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 م8201لسنة  (335)قرار وزاري رقم 

  ومخلفاتها استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتهابشأن تنظيم 

 

 والبيئة،التغير املناخي وزير 

 وتعديالته،الوزارات وصالحيات الوزراء  اختصاصاتم في شأن 1972( لسنة 1بعد االطالع على القانـون االتحادي رقم )

 ،تهالم في شأن الحجـر البيطـري وتعدي1979سنة ( ل6وعلى القانـون االتحادي رقم )

 الحيوانات والنباتات املهددة باالنقراضبتجار الدولي ومراقبة اإلبشأن تنظيم م 2002لسنه  (11)وعلى القانون االتحادي رقم 

مكافحتهــــا وال حتــــه م فــــي شــــأن الوقايــــة مــــي االمــــراض الحيوانيــــة املعديــــة والو ا يــــة و 2013( لســــنة 8وعلــــى القانـــــون االتحــــادي رقــــم )

 التنفيذية،

 م في شأن الرفق بالحيوان وتعديالته2007( لسنة 16وعلى القانـون االتحادي رقم )

 م بشـأن تنظيـم حيـازة الحيوانــات الخطرة،2016( لسنة 22على القانـون االتحادي رقم )و 

تحقيـق م، وفـي ططـار حـرل الـوزارة علـى 2015لعـام  OIE و نـاء علـى الشـرول الـواردة فـي مدونـة املنظاـة العامليـة للوـحة الحيوانيـة

 ،تعزيز التنوع الغذائي وضاان استدامته الهدف االستراتيجي

 ،و ناَء على مقتضيات املصلحة العامة

  :قرر 

 االولىاملـادة 

 الهدف
 

 الفصا ل وبعض خلفاتهاومومنتجاتها  والطيور الحية ذات الظلف املشقوق طلى تنظيم استيراد وعبور الحيوانات  قرار يهدف هذا ال

 .الحيوانية األخرى الواردة في نطاق هذا القرار
 

 الثانية املـادة

 النطاق(املجال )
 

 

 :مي الحيوانات على استيراد وعبور األنواع التالية القرار يسري هذا 

، (أجنـــة و ويضــــاتســـا ل منــــوي و )الحيـــة ومنتجاتهــــا ، واملـــاعز الضــــأنباـــا فــــي ذلـــ  األبقـــار و  ذات الظلـــف املشــــقوق  الحيوانـــات .1

خصصــة لالســتهالب ال شــري ومــي ذلــ  الــدم والجلــود والصــوف والــو ر والشــعر والعظــام واألمعــاء املغيــر أجــزاء  مــيومخلفاتهــا 

 .والروث والقرون والحوافر و قايا الحيوانات املستخدمة في السااد ومسحوق العظام وما في حكاها واملحنطات

، و ـيض التفقـي  ، والصيصـان عاـر يـوم واحـدور البرية واملر اة في األسر وطيـور الزينـةالطيور الحية باا فيها الدواجي والطي .2

 .اجزاء غير صالحة لالستهالب اآلدمي ومخلفاتها مي
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الالزمة وافقة املشريطة الحصول على اآلدمي  لالستهالبجزاء غير صالحة أمي التالية ومنتجاتها ومخلفاتها  الحية الحيوانات .3

 ستيرادها:ال 

 رتب التالية مي الثدييات:ال -

 الر يسيات  -أ

 آكالت اللحوم ماعدا الكالب والقطط وتشال الدببة  -ب

  القوارض باا فيها حيوانات التجارب  -ت

 سد البحر أ – الفظ –الفقاة  – الدولفين –الحيتان  باا في ذل الحيوانات املا ية  -ث

 األرن يات -ج

 الجرابيات -ح
 

 الزواحف والبرما يات -

 االسااب باا فيها العظاية والغضروفية  و الرخويات و القشريات واملحاريات  -
 

 الثالثة املـادة

 أحكام عامة

 .نواع املرغوب في استيرادهااملنشأة مرخصة ومسجلة بالوزارة الستيراد األ يشترل لالستيراد لألغراض التجارية ان تكون  .1

ن مسـجلة ومعرفـة بوســيلة تعريـف ،ابتــة، وأن ودخولهـا طلـى الدولــة شـريطة أن تكــو  فــراداملالوكـة لأل  لحيوانــاتيسـا  بخـروج ا .2

 . الواردة في هذا القرار تستوفي االشتراطات الوحية والفنية الالزمة لالستيراد مي الدول العا دة منها
 

 الرابعة املـادة

 اعتااد دول التصدير

الدولـة  القـرار طلـىمي هـذا ثانية ( مي املادة ال1،2الفقرتين )املندرجة تحت  والطيور على أي دولة ترغب في تصدير الحيوانات  .1

مـــي هـــذا  (1الـــواردة فـــي امللحـــق رقـــم ) قا اـــة املعتاـــدة لـــدول االســـتيرادلضـــافتها لطاســـايفاء املتطلبـــات التاليـــة لدراســـة وضـــعها و 

   :القرار

رة خــــدمات بيطريــــة متكاملــــة تســــا  باراقبــــة منشــــ ت تر يــــة الحيوانــــات بصــــورة  افيــــة  -أ
أن يكــــون لــــدى الدولــــة املصــــد 

 
 
 فياا يتعلق باألمراض الواجب االبالغ عنها. وخاصة

رة قا اــــة بــــاألمراض الواجـــــب اإل أن يكــــون لــــدى الدولــــة امل -ب
ـــاي هــــذ  القا اــــة االمـــــراض صــــد  ـــا ويجــــب أن تتضـ ـــالغ عنهـ بـ

للاراقبـة والتق ـ ي   رامجوأن تاتل  أنظاة و الو ا ية واملعدية التي ياكي ان تصيب الفصا ل املستهدفة باالستيراد 

  لحيوانية. عي األمراض ا

في الـوزارة طلـب أيـة معلومـات اضـافية السـتكاال دراسـة الوضـب الصـ ي باـا فـي ذلـ  التناية والوحة الحيوانية إلدارة يحق  .2

 لغايات التقييم.وطجراء زيارات ميدانية مي هذا القرار  (2تعبئة االست يان الوارد في امللحق رقم )

دير العتاــاد ناــاذج الشـهادات الوــحية البيطريــة باـا يتوافــق مــب الناــاذج يـتم التنســيق مــب السـلطات البيطريــة فــي دول التصـ .3

 ( مي هذا القرار.3الواردة في امللحق رقم )

 يتم تعليق اعتااد أي مي الدول الواردة في قوا م الدول املساوح االستيراد منها في أي مي الحاالت التالية: .4
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تراطات الوــحية املــذ ورة فــي ناــاذج الشــهادات الــواردة فــي تغيــر الوضــب الصــ ي فــي دولــة التصــدير باــا ال يحقــق االشــ -أ

 ولحين العودة للوضب الص ي الذي يضاي تحقيق االشتراطات الوحية املطلو ة. القرار،مي هذا  (3رقم )امللحق 

ـــــالياتطر ورود   -ب ـــ ســـ ــ ـــــراءات  ةمخالفـــ ــ ـــاذ االجـ ــ ـــب واتخـــ ــ ــــويب الوضـــ ــ ـــين تصــ ــ ـــــتيراد لحـــ ــــة لالســـ ــ ـــــحية املطلو ــ ــ ـــتراطات الوـ ــ لالشـــ

 الزمة.التوحيحية ال

 .القرارجراءات الواردة في مالحق هذا اإل أي تعديل مستقبلي في الشرول الوحية أو      -ج

 

 الخامسة املـادة

 شرول االستيراد

ـــهادةأو يجــــــب الحصــــــول علــــــى طذن اســــــتيراد مســــــبق  .1 ـــايا   شـــ ــــواع مــــــي الــــــوزارة الســــــتيراد ســـ ــــاتأنــ ـــا  الحيــــــة الحيوانــ ومنتجاتهـــ

 .الواردة في نطاق هذا القرارومخلفاتها 

( أو Microchipأن يكــون الحيــوان معــرف بوســيلة تعريــف ،ابتــة تاناســب مــب فصــيلته باســتخدام شــريحة الكترونيــة ) يجــب .2

 األرن يـــات وحيوانـــات التجـــارب والبرما يـــات والزواحـــف باســـتءناء( Ear Tagأو عالمـــة أذن تعريفيـــة ) (Ring)حلقـــة تعريفيـــة 

 ما عدا الصقور.الطيور و 

( مـــي هـــذا القـــرار 1املخلفـــات الحيوانيـــة غيـــر املعاملـــة مـــي قا اـــة الـــدول الـــواردة فـــي امللحـــق رقـــم )املنتجـــات و  باســـتيراديســـا   .3

 ( مي هذا القرار.3وضاي الشرول الواردة في امللحق رقم )

املخلفــــات الحيوانيــــة املعاملــــة مــــي  افــــة الــــدول شــــريطة أن تصــــاحب بشــــهادة تفيــــد بــــأن اإلرســــالية قــــد تــــم  باســــتيراديســــا   .4

 الطرق املوص ى بها في دستور املنظاة العاملية للوحة الحيوانية للقضاء على املس بات املرضية. معاملتها بأحد

 ما يلي: يرفق باإلرساليات املستوردةيجب أن  .5

 لنااذج الشهادات الوحية الواردة فـي امللحـق رقـم )مصدقة شهادة صحية بيطرية -أ
 
إلدارة ويحـق  مـي هـذا القـرار  (3: وفقا

 لدســــتور املنظاــــة العامليــــة للوــــحة الحيوانيــــة بــــالوزارة  وانيــــةالتنايــــة والوــــحة الحي
 
أو دراســــة بــــدا ل االشــــتراطات وفقــــا

 دراسة تحليل املخاطر لالستيراد مي تل  الدول.

األنـــواع ، ويســـاثمى مــي ذلـــ  طرســـاليات فـــي حــال االرســـاليات التجاريـــة شــهادة منشـــأ معتاـــدة وصـــادرة مــي الجهـــة املختصـــة -ب

 .CITESية املدرجة على مالحق اتفاق

 السايا .تفاقية امالحق لألنواع التي تندرج تحت الصادرة مي الوزارة ومي دولة التصدير سايا  ات الشهاد -ت

فـــي حـــال تطلـــب األمـــر فـــي ناـــوذج الشـــهادة الوـــحية املســـتخدمة  أو تضـــاينهااملخبريـــة املطلو ـــة  الفحـــولنســـن مـــي نتـــا ج   -ث

 ذل .

  بيانات اإلرسالية.ين بيان خط سير الرحلة أو بوليصة الشحي التي تب -ج

 رسالية.بيان جار ي يوضح بيانات اإل  -ح

الجـوي فـي نفـ  املطـار أو البحـري فـي  ويسـا  بـالعبور مباشـرة مـي دولـة التصـدير،  الحيـة الحيوانـاتيجـب حـحي ارسـاليات  .6

( 3ي امللحق رقم )تخالط حيوانات أخرى مي نف  النوع ا،ناء العبور ويث ت ذل  في اإلقرار الوارد ف أال  نف  امليناء شريطة

 مي هذا القرار.

 وسا ل نقل نظيفة ومطهرة.مباشرة مي مكان العزل طلى منفذ التصدير في الحية  الحيواناتيجب أن يتم نقل  .7
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  (1) عــادة تصــدير الحيوانــات الحيــة الــواردة فــي الفقــرةطفــي حــال  .8
 
 مــي املــادة الثانيــة مــي هــذا القــرار و ــان بلــد املنشــأ محظــورا

 .أشهر 3بيناا يشترل في حال الطيور االقامة ملدة ال تقل عي  أشهر على األقل في بلد التصدير  6أن تقض ي فيجب 

 ملعــــايير االتحــــاد الــــدولي للنقــــل الجــــوي ) .9
 
(، وفــــي حــــاالت النقــــل البحــــري والبــــري يــــتم IATAيجــــب أن يــــتم الشــــحي الجــــوي وفقــــا

 ملعايير الرفق بالحيوان.
 
 االلتزام بأي اشتراطات فنية مطلو ة وفقا

 للشــرول الــواردة فــي امللحــق .10
 
( 3رقــم ) يســا  باســتيراد املنتجــات الحيوانيــة الحيــة )البويضــات واألجنــة والســا ل املنــوي( وفقــا

 هذا القرار. مي

 لالشـتراطات  القرار،( مي هذا 2مي املادة ) 3أي مي األنواع املذ ورة في الفقرة  استيرادفي حال قبول طلب  .11
 
يـتم ذلـ  وفقـا

 <( مي هذا القرار3في نااذج الشهادات الوحية في امللحق رقم )الوحية الواردة 

 يجب مراعاة أية تشريعات ومعايير أخرى تتعلق باالستيراد والعبور. .12

 

 السادسة املـادة

 (الترانزيتالعبور )رساليات ططجراءات 
 

 لألحكام التالية: (الترانزيتالعبور )رساليات طتخضب 

 مارات العر ية املتحدةدولة اإل والتي تار عبر أراض ي الحيوانية رساليات ل الوزارة ليجب الحصول على طذن عبور مسبق مي  .1

 مساوح االستيراد منهاطال طذا  انت واردة مي دولة الرسالية بور اوال يسا  بع (ترانزيت)

 به املساندات التالية:  .2
 
 يصدر طذن العبور املسبق بناء على طلب مرفقا

  اانعة مي الدولة املستوردةطذن استيراد أو عدم منسخة مي  .أ

  شهادة صحية مي الدولة املصدرةنسخة مي  .ب

 ورود ي حــالفـ -شـهادة الفحـا املخبـري الصـادرة عـي مختبـر معتاـد مـي السـلطات املختصـة فـي دولـة التصـدير نسـخة مـي  .ت

و تضــاين أ - املنشـأطلـب الــوزارة عنـد اســتيراد الحيوانـات منهــا اجـراء فحــا مخبـري لهــا فـي بلــد االرسـالية مــي الـدول التــي ت

 املعتادة.النتا ج في الشهادة الوحية 

ـــي  .ث شــــهادة ســــايا  )تصــــدير أو طعــــادة تصــــدير( ســـــارية املفعــــول وصــــادرة عــــي الدولــــة املصــــدرة للحيوانــــات البريـــــة نســــخة مـ

 الخاضعة التفاقية سايا  وياكي أن يستعاض عنها بجوازات السفر سارية املفعول في حال الصقور.

مـارات العر يــة اإل  سـير االرســالية مـي منفــذ الـدخول طلــى منفـذ الخـروج لضــاان خروجهـا مــي أراضـ ي دولــةيجـب أن يـتم تابــب  .3

 .املتحدة

 يجب أن يتم ترصيا الشاحنة.الشاحنات  باستخدامفي حاالت النقل البري  .4

 يجب مراعاة تشريعات ومعايير الرفق بالحيوان بهذا الخصول.  .5

ال يتطلـــب الحصـــول علـــى طذن عبـــور شـــريطة أن تكـــون  ينـــاءالبحـــري فـــي نفـــ  املالجـــوي فـــي نفـــ  املطـــار أو  العبـــور فـــي حـــال  .6

 أخرى. حيواناتمعزولة عي أي الحيوانات 

  .سايا  اتفاقيةمدرجة باالحق أنواع عبور على املساندات ألغراض التابب في حال  االطالعاملعنية بالسايا   للدارةيحق  .7
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 السابعة املـادة

 اإلجراءات الحجرية   

 ا الجهات التالية باإلجراءات أدنا : تخت

  التنوع الغذائي بالوزارةقطاع: 

 الحيوانية: التناية والوحةطدارة  .1

 للتحديثات علـى الخطـول االرشـادية  -
 
مراجعة نااذج الشهادات الوحية الواردة في مالحق هذا القرار وتعديلها وفقا

  .للانظاات الدولية أو تحليل املخاطر على الواردات

 منافــذ الــدخول للحيوانــات الحيــة حســب فصــا ل الحيوانــات ودول التصــدير والقــدرات املحجريــة فــي املنافــذتحديــد  -

 .           بالتنسيق مب قطاع املناطق

 االشــــتراطات اســــايفاءوالتحقــــق مــــي  االســــتيراددول العــــالم، وتعــــديل قا اــــة دول متابعــــة تطــــورات الوضــــب الو ــــائي لــــ -

 مي هذا القرار. ( 3)رقم ات في امللحق الوحية الواردة في نااذج الشهاد

  العتاادهــــاالوــــحية املقترحــــة التنســــيق مــــب الســــلطات البيطريــــة فــــي دول التصــــدير لدراســــة ناــــاذج الشــــهادات  -
 
وفقــــا

 للطرق املتبعة. 

 : الوطنية طدارة املختبرات .2

 ملتططجراء الفحول املخبرية التأكيدية الالزمة للعينات الواردة  -
 
 .االستيرادلبات مي اإلرساليات وفقا

 :قطاع املناطق بالوزارة 

 . مراكز الحجر البيطري تعايم نااذج الشهادات الوحية املعتادة على  -

 ســــباب رفــــض وتوقيــــف االرســــالياتأبشــــأن  التنايــــة والوــــحة الحيوانيــــةشــــهرية طلــــى طدارة رســــال نســــن مــــي تقــــارير ط -

 .عداد الحيوانات وأنواعها ومصادرهاأو  الواردة

  .( مي هذا القرار5فراج عي االرسالية الواردة في امللحق رقم )طجراءات اال تنفيذ  -

  طدارة التنوع البيولوجي: – التنوع البيولوجي واالحياء املا يةقطاع 

( مـي هـذا القـرار وتحديـد أعـداد االسـتيراد فـي حــال ورود 2املـادة )مـي  3األنـواع املـذ ورة فـي الفقـرة  واعتاـاددراسـة  -

  طلبات استيراد. 

 الثامنة املـادة

 العينات والفحول الواجب طجرائها

  الحيواناتيتم جاب العينات مي 
 
 للالحق  في مراكز الحجر بانافذ الدخول وفحصها مخبريا

 
 مي هذا القرار.  (4) رقموفقا

 

 التاسعة املـادة

 االرساليات املخالفة

تم رفــض اإلرســـالية وطرجاعهــا طلـــى بلــد املصـــدر أو يــ أو اإلخـــالل بانفيــذ أي مــي الشـــرول الوــحية املطلو ـــة االلتــزامفــي حالــة عـــدم  -

 للجــراءات املحجريــة والوــحية املعاــول بهــا بالدولــة واخطــار الدولــة املصــدرة أو التعامــل معهــا اتالفهــا علــى نفقــة املســتورد 
 
طبقــا

 بذل . 
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 إلعـــادة تقيـــي ارســـاليات مخالفـــةفـــي حـــال تكـــرر ورود  -
 
جـــراءات واتخـــاذ اإل م الوضـــب مـــي البلـــد املصـــدر، يـــتم تعليـــق االســـتيراد م قتـــا

 التوحيحية الالزمة.
 

 العاشرة املـادة

 املستورد التزامات

 يتوجب على املستورد ما يلي:

 الحصول على املوافقات والتراخيا الالزمة إلتاام عالية االستيراد أو العبور قبل البدء في عالية االستيراد. -

 التأكد مي تحقيق متطلبات االستيراد.  -

 لحيوانات أ،ناء فترة الحجر. والغذاء لتوفير املاء  -

 املحجرية حيال االرسالية. قراراتبال االلتزام -
 

 الحادية عشرة ملـادةا

( مي هذا القرار تعديل الشهادات الوـحية املسـتخدمة فـي عاليـة تصـدير الحيوانـات 1) رقم على الدول املصدرة الواردة في امللحق

( مي هذا القرار خالل 3يتوافق مب املتطلبات الوحية في النااذج الواردة في امللحق رقم )الحية ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها باا 

 مي قوا م الدول املساوح باالستيراد منها.  شطبهامي تاريخ طصدار هذا القرار، وفي حال عدم تعديل وضعها يتم سنة 
 

 الثانية عشرة املـادة

 ذا القرار  ل فياا يخصه.على جايب الجهات املعنية بالدولة تنفيذ أحكام ه
 

 الثالثة عشرة املـادة

 القرار.هذا أحكام تتعارض مب  تخالف أو  تلغى  افة القرارات التي
 

 الرابعة عشرة املـادة

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرساية و 
 
 .نشر مي تاريخ  يعال به اعتبارا

 

 

 
 د. ،اني بي أحاــــــــــــــــــد الزيــــــــودي

 التغير املناخي والبيئةر ــــيـــوز 

 
  هـ1439ذو الحجة  22صدر في: 

  م 2018 س تابر  2املوافق: 
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ــــــــــــــــالحـــــــــــــــــــــــــــــــــامل  :قــــــــــــــــ

 *(: قا اة الدول املعتادة لالستيراد1ملحق رقم )
 منها:معاملة  ومخلفاتها الغير بقار الحية األ الدول املساوح استيراد  .1

ملالكة ا أستراليا، كندا، أملانيا، فرنسا، طسبانيا، هولندا، هنغاريا، األرجنتين، البرازيل، الباراغواي، األورغواي، املكسي ، مالكة البحريي،

 أ،يو يا،  ازاخستانالعر ية السعودية، سلطنة عاان، الهند، الباكستان، اليابان، سوريا، السودان )املنطقة الشرقية والوسطى(، تنزانيا، 

 :ومخلفاتها الغير معاملة منها )ضأن وماعز( الحية منها الضأنالدول املساوح استيراد  .2

نيا،  ، أوكراسياستراليا، كندا، الواليات املتحدة االمريكية، املانيا، فرنسا، اسبانيا، هولندا، االرجنتين، البرازيل، الباراغواي، األورغواي، املك

البحريي،  الكويت، صر يا، اذر يجان، البوسنة والهرس ، بلجيكا، املالكة املتحدة، قبرل، بلغاريا، رومانيا، الدناارب، مولدافيا، جورجيا،

 يا، سوريا، الهند، الباكستان، اليابان، السودان )املنطقة الشرقية والوسطى(، تنزانيا، أ،يو  لبنان،السعودية، سلطنة عاان، الكويت، االردن، 

 مينيا، رومانيا ، أر  ازاخستان

 الدول املساوح باستيراد  افة أنواع الطيور الحية و يض التفقي  والصيصان عار يوم واحد منها: .3

الكويت، مالكة البحريي، سلطنة عاان، تايالند، طيرلندا، مالطا، بولندا، التفيا، الناسا، فنلندا، قبرل، الدناارب، سويسرا،  الطيور الحية:

، أندورا، البرتغال، بيالروسيا، ألبانيا، صر يا، أستونيا، جورجيا، أيسالندا، ليختنشتايي، مونا و، جاهورية الجبل النرويج، الاشي ، تركيا

ن، السلفادور، األسود، سان مارينو، سلوفينيا، أرمينيا، أرو ا، ط وادور، أنتغيوا و بر ودا، األرجنتين، الباراغواي، البرازيل، البهاما، الدومينيكا

 برمودا، بروناي، بليز، بناا، بورتوريكو، بوليفيا، بيرو، تشيلي، جامايكا، جاهورية البانيا، دومينيكا، فنزوال،  وستاريكا،  ولومبيا،بر ادوس، 

يات الوال لتوانيا، لوكسابورج، مولدافيا، ميكرونيزيا، نيكاراغوا، نيوزلندا، هندوراس، يوغسالفيا، رومانيا، أستراليا، املالكة املتحدة، كندا، 

مقدونيا،  املتحدة االمريكية، اليونان، اوكرانيا، طسبانيا، ماليزيا، أملانيا، سلوفاكيا، كرواتيا، هنغاريا، بلجيكا، البوسنة والهرس ، السويد،

 KURSKAYA OBLAST,ASTRAKHANSKAYA OBLAST ،RESPUBLIKAفرنسا، هولندا، سورينام، الفلبين، روسيا باستءناء املقاطعات: )

KALMYKIYA, KOSTROMSKAYA OBLAST) 

الكويت، مالكة البحريي، عاان، تايالند، طيرلندا، مالطا، بولندا، التفيا، الناسا، فنلندا، قبرل، الدناارب، سويسرا،   الصيصان عار يوم:

ل ايي، مونا و، جاهورية الجبالنرويج، الاشي ، تركيا، أندورا، البرتغال، بيالروسيا، ألبانيا، صر يا، أستونيا، جورجيا، أيسالندا، ليختنشت

، لسلفادور ، ااألسود، سان مارينو، سلوفينيا، أرمينيا، أرو ا، ط وادور، أنتغيوا و ر ودا، األرجنتين، الباراغواي، البرازيل، البهاما، الدومينيكان

ومبيا، نيا، دومينيكا، فنزوال،  وستاريكا،  ولبر ادوس، برمودا، بروناي، بليز، بناا، بورتوريكو، بوليفيا، بيرو، تشيلي، جامايكا، جاهورية البا

واليات ال لتوانيا، لوكسابورج، مولدافيا، ميكرونيزيا، نيكاراغوا، نيوزلندا، هندوراس، يوغسالفيا، رومانيا، أستراليا، املالكة املتحدة ، كندا،

دونيا، واتيا، هنغاريا، بلجيكا، البوسنة والهرس ، السويد، مقاملتحدة االمريكية، اليونان، اوكرانيا، طسبانيا، ماليزيا، أملانيا، سلوفاكيا، كر 

، KURSKAYA OBLAST, ASTRAKHANSKAYA OBLASTاألردن، الباكستان، فرنسا، هولندا، سورينام،الفلبين،  روسيا باستءناء املقاطعات: )

RESPUBLIKA KALMYKIYA, KOSTROMSKAYA OBLAST). 

عاان، تايالند، طيرلندا، مالطا، بولندا، التفيا، الناسا، فنلندا، قبرل، الدناارب، سويسرا، النرويج،  الكويت، مالكة البحريي، بيض التفقي :

ود، سان الاشي ، تركيا، أندورا، البرتغال، بيالروسيا، ألبانيا، صر يا، أستونيا، جورجيا، أيسالندا، ليختنشتايي، مونا و، جاهورية الجبل األس

أرو ا، ط وادور، أنتغيوا و بر ودا، األرجنتين، الباراغواي، البرازيل، البهاما، الدومينيكان، السلفادور، بر ادوس،  مارينو، سلوفينيا، أرمينيا،

لتوانيا،  برمودا، بروناي، بليز، بناا، بورتوريكو، بوليفيا، بيرو، تشيلي، جامايكا، جاهورية البانيا، دومينيكا، فنزوال،  وستاريكا،  ولومبيا،

مولدافيا، ميكرونيزيا، نيكاراغوا، نيوزلندا، هندوراس، يوغسالفيا، رومانيا، أستراليا، املالكة املتحدة ، كندا، الواليات املتحدة لوكسابورج، 

، ، األردناالمريكية، اليونان، اوكرانيا، طسبانيا، ماليزيا، أملانيا، سلوفاكيا، كرواتيا، هنغاريا، بلجيكا، البوسنة والهرس ، السويد، مقدونيا

 KURSKAYA OBLAST,ASTRAKHANSKAYAالباكستان، فرنسا، هولندا، سورينام،  السعودية،الفلبين،  روسيا باستءناء املقاطعات: )

OBLAST ،RESPUBLIKA KALMYKIYA, KOSTROMSKAYA OBLAST) 

 ملستجدات الوضب الص هذ  الدول الواردة في القا اة قابلة للتعديل باإلضافة أو الحذف * 
 
 يوفقا
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 : است يان اعتااد الدول/املناطق(2ملحق رقم )
 

 است يان 

Questionnaire 

دولة اإلمارات العر ية طلى *الحيوانات  عي وضب الوحة الحيوانية في الدول الراغبة في تصدير   

on Animal Health in countries wishing to export animals*  to the UAE  

 و يانات االستيراد والتصديرزمب استيرادها عند تعبئة االست يان خاصة األمراض الواجب االبالغ عنها و رامج الوقاية يراعى نوع الفصا ل الحيوانية امل*

 

  Part I : GENERAL  الجزء األول: معلومات عامة

 املس ولة عي الوحة الحيوانية الخدمات البيطرية تنظيم .1

 االسم و العنوان:

 عدد الحيوانات:  .2

حسب نوع الحيوان بيوانات التربية لكل منطقة* ضب قا اة بعدد ح

 )الن ،مونوع االنتاج )تر ية، طنتاج لحو 

 

1. Administrative Organization of Veterinary Services 

responsible for Animal Health:  

Name and address: 

2. Animal population: 

list by Region (Province) and Production category 

(Breeding , Meat production, etc.) for the following 

species: 

 *Animal Population classified according animal species and type of production in State       وصنف االنتاجعدد حيوانات التربية في  ل منطقة حسب نوع الحيوان 

 العدد

Number 

 اسم املنطقة

Regions/Areas 

اإلنتاجنوع   

Category 

 الصنف

Species 

    

    

  *يرجى تقديم خرا ط تبين توزيب الحيوانات داخل الدولة طن  انت متوفرة

                                                                                                                                Please provide maps of animal distributions, if available   

   Part II : Animal Health صحة الحيوانالجزء الثاني:      

 الخدمات البيطرية   .1

 .العدد االجاالي لألطباء البيطريين بالدولة 1.1

عدد األطباء البيطريين العامليين في السلطة البيطرية املركزية  1.2

 .في القطاع العام فقط

بيطريين العامليين في الخدمات البيطرية املركزية عدد األطباء ال 1.2.1

مي القطاع العام ومي القطاع الخال و املعتاديي للقيام 

 .ببعض األعاال التابعة للقطاع العام

عدد األطباء البيطريين العامليين في السلطات البيطرية املحلية  1.2.2

 .الرساية لكل منطقة

 .اناتالحيو  ميلكل صنف نسبة عدد األطباء البيطريين  1.2.3

 الحيواناتمي  لكل صنفنسبة عدد املساعديي البيطريين على  1.2.4

  

 البيطري وشبه البيطري  عليمالت .2

 البيطري واملهيتقدم خدمات التعليم اذكر أسااء امل سسات التي  

يتم توفيرها وأعطي املعاونة ووصف البرامج التعلياية التي  الفنية

     مساعديي بيطريينسنويا مي أطباء بيطريي و  الخرجين أعداد معدل

1.Veterinary Services 

1.1 Total number of Veterinarians  

1.2 Number of veterinarians employed in Animal Health 

Services (governmental and private accredited vets.) 

1.2.1 Number of veterinarian employed in the Head Office 

Animal Health Authorities (only Governmental).   

1.2.2 Number of Veterinarians employed in Districts Animal 

Health Authorities (List by District the number of 

Governmental Veterinarians) 

1.2.3 Percentage of Veterinarians by animal species  

1.2.4 Percentage of Para-veterinary technicians by animal 

species  

2. Veterinary and Para-Veterinary Education  

Indicate names of institutions where studies can be provided, 

their programs and average number of annual graduates by 

category  (total for the country) 
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 رات البيطريةباملخت .3

 املركزية البيطرية وأذكر قدراتهاأذكر أسااء وعناويي املختبرات  3.1

 شهادات اعتااد وما هي. للاشخيا املخبري وهل لديها

 .عدد املختبرات البيطرية الرساية األخرى  3.2

3.Veterinary Laboratories 

3.1 Name and address of Central Veterinary Laboratories, their 

capabilities for disease laboratory  diagnosis and names of their 

accreditation certificates if any 

3.2 Number of other official Veterinary Laboratories 

3.3 Staffing of Official Veterinary Laboratories 3.3املختبرات في العاملين البيطريين األطباء عدد  

    اسم املختبر البيطري الرسمي

Name of Official Veterinary Laboratories 

 عدد املوظفين

Number of staff 

  

  
 

أذكر في الجدول أدنا  اسااء الفحوصات املخبرية املطبقة لكل مرض و أسااء م سسات االعتااد  3.4  

3.4 Indicate , for each of these laboratories their capabilities for disease laboratory diagnosis tests, their accreditations, if any. 

 أسااء املختبرات البيطرية الرساية

 Official veterinary laboratories  

  اسم الفحا املخبري لكل مرض

Name of laboratory diagnosis test by disease  

اسم م سسة االعتااد 

Accreditation institution name  

   

   
 

 :الحيواناتصناعة تر ية  .4

أدوار , بالدولة وهيكليتها )تركيبتها  الحيواناتوصف صناعة تر ية أ

 الن( , األطراف املعنية وسا ل االتصال

 

4 .Structure of animal industry: 

Describe the animal industry and its structure (entities, their 

roles, communication mechanisms, etc.). 

 

 :األمراض الواجب اإلبالغ عنها .5

الواجب االبالغ عنها الحيوانية اذكر قا اة أسااء األمراض  5.1

 وطريقة االبالغ املعتادة في بلدب.

الواجب اإلبالغ عنها في  الحيوانية ما هي أسااء األمراض 5.2

والتي يتم اإلبالغ عنها للانظاة العاملية للوحة الدولة 

 الحيوانية. 

5.Notifiable Animal diseases. 

5.1 Indicate the List of Notifiable Animal diseases and describe 

the notification procedure in your country. 

5.2. Which Animal diseases are reported as notifiable in your 

country to OIE?  

 طجراءات الوقاية والسيطرة على األمراض. 6

برامج السيطرة على األمراض املطبقة في الدولة و مدى وجود ) عدد 

برامج تحصينات خاصة بها، ويضاف بالنسبة لألمراض التي توجد 

 (لديها أكثر مي عترة وصف السالالت املستخدمة

 جلتجودة بالدولة التي سعدد الب ر املرضية لألمراض املو  اذكر  6.1

 .خالل الثال،ة سنوات املاضية

 ، وتاريخ آخر حدوث للب ر املرضيةاذكر التقسيم االداري االولي  6.2

 .وتاريخ آخر تحصين طن وجد

 ملستخدمة لكل مرض )استخدام سياسةا الوقايةأذكر طجراءات  6.3

وتطبيق اجراءات العزل و مراقبة الحركة  اتالف الحيوانات املصابة

  ي الو ائي )تابب مصادر الحيوانات الواردة والحيوانات التي والتق

 غادرت مكان الب رة املرضية(.

 ات املخبرية املستخدمة لاشخيا  لأسااء الفحوص اذكر  6.4

 .مرض مي األمراض الواجب االبالغ عنها في الدولة

 ناطق خالية مي األمراض؟ اذا  انتم لتنفيذهل لديكم سياسة  6.5

6. Diseases and Control measures: 

(Enumerate the applied control programs, included strains for 

diseases with serotypes if vaccination if applied). 

6.1 Number of disease outbreaks by disease during the last 3 

years .number of animals vaccinated by disease during the last 

3 years, if vaccination applied. 

6.2 Indicate by name of first administrative Division,  the date 

of last occurrence of the diseases and eventually the date of last 

vaccination by disease. 

6.3 Mention the used control measures for each disease 

(stamping-out, quarantine, implementation of surveillance 

zones and control zones (radius for each), epidemiological 

investigation (tracing back and forward) etc.)? 

6.4 Which laboratory diagnosis tests are used for the diagnosis 

of each notifiable disease in your country? 
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 .صيف للبرنامج لكل مرضتو  أذكر ، اإلجابة بنعم

 

6.5 Do you have a policy for disease free area/zone? ( If yes, 

describe it by disease). 

 الاشريعات ذات الصلة بالوحة الحيوانية. 7

القوانين والاشريعات واألنظاة املتعلقة ببرامج الوقاية  عدد  7.1

 ترفق نسن(.والسيطرة على األمراض الحيوانية  بالدولة )

إلزامية اإلبالغ عي األمراض الحيوانية طلى يوجد تشريب بهل   7.2

تقديم قا اة ؟ ) في حال االجابة بنعم ، يرجى السلطات البيطرية

 .(بأسااء األمراض الواجب االبالغ عنها

 للسلطات البيطرية بالقيامهل تسا  الاشريعات املوجودة حاليا  7.3

 بالتالي:  

 عند حدوثأو املنش ت  العزل للحيواناتالحجر الص ي أو  7.3.1

 االشابا  في تل  األمراض املذ ورة سابقا؟ و ب رة مرضية أ

 لى املرض، باا فيها مناطق للحجرطنشاء مناطق للسيطرة ع 7.3.2

الص ي حول الحيوانات املصابة و تقييد الحركة مي و الى املنطقة 

 املو وءة ؟

 انات النافقة؟اإلتالف والتخلا مي الحيوانات املصابة والحيو  7.3.3

 رض )الحشرات( والتنظيف والتعقيمالقضاء على نواقل امل 7.3.4

 املو وءة.  للانش ت

 عند طتالف والتخلااب الحيوانات هل يوجد تعويض ألصح 7.3.5

 مي الحيوانات املصابة ؟

 

7.Animal Health Legislation 

7.1 List the Titles of Laws and Regulations governing the 

prevention, control and eradication of animal diseases in your 

country (provide copies). 

7.2 Is there a Law to for mandatory reporting of a certain 

number of animal diseases to veterinary authorities in your 

county?  If yes, please provide a list of notifiable disease by 

name. 

7.3 Do the regulations permit veterinary authorities to do the 

following: 

7.3.1 Quarantine or isolation of animals and/or premises in 

case suspicion of those diseases listed previously? 

7.3.2 Establishment of control zones, cordons, sanitary and 

quarantine zones around animals infected premises with 

diseases and control movements into and out of such zones? 

7.3.3 Destruction and disposal of infected and dead animals? 

7.3.4 Vectors destruction, cleaning and disinfection of 

contaminated premises? 

7.3.5 Owners compensation for destroyed animals? 

 :وضب استيراد الحيوانات الحية للدولة. 8

لقواعد املطبقة لتنظم استيراد الحيوانات، مب بإيجاز اوصف أ  8.1

اإلشارة طلى املرجعية القانونية )امكانية الحجر البيطري ، والضاانات 

املطلو ة لضاان الوحة الحيوانية، ونااذج الشهادات واالختبارات 

 الاشخيصية املخبرية املطلو ة، الن(

مي دول بها مناطق خالية مي بعض  راديهل تسا  دولتكم االست8.2 

األمراض ؟ طذا  انت اإلجابة بنعم، عل تطلب الدولة متطلبات طضافية 

 إلجراءات الحجر البيطري؟ 

8. Importation situation: 

8.1  Describe briefly the rules governing importation of 

animals, with reference to legal documents (eventual 

quarantine, required guarantees for animal health, models of 

certificates, laboratory diagnostic tests , etc.) 

8.2  Are imports allowed from disease free areas/regions which 

are located in non-free countries? If yes, mention any additional 

quarantine requirements? 

 وضب تصدير الحيوانات الحية خارج الدولة. 9

أعطي أرقام الحيوانات املصدرة لكل صنف خالل السنوات   9.1

 .الثال،ة األخيرة

  .قدم قا اة تبين أسااء الدول التي يتم التصدير اليها  9.2

 

9 . Export situation: 

9.1 Indicate numbers by  species of exported animals during 

the last 3 years. 

9.2 Provide a list indicating the names of your exporting 

countries. 

القوانين واألنظاة ذات العالقة واملذ ورة نسخة مي تـرفق تنويه: 

 .أعال 

Attention:  attach the related Laws and Regulations in relation 

to the points mentioned above. 
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  (: نااذج الشهادات الوحية2ملحق رقم )

 مارات العر ية املتحدةاإل  دولة طلى املشقوق  الظلف ذات الحيواناتناوذج شهادة صحية بيطرية لتصدير  .1

 بلد املصدر:   

 املرسل 1.1

 االسم

 العنوان

 رقم الشهادة 1.2

 السلطة البيطرية 1.3

 املرسل طليه 1.4

 :االسم

 :العنوان

 منطقة /منشأةISO CODE 1.6بلد املنشأ                   1.5

 املنطقة/ املنشأة في الوجهة النها ية ISO CODE 1.8              بلد االستيراد 1.7

 العنوان(  - االسم)   مكان املنشأ   1.9

 الشحيتاريخ  1.11 محطة الشحي 1.10

  وسيلة النقل  1.12
 
 بحر      جوا

 
      ا

 
 برا

 االرسالية  تعريف 

 املنفذ الحدودي 1.13

 CITESرقم  رخصة )طن وجد(  1.14

 ISO CODE    االرسالية  رقم 1.16 االرسالية  أوصاف 1.15

 الكاية اإلجاالية 1.17

 للحيواناتالعدد اإلجاالي  1.19 وسيلة النقلتعريف  1.18

  الحيواناتأنواع   1.20 

   للذب           تربيةلل                 للاساين                           

 ............................................. : أخرى 

 لالستيراد:    1.21

 نهائي               استيراد              طعادة دخول  دخول م قت 

 ة:السالل                           االرسالية  تعريف   1.22

 :الترقيم العار:                                    نظام                                             :          الفصيلة )اإلسم العلمي(  

                      :الجن                 الكاية :                                       :                               رقم التعريف/ التفاصيل   
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افها أعال  لوارد أوصاالحية الحيوانات أقر أنا املوقب أدنا / ................................................ الطبيب البيطري الحكومي املس ول أن    -ب 

  التالية: *مستوفية للشرول

نها مي أمي مرض الحمى القالعية مي قبل املنظاة العاملية للوحة الحيوانية، أو نشأ الحيوانات مي دولة أو منطقة معترف بأنها خالية *م

( شهر قبل التصدير اسانادا للتقارير الدورية املنشورة لدى 12لم يسجل بها ب ر ملرض الحمى القالعية ملدة ال تقل عي ) ة أو منطقةدول

 ( اشهر 3لم يسجل بها املرض )مب تطبيق سياسة االتالف( ملدة ال تقل عي ) ة أو منطقةاملنظاة العاملية للوحة الحيوانية، أو انها مي دول

عتادة محاجر ميوم قبل التصدير في  30نه قد  تم حجر الحيوانات الحية املستوردة  ملدة ال تقل عي أالسابقة للتصدير، أو بيان يوضح 

 و نتا ج سلبية.قبل الشحي بيومين  نها قد خضعت للفحول املخبرية الالزمة للكشف عي  مرض الحمى القالعيةوأ

لم يسجل بها مرض البروسيال ملدة ال تقل عي الثالث سنوات السابقة للتصدير أو أن الحيوانات قد تم  ةأو منطق ة*أن الحيوانات مي دول

   فحصها للارض و نتا ج سلبية.

رض امل، أو مي دولة لم يسجل بها حمى الوادي املتصدع رضامنشأ الحيوانات مي دول واقعة خارج املناطق الجغرافية املعرضة للصابة ب *

 خالل السنتين السابقتين للتصدير على االقل وطجراء فحا مخبري للتأكد مي خلو الحيوانات مي املرض.

ن الحيوانات * منشأ الحيوانات مي دولة خالية مي مرض اللسان االزرق خالل مدة ال تقل عي السنتين السابقتين للتصدير على االقل، أو ا

( يوم السابقة للتصدير واخضعت خالل هذ  الفترة طلى 28ملدة ال تقل عي ) (Culicoides)محاية مي لسعات البعوض الناقل للارض 

( يوم السابقة للتصدير واخضعت خالل هذ  الفترة طلى 14فحوصات مخبرية للكشف عي األجسام املناعية للارض أو ملدة ال تقل عي )

للكشف عي فيروس مرض اللسان األزرق بحيث تكون النتا ج سلبية في  لتا الحالتين، أو ان الحيوانات قد تم تحصينها  فحوصات مخبرية

 قبل التصدير بلقاح يحتوي على جايب العتر املصلية املسجلة للارض في بلد التصدير.60للارض بادة ال تقل عي )
 
 ( يوما

 الجارة الخبيثة أو انها مي منشأة لم يسجل بها املرض ملدة العشريي يوم السابقة للتصديرلم يسجل بها مرض  ة* منشأ الحيوانات مي دول

 لم يسجل بها داء السعار خالل السنة السابقة للتصدير.منش ت *الحيوانات مي 

 هر السابقة للتصدير.في خالل الستة أش الكونغو النزفية –القرم *الحيوانات مي منشأة لم يسجل بها مرض حمى

أن الحيوانات قد تلقت جرعات وقا ية للطفيليات الداخلية والخارجية قبل التصدير وتم رشها بابيد معتاد مي قبل املنظاة العاملية * 

 التصدير.يوم قبل  21 – 14للوحة الحيوانية خالل 

 في خالل 
 
ا أية أعراض لألمراض الو ا ية ولم تظهر عليهساعة السابقة للتصدير  48*بيان يوضح بأن الحيوانات قد تم فحصها ظاهريا

 الحمى املجهولة. باا في ذل واملعدية 

لم يسجل بها أمراض التريكومون ، والسل الكاذب، والتهاب املهبل الحبيبي املعدي،  منشأةلتربية قادمة مي ابيان يوضح أن حيوانات *

 والفيبروزي ، واللي توسبيروسيز، والليستريا.

 اللقاح، تاريخ التحصين( التي أعطيت للحيوانات في خالل الستة أشهر السابقة للتصدير.  رض، نوعامل )اسم* تسجيل التحصينات 

 يتم اضافة البيانات التالية فياا يخا األبقار:

 العر ية فياا يخا مرض جنون البقر. الخليج لدول  التعاون  مجل  لدول  العامة االمانة عي الصادرة التوصيات تراعى* 

ة مي دولة خالية مي مرض التهاب الجلدي العقدي خالل الثالث سنوات السابقة للتصدير على االقل مب عدم استخدام *ان األبقار وارد

( يوم السابقة للشحي و نتا ج سلبية، أو أنه قد تم 14سياسة التحصين، أو أن االبقار غير محصنة وقد تم حجرها وفحصها في خالل الـ )

 يوم السابقة للتصدير. 28يوم السابقة للشحي أو انه قد تم حجرها ملدة  90طلى  30تحصينها في الفترة مي 

أن  شهر السابقة للتصدير أو  24*أن أبقار التربية واردة مي دولة خالية مي مرض التهاب الر وي البلوري املعدي في االبقار ملدة ال تقل عي 

 30-21للتصدير، أو أنه قد تم اختبارها للارض بواقب مرتين بينهاا فترة السابقة  أشهر  6االبقار واردة مي منطقة لم يسجل بها املرض ملدة 

 يوم قبل الشحي. 14يوم و نتا ج سلبية على أن يكون الفحا الثاني في فترة ال تقل عي 

االقل، أو أن  *ان أبقار التربية واردة مي دولة أو منطقة خالية مي مرض السل البقري خالل الخا  سنوات االخيرة السابقة للتصدير على

 ( يوم السابقة للشحي و نتا ج سلبية.30االبقار واردة مي منش ت لم يسجل بها املرض وقد تم فحصها بفحا التيو ر لين في خالل الـ )

 واملاعز: ضأنبالنسبة لل

 خالل فترة الحجر بنتا ج سلبية للارض، أو أن يوم السابقة للش 21واملاعز غير املحصنة قد تم عزلها في منشأة لم يسجل بها املرض ملدة ال تقل عي  الضأندون استخدام سياسة التحصين، أو أن ملنظاة العاملية للوحة الحيوانية، أو مي دولة لم يسجل بها مرض طاعون املجترات الصغيرة خالل السنتين السابقتين للتصدير على االقل بواملاعز واردة مي دولة أو منطقة معترف بأنها خالية مي مرض طاعون املجترات الصغيرة مي قبل ا الضأنأن *
 
واملاعز قد تم حجرها وتحصينها بلقاح  الضأنحي وتم فحصها مخبريا

 يوم . 21مضعف لفيروس طاعون املجترات الصغيرة قبل الشحي بفترة ال تقل عي 

بقة للتصدير على االقل بدون تطبيق سياسة واردة مي دولة لم يسجل بها مرض جدري الضأن واملاعز خالل الثالث سنوات السا الضأنأن *

غير  الضأنالسابقة للتصدير مب تطبيق سياسة االتالف، أو أن  أشهر ( 6اإلتالف، أو انها مي دول لم يسجل بها املرض ملدة ال تقل عي )
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 4تزيد عي  يوم وال ( 15)ي الـ ( يوم السابقة للتصدير، أو أنه قد تم تحصينها للارض بفترة ال تقل ع21محصنة وقد تم حجرها ملدة الـ )

 أشهر السابقة للتصدير.

التربية واردة مي دول لم يسجل بها مرض السكريبي أو مي منشأة تعتبر خالية مي مرض السكريبي حسب معايير املنظاة العاملية  ضأن*أن 

 للوحة الحيوانية.

شهر السابقة للتصدير مب استخدام  12ملعدي ملدة ال تقل عي التربية واردة مي دولة خالية مي مرض التهاب الر وي البلوري ا ضأن*أن 

ا ج سلبية على أن يكون الفحا الثاني في فترة ال يوم و نت 30 -21قد تم اختبارها للارض مرتين بينهاا فترة  الضأنسياسة اإلتالف أو أن 

 لسابقة للتصدير.شهور ا 4قد تم تحصينها للارض في خالل  الضأنيوم قبل التصدير، أو ان  14تقل عي 

 مـاعلى عال ق تحتوي علـى مسـاحيق لحـوم وعظـام وغيرهـا مـي املشـتقات الحيوانيـة التـي مصـدرها الحيوانـات املجتـرة  الحيواناتتغذية  يتم لم* 

  و دا له الحليب عدا

 

 

 الطبيب البيطري املس ول

 الوظيفة                                                                 والعنوان                     االسم

 التوقيب                                                                          التاريخ                      

 الختم الرسمي

 

 

 لدرجة املخاطر التي تحددها 
 
  ية والوحة الحيوانية التناطدارة *يتم تحديد بدا ل الشرول الخاصة باتطلبات االستيراد وفقا
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 مارات العر ية املتحدةاإل دولة طلى  للاجترات الحية البويضات واألجنة والسا ل املنوي  ناوذج شهادة صحية بيطرية لتصدير  .2

 بلد املصدر:   

 املرسل 1.1

 االسم 

 رقم الشهادة 1.2

 السلطة البيطرية 1.3 العنوان

 املرسل طليه 1.4

 :االسم

 العنوان:

 املنشأة منطقة / ISO CODE 1.6بلد املنشأ                   1.5

 الوجهة النها ية ة فياملنشأ ISO CODE 1.8              بلد االستيراد 1.7

 العنوان(  - االسممكان املنشأ     )  1.9

 الشحيتاريخ  1.11 محطة الشحي 1.10

  وسيلة النقل  1.12
 
    جوا

 
   بحرا

 
 برا

 رسالية اال  تعريف 

 املنفذ الحدودي 1.13

 CITESرقم  رخصة )طن وجد(  1.14

 ISO CODE    االرسالية  رقم 1.16 االرسالية  أوصاف 1.15

 الكاية اإلجاالية 1.17

 نقل املنتج تعريف الحاوية 1.19 العدد اإلجاالي للطرود 1.18

 املنتج:نوع 1.20 

                        سا ل منوي                    بويضات                       أجنة                     

                      ............................................. : أخرى                

 لالستيراد أو القبول:    1.21

                 نهائي               استيراد  دخول م قت 

تعاال املنتجوجهة اس  1.22   

      تلقي  اصطناعي                ..............استعااالت أخرى 

 

حيوان :                                         الساللة: ...........................                    اسم الاالرسالية  تعريف   1.23

 .......الواهب:.............................

 ................................ المة التعريف:ع  الفصيلة )اإلسم العلمي(: ..........................           رقم رخصة املركز/الفريق: .........................                 

 الكاية:...................................     تاريخ الجاب: .....................                                     
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 ة  مستوفيأعال  اوصافهأالوارد  االرساليةأقر أنا املوقب أدنا / ................................................ الطبيب البيطري الحكومي املس ول أن   -ب

  التالية: *للشرول

 املنتج.  لجاب السابقة شهر ( 12) عي تقل ال  ملدة القالعية الحمى رضلم يسجل بها مدولة أو منطقة  مي االرسالية 

 ( شهر السابقة لجاب املنتج12االرسالية مي دولة أو منطقة لم يسجل بها مرض اللسان األزرق ملدة ال تقل عي ).  مي مزرعة لم يسجل أو

 الشرول ادنا : أحدتطبيق بها املرض مب 

( يوما قبل 60ملدة ال تقل عي ) (Culicoided)البعوض املنوي محاية مي لسعات أن تكون الحيوانات الواهبة للسا ل  -

 وأ،ناء جاب السا ل املنوي أو البويضات أو األجنة.

( أيام لعينات دم اخذت مي 7أن تكون الحيوانات الواهبة للسا ل املنوي قد أخضعت الختبار عزل الفيروس  ل ) -

 ند نهايته و نتا ج سلبية.ء جاب السا ل املنوي وعالحيوانات عند بد

( يوما مي بدء عالية الجاب و نتا ج 28ل )خال (PCR)الـ الحيوانات الواهبة للسا ل املنوي بواسطة فحا أن يتم اختبار  -

 .سلبية

  

 ب االلتها ر، الكامبيلو اكت,السل الكاذب، البقري،  ، السلس، كالميديا، البروسيالاالترايكومون ، منشأة لم يسجل بها مرضمي  االرسالية

 أنالضميدي فيزنا في  اللبتوسبيروسيز، الليكوسيز، التهاب األنف والقصبة الهوا ية البقري املعدي، الر وي البلوري املعدي في االبقار،

 السابقة لجاب املنتج. ( شهور 6ملدة ال تقل عي )

  ضب للشراف البيطري الحكومي. وتخاإلرسالية مي منشأة مرخصة أو مسجلة لدى السلطات املختصة في بلد املنشأ 

 

 : فياا يخا طرسالية السا ل املنوي 

 يوم جاب املنتج ولم يظهر علي -
 
 ها اعراض ألمراض و ا ية أو معدية.السا ل املنوي تم تجايعه مي حيوانات تم فحصها ظاهريا

 لالشتراطات الواردة في الفصل  -
 
 املية للوحة الحيوانيةمي دستور املنظاة الع 4.6تم تجايب السا ل املنوي وفقا

 الترايكوموناس،، الليكوسيز أن الحيوانات الواهبة للانتج قد خضعت لفحول مخبرية عي االمراض التالية ) -

 ، االلتهاب الر وي البلوري املعدي في االبقار، البروسيال( ,الكامبيلو اكتر اللبتوسبيروسيز، السل البقري، السل الكاذب،

 

 ت فياا يخا األجنة والبويضا: 

عي االمراض التالية في حال  انت  أن األجنة قد تم تجايعها مي حيوانات قد خضعت لفحا مخبري و نتا ج سلبية -

، البقري، الترايكومونياسيز، الليكوسيز واملاعز ، اللبتوسبيروسيز، السل الضأن مسجلة في بلد املنشأ ) البروسيال في حال

 .(الضأن في فيزينا ميدي عدي،امل البقري  الهوا ية والقصبة األنف التهاب

  مي الحيوان تجايب األجنة تم -
 
 الحيوانية للوحة العاملية املنظاة دستور  مي 4.7 الفصل في الواردة لالشتراطات وفقا

  املختبر  تجايب األجنة في تم -
 
  الحيوانية للوحة العاملية املنظاة دستور  مي 4.8 الفصل في الواردة لالشتراطات وفقا

 

 ري املس ولالطبيب البيط

 

 الوظيفة                                               والعنوان                     االسم

 

 التوقيب                                    التاريخ                                          

 

 الختم الرسمي

 

 لدرجة املخاطر التي تحددها *يتم تحديد بدا ل الشرول الخاصة باتطلبات االستي
 
 التناية والوحة الحيوانية طدارة راد وفقا
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 طلى االمارات العر ية املتحدة  معاملةالغير حيوانية ال خلفاتامل أو  نتجاتاملناوذج شهادة صحية بيطرية لتصدير  .3

 )غير املستخدمة لالستهالب ال شري(                                         

 االرسالية  أوصاف  أوال:
 

 بلد املصدر 

 املرسل1.1 

 االسم     

 العنوان

 رقم الشهادة  1.2

 السلطة البيطرية  1.3

 املرسل طليه  1.4

 االسم      

 العنوان     

 منشأةمنطقة /   Iso code 1.6بلد املنشأ                  1.5

 الوجهة النها ية ة فياملنشأ نطقة/امل  Iso code 1.8              بلد االستيراد  1.7

 مكان املنشأ 1.9

 :االسم      

 العنوان:     

 تاريخ الشحي  1.11 محطة الشحي  1.10

 وسيلة النقل  1.12

      جوا  
 
     بحرا

 
 برا

 التعريف 

 املعبر الحدودي  1.13

 ISO CODE  االرسالية  رقم 1.16 االرسالية  أوصاف 1.15

 اإلجاالية الكاية  1.17

 درجة الحرارة للحفظ    1.18

             عادية                 تبريد تجايد      

 للطرود العدد اإلجاالي  1.19

 عبئةنوع الت  1.21 رقم الترصيا /تعريف الحاوية 1.20

 االرسالية  وجهة استعاال  1.22

               علف حيواني                   تصنيب  استعااالت أخرى........................... 

 ....................حضير:.الت طريقة         :.............االرسالية  نوع          .....:..........العلمي( االسم:    نوع الحيوان املنتج )االرسالية  تعريف 1.23

 .......:...........عالمة التعريف           :................رقم رخصة امل سسة            :..............العلمي( االسمالفصيلة )         

 ...................:..اريخهدفعة االنتاج وترقم              :................الكاية الصافية                              .:.............عدد الطرود         

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Europe_ISO_3166-1.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Europe_ISO_3166-1.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Europe_ISO_3166-1.svg
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: طفادة صحية
 
 ،انيا

 

  لتالية:ا *نا املوقب أدنا  الطبيب البيطري املس ول أفيد أن املنتجات الحيوانية الواردة أوصافها أعال  مستوفية للشرولأ -ب 

  في حال منتجات ومخلفات الحيوانات ذات الظلف:-  

 العاملية املنظاة قبل مي القالعية الحمى مرض مي خالية بأنها معترف منطقة أو  دولةمي  املخلفاتاملنتجات و  مصدر  لحيواناتا 

 اسانادا التصدير  قبل شهر ( 12) عي تقل ال  ملدة القالعية الحمى ملرض ب ر  بها يسجل لمة أو منطقة دول مي انها أو  الحيوانية، للوحة

 سياسة تطبيق مب) املرض بها يسجل لمة أو منطقة دول مي انها أو  الحيوانية، للوحة العاملية املنظاة لدى املنشورة الدورية للتقارير 

 .للتصدير السابقة اشهر ( 3) عي تقل ال  ملدة( االتالف

 املتصدع، أو مي  الوادي حمى خارج املناطق الجغرافية املعرضة للصابة بارض واقعة ةمي دول املخلفاتاملنتجات و  مصدر  الحيوانات

 .للتصدير على االقل تينالسابقالسنتين خالل رض املدولة لم يسجل بها 

 العشريي ملدة املرض بها يسجل لم منشأة مي انها أو  الخبيثة الجارة مرض بها يسجل لم ةدول مي املخلفاتاملنتجات و مصدر  الحيوانات 

 للتصدير. السابقة يوم

  عدم مب االقل على للتصدير  السابقة سنوات الثالث خالل العقدي الجلدي التهاب مرض مي خالية دولة مي الجلودمصدر  األبقار 

 .يوم السابقة للتصدير 40ملدة ال تقل عي االبقار أو أنه قد تم تخزيي جلود  التحصين سياسة استخدام

 بدون  السابقة للتصدير على االقلالثالث سنوات خالل مي دولة لم يسجل بها مرض جدري الضأن واملاعز  الجلود مصدر  الضأن

 .سياسة االتالف( اشهر السابقة للتصدير مب تطبيق 6لم يسجل بها املرض ملدة ال تقل عي ) ةتطبيق سياسة اإلتالف، أو انها مي دول

 :في حال منتجات ومخلفات الطيور-  

 قبل شهور ( 3) عي تقل ال  ملدة والنيو اسل الضراوة شديد الطيور  انفلونزا مرض ي مي خالية املخلفاتاملنتجات و  منشأ املقاطعة  أن 

  .االتالف سياسة تطبيق بدون  التصدير  قبل شهر ( 12) عي تقل ال  ملدة أو  االتالف، سياسة تطبيق مب التصدير 

 املخلفاتاملنتجات و  مصدر  ملنش ت ا حول  كم 25 قطرها نصف مسافة في الطيور  انفلونزا مرض تسجيل يتم لم. 

 

  خاضعة للشراف البيطري الحكومي. املخلفاتاملنتجات و أن املنش ت التي تم فيها انتاج وتجهيز 

  مغلفة بشكل جيدنظيفة و  قد تم تجهيزها للنقل بحاوياتاإلرسالية. 

 

 الطبيب البيطري املس ول

 

 الوظيفة                                                 والعنوان                      االسم

 

 التوقيب                                                           التاريخ                     

 

 الختم الرسمي

 

 لدرجة املخاطر التي تحددها طدارة 
 
 ناية والوحة الحيوانية الت*يتم تحديد بدا ل الشرول الخاصة باتطلبات االستيراد وفقا
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 ناوذج شهادة صحية بيطرية لتصدير الطيور الحية طلى االمارات العر ية املتحدة .4

 بلد املصدر:   

 املرسل 1.1

 االسم 

 رقم الشهادة 1.2

 السلطة البيطرية 1.3 العنوان

 املرسل طليه 1.4

 :االسم

 العنوان:

 منطقة /منشأةISO CODE 1.6بلد املنشأ                   1.5

 املنطقة/ املنشأة في الوجهة النها ية ISO CODE 1.8              بلد االستيراد 1.7

 العنوان(  - االسممكان املنشأ     )  1.9

 تاريخ الشحي 1.11 محطة الشحي 1.10

  وسيلة النقل  1.12
 
 بحر     جوا

 
 ا

 
 برا

 االرسالية  تعريف 

 املنفذ الحدودي 1.13

 CITESرقم  رخصة )طن وجد(  1.14

 ISO CODE    االرسالية  رقم 1.16 االرسالية  أوصاف 1.15

 الكاية اإلجاالية 1.17

 العدد اإلجاالي للطرود 1.19 تعريف الحاوية 1.18

 أنواع الطيور   1.20 

           الطيور الداجنة                      طيور زينة    االسر       في  مر ا طيور برية            طيور برية 

    ............................................. : أخرى 

 لالستيراد أو القبول:    1.21

  نهائي               استيراد              طعادة دخول  دخول م قت 

 الساللة:                           االرسالية  تعريف   1.22

 العلمي(                   العار:                                    نظام الترقيم االسملفصيلة )ا    

 رقم التعريف/ التفاصيل                      الكاية :                               الجن                       

توفية افها أعال  مسارد أوص.......................... الطبيب البيطري الحكومي املس ول أن الطيور الحية الو أقر أنا املوقب أدنا / ......................   -ب 

 * للشرول التالية:

ي ال تقل ع االسر ملدةفي الطيور املستأنسة و املر  ة في الطيور شديد الضراوة  انفلونزامرض لم يسجل بها نشأ الطيور مي دولة أو منطقة *م

 في حال عدم تطبيق سياسة االتالف.  12أو ملدة ال تقل عي ) االتالف،ور في حال تضانت اجراءات السيطرة سياسة ( شه3)
 
 ( شهرا

 االتالف سياسة تطبيق عدم حال في شهر  12 أو  االتالف سياسة تطبيق حال في أشهر  3 ملدة النيو اسل مرض مي خالية مناطق مي الطيور  *

 مي خلوها مي للتأكد الالزمة الفحول طجراء أشهر أو  3 عي تقل ال  ملدة عنها اإلبالغ الواجب االخرى  الطيور  أمراض مي خالية منش ت * مي
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 .للتصدير السابقة أشهر   3 في سجلت أن سبقت التي األمراض هذ 

 خالل*الطيور قد تم فحصها 
 
طيور شديد الضراوة وأمراض ولم تظهر عليها أية أعراض ملرض طنفلونزا ال للتصدير ساعة السابقة  48 ظاهريا

 الطيور االخرى. 

 أشهر قبل التصدير.  3* تسجيل التحصينات ) اسم املرض ،نوع اللقاح، تاريخ التحصين( التي تات على الطيور خالل 

  أشهر  3* أن الطيور قد ظلت في البلد املصدر منذ التفقي  أو أنها قضت فيها فترة ال تقل عي 

 :تضاف الشرول التالية  ة مي املناطق الخالية املعتادةالطيور املستورد فياا يخا

 قبل التصدير  21االخرى ملدة ال تقل عي  عي الطيور أن الطيور الحية قد تم وضعها تحت الرقابة البيطرية في منشأة باعزل  -1
 
يوما

 .اعراض مرضية ألمراض الطيور عليها ولم تظهر 

 سلبية.  و نتا جالعزل مي يوم  14بعد طيور ملرض أنفلونزا الأن الطيور قد خضعت لفحا مخبري  -2

  

 الطبيب البيطري املس ول

 والعنوان                                                      الوظيفة االسم

 التاريخ                                                               التوقيب

 الختم الرسمي

 لدرجة املخاطر التي تحددها طدارة  *يتم تحديد بدا ل الشرول
 
 التناية والوحة الحيوانية الخاصة باتطلبات االستيراد وفقا
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 ناوذج شهادة صحية بيطرية لتصدير بيض التفقي  طلى االمارات العر ية املتحدة .5

 بلد املصدر:   

 املرسل 1.1

 اإلسم 

 رقم الشهادة 1.2

 السلطة البيطرية 1.3 العنوان

 املرسل طليه 1.4

 اإلسم:

 العنوان:

 املنشأة منطقة / ISO CODE 1.6بلد املنشأ                   1.5

 الوجهة النها ية ة فياملنشأ ISO CODE 1.8              بلد االستيراد 1.7

 العنوان(  -مكان املنشأ     ) اإلسم  1.9

 تاريخ الشحي 1.11 محطة الشحي 1.10

 بحرا    جوا      لنقل وسيلة ا 1.12

 
 
 برا

 االرسالية  تعريف 

 املنفذ الحدودي 1.13

 CITESرقم  رخصة )طن وجد(  1.14

 ISO CODE    االرسالية  رقم 1.16 االرسالية  أوصاف 1.15

 الكاية اإلجاالية 1.17

 تعريف الحاوية 1.19 العدد اإلجاالي للطرود 1.18

 التفقي أنواع بيض 1.20 

                                        دواجي لحم                      دواجي بياض  طيور برية 

                                                  طيور برية مر اة في االسر                                         طيور زينة                         

                                     ............................................. : أخرى 

 لالستيراد أو القبول:    1.21

                              نهائي               استيراد  دخول م قت 

 الساللة:                           االرسالية  تعريف   1.22

 العلمي(                    الكاية :     االسم)الفصيلة          

 رقم التعريف/ التفاصيل                                                                                             
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ي ه أعال  مستوفد أوصافحكومي املس ول أن بيض التفقي  الوار ب    أقر أنا املوقب أدنا / ................................................ الطبيب البيطري ال

 * للشرول التالية:

   االسر ملدة في املر  ة و  املستأنسة الطيور  في الضراوة شديد الطيور  مرض انفلونزا بها يسجل لم منطقة أو  دولة ميمنشأ بيض التفقي 

 ( 12) عي تقل ال  ملدة أو  ف،االتال  سياسة السيطرة اجراءات تضانت حال في شهور ( 3) عي تقل ال 
 
 سياسة تطبيق عدم حال في شهرا

 .  االتالف

 تطبيق عدم حال في شهر  12 أو  االتالف سياسة تطبيق حال في أشهر  3 ملدة النيو اسل مرض مي خالية مناطق مي التفقي  بيض منشأ 

 االتالف سياسة

 خلوها مي للتأكد الالزمة الفحول طجراء أشهر أو  3 عي تقل ال  دةمل عنها اإلبالغ الواجب االخرى  الطيور  أمراض مي خالية منش ت ومي 

 .للشحي السابقة أشهر  الستة في سجلت أن سبقت التي األمراض هذ  مي

 .البيض مي مزارع تخضب للشراف والفحا املنتظم مي قبل السلطة البيطرية املختصة 

  أشهر السابقة للتصدير 3وتواريخها في خالل  يجب ذكر أنواع التحصينات املستخدمة محصنة،في حال أن االمهات 

  ق  أو ما يعادلها (HACCPنظام تحليل املخاطر والتحكم بالنقال الحرجة )البيض قد تم طنتاجه في منش ت تطب 

 البيض قد تم تعبئته وتغليفه بكراتين نظيفة 

 البيض قد تم تعقياه أو تبخير  حسب ما ورد في مدونة منظومة الوحة الحيوانية للا( نظاة العاملية للوحة الحيوانيةOIE.) 

 

 الطبيب البيطري املس ول

 

 اإلسم والعنوان                                               الوظيفة

 

 التاريخ                                                             التوقيب

 

 الختم الرسمي

 

 لدرجة املخاطر التي تحددها طدارة *يتم تحديد بدا ل الشرول الخاصة با
 
  التناية والوحة الحيوانية تطلبات االستيراد وفقا
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 ناوذج شهادة صحية بيطرية لتصدير الصيصان عار يوم طلى االمارات العر ية املتحدة .6

 بلد املصدر:   

 املرسل 1.1

 اإلسم 

 رقم الشهادة 1.2

 السلطة البيطرية 1.3 العنوان

 املرسل طليه 1.4

 اإلسم:

 العنوان:

 املنشأةمنطقة / ISO CODE 1.6بلد املنشأ                   1.5

 

 الوجهة النها يةاملنشأة في  منطقة/ ISO CODE 1.8              بلد االستيراد 1.7

 

 العنوان(  -مكان املنشأ     ) اإلسم  1.9

 تاريخ الشحي 1.11 محطة الشحي 1.10

 جو  وسيلة النقل  1.12
 
   بحر  ا

 
  ا

 
 برا

  

 االرسالية  تعريف

 املنفذ الحدودي 1.13

 CITESرقم  رخصة )طن وجد(  1.14

 ISO CODE    االرسالية  رقم 1.16 االرسالية  أوصاف 1.15

 الكاية اإلجاالية 1.17

 تعريف الحاوية 1.19 العدد اإلجاالي للطرود 1.18

    

 أنواع الصيصان  1.20 

                                       دواجي لحم                   دواجي بياض  طيور برية 

                                                   طيور برية مر ا  في االسر                                                       طيور زينة     

                        أخرى............................................. : 

                     

 لالستيراد أو القبول:    1.21

                                            استيراد نهائي  دخول م قت 

 الساللة:                                االرسالية  تعريف   1.22

 سم العلمي(                          الكاية :                                                           الفصيلة )اال          

 رقم التعريف/ التفاصيل                                    



23 | 39 

 

فية للشرول عال  مستو أحكومي املس ول أن الصيصان عار يوم الواردة أوصافها ب    أقر أنا املوقب أدنا / ................................................ الطبيب البيطري ال

 * التالية:

  شهور ( 3) عي تقل ال  االسر ملدة في املر  ة و  املستأنسة الطيور  في الضراوة شديد الطيور  مرض انفلونزا بها يسجل لم منطقة أو  دولة ميمنشأ الصيصان 

 ( 12) عي تقل ال  ملدة أو  تالف،اال سياسة السيطرة اجراءات تضانت حال في
 
 .  االتالف سياسة تطبيق عدم حال في شهرا

  االتالف سياسة تطبيق عدم حال في شهر  12 أو  االتالف سياسة تطبيق حال في أشهر  3 ملدة النيو اسل مرض مي خالية مناطق ميمنشأ الصيصان 

 األمراض هذ  مي خلوها مي للتأكد الالزمة الفحول طجراء أشهر أو  3 عي تقل ال  دةمل عنها اإلبالغ الواجب االخرى  الطيور  أمراض مي خالية منش ت ومي 

 .للشحي السابقة أشهر  3في  سجلت أن سبقت التي

 رة في الستة أشهر األخيرة أو منذ الفق  ولم تختلط بأية طيور أخرى م
 ستوردة. الصيصان عار يوم ناتجة مي قطعان أمهات متواجدة في الدولة املصد 

 ق نظام تحليل املخاطر الصي صان واردة مي مزرعة أمهات أو مفقسات تخضب للشراف والفحا املنتظم مي قبل السلطة البيطرية املختصة وأنها تطب 

 أو ما يعادلها (HACCPوالتحكم بالنقال الحرجة )

  سابقة للتصديرأشهر ال 3يجب ذكر أنواع التحصينات املستخدمة وتواريخها في خالل  محصنة،في حال أن االمهات 

  الصندوق  للقفا أو بطاقة تعريف مدون عليها اسم وعنوان املنشأة وارقام التعريف تم وضب طرسالية الصيصان في صناديق جديدة ونظيفة عليها

 ومصااة كاا يلي: 

 بها ،قوب للتهوية الجيدة -

 بالتنظيف والتطهير -

 باملشاهدة والفحا الظاهري  -

 ي حال النقل الجوي آلياتا فاأن يتم االلتزام بقواعد  -

 

 الطبيب البيطري املس ول

 

 والعنوان                                                       الوظيفة االسم

 

 التاريخ                                                             التوقيب

 

 الختم الرسمي

 

 لدرجة املخاطر التي تحددها طدارة *يتم تحديد بدا ل الشرول الخاصة باتطلبات اال 
 
 التناية والوحة الحيوانية ستيراد وفقا
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 ناوذج شهادة صحية بيطرية لتصدير الثدييات ذات الظلف طلى االمارات العر ية املتحدة .7

 بلد املصدر:   

 املرسل 1.1

 االسم 

 رقم الشهادة 1.2

 السلطة البيطرية 1.3 العنوان

 ليهاملرسل ط 1.4

 االسم:

 العنوان:

 منطقة /منشأةISO CODE 1.6بلد املنشأ                   1.5

 املنطقة/ املنشأة في الوجهة النها ية ISO CODE 1.8              بلد االستيراد 1.7

 العنوان(  -مكان املنشأ     ) االسم  1.9

 تاريخ الشحي 1.11 محطة الشحي 1.10

   جو  وسيلة النقل  1.12
 
  ا

 
 بحرا

 
 برا

 

 املنفذ الحدودي 1.13

 CITESرقم  رخصة )طن وجد(  1.14

 ISO CODE    االرسالية  رقم 1.16 تعريف وأوصاف النوع 1.15

 الكاية اإلجاالية 1.17

 العدد اإلجاالي للحيوانات 1.19 تعريف وسيلة النقل 1.18

 ت() يتم ارفاق قا اة بأرقام وسيلة التعريف بالحيوانا

 الغرض مي االستيراد    1.20 

                للتجار               للتربية          للعرض       لالقتناء الشخ  ي        للتجارب العلاية  :ألغراض اخرى ...........     .......                          

 لالستيراد أو القبول:    1.21

     استيراد نهائي                         طعادة دخول  دخول م قت 

 الساللة:                           االرسالية  تعريف   1.22
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 الفصيلة )االسم العلمي(                   العار:                                    نظام الترقيم:    

 عدد :                               الجن :                     رقم التعريف/ التفاصيل                      ال 

وصافها أعال  لوارد أاأقر أنا املوقب أدنا / ................................................ الطبيب البيطري الحكومي املس ول أن الحيوانات الحية    -ب 

 مستوفية للشرول التالية: *

ي دولة أو منطقة معترف بأنها خالية مي مرض الحمى القالعية مي قبل املنظاة العاملية للوحة الحيوانية، أو انها مي نشأ الحيوانات م*م

ملية ( شهر قبل التصدير اسانادا للتقارير الدورية املنشورة لدى املنظاة العا12دول لم يسجل بها ب ر ملرض الحمى القالعية ملدة ال تقل عي )

 ( اشهر السابقة للتصدير. 3أو انها مي دول لم يسجل بها املرض )مب تطبيق سياسة االتالف( ملدة ال تقل عي )للوحة الحيوانية، 

يوم قبل التصدير في املحاجر املعتادة وانها قد خضعت للفحول  30ال تقل عي  املستوردة ملدةالحيوانات الحية  عزل  قد تم، أو انه 

 القالعية و نتا ج سلبية.  الحمى  عي مرضاملخبرية الالزمة للكشف 

* أن الحيوانات مي دولة أو منطقة لم يسجل بها مرض البروسيال ملدة ال تقل عي الثالث سنوات السابقة للتصدير أو أن الحيوانات قد تم 

   فحصها للارض و نتا ج سلبية.

رض ، أو مي دولة لم يسجل بها املالوادي املتصدع حمى منشأ الحيوانات مي دول واقعة خارج املناطق الجغرافية املعرضة للصابة بارض *

 خالل السنتين السابقتين للتصدير على االقل، وطجراء فحا مخبري للتأكد مي خلو الحيوانات مي املرض .

حيوانات * منشأ الحيوانات مي دولة خالية مي مرض اللسان االزرق خالل مدة ال تقل عي السنتين السابقتين للتصدير على االقل، أو ان ال

( يوم السابقة للتصدير واخضعت خالل هذ  الفترة طلى 28ملدة ال تقل عي ) (Culicoides)محاية مي لسعات البعوض الناقل للارض 

( يوم السابقة للتصدير واخضعت خالل هذ  الفترة طلى 14فحوصات مخبرية للكشف عي األجسام املناعية للارض أو ملدة ال تقل عي )

شف عي فيروس مرض اللسان األزرق بحيث تكون النتا ج سلبية في  لتا الحالتين، أو ان الحيوانات قد تم تحصينها فحوصات مخبرية للك

 قبل التصدير بلقاح يحتوي على جايب العتر املصلية املسجلة للارض في بلد التصدير.60للارض بادة ال تقل عي )
 
 ( يوما

 ة الخبيثة أو انها مي منشأة لم يسجل بها املرض ملدة العشريي يوم السابقة للتصدير* منشأ الحيوانات مي دول لم يسجل بها مرض الجار 

 لم يسجل بها داء السعار خالل السنة السابقة للتصدير. منش ت*الحيوانات مي 

ملنظاة العاملية أن الحيوانات قد تلقت جرعات وقا ية للطفيليات الداخلية والخارجية قبل التصدير وتم رشها بابيد معتاد مي قبل ا* 

 التصدير.يوم قبل  21 – 14للوحة الحيوانية خالل 

الحيوانات  أن أو  االقل، على للتصدير  السابقة االخيرة سنوات الخا  خالل البقري  السل مرض مي خالية منطقة مي واردة الحيوانات ان* 

.سلبية و نتا ج للشحي السابقة يوم( 30) الـ خالل في التيو ر لين بفحا فحصها تم وقد املرض بها يسجل لم منش ت مي واردة . ان  * 

  .الكاذب السلمرض  بها يسجل لم منشأة مي قادمةالحيوانات 

 اللقاح، تاريخ التحصين( التي أعطيت للحيوانات في خالل الستة أشهر السابقة للتصدير.  املرض، نوع )اسم* تسجيل التحصينات 

 في 
 
باا فيها  واملعدية الو ا ية لألمراض أعراض أية عليها تظهر  ولمساعة السابقة للتصدير  48خالل * أن الحيوانات قد تم فحصها ظاهريا

 الحمى املجهولة.مرض 

  

 الطبيب البيطري املس ول

 االسم والعنوان                                                      الوظيفة

 التوقيب                        التاريخ                                       

 الختم الرسمي

 لدرجة املخاطر التي تحددها طدارة 
 
 التناية والوحة الحيوانية *يتم تحديد بدا ل الشرول الخاصة باتطلبات االستيراد وفقا
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 ناوذج شهادة صحية بيطرية لتصدير الر يسيات غير االنسان طلى االمارات العر ية املتحدة .8

 ر:بلد املصد   

 املرسل 1.1

 االسم 

 رقم الشهادة 1.2

 السلطة البيطرية 1.3 العنوان

 املرسل طليه 1.4

 االسم:

 العنوان:

 منطقة /منشأةISO CODE 1.6بلد املنشأ                   1.5

 املنطقة/ املنشأة في الوجهة النها ية ISO CODE 1.8              بلد االستيراد 1.7

 العنوان(  -) االسم    مكان املنشأ   1.9

 تاريخ الشحي 1.11 محطة الشحي 1.10

    وسيلة النقل  1.12
 
  جوا

 
 بحرا

 
 برا

 

 املنفذ الحدودي 1.13

 CITESرقم  رخصة  1.14

 ISO CODE    االرسالية  رقم 1.16 تعريف / أوصاف النوع 1.15

 الكاية اإلجاالية 1.17

 عدد اإلجاالي للحيواناتال 1.19 تعريف وسيلة النقل 1.18

 يجب ارفاق قا اة بارقام وسيلة التعريف

 الغرض مي االستيراد  1.20 

                للتجار               للتربية          للعرض       لالقتناء الشخ  ي        للتجارب العلاية  :ألغراض اخرى ...........     .......                          

 دخول م قت  طعادة دخول              استيراد نهائي                لالستيراد أو القبول:       1.21

 الساللة:                           االرسالية  تعريف   1.22

 م الترقيمالفصيلة )االسم العلمي(                   العار:                                    نظا    

 رقم التعريف/ التفاصيل                      العدد :                               الجن :                      

وصافها أعال  لوارد أاأقر أنا املوقب أدنا / ................................................ الطبيب البيطري الحكومي املس ول أن الحيوانات الحية    -ب 

 مستوفية للشرول التالية: *

*منشأ الحيوانات مي دولة لم يسجل بها مرض الجارة الخبيثة أو انه تم عزلها في منشأة لم يسجل بها املرض ملدة العشريي يوم السابقة 

 للتصدير

 شهر. 12أن الحيوانات واردة مي دولة لم يسجل بها مرض فيروس طيبوال ملدة ال تقل عي *

 لم يسجل بها داء السعار خالل السنة السابقة للتصدير. منش تانات مي *الحيو 

*أن الحيوانات قد تلقت جرعات عالجية للقضاء على الطفيليات الداخلية والخارجية قبل التصدير وتم رشها بابيد معتاد مي قبل املنظاة 

 دير .يوم قبل التص 21 – 14العاملية للوحة الحيوانية خالل 



27 | 39 

 

 صينات ) اسم املرض ،نوع اللقاح، تاريخ التحصين( التي أعطيت للحيوانات في خالل الستة أشهر السابقة للتصدير. * تسجيل التح

 عي أمراضخاللها للفحول املخبرية الالزمة للكشف  للتصدير وخضعتيوم السابقة  30مدة ال تقل عي  عزلها*أن الحيوانات قد تم 

االلتهاب الكبدي الو ائي )أ ،ب( ،  الساملونيال، يرسينيا، لستيريا،  الصفراء،السل، الحمى  ،القردةفيروس نقا املناعة املكاسبة عند 

 .، جدري القرودفيروس هيرب  )ب( عند القردة ،رج النزفية(و حمى مار فيروس فيلو )

بة أو أن تكون محصنة عي *أن الحيوانات قد تم فحصها ظاهريا مي قبل الطبيب البيطري الحكومي ولم تظهر عليها اعراض ملرض الحص

 املرض 

 في خالل 
 
 ساعة السابقة للتصدير ولم تظهر عليه أية اعراض لألمراض الو ا ية واملعدية. 48*أن الحيوانات قد تم فحصها ظاهريا

 

 الطبيب البيطري املس ول

 االسم والعنوان                                                      الوظيفة

 التوقيب                                                             التاريخ  

 الختم الرسمي

 لدرجة املخاطر التي تحددها طدارة 
 
  التناية والوحة الحيوانية *يتم تحديد بدا ل الشرول الخاصة باتطلبات االستيراد وفقا
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 طلى االمارات العر ية املتحدة الجرابيات الحيةو  احفوالزو  االرن ياتو ناوذج شهادة صحية بيطرية لتصدير القوارض  .9

 بلد املصدر:   

 املرسل 1.1

 االسم 

 رقم الشهادة 1.2

 السلطة البيطرية 1.3 العنوان

 املرسل طليه 1.4

 االسم:

 العنوان:

 منطقة /منشأةISO CODE 1.6بلد املنشأ                   1.5

 املنطقة/ املنشأة في الوجهة النها ية ISO CODE 1.8              بلد االستيراد 1.7

 العنوان(  -مكان املنشأ     ) االسم  1.9

 تاريخ الشحي 1.11 محطة الشحي 1.10

                    وسيلة النقل  1.12
 
   جوا

 
 برا

  

 املنفذ الحدودي 1.13

 CITESرقم  رخصة )طن وجد(  1.14

 ISO CODE    االرسالية  رقم 1.16 االرسالية أوصاف 1.15

 الكاية اإلجاالية 1.17

 العدد اإلجاالي للحيوانات 1.19 تعريف وسيلة النقل 1.18

 مي االستيراد الغرض 1.20 

                للتجار               للتربية          للعرض       لالقتناء الشخ  ي        للتجارب العلاية  :ألغراض اخرى ............      ......                         

 لالستيراد أو القبول:    1.21

                استيراد نهائي              طعادة دخول  دخول م قت 

 الساللة:                           االرسالية  تعريف   1.22

 نظام الترقيم                                    العار:                  العلمي(  الفصيلة )االسم     

 رقم التعريف/ التفاصيل                      العدد :                               الجن :                      
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وصافها أعال  لوارد أاحكومي املس ول أن الحيوانات الحية أقر أنا املوقب أدنا / ................................................ الطبيب البيطري ال   -ب 

 مستوفية للشرول التالية: *

 في حال القوارض

 *أن الحيوانات واردة مي منش ت أو مراكز اكثار مسجلة لدى السلطة املختصة وتحت االشراف البيطري الحكومي. 

رجية قبل التصدير وتم رشها بابيد معتاد مي قبل املنظاة العاملية أن الحيوانات قد تلقت جرعات وقا ية للطفيليات الداخلية والخا* 

 التصدير.يوم قبل  21 – 14للوحة الحيوانية خالل 

 اللقاح، تاريخ التحصين( التي أعطيت للحيوانات في خالل الستة أشهر السابقة للتصدير.  املرض، نوع )اسم* تسجيل التحصينات 

 
 
 لألمراض الو ا ية واملعدية. أية اعراض  اساعة السابقة للتصدير ولم تظهر عليه 48في خالل  *أن الحيوانات قد تم فحصها ظاهريا

 

 الزواحف:في حال 

 في خالل *
 
 أية اعراض ألمراض بكتيرية أو فطرية. اساعة السابقة للتصدير ولم تظهر عليه 48أن الحيوانات قد تم فحصها ظاهريا

 تصدير.ليوم السابقة ل 15الساملونيال و نايجة سلبية خالل  عي مرضة الالزمة للكشف * أن الحيوانات قد خضعت للفحول املخبري

 
 

 :االرن ياتفي حال 

 مي قبل الطبيب البيطري الحكومي في خالل 
َ
ساعة قبل الشحي ولم تظهر عليها أية أعراض ألمراض  48* أن الحيوانات قد تم فحصها ظاهريا

  و ا ية أو معدية

دة مي منش ت أو مناطق لم يسجل بها أمراض التوليرياا ، امليكسوماتوزي  ، الاسام الدموي ، النزف الفيروس ي عند * أن األرن يات وار 

 .األرن يات ملدة ال تقل عي  ستة أشهر 

  الحية:في حال الجرابيات 

نها مي أاملية للوحة الحيوانية، أو نشأ الحيوانات مي دولة أو منطقة معترف بأنها خالية مي مرض الحمى القالعية مي قبل املنظاة العم

( شهر قبل التصدير اسانادا للتقارير الدورية املنشورة لدى 12لم يسجل بها ب ر ملرض الحمى القالعية ملدة ال تقل عي ) ة أو منطقةدول

( اشهر 3ف( ملدة ال تقل عي )لم يسجل بها املرض )مب تطبيق سياسة االتال  ة أو منطقةاملنظاة العاملية للوحة الحيوانية، أو انها مي دول

عتادة محاجر ميوم قبل التصدير في  30نه قد  تم حجر الحيوانات الحية املستوردة  ملدة ال تقل عي أالسابقة للتصدير، أو بيان يوضح 

 و نتا ج سلبية.قبل الشحي بيومين نها قد خضعت للفحول املخبرية الالزمة للكشف عي  مرض الحمى القالعية وأ

يوانات مي دولة أو منطقة لم يسجل بها مرض البروسيال ملدة ال تقل عي الثالث سنوات السابقة للتصدير أو أن الحيوانات قد تم *أن الح

   فحصها للارض و نتا ج سلبية.

رض املل بها ، أو مي دولة لم يسجحمى الوادي املتصدع رضامنشأ الحيوانات مي دول واقعة خارج املناطق الجغرافية املعرضة للصابة ب *

 خالل السنتين السابقتين للتصدير على االقل وطجراء فحا مخبري للتأكد مي خلو الحيوانات مي املرض.

 لم يسجل بها مرض الجارة الخبيثة أو انها مي منشأة لم يسجل بها املرض ملدة العشريي يوم السابقة للتصدير ة* منشأ الحيوانات مي دول

 بها داء السعار خالل السنة السابقة للتصدير.لم يسجل منش ت *الحيوانات مي 

أن الحيوانات قد تلقت جرعات وقا ية للطفيليات الداخلية والخارجية قبل التصدير وتم رشها بابيد معتاد مي قبل املنظاة العاملية * 

 التصدير.يوم قبل  21 – 14للوحة الحيوانية خالل 

 
 
ساعة السابقة للتصدير ولم تظهر عليها أية أعراض لألمراض الو ا ية  48في خالل  *بيان يوضح بأن الحيوانات قد تم فحصها ظاهريا

 الحمى املجهولة. باا في ذل واملعدية 

 اللقاح، تاريخ التحصين( التي أعطيت للحيوانات في خالل الستة أشهر السابقة للتصدير.  املرض، نوع )اسم* تسجيل التحصينات 
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 الطبيب البيطري املس ول

 والعنوان                                                      الوظيفةاالسم 

 التاريخ                                                               التوقيب

 الختم الرسمي

 لدرجة املخاطر التي تحددها طدارة 
 
 والوحة الحيوانية  التناية*يتم تحديد بدا ل الشرول الخاصة باتطلبات االستيراد وفقا
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 طلى االمارات العر يةواملحاريات والقشريات  االسااب الحيةوالحيوانات الثدية املا ية و  شهادة صحية بيطرية لتصدير البرما ياتناوذج  .10

 املتحدة

 بلد املصدر:   

 املرسل 1.1

 االسم 

 رقم الشهادة 1.2

 السلطة البيطرية 1.3 العنوان

 املرسل طليه 1.4

 :االسم

 العنوان:

 منطقة /منشأةISO CODE 1.6بلد املنشأ                   1.5

 املنطقة/ املنشأة في الوجهة النها ية ISO CODE 1.8              بلد االستيراد 1.7

 العنوان(  -مكان املنشأ     ) االسم  1.9

 تاريخ الشحي 1.11 محطة الشحي 1.10

        وسيلة النقل  1.12
 
             جوا

 
 برا

  

 املنفذ الحدودي 1.13

 CITESرقم  رخصة )طن وجد(  1.14

 ISO CODEرقم االرسالية      1.16 االرسالية أوصاف 1.15

 الكاية اإلجاالية 1.17

 العدد اإلجاالي للحيوانات 1.19 تعريف وسيلة النقل 1.18

 الغرض مي االستيراد  1.20 

                للتجار               للتربية          للعرض       لالقتناء الشخ  ي        للتجارب العلاية  :ألغراض اخرى ...........     .......                          

 لالستيراد أو القبول:    1.21

                استيراد نهائي              طعادة دخول  دخول م قت 

 تعريف االرسالية                            الساللة:   1.22

 الفصيلة )االسم العلمي(                   العار:                                    نظام الترقيم    

       رقم التعريف/ التفاصيل                      العدد :                               الجن :                

وصافها أعال  لوارد أاأقر أنا املوقب أدنا / ................................................ الطبيب البيطري الحكومي املس ول أن الحيوانات الحية    -ب 

 مستوفية للشرول التالية: *

 في حال البرما يات:

 في خالل *
 
 أية اعراض ألمراض بكتيرية أو فطرية. اقة للتصدير ولم تظهر عليهساعة الساب 48أن الحيوانات قد تم فحصها ظاهريا

 تصدير.ليوم السابقة ل 15الساملونيال و نايجة سلبية خالل  عي مرض* أن الحيوانات قد خضعت للفحول املخبرية الالزمة للكشف 
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 عتادة دولياطهيرها بأحد املطهرات املقد تم ت* أن امليا  والحاوية التي يتم نقل الحيوانات فيها 

 ranavirusفي حال استيراد الضفادع أو السلاندر أو الضفادع الثعبانية، يجب أن تكون مي منطقة لم يسجل بها  *

 

 :املا ية ياتالثدي في حال

 

 مي قبل الطبيب البيطري الحكومي في خالل 
َ
ألمراض ساعة قبل الشحي ولم تظهر عليها أية أعراض  48*أن الحيوانات قد تم فحصها ظاهريا

 ومرض البروسيال. والخارجية،و ا ية أو معدية باا فيها االمراض الجلدية والطفيليات الداخلية 

 االسااب الحية باا في ذل  اسااب الزينة:في حال 

 في خالل 
 
 أية اعراض ألمراض بكتيرية أو فطرية. اساعة السابقة للتصدير ولم تظهر عليه 48*أن األسااب قد تم فحصها ظاهريا

 Epizootic haematopoietic necrosis, Epizooticأو مناطق خالية مي أمراض االسااب وخاصة أمراض  مي منش تأن االسااب واردة  *

ulcerative syndrome, Infection with Gyrodactylus salaris, Infection with infectious salmon anaemia virus, Infection with salmonid 
alphavirus, Infectious haematopoietic necrosis, Koi herpesvirus disease, Red sea bream iridoviral disease,  Spring viraemia of carp, 

Viral haemorrhagic septicaemia. 
 * أن امليا  والحاوية التي يتم نقل االسااب فيها قد تم تعقياها.  

 

 القشريات : في حال 

 في خالل قد ت القشريات*أن 
 
 أية اعراض ألمراض بكتيرية أو فطرية. اساعة السابقة للتصدير ولم تظهر عليه 48م فحصها ظاهريا

 White spot disease, Crayfish plague)Aphanomyces وخاصة قشرياتأو مناطق خالية مي أمراض ال مي منش تواردة  القشريات* أن 

astaci) ،Infection with yellow head virus genotype 1 ،Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis، Infectious myonecrosis، 

Necrotising hepatopancreatitis ، Taura syndrome  ،White tail disease , Acute hepatopancreatic necrosis. 
 نقل فيها قد تم تعقياها.  ال* أن امليا  والحاوية التي يتم 

 

 املحاريات ) الرخويات ( : في حال

 في خالل  املحاريات*أن 
 
 أية اعراض ألمراض بكتيرية أو فطرية. اساعة السابقة للتصدير ولم تظهر عليه 48قد تم فحصها ظاهريا

 Infection with abalone herpesvirus, Infection with املحاريات وخاصةأو مناطق خالية مي أمراض  مي منش تواردة  املحاريات* أن 

Bonamia exitiosa, Infection with Bonamia ostreae, Infection with Marteilia refringens, Infection with Perkinsus marinus, 

Infection with Perkinsus olseni, Infection with Xenohaliotis californiensis. 

  اها.  نقل فيها قد تم تعقيال* أن امليا  والحاوية التي يتم 

 الطبيب البيطري املس ول

 االسم والعنوان                                                      الوظيفة

 التاريخ                                                               التوقيب

 الختم الرسمي

 لد
 
 التناية والوحة الحيوانية رجة املخاطر التي تحددها طدارة *يتم تحديد بدا ل الشرول الخاصة باتطلبات االستيراد وفقا
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 ناوذج شهادة صحية بيطرية لتصدير آكالت اللحوم غير القطط والكالب طلى االمارات العر ية املتحدة .11

 بلد املصدر:   

 املرسل 1.1

 االسم 

 رقم الشهادة 1.2

 السلطة البيطرية 1.3 العنوان

 املرسل طليه 1.4

 :االسم

 العنوان:

 منطقة /منشأةISO CODE 1.6بلد املنشأ                   1.5

 املنطقة/ املنشأة في الوجهة النها ية ISO CODE 1.8              بلد االستيراد 1.7

 العنوان(  -مكان املنشأ     ) االسم  1.9

 تاريخ الشحي 1.11 محطة الشحي 1.10

        وسيلة النقل  1.12
 
             جوا

 
 برا

  

 املنفذ الحدودي 1.13

 CITESرقم  رخصة )طن وجد(  1.14

 ISO CODE    االرسالية  رقم 1.16 االرسالية  أوصاف 1.15

 الكاية اإلجاالية 1.17

 العدد اإلجاالي للحيوانات 1.19 تعريف وسيلة النقل 1.18

 الغرض مي االستيراد  1.20 

               للتجار                للتربية          للعرض       لالقتناء الشخ  ي        للتجارب العلاية  :ألغراض اخرى ...........     .......                          

 لالستيراد أو القبول:    1.21

                استيراد نهائي              طعادة دخول  دخول م قت 

 الساللة:                           االرسالية  تعريف   1.22

 الفصيلة )االسم العلمي(                   العار:                                    نظام الترقيم    

        رقم التعريف/ التفاصيل                      العدد :                               الجن :               

وصافها أعال  لوارد أاأقر أنا املوقب أدنا / ................................................ الطبيب البيطري الحكومي املس ول أن الحيوانات الحية    -ب 

 مستوفية للشرول التالية: *

 االشراف البيطري الحكومي.  *أن الحيوانات واردة مي مراكز اكثار أو تر ية مسجلة لدى السلطة املختصة وتحت

* أن الحيوانات قد تلقت جرعات وقا ية للطفيليات الداخلية والخارجية قبل التصدير وتم رشها بابيد معتاد مي قبل املنظاة العاملية 

 يوم قبل التصدير . 21 – 14للوحة الحيوانية خالل 

  
 
 ولم تظهر عليها أية أعراض لألمراض الو ا ية واملعدية.  ساعة السابقة للتصدير  48خالل *الحيوانات قد تم فحصها ظاهريا

 * تسجيل التحصينات ) اسم املرض ،نوع اللقاح، تاريخ التحصين( التي أعطيت للحيوانات في خالل الستة أشهر السابقة للتصدير. 

 * أن الحيوانات الواردة محصنة كاا يلي :
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 : التحصينات املطلو ة للعا لة الكلبية:
 
 أوال

الحيوان للتحصين باللقاح املضاد و حسب تعلياات الشركة الصانعة، على ان ال يقل عار  اسايفاء Rabiesالسعار( اء الكلب )د  -

يوم على االقل عند التحصين  21يوم قبل الشحي )يجب انقضاء  21الحيوان عي ،ال،ة أشهر عند بداية التحصين وال تقل الفترة عي 

 ألول مرة(.

  Canine Distemper Virus (CDV ) طاعون الكالب  -

   Canine Parvo Virus  فايروس االلتهاب املعوي الكلبي )بارفو فيروس(   -

   Infectious Canine Hepatitisالتهاب الكبد الساري في الكالب    -

  Canicola –Leptospirosis  (Ictohaemorragea(اللبتوسبيروسيز   -

 عا لة القطية:،انيا : التحصينات املطلو ة لل

اسايفاء القط للتحصين باللقاح املضاد و حسب تعلياات الشركة الصانعة، على ان اليقل عار  Rabiesداء الكلب )السعار(  -

 يوم قبل الشحي. 21الحيوان عي ،ال،ة أشهر عند بداية التحصين وال تقل الفترة عي 

 Feline Pan Leukcopeniaنقا الكريات البيضاء في القطط     -

 Feline Rhinotracheitisالتهاب األنف والقصبة الهوا ية في القطط    -

 Feline Calicivirusفيروس التهاب الجهاز التنفس ي )فيروس الكاليس ي( في القطط     -

 

يوم  21عي ( عي داء الكلب بعد مرور مدة ال تقل  RSNT* أن الحيوانات قد اخضعت لفحا لقياس التعادل املصلي لألجسام املناعية ) 

  12(، قبل التصدير بفترة ال تزيد عي IU/ml 0.5بعد آخر تاريخ للتحصين و استوى ال يقل عي نصف وحدة دولية )
 
 شهرا

 

 

 الطبيب البيطري املس ول

 االسم والعنوان                                                      الوظيفة

 التوقيب                                التاريخ                               

 الختم الرسمي

 لدرجة املخاطر التي تحددها طدارة 
 
 التناية والوحة الحيوانية *يتم تحديد بدا ل الشرول الخاصة باتطلبات االستيراد وفقا
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 العينات والفحول: (3ملحق رقم )
 

 سحب  القدم( عندغطاء  –لطو االب –غطاء الرأس  – )القفازاتسالمة الشخصية يجب االلتزام بطريقة سحب العينات وارتداء وسا ل ال

 للكتيب االرشادي املعتاد
 
 :للوحة والسالمة املهنية كاا يلي العينات والتعامل معها وفقا

 قبل بدء العال: -1

الحيوانات حسب الفصيلة  املستخدمة لكل نوع مي وحجم االبر  )نوعالتأكد مي توفر عدد  افي ومناسب مي معدات جاب العينات  -

 .(أحواض فحا الثعابين، أخرى  ،والعار

 .التأكد مي ارتداء  امل املالب  الوقا ية قبل التعامل مب الحيوانات -

 .التأكد مي طتاام عالية السيطرة على الحيوان -

 . افي ومساعديي بشكلالتأكد مي وجود عاال  -

  .اتباع اجراءات السيطرة على الحيوانات -

 أ،ناء العال: -2

 .التعامل مب الحيوان الشخصية عنداتباع أسلوب شرول الوقاية  -

 .التأكد مي عدم وجود أي تسرب او تلوث -

 .(permanent markers) دا م تحديد أقالم او  (labels )استخدام العينات تعريف -

حسب نوع العينة مب  الحرل على تغليف العينات بشكل ص ي وامي ووضعها وحفظها في صناديق نقل العينات بالدرجة املناسبة -

  .
 
 تعبئة ناوذج بيانات العينة تفصيليا

 عند االنتهاء مي العال  -3

 .ذات االستعاال للارة الواحدة واللوازم املستخدمةالتخلا االمي مي املعدات  -

 .ما تلوث بإفرازات الحيوان املصاب او املشابه بإصابته طذاتعقيم وتطهير مكان الفحا  -

 

  االت التالية:يتم سحب العينات في الح 

األمراض الو ا ية واملعدية في ارسالية الحيوانات الواردة وخاصة أمراض )الحمى القالعية، حمى الوادي االشابا  في أي مي  -1

 مرض انفلونزا الطيور ، طاعون املجترات الصغيرة، جدري الضأن واملاعز، التهاب الجلد العقدي في األبقار األزرق،املتصدع، اللسان 

 .((Psittacosis)و اسل وداء الببغاوات ومرض الني

 مي ادارة   -2
 
 للجراءات التي يتم تعاياها دوريا

 
 التناية والوحة وفقا

 
حب سعلى الوضب الص ي لدول االستيراد يتم  الحيوانية اسانادا

 العينات كاا يلي:

 مي املنظاة العاملية للوحة الحيواني غير معترفالتوريد مي دول أو مناطق  -
 
ة بالخلو مي أمراض الحمى القالعية بها رسايا

  .وطاعون املجترات الصغيرة

 .التوريد مي مناطق خالية بدول مصابة بارض أنفلونزا الطيور  -

 التوريد مي دول مسجل بها مرض البروسيال. -

 حمى مرض بها سجل دولة مي أو  املتصدع، الوادي حمى بارض للصابة املعرضة الجغرافية املناطق في واقعة دول  التوريد مي -

 للتصدير. خالل الخا  سنوات السابقة املتصدع الوادي

 .اللسان األزرقمرض مسجل بها مناطق دول أو التوريد مي  -

- .
 
 التوريد مي دول أو مناطق سجل بها أية أمراض حيوانية أخرى ذات أولوية يتم تحديدها مستقبال

 في األسر فياا يخا مرض أنفلونزا الطيور.   مر االبرية الغير  الصيد والطيور العا دة مي رحالت  طيور القنا -3

  النافقة حيواناتالتي يظهر عليها أعراض مرضية والالحيوانات يجب أن تتضاي العينات املأخوذة، عينات مي.  
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  للجدول التالي: %، 5 اناشار  ونسبة% 95 ،قة مستوى  املرض عي للكشف  افية عينة بحجمللاجترات الحية يتم سحب عينات 
 
 وفقا

 

 عدد العينات دد الحيوانات في االرساليةع

 نف  عدد االرسالية ≤20

21-23 21 

24 22 

25-26 23 

27 24 

28-29 25 

30-31 26 

32-33 27 

34-35 28 

36-37 29 

38-39 30 

40-41 31 

42-44 32 

45-47 33 

48-50 34 

51-53 35 

54-57 36 

58-60 37 

61-65 38 

66-69 39 

70-74 40 

75- 80 41 

81- 87 42 

88-94 43 

95-102 44 

103-112 45 

113-123 46 

124-136 47 

137-152 48 

153- 172 49 

173- 196 50 

197-228 51 

229-270 52 

271-329 53 

330- 418 54 

419-568 55 

569- 875 56 

876-1846 57 
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1847-9999 58 

≥  10000 59 

 

 طا ر. 60عينة مي االرسالية أو  افة طيور االرسالية في حال  ان عددها اقل مي  60عينات بحيث تكون  يتم سحبوفياا يخا الطيور 
 

 فحول املبد ية ة للحال  انت النايجة ايجابيفي الى املختبر املركزي إلجراء الفحول التأكيدية  عيناتارسال  يتم 

 جدول الفحوصات املخبرية 

 املرض
نوع العينة للفحا 

 املبدئي
 فحا املبدئيال

نوع العينة للفحا 

 التأكيدي
 الفحا التأكيدي

 مرض الحمى القالعية
 مصل

(Serum) 
3ABC ELISA دم Real time RT-PCR 

 مرض حمى الوادي املتصدع
 مصل

(Serum) 
ELISA or VNT دم RT-PCR 

 البروسيال
 مصل

(Serum) 
Rose Bengal test 

 مصل

(Serum) 
CFT or ELISA 

 اللسان االزرق
 صلم

(Serum) 
ELISA دم 

Reverse-transcription 

polymerase chain 

reaction (RT-PCR) 

 التهاب الجلد العقدي
 مصل

(Serum) 
ELISA or VNT القشور الجلدية PCR 

 طاعون املجترات الصغيرة
 مصل

(Serum) 

Competitive ELISA 

or VNT 

مسحات مي ملتحاة 

العين أومي الغشاء 

 شدقاملخاطي لألنف أو ال

RT-PCR or Real-time 

RT-PCR 

 جدري الضأن واملاعز
 مصل

(Serum) 
ELISA  VNT or 

عينة مي الحبيبات 

الجلدية أو العقد 

 الليافاوية

PCR or AGID 

 مرض أنفلونزا الطيور 
مسحة مي األنف 

 واملجاب

باستخدام الفحا 

 السريب
Real time RT-PCR  مرض أنفلونزا الطيور 

 مرض النيو اسل RT-PCR االليزا مي األنفمسحة  مرض النيو اسل

 داء الببغاوات PCRباستخدام  باستخدام االليزا مسحة مي األنف داء الببغاوات

فيرس فيلو )حمى مار رج 

 النزفية(
 دم

ELISA; Antigen 

detection tests; 

viral neutralisation 

test; 

 دم

Reverse-transcriptase 

polymerase chain 

reaction (RT-PCR) 

 الحمى الصفراء

 
 RT-PCR دم ELISA دم

 RT-PCR دم ELISA دم مرض فيروس ايبوال

 فيروس نقا املناعة املكاسبة

)في القرود األفريقية 

 والشابانزي فقط(

 PCR دم ELISA دم
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 دم جدري القردة

ELISA 

Antigen detection 

tests 

 PCR دم

 السل 

تحت الجلد في 

الحيوانات االخرى 

رضة للارض أو املع

حافة الجفي العلوي 

عند أو في البطي 

 القردة

Tuberculin skin 

test 
  

 الساملونيال
Cloacal / 

pharyngeal swabs 
ELISA 

Cloacal / 

pharyngeal swabs 
RT- PCR 

 يرسينيا
Cloacal / Nasal 

swabs 

ELISA  

Latex or  passive 

hemagglutination 

tests 

blood PCR or Cell culture 

  ELISA دم لستيريا
Cloacal/ pharyngeal 

swabs 
PCR or Cell culture 
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عي ارساليات الحيوانات الحية واملنتجات الغير صالحة لالستهالب ال شري واملخلفات  : اإلفراج(4ملحق رقم )

 الحيوانية
 

 املس ول خطوات العال #

 طلب االفراج  تقديم 1
 
 ألحكام هذا القرارساندات ملرفاق نسن مي اواالكترونيا

 
 املتعامل املطلو ة وفقا

 عي طريق نظام الخدمات اإللكترونية الرسوم املقررة حسب العدد والنوع وفقا للرسوم املقررة دفب 2
 املتعامل

 

3 

 التدقيق على املساندات:

  قيف محجري في في حالة عدم اسايفاء املساندات املطلو ة يتم طيقاف اإلرسالية وتحرير ناوذج تو

ساعة إلتاام اسايفاء املساندات وفي حال عدم تحقيق ذل  يتم رفض  48القرار )واعطاء مهلة 

 االرسالية واعادتها الى بلد التصدير وعلى نفقة املستورد(.

  استكاال اجراءات الحجر البيطري في حالة اسايفاء املساندات املطلو ة يتم 

 الطبيب البيطري 

4 

 هري للرسالية:طجراء الفحا الظا

  اإلرسالية طلى بلد التصدير  القرار وتعاداملطابقة يتم أدخال س ب رفض اإلرسالية في في حالة عدم

 أو يتم طتالفها على نفقة املستورد.

  حسب التعاميم الصادرة -سحب عينات إلجراء الفحوصات املبد ية باملنفذ في حالة املطابقة يتم - 

 وفي حال النتا ج االيجابية ل
 
لفحا املبدئي يتم طرسال العينة للاختبر لتأكيد الاشخيا وفقا

 (.3للالحق رقم )

 الطبيب البيطري 

5 
طجراء الفحوصات املخبرية املطلو ة للحيوانات الحية وطعداد تقرير الفحا وطرساله  الكترونيا طلى 

 الطبيب البيطري الطالب للفحا.
 فمي املختبر

6 

 راء وفقا ملا يلي:استالم النايجة واستكاال االج

 يتم اتخاذ اإلجراءات التالية: في حالة وجود مرض معدي 

 رفض ادخال االرسالية واعادتها الى بلد املنشأ او اتالفها وعلى نفقة املستورد. -

 املقررة لذل   الغراماتتحصيل يتم  االستيراد:باشتراطات  االلتزام عدمفي حال  -

 اعال  يتم املوافقة على االفراج وتو،يق ذل  في القرار  في حالة النتا ج السلبية للفحول الواردة

 التخاذ اإلجراءات الالزمة على االرسالية وفقا لألحكام املنظاة لذل .

 الطبيب البيطري 

7 
في حال اتالف االرسالية يجب التنسيق مب السلطات املحلية للتخلا اآلمي مي الحيوانات التي تم 

 والتطهيرة التنظيف اتالفها ومخلفاتها ، واتاام عالي
 طدارة املحجر/ املنفذ

 

 


