استمارة رقم (82ب) أ .م  .أ  .ق

الجهاز المركزى للتعبئة العامة
واإلحصاء

جمهــورية مصـــر العــربية

كود
المحافظة
مسلسل المنشأة باإلطار

استمــــــــــــارة
إحصاءات أمراض الحيوان
(اللقاحات واألمصال)
عن السنة الميالدية من  4112/1/1إلى 4112 / 14 /11

تخضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه اإلستمارة ألحكام
القانون رقم  53لسنة  0691بشأن سرية البيانات الفردية
والمعدل بالقانون رقم  82لسنة 0628

استمارة رقم(82ب) أ .م  .أ  .ق

تعليمات استيفاء االستمارة
اوال  :وحدة العد هى الهيئة العامة للخدمات البيطرية .
ثانيا :يتم استيفاء البيانات عن السنة الميالدية التى تبدأ من أول يناير 8105إلى اخر ديسمبر . 8105
ثالثا  :تستوفى بيانات االستمارة من وافع سجالت ودفاتر الوزارة .
رابعا  :فى حالة عدم وجود بند من البنود الواردة باالستمارة توضع عالمة (. ) -
خامسا  :يتم استيفاء بيانات الجدول الخاصة باالستمارة عن مايلى -:
 -0إنتاج اللقاحات الفيروسية الواقية حسب المحافظات .
 -8إنتاج اللقاحات البكتيرية الواقية حسب المحافظات .
 -5إنتاج األمصال واألنتيجينات والمواد المشخصة حسب المحافظات .
سادسا ً  :يتم تقريب القيم الى أقرب جنيه مصري ( ال تكتب أى كسور على االطالق ) .

اللقاحات واألمصال

4

استمارة رقم(82ب) أ .م  .أ  .ق

جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزى للتعبئة العامة
واإلحصاء

كود
المحافظة

مسلسل المنشأة باإلطار

إستمــــــــــــارة

إحصاءات أمراض الحيوان
(اللقاحات واألمصال)
عن السنة الميالدية من  8104/0/0إلى 8104/08/50

هذه الصفحة تملئ بمعرفة الجهاز
الزيارة االولى

الزيارة :
تاريخ الزيارة :
81

/

/

الزيارة الثانية
/

81

/

كلى
 -0إستيفاء بيانات المنشأة ؟
 -8أسباب عدم االستيفاء (الجزئى  /الغير مستوفى)
المنشأة متوقفة مؤقتا ً
المنشأة متوقفة نهائيا ً
المنشأة
أخرى تذكر :
رفض إعطاء البيانات

الزيارة األخيرة
81

/

جزئى
هدم المنشأة

/

لم تستوفى
لم يستدل على

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

بيانات المشتغلين فى االستمارة
م

اسم المشتغل

الوظيفة األصلية

طبيعة العمل
في اإلحصائية

0

باحث

8

مراجع ميدانى

5

مشرف ميدانى

4

مراجع مكتبى

3

مشرف مراجعة

9

مرمز

7

مراجعة ترميز

2

مدخل بيانات

6

مراجع إدخال

اللقاحات واألمصال

التوقيع

2

استمارة رقم (82ب)

أ .م  .أ  .ق

تخضععععع صععععحة وسععععرية البيانععععات الععععواردة بهععععذه
االسععتمارة ألحكععام القععانون رقععم  53لسععنة 0691
بشععأن سععرية البيانععات الفرديععة والمعععدل بالقععانون
رقم  82لسنة 0628

جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزى للتعبئة العامة
واإلحصاء

كود
المحافظة

مسلسل المنشأة باإلطار

إستمــــــــــــارة

()1

إحصاءات أمراض الحيوان
(اللقاحات واألمصال)
عن السنة الميالدية من  8104/0/0إلى 8104/08/50

 -0اسم المنشأة :
 - 8محــافظــــة:

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

 - 5قســــم /مـــركـــز:

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

 - 4شيــاخة /مـدينة /قـرية:

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

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

حضــــر

 -3حضر  /ريف :

( )0

ريــــــف ()8

 -9رقم التنظيم /اسم مالك المبنى:
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111

 -7اســـــــم الطريـــق /التابـــع:
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111

 - 2الرقــم البريــــدى:
/

 - 6رقـــــم التــليفون :
 - 01رقم التليفون المحمول :
 - 00الفـــــاكــــــس :
 - 08البريد اإللكترونى :

1
.............................................................................. . ................................................................................

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

- 05

الموقع اإللكترونى :

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

 - 04نوع القطاع التابع له المنشأة :
خاص ()5
 - 03سنه تأسيس المنشأه الفعلى :

حكومى ()0

عام  /أعمال عام ()8
شهر وسنه بدء التشغيل :

 -09اسم معطى البيان :
.............................................................. ............................................................................................................................ .....................................................................................................

 -07الوظيفة :
......................................................................................................................................... ..................................................... .............................................................................................................................

 -02رقم المحمول :
 -06رقم التليفون :
 -81التوقيع :

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

 -80التاريخ :

( )1تستويف ميدانيا خالل شهر من تارخيه مع مراعاة إتباع تعليمات االستمارة قبل بدء االستيفاء.
الرقم الداخلي (مدير عام اإلدارة العامة لالحصاءات الزراعيه)384 :
(فاكس) 03-33033022
لإلستفسار( :تليفون)03-33034041

القسم األول :إنتاج اللقاحات الفيروسية الواقية

استمارة رقم (28ب) أ .م .أ .ق

إنتاج اللقاحات الفيروسية الواقية بجمهورية مصر العربية عام 20

اللقاحات الفيروسية

م
1

الحمى القالعية

2

حمى الرفت فالى الميت

3

حمى الرفت فالى المستضعف

4

حمى الثالثة أيام المثبط

5

جدرى الضأن النسيجى

6

جدرى الجمال

7

طاعون بقرى نسيجى

8

طاعون المجترات الصغيرة

9

نيوكاسل عضلى (كوماروف)

10

نيوكاسل السوتا

11

نيوكاسل ميت جل

12

نيوكاسل مثبط زيتى

13

نيوكاسل هتشنر ب1

14

جدرى الحمام

15

جدرى الطيور

16

الجمبورو BV + D78

17

جمبورو  +نيوكاسل مثبط زيتى

18

باراميكسو

19

االلتهاب الشعبى المعدى

20

التهاب الحنجرة والقصبة الهوائية

21

هتشنر +التهاب شعبى

22

السوتا  +التهاب شعبى

23

التهاب كبد وبائى للبط

24

طاعون البط

25

البارفو

26

النزف الفيروسى

27

الربو الحى +الميت

28

الدوسفير (الدستمبر)

29
30

نيمو 300
أخرى تبين:

أمراض الحيوان (اللقاحات واألمصال)

العدد باأللف جرعة

5

القسم الثانى :إنتاج اللقاحات البكتيرية الواقية

استمارة رقم ( 28ب) أ .م .أ .ق

إنتاج اللقاحات البكتيرية الواقية بجمهورية مصر العربية عام
اللقاحات البكتيرية

م
1

تسمم دموى زيتى للماشية

2

لقاح نيمو باك جل للماشية واألغنام (االلتهاب الرئوى)

3

لقاح نيمو باك زيتى للماشية واألغنام (االلتهاب الرئوى)

4

تسمم دموى زيتى للماعز

5

تسمم دموى زيتى أرنبى

6

تسمم دموى زيتى فورمالينى

7

لقاح الكلوسترديا ونفاخ األرانب

8

الجامع لألغنام

9

تفحم عضلى وغرغرينا العضالت

10

دوسنتاريا الحمالن والكلوة الرخوة

11

البى0سى0جى

12

مذيب البى0سى0جى

13

بروسيال عترة 19

14

كوليرا الطيور الزيتى الرباعى المطور

15

زهرى الطيور

16

زكام الطيور المعدى الزيتى

17

االلتهاب المعوى التكرزى فى الدجاج

18

أخرى تبين:

أمراض الحيوان (اللقاحات واألمصال)

20

العدد باأللف جرعة

6

القسم الثانى :إنتاج األمصال واألنتيجينات والمواد المشخصة

استمارة رقم ( 28ب ) أ .م .أ .ق

إنتاج األمصال واألنتيجينات والمواد المشخصة بجمهورية مصر العربية عام
م

البيـان

20

العدد باأللف جرعة

األمصال واألنتيجينات:
1

مصل التيتانوس

2

محلول الريفانول

3

أنتيجين البروسيال الروزبنجال

4

أنتيجين البروسيال الحمضى

5

أنتيجين البروسيال اختبار اللبن الحلقى

6

أنتيجين البروسيال الريفانول

7

أنتيجين اإلسهال األبيض الغير الملون

8

أنتيجين اإلسهال األبيض الملون الجامع

9

أنتيجين بروسيال األبيض للدواجن المعدى

10

أنتيجين الباراتيفويد

11

أخرى تبين:

12
13
المواد المشخصة:
1

تيوبركلين ماشية

2

تيوبركلين طيور

3

أخرى تبين:

4
5

أمراض الحيوان ( اللقاحات واألمصال)

7

