùالمحيط الخارجى للعنبر كم ýالماشية حو 

 سĒČ   ǅùتحتاƜ كý رأس إلى     ( موƠư بالرسǅ ويتǅ تنفيǋƦا من الطوب والخرسانة        
مƴ مراعاƖ أن يتǅ تنفيƦ العنبر على مسطƠ أرض تتناسب طردياŹ مƴ            ) على الطوالة   

 وأن تكون مساحة األرض المخصصة للرأس الواحùدǊ         Ɩاخل المرباƖ د  سالرƌوعدد  
 متر وƦلǁ حسب طبيعة أرùưية العنبùر فتتزايùد المùساحة             Ē – ĔتتراوƟ بين   

 بالمقارنة بùاألرض     للسوائý نية لقلة معدý امتصاصها   يالمخصصة فى األرض الط   
             ýلƲالم Ơأن يكون المسط Ɩمراعا ƴالعنبر م ýلة داخƲم ýعم ǅالرملية ويت =  ƚùثل

 بوصùة   ĐمسطƠ المساحة الكلية للعنبر وتنفƦ المƲلة من المواسير الحديدية بقطùر            
 متر فى وسط المƲلة وƦلǁù لتكùوين         ď,Ď متر عند طرفى المƲلة و       Ď,Ĕبارتفاع  
         ويتǅ عمýù جùسǅ المƲلùة مùن الكمùر الحديùد              Üلǚزǅ لصرƻ األمطار  الميý ا 
 سǅ وùǋو يعتبùر الكمùر      čČ سǅ والكمر المداد السيجاý مقاس       čď مقاس   ƿčطاع  



 đ

الثانوǎ ويتǅ تƺطية سطƠ المƲلة بƋلواƟ من األسبستوس أو ألواƟ الصاƜ ويتǅ تثبيت             
        يمكن اسùتخداǅ الحùصير البùوص        .حديداƟ بالكمر المداد بواسطة جنشات      األلو

   ǁستيǚناء عن الحديد           المثقبأو البƺنا يمكن االستǋو Ɯبدال من األسبستوس أو الصا 
  .الكمر لعدǅ وجود أحماý لتقليý التكلفة

ď.            تيةǓالعنبر باألبعاد ا ýبالمبانى الطوب داخ ǉحوض الميا Ʀتنفي ǅويتč,đ   متر عرض 
كا لمنƴù   يتǅ تمحير الحوض باألسمنت مưاƻ إليǊù الùسي         متر طوý على أن      Ē و

تƺطية الحوض بمƲلة خاصة لنحافƲ على درجة حرارƖ الميùاǉ فùى            تسرب الماء و  
ƻالصي.   

  
Ɲتوƻالم ǃاưمزايا الن:    

č. لةƿيكف ƚالعاملة المطلوبة حي ǎاأليد  ýواحد لك ýى عامčČČرأس . 

Ď.    والعنبر باس ƴمن      تعرض القطيưر    تمرار للتهوية وأشعة الشمس يùتمرار تطهيùاس
 .المكان

ď.  ƻيƲالمكينةسهولة تن ǅالعنابر باستخدا. 

Đ. سهولǊد منƿالفا ýاء وتقليƦƺال ƴة توزي. 

đ.                راتùفت ƦخƋفقد ت Ɵالمفتو ǅاƲشبة يومية أما فى الن ƾلƺالم ǅاƲعملية التتريب فى الن
  .متباعدƖ وƿد تصý إلى ثǚثة شهور فى األراưى الرملية

Ē. ب ƾلƺالم ǅاƲتكون أعلى من الن Ɵالمفتو ǅاƲفى الن ýنمو العجو ýنسبة معدčČ% .  

ē. أنها خارجية ƚسهولة الخدمة حي. 
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  ƈنواع اǓبƾار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Č. الجرسى                                              č.الهولشتاين 
 

  
  
  
  
  
  
 
  
  

Ď.                                           Ƨالبرون سويď.. مرƟا xƭابي  
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  الفصل الثالث
  

   )إرشادات صحية ( 
  

  واإلنسان اجلاموس–األبقار األمراض املشرتكة بني 
 

  
 



 čĐ

   لǖنسانالماشيةǃǉƈ اǓمراƭ التى تنتüƾ من  
ƭالمر ǃسƈ  ƒالمسب üالعام  üاƾنتǗطرق ا ǃǉƈ  

ŷǗوƈ :يروسيةƻال ƭمراǓا  
Č.  عيةǘƾمى الƟال 

Foot & mouth 
disease  

فيروس  الحمى القǚعية وùǋو      
  من مجموعة رنا الدƿيقة

F. Picronaviridae

التǚمس المباشر وتناوý الحليùب     
  الخاǅ من األبقار المصابة

č. ƒلǀال ƅدا Rabies  و من مجموعة    فيروس الكلبǋ 
  الفيروسات العصوية 

عض الثدييات المصابة وإصùابة     
  مهنية 

Ď. ويصلىƟال ǃƻال ƒالتها 
Vesicular Stomatitis

فيروس التهاب الفǅ الحويùصلى 
مùùن مجموعùùة الفيروسùùات  

  العصوية

إصابة مهنية و لùدƷ الحùشرات       
  ومنها  البعوض والƦباب العاض 

ď.   تƺالر ǌمى وادƟ
 )الوادǌ المتصدع (

Rift valley fever

فيروس من مجموعùة االربùو      
  ) المنقولة بالحشرات(

F.Bunyaviridae

      ýǚùمس خǚتùالحشرات وال Ʒلد
     ýى أو تداوưالمر Ơإجراء التشري
اللحوǅ الطازجة أو وتناوý الحليب     

  الخاǅ من األبقار المصابة
Đ. ارƾبǓا ǌجدر 

Cattle pox
حيوانùات  التǚمس المباشر مƴ ال     فيروس جدرǎ األبقار 

  المصابة 
đ.      ƒƤاǀار الƾبǓا ǌجدر

 )  ƒǘيدات الخƾع ( 
Lumpy skin  disease

 ƻات       فيروس مجموعة أروùالحيوان ƴمس المباشر مǚالت
  المصابة 

Ē.  üالني ƒرƷ مىƟ 
West Nile Fever

لدƷ بعض أنواع حشرات الطيور        B فيروس من مجموعة االربو
  البرية 

ŷانياƙ :تǀالري ƭمراƈسيات  
ē.  مى المجهولةƟالQ Feve  سى        الكوكسيلة البورنيتيةùالجهاز التنف ƾعن طري ýتنتق

  تناوý الحليب أو لدƷ الحشرات و
ŷاƙالƙ : تيريةǀالب ƭمراǓا  

Ĕ.  ǘالبروسي ƅدا 
Brucellosis 

Brucellosis Abortus      ع منتجات األلبانǚمس وابتǚبالت
الملوثة واألƦƹية األخرǎ وعùن     

   التنفسى أحياناŹ  طريƾ الجهاز
Čċ. تǘالسيموني ƅدا 

Salmonellosis 
  عن طريƾ الجهاز الهưمى   األنواع المصلية كافة 



 čđ

   لǖنسانالماشيةتابǃǉƈ Ʋ اǓمراƭ التى تنتüƾ من 
ƭالمر ǃسƈ  ƒالمسب üالعام  üاƾنتǗطرق ا ǃǉƈ  

ČČ. Ǘالتو ƅريميا دا 
Tularemia

 

ùùفران ǚسيزي ) ǚتوريùùباس (
  توالرينسز 

       ƠùبƦ أو ƚùجث ýمس وتداوǚبالت
      ƾùالحيوانات المصابة و عن طري

 أو لدƷ   الجهاز التنفسى والهưمى  
 ýمفصليات األرج  

Čč. ةƙالجمرة الخبي 
Anthrax

العùùùùصوية الجمريùùùùة  
 ) Ɩعصيبات الجمر (  

 لùùدƷواالستنùùشاƾ وبùùالتǚمس 
  وǅ المصابة الحشرات وتناوý اللح

ČĎ. ǌازƸالموات ال  
Gas - gangrene

 وƹيرǋا مùن    ةمالمطثية الحاط 
  المطثيات 

 Ɵالجرو ǎعدو  

Čď.  ةƙمة الخبيƤالو 
Malignant Oedema 

  عدوǎ الجروƟ   المطثية االنتانية 

ČĐ.  الليستريا ƅدا 
Listeriosis

 Ɩالنوا Ɩمس    الليستريا وحيدǚالمصابة   بالت ǅاللحو ýوتناو
  أحيانا ز التنفسىعن طريƾ الجهاو

Čđ.   وراتǀالمøøابة بøøاإلص
 العنƾودية الǉƤبية  

StaphyloCoccosis 

جراثيǅ المكùورات العنقوديùة     
الƦùùيفان ( الǋƦبيùùة وƦيفاناتهùùا 

 ǎالمعو (  

عùن طريƾù الجهùاز      التǚمس و 
   الهưمى

ČĒ.  وراتǀالمøøابة بøøاإلص
 الøøøøøøøøøسبƟية

StreptoCoccosis   

جهùاز  وعùن طريƾù ال    التǚمس    واع المصلية كافة األن
  الهưمى 

Čē.  ǌرƾالب üالس 
 Cattle T.B 

 ǎالسلية النوع البقر Ɩسى  المتفطرùùاز التنفùùالجه ƾùùن طريùùع 
   التǚمسووالهưمى 

ČĔ.  البريميات ƅدا 
Liptospirosis 
Amphibiousis 

تǚمس والƺطùس فùى الميùاǉ       ال  األنواع المصلية كافة 
   الملوثة 

ŷطرية: رابعاƻال ƭمراǓا  
čċ.  راعƾال 

Ring Worm
 البويƺاء والفطùور    عوانض أ بع

  الشعرية 
 المباشùر   التǚمس المباشر وƹير  
  مƴ الحيوانات المصابة 

  
  



 čĒ

  
   لǖنسانالماشيةتابǃǉƈ Ʋ اǓمراƭ التى تنتüƾ من 

  
ƭالمر ǃسƈ  ƒالمسب üالعام  üاƾنتǗطرق ا ǃǉƈ  

ŷخامسا :ƭمراǓيلية اƻالط  
čČ.   اتøøيبƾƙابة بالمøøاإلص

 اƺǓريƾية 
Sleeping disease

لùùùدƷ الƦùùùباب Ʀات الùùùسين    األفريقية قباتالمث
  )تسى تسى ( 

čč.   اإلصابة بالبابيزيا 
Babesiosis

  عض القراد المصاب   بعض أنواع البابيزيا 

čĎ.  ƵبواǓاøøابة بøøاإلص
 اللƟمية 

Leshananiasis 

  عن طريƾ الجهاز الهưمى   الكيسات اللحمية اللينديمانية  

čď. ابةøøøاإلص  ƅداøøøب
 المƾوسات

Toxoplasmosis 

عن طريƾ الجهاز الهưمى وعن       المقوسات القندية 
 ǅالرح ƾطري  

čĐ.  اتƾاإلصابة بالمنش 
Belharesiasis 

اختراƾ الƦانبة الموجودƖ فى الماء       المنشقات اليابانية والمنسوية  
   ǅجلد اإلنسان السلي  

čđ.  اتøøابة بالمتورقøøاإلص
 الǀبدية 

Fascioliasis 

ابتǚع خليفùة الƦانبùة المتكيùسة         المتورƿة الكبدية العمƿǚة
 ƚوùالمل ǅاùى الطعùف Ɩالموجود

  ) الخưروات الطازجة ( 
čĒ.   شريطيةøøابة الøøاإلص

ƅǗالعز . 
Tinia saginata 
infection

أكý لحوǅ األبقار التùى تحùوǎ         الشريطية العزالء 
الكيسة المƦنبة البقرية نيئة أو ƹير      

    .مطبوخة بشكý جيد

čē.   ساتøøيǀابة بالøøاإلص
 Hydatiasis   العدارية

ابتǚع بيوض المشوكة الحبيبيùة       بيوض المشوكة الحبيبية 
 ƚالملو ǅالطعا ƴم  

čĔ. رادƾاإلصابة بال 
Ticks infection 

التǚمس المباشر مƴ الحيوانùات       القراد 
  المصابة 

Ďċ.  الطاعون 
Plague 

  يريسيينا بستيس 
Yersinia Pestis  

لدƷ بعùض براƹيƚù الفئùران       
  والقوارض 



 čē

  طرق اǀتشاƹ اǓمراƭ بالمزارع
  

Č. üالس ƭاختبار الماشية لمر:  

 ƈ.  ى الجلدƺ ردƻختبار المǗا:  

يستخدǅ عند إجراء اختبار عاǅ لمكافحة مرض السý فى الماشية والمزارع التى بهùا              
تجمعات كبيرƖ ولǅ يسبƾ اختبارǋا من ƿبý واختبار الحاالت الفردية لتشخيص المرض            

  .ى تشترǎ وƦلƿ ǁبý إưافتها إلى القطعان المختبرƖالحيوانات التأيưاŹ بها و
    :طريƾة Ƌجراƅ اǗختبار

فى موƴư الحقن فى منتصƻ الثلƚ األوسط من جانب الرƿبة وتƌخƦ           يقص الشعر   
السبابة واإلبهاǅ لتسجيý القراءƖ األولى بسمǁ الجلùد        بواسطة  ثنية من الجلد    بشد  

 ď سČ,č ǅùلنسيƝ الجلد مقدار خلية باألدمة الخاصة بƦلǁ ثǅ يحقن فى الطبقات الدا    
 ساعة من الحقن تسجý القراءƖ الثانية       ēĎمن مادƖ تيوبركلين الثدييات وبعد مưى       

            ƾاألولى ويقارن بين فر Ɩالقراء ýسج ǎƦال ǊاتƦ ات األدمة المستخدمة والطبيبƦب
 تعتبùر   ďالقياس ƿبý الحقن وبعدƖ فƦƎا كان مقدار الزيادƖ فى سمǁ الجلد أýƿ من              

 تعتبر  ď – Đ فƋكثر تعتبر إيجابية وإƦا كانت الزيادƖ بين         Đالة سلبية وإن كانت     الح
 الحالة مشتبǊ فيها ويتǅ إعادƖ االختبار بعد شهرين على أن يكون الحقن بالجانùب             

  . الǎƦ لǅ يسبƾ إجراء االختبار فيǊاǓخر

 ƒ . ى الجلدƺ ارنƾرد المƻختبار المǗا:  

  .د حساسية ƹير نوعية بالقطيƴيقتصر إجراء Ʀǋا االختبار عند وجو
 

č. ةƟƺاǀز المǀبمر ǘلية السريعة للبروسيƾƟختبارات الǗا:  

 ƈ.   زرقǓا ƭمƟنتيجن الǗاختبار اBAPA.T.  

              ýزùن عùفى الحيوانات حتى يمك Ɩاإلصابة المبكر ƻاختبار حساس يعتمد على كش
ة مùن    حتى ال يكون بƌرƖ النتشار المرض وƦǋا االختبار أكثر حùساسي           Ǌالمشتبة في 

ýاختبار الروزينجا.   
   :طريƾة اǗختبار

بماصة االبنùد    )  أƹناǅ   – ماعز   –  جاموس –أبقار  (  من السيرď    ǅسČ,Ĕǅسحب  
 مƦùǋ ƴùا الùصندوď       ƾسČ,ďǅورƦ ƻات الكمية الثابتة ويتǅ مزجها باالنتجين        

 دùƿائƾ أخùرǎ وتقùراء       Đ دƿائƾ دائرياŹ ثĐ     ǅلمدƖ  )  مينسوتا(الخاص باالختبار   
Ɲالنتائ.  



 čĔ

 . دƿائƾ          سلبىĔال يوجد تجمƴ بعد  •

 . دƿائƾ    اشتباĔƖتجمư ƴعيƻ عند نهاية  •

 . دƿائƾ                   إيجابىĔتجمƴ بعد  •

 ƒ .  السراختبار üالروزبنجا ƲمريƟǓىاƮمƟال : 

               ǅيرùى سùف ǚيùرض البروسùالمناعية لم ǅاألجسا ƻا االختبار على اكتشاƦǋ يعتمد
ويجرǎ لعينùات الùسيرǅ التùى     )  الجماý – الماعز   –ƹناǅ   األ – الجاموس   –األبقار  (

   . لتƋكيد النتائBAPA.T.Ɲتعطى نتائƝ ايجابية فى اختبار 
   :طريƾة اǗختبار

č.      ǅكمية من السير ƴưوČ,ďǅسď       اتùƹفرا ýاألنبوبة الشعرية داخ ǅباستخدا 
 .الكارت الخاص باالختبار

Ď.    افة االنتيجينưإČ,ďǅسď ǅشبية     باستخداùز      العصيان الخùǋ أو Ɩيرƺصùال
    Ɩلمد ǁلƦالكارت وĐ            Ɩرùالفت ǉƦùǋ ىưبعد م Ɲر إلى النتائƲوال ين ƾائƿد 

Ɲوتقراء النتائ. 

•  ýǚخ ƴتجميĐايجابى                    ƾائƿد . 

•  ýǚخ ƴوجود تجم ǅعدĐسلبى         ƾائƿد . 

 ƚ .  ختبارǗلى للبناƾƟال:  

      ǚلمرض البروسي Ɩادưالم ǅاألجسا ƻفى اكتشا ǅلبان     فى   يستخدǖل Ơالماشية وال يصل
 Ɩوأالمبستر  ǅناƹالماعز وأألبان األ.  

   :طريƾة اǗختبار
č.   ƴưيوčǅسď       إليها ƻاưن ا     من عينة اللبن فى أنبوبة ويùين  نقطة مùنتيج 

 .ďسČ,ďǅاللبن 

Ď.             ىùساعتين للبن الجاموس Ɩولمد ǎساعة للبن البقر Ɩانة لمدưفى ح ƴưيو
 Ɩعند درجة حرارďēńǅ. 

    :قراƅة النتيجة
č. ير ملونƹ ى عامود اللبنƿاللبن وبا Ơسط ƾحلقة بنفسجية فو )++Ve( . 

Ď.        ى عامود اللبنƿحلقة بنفسجية علوية مساوية فى اللون لبا)+Ve( . 

ď.         ى عامود اللبنƿفى اللون من با ýƿحلقة بنفسجية علوية أ)-Ve( . 

  
  
  



 čĕ

Ď.  ƒلǀال ƭالسعار ( مر(: 

كامŹǚ داخý  ترسý الرأس للمعامý على الثلƝ أو المƣ         العينات المطلوبة للفحوص المختبرية   
للفحص الهستولوجى ألنسجة المƣ بحثا عن      ) محلوý الجليسروý الحافƲ    ( المادƖ الحافƲة   

أجساǅ نجرǎ وǋى أجساǅ صƺيرƖ مميزƖ ميكروسكوبية وبيưاوية أو مستديرƖ تƲهر فùى             
     .ياǅسيتوبǚزǅ الخǚيا العصبية بعد اإلصابة بمرض الكلب بعدƖ أ

   
ď.  ية الشريطيةƤƻنƾت الǘويصƟالهيداتيد ( ال(. 

الشريطية فى الكǚب بƲهور القطƴ الحاملة أو البùيض         تشخص اإلصابة بالديدان القنفƦية     
نفسǊ فى البراز حيƚ تخفƻ عينة البراز بالماء وتحưر بطريقة التركيùز ثǅù تفحùص                

ورƖ حيƚ تƲهùر ƿطƴù      ميكروسكوبيا فى طبƾ زجاجى تحتǊ ورƿة سوداء لتوưيƠ الص        
الدودƖ الدƿيقة كبقƴ صƺيرƖ ويستحسن أن تƌخƦ العينات بعد إعطاء طارد للديدان وحجùز              

إلخراƜ منعا لتلوƚ العينة واختǚطها بالتربة أو فقد محتوياتها الديدانيùة           الكǚب حتى يتǅ ا   
  وشكý البويưة ǋو الشكý العاǅ لبويưات      .المطلوب معاينتها فى الفحص الميكروسكوبى    

الديدان الشريطية من حيƚ احتوائها على ǚƹفين بينهما خطوط عريưة شعاعيǊ وداخلها            
ثƚǚ أزواƜ من األشواǁ والخطاطيƻ الصƺيرƖ المميزƖ ولونها بنى باصùفرار وشùكلها             

   .بيưاوǎ مستدير
 
Đ. بديةǀالديدان ال:  

Ɩ مùن   بالفحص الميكروسكوبى لعينات البراز لمشاǋدƖ البويưات حيƚ تƌخƦ كمية صƺير         
   ƴافةالبراز مưإ ĎČČǅسď             ǁرùتت ǅث Ɩتصفيتها بالمصفا ǅيت ǅخلطها جيدا ث ƴمن الماء م 

čđ-ďČزجاجى وتفحص بالعدسة الشيئية ƾفى طب ǎالعلو ýالسائ ýينق ǅيقة ثƿد .  
 
đ. ƒاإلصابة الجلدية بالجر:  

اخƦ عينات ƿشط جلدǎ من منطقة القشور أو فتƠ فقاعات الجلد بƎبرƖ أو طرƻ مشرط حاد                
واخƦ عينة من داخلها على شريحة زجاجية لفحصها ميكروسكوبيا مƴ االستعانة بùưƎافة             

    ýنقطة من محلوčČ %     شك Ơيưابة القشور وتوƦفى العينة على     صودا كاوية إل Ɩالحشر ý
  . الشريحة
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Ē. طر قراع الماشيةƻاإلصابة الجلدية ب:  

بوتاسùيوčČ %  ǅ  محلùوý  بفحص مسحات أو كشطات من البƌر الجلدية من الحواƻ فى         
ǋيدروكسيد ميكروسكوبيا حيƚ يوƠư تكون ƻǚƹ فطرǎ حوý الشعرƖ المصابة مكùون            

  .من فراƹات موزايكيǊ متماثلة
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  ǃǉƈ اǓمراƭ التى تصيƒ الماشية 
  

   :اǓمراƭ البǀتيرية ƺى الماشية
č.  ǎاإلجهاض المعد ) ǚالبروسي(. 

Ď. الماشية ýس. 

ď. مرض جونز. 

Đ. ǎالدمو ýمرض عصويات البو. 

đ. مرض الماء القلبى. 

Ē. النزفى ǎالدمو ǅالتسم. 

ē. فى األبقار ǎالمعد ǎالبلور ǎااللتهاب الرئو. 

  
   :Ǔمراƭ الƻيروسية ƺى الماشيةا

č.  ǅثة أياǚحمى الث ) ýالعنجي(. 

Ď. الحمى النزلية الخبيثة أو الحمى رأس الخبيثة. 

ď. ǎالطاعون البقر. 

Đ. رفت ǎحمى واد. 

đ. عيةǚالحمى الق. 

Ē. ǎالفيروسى البقر ýاإلسها. 

ē. مرض اكابن. 

Ĕ. فى األبقار ǎامى المعدƹااللتهاب األنفى الر. 

 .التهاب القصبة الهوائية  . أ 

 . تقيƠ المهبýمرض  . ب 

ĕ. سرطان الماشية أو ليكوزيس الماشية . 

čČ. مرض كيشى. 

čč. ǎمرض الجلد العقد. 

čĎ. فى األبقار ǎالهيربس الجلد. 
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   :طƻيليات الدƺ ǃى الماشية
č. البابيزيا والثيليريا. 

Ď. زماǚاالناب. 

  
ǌخرƈ يةƮمر üǀمشا:   

č. ى االسفنجى فى األبقارƹالدما ýǚاالعت. 

Ď. رعưالتهاب ال. 

ď. حمى اللبن. 

  
   :ƻيليات الخارجيةالط

č. القراد. 

Ď. الجرب. 
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  نبƤة عن الƟمى الǘƾعية 
  خطة الطوارƍ الƾومية لمرƭ الƟمى الǘƾعية مƾترƝ و

  
يجب أن تعد خطة الطوارƏ القومية بطريقة إستراتيجية مستند Ɩ تقوǅ بتعريƻ كý االعتبارات              

حمى القǚعية ويجب أن تحتùوǎ      والخطوات الواجب اتخاǋƦا فى حالة الطوارƏ فى مرض ال        
 البùشر   داتاإمدعلى تفاصيý كý اإلمدادات التى تتطلبها حالة الطوارƏ فى االنتشار لكý من             

        ǎستحواز على المرض والتخلص من العدوǘوالمواد ل Ü       يرưùتح ýستحيùأنة من الم ƚوحي
تخدǅ نموƜƦ للطوارƏ يناسب جميƴ المواƻƿ والƲروƻ فى الùبǚد المختلفùة فùيمكن أن تùس              

المحتويات المصممة والموصوفة إلى أسفý كƎشارات لكý بلد لكى تبنى علية كýù متطلبùات               
  .وǋناǁ مقترحات لبعض األوجǊ كى يشملها Ʀǋا البرنامƝ.. .خطتها القومية الطارئة

  
   :تƟليü مخاطر مرƭ الƟمى الǘƾعية

لبلùد بالمقارنùة    يعطى Ʀǋا التحليý معلومات عن مدǎ خطورƖ تهديد مرض الحمى القǚعية ل           
Ǌا المرض وما مقدار توابعƦǋ يوجد ƻالمنتقلة عبر الحدود وأين وكي ǎباألمراض األخر.  

ويجب أن يدý تحليý المخاطر على كمية المجهود الǎƦ يحتاƜ إليǊ لكى يوƴùư فùى خطùة                  
            ǉƦǋ لمقاومة المرض واإلمكانيات السابقة لرعاية ونشاطات Ɩالمختار ǅمن المها ǅوك Əالطوار

تحديƚ بانتƲاǅ واألخƦ فى االعتبùار تƺيùر الùƲروƻ     الخاطر ويحتاƜ تحليý المخاطر إلى  الم
    .داخý وخارƜ القطر

  
  :Ƌستراتيجية المƾاومة

 إستراتيجية المقاومة كý اإلجراءات التى تتخƦ لتقليý خطورƖ دخوý واستقرار المرض            تتưمن
اطر واالستراتيجيات الممكùن     واưعة فى الحساب المخ    FMDفى البلد أو األماكن الخالية من       

      ýǚالمخاطر من خ ǉƦǋ ýعليها لتقلي ýالحصو ƴưد          وùان بحùات القطعùوابط على تحركư 
   . االستيراد لكý من منتجات الحيوان وبقاياǉووư ƴưوابطالحدود 

  
ƍر لخطة الطوارǀير المبƤƟالت:    

مكن التعرƻ عليها حتى    لتƋكد من أن الحمى القǚعية ي     لوتشمý كý األولويات التى تحتاƜ إليها       
 الوبائية فى البلد ولتحديد النجاƟ فى معسكرات التخلص من المùرض            الحالةƿبý أن تصý إلى     

 الوبائية مثý ميكانيكية تùسجيý المùرض   تواإلمكانياوتشمý الخطة الرƿابة السلبية واإليجابية  
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وان من أجýù    الطارƏ وأنƲمة المعلومات الصحية للحيوان وتدريب المشرفين على صحة الحي         
  .التعرƻ على المرض وبرامƝ المعرفة العامة

  
ƭمن المر ƫوابط والتخلƮستراتيجيات الƋ:    

            ǅعية ثǚالمطلوب فاعليتها الحتواء وباء الحمى الق Ɲاإلستراتيجيات والبرام ǎا المحتوƦǋ ýيشم
 تتابƴ التقدǅ للسيطرƖ علية والتخلص منة خýǚ التحجيǅ والحجر الùصحى والùسيطرƖ علùى              

ý يù تحركات القطعان والتخلص من المصاب منها ومعسكرات التحصين الهادƻ بطريقùة تقل           
ǁلƦ تصادية المترتبة علىƿالتخلص من المرض.الخسائر اال ƾكيفية تحقي ƻكما تص .  

  
   :الترتيبات المنưمة لطوارƍ مرƭ الƟمى الǘƾعية

عامý مƴ برامƝ صحة الحيوان     التركيب اإلدارǎ للخدمات البيطرية التى تǅ تطويرǋا أساساŹ للت        
              ƻصùي ǎا المحتوƦǋ الطارئة على المرض ففى Ɩللسيطر ýأن تتكام Ɩرورưالروتينية ليس بال
الترتيبات المنƲمة التى توƴư فى مكانها عند وجود طوارƏ لمرض الحمى القǚعية حتى أن              

        Əالطوار ƻروƲ ƴببراعة لتتجاوب م ƻرورية تكثưالموارد ال ýك.     ƻùالترتيبات تختل ǉƦǋ 
   .لبيروƿراطية فى البلداحسب البنية التحتية وإمكانيات خدمات الطب البيطرǎ واألنƲمة 

  
   :الخطط المدعمة

الخطط المدعمة تحت الخطط التكنولوجية وتشمý خطط التمويý والموارد والتشريƴ وإنها من            
  .مرض معسكر التخلص من الفشýمفتاƟ نجاƟ أو ǋى األǋمية الحيوية و

  
üخطط العم:   
 ƾة              واألساليب إنها الطرùة األوليùالمختلفة للخطة بداية من المرحل ýالمراح ýك ǅالتى تستخد 

  . نهاية مرحلة التخلص من المرضوالتشخيص وحتى للفحص 
  

   :الملƾƟات
 ǋناƿ ǁائمة بƋسماء وعناوين االتصاý وتشمý أرƿاǅ التليفونات والفاكس والعناوين االلكترونيùة           

  .قات لخطة الطوارƏلحيمكن وưعها كم التى
č. العالمية المرجعية والمنطقية ýالمعام.  
Ď. مات العالمية التى يمكƲأن نالمن ǅواستشارات مساعداتتقد .  
ď. وانين صحة الحيوان القوميةƿ.  
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Đ. بلد ýأشياء متخصصة لك ǎا  
  

ƭطبيعة المر:  
ƻو فيروس حوصل           :تعريǋاالنتشار و Ǒو مرض عالǋ عيةǚصيب  ى يعد مرض الحمى القùي  

لحيوانات Ʀات الƲلƻ المشقوƾ ورǅƹ أنة ƹير مميت فى الحيوانات البالùƺة إال أنùة يùسبب                 ا
خسائر إنتاجية كبيرƖ وǋو من العوائƾ الكبيرƖ للتجارƖ العالمية لحيوانات المزرعة ومنتجاتهùا             

  .باإلưافة إلى كثرƖ النفوƾ فى الحيوانات الصƺيرƖ وخاصة الحمǚن والخنازير
  

  عالمǏالتوزيƲ ال
يعتبر مرض الحمى القǚعية من األمراض المستوطنة والمنتشرƖ بكثرƖ فى العديد من الùبǚد              

بùا وشùماý ووسùط      وأما أور .فى أفريقيا والشرƾ األوسط واسيا وأجزاء من أمريكا الجنوبية        
 Ǒوالكاربيى فه ǁأمريكا والباسفي ƾخالية من المرضمناط  

 ƴية كان توزيưالمختلفة من المرض كما يلىلعتراتاوفى السنوات العشر الما :  
č.  النوع( O ) حديثا فى المملكة Ǌدخول ƴفى أسيا وأجزاء من إفريقيا وأمريكا الجنوبية م 

 .المتحدƖ وأجزاء من ƹرب أوروبا

Ď.  النوع( A ) فى أسيا وأجزاء من أمريكا الجنوبية وإفريقيا. 

ď.  النوع ( Asia 1 )أوروب Ǒƿايوجد فى أسيا وجنوب شر. 

Đ.  النوع ( SAT ) فى إفريقيا وشبة الجزيرƖالعربية .  
đ.  النوع( SAT2 )فى إفريقيا وشبة الجزير Ɩالعربية .  
Ē.  النوع( SAT3 ) فى جنوب إفريقيا .  
ē.  النوع( C ) إفريقيا ƾفى جنوب أسيا وشر . 

    Ɩويعد تطور العتر )O (           رضùالم Ɩالحديثة تصورا جيدا لمقدر ǅفى األعوا Ǒكوباء عالم
 حيƚ أن أوý تعرƻ علùى ǉƦùǋ         .سريƴ والمفاجƐ على المستوǎ العالمى    على االنتشار ال  

       ǅالهند فى عا ýفى شما Ɩالعتر)čĕĕč(      ýانتشر منها إلى نيبا )čĕĕď (   ةùوالمملكة العربي
فى شرƾ (إلى أوروبا    ثǅ   ومن ǋنا إلى اƹلب دوý منطقة الشرƾ األوسط       )čĕĕĐ(السعودية  

والùصين  ) čĕĕĔ(ويونان  ) čĕĕĒ(ǚديƫ  وبنج) čĕĕĒ(فى  )وبلƺاريا واليونان   –تركيا  
وروسيا ومنƺوليا وجمهورية كوريا وجنùوب إفريقيùا        )čĕĕĕ(وتايوان وتايǚند وماليزيا    

)ĎČČČ (وايرلندا وفرنسوف Ɩولندا ى المملكة المتحدǋا و)ĎČČč (.  
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ƒالمسب:  
من عائلة   ) APTIHOVIRUS( فيروس مرض الحمى القǚعية ǋو احد أفراد االفثوفيروس         

  )MM25(والفيروس من النوع ƹير المƺطى  ) PICORNAVIRIBAE( البيوكورنا 
      ýبدراǋتركيب اكوزا Ǌفى القطر ول)LCOSAHEBRAl (      من الحمض ǎعلى جز ǎويحتو

  (VP1- VP2–VP3–VP4)  نسخة كý من أربعة بوليبيتيدات تركيبةČĒالريبونيوكليǁ المفرد و 
      ǎالتركيبات يحتو ǉƦǋ من(VP1) األنتيجي          ǅساùوين األجùمية فى تكǋات األƦ نات األساسية

 .التعادلية فى العوائý المصابة

 ƿناǉ Ē عيةǘƾمى الƟال Ƨيروƺ نواع منƈ       
A – O – C – SAT – SAT2 – SAT3 – Asia  

    ǉƦǋ ýك ƚد           العترات نفس اإلصابة التى   وتحدùال يوج Źاùولكن مناعي Źإكلينيكيا Ɩال يمكن تمييز 
ألنواع المختلفة لفيروس المرض ويمكن تميزǋا باالختبارات الùسيرولوجية         مناعة تقابلية بين ا   

 ýاختبار التعاد ýالمختلفة ويشم( VNT)  ýوتثبيت المكم ( CFT )   دùواختبار األليزا ويوج 
   ýك ýداخƖير األنتيجينى            عترƺوالت Ɩالقريبة والبعيد Ɩير األنتيجينات فى العترƺفيها ت ǅمساحة يت 

 أن تحليý العترƖ المختلفة من فيروس الحمى القǚعية حùسب   ( A )النوع أكثر ما يكون فى 
الوƴư األنتيجينى أو الوراثى مهǅ جداŹ فى دراسة وبائية المرض وكƦùلǁ إلختيùار أنùسب                

Ɵاللقا ǅيستخد ƚللمنطقة حي Ɵالعترات لتكوين اللقا.  
 والقلويùة ويعتبùر     ويعتبر فيروس الحمى القǚعية من الفيروسات الحساسة لحاالت الحموưة        

 pH 11 وفùوpH 4  ƾ ولكن كý العترات يقƻ نشاطها تحùت  pH 7.4-7.6أكثر ثباتا عند 
المهùǋ ǅùو    و المƌùثر     العامý وǋناǁ بعض االختǚفات بين العترات فى القيǅ المتوسطة ولكن        

 درجة Đ عند درجة حرارpH 6.7-9.5 ƖالحرارƖ ويحتفƲ الفيروس بمقدرتǊ على العدوǎ عند 
  .و أýƿ ويقƦǋ ýا المستوǎ بارتفاع درجة الحرارƖأ مئوية

وتƋثير الحرارƖ على ƿدرƖ الفيروس على العدوǎ فى الوسط البسيط ويحتفƲ الفيروس بقدرتùة              
               Ɩلمد ǎعلى العدو Ɩمعلقات من الفيروس بالمقدر Ʋويمكن أن تحتف ǅألكثر من عا ǎعلى العدو

Ĕ – čČ      رفةƺال Ɩفى حرار ƴأسابي ĎĎ   Ɩولمد ńǅčČ ǅأيا      Ɩ37 عند درجة حرارċǅ     ǉƦùǋ ƾوùوف 
  .الدرجة يكون تثبيط الفيروس أكثر سرعة

 شعاع الشمس لǊ فقط تƋثير ưعيƻ على الفيروس ويرجƴ التƋثير البيئى لتثبيط الفيروس إلùى              
وتعتبر   الحرارƖ  عندما ترتفƴ  وكƦلĒČ %ǁ أýƿ من     النسبية تƋثير الجفاƻ عندما تكون الرطوبة    

  .نواع المطهرات فاعلية ưد الفيروساألحماض والقلويات أكثر أ
  

  



 Ďē

  المưاǉر الوبائية
ǌابلة للعدوƾنواع الǓا   

 الماشية والجاموس والخنازير واألƹناǅ والماعز والƺزالن ولكن المرض         ةمن الحيوانات األليف  
 تأشد خطورƖ فى الماشية والخنازير وأما الجماý والǔما فƋنها أƿ ýƿابلية للعùدوǎ والحيوانùا              

بالرǅƹ من ندرƖ حدوƚ عدوǎ من األفيùاý         و .ت الƲلƻ المشقوƾ فƎنها ƿابلة للعدوǎ     البرية Ʀا 
والقنافد وبعض القوارض فهناǁ تسجيǚت على ƿابليتها للعدوǎ ويعتبر الجùاموس األفريقùى             

  .عليǊ رǅƹ أن الصورƖ اإلكلينيكية نادراŹ أن تǚحSAT Ʋشائƴ العدوǎ بالنوع 
     ǚبعض عترات فيروس الحمى الق ǁناǋ         ýاùمى لبعض أنواع الحيوانات ومثƲابلية عƿ عية لها

 الǎƦ ينتشر بين الخنازير فى اǓونة الحالية فى شرƾ أسيا وإن عدوǎ اإلنùسان   ƦOلǁ النوع 
      Ɩعيفة ونادرư يةưمر Ɩائمة ولكن فى صورƿ. اإلنسان الفيروس فى         و ýد يحمƿ ýحا ýعلى ك

  .اض مرưية ساعة بدون Ʋهور أǎ أعرĐĎجهازǉ التنفسى ألكثر من 
  

ǇƊاƾوب Ƨيروƻمعيشة ال:  
 حمايùة ùưد     أكتùسب يمكن أن يبقى فيروس الحمى القǚعية فى البيئة لفترات طويلة طالما            

   .الجفاƻ والحرارƖ واأليون الهيدروجينى
üاƙالفيروس      م ƫيمكن أن يعي Đč       فى مواد برازية أو ǅيو Ē      أشهر فى الطين فى الشتاء و ĕď 

 أياǅ على سùطƠ التربùة فùى         ď سطƠ التربة فى الخريƻ أو        يوǅ على  ĔĎيوǅ فى البوý أو     
               Ƣات المناƦ دǚوأما فى الب ýالمعتد Ƣات المناƦ دǚات فى البƲحǚالم ǉƦǋ د اكتشفتƿو ƻالصي

فى العائý وتشتمý المسار المرưى للفيروس فùى         .الحار فتكون فترƖ بقاء الفيروس أýƿ كثيرا      
ǅد .الجسƿ        ليلة من         وجد أن الجهاز التنفسى أكثرƿ وجرعة Ɩفى الحيوانات المجتر ǎالعدو ƾطر

 الطريƾ الشائƴ لدخوý الفيùروس      ǋو الجهاز التنفسى    وعادƖالفيروس يمكن أن تƲهر المرض      
  .ن الحيوانات المجترƖكثر ƿابلية للعدوǎ عن طريƾ الفǅ مفى الخنازير ولكن ǉƦǋ الحيوانات أ

لجلد أو الƺشاء المخاطى نتيجة التƦƺية      كƦلǁ يمكن أن يدخý الفيروس عن طريƾ الجروƟ فى ا         
ببƦور الحشائƫ واألطعمة الخشنة أو عند تعفن الحوافر أو الكùدمات مùن ماكينùة الحليùب                 

  .واألƲافر عند مسǁ مخصǅ الماشية
بعد عملية التنفس فƋن القطرات المحملة بالفيروس تنتقý بالحركة الهدبية فى الجهاز التنفùسى              

بعد التكاثر األوý فى ƹشاء الحلƾ والƺدƖ الليمفاوية المحلية ينتقýù           العلوǎ إلى منطقة الحلƾ و    
الفيروس عن طريƾ تيار الدماء إلى األماكن األخرǎ والتى تشمý األعưاء الƺديùة والعقùد               
             ýùرع والمهبưùال ǁلƦوك ƻǚƲواأل ǅالف Ɯوخار ýئية داخǚواألنسجة الط ǎالليمفاوية األخر

  .قلب فى الحيوانات الصƺيرƖ الهدƻ الثانى لعدوǎ الفيروس العưلةوالقلفة فى الƦكر وتعتبر 
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 ýسوائùùرزات والùùاإلف ýùùر وكùùواء الزفيùùǋ ىùùف Ɩرùùات كبيùùروس بكميùùرز الفيùùويف                   
  ýمث )  ƚالرو–   ýاللبن   - البو -  ǎالمنو ýالسائ (  Ɯرùويخ Ɩت المنفجرǚمن الحويص ǁلƦوك

 ďČČČ أكثر مùن     بكثافة تصý إلى  ǋواء الزفير   الخنزير كميات كبيرƖ من الفيروس محمǚ فى        
  Ɩما تفرز ƻعư           Ɩة بمدưهور أعراƲ ýبƿ الماشية ويبدأ إفراز فيروس المرض Đ    اƦùوله ǅأيا 

 أياǅ بعد Ʋهùور الفقùاƿيĐ – Ē       ƴأǋمية كبيرƖ فى وبائية المرض ويتوƻƿ إفراز الفيروس من          
      لمùدƖ يùوǅ     بثرات الحùافر   عندما يبدأ Ʋهور األجساǅ المưادƖ للفيروس ويبقى الفيروس فى        

 األƻǚƲ مصدر لعùزý الفيùروس عنùد          تعتبر  الفǅ لƦلǁ  بثراتأو يومين أكثر من بقائة فى       
  .تشخيص المرض فى الحاالت المتقدمة

منوǐ وماشùية التجùارب بعùد       ولقد تǅ اكتشاƻ فيروس الحمى القǚعية فى اللبن والسائý ال         
ďĎ  ويوماĒđ  Ǒإلى     وبعد الشفا . يوما على التوال ǁناǋ ء االكلينيكىĔ%.  ùمن الماش   Ơصبùية لت

   ǉƦǋ على إنها       حاملة للفيروس وتسمى ƻن      لفيروس  حاملة ل  زجالة الحماس وتعرùر مùبعد أكث   
ĔĎ   األولى    منيوما ǎالعدو  Ü           ǅوùوالجزء االمامى من البلع ƾالحالة تنشا فى منطقة الحل ƖƦǋ

         ýنوعية العائ ƴم ƻالفيروس تختل ýد       واستمرار بقاء حمùƿو ǎأخر ýالفيروس وعوام Ɩوعتر
    الماشùية   وجùد أنهùا فùى     سجلت أطوý فترƖ لحمý الفيروس لǖنواع المختلفة من الحيوانات          

đ,ď  سنة و ĕč   و ǅناƹǖشهر ل Đ     أشهر للماعز و đ          Ǒùاموس األفريقùر للجùنوات أو أكثùس     
لحلƾù  ويمكن الكشƻ عن وجود الفيروس علǑ فترات عن طريƾ البروبùانƝ مùن منطقùة ا               

ǅا              .والبلعوùت عليهùƿبمرور الو ýوالكمية ومرات وجود الفيروس عند جمعها تق  Ü  رùوتعتب
الƺزالن والǚما أýƿ الحيوانات حمولة للفيروس وǋناǁ القليý من المعرفة عن حمولة الجاموس             

 والخنازير من الحيوانات الحاملة للفيروس لفترات طويلة ويتوƻƿ إفراز الفيùروس            .للفيروس
  . أسابيƴ من بداية العدوď-Đǎعد فيما ب

  
  :Ǐƺ منتجات الƟيوانات

 بعùد   الرومىوبالرǅƹ من تثبيط فيروس الحمǑ القǚعية فǑ اللحوǅ التǑ تǅ فيها عملية التيبس              
وكƦùلǁ نخùاع    والمجمدƖ  الƦبƠ إال أن الفيروس يبقǑ لمدƖ طويلة فǑ الƺدد الليمفاوية المثلجة            

ترƿ ƖصيرƖ فǑ األحشاء ومن المنتجات الحيوانية التى يبقùى          العƲاǅ وبقايا الدماء المتجمدƖ ولف    
لحùوǅ المقùددƖ    مý اللحوǅ المملحة ƹيùر المùشوية وال       فيها الفيروس حياŹ ولفترات طويلة وتش     

ǎير المبستر وبعض منتجات األلبان األخرƹ واللبن Ơوالجلود حديثة التملي.  
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ƭالمر üاƾانت:   
راض عدوǎ وتعتبر الخنازير من العوائý المهمة فùى         يعتبر مرض الحمى القǚعية أكثر األم     

زيادƖ كميات الفيروس لقدرتها على العدوǎ عن طريƾ الفǅ وƿدرتها على إفراز كميات كبيùر               
من الفيروس فى ǋواء الزفير وتعتبر الماشية من الحيوانات الدالة على المùرض لحùساسيتها               

راض بùصورƖ كǚسùيكية وƲهùور       الكبيرƖ للعدوǎ عن طريƾ الجهاز التنفسǑ وƲهور األع       
جب أن ننوǉ أنǊ ليست كý عترات الحمى القǚعيùة          ويالعترات دون Ʋهور أعراض واưحة      

تتصرƻ بالطريقة نفسها وبائياŹ أو أنها لها المưمار نفسة فى ƿابلية الحيوانات للعدوǎ ويمكùن               
  -:أن ينتقý فيروس مرض الحمى القǚعية بطرƾ كثيرƖ أǋمها

  :اƟǗتǀاƿ المباشر
               ǅùǋأ ǉƦǋ وتعتبر ǅبين الحيوان المصاب والسلي ǁاالحتكا ƾالمرض عن طري ýيمكن أن ينتق

  ǎالعدو ýى             .وسيلة لنقùدتها فǋشاùمعيار لسرعة االنتشار والتى يمكن م ǅأن كثافة االزدحا
أكبر سرعة باألماكن المكثفة بالحيوانات ونتيجة مùستوǎ التحùدǐ الناشƐù عùن تكùدس                

محيطة بǊ وبالعكس إن انتشار المرض  فǑ المراعǑ الواسعة فǑ البǚد            الحيوانات  والبيئة ال   
  اءتنتشر مستويات الحماية الصادرƖ عن شùف       ويمكن أن    .Ɩ يمكن أن يكون أكثر كموناŹ     رالحا

ƴالقطي Ǒالفيروس ف ǐتحركات عدو Ǒعل ƴأو تحصين القطي.  
و التطهيùر أو القùص      التجمعات الحيوانية عند مناطƾ الشرب والمياǉ أو أماكن التحصين أ         

       Ɩدùانتشار المرض للقطعان واألماكن الجدي Ǒعل ƴيشج ýالبشر أو القواف ýا أو نقǋيرƹإن .و 
 وفǑ  .المرض سريƴ االنتشار مƴ تحركات الحيوانات المصابة مروراŹ باألسواƾ والمعارض         

              Ǒùف Źمهما Źهور األعراض دوراƲ ýبƿ الفيروس ýتحم Ǒا الخصوص تلعب الحيوانات التƦǋ
  .ر المرضنش

إن دور الحيوانات الحاملة للفيروس فǑ نشر العدوƹ ǎير مƌكد ألنǊ لǅ يتǅ انتقاý المùرض                
Źالماشية تجريبيا Ǒمن الحيوانات الحاملة للفيروس إل.  

ولكن ǋناǁ شواǋد من أفريقيا النتقاý الفيروس من الجاموس الحامý لǊ وكƦلǁ الماشية تحت              
  . أكبر للحيوانات وƿد تكون أحداثǊ نادرƖالƲروƻ الحقلية وƦǋا يتطلب احتكاكا

  :اƟǗتǀاƷ ƿير المباشر
ينتشر فيروس مرض الحمǑ القǚعية بسهولة ميكانيكياŹ عن طريƾ المواد الƦƺائية والفرشùة             
            ƾùالحيوانات وعن طري ýعربات نق Ǌواألدوات وأماكن مبيت الحيوانات والعربات وخاص

 كاللعùاب    المùصاب  فيروس من إفرازات الحيùوان    إلƣ  وǉƦǋ المواد الملوثة بال     ....المǚبس
ùƿادراŹ علùى   واللبن والبوý والروƚ وللƲروƻ المناخية دور فǑ طوý مدƖ بقاء الفيùروس          
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 ǎالعدو ƚإحدا Ü              د يكونƿ الحيوانات ǉƦبه ýاتصا  ǅين لهƦالل ýإن األطباء البيطريين و العما
ǐأخر Ǒفيروس المرض من مزرعة إل ýانتقا Ǒدور ف ǅله.  

ǃمامة للخنازيرطعاƾال :  
إن المخلفات ƹير المطروحة والتǑ تحتوǐ علǑ الفيروس فǑ بقايا اللحوǅ الملوثة ومنتجات             
األلبان لها المقدرƖ الكبيرƖ لنشر العدوǎ وإن بقايا األƦƹية المتخلفة من الطيران و المراكùب       

  .ن المرضيعتبر أكبر مصدر للعدوǎ ومسئولة عن كثير من الحاالت المنتشرƖ عالمياŹ م
Ƨيروƻملة بالƟالم Ɲنتشار عن طريق الرياǗا:  

                 Ǒùة فùلكثير من األوبئ ƚد حدƿ Ɩلمسافات بعيد Ɵالريا ƾيعتقد ان انتشار المرض عن طري
 كǅù علč     Ǒù.با ورǅƹ أن معǅƲ انتقاý األوبئة عن طريƾ الرياƟ يحدƚ علǑ مùسافة            وأور

 čĕĔčفǑ جزيرƖ ويت عùاǅ       عبر المياĎđČ    ǉاألرض إال أنƿ Ǌد حدƚ انتشار علǑ مسافة         
 اتجاǉ الرياƟ إلǑ الماشùية      مƴونموƜƦ االنتقاý عن طريƾ الرياƟ يكون عامǊ من الخنازير          

            ƴƿالموا ǉƦǋ Ǒكثافة عالية من القطعان ف ǁناǋ أن تكون ýوالمحتم Ü     وع أنùا النƦǋ ويتطلب
    ǋسرعتها واتجا Ǒبطيئة وثابتة ف Ɵة   تكون الرياùوجود رطوبة نسبية عالي ƴها م) ƾوùفĒČ  

مư ƴعƻ تƋثير حرارƖ الشمس وƹياب األمطار الƺزيرƖ ولǅ يǚحƲ انتقùاý الفيùروس              ) %
Ǒف Ɵالريا ƾمن عن طري ǎاألوسط وأأفريقيا  أ ƾتينية وأأسيا  و أالشرǚأمريكا ال.  

  :التربية الصناعية
اعƿ Ǒد ينتقý فيروس الحمǑ القǚعية عند استخداǅ سائý منوǐ ملوƚ فǑ عملية التلقيƠ الصن             

وال يشكý انتقاý األجنة أǐ خطورƖ فǑ نقý المرض عند مراعاƖ جمƴ وƹسý األجنة وتكون               
  .) ( IETSمنطقة الخصوبة سليمة باستخداǅ البروتوكوالت المقترحة بواسطة

  
ƭالمر üاǀشƈ:  

إن دخوý الفيروس فǑ أماكن وبǚد خالية من اإلصابات السابقة أو دخوý نùوع جديùد مùن                  
  .حباŹ بانتشار شديد للوباء وزيادƖ نسبة اإلصابةالفيروس يكون مصا

    
  
   
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  الرابعالفصل 
  

  االشرتاطات الفنية والصحية والبيئية
  تها يف مزارع األبقار و اجلاموساالواجب مراع
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  الواجƒ اǗشتراطات 
   الجديدة اǓبƾار والجاموƧمراعاتها عند Ƌنشاƅ مزارع

  
ŷǗوƈ: Ʋالموق    

č.  عن ýمحاط بسور بارتفاع ال يق ƴƿأن يكون الموďبوابة متر و  Ǌأن يكون ل.  

Ď.  أن يج     ƈبحوض تطهير للسيارات و ýهز المدخ         ǅتùى أن يùعل ýالدخو ýبƿ فرادǖخر ل
تجديد مياǉ التطهير يوميا والتخلص اǓمن من مياǉ التطهير مƴ اسùتخداǅ المطهùرات              

Źمنة بيئياǓا. 

ď.         عن  أن تبعد المزرعة عن المساكن و المزرعة   ǎالمزرعة األخر )ďČ    Źراùى  )  متùف
ǎالقر                ǎرùة األخùن المزرعùة عùساكن و المزرعùن المùوأن تبعد المزرعة ع              

 )čفى المدن) تر ميلو ك . 

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

đ. من المساكن Ɩالسائد Ɵتحت الريا ƴƿأن يكون المو. 

Ē.          ǅستخداǚل Ơصال ǉبمصدر ميا ƴƿل يجب أن يزود المو ƾصحة      مطابùر الùرار وزيùق
   ǅƿوالسكان رčČĔ   لسنة čĕĕđ            ǉاùن ميùتخلص مùمنة للƈ بوسيلة ƴƿوأن يزود المو 

 .الصرƻ الصحى
 
ŷانياƙ: ان المبيتǀم   

č.            أكثر من ƴوالتى تس ýالكام ƻات السقƦ تزويد أماكن المبيتčČČ     رùخƈ حيوان بباب 
 .مانية أمتارللطوارƏ واإلنقاƦ ويكون بعيداŹ عن الباب األوý بمسافة ال تقý عن ث

Ď. يوجǊالمناسبة والتهوية الصحية Ɩاءưǘالمبنى ل . 

 ). الوجة البحرǎ (ن اتجاƖ العنبر من الشماý للجنوبفى المناطƾ الشمالية يكو  . أ 

 .)الوجة القبلى (ون اتجاƖ العنبر من الشرƾ للƺربفى المناطƾ الجنوبية يك . ب 

 Ɯ .      اưالطبيعية   أن تكون الفتحات الخاصة بالتهوية واإل Ɩالشبا(ءǁبي (ýتمث  đ-čČ %
 .مساحة األرưيةالمن 

      بارتفùاع  و أعلùى مùن مùستوǎ الحيùوان       ) الشبابيǁ  ( أن تكون فتحات التهوية       .د 
č,Ďđمن الحائط ǎمتر فى الجزء العلو .  
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ď. ية العنابرưأر: 

 ويجب القطƴ يومياŹ أو كý يومين على األكثر بشرط التخلص            :ترابية ƺى الƾرǌ    . أ 
ƴم ƴالقط Ɲمن من نواتǓالتتريبا Ɩإعاد . 

              علùى فتùرات تتùراوƟ مùابين    ويجب القطƴù   :رملية ƺى المناطق الصƟراوية  . ب 
čđ- ďČ   ǅافة           يوưإ Ɩإعاد ƴم ƴالقط Ɲمن من نواتǓعلى األكثر بشرط التخلص ا

ýالرما. 

 Ɯ . ية المربط      :المدبشةưأر ƫتدبي ǅباستمرار    ويشترط أن    يت ýالبو ƻبتصري Ơتسم
 .منǊالتخلص اǓمن ويتǅ تجميƴ الروƚ و

     سǅ  وبعùرض     čĎ – čđ  فى العنابر المƺلقة ويكون سمǁ األرưية      :سانيةالخر  .د 
ď    ýافة وبميƲمتر لسهولة الن č%       Ǒưوالعر Ǒالطول ǉاالتجا Ǒأن تكون   علىف 

  .ƿناƖ تجميƴ البوý فى وسط العنبر

ď. يعةƮالر üالعجو ƅيواƋ نǀماƈ:  
 متر من األرùưية     ƴČ,đ ترǁ مسافة    م)  متر   ƹ )Č,Ĕ x č,ďرƻ أو وحدات إيواء     

) ƾالمرف ǅبالرس Ơưو موǋ كما.(  
Đ. يوانƟن الǀات مساƾƟمل:  

 متùراĕ – čč   Ź (  حيùوان مùساحة      ĎČيخصص مكان خاص للوالدƖ لكý      يجب أن   
  Źوارتفاع السور    )مربعاč,đ     متر وعرض الباب č,ď     يةưاألر ýمتر ومي č %   ىùف

ƚوالرو ýالبو ǐمجر Ɩاتجا.  
đ. يرانƙائر الưƟ:  

  .) أمتار Đ – Ē(  متر وطوď,đ ýال يقý عرض الƺرفة عن يجب أ
Ē. اللبن Ʋة تجميƺرƷ)  اللبن ƚنتاƋ ƒسƟ(: 

 . لتر يوميا čČČĄ متر لكمية اللبن أعلǑ من ď × ď,Ēمساحة   . أ 

 .) لتر čČČ – ĎČČ( متر لكمية اللبن ď,Ē × ď,Ēمساحة  . ب 

 Ɯ .   مساحةď,Ē × Đ,Ē متر لكمية اللبن )ďČČ – ĐČČ لتر (. 

 . لترĐČČ متر لكمية اللبن أكبر من Đ,Ď × Đ,Ĕمساحة   .د 

 ǁأو سùيرامي   التنƲيƻ و الحوائط من السيراميǁ وأرùưية خرسùانية           سهلةوتكون  
      ǉمصدر للميا Ǒرفة علƺال ǐة       النقية  وتحتوùة طبيعيùبتهوي Ɩومجهز ƻومصدر للصر   

وبƋحواض لƺسيý االوانǑ وأرفƻù خاصùة بùاألوانǑ         ) مراوƟ سحب   ( أو صناعية   
  .الباب الرئيسى من ƹرفة الحلب ومن ƿريبة ƹرفة تجميƴ اللبن وتكون 
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ē. üن العزǀماƈ: 

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

  
Ĕ. يةƤƸن التǀماƈ: 

 .علǑ طوý الطوالة) على األýƿ  (  سēđǅيخصص لكý حيوان يجب أن   . أ 

 . والقƫسجب أن تكون أماكن التƦƺية ƿريبة من مخازن العلƻ والدريي . ب 

 Ɯ .  يجب أن يكون سعة حوض الشرب )č( متر مكعب  ýلك )ĎČ – Ďđ حيوان (  
  

    بيئة العمƙ: üالƙا
č. Ɯوالخرو ýالدخو ýبƿ افة الشخصية للعاملينƲاليومى بالن ǅتماǋيجب اال. 

Ď. اǋافتها وتطهيرƲن Ɩبس الشخصية ومراعاǚالم ƻǚبخ ýبس للعمǚيجب تخصيص م. 

ď. ن أماكتوفير يجبýعن أماكن العم Ɩبس العاملين بعيدǚم ƴمخصصة لخل . 

Đ.    المزرعة بخلو العاملين من األمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان          يجب أن ǅتلتز
رعùة للرƿابùة الùصحية طبقùاŹ        واالحتفاƲ بالشهادƖ الصحية ويخƴư العاملين بالمز     

  .لǖوưاع التى تقررǋا وزارƖ الصحة

đ.  ت كافية للحماية من أشعة الشمسيجبǚƲتوفير م. 
 
   التطهير والمطهرات:رابعا

 ويجب  )الفورمالين ومشتقاتة والفينوالت     مثƹ ) ýير اǓمنة بيئيا  يمنƴ استخداǅ المطهرات    
 .هيراستخداǅ البدائý اǓمنة بيئيا فى عمليات التط

 
ŷات الصلبة والسائلة :خامساƻالمخل   
č.    العنابر      يجب أن ýسيƹ ǉميا ƻصر ǅالمحلب     يت ýسيƹ ǉميا Źاưوأي   ƻعلى شبكة الصر

ألƿرب محطة  ) كسحها  (  ورفعها   مسمطةالصحى أن وجدت أو تجميعها فى خزانات        
مطابقùة  يجب أن تكون سùوائý الùصرƻ        لمعالجة الصرƻ الصحى بصفة دورية و     

          القùرار الùوزارǎ رǅùƿ     و čĕĒĎ لùسنة    ĕďاردƖ فى القùانون رǅùƿ       للمحددات الو 
ĐĐ لسنة ĎČČČ.  

 



 ďĐ

Ď. المخلفات الصلبة الحيوانية      يجب ƴتجمي  )  ƚمن العنابر بصفة دورية فى أماكن      ) الرو
  .محددƈ Ɩمنة بيئيا لǚستفادƖ منها

ď.   ة         يجبùالمخلفات الصلبة الحيواني ýطية عند تداوƺعربات محكمة الت ǅاستخدا   ýùداخ 
Ơالتيارات الهوائية وانتشار الروائ ýمن فع ýالمزرعة للتقلي Ɯوخار. 

  
ŷدوية:سادساǓصينات واƟالت Ƶوارƺ    

التخلص األمن من العبوات الزجاجية والبǚستكية والمعدنية للتحùصينات واألدويùة           يجب  
 .عن طريƾ الحرƾ فى محارƾ خاصة مجهزƖ ومطابقة للمواصفات المصرية

 
ŷية  الت:سابعاƤƸ  

Ɩمراعا                ǎن اùة مùة وخاليùنباتي ƾùئǚالمقدمة للحيوانات ع Ɩالمركز ƻǚأن تكون األع 
على أن تكون كميتها تتوافƾ مÜ       ƴù أن تكون خالية من السموǅ الفطرية      و إưافات حيوانية 

ها عواملها الوراثيùة ويجùب أن       ة للوصوý إلى أعلى إنتاجية تسمƠ ب      االحتياجات الƦƺائي 
   .أو القƫ خالى من العفن وكƦلǁ أيưاŹ السيƜǚيكون الدريس والتبن 

ŷامناƙ: دةǗالو   
الùتخلص مùن فǚưùت      يتǅ  يجب أن تكون الوالدƖ  فى حجرات خاصة سهلة النƲافة و          

Ɩومطابقة للمواصفات المصرية)المشيمة (الوالد Ɩخاصة مجهز ƾفى محار . 

  
ŷلبان :تاسعاǓا ƚنتاƋ   
č.  األلبان Ɯأن يكون اليجبفى مزارع إنتا Ǒلƈ ƻأو نص Ǒلƈ حلب. 

Ď.    األلبان فى خزانات ستانلس      يجب ان ýائية    ( تنقƦƺالخاص بالمواد ال (   Ɩمعزولة و مبرد
ǅألماكن االستخدا.  

ď.    يجب أنǅو  يت ýسيƹ   أ ƻيƲتن          Ɩفتر ýك ýبƿيوميا و ǑلǓوانى الحلب ووحدات الحليب ا
 .حلب

Đ.    ساخن           يجب أنùاء الùحلب بالم Ɩفتر ýك ýبƿ رع األبقارư ýسيƹ ǅيت     ƻùالتجفي ǅùث
   .بمناشƻ ورƿية ƿبý الحلب

đ. األلبان Ʋمواد كيماوية تماما فى حف ǎأ ǅاستخدا ƴيمن. 

  
  
  



 ďđ

ŷق :عاشراƺوالنا ƭمراǓا   
č.   ǅن             اإلنسان والحيوان  تحصينيتùم ýùن أن تنقùد األمراض المشتركة والتى يمكư 

  .الحيوان لǘنسان

Ď. فى محار     يجب ƾخاصة مطابقة للمواصفات ا     التخلص من الناف ƾ صريةùلم   ƾارùلمح 
 . ǋيئة التوحيد القياسىعن والصادرƖ المخلفات البيطرية

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

  
   اشتراطات عامة :الƟادǌ عشر

č.  ƹ الرعاية       إعداد ǅƿوطا ǐللطبيب البيطر Ɩبيطرية   ( رفة مجهز Ɩعياد (ƚون   بحيùتك 
ǎالبيطر ƻالمزرعة تحت اإلشرا. 

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

 .)القوانين المنƲمة للتراخيص ( التشريƴ الخاص بالمنشƖƋ   . ب 

 Ɯ .   الحيوانية Ɩاالشتراطات البيئية لمشروعات الثرو ýالجاموس –األبقار ( دلي  .( 

والجهùات  وكيفية التخلص األمن منهùا       وكمياتها   أنواع المخلفات الصلبة والسائلة     .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. البيطرية التابعة لها Ɩالمزرعة بالوحد ýتسجي. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ďĒ

  



  
  وزارة الدولة لشئون البيئة

  جهاز شئون البيئة
  قطاع اإلدارة البيئية 

  اإلدارة العامة للتفتيش البيئى
  
 

  
  

  منوذج إرشادى
   

 األبقار واجلاموس للسجل البيئى ملزارع 
  
  
  
  
 
 

  ) نسخة غري خمصصة للبيع  (  
  



   ďĔ

Č-معلومات عامة  

 )č-č ( ƖƋالمنش ǅاس.......................................................... 

 )č-Ď ( العنوان............................................................  
 )č-ď (  ǅاس 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 (  Ɯكمية اإلنتاǑالمنتجات.................. .الفعل.....................   
 )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  ) مستشفيات / مدارس/.(....  
 )Ď-Ĕ ( ƾونقاط اإلنبعاثات         إرفا Ǒالمبان ƴƿعليها موا Źحاưمو  ƖƋازية ونقاط    خريطة المنشƺال

  .صرƻ المخلفات السائلة وأماكن التخزين
  
Ď-تǘالمدخ  

 )ď-č ( المستخدمة Ɩوالمواد المساعد ǅالمواد الخا: 

 )         ď-č-č ( ǅالمواد الخا ƻتوصي.................................... 

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

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

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



   ďĕ

 )Ď-č ( الخطرةالمواد   
       )   ď-Ď-č ( المستخدمة Ɩائمة بالمواد الخطرƿ:  

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

ǐالسنو ǁǚاالسته Ɩالخطر Ɩالماد ǅاس 

      
   

  
 )         ď-Ď-Ď (     أماكن التخزين ƻتوصي )  إطفاء  – التهوية   –السعة ǅاƲن    ƾال    –الحرائ ǅأ ƾلƺم        

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

 )ď-Ď-ď (      Ɩالمواد الخطر ýتداو ƾطر )   ǐيدو ýنق–   ƫود  – أوناùوج      ǅسليùت للتǚجùس
ǅوالتسل.( ......  

  
  )Ď-Ď ( Ǉالميا 

 )          ď-ď-č (  ǉمصادر الميا ) بار –بلديةƈ -.( .....  
 )          ď-ď-Ď ( السنو ǁǚاالستهǉللميا ǐ................................  

          ) ď-ď-ď ( ǅاالستخدا ƴتوزي:  
  ........................................... صناعة-                         
                         -ǎراض أخرƹأ ....................................       

    
 )Ď-ď (  الطاقة  

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

                         -Ɩإدار ..............................................  
                         -ǎراض أخرƹأ ....................................     

      
  
  
  
  
  



   ĐČ

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

  .......................................)ال / نعƿ Đ/ĕĐ )  ǅانون -            
  .....................................)ال / نعƿ ĕď/ĒĎ )  ǅانون -            
  .....................................)ال / نعƿ ĐĔ/ĔĎ )  ǅانون -            
  ...................................)ال / نعƿ čďē/Ĕč )  ǅانون -            

 )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-  يوانƟة تربية الƾا( نوع وطريƾبƈ ر– Ƨدواجن – ماعز – جامو – ǃق)  نعاƺوالمرا.   
 )Đ-Č (  يةƟيƮاق نسخة من الرسومات التوƺرƋ ) Ǐتخطيط ǃنتاجية) رسƋ دةƟو üǀللعمليات ب.   
 )Đ-č ( قƺالمرا ƹتوصي:  

 )           đ-Ď-č (  ƾة للتخلص من النافƿمحر ) السعة– ǅود المستخدƿنوع الو -.(.......  
            )đ-Ď-Ď(   ياتǚƺال ) السعة– ǅود المستخدƿنوع الو -.( ......  

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

  )Đ-Ď (  دةƟو üǀل Ǉالميا ƿǘاسته ) قƺو مرƈ نتاجيةƋ(:  
ǉالميا ǁǚاإل استه Ɩنتاجيةالوحد 

   
  
  
  
    
    

  
 )Đ-ď (  ƿǘدة الطاقةاستهƟو üǀل  ) قƺو مرƈ نتاجيةƋ(:        

 الوحدƖ اإلنتاجية استهǁǚ الطاƿة
   

   
  



   Đč

đ- اتƙنبعاǗتهااǗومعد  
)đ-Č ( اتƙنبعاǗازيةاƸال  

  ............  اسǅ الوحدƖ اإلنتاجية المتولد منها اإلنبعاثات            
  ...................)سنة  / ǅď ( معدý انبعاƚ المدخنة              

                
  ƾبالملح Ɩياس تركيز الملوثات الواردƿ ǅيت ǅƿر  Ē  انونùية لقƦئحة التنفيǚبال Đ/ĕĐ  تùا كانƦإ 

           ƾا كانت تتولد عن مصادر حرƦأما إ Üاس     اإلنبعاثات تتولد عن عمليات إنتاجيةùيƿ ǅود فيتƿالو
 Ɩبالماد Ɩتركيز الملوثات الواردĐĎيةƦئحة التنفيǚمن ال .  

 )Ē-č-č (     أسس تحديد اإلنبعاثات )  ǐتقدير–    ǐميزان ماد –    ƚانبعا ýياسات فردية    – معامƿ  
  .) رصد مستمر لǚنبعاثات – وƿت التشƺيý اإلنتاجية رصد مستمر لمƌشر العملية –

 )đ-č ( اتƻالسائلةالمخل  

 ) Ē-Ď-č (  ƻالصر ǉميا ƻتوصي ) إنتاجية Ɩوحد ýمن ك(:  
                Ɩمن الوحد ƻالصر ǉاإلنتاجية كمية مياǅď /ǅيو......  

                        
ƚالملو ýحم 

 )سنة /طن( 

ƚتركيز الملو 

 )ǅلتر/ملج( 

ƚالملو 

     
    
    
    
    
    

  يتǅ مýء بيانات لكý وحدƖ إنتاجية* 
  
  
  
  
  
  
  



   ĐĎ

 )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 /  ǅď ( المعالجة الطاƿة التصميمية لمحطة                              × 
  ..................وصƻ معدات محطة المعالجة                              × 
 ×                              ƖƋمعالجة الحم ƾطر ƻإن وجدت (  وص(.....                                  

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

  
  

ƚتركيز الملو 

 للمياǉ الخارجة

ƚتركيز الملو 

 للمياǉ الداخلة

ƚالملو 

   
   

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

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

   :المعالجة فǑ حالة وجودǋا
 لملوƚحمý ا

 )سنة /طن( 

 تركيز الملوƚ حدود القانون

 )ǅلتر /ملج( 

ƚالملو 

       
     

        ǅƿر ƾبالملح Ɩياس تركيز الملوثات الواردƿ ǅيت                   č     انونùية للقƦئحة التنفيǚبال 
Đ/ĕĐ               رùر التعميùرار وزيùبق Ɩواردùوال Üعلى البحر ƻالصر ǅا كان يتƦإ 

 إƦا كùان يùتčĕĔĕ     ǅ لسنة   ĕسكان والمرافƾ رǅƿ    والمجتمعات العمرانية واإل  
 بقانون ĒĒ وĒĎ و Ēčالصرƻ على شبكة الصرƻ الصحÜǑ والواردƖ بالمواد        

ĐĔ/ĔĎبةƦير عƹ بة أوƦع ǉعلى مسطحات ميا ƻالصر ǅا كان يتƦإ .  
  



   Đď

)đ-Ď ( اتƻالصلبةالمخل  

 )         Ē-ď-č (  المخلفات الصلبة        
         )  Ē-ď-Ď ( ا Ɩلمخلفات الصلبة إدار ) ƖƋللمنش(  

  ..................                        طرƾ التخلص من المخلفات الصلبة
   المخلفات الصلبة على مستوǎ المنشƖƋإجمالى                        

حجǅ المخلفات  مǚحƲات
 الصلبة

 )ǅď/ سنة( 

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               )   Əإطف   -خطة الطوار ǅاƲن      ƾùاء الحري– 
 ýالنق ƾطر-.( ....   

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

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

              
  
  
  
  



   ĐĐ

 ƖƋالمنش ǎعلى مستو Ɩالنفايات الخطر Ǒإجمال: 

 مǚحƲات
 حجǅ النفايات

 Ɩالخطر  )ǅď/ سنة(
Ɩكمية النفايات الخطر

 )سنة /طن( 

 نوع النفايات

Ɩالخطر  

        
        

  
 )đ-Đ ( üبيئة العم 

 )          Ē-đ-č (  Ɩالوحد ǅجيةاإلنتااس....................................  
ƚالملو ýحم 

 )سنة /طن( 

Đ/ĕĐحدود القانون  ƚتركيز الملو 

 )ǅملج/ǅď(  

ƚالملو 

       
     
     
     

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

 )ē-č-č (  ǅيت Ǒمتابعتهاالملوثات الت...............................  
 )ē-č-Ď (                      العينة Ʀألخ Ǒالزمن Ɲالعينات والبرنام Ʀأماكن أخ  

 مكان أخƦ العينة الفترƖ الزمنية بين العينات
   

   
   
   

 ) ē-č-ď ( ýالقياسية المتبعة للتحالي ƾالطر.........................  
  )ē-č-Đ ( عن رصد المخلفات السائلة وإعداد التقاريرال ýشخص المسئو   
  
  



   Đđ

 )Ē-č (اتƙنبعاǗا  

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

  العينةمكان أخƦ الفترƖ الزمنية بين العينات
   

   
 )ē-Ď-ď ( ýالقياسية المتبعة للتحالي ƾالطر.........................  
 )ē-Ď-Đ ( عن رصد انبعاثات المداخن وإعداد التقارير ýالشخص المسئو   
  

 ) Ē-Ď (üبيئة العم 
 ) ē-ď-č ( متابعتها ǅيت Ǒالملوثات الت..............................  
 ) ē-ď-Ď ( Ʀالعينة                     أماكن أخ Ʀألخ Ǒالزمن Ɲالعينات والبرنام   

 مكان أخƦ العينة الفترƖ الزمنية بين العينات
   

  
  

  )ē-ď-ď ( ýالقياسية المتبعة للتحالي ƾالطر.........................  
  )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 
  
  

  األبقار واجلاموسسجل املخلفات اخلطرة ملزارع ل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ) ري خمصصة للبيع  نسخة غ(  
  
  
  



 Đē

Č - بيانالø عالاتøامة  
č-č   ǅزرعة الماس  :  
č-Ď   االسǅǎالتجار :     
č-ď المزرعة    عنوان:   
č-ĐƖعنوان اإلدار  :    
č-đ   التليفون:    

  č-Ēالفاكس    :     
  č-ē   ǅالمختص بشئون البيئةاس 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 ýرأس الما  :      
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 ƴم ǅت التى تتǚتشئون  المراسǚالبيئة والجهات اإلدارية المعنية وأية مراس  

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



 ĐĔ

ǃ  ى   المواد المستخدمةƺ ميةǀال
  السنة

 وصƻة الƟالة الƻيزيائية
  الخطورة

  نوع العبوة
  الƻارƷة

  
  
  
  

        

  
Đ.  اتƻالخطرةالمخل:  
    
ǅ   ƹتوصي

  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
  .ةالرƿعة الزراعي

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 زماƦǋ ǅا المشروع

Đ. المزرعة ƴưامة أو تقنين وƿاإل Ɯالمستندات المطلوبة الستخرا. 

 .رسǋ ǅندسى 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.  طل ǅإلى المديريةتقدي Ʒب متمو. 
 

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

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

ď.          امة أو ما يفيد منƿترخيص اإل Ɩبصور ǅة       التقدùن المزرعƋùى بưحماية األرا Ɩإدار
 ǅƿبالقانون ر ýالعم ýبƿ أو مقامة ǎبالتصوير الجو ǉرǋاƲččĒ لسنة čĕĔď. 

Đ.             ǅƿالتنمية واالئتمان الزراعى بالحساب ر ǁسداد من بن ýيصاƎاإلدارية ب ǅتسديد الرسو
 )čđčĕďĎ( . 
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   :محافظة
  :مديرة الزراعة

  الداجنة ووانيةطلب ترخيص إقامة مشروعات الثروة الحي
    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:حـدود   ال

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

  ملك                إيجار                وضع يد                                     
                                  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        

  .البيانات المبينة بعالية صحيحة ومطابقة لسجالت الجمعية وتم توقيع المالك أمامنا
  

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

  إيصال
  لب المقدم من السيد استلمت أنا                                 الط

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
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   :محافظة
  :مديرة الزراعة

  
  

  الترخيص بتشغيل وتجديد مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة طلب 
  

   :مالك المشروعأسم 
   :أسم المستأجر

   :أسم المدير المسئول
   :روعاالسم التجارى للمش
   :                                  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

   :الكلية للوحدة أو لعنبر الدواجنالطاقة 
   :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

  .السابق منح الترخيص بشأنهاللشروط الفنية 
  

  .)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

  .تاريخهفى طلب منح الترخيص المطلوب خالل شهر من 
                                                                                   توقيع الموظف المختص

                                                                                (                      )  
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  الخدمةالقواعد الحاآمة إلجراءات طلب الحصول على 

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 اإلدار                 ة للتنمي ر الدول صادر من وزي النموذج ال ة ب ستندات واألوراق       تلتزم الجهات اإلداري د الم ة بتحدي ي

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 النص            ا فى ه إعالن رأى          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 : الدولة للتنمية اإلداريةوزارة
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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 الج  ستندات واألوراق المطلوب د الم ة بتحدي ة اإلداري ة للتنمي هات 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 رسو            ، قرارها   م 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   (  طلب الترخيص بالتشغيل     صورة الترخيص بإقامة المشروع فى حالة      • 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 العقارىد اإليجار صورة سند الملكية أو عق •
 .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) ة مائة جني ( 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 يس   بن وزراء     نائب رئ  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    ) ع ًا ألحك رخيص وفق ى الت وارد عل ة م م تنمي م  رس انون رق سنة ١٤٧م الق  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 ا ن الجه ى طلب تعل ا ف ة قراره رخيص الإلداري 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 ا               ديريات الزراعة بالمحافظات بمواف وزارة الزراعة        وفى جميع األحوال تلتزم م وانى ب اج الحي إلنت

  .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 :ةــــ للتنمية اإلداريوزارة الدولة



 đđ

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

  
č.      ندسى لمكونات السكنǋ ǅمعتمد من مهندس نقابى    .. .المسجد/ المخزن  / المشروع  / رس

 .وعلية تمƺة ǋندسية ƿانونية

Ď.         Ʋالمحاف ƾات نطاƦ وجود سكن خاص فى ǅبعد Ɩط      ( ة  شهادùفى حالة السكن فق (  ǅدùلمق
 .الطلب

ď.              ƴùƿعليها المو Ơưة الهندسية موƺة بالتمƹمن مهندس نقابى متمو 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. ýالخاص بالطلب واعتمادم ƜƦء النموƖالزراعية المختصة Ɩمن اإلدار .   

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

ē.  ǅالزراعة على المشروع المقد Ɩالمركزية المختصة بوزار Ɩمشروعات ( موافقة اإلدار.( 

Ĕ.  ƻاƿموافقات جهات األمن واألو )ƿامة مسجدفى حالة طلب إ(. 

ĕ. إلى المديرية Ʒطلب متمو ǅتقدي. 

čČ.              التنمية ǁبخطاب رسمى من المديرية إلى بن Ɩالمقرر ǅاإليصاالت الدالة على تسديد الرسو
  .واالئتمان الزراعى

...................................................................................................  
   :المصدر
  .ارƖ التشريعات بحماية األراưى مديرية زراعة الجيزƖ   إد
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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 وبمقياس رسǅ            ( 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 األساسƋت ǅدراسة تقيي ǅتقدي ǅت ýا كانت طبيعة المشروع توسعات فهƦإ  

             نعǅ   نعǅ                                        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                      Ɩير متوفرƹ   
   ƹير متوفرƖ  متوفرƖ                  :                    شبكة الكهرباء  - 
   ƹير متوفرƖ                                متوفرƖ  : شبكة صرƻ صحى - 
 - ƾسكة حديد /  شبكة طر:                     Ɩمتوفر     Ɩير متوفرƹ   
   ƹير 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 وأمƿالعمالة المتو   ǅامتهùƿ:-------------------------------------    

--------------------------------------------------------------  
  
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  ازيةƹ مواد عالقة(إنبعاثات 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  ǅالرئيسية : المواد الخا :--------------------------------------------  

 Ɩالمساعد                      :--------------------------------------------  
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 Ē .đ ف ƖƦخوƋالم ýالمستخدمةالبدائ ǅى االعتبار للمواد الخا  ---------------------------  
  
Ē .Ē  أسباب اختيار التكنولوجيا المستخدمة  

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

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

Ē .ē  ǅامتهƿعة 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 ýمعد  (            ) :ǅď/ ǅيو  
     ----------------------)  ČČČشبكة عمومية ù بيارت ù الƣ :  ( طرƾ التخلص 

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

 ƻالصر ýمعد  (           ) :ǅď/ǅيو  
 ýالصناعى التحلي ƻللصر ƴƿالمتو :-------------------------------------------

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

-                                             Ɩعلى شبكة البلدية مباشر  (      )                           
  (      ) توجد وحدƖ معالجة للصرƻ الصناعى خاصة بالنشاطÜ ثǅ يصرƻ على الشبكة                  -
  )يرفƾ كتالوƜ خاص بوحدƖ المعالجة المستخدمة ومعايير الصرƻ الناتƝ عن وحدƖ المعالجة(
-Ǌكسح ǅبدون معالجة ويت Ɩفى بيار ƴيجم Č           (      )                                             
              مƴ بيان معايير ومعدý الصرƻ وأسǅ المسطƠ يتǅ 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   

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



  
  هذه النسخة توزع بالمجان             Form ( B )) / ب ( نموذج التصنيف البيئي 

  

Ēč

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

Ĕ .ē    Źا سابقاǋكرƦ ǅيت ǅثار السلبية للمشروع لǓا 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 سيتǅ 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



 ٦٣

  ١٩٧٢ لسنة ٥٨قرار رقم 
  

فى شƋن االشتراطات العامة الواجب توافرǋا فى زرائب المواشى واألƹناǅ والخنازير وأماكن            
 من جدوý محùاý القùسǅ األوý الملحđĒ          ƾùاردƖ بالبند   تربية الجماý والخيوý والدواجن الو    

 ǅƿبالقانون رĐđď لسنة čĕđĐÝ  
  

  وزير اإلسǀان والتشييد
      ǅƿع على القانون رǚبعد اإلطĐđď   لسنة čĕđĐ       اǋيرƹالصناعية والتجارية و ýفى شان المحا 

Ɩبالصحة والخطر Ɩرưالمقلقة للراحة والم ýمن المحا.  
    ƿرار رئيس الجمهورية رƿ وعلى  ǅĕĕč   لسنة čĕĒē        األمنùالخاصة ب ǅن بعض األحكاƋفى ش 

 Ýىǋǚالعامة والم ýالصناعية والتجارية والمحا ýامة المحاƿƎالصناعى والتراخيص ب  
    ǅƿوعلى القرار رčĐČĎ   لسنة čĕđĐ        ىùا علǋن االشتراطات والمواصفات الواجب توافرƋبش 

  طيور الداجنةÝالدواǅ بزرائب المواشى ƹير الحلوب وتربية الحيوانات وال
    ǅƿوعلى القرار رčĐČď   لسنة čĕđĐ          بùة لزرائùفات العامùتراطات والمواصùن االشƋبش 
Ýالمواشى الحلوب  
 ǅƿوعلى القرار رčďĎĒ لسنة čĕđĐن االشتراطات والمواصفات لزرائب الخنازيرƋبش .  
    ǅƿوعلى القرار رĐĎĒ   لسنة čĕđē        ýا فى المحاǋن االشتراطات العامة الواجب توافرƋفى ش  

ÝƖبالصحة والخطر Ɩرưالمقلقة للراحة والم ýا من المحاǋيرƹالصناعية والتجارية و  
  .وعلى موافقة وزراء الصحة والعمý والرǎ والداخلية والصناعة وبناء على ما ارتǉƉ مجلس الدولة

  
  :قرر

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

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

عمرانى وفى حالة عدǅ    أن يكون موǉƦǋ ƴƿ األماكن طبقاŹ لǖوưاع المقررƖ فى التخطيط ال           −
               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.( 

−  ǅناƹواأل ýالجما Ƣزرائب المواشى ومنا: ) ďČ ǎفى القر Źمترا  ÜďČČŹفى المدن  مترا .( 

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

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

ويعتبر فى حكǅ القرǎ فى تطبيǉƦǋ ƾ المادƖ المناطƾ الريفية بالمدن التى يصدر بتحديدǋا ƿرار               
ى االعتبار عند تقرير شرط المùسافة سùكن         وال يƌخƦ ف  Ü من المجلس المحلى المختص     

  .القائǅ 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 يزود ýصحية أيا كان عدد العما.  
)Ď(      نùا بسور من البناء أو مǋتسوير ǎمكشوفة فيجر ƫا كانت أماكن تربية الدواجن أحواƦإ 

  .األسǁǚ على ƿوائǅ 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( Ʀرات                إùات والممùƿوفير الطرùواحد فيجب ت ýا تعددت وحدات تربية الدواجن فى مح
Ǌفǚت وخǚưالدواجن والف ƴلسهولة مرور عربات تجمي ǁلƦباالتساع الكافى و. 

)đ(             يةưوتكون األر Ɩى المجاورưية بيوت الدواجن عن منسوب األراưمنسوب أر ýأال يق 
ياسùة أسùمنتية مخدومùة جيùداŹ                سǅ مƴ عمý ل    čđمن دكة خرسانية بسمǁ ال يقý عن        

أو تƺطى بالبǚط األسمنتى على أن تفرƫ بالرمý الناعǅ النƲيƻ أو التبن ويستبدý بƈ Ǌخر               
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 Ü  كما       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 
      ǁباألسمنت األملس السمي Ǌيتưحوائطة وأر         ƴùلتجمي ǅùاء 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 أيùاǅ وأن يكùون                   

Ɩالمد ǉƦǋ الحوض باتساع مناسب ليستوعب كميات المتخلفات فى. 

)Ĕ(    بك ǉأن تتوافر الميا            Źاùوتكون طبق ýالنشاط المزاو ǅحسب حج ƾميات كافية لمكافحة الحري
               Ɩزùن أجهùم Ǌùتقرر لزوم ǎƦا الجهة المختصة بالترخيص بالعدد الǋاع التى تراưاألو

 :وأدوات إطفاء الحريƾ اǓتية

 . لترčČجهاز إطفاء مائى سعة  −

− ǅناع ýرم ýجرد. 

− ǉميا ýبرمي. 

− ýجرد. 

يقƿ ýطرǋا عùن بوصùة Ʀات فتحùة ǚùƿووƲ           حنفية مياǉ تركب بجوار المدخý ال        −
وبجوارǋا خرطوǅ 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 بالخراطيǅ والبزباز مùن الطùراز المùستعمý بفرùƿة            Ď,đحنفية حريƿ ƾطر     −
 .مطافƐ الحكوميةال

 
 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 بمادƹ Ɩير ƿابلة لنفاƦ السوائý وتكون أرùưيات المùرابط     

        ƾليلة العمƿ مكشوفة ǎوالممرات مائلة نحو مجر )đ – čđ   ǅاع ا  )  سƿ ويكون  ǎرùلمج
  .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 
وتƺطى األسفاý بالبياض األسمنتى المخدوǅ جيداŹ كما تƺطى الحوائط أعǚ األسùفاý أمùا              
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يداŹ أو بياض التخشينة وفى ǉƦǋ الحالة يلزǅ طǉƌǚ بùالجير           بالبياض األسمنتى المخدوǅ ج   
ǁلƦ ǅوكلما لز ýƿعلى األ ǅعا ýك Ɩمر.  

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

مǉƦǋ ý األسقƻ فوƾ المرابط بشرط ان تƺطى مساحة المربط بمùا فùى Ʀلǁù                يكتفى بع 
 .المداود وممرات المرابط

           Źخر مكشوفاǓا ƻالنص ǁالمساحة ويتر ƻلنص ƻطى السقƺوبالنسبة لزرائب الخنازير في   
وعلى أن تكون مساحة Ʀǋا المكان المكشوƻ كافية لجميƴ الخنازير الموجودƖ باعتبار متر             

 . رưية لكý خنزيرمربƴ من األ

)Đ(         عن ƻية والسقưاالرتفاع بين األر ýأال يق Ď,ēČ       يةưا االرتفاع من أرƦǋ ويقاس 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,đđحيوانات بما ال تقý عن      صƻ واحد من ال   

 سǅ مجرǎ مكشوفة    ÜđČ  متراŹ المربط  Üč,ĒČ  سǅ 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      سǅù عùرض المùدود مùن الùداخēđ            ý: (  المقابý كما يƋتى   األýƿ من الحائط للحائط   

č,ĒČ  المربط Źمترا  ÜđČ   مكشوفة ǎمجر ǅس  ÜĎ    ǁشترùمتر ممر م  ÜđČ     ǎرùمج ǅùس 
 ). سǅ عرض المدود من الداخÜēđ ý  متراŹ المربطÜč,ĒČ مكشوفة

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

عرưاŹ على األýƿ فى أماكن الصفين وƦلǁ من مساحة األرưية محسوباŹ فى Ʀلǁ الطرƿات              
ǁلƦ يرƹوالمداود و .  

)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   على ƴمتر مرب    ýùƿاأل 

لكý حيوان وأن تعمý فى مكان ƿريب من ارتفاع الحيوانات بحيƚ ال يزيد بعùد جلùسة                 
 سǅ كما تعمý الفتحات الخاصùة بخùروčĔČ         Ɯالشباǁ السفلية على أرưية المربط عن       
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               ýوùى طùعل Źمناسبا Źوتوزع توزيعا ƻويستحسن أن تكون بالسق ƴالهواء فى مكان مرتف
مساحة مداخý الهواء وال تدخý مساحة األبùواب فùى          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 

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

               ƻصùة بالنùات تهويùتوافر فتح Ɩمراعا ƴبالكهرباء م Ɩاءưتتوافر اإل ǅا لƦالمحجوب إ
 .المسقوƻ من أماكن تربية الخنازير

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

 .بين أƿرب حدǎ البابين

)ĕ(                ىùاألماكن بحوض لشرب الحيوانات من المبانى بالطوب األحمر أو الرمل ǉƦǋ أن تزويد 
الخارƜ باألسمنت األملس السميǁ ويركùب      أو الخرسانة األسمنتية مƴ بياǊư من الداخý و       

 .عليǊ حنفية وتعمý لǊ وسيلة صرƻ صحية

)čČ(             يات بماءưاألر ýسƹ ǎيات ويجرưاألر ýسيƺل ǅاألماكن بحنفية وخرطو ǉƦǋ أن تزود 
نƲيƻ مرارا بقدر ما يلزǅ لحفƲها فى حالة صحية ويجوز رƫ أرưية زرائب المواشى              

ية الحيوانات من الزلƾ أما أرưيات منùاƢ        برمý نƲيƻ وتراب وتبن أو مواد فرƫ لوƿا       
Źمن الحصى يجدد يوميا ýخا ǅبتراب ناع ƫفتفر ýالجما. 

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

 ǁلƦصحية   مخصصة ل ýى         .  بوسيلة نقùف ƚالرو ƴفيخصص مخزن لتجمي ǁلƦ رƦا تعƦوإ
 متراŹ من مربط المواشى الحلوب أو مكان        ĎČمكان مكشوƻ من الموƴƿ ويكون على بعد        

اللبن وينشƦǋ Ƌا البناء بالطوب األحمر أو الرمý أو الصاƜ السميǁ مƴ اسùتدارƖ الزوايùا                
خزن فتحة بƋحùد جوانبùة تùصý إلùى     ويعمý لƹ Ǌطاء محكǅ بمفصǚت ويكون لهƦا الم       

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

 متر مربƴ من المتخلفات كýù سùتة         ď,Ĕستة أسابيƴ ويمكن اعتبار أن كý ماشية تعطى         
 .ƴ مƴ مراعاƖ مكافحة الƦباب ومنƴ توالدǉأسابي

)čĎ(                اباتùود إصùد وجùعن Źالجهات البيطرية المختصة فورا Ʒǚإب Ǌيجب على المرخص ل 
 .بمرض معد بين الحيوانات
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)čď(                 ƾراùحتǚة لùابلƿ يرƹ من مواد Ƌتنش ƻلتخزين العل ƻرƹ رفة أوƹ يجب ان تخصص 
 . اللبن وƿريبة من المربطوتكون بعيدƖ بقدر اإلمكان عن مكان الحلب أو األوانى أو

)čĐ(                  وافرùب تùرض يجùƺا الƦùصة لهùرفة مخصƹ ا أجريت عملية حلب المواشى فىƦإ 
 .  االشتراطات اǓتية بها

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

 .تكون أرưية محý حلب الماشية مماثلة لما ورد عنها بمحý ربطها  ) ب (

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

ال يجوز ان يمر العماý ومعهǅ اللبن بمحاý ربط المواشى بý يخرƜ العماý من باب                 ) د (
 . أخر

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

 .استعماý محý الحلب ألƹ ǎرض ƈخر

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

 .ý بمǚبس نƲيفة عند إجراء عملية الحلبأن يزود العما  ) ز (

)čđ(          بالزريبة التى بها أكثر من ƾيجب ان يلح čđČ       ƴرفة تجميƹ من المواشى الحلوب Źحيوانا 
 :اللبن وعلى العموǅ يجب أن تتوافر االشتراطات اǓتية بƺرفة اللبن

 .أن تكون األرưيات من البǚط األسمنتى الملحومة فواصلǊ جيداŹ  ) أ (

بالبǚط القيشانى ƹير المشطوƻ الحواƻ وأن ينتهى عنùد تقابلǊù           أن تبطن األسفاý      ) ب (
             Ǌùة أوجùأربع ýفاùن األسǋط ويجوز أن تدǚمقوسة من نفس الب Ɩية بوزرưباألر

  .   بالبوية الزيتية
) Ɯ (                ýرفة الحلب أو مربط الماشية ويكون االتصاƹ من Źريبة جداƿ اللبن ƻرƹ ان تكون

لماشية بواسطة شباǁ مناولة أو أن يفùتƠ        بين الƺرفتين أو بين ƹرفة اللبن ومربط ا       
كý منهما بباب علية ưلفة من السلǁ برفاص على طرفǊ مهواƖ بينهما وال يجùوز               

 .اتصاý الƺرفتين أو ƹرفة اللبن والمربط بباب بينهما

 . ان تكون ƹرƻ اللبن ƿريبة من الباب العمومى الخارجى للزريبة  ) د (

) ǉ (  عليها ƴưرفة بالقواعد التى نوƺال ǉƦǋ زمةتزودǚساط اللبن والدواليب الƿأ . 
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)čĒ(                  اùوافر بهùى تتùاألوان Ʋùوحف ýسيùƺرفة لƺيجب أن تزود زريبة 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 (    مكشوفة من            أن تكون األ ǎومائلة نحو مجر ýالسوائ Ʀابلة لنفاƿ يرƹ Ɩية من مادưر

ýعن مرور العما Ɩء الملحى تكون بعيدǚمواسير الفخار المطلى بالط ƻأنصا. 

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

) ǉ (           من البناء أو ǅرفة بحنفية وحوض كبير الحجƺال ǉƦǋ ير     تزودƹ الخرسانة أو المعادن 
 .القابلة للصدأ لƺسيý األوانى

)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    ďرتفاع  والعليا متر واحد ولها شباǁ من الخلƻ على ا        
األýƿ كما يزود Ʀǋا المكان ببابين إحدǋما فى أوý الممر واǓخر فùى ƈخùرƖ ومقاسùهما                   

č,đ x Ď,đýƿمتر على األ . 

)čĔ( اء الحيواناتƦƺالقمامة ل ýال يجوز استعما . 

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

)ĎČ(               Źاùوتكون طبق ýالنشاط المزاو ǅحسب حج ƾبكميات كافية لمكافحة الحري ǉأن تتوافر الميا 
               Ɩزùن أجهùم Ǌùتقرر لزوم ǎƦا الجهة المختصة بالترخيص بالعدد الǋاع التى تراưوǖل

 :وأدوات إطفاء الحريƾ اǓتية

 . لترčČجهاز إطفاء مائى سعة  −

− ǅناع ýرم ýجرد. 

− ǉميا ýبرمي. 

 .ردýج −

−                  Ʋووǚùƿ ةùات فتحƦ ةùن بوصùا عǋطرƿ ýال يق ýتركب بجوار المدخ ǉحنفية ميا
وبجوارǋا خرطوǅ مطاط بطوý مناسب لمساحة المحý ال يقƿ ýطرǉ عùن االتùساع              
               Ǌùى نهايتùة وفùيركب فى الحنفي Ʋووǚƿ Ǌبالحنفية ويركب فى أول Ǌالمناسب لتركيب

 .بزباز صƺير

يǅ والبزباز من الطùراز المùستعمý بفرùƿة     بوصة بالخراط Ď,đحنفية حريƿ ƾطرǋا     −
 .المطافƐ الحكومية
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 وƤøǀلČ   ƿ يجƺ ƒى زرائƒ اƷǓناŷǘƮƺ ǃ عن تواƺر اǗشتراطات الواردة بالمøادة             – ďمادة  
   ǃرقاƈ البنودĔ ÛČċ ÛČČ ÛČč ÛČē Ûčċ .    ادةøالواردة بالمĎ         رƺواøرار تøƾا الƤøǉ نøم 

  :اǗشتراطات اǑتية
)č(     رفة والممƺية الưا           أال تكون أرùله Ɩاورùاألرض المج Ơة عن منسوب سطưرات منخف

وأن تدǁ بالخرسانة دكاŹ متيناŹ وتƺطى أرưيات الزريبة بطبقة من األسùمنت أو الطùوب               
            ƾوملفوفة الزوايا وتخل ƾليلة العمƿ مكشوفة ǎيات مائلة نحو مجرưاألسمنتى وتكون األر

          Ʋن ýيات برمưاألر ƫصحية ويمكن ر ƻية ولها وسيلة صرưراب       من األرùوت ƻùي
ƾمن الزل ǅناƹاية األƿلو ƫأو مواد فر.  

)Ď(                ةùوتبيض الحوائط بطبق Ơعملها من الخشب أو الصفي Ơالزريبة من البناء وال يسم Ƌتنش 
              ýùك Ɩبالجير مر ƻالحوائط واألسق ƴجمي ƫوتر ƻكا ǁوبسم Źجيدا ǅمن األسمنت المخدو

ǁ النصƻ اǓخر مكشوفاŹ    عاǅ وكلما لزƦ ǅلǁ ويعمý سقƻ لنصƻ مساحة Ʀǋا المكان ويتر          
 متر  Ďوعلى أن تكون مساحة Ʀǋا الجزء المكشوƻ كافية لجميƴ األƹناǅ الموجودƖ باعتبار             

  .مربƴ من األرưية لكý رأس
)ď( ǅناƹمن زريبة األ ƻالمسقو ƻيراعى توافر فتحات التهوية بالنص . 

)Đ(             ت Ɩر أو البناء وفى الحالة األخيرǋالمتين أو الز Ɯالمداود من الصا ýتعم    ýبيض من الدخ
              ƴùساخن مùن بالقطران الǋا كانت من الخشب فتدƦوإ ǁباألسمنت األملس السمي Ɯوالخار

 سǅ على األĔČ    ýƿمراعاƖ أن تكون المداود خالية الزوايا وبشرط أن يخصص لكý رأس            
 .من طوý المدود

)đ(               ةùيفƲات نùى فرشùعل ƻيƲالعملية فى مكان ن ǉƦǋ ǎفتجر ǅناƹا أجريت عملية جز األƦإ 
مƴ الصوƻ الناتƝ ويحفƲ فى مكان مخصص لƦلǁ أو يجرǎ نقلùة مùن الزريبùة أوال                 ويج
ýوƋب. 

)Ē(                ونùوأن تك ƻووسيلة صر Ǌطس فيجب أن تزود بحنفية مناسبة لحجمƺفى حالة وجود م 
حوائطǊ مبيưة بطبقة سميكة من األسمنت األملس وبشرط أن يكون مكان Ʀǋا المƺطùس              

 . يستعمý ألƹراض أخرǎمحجوزاŹ عن باƿى أجزاء الزريبة حتى ال
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 يخƲƮ عماü وعامǘت الزرائƒ وƈماǀن التربية للرقابة الصƟية طبøƾاŷ لǔوøƮاع             – Đمادة  
  .التى تƾرǉا وزارة الصƟة

  
 والøƾرار   ČĔĐď لسنة   ČďċĎ والƾرار رقČĔĐď    ǃ لسنة   Čďċč يلƸى الƾرار رقđ –     ǃمادة  
 ǃرقČĎčđ لسنة ČĐĐď *ليهاƋ المشار.  

  
  .ويعمü بǈ من تاريơ نشرةÛ ا الƾرار بالوقائƲ المصرية ينشر Ē –Ƥǉمادة 

  
   ).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  
 ǃرق ǎرار الوزارƾال üبتعديĐē لسنة Ēč  

 ƒى زرائƺ اǉرƺتوا ƒشتراطات العامة الواجǗن اƉش Ǐƺ  
  المواشǏ واƷǓناǃ والخنازير وƈماǀن تربية الجماü والخيوƆ üيا ǀان

   من جدوü مƟاü الƾسĔĐǃعددǉا والدواجن الواردة بالبند 
  ČĔĐď اسنةďĐĎاǓوü الملƟق بالƾانون 

øøøøøøøøøøøøøøøøø  
  

  وزير اإلسǀان
      ǅƿالقانون ر Ǒع علǚبعد اإلطĐđď   لسنة čĕđĐ          ةùصناعية والتجاريùال ýاùن المحƋùش Ǒف 

Ɩبالصحة والخطر Ɩرưالمقلقة للراحة والم ýما من المحاǋيرƹو.  
      ǅƿرار رئيس الجمهورية رƿ Ǒوعلĕĕč   لسنة čĕĒē        األمنùالخاصة ب ǅن بعض األحكاƋش Ǒف 

  .ة المحاý الصناعية والتجارية والمحاý العامة والمǑǋǚالصناعǑ والتراخيص بƿƎام
    ǅƿالقرار ر ǑوعلďĔČ   لسنة čĕēđ         ýالمحا Ǒا فǋن االشتراطات العامة الواجب توافرƋش Ǒف 

Ɩبالصحة والخطر Ɩرưالمقلقة للراحة والم ýا من المحاǋيرƹالصناعية والتجارية و.  
    ǅƿالقرار ر ǑوعلđĔ   لسنة čĕēĎ    ن االشتراطات اƋش Ǒب       فùزرائ Ǒا فǋلعامة الواجب توافر

  .المواشǑ واألƹناǅ والخنازير وأماكن تربية والخيوý والدواجن
  .وعلǑ موافقة وزراء الصحة والقوǐ العاملة والرǐ والداخلية والصناعة

  .وعلǑ ما ارتǉƉ مجلس الدولة
  

  :قرر
 Ƌليǈ النƫ    المشار ČĔĒč لسنة   Đē من الƾرار الوزارǎ رقČ      ǃ/يستبدü بالمادة   ) : Č(مادة  
ǏتǑا:-  

يجب فǑ زرائب المواشǑ واألƹناǅ والخنازير وأماكن تربية الجماý والخيوƈ ýيا كان عùددǋا              
 لùسنة   Đđď من جدوý محاý القسǅ األوý الملحƾ بالقانون رĕđ           ǅùƿوالدواجن الواردƖ بالبند    

čĕđĐ         ǅƿبالقرار ر Ɩتوفر االشتراطات الوارد Ǌالمشار إلي ďĔČ    سنةùل čĕēđ    شارùالم   Ǌùإلي
  :وكƦلǁ توفر االشتراطات اǓتية
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−               ǅحالة عد Ǒوف Ǒالتخطيط العمران Ǒف Ɩاع المقررưوǖاألماكن طبقا ل ǉƦǋ ƴƿأن يكون مو
وجود تخطيط عمرانǑ يجب أال تقý المسافة بين السور الخارجǑ لهǉƦù األمùاكن وبùين                

  :المساكن عن المسافات اǓتية
 المساƺة العدد ƈماǀن التربية

đČČ  الدواجن التǏ بهاƈماǀن تربية
đČ          انùمك ýبين ك ǁلƦمترا بينها وبين المساكن وك 

وأخر مخصصين لتربيùة الùدواجن فǑù        ) مزرعة(
ǎالمدن والقر. 

ƈماǀن تربية الدواجن التǏ يزيد 
Ǐمجموع ما بها عل 

đČČ
đČČ         مكان ýبين ك ǁلƦمترا بينها وبين المساكن وك 

وأخر مخصصين لتربيùة الùدواجن فǑù        ) مزرعة(
 .لمدن والقرǎا

 üالجما Ơومنا Ǐالمواش ƒزرائ
           ǃناƷǓوا 

 ďČ Üǎالقر Ǒمترا ف ďČČالمدن Ǒمترا ف.  
 

 .مترا فǑ المدن و القرđČČǎ زرائƒ الخنازير         

üاƸو الب üن تربية الخيوǀماƈ  ďČوÜǎالقر Ǒمترا ف ďČČالمدن Ǒمترا ف . 

                                           
ويعتبر فǑ حكǅ القرǎ فǑ تطبيǉƦǋ ƾ المادƖ المناطƾ الريفية بالمدن التǑ يصدر بتحديدǋا ƿرار               
               Ǒعل ǅاالعتبار عند تقرير شرط المسافة سكن القائ Ǒف Ʀخƌوال ي Üالمختص Ǒمن المجلس المحل

  .إدارƖ الزريبة أو مكان التربية
  

ǃ بهǇƤ المساƺات ƈماǀن تربية الدواجن الƾائمة ƺعǘ عنøد العمüø            يستƙنǏ من اǗلتزا  ) č(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
 فǑ شƋن االشتراطات العامة الواجب توافرǋا فǑ زرائب         čĕēĎ لسنة   đĔ الوزارǐ رǅƿ    صدر القرار 

المواشǑ واألƹناǅ والخنازير وأماكن تربية الجماý والخيوý أيا كان عددǋا والدواجن متưمنا شùرط              
           ǉدرƿ تربية البط واإلوز واألرانب وبين المساكن Ǒمسافة بين المبانđČ        ينùب ǁùلƦالمدن و Ǒمترا ف 

 مترا فǑ المùدن أيưùاÜولĎđ       ǅكن تربية الدواجن األخرǎ فيما عدا الحماǅ وبين المساكن ƿدرǉ           أما
ǎالقر Ǒاألماكن وبين المساكن ف ǉƦǋ أية مسافة بين Ǒكور علƦالقرار الم Ǒينص ف.  

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

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

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

 Ɩبالماد ǅالدواجن فيما عدا الحما/č ǅƿر ǐالقرار الوزار đĔ لسنة čĕēĎǑتكون كاألت ƚبحي :  
 المساƺة العدد التربيةƈماǀن 

ƈ đČČماǀن تربية الدواجن التǏ بها
đČ          انùمك ýبين ك ǁلƦمترا بينها وبين المساكن وك 

وأخر مخصصين لتربيùة الùدواجن فǑù        ) مزرعة(
ǎالمدن والقر. 

ƈماǀن تربية الدواجن التǏ يزيد 
Ǐمجموع ما بها عل 

đČČ
đČČ           انùمك ýùين كùب ǁلƦمترا وبين المساكن وك 

ر مخصصين لتربيùة الùدواجن فǑù        وأخ) مزرعة(
ǎالمدن والقر. 

علǑ أن تستثنǑ أماكن تربية الدواجن القائمة فعǚ عند العمý بالقرار المعدý من تطبيǉƦǋ ƾ المسافات                
اكتفاء بتطبيقها علǑ األماكن الجديدƖ وحتى يرتفƴ الوعǑ بين المربين تخفيفا علǑ صƺùار المùربين                

  .المقامة فعǚوعدǅ األưرار اƿتصاديا باألماكن 
    Ɩالماد ýباستبدا ƾد أعد مشروع القرار المرفƿو/č    ǅùƿر ǐوزارùرار الùمن الق đĔ  سنةùل čĕēĎ 

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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  )   الجاموƧ–اǓبƾار  ( 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  

 


