


































تم تأهٌل و إعادة المحجر المقام أصال من موالي خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك 

فهد بن عبد العزٌز طٌب هللا ثراه إٌمانا بمساعدة إخوانه من أبناء دولة الصومال 

و سعٌه رحمه هللا فً التخفٌف عن أبناء الشعوب اإلسالمٌة و قد تم إنشائه بطرق 
(O.I.E)تقنٌة و حدٌثة و تحت إشراف منظمة الصحه العالمٌة لصحة الحٌوان

و اآلن و هلل الحمد ٌصدر منه لجمٌع دول  (F.A.O)الزراعةواألغذٌة ومنظمة

دول أخرى لإلستٌراد منه إلى بلدانهم مباشرة حالخلٌج و سوف تفت





































مدير المحجر

الشئون اإلدارية الحسابات

مدير المعمل مساعد مدير المحجر

عدد اثنين دكاترة بيطريين

فني بيطري 30

عامل للحظائر 60

مساعد مدير المعمل

عدد اثنين فنيين

حارس 60+ قائد الحرس  فورمان 5عدد  مترجمين 4 الصٌانة  “طباخين-مخازن” اإلعاشة 
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 عالٌة مخبرٌة طبٌة بأجهزة كامال تجهٌزا مجهزه مختبراتال•

  تهدف و .اوروبا دول من خصٌصا شراؤها تم والتًالتقنٌة

.المستوردة البلدان احتٌاجات تلبٌة إلً تهدف المختبرات هذه

تقوم بعمل مسح سٌرولوجى لألمراض سوف  مختبراتال•

 منشورات راصدالموجودة بالمناطق المحٌطة بالمحجر و إ

بالتعاون مع وزارة الثروة الحٌوانٌة بونت الند  طبٌة
التدابٌر الالزمة لضمان سالمة تجارة  تخاذالالند صومالًو

.األمراضمن المواشً















 و المتحدة العربية اإلمارات دولة وفد زيارة تم•

 و بربره في لمحاجرالشركة عمان سلطنة

.مباشرة منها لإلستيراد السماح و بوصاصو













 و قطر و البحرين و الكويت دولة وفد زيارة تم•

 الحيوان لصحة العالمية الصحة منظمة مدير

 و بربره في الشركة لمحاجر األوسط بالشرق

.مباشرة منها لإلستيراد السماح و بوصاصو























(إفتتاح محجر بربره الصحي البيطري )

 08/02/2009تم إفتتاح محجر بربره ٌوم األحد الموافق •

وبحضور رئٌس والٌة صومالً الند و وزراء الدولة و 
رئٌس مجلس إدارة الشركة و مدٌر عام الشركة



تصدير الحيوانات بعد مدة الحجر الصحي لها

يتم تصدير الحيوانات بعد اصدار المختبر نتيجة الفحص    

ومتابعة األطباء البيطريين لهذه الحيوانات داخل الحظائر 

األساسية في فترة الحجر و اصدار الشهادة الصحية لهذه 

الحيوانات









الدولٌة إلدارة وتشغٌل  السعودٌة اإلماراتٌةترتبط الشركة 

المحاجر البٌطرٌة إرتباطاً وثٌقاً و بمنظمة الصحة العالمٌة 
و منظمة األغذٌة و الزراعة باألمم ( O.I.E)لصحة الحٌوان 

لتبادل اآلراء ومعرفة كل ما هو جدٌد من (F.A.O)المتحدة 

أجهزة و معلومات وأبحاث فً مجال الثروة الحٌوانٌة 
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