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 م2022(     ) لسنة  قرار وزاري رقم

 ا�حية ومنتجا��ا ومخلفا��ا حيواناتا�تنظيم است��اد  �شأن

 وز�ر التغ�� املنا�� والبيئة،

 ؛ارات وصالحيات الوزراء و�عديالتھاختصاصات الوز  ان�� ش م1972) لسنة 1ون االتحادي رقم (انالق ع�� االطالع�عد 

 ؛ا�حجر البيطري و�عديالتھ ان�� ش م1979) لسنة 6االتحادي رقم (ون انالق  وع��

والنباتات املهددة  حيواناتا�بتنظيم ومراقبة االتجار الدو��  �شأن م2002) لسنة 11االتحادي رقم (ون انالق  وع��

 ؛قراضنباال 

والئحتھ  وم�افح��ا املعدية والو�ائية  يةانا�حيو الوقاية من االمراض  ان�� ش م2013) لسنة 8االتحادي رقم (ون انالق  وع��

 ؛التنفيذية

 ؛و�عديالتھ انبا�حيو الرفق  ان�� ش م2007) لسنة 16االتحادي رقم (ون انالق  وع��

 ؛ا�خطرة حيواناتا�تنظيم حيازة  �شأن م2016لسنة ) 22االتحادي رقم (ون انالق  وع��

 ؛ا�حية ومنتجا��ا ومخلفاتھ حيواناتا�تنظيم است��اد  �شأنم  2018لسنة  335 وزاري رقمال قراروع�� ال

و�� إطار حرص الوزارة ع��  ،م2021لعام  OIE يةانا�حيو املنظمة العاملية لل�حة  �� دستور و�ناًء ع�� الشروط الواردة 

 ؛استدامتھ انوضمتحقيق الهدف االس��اتي�� �عز�ز التنوع الغذائي 

 ناًء ع�� مقتضيات املص�حة العامةو�

 قرر:

 ��و املادة األ 

 الهدف

ا�حية ذات الظلف املشقوق والطيور ومنتجا��ا ومخلفا��ا و�عض  حيواناتا�تنظيم است��اد وعبور  إ����دف هذا القرار 

 األخرى الواردة �� نطاق هذا القرار. يةانا�حيو الفصائل 

 يةانالث املادة

 ا�جال (النطاق)

 :حيواناتا�واع التالية من ن�سري هذا القرار ع�� است��اد وعبور اال 

 ،ومنتجا��ا ا�حية (سائل منوي وأجنة و�و�ضات) ،واملاعز الضأنذات الظلف املشقوق بما �� ذلك األبقار و  حيواناتا� -1

ذلك الدم وا�جلود والصوف والو�ر والشعر والعظام واألمعاء  لالس��الك اآلدمي ومنومخلفا��ا من أجزاء غ�� ا�خصصة 

 املستخدمة �� السماد وم�حوق العظام وما �� حكمها وا�حنطات. حيواناتا�والروث والقرون وا�حوافر و�قايا 

عمر يوم واحد و�يض  انالطيور ا�حية بما ف��ا الدواجن والطيور ال��ية واملر�اة �� األسر وطيور الز�نة، والصيص -2

 التفقيس ومخلفا��ا من أجزاء غ�� صا�حة لالس��الك اآلدمي.

ا من أجزاء غ�� صا�حة لالس��الك اآلدمي شر�طة ا�حصول ع�� املوافقة الالزمة ا�حية التالية ومخلفا�� حيواناتا� -3

 الست��ادها:

https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/00_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/UAE-LC-Ar_2018-09-02_00335_Karwi.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/00_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/UAE-LC-Ar_2018-09-02_00335_Karwi.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/00_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/UAE-LC-Ar_2018-09-02_00335_Karwi.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/00_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/UAE-LC-Ar_2018-09-02_00335_Karwi.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/00_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/UAE-LC-Ar_2018-09-02_00335_Karwi.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/00_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/UAE-LC-Ar_2018-09-02_00335_Karwi.html?val=AL1
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 الرتب التالية من الثدييات: .أ

 الرئيسيات )1

 آكالت ال�حوم ما عدا الكالب والقطط و�شمل الدببة )2

 التجارب حيواناتالقوارض بما ف��ا  )3

 أسد البحر -الفظ -الفقمة -الدولف�ن -ا�حيتاناملائية بما �� ذلك  حيواناتا� )4

 األرنبيات )5

 ا�جرابيات )6

 الزواحف وال��مائيات .ب

 ت والرخو�ات واالسماك بما ف��ا العظمية والغضروفية�االقشر�ات وا�حار  .ت

 الثالثة املادة

 أح�ام عامة

واع نست��اد اال بنشاط �سمح بام�جلة بالوزارة  أوت�ون املنشأة مرخصة  انالتجار�ة  لألغراض�ش��ط لالست��اد  -1

 املرغوب �� است��ادها.

 انثابتة و ت�ون م�جلة ومعرفة بوسيلة �عر�ف  انالدولة شر�طة  إ��اململوكة لألفراد ودخولها  حيواناتا��سمح بخروج  -2

 �ستو�� االش��اطات ال�حية والفنية الالزمة لالست��اد من الدول العائدة م��ا.

 الرا�عة ملادةا

 اعتماد دول التصدير

 إ��من هذا القرار  الثانية) من املادة 2،1والطيور املندرجة تحت الفقرت�ن ( حيواناتا�دولة ترغب �� تصدير ي أع��  .1

) 1( رقم امل�حق �� الواردة إضاف��ا للقائمة املعتمدة لدول االست��اد إم�انية لتقييمالدولة استيفاء املتطلبات التالية 

 :القرار هذا من

بصورة �افية  حيواناتا�ي�ون لدى الدولة املصدرة خدمات بيطر�ة مت�املة �سمح بمراقبة منشآت تر�ية  ان .أ

 الواجب االبالغ ع��ا. باألمراضوخاصة فيما يتعلق 

مراض األ تتضمن هذه القائمة  انالواجب االبالغ ع��ا و�جب  باألمراضي�ون لدى الدولة املصدرة قائمة  ان .ب

ظمة و�رامج للمراقبة انتمتلك  انو تصيب الفصائل املس��دفة باالست��اد  اني يمكن الو�ائية واملعدية ال�

 .يةانا�حيو والتق��ي عن االمراض 

�� الوزارة طلب أية معلومات اضافية الستكمال دراسة الوضع الص�� بما �� ذلك  يةانا�حيو يحق إلدارة التنمية وال�حة  .2

 لغايات التقييم. ميدانية) من هذا القرار و�جراء ز�ارات 2الوارد �� امل�حق رقم ( االستبيان�عبئة 

يتم التنسيق مع السلطات البيطر�ة �� دول التصدير العتماد نماذج الشهادات ال�حية البيطر�ة بما يتوافق مع  .3

 ل
ً
  القرار.) من هذا 3الواردة �� امل�حق رقم ( االس��شادية لنماذجمتطلبات االست��اد من هذه الدول ووفقا

االست��اد �� أي من ا�حاالت املعتمدة لدول  القائمةالواردة �� او املناطق أو املنشآت يتم �عليق اعتماد اي من الدول  .4

 التالية:
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و�ح�ن العودة  لالست��اد،الالزمة �غ�� الوضع الص�� �� دولة التصدير بما ال يحقق االش��اطات ال�حية  .أ

 ت االش��اطاهذه  للوضع الص�� الذي يضمن تحقيق

ورود إرساليات مخالفة لالش��اطات ال�حية املطلو�ة لالست��اد �ح�ن تصو�ب الوضع واتخاذ االجراءات  .ب

 الت�حيحية الالزمة.

 ا�خامسة املادة

 شروط االست��اد

ا�حية ومنتجا��ا  حيواناتا�واع انشهادة سايتس من الوزارة الست��اد  أويجب ا�حصول ع�� إذن است��اد مسبق  )1

 ومخلفا��ا الواردة �� نطاق هذا القرار.

 أو) Microchipمعرف بوسيلة �عر�ف ثابتة تتناسب مع فصيلتھ باستخدام شر�حة إلك��ونية ( ا�حيواني�ون  انيجب  )2

التجارب وال��مائيات والزواحف  حيوانات) باستثناء األرنبيات و Ear Tagعالمة اذن �عر�فية ( أو) Ringحلقة �عر�فية (

 والطيور ما عدا الصقور.

 القرار هذا من) 1( رقم امل�حق �� الواردة الدول  قائمة منغ�� املعاملة  يةانا�حيو �سمح باست��اد املنتجات وا�خلفات  )3

 .القرار هذا من) 3( رقم امل�حق �� الواردة الشروط وضمن

اإلرسالية قد تم  انتصاحب �شهادة تفيد ب اناملعاملة من �افة الدول شر�طة  يةانا�حيو �سمح باست��اد ا�خلفات  )4

 طرق أي  أو للقضاء ع�� املسببات املرضية يةانا�حيو معامل��ا بأحد الطرق املو��ى ��ا �� دستور املنظمة العاملية لل�حة 

 .بديلة يتم االتفاق عل��ا مع دولة التصدير

 املستوردة ما ي��: باإلرسالياتيرفق  انيجب  )5

  .التصديرة �� دولة يصادرة عن السلطات البيطر�ة ا�ح�وم شهادة �حية بيطر�ة مصدقة -أ
ويستث�ى من ذلك إرساليات  ،شهادة منشأ معتمدة وصادرة من ا�جهة ا�ختصة �� حال االرساليات التجار�ة -ب

 لدول ا�خليج العر�ية. التعاون جلس االرساليات الواردة من دول م أو CITESواع املدرجة ع�� مالحق اتفاقية ناال 

 ال�ي تندرج تحت مالحق اتفاقية السايتس. لألنواعشهادات السايتس الصادرة من الوزارة ومن دولة التصدير  -ت

 البيطري  الطبيب من معتمدة ��خة تقديم أو ال�حية بالشهادة تضمي��ا أوا�خ��ي شهادة نتائج الفحص  أصل -ث

 .ا�ح�ومي

 اإلرسالية. بياناتبوليصة ال�حن ال�ي تب�ن  أوخط س�� الرحلة  انبي -ج

 ت اإلرسالية.اانجمر�ي يو�ح بي انبي -ح

البحري ��  أوويسمح بالعبور ا�جوي �� نفس املطار  ،ا�حية مباشرة من دولة التصدير حيواناتا�يجب �حن ارساليات  )6

 يةانا�حيو و�جوز إلدارة التنمية وال�حة  العبور،أخرى من نفس النوع أثناء  حيواناتنفس امليناء شر�طة أال تخالط 

 
ً
تحليل الوضع الص�� لهذه الدول �عد وضع اإلجراءات الالزمة  إ��السماح بمرور االرسالية ع�� دول أخرى استنادا

 االرسالية.سالمة  انلضم

 منفذ التصدير �� وسائل نقل نظيفة ومطهرة. إ��العزل  انا�حية مباشرة من م� حيواناتا�يتم نقل  انيجب  )7
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 ملعاي�� االتحاد الدو�� للنقل ا�جوي ( انيجب  )8
ً
)، و�� حاالت النقل البحري وال��ي يتم IATAيتم ال�حن ا�جوي وفقا

  االل��ام
ً
 .انمعاي�� الرفق با�حيو لتشريعات و بأي اش��اطات مطلو�ة وفقا

 للشروط الواردة ��  يةانا�حيو �سمح باست��اد املنتجات  )9
ً
نموذج الشهادة ا�حية (البو�ضات واألجنة والسائل املنوي) وفقا

 ) من هذا القرار.2امل�حق رقم (ب االس��شاديةال�حية 

  االست��اديتم  ،) من هذا القرار2من املادة ( 3واع املذ�ورة �� الفقرة نمن اال ي أ� حال قبول طلب است��اد � )10
ً
 وفقا

 .) من هذا القرار3�� امل�حق رقم ( االس��شاديةال�حية الواردة �� نماذج الشهادات ال�حية  تلالش��اطا

 �شريعات ومعاي�� أخرى تتعلق باالست��اد والعبور.ية أيجب مراعاة  )11

 السادسة املادة

 ز�ت)انإجراءات ارساليات العبور (ال�� 

 

 ز�ت) لألح�ام التالية:انتخضع ارساليات العبور (ال�� 

وال�ي تمر ع�� أرا��ي  �� نطاق هذا القرار الواردة حيواناتا� إلرسالياتالوزارة يجب ا�حصول ع�� إذن عبور مسبق من  .1

 .ت واردة من دولة مسموح االست��اد م��اانز�ت) وال �سمح �عبور االرسالية إال إذا � اندولة اإلمارات العر�ية املتحدة (تر 

 بھ املستندات التالية: يصدر إذن العبور املسبق بناء ع�� طلب .2
ً
 مرفقا

 .عة من الدولة املستوردةا�عدم مم أو��خة من إذن است��اد  .أ

 .��خة من شهادة �حية من الدولة املصدرة .ب

�� حال  -��خة من شهادة الفحص ا�خ��ي الصادرة عن مخت�� معتمد من السلطات ا�ختصة �� دولة التصدير .ت

 املنشأ أوم��ا إجراء فحص مخ��ي لها �� بلد  حيواناتا�رة عند است��اد ورود االرسالية من الدول ال�ي تطلب الوزا

 تضم�ن النتائج �� الشهادة ال�حية املعتمدة.

ال��ية  حيواناتإعادة تصدير) سار�ة املفعول وصادرة عن الدولة املصدرة ل� أو��خة من شهادة سايتس (تصدير  .ث

 بجوازات السفر سار�ة املفعول �� حال الصقور.�ستعاض ع��ا  انسايتس و�مكن الا�خاضعة التفاقية 

خروجها من أرا��ي دولة االمارات العر�ية  انمنفذ ا�خروج لضم إ��يتم تتبع س�� االرسالية من منفذ الدخول  انيجب  .3

 املتحدة.

 يتم ترصيص الشاحنة. ان�� حاالت النقل ال��ي باستخدام الشاحنات يجب  .4

 ��ذا ا�خصوص. انبا�حيو يجب مراعاة �شريعات ومعاي�� الرفق  .5

ت�ون  انالبحري �� نفس امليناء ال يتطلب ا�حصول ع�� إذن عبور شر�طة  أو�� حال العبور ا�جوي �� نفس املطار  .6

 أخرى. حيواناتي أمعزولة عن  حيواناتا�

اتفاقية  واع مدرجة بمالحقاناملعنية بالسايتس االطالع ع�� املستندات ألغراض التتبع �� حال عبور  لإلدارةيحق  .7

 سايتس.

 السا�عة املادة

 االجراءات ا�حجر�ة
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 أدناه: باإلجراءاتتختص ا�جهات التالية 

 :بالوزارة يةانا�حيو إدارة التنمية وال�حة  -1

 مع يتوافق بما البيطر�ة ال�حية الشهادات نماذج العتماد التصدير دول  �� البيطر�ة السلطات مع التنسيق .أ

 للنماذج الدول  هذه من االست��اد متطلبات
ً
 القرار هذا من) 3( رقم امل�حق �� الواردة االس��شادية ووفقا

 للتحديثات ع�� ا�خطوط االرشادية للمنظمات الدوليةاالست��اد  اش��اطات بدائل دراسة .ب
ً
 أو ذات الصلة وفقا

 تحليل ا�خاطر ع�� الواردات.

وقدرات ا�حجر البيطري  ودول التصدير حيواناتا�ا�حية حسب فصائل  حيواناتتحديد منافذ الدخول ل� .ت

 �� املنافذ بالتنسيق مع قطاع املناطق. يات املتاحةانواالم�

�عديل قائمة دول االست��اد والتحقق من استيفاء االش��اطات  متا�عة تطورات الوضع الو�ائي لدول العالم .ث

 ) من هذا القرار.3ال�حية الواردة �� نماذج الشهادات �� امل�حق رقم (

 

 قطاع املناطق بالوزارة: -2

 �عميم نماذج الشهادات ال�حية املعتمدة ع�� مراكز ا�حجر البيطري. .أ

 ) من هذا القرار.5تنفيذ إجراءات االفراج عن االرسالية الواردة �� امل�حق رقم ( .ب

 إدارة التنوع البيولو��: -قطاع التنوع البيولو�� واالحياء املائية -3

) من هذا القرار وتحديد أعداد االست��اد �� حال 2من املادة ( 3�� الفقرة واع املذ�ورة ندراسة واعتماد اال  -

 ورود طلبات است��اد.

 الثامنة املادة

 العينات والفحوص الواجب إجرا��ا

 للم�حق رقم ( حيواناتا�يتم جمع العينات من 
ً
 �� مراكز ا�حجر بمنافذ الدخول وفقا

ً
 ) من هذا القرار.4وفحصها مخ��يا

 التاسعة املادة

 اإلرساليات ا�خالفة

 أوبلد املصدر  إ��الشروط ال�حية املطلو�ة يتم رفض االرسالية و�رجاعها   اإلخالل بتنفيذ  أو�� حالة عدم االل��ام  -1

 إلجراءاتالتعامل معها  أواتالفها ع�� نفقة املستورد 
ً
��ا بالدولة و�خطار الدولة املصدرة  البيطري املعمول ا�حجر  طبقا

 بذلك.

 إلعادة تقييم  أواملنطقة  أواملنشأة �� حال تكرر ورود إرساليات مخالفة من  -2
ً
البلد املصدر، يتم �عليق االست��اد مؤقتا

 الوضع واتخاذ اإلجراءات الت�حيحية الالزمة.

 العاشرة املادة

 ال��امات املستورد
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 يتوجب ع�� املستورد ما ي��:

 العبور قبل البدء �� عملية االست��اد. أوا�حصول ع�� املوافقات وال��اخيص الالزمة إلتمام عملية االست��اد  )1

 التأكد من تحقيق متطلبات االست��اد. )2

 أثناء ف��ة ا�حجر. حيواناتتوف�� املاء والغذاء ل� )3

 االرسالية.إجراء التعامل مع  املشرف حيالالطبيب  االل��ام بقرار )4

 ا�حادية عشر املادة

 أح�ام القرار تنفيذ

 ع�� جميع ا�جهات املعنية بالدولة تنفيذ أح�ام هذا القرار �ل فيما يخصھ.

 ية عشرانالث املادة

 إلغاء القرارات ا�خالفة

ل�� �افة القرارات ال�ي تخالف 
ُ
 تتعارض مع أح�ام هذا القرار. أوت

 الثالثة عشر املادة

 النشر والنفاذ

 من تار�خ �شره.ُينشر هذا القرار 
ً
 �� ا�جر�دة الرسمية وُيعمل بھ اعتبارا

 

 

 مر�م بنت حارب امله��ي                                                                                                                                         

 وز�ر التغ�� املنا�� والبيئة                                                                                                                                       

 

  صدر ��:

          املوافق: 
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 قـــــــــالحـــــــامل
 

 لالست��اد املعتمدة الدول  قائمة): 1(م�حق رقم 

 الدول املسموح است��اد االبقار ا�حية ومخلفا��ا الغ�� معاملة م��ا: -1 

 القرار)(سيتم وضع أحدث قائمة قبل إصدار 

 الدول املسموح است��اد الضأن ا�حية م��ا (ضأن وماعز) ومخلفا��ا الغ�� معاملة م��ا: -2

 القرار)(سيتم وضع أحدث قائمة قبل إصدار 

 الدول املسموح باست��اد �افة أنواع الطيور ا�حية و�يض التفقيس والصيصان عمر يوم واحد م��ا: -3

 الطيور ا�حية:

 القرار)(سيتم وضع أحدث قائمة قبل إصدار 

 الصيصان عمر يوم:-4

 القرار)(سيتم وضع أحدث قائمة قبل إصدار 

 بيض التفقيس:-5

 القرار)(سيتم وضع أحدث قائمة قبل إصدار  

 

 اعتماد الدول/ املناطق ان): استبي2(م�حق رقم 

 Questionnaire    اناستبي

 املتحدة مارات العر�يةدولة اإل  إ��* حيواناتا��� الدول الراغبة �� تصدير  يةانا�حيو عن وضع ال�حة 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت اانخاصة االمراض الواجب االبالغ ع��ا و�رامج الوقاية و�ي اناملزمع است��ادها عند �عبئة االستبي يةانا�حيو يرا�� نوع الفصائل *

 االست��اد والتصدير

* The type of animal species which are welling to be imported is taken into account when filling out the questionnaire, 

especially the compulsory notifiable animal diseases, prevention programs and import and export data 

 Part 1: General Information معلومات عامة :ل و ا�جزء األ 
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 يةانا�حيو حة تنظيم ا�خدمات البيطر�ة املسؤولة عن ال� -1

 :اناالسم والعنو 

1- Administrative Organization of Veterinary Services responsible 

for Animal Health: 

Name and address: 

 :حيواناتا�عدد  -2

ونوع  انبحسب نوع ا�حيو * ال��بية ل�ل منطقة حيواناتضع قائمة �عدد 

 تاج �حوم، ا�خ)انتاج (تر�ية، ناال 

2- Animal population: 

list by Region (Province)* and Production category (Breeding, 

Meat production, etc.) for the following species 

وصنف  انال��بية �� �ل منطقة حسب نوع ا�حيو  حيوانات*عدد 

 تاجناال 

*Animal population classified according animal species and 

type of production 

 الصنف

Species 

 تاجننوع اال 

Category 

 اسم املنطقة

Regions/Areas 

 العدد

Number 
        

 ت متوفرةان�  انداخل الدولة  حيواناتا�ير�� تقديم خرائط تب�ن توزيع 
Please provide maps of shows animal distributions inside the country, if 

available 

 Part 2: Animal Health اني: �حة ا�حيو ا�ا�جزء الث

 :Veterinary Services .1 :ا�خدمات البيطر�ة .1

 Total number of veterinarians 1.1 العدد االجما�� لألطباء البيطر��ن بالدولة 1.1

البيطر��ن العامل�ن �� السلطة البيطر�ة املركز�ة ��  عدد األطباء 1.2

 القطاع العام فقط

عدد األطباء البيطر��ن العاملي�ن �� ا�خدمات البيطر�ة  1.2.1

املركز�ة من القطاع العام ومن القطاع ا�خاص 

 واملعتمدين للقيام ببعض االعمال التا�عة للقطاع العام

البيطر�ة عدد األطباء البيطر��ن العامل�ن �� السلطات  1.2.2

 ا�حلية الرسمية ل�ل منطقة

 حيواناتا��سبة عدد األطباء البيطر��ن ل�ل صنف من  1.2.3

�سبة عدد املساعدين البيطر��ن ع�� ل�ل صنف من  1.2.4

 حيواناتا�

1.2 Number of veterinarians employed in animal health services 

(governmental and private accredited vets) 

1.2.1 Number of veterinarians 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 

 التعليم البيطري وشبھ البيطري: .2

أذكر اسماء املؤسسات ال�ي تقدم خدمات التعليم البيطري واملهن 

الفنية املعاونة ووصف ال��امج التعليمية ال�ي يتم توف��ها وأعطي 

 من أطباء
ً
 بيطر�ن ومساعدين بيطر��ن معدل أعداد ا�خرج�ن سنو�ا

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) 

 :Veterinary Laboratories .3 ا�خت��ات البيطر�ة: .3

أذكر اسماء وعناو�ن ا�خت��ات املركز�ة البيطر�ة واذكر قدرا��ا  3.1

 للت�خيص ا�خ��ي وهل لد��ا شهادات اعتماد وما ��

3.1 Name and address of Central Veterinary Laboratories, their 

capabilities for disease laboratory diagnosis and names of 

their accreditation certificates if any 

 Number of other official Veterinary Laboratories 3.2 عدد ا�خت��ات البيطر�ة الرسمية األخرى  3.2
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 Staffing of Official Veterinary Laboratories 3.3 عدد االطباء البيطر��ن العامل�ن �� ا�خت��ات 3.3

 عدد املوظف�ن

Number of staff 

 البيطري الرس�ياسم ا�خت�� 

Name of Official Veterinary Laboratories 

  
 

  
 

�جدول أدناه اسماء الفحوصات ا�خ��ية املطبقة ل�ل اأذكر ��  3.4

 وجدت ان ا��ااعتمادو مرض 

3.4 Indicate, for each of these laboratories their capabilities for 

disease laboratory diagnosis tests, their accreditations, if any 

 اسم مؤسسة االعتماد

Accreditation institution name 

 اسم الفحص ا�خ��ي ل�ل مرض

Name of laboratory diagnosis test by disease 

 أسماء ا�خت��ات البيطر�ة الرسمية

Official veterinary laboratories 

  
  

 :حيواناتا�صناعة تر�ية  .4

بالدولة وهي�لي��ا (تركيب��ا، أدوار  حيواناتا�صف صناعة تر�ية أو 

 راف املعنية وسائل االتصال، ا�خ)األط

4. Structure of animal industry: 

Describe the animal industry and its structure (entities, their 

roles, communication mechanisms, etc.) 

 :Notifiable Animal diseases .5 ع��ا:مراض الواجب االبالغ األ  .5

الواجب االبالغ ع��ا وطر�قة  يةانا�حيو أذكر قائمة اسماء االمراض  5.1

 االبالغ املعتمدة �� بلدك

5.1 Indicate the List of Notifiable Animal diseases and describe 

the notification procedure in your country 

الواجب االبالغ ع��ا �� الدولة  يةانا�حيو ما �� اسماء االمراض  5.2

 يةانا�حيو وال�ي يتم االبالغ ع��ا للمنظمة العاملية لل�حة 

5.2 Which Animal diseases are reported as notifiable in your 

country to OIE? 

 مراضإجراءات الوقاية والسيطرة ع�� األ  .6

وجود (عدد برامج السيطرة ع�� االمراض املطبقة �� الدولة ومدى 

برامج تحصينات خاصة ��ا. و�ضاف بالنسبة لألمراض ال�ي توجد 

 لد��ا اك�� من ع��ة وصف السالالت املستخدمة)

6. Diseases and Control measures: 

(Enumerate the applied control programs, included strains for 

diseases with serotypes if vaccination if applied) 

اذكر عدد البؤر املرضية لألمراض املوجودة بالدولة ال�ي �جلت  6.1

مرض  ل�لا�حصنة  حيواناتا�، وعدد سنوات املاضية 3خالل 

 سنوات املاضية، �� حال تم تطبيق التحص�ن 3خالل 

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 

اذكر التقسيم االداري األو��، وتار�خ آخر حدوث للبؤر املرضية  6.2

 وجد انوتار�خ آخر تحص�ن 

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 

اذكر إجراءات الوقاية املستخدمة ل�ل مرض (استخدام سياسة  6.3

املصابة وتطبيق اجراءات العزل ومراقبة ا�حركة  حيواناتا�اتالف 

البؤرة  انال�ي غادرت م� حيواناتا�والتق��ي الو�ائي (تتبع مصادر 

 ا�خ املرضية)

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 forward) etc. 

يص �ل مرض �ختلاء الفحوصات ا�خ��ية املستخدمة اذكر اسم 6.4

 االبالغ ع��ا �� الدولة مراض الواجبمن األ 

6.4 Which laboratory diagnosis tests are used for the diagnosis 

of each notifiable disease in your country 

ت انهل لديكم سياسة لتنفيذ مناطق خالية من االمراض؟ اذا �  6.5

 االجابة بنعم، اذكر توصيف لل��نامج ل�ل مرض

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

describe it by disease) 
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 :Animal Health Legislation .7 :يةانا�حيو التشريعات ذات الصلة بال�حة  .7

 الوقايةظمة املتعلقة ب��امج ن�ن والتشريعات واال انعدد القو  7.1

 بالدولة (ترفق ��خ) يةانا�حيو ض مراوالسيطرة ع�� األ 

7.1 List the Laws and Regulations governing the prevention, 

control and eradication of animal diseases in the country 

(provide copies) 

إ��  يةانا�حيو هل يوجد �شريع بإلزامية االبالغ عن االمراض  7.2

السلطات البيطر�ة؟ �� حال االجابة �عم، ير�� تقديم قائمة 

 االمراض الواجب االبالغ ع��اء بأسما

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

of animal diseases to veterinary authorities in your country? 

If yes, please provide a list of notifiable disease by name 

 للسلطات  7.3
ً
البيطر�ة بالقيام هل �سمح التشريعات املوجودة حاليا

 بالتا��:

و/أو املنشآت عند  حيواناتا�حجر الص�� أو العزل ل� 7.3.1

حدوث بؤرة مرضية أو االشتباه �� تلك االمراض املذ�ورة 

؟
ً
 سابقا

شاء مناطق للسيطرة ع�� املرض. بما ف��ا مناطق ا� 7.3.2

املصابة وتقييد ا�حركة  حيواناتا�ل�حجر الص�� حول 

 من و��� املنطقة املو�وءة؟

 حيواناتا�املصابة و  حيواناتا�اتالف والتخلص من  7.3.3

 النافقة؟

القضاء ع�� نواقل املرض (ا�حشرات) والتنظيف  7.3.4

 والتعقيم للمنشآت املو�وءة.

عند إتالف  حيواناتا�هل يوجد �عو�ض أل�حاب  7.3.5

 املصابة؟ حيواناتا�والتخلص من 

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 (insects), cleaning and 

disinfection of contaminated premises? 

7.3.5  Owners compensation for destroyed animals? 

 :Importation situation .8 ا�حية للدولة: حيواناتا�وضع است��اد  .8

، مع حيواناتا�صف بإيجاز القواعد املطبقة لتنظيم است��اد أو  8.1

ية ا�حجر البيطري، انونية (إم�اناملرجعية الق إ��االشارة 

، ونماذج الشهادات يةانا�حيو ال�حة  انت املطلو�ة لضماانوالضم

 )واالختبارات الت�خيصية ا�خ��ية املطلو�ة، ا�خ

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) 

خالية من �عض  هل �سمح دولتكم االست��اد من دول ��ا مناطق 8.2

ت االجابة �عم، يتم وضع املتطلبات اإلضافية اناالمراض؟ اذا � 

 إلجراءات ا�حجر البيطري؟

8.2 Are imports allowed from disease free areas/ regions which 

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

additional quarantine requirements? 

 :Export situation .9 ا�حية خارج الدولة: حيواناتا�وضع تصدير  .9

املصدرة و دول االست��اد ل�ل صنف خالل  حيواناتا�أعطي أرقام  9.1

 السنوات الثالثة األخ��ة  ع�� األقل

9.1 Indicate numbers by species of exported animals and the 

imported countries during at least the last 3 years 

 Provide a list indicating the names of your exporting 9.2 قدم قائمة تب�ن اسماء الدول ال�ي يتم التصدير ال��ا 9.2

countries 

 ظمة ذات العالقة واملذ�ورة ن�ن واال انترفق ��خة من القو  تنو�ھ:

 أعاله          

Attention: attach the related Laws and Regulations in  

                    relation to the points mentioned above 
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 ال�حيةاالس��شادية للشهادات نماذج ال): 3م�حق رقم (

 مارات العر�ية املتحدةدولة اإل  إ��ذات الظلف املشقوق  حيواناتا�نموذج شهادة �حية بيطر�ة لتصدير  -1
 

 اإلرسالية:بيانات  .أ

 بلد التصدير

 املرسل 1.1

 االسم

 العنوان

 رقم الشهادة 1.2

 السلطة البيطر�ة 1.3

 املرسل اليھ 1.4

 االسم:

 العنوان:

 منطقة / منشأة ISO CODE 1.6بلد املنشأ  1.5

 املنطقة / املنشأة �� الوجهة ال��ائية ISO CODE 1.8بلد االست��اد  1.7

 )انالعنو  -املنشأ (االسم  انم� 1.9
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 بحرا
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�ا من ا� أو. يةانا�حيو �ا خالية من مرض ا�ح�ى القالعية من قبل املنظمة العاملية لل�حة ا�منطقة مع��ف ب أومن دولة  حيواناتا�منشأ  •

) شهر قبل التصدير استنادا للتقار�ر الدور�ة املنشورة لدى 12منطقة لم ��جل ��ا بؤر ملرض ا�ح�ى القالعية ملدة ال تقل عن ( أودولة 

) أشهر 3منطقة لم ��جل ��ا املرض (مع تطبيق سياسة االتالف) ملدة ال تقل عن ( أو�ا من دولة ا� أو، يةانا�حيو املنظمة العاملية لل�حة 

يوم قبل التصدير �� محاجر معتمدة  30ا�حية املستوردة ملدة ال تقل عن  حيواناتا�ھ قد تم حجر انيو�ح  انبي أو ،السابقة للتصدير

 قد خضعت للفحوص ا�خ��ية الالزمة للكشف عن مرض ا�حمة القالعية قبل ال�حن بيوم�ن و�نتائج سلبية. وأ��ا

تم قد  حيواناتا� ان أومنظمة لم ��جل ��ا مرض ال��وسيال ملدة ال تقل عن الثالث سنوات السابقة للتصدير  أومن دولة  حيواناتا� ان •

 .فحصها للمرض و�نتائج سلبية

من دولة لم ��جل ��ا املرض  أوبمرض ح�ى الوادي املتصدع.  لإلصابةمن دول واقعة خارج املناطق ا�جغرافية املعرضة  حيواناتا�منشأ  •

 رض.من امل حيواناتا�فحص مخ��ي للتأكد من خلو  ءأو إجراللتصدير ع�� االقل  رة سنوات السابقةالعشخالل 

 حيواناتا� ان أواالزرق خالل مدة ال تقل عن السنت�ن السابقت�ن للتصدير ع�� االقل.  انمن دولة خالية من مرض اللس حيواناتا�منشأ  •

 إ��) يوم السابقة للتصدير وأخضعت خالل هذه الف��ة 28) ملدة ال تقل عن (Culicoidesمحمية من لسعات البعوض الناقل للمرض (

 إ��) يوم السابقة للتصدير وأخضعت خالل هذه الف��ة 14ملدة ال تقل عن ( أوفحوصات مخ��ية للكشف عن األجسام املناعية للمرض 

قد تم تحصي��ا  حيواناتا� ان أو�� �لتا ا�حالت�ن. االزرق بحيث ت�ون النتائج سلبية  انفحوصات مخ��ية للكشف عن ف��وس مرض اللس

 قبل التصدير بلقاح يحتوي ع�� جميع الع�� املصلية60للمرض بمدة ال تقل عن (
ً
 امل�جلة للمرض �� بلد التصدير. ) يوما

 �ن يوم السابقة للتصديردة العشر �ا من منشأة لم ��جل ��ا املرض ملا� أومن دولة لم ��جل ��ا مرض ا�جمرة ا�خبيثة  حيواناتا�منشأ  •

 سابقة للتصدير.من منشآت لم ��جل ��ا داء السعار خالل السنة ال حيواناتا� •

 الل الستة أشهر السابقة للتصدير.ال�و�غو الن�فية �� خ -من منشأة لم ��جل ��ا مرض ح�ى القرم حيواناتا� •

قد تلقت جرعات وقائية للطفيليات الداخلية وا�خارجية قبل التصدير وتم رشها بمبيد معتمد من قبل املنظمة العاملية  حيواناتا� ان •

 يوم قب التصدير. 21 -14ل خال يةانا�حيو لل�حة 

 �� خالل  حيواناتا� انيو�ح ب انبي •
ً
مراض الو�ائية ساعة السابقة للتصدير ولم تظهر عل��ا اية أعراض لأل  48قد تم فحصها ظاهر�ا

 عدية بما �� ذلك ا�ح�ى ا�جهولة.وامل

ال��بية قادمة من منشأة لم ��جل ��ا أمراض ال��ي�ومو�س، والسل ال�اذب، وال��اب املهبل ا�حبي�ي املعدي.  حيوانات انيو�ح  انبي •

 ، والليبتوسب��وس��، والليس��يا.والفي��وزيس

 �� خالل الستة أشهر السابقة للتصدير. حيوانات�خ التحص�ن) ال�ي أعطيت ل���جيل التحصينات (اسم املرض، نوع اللقاح، تار  •

 �ا قد قضت مدة ال تقل عن ستة أشهر ��ا قبل التصدير ا� أوقد ولدت وتر�ت �� دولة التصدير  حيواناتا� ان •

 ت التالية فيما يخص األبقار:اانيتم اضافة البي

االبقار واردة من دولة خالية من مرض ال��اب ا�جلدي العقدي خالل الثالث سنوات السابقة للتصدير ع�� االقل مع عدم استخدام  ان •

ھ قد تم ان أو) يوم السابقة لل�حن و�نتائج سلبية. 14االبقار غ�� محصنة وقد تم حجرها وفحصها �� خالل الـ ( ان أوسياسة التحص�ن. 

 يوم السابقة للتصدير. 28ها ملدة ھ قد تم حجر ان أويوم السابقة لل�حن  90 إ�� 30من تحصي��ا �� الف��ة 

 ان أوشهر السابقة للتصدير  24ابقار ال��بية واردة من دولة خالية من مرض ال��اب الرئوي البلوري املعدي �� االبقار ملدة ال تقل عن  ان •

 30-21ھ قد تم اختبارها للمرض بواقع مرت�ن بي��ما ف��ة ان أوشهر السابقة للتصدير. أ 6االبقار واردة من منطقة لم ��جل ��ا املرض ملدة 

 يوم قبل ال�حن. 14ي �� ف��ة ال تقل عن ا�ي�ون الفحص الث انيوم و�نتائج سلبية ع�� 

 ان أوللتصدير ع�� االقل. منطقة خالية من مرض السل البقري خالل ا�خمس سنوات االخ��ة السابقة  أوابقار ال��بية واردة من دولة  ان •

 وم السابقة لل�حن و�نتائج سلبية.) ي30االبقار واردة من منشآت لم ��جل ��ا املرض وقد تم فحصها بفحص التيو�ر�ل�ن �� خالل الـ (

 واملاعز: للضأنبالنسبة 
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�ا خالية من مرض طاعون ا�ج��ات الصغ��ة من قبل املنظمة العاملية لل�حة ا�منطقة مع��ف ب أوواملاعز واردة من دولة  الضأن ان •

 يوم. 21لف��وس طاعون ا�ج��ات الصغ��ة قبل ال�حن بف��ة ال تقل عن  مضعفبتطعيم قد تم تحصي��ا  حيواناتا� ان أو. يةانا�حيو 

واملاعز خالل الثالث سنوات السابقة للتصدير ع�� االقل بدون تطبيق سياسة  الضأنواردة من دولة لم ��جل ��ا مرض جدري  الضأن ان •

غ��  الضأن ان أو ،) أشهر السابقة للتصدير مع تطبيق سياسة االتالف6�ا من دول لم ��جل ��ا املرض ملدة ال تقل عن (ا� أو ،االتالف

أشهر  4�د عن ) يوم وال تز 15تم تحصي��ا للمرض بف��ة ال تقل عن الـ (ھ قد ان أو ،) يوم السابقة للتصدير21محصنة وقد تم حجرها ملدة الـ (

 السابقة للتصدير.

من منشأة �عت�� خالية من مرض السكر�ي حسب معاي�� املنظمة العاملية  أوال��بية واردة من دول لم ��جل ��ا مرض السكر�ي  انض ان •

 .يةانا�حيو لل�حة 

شهر السابقة للتصدير مع استخدام  12ال��بية واردة من دولة خالية من مرض ال��اب الرئوي البلوري املعدي ملدة ال تقل عن  انض ان •

�� ف��ة ال  يا�الثي�ون الفحص  انيوم و�نتائج سلبية ع��  30-21قد تم اختبارها للمرض مرت�ن بي��ما ف��ة  الضأن ان أو ،سياسة اإلتالف

 شهور السابقة للتصدير. 4�� خالل قد تم تحصي��ا للمرض  الضأن ان أول التصدير. يوم قب 14تقل عن 

ا�ج��ة ما  حيواناتا�ال�ي مصدرها  يةانا�حيو ع�� عالئق تحتوي ع�� مساحيق �حوم وعظام وغ��ها من املشتقات  حيواناتا�لم يتم �غذية  •

 عدا ا�حليب و�دائلھ.

 

 الطبيب البيطري املسؤول

 الوظيفة انوالعنو االسم 

 التار�خ التوقيع

 ا�ختم الرس�ي

 لدرجة ا�خاطر ال�ي تحددها ادارة التنمية وال�حة *
ً
 يةانا�حيو يتم تحديد بدائل الشروط ا�خاصة بمتطلبات االست��اد وفقا

 

 مارات العر�يةدولة اإل  إ��جنة والسائل املنوي للمج��ات ا�حية نموذج شهادة �حية بيطر�ة لتصدير البو�ضات واأل  -2

 املتحدة
 

 :بيانات اإلرسالية .أ

 بلد التصدير

 املرسل 1.1

 االسم

 العنوان

 رقم الشهادة 1.2

 السلطة البيطر�ة 1.3

 املرسل اليھ 1.4

 االسم:

 :انالعنو 

 منطقة / املنشأة ISO CODE 1.6بلد املنشأ  1.5

 املنشأة �� الوجهة ال��ائية ISO CODE 1.8بلد االست��اد  1.7
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 )انالعنو  -املنشأ (االسم  انم� 1.9

 تار�خ ال�حن 1.11 محطة ال�حن 1.10

1.12  
ً
 برا

ً
 بحرا

ً
 وسيلة النقل جوا

 �عر�ف االرسالية

 املنفذ ا�حدودي 1.13

 CITEوجد)  انرقم رخصة ( 1.14

 ISO CODEرقم االرسالية  1.16 صاف االرساليةأو  1.15

 الكمية االجمالية 1.17

 نقل املنتج ا�حاو�ة�عر�ف  1.19 للطرودالعدد االجما��  1.18

 نوع املنتج: 1.20

 سائل منوي بو�ضات أجنة          

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

 القبول: أولالست��اد  1.21

 است��اد ��ائي دخول مؤقت          

 وجهة استعمال املنتج 1.22

 أخرى............تلقيح اصطنا�� استعماالت           

 انا�حيو �عر�ف االرسالية: الساللة: اسم  1.23

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

 الفصيلة (االسم العل�ي):......................رقم رخصة املركز/ الفر�ق:.................. عالمة التعر�ف: ...............

 .......... الكمية:............................تار�خ ا�جمع: .........................

 اإلفادات ال�حية: .ب

 التالية: *صافها أعاله مستوفية للشروطأو االرسالية الوارد  اناملوقع ادناه/................... الطبيب البيطري ا�ح�ومي املسؤول  اانأقر 

 ) شهر السابقة �جمع املنتج.12منطقة لم ��جل ��ا مرض ا�ح�ى القالعية ملدة ال تقل عن ( أواالرسالية من دولة  •

من مزرعة لم ��جل  أو) شهر السابقة �جمع املنتج، 12االزرق ملدة ال تقل عن ( اناللسمنطقة لم ��جل ��ا مرض  أواالرسالية من دولة  •

 الشروط ادناه: أحد��ا املرض مع تطبيق 

 قبل واثناء جمع 60) ملدة ال تقل عن (Culicoidedالواهبة للسائل املنوي محمية من لسعات البعوض ( ناتحيواا�ت�ون  ان -
ً
) يوما

 االجنة. أوالبو�ضات  أوالسائل املنوي 

عند  حيواناتا�) أيام لعينات دم أخذت من 7الواهبة للسائل املنوي قد أخضعت الختبار عزل الف��وس �ل ( حيواناتا�ت�ون  ان -

 بدء جمع السائل املنوي وعند ��ايتھ و�نتائج سلبية.

 من بدء عملية ا�جمع و�نتائج سلبية.20) خالل (PCRالواهبة للسائل املنوي بواسطة فحص الـ ( حيواناتا�يتم اختبار  ان -
ً
 ) يوما

السل ال�اذب، ال�امبيلو�اك��، االل��اب االرسالية من منشأة لم ��جل ��ا مرض، ال��اي�وموناس، كالميديا، ال��وسيال، السل البقري،  •

ملدة  الضأنف والقصبة الهوائية البقري املعدي، ميدي ف��نا �� نالرئوي البلوري املعدي �� االبقار، اللبتوسب��وس��، اللي�وس��، ال��اب اال 

 ) شهور السابقة �جمع املنتج.6ال تقل عن (

 البيطري ا�ح�ومي. لإلشراف�ختصة �� بلد املنشأ وتخضع م�جلة لدى السلطات ا أواالرسالية من منشأة مرخصة  •

 فيما يخص إرسالية السائل املنوي: •

 يوم جمع املنتج ولم يظهر عل��ا اعراض ألمراض و�ائية  حيواناتالسائل املنوي تم تجميعھ من  -
ً
 معدية. أوتم فحصها ظاهر�ا

 لالش��اطات الواردة �� الفصل  -
ً
 يةانا�حيو من دستور املنظمة العاملية لل�حة  4.6تم تجميع السائل املنوي وفقا
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الواهبة للمنتج قد خضعت لفحوص مخ��ية عن االمراض التالية (اللي�وس��، ال��اي�وموناس، اللبتوسب��وس��،  حيواناتا� ان -

 السل البقري، السل ال�اذب، ال�امبيلو�اك��، االل��اب الرئوي البلوري املعدي �� االبقار، ال��وسيال)

 خص األجنة والبو�ضات:فيما ي •

ت م�جلة �� بلد انقد خضعت لفحص مخ��ي و�نتائج سلبية عن االمراض التالية �� حال �  حيواناتاألجنة قد تم تجميعها من  ان -

ف والقصبة نواملاعز، اللبتوسب��وس��، السل البقري، ال��اي�ومونياس��، اللب�وس��، ال��اب اال  الضأناملنشأ (ال��وسيال �� حال 

 ).الضأنالهوائية البقري املعدي، ميدي ف��ينا �� 

 لالش��اطات الواردة �� الفصل  انا�حيو تم تجميع األجنة من  -
ً
 .يةانا�حيو من دستور املنظمة العاملية لل�حة  4.8وفقا

 لالش��اطات الواردة �� الفصل  -
ً
 يةانا�حيو لل�حة من دستور املنظمة العاملية  4.9تم تجميع األجنة �� ا�خت�� وفقا

 لالش��اطات الواردة �� الفصل  البو�ضات تم تجميع  -
ً
 ا�حيوانيةمن دستور املنظمة العاملية لل�حة  4.10�� ا�خت�� وفقا

 

 الطبيب البيطري املسؤول

 الوظيفة انوالعنو االسم 

 التار�خ التوقيع

 ا�ختم الرس�ي

 لدرجة ا�خاطر ال�ي تحددها إدارة التنمية وال�حة 
ً
 يةانا�حيو * يتم تحديد بدائل الشروط ا�خاصة بمتطلبات االست��اد وفقا

 

 (غ�� املستخدمة لالس��الك الغ�� معاملة يةانا�حيو ا�خلفات  أو نموذج شهادة �حية بيطر�ة لتصدير املنتجات  -3

 العر�ية املتحدة  اإلمارات إ�� )اآلدمي
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 املنطقة / املنشأة �� الوجهة ال��ائية ISO CODE 1.8يلد االست��اد  1.7

 املنشأ انم� 1.9

 االسم:

 :انالعنو 
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ً
 برا

ً
 بحرا

ً
 جوا
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 العدد االجما�� للطرود 1.19

 نوع التعبئة 1.21 رقم ال��صيص/ا�حاو�ة�عر�ف  1.20

 وجهة استعمال االرسالية 1.22

 ي تصنيع استعماالت اخرى..................ا�علف حيو 

 املنتج (االسم العل�ي): .......... نوع االرسالية: .......... طر�قة التحض��: ........ ان�عر�ف االرسالية: نوع ا�حيو  1.23

 (االسم العل�ي): .......... رقم رخصة املؤسسة: .......... عالمة التعر�ف: ..........الفصيلة 

 تاج وتار�خھ: ..........نعدد الطرود: .......... الكمية الصافية: .......... رقم دفعة اال 

 :�حيةال اتفاداإل  .ب

 التالية: *اعاله مستوفية للشروط صافهاأو الواردة  يةانا�حيو املنتجات  اناملوقع ادناه الطبيب البيطري املسؤول افيد  اان

  ذات الظلف: حيواناتا��� حال منتجات ومخلفات 

�ا خالية من مرض ا�ح�ى القالعية من قبل املنظمة العاملية ا�مصدر املنتجات وا�خلفات من دولة أو منطقة مع��ف ب حيواناتا� •

) شهر قبل التصدير 12�ا من دولة أو منطقة لم ��جل ��ا بؤر ملرض ا�ح�ى القالعية ملدة ال تقل عن (ا�. أو يةانا�حيو لل�حة 

 للتقار�ر الدور�ة املنشورة لدى املنظمة العاملية لل�حة 
ً
�ا من دولة أو منطقة لم ��جل ��ا املرض (مع ا�. أو يةانا�حيو استنادا

 السابقة للتصدير. ) أشهر3تطبيق سياسة االتالف) ملدة ال تقل عن (

بمرض ح�ى الوادي املتصدع.  لإلصابةمصدر املنتجات وا�خلفات من دولة واقعة خارج املناطق ا�جغرافية املعرضة  حيواناتا� •

 أو من دولة لم ��جل ��ا املرض خالل السنت�ن السابقت�ن للتصدير ع�� االقل.

�ا من منشأة لم ��جل ��ا املرض ملدة ا�مصدر املنتجات وا�خلفات من دولة لم ��جل ��ا مرض ا�جمرة ا�خبيثة أو  حيواناتا� •

 العشر�ن يوم السابقة للتصدير.

االبقار مصدر ا�جلود من دولة خالية من مرض ال��اب ا�جلدي العقدي خالل الثالث سنوات السابقة للتصدير ع�� االقل مع  •

 يوم السابقة للتصدير. 40ھ قد تم تخز�ن جلود االبقار ملدة ال تقل عن اناسة التحص�ن أو عدم استخدام سي

واملاعز خالل الثالث سنوات السابقة للتصدير ع�� االقل  الضأنمصدر ا�جلود من دولة لم ��جل ��ا مرض جدري  الضأن •

) أشهر السابقة للتصدير مع تطبيق 6تقل عن (�ا من دولة لم ��جل ��ا املرض ملدة ال ا�بدون تطبيق سياسة االتالف. أو 

 سياسة االتالف.

  معاملة:الغ��  �� حال منتجات ومخلفات الطيور 

يوم من  28ملدة ال تقل عن  الضراوةفلونزا الطيور شديد اناملنتجات وا�خلفات خالية من مر��ي  املنطقة منشأ /املقاطعة ان •

   يةانا�حيو من دستور املنظمة العاملية لل�حة  10.4.6إجراءات التعامل مع آخر بؤرة للمرض و�ما يتوافق مع املادة  ��اءانتار�خ 
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دير ) شهر قبل التص12ملدة ال تقل عن ( أو) شهور قبل التصدير مع تطبيق سياسة االتالف. 3والنيو�اسل ملدة ال تقل عن (

 بدون تطبيق سياسة االتالف.

 البيطري ا�ح�ومي. لإلشرافتاج وتجه�� املنتجات وا�خلفات خاضعة اناملنشآت ال�ي تم ف��ا  ان •

 نظيفة ومغلفة �ش�ل جيد. بحاو�اتاالرسالية قد تم تجه��ها للنقل  •

 

 الطبيب البيطري املسؤول

 فةالوظي انوالعنو االسم 

 التار�خ التوقيع

 ا�ختم الرس�ي

 لدرجة ا�خاطر ال�ي تحددها ادارة التنمية وال�حة 
ً
 يةانا�حيو * يتم تحديد بدائل الشروط ا�خاصة بمتطلبات االست��اد وفقا

 

 مارات العر�ية املتحدةاإل  إ��والصقور  الرفقةطيور ماعدا الطيور ا�حية  بيطر�ة لتصدير نموذج شهادة �حية  -4
 

 بيانات اإلرسالية: .أ

 بلد التصدير

 املرسل 1.1

 االسم

 رقم الشهادة 1.2

 السلطة البيطر�ة 1.3 انالعنو 

 املرسل اليھ 1.4

 االسم:

 :انالعنو 

 منطقة / منشأة ISO CODE 1.6بلد املنشأ  1.5

 املنطقة / املنشأة �� الوجهة ال��ائية ISO CODE 1.8بلد االست��اد  1.7

 )انالعنو  -املنشأ (االسم  انم� 1.9

 تار�خ ال�حن 1.11 محطة ال�حن 1.10

1.12  
ً
 برا

ً
 بحرا

ً
 وسيلة النقل جوا

 �عر�ف االرسالية

 املنفذ ا�حدودي 1.13

 CITESوجد)  انرقم رخصة ( 1.14

 ISO CODEرقم االرسالية  1.16 صاف االرساليةأو  1.15

 الكمية االجمالية 1.17

 العدد االجما�� للطرود 1.19 ا�حاو�ة�عر�ف  1.18
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 الطيور واع ان 1.20

 بر�ة مر�اه �� االسر طيور بر�ةالداجنة طيور ز�نة طيور  الطيور           

 رى:.........................أخ          

 القبول: أولالست��اد  1.21

 مؤقتدخول                                  إعادة دخول                     است��اد ��ائي                                       

 االرسالية الساللة:�عر�ف  1.22

 الفصيلة (االسم العل�ي) العمر: نظام ال��قيم          

 التفاصيل الكمية: ا�جنس/رقم التعر�ف          

 :�حيةال اتفاداإل  .ب

* أعاله مستوفية للشروطصافها أو الطيور ا�حية الوارد  اناملوقع أدناه/............................... الطبيب البيطري ا�ح�ومي املسؤول  اانأقر 

 التالية:

ملدة ال واملر�اة �� االسر  املستأ�سة�� الطيور  الضراوةفلونزا الطيور شديد انمنطقة لم ��جل ��ا مرض  أومنشأ الطيور من دولة  •

من دستور املنظمة العاملية  10.4.6يتوافق مع املادة  للمرض و�ما��اء إجراءات التعامل مع آخر بؤرة انيوم من تار�خ  28تقل عن 

 ��12ملدة ال تقل عن ( االتالف أو�� حال تطبيق سياسة     يةانا�حيو لل�حة 
ً
 حال عدم تطبيق سياسة االتالف. ) شهرا

�� حال عدم تطبيق سياسة  شهر 12 أوأشهر �� حال تطبيق سياسة االتالف  3من مرض النيو�اسل ملدة الطيور من مناطق خالية  •

 فاالتال 

إجراء الفحوص الالزمة للتأكد من  أوأشهر  3من منشآت خالية من أمراض الطيور االخرى الواجب االبالغ ع��ا ملدة ال تقل عن  •

 شهر السابقة للتصدير.أ 3لت �� �ج انخلوها من هذه االمراض ال�ي سبقت 

 خالل  •
ً
 الضراوةفلونزا الطيور شديد انساعة السابقة للتصدير ولم تظهر عل��ا اية أعراض ملرض  48الطيور قد تم فحصها ظاهر�ا

 األخرى.ض الطيور وأمرا

 .أشهر قبل التصدير 3��جيل التحصينات (اسم املرض. نوع اللقاح. تار�خ التحص�ن) ال�ي تمت ع�� الطيور خالل  •

ھ قد تم فحص عينات و�نتائج ان أويوم السابقة للتصدير  45ملدة  الببغاواتإما من منشأة لم ��جل ��ا داء  الببغاوات:فيما يخص  •

 .ء جرعات وقائية من الت��اسي�ل�نيوم �� العزل مع إعطا 21�ا قد قضت �� ف��ة ا� أوسلبية للمرض 

. 45�ا قضت ف��ا ف��ة ال تقل عن ا� أوالطيور قد ظلت �� البلد املصدر منذ التفقيس  ان •
ً
 يوما

 

 الطبيب البيطري املسؤول

 الوظيفة اناالسم والعنو 

 التار�خ التوقيع

 ا�ختم الرس�ي

 لدرجة ا�خاطر ال�ي تحددها إدارة التنمية وال�حة 
ً
 يةانا�حيو * يتم تحديد بدائل الشروط ا�خاصة بمتطلبات االست��اد وفقا

 

 * مارات العر�ية املتحدةاإل  إ�� رفقة كطيور  ةال�خصيموذج شهادة �حية بيطر�ة لتصدير الطيور ا�حية ن -5
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 بيانات اإلرسالية: .أ

 بلد التصدير

 املرسل 1.1

 االسم

 العنوان

 رقم الشهادة 1.2

 السلطة البيطر�ة 1.3

 املرسل اليھ 1.4

 االسم:

 :انالعنو 

 منطقة / منشأة ISO CODE 1.6بلد املنشأ  1.5

 املنطقة / املنشأة �� الوجهة ال��ائية ISO CODE 1.8بلد االست��اد  1.7

 )انالعنو  -املنشأ (االسم  انم� 1.9

 تار�خ ال�حن 1.11 محطة ال�حن 1.10

      وسيلة النقل 1.12
ً
         جوا

ً
              بحرا

ً
 برا

 �عر�ف االرسالية          

 املنفذ ا�حدودي 1.13

 CITESوجد)  انرقم رخصة ( 1.14

 ISO CODEرقم االرسالية  1.16 صاف االرساليةأو  1.15

 الكمية االجمالية 1.17

 العدد االجما�� للطرود 1.19 ا�حاو�ة�عر�ف  1.18

 واع الطيور ان 1.20

 أخرى:.........................                             طيور بر�ة مر�اه �� االسر                            طيور ز�نة                                        

 القبول: أولالست��اد  1.21

 دخول مؤقت                      إعادة دخول           است��اد ��ائي                                                               

 �عر�ف االرسالية الساللة: 1.22

 الفصيلة (االسم العل�ي) العمر: نظام ال��قيم          

 رقم التعر�ف / التفاصيل الكمية: ا�جنس          

 :�حيةال اتفاداإل  .ب

 *ا أعاله مستوفية للشروطصافهأو الطيور ا�حية الوارد  اناملوقع أدناه/............................... الطبيب البيطري ا�ح�ومي املسؤول  اانأقر 

 التالية:

ملدة ال واملر�اة �� االسر  املستأ�سة�� الطيور  الضراوةفلونزا الطيور شديد انمنطقة لم ��جل ��ا مرض  أومنشأ الطيور من دولة  •

من دستور املنظمة العاملية  10.4.6و�ما يتوافق مع املادة  للمرض��اء إجراءات التعامل مع آخر بؤرة انيوم من تار�خ  28تقل عن 

 �� حال عدم تطبيق سياسة االتالف. 12ملدة ال تقل عن ( االتالف أو�� حال تطبيق سياسة  يةانا�حيو لل�حة 
ً
 ) شهرا

 

يوم  14انفلونزا الطيور �عد  رضيوم السابقة للتصدير وتم فحصها و�نتيجة سلبية مل 21ملدة ال تقل عن عزلها ان الطيور قد تم  أو

 .ل من العز 
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شهر �� حال عدم تطبيق سياسة  12 أوأشهر �� حال تطبيق سياسة االتالف  3الطيور من مناطق خالية من مرض النيو�اسل ملدة  •

 .االتالف
 

يوم من  14النيو�اسل �عد  رضيوم السابقة للتصدير وتم فحصها و�نتيجة سلبية مل 21ملدة ال تقل عن  عزلهاالطيور قد تم  ان أو

 .العزل 

 خالل  •
ً
 الضراوةفلونزا الطيور شديد انساعة السابقة للتصدير ولم تظهر عل��ا اية أعراض ملرض  48الطيور قد تم فحصها ظاهر�ا

 وأمراض الطيور االخرى.

 أشهر قبل التصدير. 3املرض. نوع اللقاح. تار�خ التحص�ن) ال�ي تمت ع�� الطيور خالل  ��جيل التحصينات (اسم •

اليوم السابقة للتصدير بحسب ال�جل الط�ي للطبيب  45ملدة  الببغاواتالطيور لم تصب بداء  انإما  الببغاوات:فيما يخص  •

يوم �� العزل مع إعطاء  21�ا قد قضت �� ف��ة ا� أوھ قد تم فحص عينات و�نتائج سلبية للمرض ان أوالبيطري املتا�ع للطيور 

 الت��اسي�ل�ن.جرعات وقائية من 

 ��ا يتوجب إجراء الفحوص املشار إل��ا    45لم تق��ي ف��ة ال تقل عن  أوالطيور �� البلد املصدر منذ الفقس  ان�� حال  •
ً
 يوما

 

 الطبيب البيطري املسؤول

 الوظيفة اناالسم والعنو 

 عالتار�خ التوقي

 ا�ختم الرس�ي

 

 

     طيور  5 عن الطيور  عدد يز�د ال وان راكب ب�حبةالطيور  ت�ون  ان�ش��ط  *

 لدرجة ا�خاطر ال�ي تحددها إدارة التنمية وال�حة ا�حيوانية
ً
 * يتم تحديد بدائل الشروط ا�خاصة بمتطلبات االست��اد وفقا

 العر�ية املتحدةمارات إ�� اإل الصقور  بيطر�ة لتصدير نموذج شهادة �حية  -6
 

 بيانات اإلرسالية: .ت

 بلد التصدير

 املرسل 1.1

 االسم

 رقم الشهادة 1.2

 السلطة البيطر�ة 1.3 العنوان

 املرسل اليھ 1.4

 االسم:

 العنوان:

 منطقة / منشأة ISO CODE 1.6بلد املنشأ  1.5

 املنطقة / املنشأة �� الوجهة ال��ائية ISO CODE 1.8بلد االست��اد  1.7

 العنوان) -م�ان املنشأ (االسم  1.9
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 تار�خ ال�حن 1.11 محطة ال�حن 1.10

1.12  
ً
 برا

ً
 بحرا

ً
 وسيلة النقل جوا

 �عر�ف االرسالية

 املنفذ ا�حدودي 1.13

 CITESرقم رخصة (ان وجد)  1.14

 ISO CODEرقم االرسالية  1.16 أوصاف االرسالية 1.15

 الكمية االجمالية 1.17

 العدد االجما�� للطرود 1.19 ا�حاو�ة�عر�ف  1.18

 انواع الطيور  1.20

 رى:.........................صقور           أخ          

 لالست��اد أو القبول: 1.21

 مؤقتدخول                                  إعادة دخول                     است��اد ��ائي                                       

 �عر�ف االرسالية الساللة: 1.22

 الفصيلة (االسم العل�ي) العمر: نظام ال��قيم          

 رقم التعر�ف/التفاصيل الكمية: ا�جنس          

 :�حيةال اتفاداإل  .ث

* ا�حية الوارد أوصافها أعاله مستوفية للشروطأقر انا املوقع أدناه/............................... الطبيب البيطري ا�ح�ومي املسؤول ان الطيور 

 التالية:

 ع�� يوًما 21 ملدة املصدرة الدولة أرا��ي �� الغرض لهذا ا�ختصة السلطة من معتمدة تر�ية منشأة �� بالصقور  االحتفاظ تم •

 أو. الفقس منذ أو األقل

 الطيور  �� ��جيلها يتم لم العدوى  شديدة الطيور  إنفلونزا بأن �جل أي لد��ا ليس) أول  أو�� كقسم( املنطقة من الصقور 

 ال ملدة ا�حر�ة لد��ا أو ، املنشورة ا�حيوان �حة لتقار�ر وفًقا التصدير قبل األقل ع�� شهًرا 12 ملدة األس��ة والطيور  الداجنة

 قبل من خالًيا �ان الذي البلد �� املرض تف��ي �عد والتطه�� ا�ختم سياسة تطبيق مع الناجحة السيطرة �عد يوًما 28 عن تقل

  يكن لم إذا حذف(
ً
 )للتطبيق قابال

 تم أو تزاوجوا الذين اآلباء من األسر �� وترعرعت ولدت وقد ال��ية �� الصقور  اصطياد يتم لم( األسر �� الصقور  تر�ية يتم •

 ).األسر �� أخرى  بطر�قة األمشاج نقل

 لفحص ، اإلرسال قبل عمل يوم آخر �� أو ، ساعة 48 غضون  �� ، اليوم إما 1.22 النقطة �� املوصوفة الصقور  إخضاع تم  •

 .الوا�حة املرض عالمات من خالية أ��ا ووجدت سر�ري 

 .ع��ا اإلبالغ يجب ال�ي األمراض من األسر �� املوجودة الصقور  من وغ��ها الدواجن �� الطيور  وأنفلونزا نيو�اسل مرض �عد •

 .II.1.4 �� إل��ا مشار أمراض بأي يتعلق فيما ا�حيوان �حة لقيود تخضع ال حيازة من الصقور  تأ�ي •

 :االست��اد قبل أشهر 6 خالل التالية األمراض ضد الصقور  تطعيم تم  •

 تار�خ التحص�ن  )معطل أو ��(نوع التحص�ن  اسم املرض

   

   

 

 :وسائل مستوفية ملا ي��  أو أقفاص �� الشهادة هذه �� املوصوفة الصقور  نقل يتم •
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 ، ��و�ةال جيدة) أ

 ، بالتنظيف و�سمح الريش تح�ي بطر�قة مصممة) ب

 ، البصري  بالفحص والسماح التطه�� سهولة) ج

 .IATA معيار تطبيق يتم ، ا�جوي  النقل حالة ��) د

 إن وجد –ه) مراعاة أية معاي�� تتعلق اتفاقية السايتس 

 

 الطبيب البيطري املسؤول

 االسم والعنوان الوظيفة

 التوقيعالتار�خ 

 ا�ختم الرس�ي

 لدرجة ا�خاطر ال�ي تحددها إدارة التنمية وال�حة ا�حيوانية
ً
 * يتم تحديد بدائل الشروط ا�خاصة بمتطلبات االست��اد وفقا

 

 

 مارات العر�ية املتحدةاإل  إ��نموذج شهادة �حية بيطر�ة لتصدير بيض التفقيس  -7
 

 بيانات اإلرسالية: .أ

 بلد التصدير

 املرسل 1.1

 االسم

 العنوان

 رقم الشهادة 1.2

 السلطة البيطر�ة 1.3

 املرسل اليھ 1.4

 االسم:

 :انالعنو 

 منطقة / املنشأة ISO CODE 1.6بلد املنشأ  1.5

 املنشأة �� الوجهة ال��ائية ISO CODE 1.8بلد االست��اد  1.7

 )انالعنو  -املنشأ (االسم  انم� 1.9

 تار�خ ال�حن 1.11 محطة ال�حن 1.10

1.12  
ً
 برا

ً
 بحرا

ً
 وسيلة النقل جوا

 �عر�ف االرسالية

 املنفذ ا�حدودي 1.13

 CITESوجد)  انرقم رخصة ( 1.14

 ISO CODEرقم االرسالية  1.16 صاف االرساليةأو  1.15
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 الكمية االجمالية 1.17

 ا�حاو�ة�عر�ف  1.19 للطرودالعدد االجما��  1.18

 واع بيض التفقيسان 1.20

 دواجن �حم دواجن بياض طيور بر�ة

 �� االسر طيور ز�نة مر�اهطيور بر�ة 

 أخرى:...........................

 القبول: أولالست��اد  1.21

 دخول مؤقت                       است��اد ��ائي                                                

 �عر�ف االرسالية الساللة: 1.22

 الفصيلة (االسم العل�ي) الكمية:

 رقم التعر�ف/ التفاصيل

 :�حيةال اتفاداإل  .ب

* مستو�� للشروطفھ أعاله صاأو بيض التفقيس الوارد  اناملوقع ادناه/............................ الطبيب البيطري ا�ح�ومي املسؤول  ااناقر 

 التالية:

واملر�اة �� االسر  املستأ�سة�� الطيور  الضراوةفلونزا الطيور شديد انمنطقة لم ��جل ��ا مرض  أومنشأ بيض التفقيس من دولة  •

و�ما يتوافق مع املادة  الضراوةفلونزا الطيور عا�� ان��اء إجراءات التعامل مع آخر بؤرة بمرض انيوم من تار�خ  28ملدة ال تقل عن 

 ��12ملدة ال تقل عن ( أو ،�� حال تطبيق سياسة االتالف    يةانا�حيو من دستور املنظمة العاملية لل�حة  10.4.6
ً
حال عدم  ) شهرا

 تطبيق سياسة االتالف.

شهر �� حال عدم  12 أوأشهر �� حال تطبيق سياسة االتالف  3منشأ بيض التفقيس من مناطق خالية من مرض النيو�اسل ملدة  •

  .تطبيق سياسة االتالف

إجراء الفحوص الالزمة للتأكد من  أوأشهر  3ومن منشآت خالية من أمراض الطيور االخرى الواجب االبالغ ع��ا ملدة ال تقل عن  •

 السابقة لل�حن. أشهر�� الستة  �جلت انخلوها من هذه االمراض ال�ي سبقت 

 قبل السلطة البيطر�ة ا�ختصة. والفحص املنتظم من لإلشرافالبيض من مزارع تخضع  •

 شهر السابقة للتصدير.أ 3واع التحصينات املستخدمة وتوار�خها �� خالل اناالمهات محصنة. يجب ذكر  ان�� حال  •

 .ما �عادلها أو) HACCPتاجھ �� منشآت تطبق نظام تحليل ا�خاطر والتحكم بالنقاط ا�حرجة (انالبيض قد تم  •

 .تم �عبئتھ و�غليفھ بكرات�ن نظيفةالبيض قد  •

 ).OIE( يةانا�حيو للمنظمة العاملية لل�حة  يةانا�حيو تبخ��ه حسب ما ورد �� مدونة منظمة ال�حة  أوالبيض قد تم �عقيمھ  •

 

 الطبيب البيطري املسؤول

 الوظيفة اناالسم والعنو 

 التار�خ التوقيع

 ا�ختم الرس�ي

 لدرجة ا�خاطر ال�ي تحددها إدارة التنمية وال�حة 
ً
 يةانا�حيو * يتم تحديد بدائل الشروط ا�خاصة بمتطلبات االست��اد وفقا
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 مارات العر�ية املتحدةاإل  إ��عمر يوم  انموذج شهادة �حية بيطر�ة لتصدير الصيصن -8
 

 بيانات اإلرسالية: .أ

 بلد التصدير

 املرسل 1.1

 االسم

 العنوان

 رقم الشهادة 1.2

 السلطة البيطر�ة 1.3

 املرسل اليھ 1.4

 االسم:

 :انالعنو 

 منطقة / املنشأة ISO CODE 1.6بلد املنشأ  1.5

 منطقة / املنشأة �� الوجهة ال��ائية ISO CODE 1.8بلد االست��اد  1.7

 )انالعنو  -املنشأ (االسم  انم� 1.9

 تار�خ ال�حن 1.11 محطة ال�حن 1.10

      وسيلة النقل 1.12
ً
       جوا

ً
            بحرا

ً
 برا

 

 �عر�ف االرسالية

 املنفذ ا�حدودي 1.13

 CITESوجد)  انرقم رخصة ( 1.14

 ISO CODEرقم االرسالية  1.16 صاف االرساليةأو  1.15

 الكمية االجمالية 1.17

 ا�حاو�ة�عر�ف  1.19 العدد االجما�� للطرود 1.18

 انواع الصيصان 1.20

 دواجن �حم دواجن بياض طيور بر�ة

 �� االسر طيور ز�نة مر�اهطيور بر�ة 

 أخرى:...........................

 القبول: أولالست��اد  1.21

 دخول مؤقت                         است��اد ��ائي                                                                 

 االرسالية الساللة:�عر�ف  1.22

 الفصيلة (االسم العل�ي) الكمية:

 رقم التعر�ف/ التفاصيل

 :�حيةال اتفاداإل  .ب

ا أعاله مستوفية صافهأو عمر يوم الواردة  انالصيص اناملوقع ادناه/............................ الطبيب البيطري ا�ح�ومي املسؤول  ااناقر 

 التالية: *للشروط
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ملدة ال واملر�اة �� االسر  املستأ�سة�� الطيور  الضراوةفلونزا الطيور شديد انمنطقة لم ��جل ��ا مرض  أومن دولة  انمنشأ الصيص •

من دستور املنظمة العاملية  10.4.6��اء إجراءات التعامل مع آخر بؤرة للمرض و�ما يتوافق مع املادة انيوم من تار�خ  28تقل عن 

 �� ح12ملدة ال تقل عن ( االتالف أوبيق سياسة �� حال تط    يةانا�حيو لل�حة 
ً
 ال عدم تطبيق سياسة االتالف.) شهرا

� حال عدم تطبيق شهر � 12 أوأشهر �� حال تطبيق سياسة االتالف  3من مناطق خالية من مرض النيو�اسل ملدة  انمنشأ الصيص •

 .سياسة االتالف

إجراء الفحوص الالزمة للتأكد من  أوأشهر  3غ ع��ا ملدة ال تقل عن ومن منشآت خالية من أمراض الطيور االخرى الواجب االبال  •

 السابقة لل�حن. أشهر 3�جلت ��  انخلوها من هذه االمراض ال�ي سبقت 

تختلط بأية  منذ الفقس ولم أوامهات متواجدة �� الدولة املصدرة �� الستة أشهر االخ��ة  انعمر يوم ناتجة من قطع انالصيص •

 دة.طيور أخرى مستور 

تطبق  وأ��اوالفحص املنتظم من قبل السلطة البيطر�ة ا�ختصة  لإلشرافمفقسات تخضع  أوواردة من مزرعة امهات  انالصيص •

 .ما �عادلها أو) HACCPنظام تحليل ا�خاطر والتحكم بالنقاط ا�حرجة (

 .أشهر السابقة للتصدير 3من خالل  واع التحصينات املستخدمة وتوار�خهااناالمهات محصنة. يجب ذكر  ان�� حال  •

املنشأة وارقام التعر�ف  ان�� صناديق جديدة ونظيفة عل��ا بطاقة �عر�ف مدون عل��ا اسم وعنو  انتم وضع ارسالية الصيص •

 الصندوق ومصممة كما ي��: أوللقفص 

 ��ا ثقوب لل��و�ة ا�جيدة -

 بالتنظيف والتطه�� -

 باملشاهدة والفحص الظاهري  -

 يتم االل��ام بقواعد األياتا �� حال النقل ا�جوي  ان -

 

 الطبيب البيطري املسؤول

 فةالوظي اناالسم والعنو 

 التار�خ التوقيع

 ا�ختم الرس�ي

 لدرجة ا�خاطر ال�ي تحددها إدارة التنمية وال�حة 
ً
 يةانا�حيو * يتم تحديد بدائل الشروط ا�خاصة بمتطلبات االست��اد وفقا

 

 االمارات العر�ية املتحدة إ��موذج شهادة �حية بيطر�ة لتصدير الثدييات ذات الظلف ن -9
 

 بيانات اإلرسالية: .أ

 بلد التصدير

 املرسل 1.1

 االسم

 العنوان

 رقم الشهادة 1.2

 السلطة البيطر�ة 1.3
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 املرسل اليھ 1.4

 االسم:

 :انالعنو 

 منطقة / منشأة ISO CODE 1.6بلد املنشأ  1.5

 املنطقة / املنشأة �� الوجهة ال��ائية ISO CODE 1.8بلد االست��اد  1.7

 )انالعنو  -املنشأ (االسم  انم� 1.9

 تار�خ ال�حن 1.11 محطة ال�حن 1.10

      وسيلة النقل  1.12
ً
       جوا

ً
       بحرا

ً
 املنفذ ا�حدودي 1.13 برا

 CITESوجد)  انرقم رخصة ( 1.14

 ISO CODEرقم االرسالية  1.16 صاف النوعأو �عر�ف و  1.15

 الكمية االجمالية 1.17

 حيواناتالعدد االجما�� ل� 1.19 �عر�ف وسيلة النقل 1.18

 )حيواناتا�(يتم ارفاق قائمة بأرقام وسيلة التعر�ف ب

 الغرض من االست��اد 1.20

 ألغراض أخرى:........               للتجارب العلمية            لالقتناء ال�خ��ي        للعرض             ��بيةلل         لالتجار                       

 القبول: أولالست��اد  1.21

 دخول مؤقت                                إعادة دخول                        است��اد ��ائي                                                

 �عر�ف االرسالية الساللة: 1.22

 الفصيلة (االسم العل�ي) العمر: نظام ال��قيم:          

 رقم التعر�ف/ التفاصيل العدد: ا�جنس:          

 :�حيةال اتفاداإل  .ب

 *ستوفية للشروطصافها أعاله مأو ا�حية الوارد  حيواناتا� اناملوقع ادناه/............................ الطبيب البيطري ا�ح�ومي املسؤول  ااناقر 

 التالية:

�ا ا� أو. يةانا�حيو �ا خالية من مرض ا�ح�ى القالعية من قبل املنظمة العاملية لل�حة ا�منطقة مع��ف ب أومن دولة  حيواناتا�منشأ  •

 للتقار�ر الدور�ة املنشورة لدى 12من دول لم ��جل ��ا بؤر ملرض ا�ح�ى القالعية ملدة ال تقل عن (
ً
) شهر قبل التصدير استنادا

) أشهر 3�ا من دول لم ��جل ��ا املرض (مع تطبيق سياسة االتالف) ملدة ال تقل عن (ا� أو، يةانا�حيو املنظمة العاملية لل�حة 

 السابقة للتصدير.
 

قد خضعت للفحوص  وأ��ايوم قبل التصدير �� ا�حاجر املعتمدة  30ا�حية املستوردة ملدة ال تقل عن  حيواناتا�ھ قد تم عزل ان وأ

 ا�حمة القالعية و�نتائج سلبية.ا�خ��ية الالزمة للكشف عن مرض 

 حيواناتا� ان أونوات السابقة للتصدير منطقة لم ��جل ��ا مرض ال��وسيال ملدة ال تقل عن الثالث س أومن دولة  حيواناتا� ان •

 تم فحصها للمرض و�نتائج سلبية.قد 

من دولة لم ��جل ��ا  أوبمرض ح�ى الوادي املتصدع.  لإلصابةمن دول واقعة خارج املناطق ا�جغرافية املعرضة  حيواناتا�منشأ  •

 من املرض. حيواناتا�للتصدير ع�� االقل، و�جراء فحص مخ��ي للتأكد من خلو  العشر سنوات السابقةاملرض خالل 
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 ان أواالزرق خالل مدة ال تقل عن السنت�ن السابقت�ن للتصدير ع�� االقل.  انمن دولة خالية من مرض اللس حيواناتا�منشأ  •

) يوم السابقة للتصدير وأخضعت خالل 28() ملدة ال تقل عن Culicoidesمحمية من لسعات البعوض الناقل للمرض ( حيواناتا�

) يوم السابقة للتصدير وأخضعت 14ملدة ال تقل عن ( أوفحوصات مخ��ية للكشف عن االجسام املناعية للرمض  إ��هذه الف��ة 

 ان أو. االزرق بحيث ت�ون النتائج سلبية �� �لتا ا�حالت�ن انفحوصات مخ��ية للكشف عن ف��وس مرض اللسن إ��خالل هذه الف��ة 

 قبل التصدير بلقاح يحتوي ع�� جميع الع�� املصلية 60قد تم تحصي��ا للمرض بمدة ال تقل عن ( حيواناتا�
ً
امل�جلة للمرض ) يوما

 .�� بلد التصدير

دة العشر�ن يوم السابقة �ا من منشأة لم ��جل ��ا املرض ملا� أومن دول لم ��جل ��ا مرض ا�جمرة ا�خبيثة  حيواناتا�منشأ  •

 .للتصدير

 ار خالل السنة السابقة للتصدير.من منشآت لم ��جل ��ا داء السع حيواناتا� •

قد تلقت جرعات وقائية للطفيليات الداخلية وا�خارجية قبل التصدير وتم رضها بمبيد معتمد من قبل املنظمة  حيواناتا� ان •

 يوم قبل التصدير. 21 -14خالل  يةانا�حيو العاملية لل�حة 

 ان أوواردة �� منطقة خالية من مرض السل البقري خالل ا�خمس سنوات االخ��ة السابقة للتصدير ع�� االقل.  حيواناتا� ان •

 .حيواناتا�

 ) يوم السابقة لل�حن و�نتائج سلبية.30واردة من منشآت لم ��جل ��ا املرض وقد تم فحصها بفحص التيو�ر�ل�ن �� خالل الـ ( ان •

 جل ��ا مرض السل ال�اذب.أة لم ��قادمة من منش حيواناتا�

 السابقة للتصدير. أشهرالل الستة �� خ حيوانات��جيل التحصينات (اسم املرض، نوع اللقاح، تار�خ التحص�ن) ال�ي أعطيت ل� •

 �� خالل  حيواناتا� ان •
ً
ساعة السابقة للتصدير ولم تظهر عل��ا اية أعراض لألمراض الو�ائية واملعدية بما  48قد تم فحصها ظاهر�ا

 ف��ا مرض ا�ح�ى ا�جهولة.

 أشهر قبل التصدير. 6�ا قد قضت ��ا ف��ة ال تقل عن ا� أوقد ولدت وتر�ت �� دولة التصدير  حيواناتا� ان •

 

 الطبيب البيطري املسؤول

 الوظيفة انسم والعنو اال 

 التار�خ التوقيع

 ا�ختم الرس�ي

 لدرجة ا�خاطر ال�ي تحددها إدارة التنمية وال�حة 
ً
 يةانا�حيو * يتم تحديد بدائل الشروط ا�خاصة بمتطلبات االست��اد وفقا

 

 مارات العر�ية املتحدةاإل  إ�� انس�نموذج شهادة �حية بيطر�ة لتصدير الرئيسيات غ�� اال -10
 

 اإلرسالية:بيانات  .أ

 بلد التصدير

 املرسل 1.1

 االسم

 العنوان

 رقم الشهادة 1.2

 السلطة البيطر�ة 1.3



DRAFT 

 املرسل اليھ 1.4

 االسم:

 :انالعنو 

 منطقة / منشأة ISO CODE 1.6بلد املنشأ  1.5

 املنطقة / املنشأة �� الوجهة ال��ائية ISO CODE 1.8بلد االست��اد  1.7

 )انالعنو  -املنشأ (االسم  انم� 1.9

 تار�خ ال�حن 1.11 محطة ال�حن 1.10

1.12  
ً
 برا

ً
 بحرا

ً
 املنفذ ا�حدودي 1.13 وسيلة النقل جوا

 CITESرقم رخصة  1.14

 ISO CODEرقم االرسالية  1.16 صاف النوعأو �عر�ف /  1.15

 الكمية االجمالية 1.17

 حيواناتاالجما�� ل�العدد  1.19 �عر�ف وسيلة النقل 1.18

 يجب ارفاق قائمة بأرقام وسيلة التعر�ف

 الغرض من االست��اد 1.20

 لالتجار ال��بية للعرض لالقتناء ال�خ��ي للتجارب العلمية ألغراض أخرى:........

 القبول: أولالست��اد  1.21

 دخول مؤقت                             إعادة دخول                                 است��اد ��ائي                                           

 �عر�ف االرسالية الساللة: 1.22

 الفصيلة (االسم العل�ي) العمر: نظام ال��قيم:

 رقم التعر�ف/ التفاصيل العدد: ا�جنس:

 اإلفادات ال�حية: .ب

 *ا أعاله مستوفية للشروطصافهأو ا�حية الوارد  حيواناتا� اناملوقع ادناه/............................ الطبيب البيطري ا�ح�ومي املسؤول  ااناقر 

 التالية:

ة العشر�ن يوم ھ تم عزلها �� منشأة لم ��جل ��ا املرض ملدان أومن دولة لم ��جل ��ا مرض ا�جمرة ا�خبيثة  حيواناتا�منشأ  •

 السابقة للتصدير.

 شهر. 12إيبوال ملدة ال تقل عن واردة من دولة لم ��جل ��ا مرض ف��وس  حيواناتا� ان •

 لسابقة للتصدير.من منشآت لم ��جل ��ا داء السعار خالل السنة ا حيواناتا� •

رشها بمبيد معتمد من قبل قد تلقت جرعات عالجية للقضاء ع�� الطفيليات الداخلية وا�خارجية قبل التصدير وتم  حيواناتا� ان •

 يوم قبل التصدير. 21 -14خالل  يةانا�حيو املنظمة العاملية لل�حة 

 الل الستة أشهر السابقة للتصدير.�� خ حيوانات��جيل التحصينات (اسم املرض، نوع اللقاح، تار�خ التحص�ن) ال�ي اعطيت ل� •

دير وخضعت خاللها للفحوص ا�خ��ية الالزمة للكشف عن أمراض يوم السابقة للتص 30قد تم عزلها مدة ال تقل عن  حيواناتا� ان •

ف��وس نقص املناعة املكتسبة عند القردة، السل، ا�ح�ى الصفراء، االل��اب الكبدي الو�ائي (أ.ب)، الساملونيال، برسينيا، لست��يا، 

 �س (ب) عند القردة، جدري القرود.ف��وس فيلو (ح�ى مار�ورج الن�فية)، ف��وس ه�� 
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 من قبل الطبيب البيطري ا�ح�ومي ولم تظهر عل��ا أعراض ملرض ا�حصبة  حيواناتا� ان •
ً
ت�ون محصنة  ان أوقد تم فحصها ظاهر�ا

 عن املرض.

 �� خالل  حيواناتا� ان •
ً
 ساعة السابقة للتصدير ولم تظهر عليھ اية أعراض لألمراض الو�ائية واملعدية. 48قد تم فحصها ظاهر�ا

 

 ؤولالطبيب البيطري املس

 الوظيفة اناالسم والعنو 

 التار�خ التوقيع

 ا�ختم الرس�ي

 لدرجة ا�خاطر ال�ي تحددها إدارة التنمية وال�حة 
ً
 يةانا�حيو * يتم تحديد بدائل الشروط ا�خاصة بمتطلبات االست��اد وفقا

 

مارات العر�ية اإل  إ��والزواحف وا�جرابيات ا�حية  واألرنبياتنموذج شهادة �حية بيطر�ة لتصدير القوارض  -11

 املتحدة
 

 يانات اإلرسالية:ب .أ

 بلد التصدير

 املرسل 1.1

 االسم

 العنوان

 رقم الشهادة 1.2

 السلطة البيطر�ة 1.3

 املرسل اليھ 1.4

 االسم:

 :انالعنو 

 منطقة / منشأة ISO CODE 1.6بلد املنشأ  1.5

 ال��ائيةاملنطقة / املنشأة �� الوجهة  ISO CODE 1.8بلد االست��اد  1.7

 )انالعنو  -املنشأ (االسم  انم� 1.9

 تار�خ ال�حن 1.11 محطة ال�حن 1.10

1.12  
ً
 برا

ً
 املنفذ ا�حدودي 1.13 وسيلة النقل جوا

 CITESوجد)  انرقم رخصة ( 1.14

 ISO CODEرقم االرسالية  1.16 صاف االرساليةأو  1.15

 الكمية االجمالية 1.17

 حيواناتالعدد االجما�� ل� 1.19 �عر�ف وسيلة النقل 1.18



DRAFT 

 الغرض من االست��اد 1.20

 لالتجار ال��بية للعرض لالقتناء ال�خ��ي للتجارب العلمية ألغراض أخرى:........

 القبول: أولالست��اد  1.21

 دخول مؤقت                                إعادة دخول                               است��اد ��ائي                                                 

 �عر�ف االرسالية الساللة: 1.22

 الفصيلة (االسم العل�ي) العمر: نظام ال��قيم:

 رقم التعر�ف/ التفاصيل العدد: ا�جنس:

 اإلفادات ال�حية .ب

 *صافها أعاله مستوفية للشروطأو ا�حية الوارد  حيواناتا� اناملوقع ادناه/............................ الطبيب البيطري ا�ح�ومي املسؤول  ااناقر 

 التالية:

 :حال القوارض �� 

 وتحت االشراف البيطري ا�ح�ومي.مراكز اكثار م�جلة لدى السلطة ا�ختصة  أوواردة من منشآت  حيواناتا� ان •

قد تلقت جرعات وقائية للطفيليات الداخلية وا�خارجية قبل التصدير وتم رشها بمبيد معتمد من قبل املنظمة  حيواناتا� ان •

 يوم قبل التصدير. 21 -14خالل  يةانا�حيو العاملية لل�حة 

السابقة  ل الستة أشهر�� خال حيوانات��جيل التحصينات (اسم املرض، نوع اللقاح، تار�خ التحص�ن) ال�ي اعطيت ل� •

 للتصدير.

 �� خالل  حيواناتا� ان •
ً
عراض لألمراض الو�ائية ساعة السابقة للتصدير ولم تظهر عل��ا اية أ 48قد تم فحصها ظاهر�ا

 واملعدية.

 :حال الزواحف �� 

 �� خالل  حيواناتا� ان •
ً
 فطر�ة. أوساعة السابقة للتصدير ولم تظهر عل��ا اية اعراض ألمراض بكت��ية  48قد تم فحصها ظاهر�ا

  األرنبيات�� حال: 

 من قبل الطبيب البيطري ا�ح�ومي �� خالل  حيواناتا� ان •
ً
ساعة قبل ال�حن ولم تظهر عل��ا اية  48قد تم فحصها ظاهر�ا

 معدية. أوأعراض ألمراض و�ائية 

، التسمم الدموي، الن�ف الف��و��ي مناطق لم ��جل ��ا أمراض التول��يما، امليكسوماتوزيس أوواردة من منشآت  األرنبيات ان •

 ملدة ال تقل عن ستة أشهر. األرنبياتعند 

 :حال ا�جرابيات ا�حية �� 

 أو، يةانا�حيو �ا خالية من مرض ا�ح�ى القالعية من قبل املنظمة العاملية لل�حة ا�منطقة مع��ف ب أومن دولة  حيواناتا�منشأ  •

 للتقار�ر الدور�ة 12ح�ى القالعية ملدة ال تقل عن (منطقة لم ��جل ��ا بؤر ملرض ا� أو�ا من دولة ا�
ً
) شهر قبل التصدير استنادا

منطقة لم ��جل ��ا املرض (مع تطبيق سياسة االتالف)  أو�ا من دولة ا� أو. يةانا�حيو املنشورة لدى املنظمة العاملية لل�حة 

يوم  30ا�حية املستوردة ملدة ال تقل عن  حيواناتا�ھ قد تم حجر انيو�ح  انبي أو) أشهر السابقة للتصدير، 3ملدة ال تقل عن (

بل ال�حن قد خضعت للفحوص ا�خ��ية الالزمة للكشف عن مرض ا�ح�ى القالعية ق وأ��اقبل التصدير �� محاجر معتمدة 

 بيوم�ن و�نتائج سلبية.

 ان أوالثالث سنوات السابقة للتصدير  منطقة لم ��جل ��ا مرض ال��وسيال ملدة ال تقل عن أومن دولة  حيواناتا� ان •

 تم فحصها للمرض و�نتائج سلبية. قد حيواناتا�

من دولة لم ��جل  أوبمرض ح�ى الوادي املتصدع،  لإلصابةمن دول واقعة خارج املناطق ا�جغرافية املعرضة  حيواناتا�منشأ  •

 من املرض. حيواناتا�ي للتأكد من خلو ��ا املرض خالل السنت�ن السابقت�ن للتصدير ع�� االقل و�جراء فحص مخ�� 
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�ا من منشأة لم ��جل ��ا املرض ملدة العشر�ن يوم السابقة ا� أومن دولة لم ��جل ��ا مرض ا�جمرة ا�خبيثة  حيواناتا�منشأ  •

 .للتصدير

 .عار خالل السنة السابقة للتصديرمن منشآت لم ��جل ��ا داء الس حيواناتا� •

وقائية للطفيليات الداخلية وا�خارجية قبل التصدير وتم رشها بمبيد معتمد من قبل املنظمة قد تلقت جرعات  حيواناتا� ان •

 يوم قبل التصدير. 21 -14خالل  يةانا�حيو العاملية لل�حة 

 �� خالل  حيواناتا� انيو�ح ب انبي •
ً
ساعة السابقة للتصدير ولم تظهر عل��ا اية أعراض لألمراض  48قد تم فحصها ظاهر�ا

 عدية بما �� ذلك ا�ح�ى ا�جهولة.الو�ائية وامل

السابقة  أشهر�� خالل الستة  حيوانات��جيل التحصينات (اسم املرض، نوع اللقاح، تار�خ التحص�ن) ال�ي أعطيت ل� •

 للتصدير.

 

 ري املسؤولالطبيب البيط

 الوظيفة اناالسم والعنو 

 التار�خ التوقيع

 ا�ختم الرس�ي

 لدرجة ا�خاطر ال�ي تحددها إدارة التنمية وال�حة 
ً
 يةانا�حيو * يتم تحديد بدائل الشروط ا�خاصة بمتطلبات االست��اد وفقا

 

والقشر�ات ات �وا�حار الثدية املائية واالسماك ا�حية  حيواناتا�نموذج شهادة �حية بيطر�ة لتصدير ال��مائيات و  -12

 مارات العر�ية املتحدةاإل  إ��
 

 يانات اإلرسالية:ب .أ

 بلد التصدير

 املرسل 1.1

 االسم

 العنوان

 رقم الشهادة 1.2

 السلطة البيطر�ة 1.3

 املرسل اليھ 1.4

 االسم:

 :انالعنو 

 منطقة / منشأة ISO CODE 1.6بلد املنشأ  1.5

 املنطقة / املنشأة �� الوجهة ال��ائية ISO CODE 1.8بلد االست��اد  1.7

 )انالعنو  -املنشأ (االسم  انم� 1.9

 تار�خ ال�حن 1.11 محطة ال�حن 1.10

1.12  
ً
 برا

ً
 املنفذ ا�حدودي 1.13 وسيلة النقل جوا
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 CITESوجد)  انرقم رخصة ( 1.14

 ISO CODEرقم االرسالية  1.16 صاف االرساليةأو  1.15

 الكمية االجمالية 1.17

 حيواناتالعدد االجما�� ل� 1.19 �عر�ف وسيلة النقل 1.18

 الغرض من االست��اد 1.20

 أخرى:........ألغراض                      للتجارب العلمية                    ال��بية للعرض لالقتناء ال�خ��ي              لالتجار            

 القبول: أولالست��اد  1.21

 دخول مؤقت                                   إعادة دخول                                است��اد ��ائي 

 �عر�ف االرسالية الساللة: 1.22

 الفصيلة (االسم العل�ي) العمر: نظام ال��قيم          

 العدد: ا�جنس: رقم التعر�ف/ التفاصيل          

 اإلفادات ال�حية: .ب

* صافها أعاله مستوفية للشروطأو ا�حية الوارد  حيواناتا� اناملوقع ادناه/............................ الطبيب البيطري ا�ح�ومي املسؤول  ااناقر 

 التالية:

 :حال ال��مائيات �� 

 �� خالل  •
ً
 للتصدير ولم تظهر عل��ا اية اعراض ألمراض بكت��ية أو فطر�ة.ساعة السابقة  48ان ا�حيوانات قد تم فحصها ظاهر�ا

 يوم السابقة للتصدير. 15ان ا�حيوانات قد خضعت للفحوص ا�خ��ية الالزمة للكشف عن مرض الساملونيال و�نتيجة سلبية خالل  •

 ال�ي يتم نثل ا�حيوانات ف��ا قد تم تطه��ها بأحد املطهرات املعتمدة د وا�حاو�ةان املياه  •
ً
 .وليا

 ranavirus�� حال است��اد الضفادع أو السلمندر أو الضفادع الثعبانية، يجب ان ت�ون من منطقة أو منشأة لم ��جل ��ا  •

 :حال الثدييات املائية �� 

 من قبل الطبيب البيطري ا�ح�ومي �� خالل  •
ً
ساعة قبل ال�حن ولم تظهر عل��ا اية اعراض  48ان ا�حيوانات قد تم فحصها ظاهر�ا

 ألمراض و�ائية أو معدية بما ف��ا االمراض ا�جلدية والطفيليات الداخلية وا�خارجية.

 :حال االسماك ا�حية بما �� ذلك اسماك الز�نة �� 

 �� خالل  •
ً
 ساعة السابقة للتصدير ولم تظهر عل��ا اية اعراض ألمراض بكت��ية أو فطر�ة. 48ان االسماك قد تم فحصها ظاهر�ا

 لقابلية النوع  –ان االسماك واردة من منشآت أو مناطق خالية من أمراض االسماك  •
ً
وخاصة  -باملرض  املستورد لإلصابةووفقا

 ,Epizootic haematopoietic necrosis, Epizootic ulcerative syndrome, Infection with Gyrodactylus salariesأمراض 

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 

septicamia. 

 يمها.ال�ي يتم نقل االسماك ف��ا قد تم �عق وا�حاو�ةان املياه  •

 :حال القشر�ات �� 

 �� خالل  •
ً
 ساعة السابقة للتصدير ولم تظهر عل��ا اية أعراض ألمراض بكت��ية أو فطر�ة. 48ان القشر�ات قد تم فحصها ظاهر�ا

 لقابلية النوع  –ان القشر�ات واردة من منشآت أو مناطق خالية من أمراض القشر�ات  •
ً
وخاصة  -باملرض  املستورد لإلصابةووفقا

White spot disease, Crayfish plague (Aphanomyces, Infectious myonecrosis, Infectious hypodermal and 
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haematopoietic necrosis, Infection with yellow head virus genotype 1, astaci), Acute hepatopancreatic necrosis 

White tail disease, Taura syndrome, Necrotising hepatopancreatitis 

 ال�ي يتم النقل ف��ا قد تم �عقيمها. وا�حاو�ةن املياه ا •

 :(الرخو�ات) حال ا�حار�ات �� 

 فطر�ة. أوساعة السابقة للتصدير ولم تظهر عل��ا اية اعراض ألمراض بكت��ية  48ا�حار�ات قد تم فحصها ظاهر�ا �� خالل  ان •

 لقابلية النوع  – مناطق خالية من أمراض ا�حار�ات أوا�حار�ات واردة من منشآت  ان •
ً
وخاصة   -باملرض  املستورد لإلصابةووفقا

Infection with abalone herpesvirus, Infection with Bonamia exitiosa, Infection with Bonamia esterase, Infection with 

Marteilia refringens, Infection with Perkinsus marinus, Infection with Perkinsus olseni, Infection with Xenohaliotis 

californiensis. 

 ال�ي يتم النقل ف��ا قد تم �عقيمها. وا�حاو�ةاملياه  ان •

 

 الطبيب البيطري املسؤول

 الوظيفة اناالسم والعنو 

 التار�خ التوقيع

 ا�ختم الرس�ي

 لدرجة ا�خاطر ال�ي تحددها إدارة التنمية وال�حة *يتم تحديد بدائل الشروط ا�خاصة بمتطلبات االس
ً
 يةانا�حيو ت��اد وفقا

 

 مارات العر�ية املتحدةاإل  إ��نموذج شهادة �حية بيطر�ة لتصدير آكالت ال�حوم غ�� القطط والكالب  -13
 

 يانات اإلرسالية:ب .أ

 بلد التصدير

 املرسل 1.1

 االسم

 العنوان

 رقم الشهادة 1.2

 البيطر�ةالسلطة  1.3

 املرسل اليھ 1.4

 االسم:

 :انالعنو 

 منطقة / منشأة ISO CODE 1.6بلد املنشأ  1.5

 املنطقة / املنشأة �� الوجهة ال��ائية ISO CODE 1.8بلد االست��اد  1.7

 )انالعنو  -املنشأ (االسم  انم� 1.9

 تار�خ ال�حن 1.11 محطة ال�حن 1.10

1.12  
ً
 برا

ً
 املنفذ ا�حدودي 1.13 وسيلة النقل جوا
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 CITESوجد)  انرقم رخصة ( 1.14

 ISO CODEرقم االرسالية  1.16 صاف االرساليةأو  1.15

 الكمية االجمالية 1.17

 حيواناتالعدد االجما�� ل� 1.19 �عر�ف وسيلة النقل 1.18

 الغرض من االست��اد 1.20

 ألغراض أخرى:........                        للتجارب العلمية             لالقتناء ال�خ��ي             للعرض          ل��بية ل         لالتجار             

 القبول: أولالست��اد  1.21

 دخول مؤقت                     است��اد ��ائي                                             

 �عر�ف االرسالية الساللة: 1.22

 سم العل�ي) العمر: نظام ال��قيمالفصيلة (اال           

 رقم التعر�ف/ التفاصيل العدد: ا�جنس:          

 اإلفادات ال�حية: .ب

 *ا أعاله مستوفية للشروطصافهأو ا�حية الوارد  حيواناتا� اناملوقع ادناه/............................ الطبيب البيطري ا�ح�ومي املسؤول  اانقر ا

 التالية:

 وتحت االشراف البيطري ا�ح�ومي.تر�ية م�جلة لدى السلطة ا�ختصة  أوواردة من مراكز اكثار  حيواناتا� نا •

قد تلقت جرعات وقائية للطفيليات الداخلية وا�خارجية قبل التصدير وتم رشها بمبيد معتمد من قبل املنظمة العاملية  حيواناتا� ان •

 يوم قبل التصدير. 21 -14خالل  يةانا�حيو لل�حة 

 عراض لألمراض الو�ائية واملعدية.ساعة السابقة للتصدير ولم تظهر عل��ا اية ا 48قد تم فحصها ظاهر�ا خالل  حيواناتا� •

 الل الستة أشهر السابقة للتصدير.�� خ حيوانات��جيل التحصينات (اسم املرض، نوع اللقاح، تار�خ التحص�ن) ال�ي أعطيت ل� •

 ردة محصنة كما ي��:الوا حيواناتا� ان •

: التحصينات املطلو�ة للعائلة ال�لبية:أو 
ً
 ال

استيفاء ا�حيوان للتحص�ن باللقاح املضاد و�حسب �عليمات الشركة الصا�عة، ع�� ان ال يقل عمر  Rabiesداء ال�لب (السعار)  -

يوم ع�� االقل عند  21يوم قبل ال�حن (يجب انقضاء  21ا�حيوان عن ثالثة أشهر عند بداية التحص�ن وال تقل الف��ة عن 

 ل مرة)التحص�ن ألو 

 Canine Distemper Virus (CVD)طاعون الكالب  -

 Canine Parvo Virusفايروس االل��اب املعوي ال�ل�ي (بارفوف��وس)  -

 Infections Canine Hepatitisال��اب الكبد الساري �� الكالب  -

 Leptospirosis (Ictohaemorragea- Canicola-)اللبتوسب��وس��  -

: التحصينات املطلو�ة للعائلة القطية:انث
ً
 يا

ال يقل عمر  انعة، ع�� ا�لقط للتحص�ن باللقاح املضاد و�حسب �عليمات الشركة الصاستيفاء ا Rabiesداء ال�لب (السعار)  -

 يوم قبل ال�حن. 21تقل الف��ة عن عن ثالثة أشهر عند بداية التحص�ن وال  انا�حيو 

 Feline Pan Leuckopeniaنقص الكر�ات البيضاء �� القطط  -

 Feline Rhinotracheitisف والقصبة الهوائية �� القطط نال��اب اال  -

يوم  21) عن داء ال�لب �عد مرور مدة ال تقل عن RSNTقد اخضعت لفحص لقياس التعادل املص�� لألجسام املناعية ( حيواناتا�ان  •

  12). قبل التصدير بف��ة ال تز�د عن IU/ml 0.5�عد آخر تار�خ للتحص�ن و�مستوى ال يقل عن نصف وحدة دولية (
ً
 .شهرا
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 املسؤولالطبيب البيطري 

 الوظيفة اناالسم والعنو 

 التار�خ التوقيع

 ا�ختم الرس�ي

 لدرجة ا�خاطر ال�ي تحددها إدارة التنمية وال�حة *
ً
 يةانا�حيو يتم تحديد بدائل الشروط ا�خاصة بمتطلبات االست��اد وفقا

  

 

 

 ): العينات والفحوص4�حق رقم (امل

غطاء  ،البالطو، غطاء الرأس، االل��ام بطر�قة �حب العينات وارتداء وسائل السالمة ال�خصية (القفازاتيجب  –

 للكتيب االرشادي املعتمد لل�حة والسالمة املهنية كما ي��:
ً
 القدم) عند �حب العينات والتعامل معها وفقا

 قبل بدء العمل: )1

ينات (نوع وحجم االبر املستخدمة ل�ل نوع من التأكد من توفر عدد �ا�� ومناسب من معدات جمع الع •

 الفصيلة والعمر، أحواض فحص الثعاب�ن، أخرى). حسب حيواناتا�

 .حيواناتا�التأكد من ارتداء �امل املال�س الوقائية قبل التعامل مع  •

 .انالتأكد من إتمام عملية السيطرة ع�� ا�حيو  •

 التأكد من وجود عمال ومساعدين �ش�ل �ا��. •

 العمل:أثناء  )2

 .انعند التعامل مع ا�حيو  السالمة ال�خصيةإجراءات  اتباع •

 تلوث. أوالتأكد من عدم وجود اي �سرب  •

 .)permanent marketsاقالم تحديد دائم. ( أو) labels( �عر�ف العينات استخدام •

نوع �غليف العينات �ش�ل ص�� وامن ووضعها وحفظها �� صناديق نقل العينات بالدرجة املناسبة حسب  •

.اانالعينة مع �عبئة نموذج بي
ً
 ت العينة تفصيليا

 ��اء من العملنعند اال  )3

 التخلص االمن من املعدات واللوازم املستخدمة ذات االستعمال للمرة الواحدة. •

 املشتبھ بإصابتھ. أواملصاب  انما تلوث بإفرازات ا�حيو  إذاالفحص  ان�عقيم وتطه�� م� •

 التالية:يتم �حب العينات �� ا�حاالت  •
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الواردة وخاصة أمراض (ا�ح�ى  حيواناتا�االشتباه �� اي من االمراض الو�ائية واملعدية �� ارسالية  .1

واملاعز،  الضأناألزرق، طاعون ا�ج��ات الصغ��ة، جدري  انالقالعية، ح�ى الوادي املتصدع، اللس

 الببغاواتفلونزا الطيور ومرض النيو�اسل وداء انال��اب ا�جلد العقدي �� االبقار، مرض 

)Psittacosis.( 

 من ادارة التنمية وال�حة  .2
ً
 لإلجراءات ال�ي يتم �عميمها دور�ا

ً
 ع�� الوضع الص��  يةانا�حيو وفقا

ً
استنادا

 .لدول االست��اد

 النافقة. يواناتحا�ال�ي يظهر عل��ا أعراض مرضية و  حيواناتا�تتضمن العينات املأخوذة، عينات من  انيجب  –

 5تشار ان% و�سبة 95يتم �حب عينات للمخت��ات ا�حية بحجم عينة �افية للكشف عن املرض مستوى ثقة  –
ً
%، وفقا

 ل�جدول التا��:
 

 عدد العینات في االرسالیة حیواناتالعدد 
 نفس عدد االرسالیة ≥20
23-21 21 

24 22 
26-25 23 

27 24 
29-28 25 
31-30 26 
33-32 27 
35-34 28 
37-36 29 
39-38 30 
41-40 31 
44-42 32 
47-45 33 
50-48 34 
53-51 35 
57-54 36 
60-58 37 
65-61 38 
69-66 39 
74-70 40 
80-75 41 
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87-81 42 
94-88 43 

102-95 44 
112-103 45 
123-113 46 
136-124 47 
152-137 48 
172-153 49 
196-173 50 
228-197 51 
270-229 52 
329-271 53 
418-330 54 
568-419 55 
875-569 56 

1846-876 57 
9999-1847 58 

10000≥ 59 

عددها  ان�افة طيور االرسالية �� حال �  أوعينة من االرسالية  60وفيما يخص الطيور يتم �حب عينات بحيث ت�ون 

 طائر. 60أقل من 

 ت النتيجة إيجابية للفحوص املبدئية.انا�خت�� املركزي إلجراء الفحوص التأكيدية �� حال �  إ��يتم ارسال عينات  –

 : دول الفحوصات ا�خ��يةج –
 

 الفحص التأكيدي نوع العينة للفحص التأكيدي الفحص املبدئي نوع العينة للفحص املبدئي املرض

 Real time RT-PCR م�حات Serum( 3ABC ELISAمصل ( مرض ا�ح�ى القالعية

مرض ح�ى الوادي 

 املتصدع
 RT-PCR دم Serum( ELISAمصل (

 Serum( ELISAمصل Serum( Rose Bengal test )مصل ( ال��وسيال

 دم Serum( ELISAمصل ( األزرق اناللس

Reserve-

transcription 

polymerase chain 

reaction (RT-PCR) 
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 PCR القشور ا�جلدية Serum( ELISA or VNTمصل ( ال��اب ا�جلد العقدي

طاعون ا�ج��ات 

 الصغ��ة
 )Serumمصل (

Competitive 

ELISA or VNT 

 أوم�حات من ملتحمة الع�ن 

 أو لألنفمن الغشاء ا�خاطي 

 الشدق

RT-PCR or Real-time 

RT-PCR 

 Serum( VNT or ELISA Skin lesion with scabs PCR or AGIDمصل ( واملاعز الضأنجدري 

   Real time RT-PCR م�حة من االنف وا�جمع انفلونزا الطيور مرض 

 RT-PCR ف وا�جمعنم�حة من اال  االل��ا )Serumمصل ( مرض النيو�اسل

 الببغاواتداء  PCRباستخدام  االل��ا )Serumمصل ( الببغاواتداء 

 ف��س فيلو 

 (ح�ى مار�رج الن�فية)

 

 دم

ELISA; Antigen 

detection tests; 

viral 

neutralization 

test 

 

 دم

Reserve-

transcriptase 

polymerase chain 

reaction (RT-PCR) 

 RT-PCR دم ELISA بالزما أو )Serumمصل ( ا�ح�ى الصفراء

 RT-PCR دم Serum( ELISAمصل ( مرض ف��وس إيبوال

ف��وس نقص املناعة 

 املكتسبة 

(�� القرود األفر�قية 

 زي فقط)انوالشمب

 

 دم

 

ELISA 
 دم

 

PCR 

 دم جدري القردة
ELISA Antigen 

detection tests 
 PCR دم

 السل

 حيواناتا�تحت ا�جلد �� 

 أواالخرى املعرضة للمرض 

��  أوحافة ا�جفن العلوي 

 البطن عند القردة

Tuberculin skin 

test 
  

 Clocal/pharyngeal swabs ELISA Clocal/pharyngeal swabs RT-PCR الساملونيال

 Clocal/Nasal swabs يرسينيا

ELISA Latex or 

passive 

hemagglutination 

tests 

blood PCR or Cell culture 

 ELISA Clocal/pharyngeal swabs PCR or Cell culture دم لست��يا
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 يةانا�حيو وا�خلفات  اآلدميا�حية واملنتجات الغ�� صا�حة لالس��الك  حيواناتا�): االفراج عن ارساليات 5�حق رقم (امل

 

 املسؤول اإلجراء م

 ألح�ام هذا القرار 1
ً
 وارفاق ��خ من املستندات املطلو�ة وفقا

ً
 املتعامل تقديم طلب االفراج الك��ونيا

2 
 للرسوم املقررة عن 

ً
طر�ق نظام ا�خدمات دفع الرسوم املقررة حسب العدد والنوع وفقا

 االلك��ونية
 املتعامل

3 

 التدقيق ع�� املستندات:

�� حالة عدم استيفاء املستندات املطلو�ة يتم ايقاف االرسالية وتحر�ر نموذج توقيف  •

ساعة إلتمام استيفاء املستندات و�� حال عدم تحقيق  48محجري �� القرار (و�عطاء مهلة 

 التصدير وع�� نفقة املستورد). بلد إ��ذلك يتم رفض االرسالية واعاد��ا 

 �� حالة استيفاء املستندات املطلو�ة يتم استكمال اجراءات ا�حجر البيطري  •

 الطبيب البيطري 

4 

 :لإلرساليةإجراء الفحص الظاهري 

بلد  إ���� حالة عدم املطابقة يتم ادخال سبب رفض االرسالية �� القرار و�عاد االرسالية  •

 يتم إتالفها ع�� نفقة املستورد. أوالتصدير 

حسب التعاميم - �� حالة املطابقة يتم �حب عينات إلجراء الفحوصات املبدئية باملنفذ •

و�� حال النتائج االيجابية للفحص املبدئي يتم إرسال العينة للمخت�� لتأكيد   -الصادرة

 للم�حق رقم (
ً
 ).3الت�خيص وفقا

 الطبيب البيطري 

5 
  حيوانات�خ��ية املطلو�ة ل�إجراء الفحوصات ا

ً
ا�حية و�عداد تقر�ر الفحص و�رسالھ إلك��ونيا

 الطبيب البيطري الطالب للفحص. إ��
 ف�ي ا�خت��

6 

 ملا ي��: استالم
ً
 النتيجة واستكمال اإلجراء وفقا

 �� حالة وجود مرض معدي يتم اتخاذ االجراءات التالية: •

 معاملة أو إتالفها وع�� نفقة املستورد أوبلد املنشأ  إ��رفض ادخال االرسالية و�عاد��ا  -

 االرسالية 
ً
 .ا�حددة لذلكإلجراءات ل طبقا

 .لبية للفحوص الواردة اعاله يتم املوافقة ع�� االفراجس�� حالة النتائج ال •

 الطبيب البيطري 

7 
ال�ي  حيواناتا��� حال اتالف االرسالية يجب التنسيق مع السلطات ا�حلية للتخلص االمن من 

 تم إتالفها ومخلفا��ا، و�تمام عملية التنظيف والتطه��.

إدارة 

 ا�حجر/املنفذ

 

 


