
 
 

1 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلمة مدير عام الدائرة 

من خالل تطوير البني التحتية إلمارة عجمان  وهدفنا تناية عصرية لبناء مستقبل عجمان رؤيبيئة مستدامة وبن

وفق منظومة متكاملة تراعي متطلبات البيئة والصحة والسالمة العامة بما يحقق رفاهية املعيشة من خالل 

2021وبما يتوافق مع رؤية عجمان  استثمار أمثل للموارد  

مارة لتوفر  في اإل بالصحة العامة ضرورة االهتمام د بن حميد النعيمي رئيس الدائرة توجيهات سمو الشيخ راشب

أعلي املعاير  الصحية وتطبيق أفضل املمارسات العاملية لوضع اإلمارة ضمن أفضل املدن العاملية وجهة 

والغذاء.للمعيشة والسياحة واالستثمار في قطاع الصحة العامة   

ق رؤية الدائرة من خالل تضافر كافة الجهود للجهات الحكومية وأصحاب املنشات والجامعات والهيئات وتتحق

مسؤولية الجميع من خالل إتباع أفضل  حيث ان مسؤولية الصحة العامةالبحث العلمي واملجتمع كافة 

باملجال.املمارسات الصحية وتطبيق أفضل التقنيات الحديثة   

جميع املتطلبات القانونية  على اشتملوالذي  2015لعام  01ملحلي للصحة العامة رقم أصدرت الدائرة االمر ا

يأتي كشراكة  والذيكذلك تطبيق برنامج عجمان للصحة العامة  باإلمارة،لتنظيم وتطوير الصحة العامة 

الغذاء توفر  مسؤولي الصحة العامة وسالمة لمع أفضل الجهات العلمية املتخصصة في املجال  است اتيجية

للمجتمع.التحكم باملخاطر الصحية باملنشأت والخدمات املقدمة  علىالقادرين  رناملؤهل  

نمو التجارة ,  2016بمؤشر معدل السالمة الغذائية بالدولة عام  % 95حصول الدائرة على نسبة  وقد شكل

باإلمارة خالل الخمس سنوات الغذائية بميناء عجمان البحري ونمو الت اخيص بقطاع الصحة العامة والغذاء 

 السابقة دليل بارز على نتائج عمليات التطوير بمجال الصحة العامة وتوفر  فرص واعدة لالستثمار في قطاع

الغذاء باإلمارة.الصحة العامة و   

وكذلك تطوير العمليات والخدمات في املقاصب الحكومية باإلمارة وتطوير الخدمات اإللكت ونية لقطاع 

مة لتسهيل إجراءات املنشات ذات الصلة وتطوير برامج وعمليات املكافحة الوقائية والعالجية الصحة العا

 باإلمارة.

يهدف لتوحيد إجراءات الذي و  2015لعام  1املحلي للصحة العامة رقم  ألمرلهذا الدليل تكميال  اعتمدنا

ة ليكون املرجع الرئيس ي التفتيش على املنشأت وتسهيل إجراءات الت اخيص الصحية لألنشطة ذات الصل

باإلمارة بمجال الصحة العامة، ويتبني الدليل أفصل املمارسات املتبعة على املستوي املحلي والعاملي بمجال 

 الصحة العامة ويفتح املجال لتشجيع االستثمار الواعد باإلمارة بقطاع الصحة العامة والغذاء باإلمارة  

  

 

 مدير عام الدائرة 

 عبد الرحمن محمد النعيمي 
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  املدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئةكلمة 

بأهمية توجيه كافة القدرات نحو تحقيق است اتيجية الدائرة بخطوات  والبيئة الصحة العامة قطاعنؤمن في 

.كما نسعى ضمن هذا التوجه إلى تبني أفضل املمارسات واملعاير  في ٢٠٢١موازية لرؤية حكومة عجمان 

 هاملجاالت الرقابية والخدمية واإلرشادية، ونعتمد على التوعية والتثقيف الصحي في تنوير املجتمع وتعزيز إدراك

ويظل الطموح املقرون بااللتزام والجدية  نحو حياة صحية أفضل في بيئة مستدامة ينعم بها في إمارة عجمان.

رفيقا في رحلة إسعاد املتعاملرن من خالل خدماتنا الحكومية ولكافة أفراد املجتمع من خالل خدمات النفع 

لغذائية والبيطرية على كافة املنشآت ذات نضع على عاتقنا مسؤولية تعزيز وسائل الرقابة الصحية وا العام.

لة، ونتجه إلى الت كرز على الب امج الوقائية قبل العالجية في ِّ تطبيق برنامج عجمان للصحة العامة وفقا  الص 

ألفضل املمارسات العاملية , إدارة املقاصب بفعالية وكفاءة , وتوفر  رقابة علي كافة الواردات الغذائية 

بالتعاون مع دائرة موانئ وجمارك عجمان بتوفر  أفضل الخدمات في من منافذ اإلمارة ة واالستهالكية للدول

وفي مكافحة آفات الصحة العامة التي تشكل تهديدا فحص وتفتيش الحاويات للمواد الغذائية واالستهالكية, 

ة في الخدمات وتبدو األنشطة االستباقية في مجاالت الرقابة هذه متجلي على صحة اإلنسان وتؤرق راحته.

لك بتزويد ، وذالقطاعالت خيصية لتكون حجر االرتكاز الصحيح الذي تبنى عليه االقتصادات في مجال أنشطة 

الالزمة والكفيلة بإنجاح أعمالهم على واملواصفات الفنية واإلجراءات املوحدة املستثمرين باالشت اطات 

تطوير فيذ و تنست اتيجية في ستعانة بالشراكات اال في حرن ينصب تركرزنا باستمرار على اال  املستوى الصحي.

فال نألو جهدا بالتوجه إلى املمارسات الفضلى وما وصلت إليه األجهزة الرقابية لالستفادة من  القطاع،مهام 

تجاربها النرِّ ة، مع اهتمامنا البالغ بكوادرنا الوظيفية وإدراجهم في الب امج التدريبية املتخصصة لوضعهم في 

وجهت به  الذي- 2013بشكل ملحوظ في التحول االلكت وني منذ عام  القطاع ولقد ساهم املتقدم دائما.املسار 

على مستوى الدائرة، فأصبحت خدماتنا مؤتمتة في ظل عالم متسارع متفائل بغٍد أفضٍل  وذلك-قيادتنا العليا 

اهماتنا توى االتحادي من خالل مسلم نقتصر على املستوى املحلي بل سعينا لتسجيل بصماتنا على املس وأذكى.

في املبادرات واملشاريع الوطنية وصوال إلى املسرعات الحكومية التي امتازت بها حكومة دولة اإلمارات العربية 

 % 95املتحدة، فكان لزاما أن نكون حاضرين في مشاريع تطوير أنظمة السالمة الغذائية بحصول الدائرة علي 

( ، وملف األمن الغذائي والب امج الوطنية ملكافحة نواقل األمراض FFSI)تحادي علي مؤشر سالمة الغذاء اال

 وتسجيل املبيدات الحشرية، وملف منظمة الرفق بالحيوان ورصد بؤر األمراض الحيوانية ومكافحتها.

نسعي ليكون هذا الدليل بداية التطوير بمجال الصحة العامة القادم من خالل تطبيق أفضل املمارسات 

الصحية باملنشأت والذي سيتواكب مع تطبيق نظام التفتيش الذكي املبني علي خصائص الذكاء االصطناعي 

في خدمة  Block Chainنظام  سعيا لتطبيق برنامج الرقابة الذاتية الذكي باملنشأت الغذائية والصحية وتطبيق

اإلفراج الصحي للشحنات الغذائية , سعيا للوصول بإمارة عجمان من أفضل املدن الصحية ضمن مشروع 

 WHOمنظمة الصحة العاملية 

ـزنة من النجاح ضمن مبادراتنا الطموحة والشاملة   ختاما نرجو أن نحافظ على خطى متِّ

 

 

املدير التنفيذي لقطاع الصحة 

 العامة والبيئة 

 م. خالد معين الحوسني 
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 الهدف من الدليل

 رة باإلما بيطريةأثناء الت اخيص والتصاريح ال ملتطلبات الصحية لألنشطة البيطريةضمان تطبيق ا -

  البيطرية باإلمارةتوحيد إجراءات التفتيش للت اخيص والتصاريح  -

 باإلمارة  الت اخيص والتصاريح البيطرية اءاتتسهيل إجر  -

 املرجع الرئيس ي باإلمارة في الرقابة البيطرية ألصحاب املنشات واملفتشرن  -

 مجال التطبيق

 باإلمارة. البيطريةاملنشأت  -

 باإلمارة. بيطريةإجراءات الت اخيص والتصاريح ال -

 مسؤولية التطبيق

  رئيس قسم الرقابة البيطرية -

 طبيب بيطري رئيس ي  -

 طبيب بيطري أول  -

 طبيب بيطري  -

 مسؤولية التعديل واالعتماد

في حال أي تعديل أو تغير  في أحكام ومتطلبات الدليل وفقا ألي تحديث على املخاطر الصحية، املتطلبات الصحية أو 

 بها قرار من مدير عام الدائرة ويكون ساري من تاريخ اإلعتماد   يصدربالدولة اإلجراءات املعمول بها 

 إلزامية التطبيق

ره من الدائرةباإلشت اطات الصحية املدرجة بالدليل فور اعتماد إصدا تلتزم جميع املنشأت البيطرية
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 املقدمة 

وكذلك  التجارية،في تطوير ألية الخدمات املقدمة ألصحاب الرخص  البيطريةقسم الرقابة  – العامة الصحةإسهاما من إدارة 

, فقد عجمان  -والتخطيط  البلديةإدارةبمستوى تلك الخدمات وفق أحدث النظم واملواصفات العاملية , وتماشيا مع رؤية  االرتقاء

–إلدارة الصحة العامة  الخاضعة االقتصادية األنشطةرأينا أن نعد هذه الشروط وبطريقة منهجية لتكون دليال ومرشدا ألصحاب 

 قسم الرقابة البيطرية

 

 إجراءات املوافقة الفنية لترخيص املنشأت البيطرية

بعد إتمام عملية     https://phe.am.gov.ae العامة االلكترونية للصحة الخدماتتقديم طلب خدمة التصريح الصحي بموقع  .1

تتوفر خدمة تفتيش إستشارة موقع للموافقة املسبقة من الصحة العامة قبل البدء بإجراءات الترخيص  املوحد.التسجيل 

 االقتصادى

 .الصحية للنشاطالتفتيش على موقع املنشأة ملطابقة املوقع واملساحة للمتطلبات   .2

لتنمية ا الترخيص منوقع واملساحة يتم إصدار موافقة مبدئية لطلب الترخيص االقتصادي إلصدار املفي حال املوافقة على   .3

 املخطط التفصيلي الداخلي للمنشأة لالعتماد من إدارة املبدئية، تقديماالقتصادية وفق املدة واملتطلبات املحددة باملوافقة 

 .الصحة العامة

 حضور الشخص لإلدارة وتوفير املتطلبات التالية: لعمل باملنشأة عن طريق التقديم على املوافقة النهائية ملباشرة ا  .4

  4.1      .نموذج املوافقة املبدئية للترخيص 

 .للموقعنسخة عن الرخصة مزود بها رقم مكاني  4.2  

  4.3    .العامه صدار ملف التفتيش الدوري للمنشأت من إدارة الصحةإ 

  4.4 .توفير عقد مكافحة حشرات من الشركات املعتمدة بالدائرة 

  4.5          .العامةتوفير مخطط تفصيلي داخلي للنشاط معتمد من إدارة الصحة 

ه.شتراطات الصحية املقرر لإل توفير جميع مستلزمات النشاط وفقا   4.6  

 امليدانى. االتصال صاحب / مسؤول املنشأة على ان يكون متوفر وقت التفتيش بيانات 4.7 

 النهائية للمنشأه بمباشرة العمل في حال مطابقة املوقع لكافة املتطلبات الصحية يتم إصدار املوافقة 4.8   

 

 

 

https://phe.am.gov.ae/
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 األنشطة البيطرية القائمة

 إسم النشاط رقم النشاط إسم النشاط رقم النشاط

 البيطرية اإلستشارات 7500006 بالجملة-الزينة  تجارة طيور  4620903

 الحيوانات األليفة وتربيتها ايواء 9609010 بالجملة-علف الحيوان  تجارة مكمالت 4669228

 إدارة املقاصب 8211007 تربية األبقار 0141001

 البيض إنتاج 0146002 املدرة للبن تربية األبقار 0141002

 من مخلفات املجازر حيوانية  إنتاج أعالف 1080005 تربية األرانب 0149005

 لصناعةاألعالف وأغذية الحيوانات أنشطة أخرى  1080099 تربية األغنام 0144001

 ومنتجاتها اللحوممتعلقة بالذبح وتجهرز  أنشطة أخرى  1010199 تربية الجمال 0143001

 هاومنتجاتمتعلقة بالذبح وتجهرز لحوم الدواجن  أنشطة أخرى  1010999 الحيوانات األليفة تربية 0149008

 بالتجزئة-الحيوانات والطيور  بيع اغذية 4773305 تربية الخيول  0142001

 بالتجزئة- بيع االبقار 4721026 تربية الصقور  0149001

 بالتجزئة-والحيوانات البحرية للزينة  بيع االسماك 4773303 الداجنة تربية الطيور  0146001

 بالتجزئة- االعالفبيع  4721025 تربية الغزالن 0149003

 بالتجزئة- بيع األبل 4721028 تربية النعام 0149002

 بالتجزئة- بيع األغنام 4721027 املدرة للبن تربية النوق  0143002

 بالتجزئة- األليفة بيع الحيوانات 4773313 الدواجن تشغيل مفارخ 0146003

 بالتجزئة-الحية  بيع الدواجن 4721009 حديقة حيوانات 9103001

 بالتجزئة-املذبوحة الطازجة  بيع الدواجن 4721010 حديقة طيور  9103004

 بالتجزئة-الزينة  بيع طيور  4773304 البيطري  خدمات الحجر 7500004

 بالجملة-الحيوانات والطيور  تجارة اغذية 4630131 وتجهرزها دباغة الجلود 1511001

 بالجملة- تجارة األبقار 4620201 وتهيئة لحومها ذبح الحيوانات 1010101

 بالجملة- تجارة األبل 4620203 وتهيئتها وتجميدها ذبح الدواجن 1010901

 بالجملة-البيطر ية  تجارة األدوية 4649064 صالون حالقة للحيوانات األليفة 9602904

 بالجملة-للزينة  والحيوانات البحرية تجارة األسماك 4620906 صناعة أعالف الدواجن والطيور  1080002

 بالجملة- األعالف تجارة 4620108 املاشية صناعة أعالف 1080001

 بالجملة- تجارة األغنام 4620202 الحيوانات صناعة أغذية 1080003

 بالجملة-الخام  تجارة الجلود 4620205 بيطر ية صيدلية 4772002

 بالجملة-الحيوانات الحية  تجارة 4620905 للخيول  عالج طبيعي 7500005

 بالجملة-الحيونات ااألليفة  تجارة 4620904 عيادة بيطرية 7500002

 (بالجملة) تجارة الخيول  4620204 كشك بيع أعالف 4781006

 بالجملة-الحية  تجارة الدواجن 4620901 البيطرية مختب  تحاليل 7500003

 بالجملة-املذبوحة الطازجة  تجارة الدواجن 4630114 مزرعة أسماك 0321002

 بالجملة- تجارة الطيور  4620902 مزرعة قشريات 0321003

 بالتجزئة-الطيور الغر  داجنة  بيع  4721040 مستشفى بيطرى  7500001

اختيار النشاط املناسب فقط علىتكون املرجعية األساسية لالنشطة االقتصادية دائرة التنمية االقتصادية بعجمان وتم إضافتها ملساعدة املتعاملين   
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:العامة الواجب توافرها في املنشأت البيطرية الصحية االشتراطات األول:الباب   

  والصحية واملعاير  الفنيةموقع املنشأة البيطرية محققا لكافة الضوابط  اختيارأن يكون.  

  سمح بتنظيفها ن النوع الذي يوان يكون تصميمها م ثابتةات ذات طبيعة إنشائية املنشأةأن يكون املبنى أو املباني التي تتواجد فيها

 بسيط ومناسب. واإلشراف على الحيوانات بداخلها بأسلوب

  مواد يمكن غسلها وتعقيمها وال تتأثر باملاء أو تمتصه وتكون منحدرة بشكل يتيح تصريف مصنوعة من األرضيات  أن تكون

 .أغطية محكمةالسوائل إلى املخارج والتي تكون ذات 

  ميك اتكون أصباغ الجدران من مواد يمكن غسلها وتعقيمها وال تتأثر باملاء أو تمتصه، ويمكن تغطية الجدران ببالط السر  أن

 األملس فاتح اللون وينبغي أن يكون خاليا من الشقوق وسهل التنظيف والتعقيم.

  يتم تصميم السقوف وتشييدها بطريقة تمنع تراكم الغبار واألوساخ وتحد من التكثف وتكوين العفن والتقشر ويسهل غسلهاأن.  

  األوساخ وسهولة يث تكون مقعرة ملنع تراكم بحسد الزوايا الواقعة برن الجدران واألرضيات وبرن الجدران واألسقف يجب

 التنظيف.

 .يجب توفر  توصيالت كهربائية آمنة ومناسبة داخل املنشاة وفقا لنوع الخدمات واألدوات واملعدات 

  ن وتكو  وتراكم الغبارعلى درجة حرارة مناسبة ومنع الحرارة الزائدة ومنع تكاثف البخار  وفعالة للحفاظتوفر  تهوية كافية يجب

 للتحريك.تزود فتحات التهوية بستائر معدنية مضادة للصدأ وتكون قابلة و  .كفيلة بإزالة الروائح الكريهة

  يسهل تنظيفها.  والخزائن مطلية بدهان المع ومصقول أو مكسو بموادرفف األ يجب أن تكون 

  التجاري  االسمبلوحة داله على  أخر ومعرفاأو مفتوح على عقار  وغر  متصلمستقال املبنى أن يكون. 

  املطلوب.أن تكون املساحة مناسبة لحجم وطبيعة النشاط يجب 

   نشاطرن تكون  جمع حال وفي 2 م  18الزينة( أسماك- األليفة الحيوانات- الزينة طيور  (التالية األنشطة من لكل املطلوبة املساحة 

   2م  54ثالثة أنشطة وجمع 2 م  36املطلوبة ساحةامل

  في املنشأه. آفات صحية فعالمكافحة  برنامج يجب توفر 

  ـــــاءة كافية ع في طبيعة وبيئة الحيوانات املعروضــــــة للبي ويجب مراعاة أن تكون مناســــــبة لنوع النشــــــاط على للمبني ومرافقهتوفر  إضـ

 تكون مصادر الضوء من النوع املولد للحرارة. وأالتقدير درجة اإلضاءة خاصة الحيوانات الليلية 

 اآلفات. دخول  ملنع التهوية وفتحات النوافذ كافة على ناعم يمعدن شبك وضع يجب 

 باالدوات الالزمة وفقا لنوع النشاط مجهز املنشأةب األولية لإلسعافات صندوق  توفر  يجب. 

  الوقائي.الطب  –مهنية من مستشفي عجمان التخصص ي  صحية بطاقة علىالبيطرية  باملنشأة العاملرن حصول يجب  
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  وفقا لنوع النشاط والخدمات املقدمة وأثرها الصحي.  باملنشاة للعاملرنتوفر  املالبس الواقية 

 له املرخص غر  غرض ألي النشاط مزاولة مكان استغالل يمنع. 

 الشخصية العاملرن لنظافة باإلضافة النشاط ممارسة ملكان العامة النظافة على املحافظة. 

 املناشف  باإلضافة إلى واملطهرات واملعقمات املناسبةعدد كافي من أحواض غسيل األيدي املزودة باملاء الساخن والبارد توفر   يجب

  الورقية.

  لصحيحة.ايجب توفر  عدد كافى من حاويات النفايات ذات غطاء يفتح بالقدم ويتم التخلص من النفايات واملخلفات بالطريقة 

 باملنشأة.املهنية لجميع الخدمات املقدمة  والسالمةإجراءات األمن  إتباع 

 :متطلبات التعامل مع الحيوانات 

 وأن يتم  .1
 
تعــامــل جميع الحيوانــات والطيور واألســــــــــــــمــاك برفق وأنــاة، ويجــب أال تكون األقفــاص أو األحواض مكتظــة أبــدا

 توفر  املكان الكافي لكل حيوان حسب نوعه ليتحرك فيه بحرية.

 للقواعد واألعراف السليمة املعتمدة بالنسبة لكل فصيلة ويوفر يتم إطع .2
 
ام جميع الحيوانات واألسماك أو الطيور طبقا

 لها ماء عذب للشرب في كل األوقات.

يجب األخذ في االعتبار الشـــــــــــــروط املناخية لكل فصـــــــــــــيلة بحيث ال تتعرض الحيوانات أو الطيور أو األســـــــــــــماك للب ودة أو  .3

 أو فت ات اإلضاءة غر  املناسبة.الحرارة الشديدترن 

 تجهز أحواض السمك بمضخات أو أجهزه مشابهة لتوفر  كمية مناسبة من الهواء املذاب.  .4

.تعزل من املنشأة فورا أية حيوانات أو أسماك أو طيور تبدو عليها أعراض املرض و  .5
 
 تعقم أقفاصها أو أحواضها تماما

الطيور واألســــــــــــــمـاك الـذي يحتفظ بـه في املنشـــــــــــــــأة حمـايـة كـافيـة ضـــــــــــــــد التلو  يتعرن حمـايـة مخزون طعـام الحيوانـات أو  .6

 .والرطوبه والحشرات

يحظر في جميع األحوال عرض الحيوانات الخطرة مثل األفاعي، العقارب والعناكب الســــــــــــــامة أو القطط املتوحشــــــــــــــة أو  .7

 القرود للبيع في أي محل.

 بالزبائن كي تبقى في منأى عنهم خاصة األطفال.يجب توفر  حاجز سالمة للحيوانات التي قد تلحق األذى  .8

إزالة أي طر  أو حيوان من املنشـــأة فورا إذا كان يســـبب املضـــايقة واإلزعاج للجر ان لقيامه بإحدا   الدائرةيحق ملفتشـــ ي  .9

 ضجيج مرتفع باستمرار.
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o  الخدمات الصحية ملنشأت تحضير وتقديم الغذاء 

تقدم إدارة الصحة العامة العديد من الخدمات للمتعاملين )أفراد وشركات( عبر املوقع االلكتروني للصحة العامة 

 https://phe.am.gov.ae  :وتتمثل الخدمات في التالي 

 الخدمة الفرعية اسم الخدمة
الفئة 

 املستهدفة
 لالستفسار وصف الخدمة

 ال يوجد خدمة التصريح الصحي
األفراد 

 والشركات

تختص الخدمة بإصدار املوافقات الفنية للتراخيص والتصاريح الصحية 

للمنشأت الغذائية، ذات الصلة بالصحة العامة، املنشات البيطرية وشركات 

مكافحة آفات الصحة العامة وال يسمح بممارسة أي نشاط صحي باإلمارة 

 فقة النهائية للتصريح الصحي من اإلدارة قبل الحصول على املوا

comstat@am.gov.ae  

 ال يوجد طلب تفتيش إستشارة موقع
األفراد 

 والشركات

تختص الخدمة في إصدار موافقة فنية من الصحة العامة على مواقع جديدة 

 بإجراءات الدوائر األخرى للتراخيص والتصاريح الصحية قبل البدء 
comstat@am.gov.ae  

اإلعتماد الصحي ملخططات منشأة 

 قائمة 
 الشركات ال يوجد

تقديم املخططات التفصيلية للمنشأت الغذائية والصحية لالعتماد الصحي 

 الداخلية عند إصدار الترخيص االقتصادي أو في حال التعديل والصيانة
comstat@am.gov.ae  

استرداد الضمان املالي للشحنات 

 الواردة
 الشركات ال يوجد

التقديم علي طلب املوافقة على استرداد الضمان املالي املدفوع للشحنات 

 املفرج عنها بمواني عجمان
fto@am.gov.ae 

 إصدار شهادة صحية بيطرية

إصدار شهادة 

صالحية للحوم 

املبردة من مقاصب 

 اإلمارة

 الشركات
تصدر الشهادة للمنشات العاملة في مجال تجارة اللحوم املبردة والتي تتعامل 

 مع مقاصب اإلمارة
comstat@am.gov.ae  

شهادة إصدار 

تصدير صحية 

بيطرية لخارج 

 الدولة

  comstat@am.gov.ae تصدر الشهادة لغرض تصدير املنتجات الحيوانية خارج الدولة  الشركات

خدمة اعتماد الشركات املساندة 

 للصحة العامة 
 الشركات خدمات فرعية 6

املساندة للصحة العامة مثل شركات تصدر الشهادة إلعتماد الشركات 

التدريب واالستشارات ومنح الشهادات لنظم سالمة الغذاء، شركات تصميم 

املخططات، شركات تنظيف وتطهير خزانات مياه الشرب، مختبرات األغذية 

 الخاصة.

comstat@am.gov.ae  

 طلب إصدار شهادة إتالف مواد

 غذائية
 الشركات ال يوجد

تقديم طلب إلتالف أغذية غير صالحة للتسويق او االستهالك وفقا للقوانين 

 خاصة بشركات إمارة عجمان فقط-واللوائح املعتمدة 
comstat@am.gov.ae  

 األفراد   ال يوجد خدمة ترخيص حيوانات الرفقة
قطة( بعد الكشف البيطري علي -حيازة حيوان رفقة )كلب إصدار ترخيص 

 الحيوان
comstat@am.gov.ae  

شهادة خلو وسائل النقل البحرية 

 من آفات الصحة العامة
  comstat@am.gov.ae إصدار شهادة بخلو السفن التجارية من اآلفات الصحية  الشركات ال يوجد

طلب خدمة مكافحة آفات 

 الصحة العامة باملنازل 
 األفراد ال يوجد

عادية( للمنازل فقط -طلب خدمة ملكافحة آفات الصحة العامة )عاجلة 

 باملناطق املعتمدة
comstat@am.gov.ae  

اعتماد شركات مكافحة آفات 

 الصحة العامة
 الشركات ال يوجد

ال يسمح ألي شركة بالعمل -اعتماد شركات املكافحة للعمل داخل اإلمارة 

 بدون الحصول علي اعتماد مسبق من اإلدارة 
comstat@am.gov.ae  

 إصدار شهادة ملن يهمه االمر 

إصدار شهادات او 

خطابات لبلديات 

وهيئات أخري 

 بالدولة

 الشركات
إصدار شهادات بإفادات مختلفة للجهات الحكومية بالدولة وفقا لإلجراءات 

 املعتمدة
comstat@am.gov.ae  

https://phe.am.gov.ae/
mailto:comstat@am.gov.ae
mailto:comstat@am.gov.ae
mailto:comstat@am.gov.ae
mailto:fto@am.gov.ae
mailto:comstat@am.gov.ae
mailto:comstat@am.gov.ae
mailto:comstat@am.gov.ae
mailto:comstat@am.gov.ae
mailto:comstat@am.gov.ae
mailto:comstat@am.gov.ae
mailto:comstat@am.gov.ae
mailto:comstat@am.gov.ae
mailto:comstat@am.gov.ae
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اعتماد منشأة 

غذائية لخدمات 

 اإلفطار الجماعي

 الشركات
إصدار شهادة اعتماد للمنشاة الغذائية للمشاركة في اإلفطار الجماعي بشهر 

 رمضان مع املؤسسات الخيرية بالدولة
comstat@am.gov.ae  

اعتماد منشأت 

غذائية للتوريد 

للمدارس 

 والحضانات

 الشركات
إصدار شهادة اعتماد للمنشاة الغذائية لتوريد األغذية املعتمدة للمدارس 

 والحضانات باإلمارة 
comstat@am.gov.ae  

 الشركات ال يوجد صحة عامة-خدمة اعتماد مركبة 

ب أن يج-إصدار شهادة استيفاء مركبات األغذية للمتطلبات الصحية الالزمة 

تصدر قبل تشغيل املركبة وان تتوفر داخل املركبة أثناء العمل )مركبات 

 دراجات بخارية للتوصيل(-النقل والتوصيل للغذاء 

comstat@am.gov.ae  

 خدمة تصدير مواد غذائية 

إصدار شهادة 

صالحية تصدير 

 املواد الغذائية 

  comstat@am.gov.ae إصدار شهادة صالحية تصدير للغذاء وفقا لإلجراءات املعتمدة الشركات

إصدار شهادة 

تصدير املواد 

 الغذائية

  comstat@am.gov.ae إصدار شهادة تصدير للغذاء وفقا لإلجراءات املعتمدة الشركات

إصدار شهادة خدمة اإلفراج 

 الصحي للشحنات الغذائية

شحنات واردة مليناء 

 عجمان
 الشركات

إصدار شهادة اإلفراج الصحي للشحنات الغذائية قبل دخولها للدولة 

 والتسويق
fto@am.gov.ae 

شحنات واردة ملوانئ 

 أخري بالدولة
 الشركات

إصدار شهادة اإلفراج الصحي للشحنات الغذائية قبل دخولها للدولة 

 والتسويق
fto@am.gov.ae 

اعتماد مشرف صحي ملنشأت 

 صحية
  comstat@am.gov.ae اعتماد مشرف صحي باملنشأت الغذائية  الشركات ال يوجد

خدمة إصدار ملف التفتيش 

 الصحي 
 الشركات ال يوجد

إصدار ملف التفتيش الدوري من مركز سعادة املتعاملين باملبني الرئيس ي 

 للدائرة
comstat@am.gov.ae  
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 :للمنشأت البيطرية االشتراطات الصحية الخاصة الثاني:الباب 

 األول: الباب في الواردة العامة للشروط إضافة وذلك البيطرية األنشطة من نشاط كل على تطبق الشروط هذه

 :الزينةاالشتراطات الصحية الخاصة لنشاط بيع طيور  .1

  العلوية ةالسد في الطيور  وضع ويمنع 2 م  18عن تقل ال نشأةامل مساحةيجب أن تكون           

  بسهولة للتنظيف القابل السر اميك أو البالط من املنشأة أرضيةيجب أن تكون. 

 الزوايا تكون  أال مراعاة مع السقف حتى فاتح بلون  ويكون  للتنظيف قابل دهان أو بالسر اميك مغطاة تكون  الداخلية الجدران 

 .التنظيف لسهولة حادة الداخلية

  املنشأة حجم مع متناسبةيجب أن تكون التهوية جيدة و. 

   الشركات املعتمدة باإلدارة  احدى  مع بالتعاقد برنامج مكافحة آفات صحية فعال باملنشأة يجب توفر 

  ويتم التخلص الدورى من املخلفات بالطريقة الصحيحة. بالقدم يفتح الذي النوع من غطاء ذات للنفايات حاويات توفر 

  لغسل األيدي مجهزة بالتجهرزات الصحية الالزمة  مناسبة مغسلة توفر 

  غسيل ذو حجم مناسب لتنظيف األقفاص داخل املنشأة  حوض توفر 

  لعمليات التنظيف والتطهر  باملنشأة  وساخن بارد مناسب مياه مصدر توفر 

 ــــنع كافة األقفاص بطريق ــ ـــــمم وتصــ ــ ـــهل تنظيفها وتعقيمهايجب أن تصـ ــ ــ ـــــدأ ة يسـ ــ ـــــع  بطبق متحرك، وتزود ومن مواد غر  قابله للصـ ــ يوضـ

 تحتها الستخدامه كوعاء للفضالت وأن تكون من مواد صلبة قابلة للتنظيف والتعقيم.

  فيها.تحتوي األقفاص من الداخل على نتوءات أو ما من شأنه التسبب في إيذاء الطيور أو الحيوانات التي تعيش  أاليجب 

 أحجام مناسبة وتكون ذات يجب أن تزود األقفاص بمعالف للطعام ومشارب للمياه 

  في جميع األوقات وبصفة عامة تفرغ األطباق بعد استخدامها  املنشأةة في توفر امل دوات واملعداتيجب صيانة وتنظيف كافة األ

 األقل. علىوتنظف مرة واحدة يوميا 

 سم 41×36×61عصفور في قفص حجمه  20سم أو  79×41× 67 حجمه قفص في عصفور  25 من أكث  وضع يمنع 

  التالي:أقفاص الطيور على النحو 

 مساحة لكل طير إضافي املساحة املخصصة  ارتفاع القفص طوله الطير

 2سم 1000 2سم 1500 سم 70 سم 15< طيور صغيرة 

 2سم 2000 2سم 2500 سم 150 سم 30< طيور متوسطة 

 2سم 3000 2سم 4000 سم180  سم 60< طيور كبيرة
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 البيطري  الطبيب على عرضها لحرن املريضة الطيور  لعزل  قفص تخصيص. 

 في وما ....الفري -األوز - البط-الرومي-بأنواعه  الدجاج (اآلدمي لالستهالك تذبح التي األنواع وتمنع الزينة طيور  بتداول  فقط يسمح 

 .) حكمها

 األقفاص أرضيات في ووضعها الجرائد وأوراق الكرتون  استعمال يمنع. 

 باالنقراض املهددة الطيور  أنواع يخص فيما) السايتس (اتفاقية بتطبيق االلتزام. 

 الصقور  وعرض إيواء: 

 .أقفاص في عرضها عدميجب  -

 .يشابهه ما أو بالقماش املبطن الوكر أو الحامل على توضع -

 .الحامل أو الوكر في وتثبيته الصقر رجل وربط الب قع بوضع االلتزام -

 .صقر لكل أدنى كحد سم70 ×70عن تقل ال مساحة تخصص -

 املحظورات: 

 :يلي ما للبيع يعرض أن القواعد هذه تشمله محل أي على يحظر

 البشري  لالستهالك طعام أي. 

 املرخص.ليس لها عالقة بالنشاط  سلعة أي 

 ومعرفة عناية إلى تحتاج التي وخاصة لألطفال الحيوانات يعب. 

 

 :وحيوانات الرفقه األليفة الحيوانات تجارة نشاطلالخاصة اإلشتراطات الصحية  .2

  العلوية السدة في الحيوانات وضع ويمنع ، 2م  18عن تقل مساحة املنشاة أاليجب. 

 ويتم التنظيف بشكل دورى بسهولة للتنظيف القابل السر اميك أو البالط من املنشأة أرضية. 

 الزوايا تكون  أال مراعاة مع السقف وحتى فاتح بلون  ويكون  للغسيل قابل دهان أو بالسر اميك مغطاة تكون  الداخلية الجدران 

 .التنظيف لسهولة حادة الداخلية

 مراوح ) يجــب أن تكون التهويــة بطريقــة تجنــب الحيوانــات الرطوبــة والتيــارات الهوائيــة وتقلــل من انبعــا  الروائح إلى أدنى حــد ممكن

 .ومناسب(بعدد كافى  تكييفات شفط،

  يجب توفر  برنامج مكافحة آفات صحية فعال باملنشأة بالتعاقد مع الشركات املعتمدة باإلدارة 

  الصحيحة.التخلص من النفايات بشكل دورى وبالصورة  مويت بالقدم يفتح الذي النوع من غطاء ذات للنفايات اتحاوي توفر                                     

  لغسل األيدي مجهزة بالتجهرزات الصحية الالزمة  مناسبة مغسلة توفر 
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  غسيل ذو حجم مناسب لتنظيف األقفاص داخل املنشأة  حوض توفر 

  وساخن لعمليات التنظيف والتطهر  باملنشأة بارد مياه مناسب مصدر توفر. 

  القفص، داخل بسهولة والحركة والنوم الوقوف حرية تؤمن أن على الحيوان ونوع لحجم طبقا وذلك املناسبة األقفاص توفر 

     الخشبية. األقفاص إستخدام منعوي بالحيوانات ضارة وغر  للصدأ قابلة غر  مواد من مصنوعة األقفاص وتكون 

  في جميع األوقات وبصفة عامة تفرغ األطباق بعد استخدامها  املنشأةة في ر توفاملعدات املاألدوات و يجب صيانة وتنظيف كافة

                                         األقل. علىوتنظف مرة واحدة يوميا 

  فقط: األمثلةالجداول التالية توضح بعض 

 يمكن أن يوضع فيه الذينوع الكلب  حجم القفص )سم( م

1 58×51×61 Norfolk terrier 

2 61×54×76 Border terrier 

3 67×58×87 Labrador 

4 75×68×107 Rottweiler 

5 82×74×125 Great Dane 

 

 عدد الحيوانات االرتفاع العرض الطول  مساحة األرضية الحيوان

 2سم 3500بحد أقص ى يضاف  3 80 60 100-75 2سم01000 القطط الصغيرة

 إضافيلكل حيوان 

 الحد األقص ى مع رفوف 150 60 120-100 2سم10000 القطط الكبيرة

 

 :بها الخاصة األقفاص في فتوضع حكمها في وما والفئ ان كاألرانب األخرى  الحيوانات أما

 لكل حيوان إضافى عدد الحيوانات مساحة األرضية نوع الحيوان

 300 6  2سم6000  األرانب الصغيرة

 600 2 2سم6000 األرانب الكبيرة

 300 1 2سم600 مستراوالهالفئران 

   أرضيات األقفاص بنشارة الخشب الخشنة أو أي مواد تؤمن الحد األدنى من الشروط الصحية وراحة الحيوانات  فرشيجب توفر

 .أوراق الجرائد واملجالت في األقفاص استعمالبالنسبة للقطط ويمنع  الصحيووضع صندوق للرمل 

  يجب إستخدام مواد تنظيف وتطهر  مناسبة لنوع الحيوان باملنشاة وال تشكل خطرا عليه 
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  بسهولة إليه الوصول من  الحيوان يتمكن بحيث مكان في األقفاص داخل واملياه الطعام أوعية وضعيجب  
 
 التلو  عن بعيدا

 جيدة صحية بمواصفات تكون  أن على باملخلفات

 للحيوانات األذى يسبب أن شأنه من ما أو نتوءات على الداخل من األقفاص تحتوي  أال يجب 

 دون تحصينه بشكل دوري مع توفر  بطاقات التحصرن باملنشأة    القطط أو الكالب أنواع من نوع أي بيع أو عرض يمنع 

 األقفاص خارج املنشأة في طليقة والكالب القطط ترك عدم. 

 املنشأة حدود خارج والقطط الكالب عرض عدم. 

 األطفال وخاصة بالزبائن األذى تلحق قد التي للحيوانات سالمة حاجز توفر  يجب.     

 العمر من أشهر ثالثة دون  حيوان أي عرض يجوز  ال والقطط للكالب بالنسبة. 

 باالنقراض املهددة الحيوانات أنواع يخص فيما) السايتس (اتفاقية بتطبيق االلتزام. 

 املحظورات: 

 :يلي ما للبيع يعرض أن القواعد هذه تشمله محل أي على يحظر

 البشري  لالستهالك طعام أي. 

 املرخص.سلعة ليس لها عالقة بالنشاط  أي 

 ومعرفة عناية إلى تحتاج التي وخاصة لألطفال الحيوانات يعب. 

 :فى شأن  2008لسنة  348رقم  وفقا للقرار الوزارى  قائمة بأنواع سالالت حيوانات الرفقة املحظور استيرادها للدولة

 :الشروط الصحية إلستر اد حيوانات الرفقة إلى دولة اإلمارات العربية املتحدة

 أنواع الحيوانات املحظور إستر ادها للدولة

1 All kind of Pitbull  

2 wolf 

3 Brazilian Fighting Dog (Fila Brasilein ; Brazilian Mastiff) 

4 Argentinian Fighting Dog (Dogo Argentino;Argentinian Mastiff) 

5 American Staffordshire Terriers 

6 Japanese( Tosa Inu;Tosa Fighting Dog) 
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 :الزينة أسماك بيع نشاطل الخاصةاإلشتراطات الصحية .3

  2م  18عن املنشاةتقل مساحة  أاليجب 

 ويكون  للغسيل قابل دهان أو بالسر اميك مغطاة تكون  الداخلية الجدران 

 التنظيف لسهولة حادة الداخلية الزوايا تكون  أال مراعاة مع السقف حتى فاتح بلون  

  مناسب ونوع حجم ذات لألسماك أحواض توفر. 

  ـــكل ــ ـــمك بشـ ــ ـــــة بتنظيف أحواض السـ ـــهيالت الخاصـ ــ ــــليم،يجب أن تتوفر التسـ ـــهيالت تجهرز  ســ ــ ـــمن هذه التسـ ــ على أن تتضـ

 الساخنة.مزود باملياه  في مكان منفصلمناسب لتنظيف االحواض واألدوات واملعدات  حوض

  ملنع دخول الحشرات وفتحات التهويةيجب تركيب شبك معدني ناعم على كافة النوافذ. 

 ــــأةة في ر توفاملعدات املو  األدوات يجب صــــــيانة وتنظيف كافة ـــتخدامها وتنظف مرة واحدة املنشــ  في جميع األوقات بعد اســـ

 األقل. علىيوميا 

  السمكة. طول  من سم 1 لكل ماء ليت  1تخصيص يجب 

  األحواض مياه لتنقية مناسبفلت   توفر يجب. 

  بالهواء الحوض تزويد وأجهزة معدات توفر. 

  يجب توفر  برنامج مكافحة آفات صحية فعال باملنشأة بالتعاقد مع الشركات املعتمدة باإلدارة 

  باملنشأه جيدة وتهوية إضاءة توفر. 

  الصحيحة.بالقدم ويتم التخلص من النفايات بشكل دورى وبالصورة  يفتح الذي النوع من غطاء ذات حاوية للنفايات توفر                                     

 الحشرات دخول  ملنع التهوية وفتحات النوافذ كافة على ناعم معدني شبك وضع يجب. 

  وساخن. بارد مياه مصدر توفر  مع لأليدي مغسلة توفر 

 باالنقراض املهددة األسماك أنواع يخص فيما) السايتس (اتفاقية بتطبيق االلتزام. 

 املحظورات: 

 :يلي ما للبيع يعرض أن القواعد هذه تشمله محل أي على يحظر

 البشري  لالستهالك طعام أي. 

 املرخص.سلعة ليس لها عالقة بالنشاط  أي 

 ومعرفة عناية إلى تحتاج التي وخاصة لألطفال الحيوانات يعب. 
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 )العياده البيطرية ـ املستشفىالعالجيه والتشخيصيه البيطرية الشروط الفنيه والصحية للمنشأت  .4

 املختبرالبيطرى(البيطرية ـ 

 .العالجية والتشخيصية تن الشروط الفنية والصحية للمنشأبشأ 2014( لسنة 117لقرار الوزاري رقم )ل اوفق

 الشروط العامة  أوال:

 إدارة الث وة الحيوانية. – من وزارة التغر  املناخى والبيئة موافقة مبدئيةيجب الحصول على  .1

  النشاط باملوقع. إدارة الصحة العامة إلقامة الحصول على موافقة يجب .2

 لبيطرية من قسم الرقابة البيطرية لتأسيس وتشغيل العيادات ا استيفاء الشروط املطلوبة يجب .3

 

عند التقدم للحصول على ترخيص نشاط مستشفى بيطري يجب أن يحتوي املبنى على املرافق التالية: غرفة استقبال، غرف  .4

للمختبر، غرفة لألشـــعة، صـــيدلية، مرافق صـــحية، غرفة الســـتراحة العاملين وأن فحص، صـــالة عمليات، غرفة إيواء، غرفة 

كما يجب اإللتزام بالشـــروط الفنيه والصـــحيه الوارده في القرار  شـــفىيتوفر بها عدد مناســـب من املختصـــين لكل وحدة باملســـت

 .2014( لسنة 117رقم)الوزاري 

عليمات أو من تدارة ضـــرورة االلتزام بتعليمات قســـم الرقابة البيطرية بشـــأن األدوية املمنوعة أو املقيد تداولها وكل ما يصـــدر من اإل  .5

 تعاميم متعلقة بممارسة النشاط.

طات واتخاذ االحتياوفقا للنموذج املعتمد من الوزارة ضــــــــــــــرورة إبالغ قســــــــــــــم الرقابة البيطرية عن جميع األمراض املعدية والوبائية  .6

 الالزمة ملنع انتشارها.

 عند الطلب.ستندات والسجالت وتقديمها للجهات الرقابية يجب االحتفاظ بكافة امل .7

 واملعدات.االلتزام بالصيانة الدورية للمباني  .8

 الشروط الخاصة: ثانيا:

 الشروط الخاصة باملوقع  .1

  والصحية.الضوابط واملعاييرالفنية  محققا لكافةيجب أن يكون املوقع 

 والصحية.املباشر من املرافق التعليمية شأت البيطرية العالجيه فى الجوار ان التكون املن 

 البيطرية فى مكان مناسب يسهل الوصول إليه ان يكون موقع املنشأه 

 الشروط الخاصة باملبنى .2
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 د وتصــــــميم يســــــمح ـــب بســــــهولة  يجب أن يكون املبنى الذي توجد به العيادة ذو بناء جيِّ ــ ـــحي املناسـ ــ ـــــراف الصـ تنظيفه وتعقيمه واإلشـ

 عليه.

 ناسب مع نوع النشاط وحجم العمل.تيجب توفر  عدد كاف من الغرف بالعيادة بحيث ت 

  وقابلة للغســــــليجب أن تصــــــمم األرضــــــيات والجدران واألســــــقف من مواد غر  ماصــــــة  
 
والتعقيم، بحيث تكون األرضــــــيات مائلة ميال

 يسمح بتصريف السوائل.
 
 كافيا

  شبكة صرف صحي تكون األرضيات مائلة ميال كافيا يسمح بتصريف السوائل وأن توضع محابس على املصارف منعا  توفر في حال

 للروائح. 

  ريجب أن تقفل جميع الزوايا برن الجدران واألرضــــــيات واألســــــقف  لت اكم األوســــــاخ ولســــــهولة  وأن تقعِّ
 
 منعا

 
أينما كان ذلك مناســــــبا

 في غرف العمليات وغرف الفحص(. )كماالتنظيف 

  رباء مآخذ الكهيجب أن تكون جميع توصـــــــــــــيالت املياه والكهرباء داخل الجدران أو تحت األرضـــــــــــــيات، كما يجب توفر  عدد كافي من

 املحمية بالقرب من املعدات املستخدمة.

  العامة.آفات الصحة يجب مراعاة التصميم الجيد للمداخل واملخارج بحيث تمكن من السيطرة على الحيوانات وتمنع دخول 

  غرفة للتصوير باألشعة يجب تجهرزها بجدران ذات حماية خاصة من اإلشعاع. توفر في حال 

 الداخلية: التجهرزات .3

 .يجب أن تكون جميع املداخل ذاتية اإلغالق ملنع الحشرات والقوارض والطيور من الدخول 

 .يجب توفر  إضاءة كهربائية كافية في جميع غرف العيادة مع إعطاء اهتمام خاص لغرف االختبار وغرف العمليات 

  الكريهة. ائحمن الرو يجب توفر  تهوية كافية بداخل العيادة لتجديد الهواء والتخلص 

 .يجب توفر  مياه كافية صالحة للشرب تحت ضغط كاف 

 .يجب تركيب عدد كاف من سخانات املياه لتوفر  املياه الساخنة ألغراض التنظيف 

 حيحة وتزود بأغطية محكمة اإلغالق.يجب تركيب جميع خزانات املياه بالطريقة الص 

 

 التنظيم الداخلي للعيادة:  .4

 االستقبال:غرفة  4.1

  2م 12التقل مساحتها عن  كافية إلستقبال املراجعرن مع الحيوانات الخاصة بهمالغرفة  مساحة تكون يجب أن. 

  العيادة.يجب أن تكون الغرفة منفصلة ومصممة بطريقة تمنع دخول الحيوانات إلى غرف 

  االستقبال.يجب أن تحفظ السجالت الخاصة بالحيوانات في مكان خاص وبشكل منتظم في غرفة 

 ": فحص وعالج الحيوانات األليفة " حيوانات الرفقةصالة   4.2
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  يجب أن تحتوي على طاولة مجهزة ومصــــــــــنوعة من معدن غر  قابل للصــــــــــدأ، وال تحتوي على زوايا حادة أو أي تجاويف وتضــــــــــمن

 أعلى معدالت املمارسة البيطرية الصحية وكذلك سهلة التنظيف والتعقيم.

 ــــبـــة للعـــاملرن يجـــب أن تحتوي على خزانـــة لحفظ أدوات ومعـــ ــ ــ ــ ــ ـــالمـــة بـــالنســ ــ ــ ــ ــ ــــيطرة على الحيوان والســـ ــ ــ ــ ــ دات الفحص والعالج والســ

 بالعيادة.

 .يجب أن تزود بأوعية خاصة للتخلص السليم من النفايات الطبية والخطرة 

  يجب توفر  مغســــــــــــلة لأليدي مزودة بمصــــــــــــدر للمياه الباردة والســــــــــــاخنة مع توفر  الصــــــــــــابون الســــــــــــائل املضــــــــــــاد للبكتر يا واملناديل

 الورقية.

 .يجب توفر  جهاز لتعقيم املعدات املستخدمة 

 :غرفة التدخل الجراحى()العمليات صالة  4.3

  حجم وطبيعة العمل. وتناسب معيجب توفر  طاولة مخصصة إلجراء العمليات وأن تكون سهلة الغسل والتعقيم 

 الجراحى.زمة للتدخل ال يجب توفر  املعدات واألدوات ال 

  والعالج فحصالجراحة منفصلة عن غرف اليجب ان تكون صاالت. 

  يجب توفر  مغســــــــــــــلة لأليدي من النوع الذي يفتح باألرجل أو املرفق مع تزويده بالصــــــــــــــابون الســــــــــــــائل املضــــــــــــــاد للبكتر يا واملناديل

 الورقية.

  جهاز لتعقيم املعدات املستخدمة. يجب توفر 

 .يجب توفر  مصدر إضاءة كشافة خاصة بالعمليات 

  ــــبـــة للعـــاملرن يجـــب أن تحتوي ــ ــ ــ ــ ـــالمـــة بـــالنســ ــ ــ ــ ــ ــــيطرة على الحيوان والســـ ــ ــ ــ ــ على خزانـــة لحفظ أدوات ومعـــدات الفحص والعالج والســ

 بالعيادة.

 .يجب أن تزود بأوعية خاصة للتخلص السليم من النفايات الطبية والخطرة 

 :غرفة إيواء ونقاهة الحيوانات املعالجة 4.4

 ألعداد الحيوانات وطبيعتها. ومناسبة يجب أن تكون كافية 

  يجب أن تزود بأقفاص مناســــــــــــبة ومصــــــــــــممة بطريقة تضــــــــــــمن ســــــــــــهولة التنظيف والتعقيم وال توجد بها نتوءات داخلية يمكن أن

 تسبب األذى للحيوانات.

 .يجب أن تزود األقفاص بعدد كاف من املعالف واملشارب 

  وانات.الحيشار العدوى برن وأن تتخذ جميع اإلجراءات الصحية ملنع انت حدهيجب أن يوضع كل حيوان في قفص منفصل على 

 .يجب إزالة الحيوانات النافقة فورا والتخلص السليم منها مع ضرورة غسل وتعقيم األقفاص بالصورة املناسبة 
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  توفر  غرفة أو وحدة منفصلة للتشريح( يتم تشريح أية جثة نافقة إال في املكان املخصص لذلك أاليجب(. 

 :غرفة املختبر 4.5

  ـــــة تقوم ــ ــــسـ ــ ـــــتخدم لهذا يطلب من أي مؤســ ــ ــلة تسـ ــ ــ ــــات املخب ية أن تحتفظ بغرفة منفصــ ــ بأجراء أو يتوقع أن تقوم بأجراء الفحوصــ

 الغرض فقط.

 .يجب أن تحتوي الغرفة على طاولة مختب  وحوض ومصدر للمياه الساخنة والباردة 

  الضوئي، معدات فحص الدم واالختبارات السر يولوجية، معدات  )املجهريجب تزويد املختب  باملعدات واألدوات الضرورية مثل

 كحد أدنى. بيولوجية(الزرع امليكروبي، حاضنة، جهاز تعقيم، موقد لهب، مرزان حساس وكابينة زرع 

 .يجب تزويد املختب  بثالجة لحفظ العينات ومحاليل االختبار 

 .يجب تدوين جميع االختبارات وتعليقها في مكان واضح 

 تجرى جميع الفحوصات من قبل فني مختص. يجب أن 

 .يجب التخلص من النفايات املختب ية بالطرق السليمة 

 غرفة األشعة: 4.6

 .يجب أن تتوفر فيها كافة إجراءات السالمة للحماية من اإلشعاع 

 .يجب تثبيت عالمة التحذير من اإلشعاع على بوابة الغرفة 

 املخولرن. يجب وضع عالمة تحذيرية بعدم الدخول إال لألشخاص 

  يجب توفر  عدد كاف من واقيات الصـــــــــدر والقفازات املشـــــــــربة بالرصـــــــــاص لحماية العاملرن من خطر اإلشـــــــــعاع ووضـــــــــع مقياس

 الجرعات اإلشعاعية على زي العاملرن.

 .يجب أن تجرى عمليات التصوير اإلشعاعي بواسطة أشخاص مؤهلرن 

   .التخلص السليم من النفايات املتعلقة باإلشعاع 

 .ضرورة استخدام أشعة التصوير حسب التعليمات اإلرشادية املرفقة مع األجهزة 

 .يجب توفر  أدوات غر  يدوية ألحكام السيطرة على الحيوان أثناء تصويره 

 الصيدلية )مكان حفظ األدوية(: 4.7

  حجم العمل.من مواد مناسبة غر  قابلة للصدأ تتناسب مع  –لوضع األدوية عليها  –يجب تأثيث الصيدلية بأرفف 

  م بالنسبة لألدوية التي تحفظ على األرفف.°25تزيد درجات الحرارة عن  أاليجب 

  م أو تحت درجة التجمد. °8يجب توفر  ثالجة لحفظ بعض األدوية التي يتطلب تخزينها درجات حرارة أقل من 

 ر.يجب تخصيص خزانة محكمة اإلغالق لألدوية املخدرة والسامة وملصق عليها عالمة الخط 
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 املرافق الصحية: 4.8

 .يجب توفر  عدد كاف من املرافق الصحية مزودة بمغاسل أيدي وصابون سائل مضاد للبكتر يا ومناديل ورقية 

 .يجب توفر  خزانة لوضع املتعلقات الشخصية للعاملرن 

 .يجب توفر  خزانة منفصلة لوضع أدوات التنظيف واملنظفات واملعقمات 

  العيادة كسكن للعاملرن.يمنع منعا باتا استخدام 

 والسالمة:معدات األمان   4.9

  املعتمدة. واملطابقة للمواصفاتيجب توفر  عدد كاف من طفايات الحريق 

 .) يجب توفر  محاليل مناسبة لغسل العيون )وبخاصة في املختب 

 .يجب توفر  صندوق إسعافات أولية بالعيادة 

 مكافحة الحشرات والقوارض: 4.10

  تتناسب مع سعة العيادة.يجب توفر  مصائد حشرات 

 .يجب تركيب مراوح شفط ذاتية اإلغالق ومحمية بشبك معدني من الخلف 

 لسجالت:ا 4.11

  العاملرن باملنشأهوالفنيرن لكافة األطباء  صادرة من الجهات املختصةالشهادة مزاولة مهنة الطب البيطري. 

 .شهادة ترخيص مزاولة مؤسسة بيطرية صادرة من الجهات املختصة 

  معتمدة.يات الطبية والخطرة ساري املفعول مع جهات للتخلص من النفاعقد 

 الدائرةمن  عقد ملكافحة الحشرات والقوارض ساري املفعول ومن شركة معتمدة. 

  خ.... الالسجالت الخاصة باملعالجة، التحصينات، النفوق. 

 .بطاقة تفتيش املنشأة 

 اإلشتراطات الصحية الخاصة بتجارة األدوية البيطرية .5

  لصيدليات البيطرية:الصحية الخاصة با اإلشتراطات 5.1

 .بشأن الشروط الفنية والصحية للصيدليات البيطرية 2009لسنة  (617وفقا للقرار الوزارى رقم )
 يجب اإللتزام بالشروط األتية:

 من قبل وزارة التغر  املناخى والبيئه أن يشرف عليها طبيب بيطرى مرخص 

  لحجم النشاط وكمية املستحضرات البيطرية املعروضة للتداول.أن تكون املساحة كافية 
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 وأن يكون كل من الطالء واإلضــــــــــــــاءة  لإلحت اق،ن مادة مماثلة غر  قابلة أن يكون البناء والســــــــــــــقف من الخرســــــــــــــانة املســــــــــــــلحة أو م

 والتكييف والتهوية بحالة جيدة 

  والتعقيم.أن تكون األرضية والجدران من مادة سهلة الغسل 

  اليكون متصال أومفتوحا على سكن أوعقار أومنشأه أخرى.أن 

  ـــم من 30أرفف أوخزائن لوضـــــــــــــع األدوية على أن تكون األرفف على إرتفاع اليقل عن  توفر ــ ــ ــ ــ ـــعة  األرض، وأال تكون ســ ــ ــ ــ ــ ـــة ألشــ ــ ــ ــ ــ معرضــ

 الشمس ويحظر وضع الكراترن الخاصة باألدوية على األرض مباشرة

  بقية  أن تكون معزولة تماما عن والســـموم، علىية وخزانة لحفظ املبيدات البيطرية ثالجة لحفظ الطعوم واألمصـــال البيطر  توفر

 خزائن األدوية.

  ٍإسم الدواء تاريخ إنتهاء الصالحية . املستودع،يجب أن تكون األدوية وجميع املستحضرات البيطرية مدون عليها ٍإسم 

 الصادرة من الجهات املختصة أن تتوفر الوسائل االزمة لإلطفاء حسب تعليمات األمن والسالمة 

  ويتم التخلص منها بشكل دورى وبالصورة الصحيحة.توفر وعاء مناسب مغلق خاص باملخلفات 

  الدوريةتوفر الشروط الصحية والنظافة. 

 :السجالت 

 .شهادة مزاولة مهنة الطب البيطري صادرة من الجهات املختصة 

 املختصة. شهادة ترخيص مزاولة مؤسسة بيطرية صادرة من الجهات 

 .فواتر  البيع والشراء لألدوية البيطرية والوصفات الدوائية 

 .عقد للتخلص من النفايات الطبية والخطرة ساري املفعول ومن الشركة معتمدة 

  الدائرةعقد ملكافحة الحشرات والقوارض ساري املفعول ومن شركة معتمدة من. 

 .بطاقة تفتيش املنشأة 

 :املحظورات 

  قبل الحصول على الت خيص من الوزارةيعمل بها طبيب بيطرى يحظر على الصيدلية أن 

  يع العينات يحظر ب املصـــدر، كمايحظر على الصـــيدلية البيطرية بيع املســـتحضـــرات منتهية الصـــالحية أو محظور تداولها أوغر  معلومة

 الطبية املجانية

  من شركات غر  مرخص لها من الوزارة بمزاولة النشاطيحظر على الصيدلية البيطرية شراء مستحضرات بيطرية 

  يحظر على الصـيدلية القيام بأى أنشـطة عالجية خارج إختصـاص الصـيدلية كالكشـف البيطرى على الحيوانات أوتقديم العالج لها بما

 فى ذلك أخذ العينات املختلفه منها.
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 اإلشتراطات الصحية الخاصة باملستودعات البيطرية: 5.2

 بشأن الشروط الفنية والصحية ملستودعات األدوية البيطرية 2010لسنة  (383وفقا للقرار الوزارى رقم )

  األتية:يجب اإللتزام باإلشتراطات البيطرية إضافة للشروط الخاصة بالصيدليات 

 .وضع لوحات إرشادية على املداخل أو املمرات للداللة على أصناف املواد املخزنة .1

 .للمستودع بيع املستحضرات البيطرية بالتجزئة للجمهور ويقتصر البيع بالجملة فقط اليجوز  .2

يجب على مسؤول املستودع اإلحتفاظ باملستحضرات البيطرية املراقبة واملخدرة بخزينة أمنة وإتباع إجراءات الوزارة الخاصة   .3

بيعها إال للجهات الحكومية أو الخاصة أوالعيادات أو املستشفيات البيطرية املرخص لها  املستحضرات واليجب بتنظيم تداول تلك

 .. بإستخدام هذه املواد

 الحيوانات: وأغذية األعالف اإلشتراطات الصحيه الخاصة بنشاط تجارة .6

  األعالف استر اد نشاط ممارسة حالة في بالكامل ومجهز مؤثث مكتب توفر. 

 يكون جيد التهوية وفقا لنوع  وأن ،2م  60عن التقل لالستر اد املستودع مساحة أما 2م  18عن تقل ال والتجارة للبيع املنشأة مساحة

 املواد.

  البيئي. للتلو  تؤدي التي لألنشطة مجاور  غر  املخزن  يكون  أن على األعالف وعرض لتخزين مناسب مخزن  توفر 

  األخرى  والفطريات العفن لنمو منعا وذلك خاصة لعناية تحتاج التي والخيول  الهجن أعالف حفظ حالة في الشروط املناسبة توفر. 

 الضارة والحشرات للقوارض منعا للتشقق قابلة غر  صلبة مواد من تكون  أن يجب املخزن  وجدران أرضيات. 

 األرضية مستوى  عن مت  4-3السقف ما برن  ارتفاع يكون  أن على النشاط حجم مع تتناسب أن يجب املخزن  مساحة. 

 أرضية عن ترتفع أن على للصدأ قابلة غر  مواد من وقواعد مواضع إنشاء بل مباشرة املخزن  أرضية فوق  العلف أكياس وضع عدم 

 .سم 20 عن يقل ال بما املخزن 

 اآلفات. دخول  ومنع الخارج إلى الغريبة الروائح لتصريف الناعم السلك من بشبك مغطاة تكون  أن يجب املخزن  نوافذ 

  على كل كيس أو عبوه لألعالف وتطبع البطاقة مباشــرة على الكيس أو العبوة أو تلصــق عليها بطريقة يصــعب بيانات يجب وضــع بطاقة

إزالتهـــا وتكون البطـــاقـــة بـــاللغترن العربيـــة واإلنجلرزيـــة على أن تكون الحروف واألرقـــام بكجم كـــاف يضــــــــــــــمن الفهم الكـــامـــل لجميع أجزاء 

 النص.

 : تىالبيانات األ بطاقةيجب أن تضم 

o أو املستوردة. /اسم وعنوان الشركة املصنعة و 
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o  وما إذا كان الهدف من العلف االســـــــــتخدام  لها،معلومات موجزة عن أنواع الحيوان أو الطيور التي تعتبر نوع العلف مناســـــــــبا

 كعلف كامل أو علف مكمل.

o  غرام أو الغرام(. )بالكيلو الوزن الصافي 

o الرطوبة( محددة بالنسبة املئوية.- الرماد – الخام األلياف- الخام الدهون - الخام )الب وترنالغذائية  قيمةتحليل ال 

o .تاريخ اإلنتاج وتاريخ انتهاء الصالحية 

o .يجب ذكر املكونات التي تدخل في تركيب األعالف 

  مســـؤولة عن صـــالحية املواد املكونة واإللتزام بالقرار الوزارى رقم الشـــركات التي تعرض للبيع أي علف حيوانات تربية  /املؤســـســـات

 بشأن تتبع وإست داد األغذية واألعالف. 2012( لسنة 163)

  يجب إتالف أي كيس أو عبوة فاســـــــدة وأي كيس أو عبوة أو شـــــــحنة من األعالف إذا اتضـــــــح من الكشـــــــف عليها أ ها فاســـــــدة بالدرجة

 املعنية. جهةتهالك الحيواني واثبات ذلك من الالتي ال يمكن اعتبارها صالحة لالس

 البيطرية. رقابةيجب إتالف األعالف التي انتهت صالحيتها تحت إشراف قسم ال 

  املكونة لألعالف ومصادرها متى ما طلب منها ذلك. عن املوادتقدم الشركات املصنعة لألعالف تقريرا مفصال 

  املصانع:اشت اطات املواد الخام التي تدخل في تركيب األعالف املركزة املستوردة واملنتجة في 

 تحتوي املواد الخام األولية على مشتقات لحم الخنزير. أال 

 من مكونات الدم املجفف ومنتجاته. أن تكون خالية 

  في تغذية الدواجن.أن تكون خالية من مخلفات الحيوانات وكذلك العالئق املركزة املستخدمة 

  النافقة أو  والحيوانات واملواد التالفةال يجوز استعمال محتويات األحشاء الداخلية للحيوانات ومخلفات املجازر في تصنيع األعالف

 املعدومة.

  حولية، كال يجوز اســــــــــــــتخدام مخلفات مصــــــــــــــانع الخمور في تصــــــــــــــنيع العالئق أو أي منتجات تؤثر في تخمر  العالئق وتحويلها إلى مادة

 وعدم استخدام النباتات املخدرة أو املنتجة للمخدرات.

  ِّية واملواد املسببة للسرطان واملواد املشعة.عدم استخدام املواد الضارة كاملعادن الثقيلة واملواد السم 

 ( أن تكون خــاليــة من املواد األســــــــــــــت ويــديــهSteroidsالضـــــــــــــــارة كــالهرمونــات الــذكريــة مثــل التســــــــــــــتســــــــــــــت ون والهرمونــات )  األنثويــة مثــل

 األست وجرن والب وجسيت ون الطبيعي واملواد الكيمائية الضارة مثل مركبات األيودين ... وغر ها.

  ـــــيكلرن )أن تكون خالية من املضــــــــــادات الحيوية ذات التأثر  طويل املدى مثل ــ ( أو الكلوروامفينوكول وما شــــــــــابه Tetracyclineالتت اســـ

 ذلك والتي تخزن في جسم الحيوان.

  تكون خالية من املواد املسببة للحساسية لإلنسان أو الحيوان.أن 

 .يمكن استخدام األسماك ومخلفاتها والحيوانات البحرية 
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 :بيان فترات صالحية أغذية الحيوانات األليفة ودرجة التخزين 

# 
 الصالحية درجة التخزين الفئة

 أشهر18 م25 للحيوانات مخصص- املكسرات والحبوب والبذور منفصلة ومخلوطة 1

 شهرا 12 م25 للحيوانات مخصص- جميع أصناف البسكويت 2

 شهرا18 م25 للحيوانات مخصص- األغذية املجففة والتي على شكل كرات 3

 أشهر24 م25 للحيوانات مخصص- اللحوم املعلبة 4

 أشهر24 م25 اللحوم املعلبة و/أو منتجات املقصب الثانوية مع الخضار و/أو الحبوب 5

 أشهر12 م25 لحوم أو أسماك مجففة 6

 أشهر12 م25 جلود وعظام مجففة 7

 أشهر9 م18- لحم مجمد /أو املنتجات الثانوية للمقاصب/مصانع تجهرز الدواجن )بأي شكل( 8

 أشهر12 م25 أغذية شبة ناعمة مزودة في أكياس بالستيك في محيط ثاني أكسيد الكربون  9

10 
 مخصص - والشكوالته والسكر واملكسرات ... الخ.الحلويات التي تشمل الحليب 

 للحيوانات
 أشهر18 م25

 يوم 12 م4-1 مخصص للحيوانات – اللحوم املب دة 11

 أيام 7 م4-1 مخصص للحيوانات – الدواجن املب دة 12
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 :الحية الحيوانات لنقل الصحية الشروط .7

فى شأن االئحة التنفيذية  2018لسنة  467القرار الوزارى رقم  بالحيوان،بشأن الرفق  2007( لسنة 16وفقا للقانون االتحادي رقم )

 لهذا القانون 

 والزوائد الشقوق  من خالية والجوانب األرضيات تكون  وأن مناسبة مساحة وذات التهوية جيدة الحيوانات نقل عربات تكون  أن يجب 

 املركبة مساحة مع يتناسب ال بما الحيوانات من كبر ة أعداد وضع وعدم النقل، أثناء الحيوانات إصابة لتفادي كاملسامر  املعدنية

 .النقل أثناء اإلجهاد عوامل لتفادي وذلك

 الخارجية املؤثرة للعوامل للضررواألذى تعرضهم دون  الحيوانات نقل عملية أثناء املناسبرن واملاء الغذاء تأمرن يجب. 

 باملعدات تجهرزات مع نقله املراد الحيوان لنوع ومالئم خاص بشكل مصممة تكون  أن الحية الحيوانات نقل بعربات يراعى أن يجب 

 .للحيوان والنفوق  واألذى الضرر  إلحاق وتجنب .النقل اءنأث الحيوان راحة لضمان الالزمة واألدوات

 للحيوانات نفوق  أو جروح أو أضرار إحدا  لتجنب املناسبة واألدوات املعدات استعمال يجب الحيوانات وتنزيل تحميل عملية أثناء. 

 بعضها عن األنواع فصل يجب بل العربات بنفس مختلفة أنواع ذات حيوانات نقل عدم يجب. 

 للعربة توقف محطة أول  عند النافقة الحيوانات وإزالة الرحلة أثناء املريضة الحيوانات عزل  يجب. 

 الغذائية للمواد الصحية للشروط مستوفي مكان في توضع بل الحية الحيوانات نقل عربات أرضية على األعالف وضع عدم يجب. 

 جوانب إغالق عدم ويجب األغنام لنقل املخصص املكان من باألعلى واقي غطاء وضع يتم أن الصيف بأيام الحيوانات نقل عند يراعى 

 .املناسبة التهوية وضمان النقل أثناء الحرارة درجة الرتفاع تفاديا النقل سيارة

 الحيوانات نقل بعربات الخ ... الكيميائية واملوادالغاز  اسطوانات (مثل العامة الصحة على والخطرة الضارة املواد نقل عدم يجب. 

 

 :بياض( –)الحم الصحية ملزارع تربية وإنتاج الدواجن  االشتراطات .8

 فئات املزارع من حيث سعتها اإلنتاجية:أوال : 

، بيوت تربية ومذبح آلي. مزارع الفئة األولى: .1
 
 ذات سعة إنتاجية ال تقل عن مليوني طر  سنويا وتحوي مفقسا

 ذات سعة إنتاجية تقل عن مليوني طر  سنويا وال يوجد ضمن منشآتها مفقس أو مذبح آلي.مزارع الفئة الثانية:  .2

 ( مليون طر  سنويا وال تحتوي على مذبح آلي.2-1ذات سعة إنتاجية برن ) مزارع الفئة الثالثة: .3

 ذات سعة إنتاجية أقل من مليون طر  وال تحتوي على مفقس أو مذبح آلي.مزارع الفئة الرابعة:  .4

 ت.ا: مزارع إنتاج بيض املائدة أو بيض التفقيس وتستخدم األقفاص أو الت بية األرضية بكافة السعمزارع إنتاج البيض .5
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لت اخيص مثل هذه ا الدائرة منح: وهي مزارع الت بية لألنواع األخرى من الطيور كالســــــــــــــمان والحبش وغر ها وتتولى املزارع اإلنتاجية .6

 سواء بشكل مؤقت أو دائم.

 موقع إقامة املزارع: :ثانيا 

 لقربه من طرق املواصالت وسهولة الوصول إليه. .1
 
 يجب اختيار املوقع طبقا

من الفئات األولى والثانية والثالثة والخامسة وال يقل عن  للمزارع( كم 5تكون املسافة برن مزرعة وأخرى بما ال يقل عن ) .2

 ة من جميع االتجاهات.( كم برن مزارع الفئة الرابع1)

 15املواقع املناســــــــبة إلقامة مزارع الدواجن ويفضــــــــل أن تكون املســــــــافة برن املزرعة واملدينة ال تقل عن  دائرةأن تحدد ال .3

 كيلومت .

 :ثالثا: التصاميم ومواد البناء 

 يفضل تصميم كافة فئات املزارع من نوع محكم اإلغالق للتحكم بالتهوية والحرارة. .1

الت بية باتجاه الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي بحيث يسقط الجزء األكب  من أشعة الشمس على سطح  تصمم بيوت .2

 البيت.

ســــم( ذات وجه مصــــقول وميل مناســــب لكي تســــمح 8تكون كافة أرضــــيات البيوت من مادة إســــمنتية ال يقل ســــمكها عن ) .3

حقلية. يفضـــــــــــل أن تكون أرضـــــــــــية البيوت مرتفعة عن بخروج ماء الغســـــــــــيل والتنظيف عب  فتحات للتصـــــــــــريف تؤدي إلى خزانات 

ســــــــــــــم( وتبطن جميع جدران البيوت من الداخل بطبقة خفيفة من اإلســــــــــــــمنت في حال اســــــــــــــتعمال 30-20ســــــــــــــطح األرض بمقدار )

 الطابوق للبناء.

تكون جميع أســـــــــــــطح البيوت من مواد عازلة ويكون الســـــــــــــطح الخار ي مائال من جهة أو من جهترن ويفضـــــــــــــل أن يكون من  .4

مادة عاكسة ألشعة الشمس ويت ك فراغ برن السقف الخار ي والسقف الداخلي للمساعدة على العزل الحراري والتكيف بدرجة 

 حرارة البيت

تكون الســــــــقوف الداخلية مســــــــتوية وأيضــــــــا من مادة عازلة للحرارة ومحكمة اإلغالق ويفضــــــــل أن تكون من املواد القابلة  .5

 للغسل والتعقيم.

بيوت في الوحدة اإلنتاجية  (4أو  3لكبر ة أن تصمم على شكل وحدات إنتاجية متباعدة بما ال يقل عن )يفضل في املزارع ا .6

 م( برن بيوت الت بية في جميع الفئات.15م( برن الوحدات. يجب ترك مسافة ال تقل عن )500الواحدة بمسافة تبعد )

واســــتعمال صــــفائح التب يد الصــــحراوي بما ال تقل عن يفضــــل إقامة نظام للتهوية والتب يد على أســــاس الضــــغط الســــالب  .7

 ( ساعة لكل طن طيور حيه أو ما يناسب ذلك.3قدم 10000دورة تغر  هوائية )

 (.2قدم 10وات( لكل ) 100يستعمل نظام إضاءة كافي ويفضل اإلضاءة باملصابيح العادية ) .8
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ى ال يســـــــبب ضـــــــررا للطيور أو البيئة ويتخذ جميع إقامة نظام للتحكم بالحرارة والتدفئة بواســـــــطة الهواء أو وســـــــيلة أخر  .9

 االحتياطات ملكافحة الحريق والسيطرة عليه.

 م( لتأمرن تهوية مناسبة.2,5يكون ارتفاع السقف الداخلي بما ال يقل عن ) .10

 يصمم ملحق مغلق يرتبط مع البيوت الكبر ة للتحكم بالبيت وتخزين كميات محدودة من األعالف املستعملة للت بية. .11

 تقام املكاتب واملخازن بشكل منعزل وبعيدة عن مزارع الت بية. .12

 دائرةيعمل نظام التصريف لكافة مزارع الت بية ويتفق مع الجهات املختصة في ال .13

يجب توفر  أحواض لتعقيم األرجل عند مداخل البيوت وحوض رئيســـــــــ ي لتعقيم الســـــــــيارات ويمكن إقامة حوض مركزي  .14

 بية.لغسل وتعقيم أدوات ولوازم الت  

 يجب توفر  وحدة ملعالجة املياه في املزارع الكبر ة. .15

 بناء مخازن منفردة لألعالف واألدوية واألدوات واملستلزمات. .16

 م(.500عن بيوت الت بية بما ال يقل عن ) منعزل وبعيدايبنى املفقس بشكل  .17

ـــحية البي ية املعتمدة فلتصـــــــــــميم مســـــــــــلخ ملحق باملزرعة يجب إقامته بمكان منعزل وتتوفر فيه جميع الشـــــــــــروط  .18 ــ ــ ــ ي الصــ

 م(.500وتكون املسافة برن املسلخ وأقرب حظر ة بما ال يقل عن ) دائرةال

توفر  وحـــدة توليـــد كهربـــاء احتيـــاطي تعمـــل تلقـــائيـــا عن انقطـــاع التيـــار الكهربـــائي للمحـــافظـــة على الـــدواجن والتطعيمـــات  .19

 وغر ها.

 تربية الدواجن: : شروطرابعا 

 تستخدم صيصان من قطعان خالية من األمراض الوبائية واملعدية أو التي تؤثر على الصحة العامة. .1

ال يجوز اســـتخدام الصـــيصـــان للت بية إال بعد التأكد من جفافها داخل املفقس واســـتكمال نموها وقدرتها على تناول املاء  .2

 يصان التي تعاني من تشوهات خلقية.والغذاء وتستبعد كافة الص

تهيأ جميع الشــروط املالئمة الســتقبال الصــيصــان في بيوت الت بية من حرارة وتهوية وفرشــه جافة نظيفة مكونه من مادة  .3

 ناعمة كنشارة الخشب وتوضع أجهزة لقياس درجة الحرارة في البيت.

ـــــتمرار بع .4 ـــــافي النظيف والعلف النظيف في مناهل ومعالف نظيفة ويحرص على نظافتها باسـ ـــــتعمال د ايقدم املاء الصـ السـ

 سواء  في األنظمة اليدوية أو اآللية.

ـــتبعــاد وكميــات العلف  والنفوق يوضــــــــــــــع عنــد بــاب كــل بيــت للت بيــة بطــاقــة يــذكر فهــا التواريخ وعمر الصــــــــــــــيصـــــــــــــــان  .5 ــ ــ ــ ــ واالســـ

 املستخدم واألدوية والتطعيمات.

 ن.قبل جهة توريد الصيصايمكن إتباع النظام املناسب للت بية سواء الذي يضعه مسؤول الت بية أو برنامج معد من  .6
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( فروج في املت  12عن )يزيد  أالتوضــــــع مســــــاحة كافية للت بية وال يســــــمح باالزدحام الشــــــديد داخل عنابر الت بية ويفضــــــل  .7

 ( في الدجاج البياض.6املربع الواحد في الدجاج الالحم عند التسويق، وعن )

االحتفاظ بفرشــة جافه نظيفة على الدوام في جميع طرق يجب منع تكون الرطوبة داخل الفرشــة وإزالة األماكن الرطبة و  .8

 الت بية.

 الجاف واملاء النظيف على الدوام. يجب تقديم العلف .9

توضــــــع جميع الصــــــيصــــــان النافقة في أكياس محكمة اإلغالق وتنقل إلى مكان مخصــــــص داخل املزرعة ملعالجتها أو رفعها  .10

 .دائرةن مخصص لذلك بعد أخذ موافقة المع النفايات وفي حالة تعذر ذلك تعالج بالحرق في مكا

 ال يجوز وصف أو إعطاء أي من األدوية العالجية أو التطعيمات دون إشراف طبيب بيطري مؤهل. .11

ــــبوع م أالال يجوز تســـــــويق الدجاج املريض أو الذي يعالج وتحتســـــــب الفت ة الالزمة لالنحســـــــار الدوائي على  .12 ــ ن تقل عن أسـ

 استعمال املضادات الحيوية.

 جميع العاملرن للفحص الطبي الدوري ويجب الحصول على البطاقات الصحية.يخضع  .13

 على الدوام وخاصة أثناء النقل والتسويق. طيور يجب مراعاة ال .14

 ال يجوز الجمع برن أنواع مختلفة من الدواجن سواء في العنب  الواحد أو املزرعة الواحدة لألغراض اإلنتاجية. .15

 للمحافظة على البيئة. والهيئات االتحادية دائرةتي تضعها اليجب االلتزام بالشروط البي ية ال .16

 الشروط الصحية: :خامسا 

تصـــــــاحب جميع إرســـــــاليات بيض التفقيس أو الصـــــــيصـــــــان أو الطيور شـــــــهادة صـــــــحية تثبت خلوها من األمراض الوبائية  .1

 دية ومن قطعان أمهات سليمة.واملع

 تذكر جميع التطعيمات أو العالجات املقدمة لألمهات أو الصيصان وتاريخ إعطائها. .2

 والغرف قبل استقبال البيض وعند انتهاء الوجبة. لآلالت واملعداتتهيأ املفاقس للحضانة بواسطة الغسل والتعقيم  .3

 البيض قبل التحصرن.يحفظ بيض التفقيس في غرفة مب ده ومعقمه ويفحص ويعقم  .4

 يعزل العاملون باملفقس عن العاملرن اآلخرين في املزارع التي تحتوي على عنابر تربية أو مذبح. .5

يرتـــدي عمـــال املفقس مالبس واقيـــة معقمـــه ونظيفـــة داخـــل املفقس وال يجوز دخول األشــــــــــــــخـــاص دون تعقيم في بوابـــة  .6

 املفقس.

ـــتبه بها أو تفحص الصــــــــــيصــــــــــان بعد التفقيس وتدون نســــــــــبة التفقيس  .7 ــ ــ ــ ـــــية أو مشـ ــ ــ ــــابة بأية حالة مرضـ ــ ــ واملالحظات واإلصــ

 تشوهات خلقية.

 ال يجوز وصف أو إعطاء أي دواء دون إشراف طبيب بيطري مؤهل ومجاز للعمل في مجال الدواجن. .8
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اع التطعيمات ال يجوز اســــــتعمال أي أدوية أو مســــــتحضــــــرات أو تطعيمات غر  مصــــــرح بها وتدون الكميات والتواريخ وأنو  .9

 دوية املستعملة.واأل 

 توضع جميع األدوية واملواد الكيميائية في مخزن خاص بعيدا عن التداول تتوفر فيه الشروط الالزمة للتخزين. .10

يجب أن تخضع كل مزرعة إلشراف طبيب بيطري مؤهل ومجاز للعمل في مجال الدواجن سواءا كان مقيما في املزرعة أو  .11

 خارجها.

 لدجاج أمهات البيض وأمهات بيض التفقيس. كسيكون التطعيم ضد مرض املار  .12

 يجب إخبار السلطات الصحية البيطرية عن أية إصابات وبائية أو معدية. .13

 توفر املزارع الكبر  مختب ا لقياس نسبة التلو  الجرثومي وفحص الحساسية واختبارات أخرى. .14

ــــع لنظام تقييم دائرةقبل التخضـــــع جميع املســـــالخ امللحقة بمزرعة الدواجن للشـــــروط الصـــــحية املوضـــــوعة من  .15 ، وتخضـ

 النقاط الحرجة ملنع التلو .

 (.HACCP-ISOعلى جميع املؤسسات تطوير نظام سيطرة على السالمة الصحية )مثل:  .16

 (.Bio security)من الحيوي العمل بنظام األ  .17

 ضرورة توفر  دليل عمل لكل مزرعة أو مفقس. .18

ـــــع أحواض التغطيس أو تتخذ جميع املزارع اإلجراءات الوقائية ملنع  .19 ــ ــ ــ ــــطة وضـــ ــ ــ ــ ــ ـــار األمراض والتلو  الجرثومي بواســ ــ ــ ــ ــ انتشـــ

الرش عنــد مــداخــل املز راع للســــــــــــــيــارات الــداخلــة وتعقيم أقفــاص الــدجــاج املنقول من املزرعــة أضـــــــــــــــافــه إلى أحواض التعقيم عنــد 

 مداخل بيوت الت بية واملفقس واملسلخ.

تــأخر . س محكمــة اإلغالق ويتم رفعهــا من املزرعــة دون ال يجوز إخراج مخلفــات الــدواجن إال بعــد وضــــــــــــــعهــا داخــل أكيــا .20

 وتعقم بيوت الدواجن فور االنتهاء من الت بية. تغسل

 يجب استعمال املعقمات واملطهرات ذات التأثر  الفعال على جميع أنواع الجراثيم. .21

كون قابل عند إجراء الفحص التشـــــــــريحي داخل املزرعة يجب تخصـــــــــيص مكان خاص تتوفر فيه الشـــــــــروط الصـــــــــحية وي .22

 .دائرةحسب أنظمة ال ويتم التخلص منهاللغسل والتعقيم ويجمع في أحواض أرضية 

 عمال املسالخ.يقل عن مرترن في السنة خاصة  أاليخضع جميع العاملرن إلى الفحص الطبي الدوري على  .23

ـــار الدوائي أو تعاني من إح .24 ــ ــ ــــع لفت ة االنحسـ ــ ــــويق الدواجن التي لم تخضــ ــ ـــــابات أو الحاال يمنع منعا باتا بيع وتســ ــ ت دى اإلصـ

 املرضية.

تراعي جميع الشــــــــــــــروط البي ية املتعلقة بالصــــــــــــــحة العامة من النظافة وطرق التخلص من النفايات وخاصــــــــــــــة الطبية أو  .25

 املنتهية الصالحية. الخطرة واألدوية والتطعيمات

 أو كيميائية غر  مصرح بها. بيولوجيةال يجوز بأية حال من األحوال استعمال أدوية أو تطعيمات أو مواد  .26
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 :واألغنامبقار اإلشتراطات الصحية الخاصه بمزارع أأل  .9

 األبقار مزارع   9.1

 .رملزارع األبقا والصحية بشأن الشروط الفنية 2009 ة( لسن615وفقا للقرار الوزارى رقم )

 املوقع:ب الخاصة أوال: الشروط 

  كم. (10)عن التجمعات السكنية بما ال يقل مناطق يجب أن يكون املوقع خارج 

  من أي مصادر للمياه وغر ها من املصادر التي تستعمل للشرب أو سقي املزارع  أاليجب 
 
 كم. (5ن )عمسافة ال تقل بيكون املوقع قريبا

    عن املناطق الصناعية 
 
 .الصناعى التلو  أوبعيدا عن مصادريجب أن يكون املوقع بعيدا

 من مناطق التعامل مع النفايات ومواد الصــــــــــــرف الصــــــــــــحي واملخلفات األخرى ســــــــــــواء الكيميائية أو البيولوجية يكون قريب أال 
 
ـــــافة با ــ ــ مســـ

 كم. 10التقل عن 

  م عن أي شارع رئيس ي وتتوفر له الخدمات الرئيسية كالكهرباء  (500)أن يكون سهل الوصول وقريبا من طرق املواصالت بما ال يقل عن

 ووسائل االتصال.

  كافي من مصادر املياه الصالحة للشرب مخزونأن يوفر. 

  :
 
 )اإلنشاءات(: الشروط الخاصة بالبناءثانيا

 الدائرةتخضع جميع اإلنشاءات للشروط واملواصفات الخاصة بالبناء التي تضعها  .1

 لبيئة قاسية أو غر  مناسبة. ضهييراعى في جميع اإلنشاءات توفر  الشروط الخاصة بت بية ورعاية الحيوان وعدم تعر  .2

يتم وضـع املخططات على أسـاس مشـروع كامل مع احتماالت اإلضـافة والتوسـع سـواء في الوحدة الواحدة أو في كل أجزاء املشـروع ويتم  .3

 لذلك. ووسائل الصرفتصميم الخدمات األساسية كشبكة املياه والكهرباء واالتصال 
 
 الصحي طبقا

ـــكل وحدات يصـــــــمم املشـــــــروع .4 ــ ـــــيعة،ا ت بية العجول ل وتخزينه، وحدةملحقة لجمع الحليب وتب يده  للت بية، وحداتإنتاجية  على شــ  لرضــ

ـــــمنها أجهزة الخلط والتجهرز  مخزن لألعالف واألدوات،وحدة املعالجة ومخازن اآلالت  عالجية، للوالدة، وحدةوحدة  ــ ــ ــ بكافة أنواعها بضـــ

 حسب الحاجة وورش الصيانة والتصليح ومرآب للعجالت ومكاتب للخدمات.

ما بشــــــكل صــــــلب أو ســــــائل وفي كلتا الحالترن يجب تفادي تكون الروائح الكريهة إوضــــــع نظام إلزالة ورفع فضــــــالت الحيوانات العضــــــوية  .5

 وتكاثر الحشرات.

وضــــــــــــــع نظــام لجمع وإزالــة النفــايــات والنفــايــات الطبيــة والخطرة املســــــــــــــتعملــة لعالج الحيوانــات أو املواد الكيمــاويــة الــداخلــة في التعقيم  .6

 من شروط متعلقة بهذا البند. الدائرةوالتنظيف وااللتزام بما تفرضه 

 البند.ة من شروط متعلقة بهذا بما تفرضه الدائر وضع آلية إلزالة الحيوانات النافقة والتخلص منها للمعالجة  .7

 وضع تصميم نظام للصرف الصحي، ووحدة للمعالجة في حالة إعادة استعمال املياه ألغراض الزراعة. .8
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يراعى في التصــــــــــــــميم ســــــــــــــهولــة تقــديم األعالف ورفعهــا وســــــــــــــهولــة دخول املعــدات واآلليــات لتنظيف ورفع مخلفــات الحيوانــات في حــالــة  .9

 الضرورة. 

ـــميم حظائر الت يبة .10 ــ ــ ـــــرة طوال فت ة النهار لحماية الحيوانات من  تصـ ــ ـــــمس املباشـ ــ ــعة الشـ ــ ــ ـــقوط أشــ ــ ــ ــــاس منع سـ ــ في النظام املفتوح على أســ

 الشديدة.التعرض للحرارة 

تســـتخدم للســـقوف ألواح معدنية وما شـــابهها ويفضـــل أن تكون عاكســـة للحرارة وتوفر الحماية من األمطار ومقاومة للظروف املناخية  .11

 م للرياح والعواصف.توضع على هيكل صلب مقاو و 

يجب أن تكون األرضــــــــيات مســــــــتوية ومبنية من املواد الصــــــــلبة القابلة للغســــــــل والتعقيم ومائلة بدرجة كافية لتصــــــــريف املواد الســــــــائلة  .12

 .مت  مربع 8تريض ومساحة – مت  مربع 4ن الواحدة عكمياه الغسيل أو البول وان ال تقل املساحة املخصصة للبقرة 

لفنه مع بوابات لتســــــهيل دخول وخروج الحيوانات جتحاط كل حظر ة بســــــور صــــــلب مقاوم ســــــواء من اآلجر أو األســــــمنت أو األنابيب امل .13

 واآلليات.

ســـطح  تشـــيد من مواد صـــلبة ذات,تصـــمم املعالف واملشـــارب لتوفر  الغذاء واملاء بشـــكل كاف وتعتمد الســـهولة للحيوان لألكل والشـــرب  .14

 والتعقيم ويعمل لها تصاريف خاصة مصقول لسهولة الغسل

مواد ضـــــــــــــارة كمادة  يحوي  وأاليفضـــــــــــــل عدم اســـــــــــــتعمال الطالء في الحظائر وفي حالة اســـــــــــــتعماله يجب أن يكون من مواد مســـــــــــــموح بها  .15

 
 
 الرصاص وغر ها وأن يكون سطحا

 
 .مصقوال

ب يد افة إلى نظام ذا كفاءة عالية للتهوية والتيجب توفر الشـــــــــروط الســـــــــابقة في أنظمة الت بية املغلقة عدا ما يخص النظام املفتوح إضـــــــــ .16

 حسب نوع األبقار.

تحتســـــــب املســـــــاحة املخصـــــــصـــــــة لألبقار على أســـــــاس توفر املحيط املناســـــــب وعدم تعرض الحيوان لعوامل اإلجهاد بســـــــبب االزدحام أو  .17

 املعالف واملشارب واملمرات. عدامت  مربع  4حركة الحيوان واآلليات، وال تقل املساحة املخصصة للبقرة الواحدة عند الراحة 

 تحاط جميع منشآت املزرعة بسياج خار ي ال يسمح بدخول وخروج الحيوانات أو األشخاص إال من البوابات الرئيسية. .18

يوضع حوض أو نظام معتمد لتطهر  املركبات واآلليات في البوابات الرئيسية وتستعمل مواد التعقيم املسموح بها واملستخدمة في مثل  .19

 األغراض. 

ة مع مراعاة درجة الحرارة والرطوبة املناسب الصيانة.عن مناطق الت بية وإنتاج الحليب وخدمات تقام مخازن األعالف في مكان منفصل  .20

 العلف.لنوع 

 تنشأ الشوارع املوصلة من والى املزرعة لتسهيل انسيابية الخدمات ومنع تطاير الغبار واألتربة وغر ها. .21

جة منعا ن أدوية املعاليخز تتقام وحدة لعزل الحيوانات املريضــــــــــــــة وتلقي العالج تتوفر فيها املســــــــــــــتلزمات الضــــــــــــــرورية لرعاية الحيوان و  .22

 لتلو  البيئة.الختالط الحيوانات املريضة مع باقي 
 
 القطيع ومنعا
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تقام مخازن أخرى إلغراض املزرعة كمخزن لألدوات أو الحليب املجفف أو املكمالت الغذائية واإلضــــــــــــــافات العلفية على أن تتوفر فيه  .23

 الشروط املطلوبة حسب االستخدام.

ي نظام مغلق لإلنتاج التجاري وينقل الحليب فلتوفر  الحلب اآللي بواسطة الشفط املتناوب في جميع األنظمة املستخدمة  حلباملينشأ  .24

 4لألنابيب مربوط بجهاز ســــــريع التب يد وبخزان من معادن غر  قابلة للصــــــدأ أو التآكل أو التفاعل )كالفوالذ( وبدرجة حرارة ال تزيد عن 

، ويراعي في تصــــــــــــميم  درجه مئوية
 
شــــــــــــروط ورعاية الحيوان وســــــــــــهولة  حلباملويمكن القيام بغســــــــــــل وتعقيم كل النظام وملحقاته آليا

 حركة الحيوان من والى الخارج وسهولة التنظيف والغسل والتعقيم.

 د الحشرات بحيث يتناسب وحجم العمل. ئتركيب عدد كاف من مصا .25

 ة.افشروط الصحة والنظ أفضلتنشأ املرافق الصحية للعاملرن بسعة كافية ومواقع مناسبة ومن مواد البناء الجيدة ويراعى فيها  .26

27. .
 
 ضرورة الصيانة الدورية لكل منشآت املزرعة واستبدال التالف منها فورا

 ثا 
 
 الصحية:: الشروط لثا

 يجب أن تكون جميع األبقار املنتجة بصحة جيدة وال تعاني من أية أمراض وال توجد عليها عالمات مرضية. .1

ـــــية ونوع املرض، نوع العالج وكميته ومدته يجب أن تتوفر لكل بقرة في اإلنتاج بطاقة أو ســــــــــــجل صــــــــــــحي يحتوي على تاريخ  .2 ــ ــ ــ الحالة املرضـ

 ونوع التحصينات وتاريخها، اإلجراءات الوقائية وتاريخها.

لصـــحية، لشـــهادة ااملســـتوردة لشـــروط الحجر الصـــحي البيطري املعمول بها وتصـــاحنها شـــهادة املنشـــأ وا األبقار تخضـــع جميع إرســـاليات .3

 شهادة التطعيمات.

 املعدية.لية من األمراض بقار املستوردة خايجب أن تكون جميع األ  .4

ب أمراض التي تســب األنواع،الب وســيال، بجميع  يجب أن تكون جميع األبقار املســتوردة خالية من أمراض الصــحة العامة املشــت كة مثل .5

ـــــان   دري،الجومرض الســــــــل الرئوي ومرض  الكالب(مالطا، بروســــــــيال اإلجهاض املعدي، بروســــــــيال الخنازير، بروســــــــيال  )بروســــــــياللإلنســـ

 الدموي املشت كة وغر ها. وأمراض التسمم اللولبيات،وجنون البقر والحمى الفحمية وداء  النزفية،والحمى 

 البيطرية عن أية أمراض تظهر في القطيع سواء املعدية أو التي لها تأثر  على الصحة العامة. الرقابة غ قسمبال يجب إ .6

ــــع القطيع لب نامج  .7 ــ ــ ــ ــ وقائي من األمراض املســــــــــــــتوطنة واألمراض الوبائية ويعتب  التطعيم ضــــــــــــــد الطاعون البقري والحمى القالعية يخضــ

 إلزاميا.

دوري وإجراء الفحوصات وال يجوز استعمال املبيدات واملواد الضارة بالصحة العامة والتي  الخارجية بشكليجب مكافحة الطفيليات  .8

 لها ترسبات في الحليب أو اللحم.

 رة.الطفيليات الضا توفر كافحة الطفيليات الداخلية بشكل دوري وإجراء الفحوصات الب ازية والخاصة للتأكد من عدم يجب م .9

ـــكل  .10 ــ ـــــرع بشـ ـــــة بالتهاب الضـ ــــات الخاصـ ـــــرع وتلو  الحليب املنتج بمراقبة األبقار وإجراء الفحوصــ ـــــابات الضـ ــــع برنامج للوقاية من إصـ يوضــ

 اإلصابة بعد التجفيف والسيطرة على حامالت املرض.دوري ومعالجة املصابة والوقاية من 
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وضـع نظام للسـيطرة يعتمد على قياس النقاط الحرجة للحد من التلو  يشـمل العاملرن واألدوات، وخزانات جمع ونقل الحليب املنتج  .11

 وينشأ أو يتعاقد مع مختب  للقيام بهذه املهمة.

 للتأكد من عدم  .12
 
إصــــابة جديدة، وتخضــــع الختبار اإلصــــابة بجرثومة بروســــيال  توفر تخضــــع جميع األبقار لفحص الســــل املقارن ســــنويا

مالطا وبر وسيال اإلجهاض الساري على األقل مرة في السنة ويفضل إضافة إجراء االختبار على الحليب بشكل دوري لالكتشاف املبكر 

 النتشارها.للحاالت املصابة بالب وسي
 
 ال تفاديا

 تعدم األبقار املصابة بالسل الرئوي البقري والبشري ملنع انتشار املرض، وتستبعد للذبح كافة األبقار املصابة بجرثومة الب وسيال. .13

صـحة لتنفذ إدارة الصـحة العامة كافة االختبارات أو الفحوصـات الضـرورية للتأكد من خلو القطعان من األمراض املعدية أو أمراض ا .14

 العامة وحسب الرسوم املقررة.

ـــــتقاتها من األبقار املعالجة  .15 ــ ــ ــ ـــــتخدام الحليب أو اللحوم أو مشـــ ــ ــ ــ ـــمح باســـ ــ ــ ــ ــ ـــــة وال يســـ ــ ــ ــ ـــــة إلى منطقة العالج الخاصـــ ــ ــ ــ تنقل كافة األبقار املريضـــ

 باملضادات الحيوية أو األدوية التي لها تأثر  على صحة املستهلك.

ـــار الدوائي والتأكد من عدم تعاد األبقار املعالجة إلى القطيع اإلنتا ي بع .16 ــ ــ ــ ــ ـــــادات الحيوية أو امل توفر د فت ة االنحســـ ــ ــ ــ ـــــبات للمضـــ ــ ــ ــ واد ترســـ

 املنتج. في الحليبالعالجية 

 للشروط واملواصفات  .17
 
 ية.والتقيد بتاريخ الصالحالخاصة يتم تخزين كافة األدوية واملواد املستعملة في الوقاية والعالج طبقا

.يحظر استخدام األدوية املمنوع أو امل .18
 
 قيد تداولها في عالج األبقار أو التي يصدر فيها أمر الحقا

 االلتزام بكافة الشروط واملواصفات لألعالف وتخزينها وفت ة الصالحية  .19

 باإلدارة.يجب توفر  برنامج مكافحة آفات صحية فعال باملنشأة بالتعاقد مع الشركات املعتمدة  .20

  
 
 : الشروط الصحية للمواليد والعجول:رابعا

 وتواريخها.ت تذكر فيها التطعيمات والعالجات يحتفظ بسجالت أو بطاقات صحية للوالدا .1

 غراض الذبح إال بعد شفائها وانتهاء االنحسار الدوائي.املريضة أو املعالجة أل  ذكور وإنا  العجول ال يجوز بيع  .2

ة عند انحسار املناعة السالبة تتبعها جرع العجول الحمى القالعية إجباريا في ذكور وإنا  يكون التطعيم ضد مرض الطاعون البقري و  .3

 غراض الت بية.اإلنا  أل مقوية في حالة االحتفاظ ب

 : الشروط العامة :خامسا 

 يحق الدارة الصحة العامة طلب إدخال تطعيمات جديدة أو إجراءات وقائية أو تعديل اإلجراءات حسب الحالة الوبائية العامة. .1

 املزرعة.نيرن العاملرن في يجب ترخيص كافة األطباء والف .2

يمكن إلدارة املزرعة طلب الخب ات واالســــــــتشــــــــاريرن على أن يتم مصــــــــادقة أي مقت حات أو تغر ات تخص الصــــــــحة البيطرية أو الصــــــــحة  .3

 .العامة العامة من قبل إدارة الصحة
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الصـــــحة العامة اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابر  لتطبيق الشـــــروط املنصـــــوص عليها أو اتخاذ إجراءات مؤقتة ملعالجة بعض  يحق الدارة .4

 الحاالت الخاصة للحفاظ على الصحة الحيوانية والصحة العامة.

 الشروط الخاصة بإنتاج الحليب:ساد :
 
 سا

 سارية املفعول. مهنية صحية زرعة ببطاقاتامليجب ضرورة احتفاظ جميع العاملرن باملحالب وبقية عمال  .1

 .خ.... الصحية في املحالب كاألكل والشرب والتدخرن التمنع املمارسات غر   .2

مصقولة غر  قابلة للصدأ  نمن معادمصنوعة خزانات في  م(4⁰)ه عن ال تزيد درجة حرارت بحيثيحتفظ بالحليب املنتج بشكل مب د  .3

  وخالية من نتوءات اللحام. أو التآكل أو التفاعل مع الحليب

 .حرارة الالزمة لحفظ الحليبينقل الحليب بواسطة صهاريج خاصة بنفس املواصفات السابقة مع املحافظة على درجة ال .4

 ( ساعة قبل إجراء عملية التعقيم عليه.72ال يجوز تخزين الحليب الخام ألكث  من ) .5

يم مع الحليب املنتج وتؤخذ كافة الخطوات الضــــــــــــــرورية ملنع خلط الحليب مع ال يجوز اســــــــــــــتعمال املواد والكيمائيات املثبطة للجراث .6

 والتعقيم.املواد املستعملة في التنظيف 

ـــة ألغراض يجب أخذ عينات يومية من الدفعات املنتجة أو من كامل اإلنتاج أل  .7 ــ ــ ــ ـــــجالت خاصــ ــ ــ غراض العد الجرثومي واالحتفاظ بها بســ

 واملراقبة.املتابعة 

 خام من مزارع أخرى ليتم تصنيعه أو تعب ته داخل املزرعة.ال يجوز استقبال أي حليب  .8

 9.2 مزارع األغنام:

  األبقار تطبق عليها كافة الشروط واملواصفات املعتمدة في مزارع 
 
 ما عدا تلك التي تخص األبقار تحديدا

 

 : واألغنام املواش ي تجارة نشاطب الخاصة اإلشتراطات الصحية .10

تب وفي حال نشاط إستر اد للمواش ي واألغنام يجب توفر  مك بها،يسمح بهذا النشاط في سوق املواش ي املعتمد باإلمارة واملزارع املصرح  .1

 الحية.مؤثث بكافة التجهرزات الالزمة واإللتزام بمتطلبات الحجر البيطري ونقل الحيوانات 

 فقط. والجمال موسوالجا واألبقار واملاعز األغنام تعني فصائل املواش ي .2

 .من الدائرة املخصصة األماكن في واألغنام املواش ي لبيع الصحية للشروط مستوفيةحظر ة  تأمرن .3

 .الخشبية املعالف استعمال ويمنع حادة، غر  حواف وذو للصدأ القابل غر  الجيد النوع من ومعالف مشارب تأمرن .4

 .جيدة نوعية وذات املنشأة حجم مع متناسبة للحشرات كهربائية صواعق تركيب .5

 توفر  تهوية وإضاءة مناسبة داخل الحظائر تتناسب ونوع الحيوان  .6

 عزل أي حيوان مصاب / مريض عن الحيوانات السليمة وإخطار الطبيب املسؤول بالسوق للفحص البيطري  .7
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 .النشاط هذا تمارس التي تاملنشأ أو السوق  إلى الدواجن وتربية والكالب القطط إدخال يمنع .8

 .النشاط( في هذا بالت بية يسمح ال (مشتقاتها أو األلبان بإنتاج يسمح ال .9

 

 الحية: ذبح وتنظيف الطيور االشتراطات الصحية ملحالت  .11

 وفقا لنوع وطبيعة النشاط املعتمد. البيطريةتطبيق الشروط الصحية العامة للمنشأت 

وباملناطق املخصصة من قبل الدائرة لعرض وبيع الدواجن والطيور املوقع: يشت ط أن يكون املوقع داخل السوق املركزي بإمارة عجمان 

 الحية.

  مت  مربع 30تتناسب املساحة مع حجم العمل واال تقل مساحة املنشأة عن  

 :باآلتي املنشأة مرافق تحدد

 عرض وإبقاء الطيور الحية: أوال: منطقة

الحية خاصة لتسهيل عمليات املتابعة والفحص من قبل أصحاب توفر  اإلضاءة الكافية فى أرجاء املنشأة وحول أقفاص الطيور  .1

 املنشات او مسئولي الرقابة باألسواق املركزية.

توفر  تهوية مناسبة داخل املنشأة عن طريق تركيب عدد كافي من وحدات التب يد ومراوح الشفط املزودة بالحماية املناسبة للعمل  .2

   الهواء بصورة منتظمة.على توفر  درجة حرارة مناسبة للطيور وتغير

   يجب أن تكون األرضيات من السر اميك سهل التنظيف فاتح اللون ال يسمح باالنزالق. .3

 مت  2الجدران مصنوعة من السر اميك سهل التنظيف فاتح اللون وال يقل عن يجب أن تكون  .4

 سهلة التنظيف زوايا،يجب أن تكون األسقف بحاله جيده ال يوجد بها نتوءات أو  .5

توفر  أقفاص من معادن غر  قابلة للصدأ متعددة األدوار مزودة بعجالت متحركة لتسهيل عمليات الحركة والتنظيف، تزود  .6

 بأدراج سفلية سهلة الفك والت كيب والتنظيف لجمع مخلفات الدجاج وتتوفر بهذه األقفاص تهوية مناسبة وتحكم مناسب.

 للمنشأة. منع دخول أي من الحيوانات األليفة واملنزلية .7

 الصحية الخاصة بنقل الطيور الحيةفى حالة وجود وسيلة نقل للطيور الحية باملنشأة. يشت ط استيفائها لالشت اطات  .8

 منطقة الذبح والتنظف:ثانيا: 

 يشت ط أن تكون مفصولة عن منطقة العرض وإبقاء الطيور الحية فصل تام. .1

 اإلستانلس إستيل جيد النوعية. جميع األدوات واملعدات املستخدمة يشت ط أن تكون من .2

 توفر  ماكينة لنزع الريش من مواد صحية غر  ضارة وال تحوي معادن قابلة للصدأ.  .3
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 تجميع مخلفات التنظيف. نفايات لحاويات توفر   .4

طوط ختوفر  حوض عميق من اإلستانلس استيل خاص بالذبح مزودة بأقماع من اإلستانلس استيل لتصفية الدم بعد الذبح ومتصلة ب .5

 الصرف من أسفل.

 توفر  حوض مزدوج عميق أخر من اإلستانلس استيل لعمليات الغسيل والتنظيف. .6

ة وسيل –معقمات أيدي  –صابون للغسيل  –توفر  حوض غسيل أيدي مزود بالتجهرزات الصحية الالزمة من مياه ساخنة وباردة  .7

 تجفيف أيدي وحاوية نفايات.

أو الرخام لعمليات التجهرز والتنظيف. كذلك طاوالت التقطيع تكون من مواد ثابتة غر  ممتصة توفر  طاوالت من اإلستانلس استيل  .8

 وال تحوي شقوق أو تكسرات.

     توفر  فتحات صرف في موقع التجهرز ويتم غلقها بغطاء ذات فتحات صغر ه لتجنب القاء مخلفات الدجاج بها .9

 ستخدمة للتعقيم بعد عمليات التنظيف والتطهر . توفر  جهاز التعقيم باألشعة لألدوات واملعدات امل .10

 توفر  سخان مياه باملنشأة لعمليات نزع الريش وكذلك للتطهر  اليومي للمنشأة. .11

 إضافية: ثالثا: اشتراطات

 ال يتم ذبح الحيوانات إال أمام الزبون.  .1

 يتم الذبح وفقا لطريقة الذبح اإلسالمية واملقررة بالدولة. .2

 لطيور الحية عن طاقة األقفاص املوجودة باملحل.ال يجوز زيادة عدد ا .3

يمنع عرض أو بيع أو ذبح أي طيور مريضة داخل املنشأة بل يجب أن تعزل بمجرد اكتشاف مرضها ومراجعة الطبيب البيطري أو  .4

 مسئول السوق فى ذلك.

 دوريا. ال يجوز االحتفاظ بمخلفات الدجاج داخل املنشأة  هائيا ويتم التخلص منها بصورة مناسبة .5

   .أتربهالحفاظ على البيئة الخارجية للمنشأة نظيفة خاليه من أي تجمع نفايات او  .6

    .الدجاجتخزين مواد التنظيف والتعقيم بعيدا عن لحوم  .7

يشت ط توفر  جهاز تب يد رأس ي مزود بأرفف من اإلستانلس استيل وذلك لحفظ الطيور بعد الذبح والتجهرز في حالة زيادة أعداد  .8

درجة مئوية وال تزيد مدة الحفظ بها عن  3الذبح أو الحاجة إلبقائها فت ة زمنية باملنشأة. ويراعى أال تزيد درجة حرارة الثالجات عن 

 ساعة فقط من الذبح. 24

 يجب توفر  برنامج مكافحة آفات صحية فعال باملنشأة بالتعاقد مع الشركات املعتمدة باإلدارة .9

   .الطائرةد كافى للقضاء على الذباب والحشرات توفر  مصائد كهربائية بعد .10

يجب على كافة العاملرن باملنشأة الحصول على بطاقة صحية مهنية تثبت خلوهم من األمراض ودفت  تطعيمات ويتم تجديدها  .11

   سنويا
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 .األيدي(تجهرزات غسيل -املالبس الواقية -توفر  مستلزمات النظافة الشخصية للعاملرن )الزي الرسمي  .12

 املواد الخاصة باإلسعافات(.-توفر  صندوق اإلسعافات األولية )موقعه  .13

يجب أن يكون مصدر الدجاج من مزارع معتمدة بالدولة ويتم إرفاق شهادة صحية من املزرعة مع كل مركبة تثبت خلو الدجاج    .14

 .اإلنسانمن األمراض أواي مواد تسبب ضرر بصحة 

        .التجهرزوح بها وعدم دخول أي شخص ليس له عالقة بالعمل في موقع عدم استخدام املنشأة في أغراض غر  مسم .15

 يراعى توفر  منطقة خاصة لتخزين أعالف الدجاج بعيدة عن أي مصادر رطوبة. .16

 :املبردة اللحوم بيع نشاطب الخاصة الصحية االشتراطات .12

 ال لحوم أي بيع ويحظر فيه العامة األسواق أو املركزية باألسواق وتكون  واملب دة الحمراء الطازجة اللحوم ببيع فقط املنشأت هذه تختص  

 ضمن اإلجراءات املعتمدة  مستوردة أو بالدولة الحكومية املقاصب ختم تحمل

  مربع مت 25 املنشأة عن مساحة تقل واال العمل حجم مع املساحة تتناسبيجب أن. 

 يستوفي الشروط الخاصة بالتخزين املب د مب د مخزن  يراعى توفر  باملنشأة للتخزين الحاجة حالة في. 

  خار ي لقراءة درجة  وتوفر  ترمومت  الذبائح لتعليق ستيلإ سستانلإ بخطاطيف مزودة) مئوية درجه 4-1)تب يد رأسية  ثالجة توفر

 علي أن ال يزيد التخزين بها عن الطاقة االستيعابية  الحرارة،

  م. ⁰ 18يجب توفر  تهوية مناسبة داخل منطقة عرض اللحوم ال تزيد عن 

  أدوات برد لعمليات وسليمة أمنة وسيلة توفر  مع .جيدة وبحالة استيل ستانلساإل  معدن من املناسبة والفرم التقطيع معدات توفر 

  .للعاملرن استيل ستانلساإل  منقفازات  توفر  يشت ط كهربائية مناشر  استخدام حالة وفى التقطيع،

  والتطهر  التنظيف عمليات بعد للتعقيم املستخدمة واملعدات لألدوات فوق البنفسجية باألشعة التعقيم جهاز توفر. 

  وتطهر ها يسهل تنظيفها صحيا جيدة نوعيات من التقطيع أللواح باإلضافة كافي بعدد استيل ستانلساإل  معدن من طاوالت توفر 

 .تكسرها ويصعب

  املستخدمة واملعدات األدوات وتطهر  لتنظيف العميق ستيلإ ستانلساإل  من مزدوج غسيل حوض توفر. 

  تجفيف وسيلة أيديت معقما, للغسيل صابون  وباردة، ساخنة مياه من الالزمة الصحية بالتجهرزات مزود أيدي غسيل حوض توفر 

  .نفايات وحاوية أيدي

  باملنشأة.ن الساخ باملاء والتطهر  التنظيف ألعمال مياه سخان جهاز توفر 

  بأسرع وقت ممكن عملية التجهرز والتقطيع ويجب ان تتم يمنع عرض اللحوم خارج الثالجات  

 ة الطازجة.الصور  في وبيعها املجمدة اللحوم تذويب أو املجمدة اللحوم عرض أو  هائيا اللحوم انواع برن الخلط يمنع 

 قسم الرقابة البيطرية باإلدارة  مندون الحصول على تصريح مسبق املفروم، املتبل واملصنع  اللحم عرض يمنع 
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  يجب توفر  بطاقة بيان لجميع اللحوم املعروضة واملخزنة داخل املنشأة وال يسمح بعرض أي لحوم بدون بطاقة بيان 

 ة مع االلتزام بإشت اطات تجهرز املشاوي في حال وجود مشوي يجب أن تكون مفصولة تماما عن منطقة بيع اللحوم املب د 

 املب دة واملواد اللحوم باشت اطات نقلااللتزام  يشت ط توزيع أو نقل وسيلة توفر  حالة في. 

 جميع مواد التعبئة يجب أن تكون من مواد صحية مسموح بإستخدامها مع الغذاء مباشرة 

 املبرده تصريح عرض اللحوم املتبله اإلشتراطات الصحيه املطلوبه إلستخراج: 

  يصدر هذا التصريح ملنشأت بيع اللحوم املب دة بالتجزئة )امللحمة( سواء بالسوق املركزي، باملجمعات االستهالكية أو باملدينة وفقا

لالشت اطات الصحية املحددة وال يسمح العرض بدون تصريح مسبق، لتنظيم عمليات التحضر  والعرض للمنتجات التالية اللحوم 

 النقانق( على أن يكون نشاط بيع تجزئة فقط –برجر اللحم  –كفتة اللحم  –كفتة الدجاج –دجاج املفروم لحم ال-السجق  –املتبله 

 غر  مخصص للمطاعم او التوزيع. –

  نظام املمارسات الصحية الجيدة( ضمن  –يجب أن تكون املنشاة حاصلة على نظام إدارة سالمة الغذاء املعتمدة بالدائرة )الهاسب

 متطلبات برنامج عجمان للصحة العامة مع توفر مسؤول سالمة غذاء معتمدة بامللحمة.

  معتمد من اإلدارة  –مت  مربع مع توفر  مخطط معتمد لتوزيع األدوات واملعدات  25يجب أن تكون مساحة امللحمة أكث  من 

  متوفر بها التالي: -ويتم تمرزها داخل املوقع بلوحة إرشادية حضر  وعرض اللحوم املجهزة واملتبلهمت  مربع لت 6توفر  مساحة ال تقل عن

ثالجة عرض للحوم املجهزة منفصلة عن عرض اللحوم الطازجة، أدوات فرم وخلط مناسبة، طاولة من اإلستانلس إستيل منفصلة , 

خاصة للخلط والتجهرز . على أن تكون مناسبة للعمل وذات رتبة  أرفف لحفظ األدوات واملعدات واملضافات املستخدمة , حاويات

 غذائية 

  يجب ان تكون منطقة العرض والتجهرز منفصلة عن أي نشاط مشوي او مطعم باملنشاة لتجنب التلو  التبادلي 

  درجة مئوية لتجنب رفع درجة حرارة اللحوم أثناء التحضر   18درجة حرارة امللحمة يجب أن تكون أقل من 

 اإللتزام باإلشت اطات الصحية لنشاط امللحمة واملمارسات الصحية الجيدة 

  يجب أن تكون اللحوم املستخدمة في التحضر  من مصدر معتمد وفقا للمواصفات واللوائح بالدولة سواء كانت موردة محليا أو

 مستوردة 

 خدام اللحوم املجمدة على ان تحتفظ بالخواص يجب أن تكون اللحوم املستخدمة من نوع اللحوم املب دة فقط وال يسمح باست

 الطبيعية للطزاجة 

 .يجب أن يكون املنتج من صنف واحد من اللحوم وال يسمح بخلط اللحوم باملنتج النهائي 

  يجب أال يستخدم في عمليات التحضر  والتجهرز أي مخلفات من تنظيف الذبائح أو لحوم ظهر عليها بدايات الفساد مثل تغر  في

 أو الرائحه اللون 

  من املنتج النهائي للسجق والب جر. % 70يجب ان تكون نسبة اللحم باملنتج النهائي ال تقل عن 
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  يجب أن يتم إستخدام مضافات طبيعية للحوم أثناء التحضر  مثل الخضروات والتوابل والزبادي أو أي مواد مماثلة وفي حال

/ الكمية املستخدمة.   .E Noاقة الغذائية اسم املضاف وفقا للكود املعتمد إستخدام أي مضافات غذائية يجب اإلفصاح عنها بالبط

 وال يسمح باستخدام األلوان  هائيا.

  في حال أي مضاف غذائي من مسببات الحساسية يجب تميرز ذلك على البطاقة الغذائية للمنتج أثناء العرض والبيع 

 + درجة مئوية مع توفر  ترمومت  خار ي لقياس درجة الحرارة  3يجب عرض اللحوم املتبله واملجهزة بثالجات عرض على درجة حرارة 

  تعبئة اللحوم املتبله واملجهزة بأدوات ومواد تعبئة مطابقة للمواصفات املعتمدة وال تؤثر في سالمة الغذاء 

 عروضة للبيع تحوي اسم املنتج مع توضيح نوع اللحم املستخدم / تاريخ التجهرز / مدة توفر  بطاقة غذائية للمنتجات املجهزة وامل

متابعة صالحية اللحوم املعروضة واملخزنة لتجنب عرض منتجات منتهية –الصالحية / املضافات املستخدمة / الوزن / اسم املنشأة 

املنشأة للتأكد من فعالية نظام تدوير املنتجات الغذائية في  مع توفر  سجالت اإلتالف اليومية فيFIFo إتباع سياسة. –الصالحية 

 املنشأة.

 .ال يسمح بعرض أي أغذية معدة لإلستهالك بثالجة عرض اللحوم املتبله أو املجهزة لتجنب التلو  التبادلي 

 املعتمد يجب أال تزيد الكميات املعروضة عن الكميات املسموح بها بالتصريح 

 :املبردة األسماك وتنظيف بيع نشاطبالصحيةالخاصة  االشتراطات .13

 ملجمعات اإلستهالكية واملنشأت املرخصة باإلمارة ا أو املركزية باألسواق وتكون  واملب دة الطازجة األسماك ببيع تختص املنشأت هذه

 مربع مت  20 عن املنشأة مساحة تقل واال العمل حجم مع املساحة تتناسب -

 املب د.مع اإللتزام بإشت اطات التخزين  مب د مخزن  توفر  يراعى باملنشأة للتخزين الحاجة حالة في -

  مع توفر العرض.وقت  حتىلحفظ األسماك املب دة  ستيلإستانلس بأرفف من اإل  ةه مئوية( مزوددرج 4-1)رأسية ثالجة تب يد  توفر  -

 ترمومت  خار ي لقياس درجة الحرارة.

 مع الثلج عن ذوبان الناتج املاء لتصريف سفلية بمصافي مزودة .عليها األسماك لعرض استيل ستانلساإل  من منصة عرض مب د توفر  -

 .كافية بصورة األسماك على الثلج من طبقات توفر 

 .األسماك قشور  تنظيف وماكينة غسيل بحوض مزودة استيل ستانلساإل  من طاولة توفر  -

 .األسماك وحفظ لعرض وصحي كافية بصورة ثلج توفر  أو ثلج تصنيع ماكينة توفر  -

 .التنظيف عمليات بعدقطيع للت املستخدمة واملعدات لألدوات باألشعة التعقيم جهاز توفر  -

 .الساخن باملاء والتطهر  التنظيف ألعمال مياه سخان توفر  -

 .واألسماك واملعدات األدوات غسل برن الفصل ويتم املزدوج العميق األستيل ستانلساإل  من غسيل حوض توفر  -

 تجفيف وسيلة أيدي معقمات للغسيل صابون  وباردة ساخنة مياه من الالزمة الصحية اتبالتجهرز  مزود أيدي غسيل حوض توفر  -

  .نفايات وحاوية أيدي
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 .املنشأةب تتبيل أو تجهرز عمليات بأي القيام أو املنشأةب املتبله األسماك عرض يمنع -

 .املب دة واملواد األسماك نقل اشت اطاتااللتزام ب يشت ط توزيع أو نقل وسيلة توفر  حالة في -

 لألسماك: الوزاريةاإللتزام بالقرارات  -

تقل طولها عن الحد  يألسماك التوتسويق األحجام الصغيرة من ا   بشأن منع صيد  2015( لسنة 580وزاري رقم ) قرار  .1

 املسموح

 في موسم التكاثر. وتسويق أسماك الشعرى والصافيصيد بشأن تنظيم  2015( لسنة 501قرار وزاري رقم )  .2
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 املخالفات الصحية البيطرية 

 وصف املخالفه

الغرامه 

 بند املخالفه املاليه

 2,000 عدم وجود/تجديد رخصة استر اد حيوانات حية من الوزارة املعنية

عدم التزام املنشأة بالشروط الصحية الخاصة 

الخطورة. منخفض-الحيوانبصحة   

 الدمج برن الفصائل املختلفة من الحيوانات

 عدم وجود سجالت صحية للحيوانات

 عدم وجود سجالت تحصرن الحيوانات

وغر  املستأنسةاقتناء/تربية الحيوانات املتوحشة   

املعتمد ذبح الحيوانات خارج املقاصب  5,000 

عدم التزام املنشأة بالشروط الصحية الخاصة 

الخطورة متوسط-الحيوانبصحة   

 عدم التعاقد مع طبيب بيطري مرخص

 عدم تبليغ الجهات املختصة في حال نفوق حيوان

 التخلص من الحيوانات النافقة بطريقة غر  صحية

ذات الشأن ولوائحها التنفيذيةعدم االلتزام بالقوانرن االتحادية   10,000 

عدم التزام املنشأة بالشروط الصحية الخاصة 

الخطوره. مرتفع-الحيوانبصحة   

 عدم العنايه بصحة الحيوانات

 عدم توفر املساحة املطلوبه

 200 عدم اإللتزام ببنود رخصة اإلستر اد 

عدم االلتزام بشروط ممارسة تجارة الحيوانات 

منخفض الخطورة -الحية  

 عدم وجود تعاقد مع عيادة بيطرية مرخصة لإلشراف البيطري 

والوثائق الالزمة لتوريد حيوانات او طيور حيه داخل الدولة وفقا عدم توفر املستندات 

 لإلجراءات املعتمدة

 500 وجود حيوانات مريضة او هزيلة باملنشأة

عدم االلتزام بشروط ممارسة تجارة الحيوانات 

متوسط الخطورة-الحية  

 تكرار املخالفات متوسطة الخطورة لهذا البند

إتفاقية السايتس فى شأن األنواع املهدده باإلنقراضعدم اإللتزام بقوانرن ومتطلبات   1,000 

-عدم االلتزام بشروط تجارة الحيوانات الحية

 مرتفع الخطورة

بشأن تنظيم عملية تربية حيوانات املزرعة  2012( لسنة 1باألمر املحلى رقم )عدم اإللتزام 

 10,000 والطيور الداجنة فى املنازل 

الطيور الداجنة بدون  تربية حيوانات املزرعة و/ أو

 ترخيص في املساكن

 حيازة حيوان رفقة بدون ترخيص 1,000  اإلدارة املعنية عدم إصدار ترخيص للحيوان من

بشأن الرفق بالحيوان. 2007( لسنة 16االتحادي رقم )عدم اإللتزام بالقانون   1,000 

معاملة حيوان الرفقة بقسوة أو عدم االلتزام 

بالحيوانبقانون الرفق   

 

 اصطحاب الحيوان من قبل أفراد ليست لديهم السيطرة عليه

 السماح للحيوان بتهديد سالمة األشخاص فى األماكن العامة

إطالق سراح الحيوان بقصد التخلص منه   

الحيوان على أى شخصتعدى   1,000 

عام  أو ضرر تسبب حيوان الرفقة املرخص بإزعاج 

 أو خاص
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خطر ة قد تضر بالصحة العامةمن أمراض  يعانيإذا تبرن أن الحيوان   

ورود شكاوى بسبب اإلزعاج التى يسبنها حيوان الرفقة مع عدم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية ملنع 

  خالل املهلة املمنوحة من اإلدارة استمرار الشكاوى 

 

  أغراض تجارية استخدام حيوان الرفقة فى الت ويع أو عراك الكالب أو أى

 إقامة معارض أو مزادات بدون ترخيص

بشأن الرفق بالحيوان 2007لسنة  16بما يتعارض مع القانون اإلتحادى رقم    

 1,000 

إستخدام حيوان الرفقة في أمور غر  قانونية أو 

ألغراض تجارية بما يتعارض مع قانون الرفق 

 بالحيوان

 ضد األمراض الشائعة والبلدية املحددة من الوزارةحسب الب امج عدم تحصرن الحيوان سنويا 

 و 

 من عيادة بيطرية مرخصة 

200  /

 حيوان

عدم االلتزام بتحصرن حيوان الرفقة دوريا حسب 

 الب امج املحددة من البلدية

يمنع اصطحاب حيوانات الرفقة إلى مراكز التسوق أو الحدائق العامة أو املطاعم أو املقاهى أو 

أوحافالت النقل العامة أومافى حكمهاالسينما   1,000 

اصطحاب حيوان الرفقة إلى أحد االماكن املحظورة 

 من قبل البلدية

عدم حمل التصريح أو الت خيص الصادر من اإلدارة أو من الجهات املعنيه أثناء إصطحاب 

 الحيوان فى مكان عام

200 /

 حيوان

عدم حمل الت اخيص أثناء اصطحاب حيوان 

في مكان عامالرفقة   

ترك حيوان الرفقة فى الطرقات أو األماكن العامة دون مرافق وفى هذه الحالة يعتب  حيوانا ضاال 

 ويتم مصادرته

مصادرة 

 في االمارة الحيوان
 
 ترك حيوان الرفقة سائبا

/ كلب200 اصطحاب الحيوان دون وسيلة مناسبة للسيطرة عليه   

الكمامة اصطحاب الكلب في مكان عام دون وضع 

 أو الطوق أو القيد

 تجاوز العدد املسموح بحيازة حيوانات الرفقه فى 

( 1املسكن حسب اإلشت اطات التى تحددها البلدية أو الجهات املعنية وفقا لألمر املحلى رقم )

   2012لسنة 

 

200 /

حيوان 

 إضافى

تجاوز العدد املسموح بحيازته من حيوانات الرفقة 

اشت اطات البلديةفي املسكن حسب   

فى الطرقات أو األماكن العامة دون مرافق وفى هذه الحالة يعتب  حيوانا ضاال ويتم الجمال ترك  

 3,000 مصادرته

غرامة حجز)جمال( ملدة أسبوع مع تحمل نفقة 

 إطعامها

ويتم ترك األبقار فى الطرقات أو األماكن العامة دون مرافق وفى هذه الحالة يعتب  حيوانا ضاال  

000,1 مصادرته  

غرامة حجز)أبقار( ملدة أسبوع مع تحمل نفقة 

 إطعامها

ترك حيوان ماعز/ ضأن فى الطرقات أو األماكن العامة دون مرافق وفى هذه الحالة يعتب  حيوانا  

 300 ضاال ويتم مصادرته

غرامة حجز)أغنام/ماعز/ضأن( ملدة أسبوع مع 

 تحمل نفقة إطعامها
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 ( لسنة 10قانون االتحادي رقم )بشأن سالمة الغذاء. 2015 

 بشأن الشروط الفنية والصحية ملزارع األبقار. 2009( لسنة 615قرار الوزارى رقم )ال 
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