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المادة 5.10.1

توضيحات لمحتوى الشهادات الصحية من اجل التجارة الدولية للحيوانات الحية وبيض
التفقيس ومنتجات حيوانية اخرى.
 -1نظرة عامة
يرجى ملء هذه الشهادة على الورق بأحرف كبيرة  .من اجل القول "نعم" يرجى وضع
إشارة " "Xفي المربع الصغير والتأكد من انه لم تترك في الشهادة اية مساحات فارغة تسمح
بالتعديل .يمكن شطب المساحات غيرالمناسبة.
 -2الجزء األول  :معلومات عن البضائع المرسلة
البلد

يذكر إسم البلد مصدر الشهادة

المربع

إذكر اإلسـم والعنوان الكامل للشـ ا المادأ و المعنوأ المرسـل للبضـاعة .يو ـى
بتسجيل رقام الهاتف والفاكس و عنوان البريد اإللكتروني .

1.1

المربع 1.2

إذكر رقم المرجع للشهادة الصحية ،أ الرقم المست دم من قبل السلطة البيطرية في
بلد التصدير لترقيم الشهادة.
إذكر إسم السلطة البيطرية .

المربع 1.4

إذكر اإلســم والعنوان الكامل للشــ ا المادأ و المعنوأ المرســلة اليه البضــاعة
بتاريخ إ دار الشهادة .
إذكر إســم البلد الذأ تنطلم منه البضــاعة :الحيوانات الحية وبيت التفقيس واألجنة
والنطفة والبويضــات وقفران النحل .وفي حال تصــدير مشــتقات حيوانية إذكر إســم
البلد و البلدان التي إنتجت البضاعة و نّعت و وضبّت المنتجات النهائية.

المربع 1.3

المربع 1.5

يشــــير " "Code ISOإلى الكود العـالمي ذات المقـاييس الموحـدة المعطـاة إلى احـد
البلدان من قبل المنظمة العالمية للمقاييس.
)Two-letter code (ISO 3166-1 Alpha-2 Code
المربع 1.6

إذكر إسـم المنطقة و المربع الصـحي منشـأ البضـاعة في الجزء الثاني من الشـهادة
وفقا ً للحاجة .

المربع1.7

إذكر إسم بلد الوجهة النهائية للبضاعة .
يشــــير " "Code ISOإلى الكود العـالمي ذات المقـاييس الموحـدة المعطـاة إلى احـد
البلدان من قبل المنظمة العالمية للمقاييس.

المربع1.8

إذكر إســـم المنطقة و المربع الصـــحي المســـتورد للبضـــاعة في الجزء الثاني من
الشهادة وفقا ً للحاجة .

المربع 1.9

إذكر األســــم والعنوان الكـامـل للمكـان و األمكنـة التي إنطلقـت منهـا الحيوانـات الحيـة
والمنتجات الحيوانية وحدد رقم الترخيا و التسجيل الرسمي عند الحاجة .
إذا كانت البضـاعة حيوانات و بيت للحضـن إذكر إسـم المسسـسـة و المسسـسـات  ،و
محمية الحيوانات البرية و محمية الصيد البرأ .
إذا كانت البضاعة نطفة إذكر إسم مركز التلقيح اإل طناعي .
إذا كانت البضــاعة بويضــات و جنة إذكر إســم وعنوان ورقم الترخيا الرســمي
لفريم الجمع ( وليس ماكن الحفظ ) .
إذا كانت البضــــاعة منتجات حيوانية إذكر اســــماء األماكن و المســــتودعات التي
إنطلقت منها البضاعة .
إذكر إســــم المكـان الذأ إنطلقـت منه الحيوانات الحية و المنتجات الحيوانية ( وهي
قطعة األرض و المرفأ البحرأ و المطار ) .

المربع1.10
المربع1.11

إذكر تاريخ اإلنطالق إذا كانت البضاعة حيوانات حية وحدد ساعة اإلنطالق .

المربع 1.12

المربع 1.13

اعط ِ معلومات مفصلة عن وسيلة النقل المستعملة.
حدد نوع وسـيلة النقل بتاريخ إ ـدار الشـهادة :إذا كان النقل جوا ً حدد رقم الرحلة،
وإذا كان النقل بحرا ً حدد إســم الســفينة ،وإذا كان النقل بالســكي الحديدية إذكر رقم
القطار ورقم العربة ؛ إذا كان النقل برا ٍ حدد رقم وسـيلة النقل وكذلي رقم المقطورة
إذا لزم األمر .
إذكر رقم المعبر الحـدودأ المتوقع (وفقـا ً لكود األمم المتحـدة لمواقع التجـارة والنقـل)
 UN/LOCODEفي حال وجوده.

المربع 1.14

إذكر رقم /رقام ترخيا منظمة (  ) CITESسـايتس إذا كانت البضـاعة المشـحونة
جناس حيوانية مشــمولة بفتفاقية التجارة الدولية لنجناس النباتية والحيوانية البرية
المهددة باإلنقراض .

المربع 1.15

اعط اســماء البضــائع كما هو وارد في النظام الموحد للمنظمة
ــف البضــاعة و ِ
العالمية للجمارك .

المربع 1.16

إذكر اإلسم و الكود  SHللنظام الموحد للمنظمة العالمية للجمارك .

المربع 1.17

الكمية اإلجمالية للبضائع
إذا كـانـت البضـــــاعـة حيوانـات حيـة و بيت التفقيس و منتجـات حيوانيـة(نطفـة،
بويضات و جنة) ،حدد عدد الحيوانات و البيت و قشات التلقيح اال طناعي.
إذا كـانـت البضــــاعـة منتجـات حيوانيـة حـدد الو ن القـائم والو ن الصــــافي لكـامـل
اإلرسالية بالكيلوغرام .

المربع 1.18

حدد درجة حرارة حفظ المنتجات خالل الرحلة والت زين

المربع 1.19

حـدد العـدد اإلجمـالي للعلـب واألقفـاا و المقصــــورات المعـدة لنقـل الحيوانـات و
بيت التفقيس  .ســجل العدد اإلجمالي للمســتوعبات المجلدة المســت دمة لنقل النطفة
و البويضــات و األجنة وكذلي العدد اإلجمالي للطرود إذا كانت البضــاعة منتجات
حيوانية .

المربع 1.20

سجل رقام المستوعبات واألوعية الم تومة عند الحاجة .

المربع 1.21

طريقة توضيب المنتجات كما هو وارد في الفقرة  21من كود المسافرين.

المربع 1.22

وجهات است دام الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة.

(حيوانـات) التوالـد و التربيـة :تســــت ـدم هـذه العبـارة لحيوانـات اإلنجـا
وكذلي بيت التفقيس .

و التربيـة

الذبح :عبارة تست دم لحيوانات الذبح .
إعادة تكوين قطعان حيوانات الصـيد البرأ  :تسـتعمل العبارة للحيوانات المسـت دمة
لتجديد قطعان حيوانات يد البر.
تجارة حيوانات المرافقة :عبارة تســت دم للحيوانات التي يحتفظ بها اإلنســان للترفيه
و للمرافقة بفستثناء الفصائل التي تتألف منها المواشي .
حيوانـات الســــيرك  /العرض :عبـارة تســــت ـدم لحيوانـات الســــيرك و المبـاريـات
الرياضية و العرض.
لإلستهالك البشرأ :عبارة تست دم للمنتجات المعدة لإلستهالك البشرأ.
مواد غـذائيـة حيوانيـة ذات منشــــأ حيواني :عبـارة تعني جميع المنتجـات من منشــــأ
حيواني ( مسلفة من مكون واحد و عدة مكونات ) محضــرة و نصــف محضــرة و
في حالتها الطبيعية عندما تكون معدة للتغذية المباشرة للحيوانات.
المربع 1.23

تسجيل معلومات عند الحاجة

المربع 1.24

معلومات مفصلة بقدر كافٍ عن طبيعة البضاعة للتمكن من معرفة هويتها.
إذا كانت البضاعة فيها حيوانات حية أو بيض للحضن حدد الفصيلة ( اإلسم
العلمي ) ونظام التعريف ورقم التعريف أو اية تفاصيل اخرى خاصة بالتعريف ؛
والكمية وعند الحاجة الساللة أو الفئة ( مثال بكييرا ( بقرة صغيرة ) عجل،
دجاجة بياضة ،فروج لحم ) مع ذكر السن والجنس  .وإذا كانت البضاعة حيوانات
حية مصحوبة بجواز سفر رسمي من المناسب ذكر رقم الجواز العالمي الدولي
للحيوان ونسخة عن المعلومات في جواز السفر مرفقة بالشهادة الصحية .
إذا كانت البضااااعة أجنة أو بويضاااات أو نطفة حدد الفصااايلة الحيوانية (اإلسااام
العلمي) ورقم التعريف وفقاا لتوصااااياات الشاااااركاة الادولياة لنقال ا جناة أو اللجناة
الادولياة لمراقباة إنجاازات التربياة الحيوانياة ،وتااري الجمع ورقم ترخي مركز
التلقيح اإلصااااطناعي أو فريج الجمع ،والرقم التعريفي للحيوان الواهب ،والكمية،
والساللة عند الحاجة.

إذا كانت البضاعة نحل أو طرود نحل يشار اليها بعبارة " فئة "  :القفران المليئة
بالنحل ،طرود النحل ،فرق النحل (عامالت أو ذكور) ،الملكات ،الخاليا
الملكية...ال  .وبين المعلومات المفصلة الواجب تسجيلها الصفات ( الماركة
التجارية أو العمر أو الوزن أو المساحة مثال ) ،النوع والساللة .
إذا كانت البضاعة منتجات حيوانية حدد الساللة (اإلسم العلمي) وطبيعة البضاعة
وعملية التصنيع ورقم الترخي للمسال ومصنع التقطيع ومصنع التحويل
وغرفة التبريد ،تعريف الدفعة والتاري والكمية وعدد الرزمات والوزن الصافي .

 -3الجزء الثاني :معلومات

حية .

المربع الثاني

كمـل هـذا الجزء وفقـا ً للشــــروط المتفم عليهـا بين الســــلطـات البيطريـة في بلـدأ
اإلستيراد والتصدير تنفيذا ً للتو يات الواردة في هذا القانون .

المربع
الثاني-
الطبيب
البيطرأ
الرسمي

رقم المرجع :راجع البند . 2-1
إسمه وعنوانه والوظيفة والتاريخ وتاريخ التوقيع وال تم الرسمي للمصالح البيطرية
.

المادة 5.10.2
نموذج شهادة صحية بيطرية للتجارة الدولية للحيوانات الحية وبيض التفقيس
البلدان /األطراف التجارية
الجزء األول:
أوصاف البضاعة
المرسلة

 1.1المرسل
اإلسم والعنوان

 1.2رقم الشهادة
 1.3السلطة البيطرية

 1.4المرسل إليه
اإلسم:
العنوان:
 1.5بلد المنشأ

1.6 ISO CODEمنطقة  /مربع المنشأ

 1.7بلد االستيراد

 1.9مكان المنشأ

 1.8 ISO CODEمنطقة/مربع المنشأ الوجهة النهائية

اإلسم

العنوان

 1.10محطة الشحن

 1.11تاريخ اإلنطالق

 1.12وسيلة النقل

 1.13المعبر الحدودأ

 جوا ً  بحرا ً

 1.14رقم رخصة CITES

سكة حديد  شاحنة برية  وسائل
اخرى
تعريف البضاعة
 1.16رقم البضاعة ISO CODE
 1.15و اف البضاعة

 1.17الكيمة اإلجمالية

1.18

 1.19العدد اإلجمالي للطرود

 1.20تعريف المستوعب/رقم ال تم

1.21

 1.22وجهة استعمال البضاعة

 سيرك/إستعراض
تربية/توالد

خرى

 مباريات/فروسية  ذبح
تجديد قطعان
 1.23لالستيراد و القبول:
 إستيراد نهائي
 دخول مسقت
 1.24تعريف البضاعة

 إعادة دخول

حيوانات مدللة
 إستعماالت

الساللة :النوع (اإلسم العلمي
رقم التعريف /التفا يل

نظام التعريف
الجنس

العمر

الكمية

البلدان
الجزء الثاني .II :رقم الشهادة

معلومات
صحية
حيوانية

يشهد الطبيب البيطرأ الموقع دناه ن الحيوانات /بيت التفقيس الوارد ذكرها
عاله تستجيب للشروط التالية:
الطبيب البيطرأ الرسمي:
األسم والعنوان

الوظيفة الرسمية

التاريخ

التوقيع

ال تم

المادة 5.10.3

نموذج شهادة صحية بيطرية للتجارة الدولية لألجنة والبويضات والنطفة
البلدان:
الجزء األول :
أوصاف
البضاعة
المرسلة

1.1المرسل
اإلسم
العنوان
 : 1.4المرسل إليه
اإلسم

 1.2رقم الشهادة
 1.3السلطة البيطرية

العنوان
 1.5بلد المنشأ

ISO CODE

 1.6منطقة  /مربع المنشأ

 1.7بلد االستيراد

ISO CODE

 1.8منطقة/مربع المنشأ
الوجهة النهائية

 1.9مكان المنشأ:
اإلسم:
العنوان:
 1.10محطة الشحن

 1.11تاريخ اإلنطالق
 1.13المعبر الحدودأ
المفترض

 1.12وسيلة النقل
 جوا

 بحرا

 سكة حديد

 1.14رخصة CITES
رقم

 شاحنة برية  وسائل اخرى
التعريف
 1.15أوصاف البضاعة

 1.16رقم ISO CODE
للبضاعة
 1.17الكيمة اإلجمالية
1.19العدد اإلجمالي
للطرود

 :1.18حرارة البضاعة
 الخارجية  مبردة  مجلدة
 1.20تعريف المستوعب/رقم الختم

 1.21نوع التوضيب

 1.22وجهة استعمال البضاعة
إستهالك بشري

علف

تلقيح اصطناعي
1.23

إستكمال التحضير
إستعماالت

أخرى

إستخدام فني

 1.24تعريف البضاعة

النوع الحيواني (اإلسم العلمي )

نوع التحضير

نوع البضاعة

رقم رخصة مراكز التحضير
عدد العبوات

رقم الدفعة /التاري

الوزن الصافي

بلد المصدر:
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الجزء الثاني :
معلومات صحية
حيوانية

رقم الشهادة

نا الموقع دناه الطبيب البيطرأ المسسول فيد ن الحيوانات الحية /بيت الفقس
الواردة و افها عاله هي مستوفية للشروط التالية:
الطبيب البيطرأ المسسول
اإلسم والعنوان

المنصب الرسمي

التاريخ

التوقيع

ال تم الرسمي

المادة 5.10.4
نموذج شهادة صحية بيطرية للتجارة الدولية للمنتجات ذات المنشأ الحيواني
البلدان
الجزء األول:
تفاصيل
اإلرسالية

 1.1المرسل
اإلسم
العنوان

 1.2رقم الشهادة
 1.3السلطة البيطرية

 1.4المرسل إليه
اإلسم
العنوان
 1.5بلد المنشأ

Iso code

 1.6منطقة  /مربع المنشأ

 1.7بلد االستيراد

Iso code

 1.8منطقة/مربع المنشأ الوجهة النهائية

 1.9مكان المنشأ
اإلسم:
العنوان:
 1.10محطة الشحن

 1.11تاريخ اإلنطالق

 1.12وسيلة النقل

 1.13المعبر الحدودأ المتوقع

 جوا ً  بحرا ً  سكة حديد
 1.14رقم رخصة CITES

 شاحنة برية  وسائل اخرى
تعريف البضاعة

 1.16رقم البضاعة ISO CODE

 1.15و اف البضاعة

 1.17الكيمة اإلجمالية
 1.18درجة الحرارة للحفظ
 عادية

 تبريد

 1.19العدد اإلجمالي للطرود
 تجميد
 1.21نوع التوضيب

 1.20تعريف المستوعب/رقم ال تم
 1.22وجهة استعمال البضاعة
 استهالك بشرأ  علف حيواني
 إست دام فني

 تصنيع الحم

 إست دامات خرى

1.23
 1.24تعريف البضاعة:
نوع الحيوان المنتج (اإلسم العلمي)

نوع البضاعة

طريقة التصنيع

رقم رخصة المسسسة
عدد الطرود

رقم الدفعة /التاريخ

الكمية الصافية

البلدان
الجزء:الثاني
معلومات
صحية
حيوانية
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رقم الشهادة

الطبيب البيطرأ الرسمي
اإلسم والعنوان

الوظيفة الرسمية

التاريخ

التوقيع

ال تم الرسمي

المادة 5.10.5

نموذج شهادة صحية بيطرية للتجارة الدولية للنحل وأقراص العسل
البلدان
الجزء األول  1.1 :المرسل
اإلسم
تفاصيل
العنوان
اإلرسالية
 1.4المرسل إليه
اإلسم
العنوان
 1.5بلد المنشأ
 1.7بلد االستيراد
 1.9مكان المنشأ
اإلسم:

 1.2رقم الشهادة
 1.3السلطة البيطرية

Iso code

 1.6منطقة  /مربع المنشأ

Iso code

 1.8منطقة/مربع المنشأ الوجهة النهائية

العنوان:
 1.10محطة الشحن

 1.11تاريخ اإلنطالق

 1.12وسيلة النقل

 1.13المعبر الحدودأ

 جوا ً  بحرا ً  سكة حديد

 1.14رقم رخصة CITES

 شاحنة برية  وسائل اخرى
تعريف البضاعة
 1.15و اف البضاعة

 1.16رقم البضاعة ISO CODE
 1.17الكيمة اإلجمالية

 1.18درجة الحرارة للحفظ
 عادية

 تبريد

 1.19العدد اإلجمالي للطرود
 تجميد

 1.20تعريف المستوعب/رقم ال تم

 1.21نوع التوضيب

 1.22وجهة استعمال البضاعة


 استعماالت خرى

تربية /تناسل

1.23
 1.24تعريف البضاعة:
الصنف

العرق

الكمية

تفا يل التعريف

البلدان
الجزء
الثاني:
معلومات
صحية
حيوانية

الجزء  IIأ:رقم الشهادة
نا الموقع دناه الطبيب البيطرأ المسسول فيد ن النحل و قراا العسل الواردة و افها
عاله مستوفية للشروط التالية:
الطبيب البيطرأ المسسول
اإلسم والعنوان والوظيفة
التاريخ

التوقيع

ال تم الرسمي
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