
 
  9201 -الصحي لحيوانات اليابسة  لقانونا

 

  5.11الفصل  

نماذج شهادات صحية بيطرية للنقل الدولي للكالب والهررة 
    والنموس الواردة من بلدان تعتبر موبؤة بداء الكلب

  

Model veterinary certificate for international movement of 
dogs, cats and ferrets originating from countries considered 

infected with rabies  
 

 (تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين)
ــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  أوالً: صاحب الحيوان 

  ................................اإلسم والعنوان .............................................................
  

  ثانياً: أوصاف الحيوان: 
  النوع ....................................................
  العمر/ تاريخ الوالدة..................................

  الجنس....................................................
  ..............................العرق......................

  اللون.....................................................
  الشعر/الوبر والعالمات الفارقة/نوع الجلد 

..............................................................  
    التعريف، مكان الحيوان وتاريخ وضع العالمةرقم 

 

 

  
  

  مات إضافية ثالثاً: معلو
  بلد المنشأ.....................................................................................

  ....البالد التي مر بها خالل الستة أشهر الماضية......................................
  .......................وفقاً لتصريح المالك (مع التواريخ).............................. 

  
  



  ضد داء الكلب)(التحصينات رابعاً: 
  

أنا الموقع أدناه أفيد أنني قمت بتحصين الحيوان الواردة أوصافه في الجزء الثاني من هذه الشهادة 
  .يوم التحصينضد داء الكلب كما هو وارد أدناه. وكان الحيوان بصحة جيدة 

  
  تاريخ التحصين 

  (اليوم والشهر والسنة) 
 

  إسم اللقاح  
 ) 2(راجع المالحظة 

  المختبر المنتج  -1
  رقم الدفعة -2
 تاريخ انتهاء الصالحية  -3

  1..............................  
  
2.............................  
  
3.............................  
  
 

  
  
  انتهاء صالحية اللقاح االنتاج وتاريخ 

  للتنقل الدولي 
  ) 3(راجع المالحظة 

 

  
  سم وختم  إ

  الطبيب البيطري المسؤول 
 ) 6(راجع المالحظة 

   إلى(اليوم/الشهر/السنة  من(اليوم/الشهر/السنة 
  
  
  
  
  
  
 

  

  
  خامساً: االختبارات المصلية (داء الكلب)

 

أنني أخذت عينة دم  من الحيوان الواردة أوصافه في الجزء الثـاني واسـتلمت أنا الموقع أدناه أفيد 
النتائج التالية من مختبر التشخيص الرسمي الذي قام باختبار معـايرة األجسـام المناعيـة المحايـدة 

  ).4(راجع المالحظة 
  
  

  تاريخ أخذ العينة 
 (اليوم/ الشهر/ السنة 

إسم وعنوان مختبر التشخيص 
 الرسمي

معايرة األجسام المناعية  نتيجة 
  المحايدة

  ml/ (بالوحدات الدولية  
  
  
  



  
  
  
  
  

  االختبار المصلي تاريخ صالحية
  للتنقل الدولي 

 ) 4(راجع المالحظة

  
  إسم وختم  

  الطبيب البيطري المسؤول 
 ) 6(راجع المالحظة 

   حتى اليوم/الشهر/السنة  من اليوم/الشهر/السنة 
  
  
  
  
  
  
 

  

  
  
  

 ً   ري (لداء الكلب)الفحص السري -سادسا
  

أنا الموقع أدناه أفيد أنني قمت بتاريخه بفحـص الحيـوان الـواردة أوصـافه فـي الجـزء الثـاني 
  ).5ووجدته بصحة جيدة (راجع المالحظة 

  
  التاريخ 

 (اليوم/الشهر/السنة) 
  إسم وختم 

  الطبيب البيطري 
 ) 6(راجع المالحظة 

   
  
  
  
 

  

  مالحظات
  

ائمة وأن يتطابق رقم التعريف المذكور في الشهادة مع يجب أن يكون رقم التعريف عالمة د  -1
الرقم الذي يحمله الحيوان. وفي حال استخدام الترقيم اإللكتروني يجـب ذكـر نـوع الشـريحة 

  .المنتجة)واسم الشركة 
 
 



الصـحي فق مع التوصيات الـواردة فـي القـانون ال يسمح إال باستخدام اللقاحات المنتجة بالتوا -2
  لحيوانات البر.

 
 وإعادة التحصين وفقاً بتوصيات المصنع المنتج للقاح.ايجب أن يتم التحصين   -3
 
عند طلـب الفحـص المصـلي يجـب ان يكـون قـد أخضـع الحيـوان الختبـار معـايرة األجسـام  -4   

المناعية ضمن مهلة التقل عن الثالثـة أشـهر وال تزيـد علـى السـنة قبـل تـاريخ دخولـه للبلـد 
قد تم الفحص المصلي في مختبر رسـمي للتشـخيص مـرخص يجب أن يكون  االمستورد. كم

من قبل السلطات المسؤولة لبلـد المصـدر وذلـك كمـا هـو وارد فـي دليـل اليابسـة مـع نتيجـة 
  وحدة دولية على األقل. 0.5إيجابية بحيث يحتوي مصل الحيوان على 

 
  صـحية كمـا يجب أن يـتم الفحـص السـريري المشـار إليـه فـي الجـزء الرابـع مـن الشـهادة ال  -5

  .8.13هو وارد في الفصل      
 

يحق للسلطات المسؤولة في البلد المستورد وضع الحيوان قيد الحجر إذا كـان غيـر 
مستوٍف ألي من الشروط الواردة أعاله في بلد المنشأ؛ وتحكـم شـروط البقـاء تحـت 

  الحجر تشريعات البلد المستورد.
  
  اليابسة. قانون في 5.2و 5.1 ينلفصلم الشهادة الصحية وفقا ليجب تنظي  -6
  
  يجب تحرير الشهادة الصحية بلغة البلد المستورد عند الطلب.  كما يجـب فـي هـذه الحالـة أن   -7

  تكون مكتوبة بلغة يفهمها الطبيب البيطري الموقع للشهادة.      
  
  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


