
 تعريف وتسجيل
الحيوانات



مقدمة
أبوظبي  إمارة  لحكومة  ا	ستراتيجية  ل�ولويات  تنفيذ� 
هيئة  شــرعت  ل مــارة  الغذاء  إمدادات  تأمين  في 
أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية في تطبيق برنــامج 
(أغنام،  للغذاء  المنتجة  الحيوانات  وتسجيل  تعريف 
والمعايير  الممارسات  أفضل  متبنيــ�  وأبقار)  ِجمــال 

الدولية في هذا المجــال.

وسائل تعريف الحيوانات
متطورة  حديثة  تعريف  وسائل  الهيئة  تستخدم 
لتعريف الحيوانات وهي أرقام بالستيكية تحتوي على 
على  تثبت  وا©بقار  ل�غنام  بالنسبة  إلكترونية  شريحة 

ا©ذن اليمنى للحيوان.

أنواع  بأحد  مغلفة  جد�  صغيرة  إلكترونية  وشريحة 
البالستيك الشفاف من نوع خاص وتحقن تلك الشريحة 
في  الحيوان  رقبة  من  اليسرى  الجهة  في  الجلد  تحت 

الجمال.



أهمية تعريف الحيوانات
تتمثل أهمية تعريف الحيوانات في توفير قاعدة بيانات 
في  توزيعها  و  المــربـــاة  الحيوانات  وأنواع  أعداد  عن 

ا	مارة من الممكن االستفادة منها في ا¶تي: 
المناسبـة  والسياسـات  الخطط  وإعــــداد  اقتراح   .1
لتطوير قطاع الثروة الحيوانية بناًء على ا	حصائيات 

التي يوفرها نظام التعريف.
لمربي  الحكومي  الدعـــم  برامج  وتنظيـم  ضبــط    .2

المواشي وإيصال الدعم لمستحقيه.
لدعم  الضرورية  واالحتياجات  المتطلب  تحديد   .3

قطاع الثروة الحيوانية والعمل على توفيرها.

بالنسبة  الحيوانات  وتسجيل  تعريف  فوائد 
لمربي الحيوانات

الثروة  لمربي  االجتماعي  الدعم  برامج  من  ا	ستفــادة 
الحيوانية (تعريف الحيوانات شرط من شروط الحصول 

على الدعم).
تربية  التعريف كسجل  برنامج  بيانات  استخدام قاعدة 

الحيوان 	دارة القطيع بما يسهم في:
أ.    معرفة إنتاجية الرأس الواحــد من القطيع.

ب. معــرفة وتتبع الحالــــــة الصحيــة للقطيع (ا©مراض، 
التحصينات، مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية).

ج.  معرفة التكلفة ا	قتصادية للتربية.
د.  إستبعاد الحيوانـــــات غير المنتجـــــة أو قليلة ا	نتاج 

وإحــالل الحيوانات ذات الصفات الجيدة.
هـ.  معــرفــــة التاريخ المرضي ©ي حيـــوان قبل شرائه.

الكمبيوتر الكفي المحمول

القارئ ا	لكتروني

تتضمن بطاقة التعريف بيانات خاصة تتلخص في: رمز 
حيوان  بكل  خاص  ورقم   (AD) ا	مارة  رمز   (AE) الدولة 

مكون من (8) خانات. 



الحيوانات  عن  تسقط  التي  با©رقام  االحتفاظ  يجب   .7
تعريف  أو مكتب  بيطرية  أقرب عيادة  إلى  وتسليمها 
النموذج  تعبئة  ثم  المنطقة  الحيوانات في  وتسجيل 
إعادة  وطلب  القطيع  حركة  لتوثيق  بذلك  الخاص 

التعريف.
8. عند شرائك حيوانات جديدة يجب التأكد مما يلي:

على  موجود  الرقم  وأن  معرفة  الحيوانات  جميع  أن   -
ا©ذن.

- موافقة صاحب القطيع على نقل الملكية. 
تعبئة  خالل  من  وذلك  الملكية  نقل  إجراء  عمل   -
نموذج توثيق حركة المواشي في أقرب عيادة بيطرية 

في أبوظبي أو العين أو الغربية.
مشاكل  أية  يسبب  ال  التعريف  بأن  العلم  يرجى   .9
صحية للقطيع أبد� ولكن في حال حصول أية مشكلة 
ساعة   48 عن  تزيد  ال  وبمدة  مباشرة  التعريف  بعد 
يرجى مراجعة اقرب عيادة بيطرية لمزرعتك وإخبارهم 
في  المتبعة  ا	جراءات  حسب  الطبي  الكشف  ليتم 

الهيئة. 
10. عند ذبح أو نفوق ا	بل المعرفة يجب مراجعة أقرب 
عيادة بيطرية ل بالغ عن الحالة ليتمكن الفريق الفني 

من توثيق رقم الحيوان.
11. يجب عدم إزالة الرقم عن الحيوان بدون سبب مثل 

النفوق أو الذبح ©ن ذلك يعرضك للمسائلة القانونية
المواشي إخطار أقرب عيادة بيطريه  12. على مالكي 
أخرى سواًء  إلى حيازة  عند نقل مواشيهم من حيازة 
داخل أو خارج المنطقة التابعة للعيادة البيطرية التي 
جديدة  حيازة  استحداث  ليتم  وذلك  المنطقة  تخدم 

ذات رقم جديد في نظام التعريف لتلك الحيازة.
تعريف  خدمات  تضمين  تم  بأنه  العلم  يرجى   .13
طلب  جديد/  تسجيل  (طلب  الحيوانات  وتسجيل 
يهمه  لمن  شهادة  إصدار  طلب  تعريف/  استكمال 
أبوظبي  لهيئة  ا	لكترونية  الخدمات  ضمن  ا©مر) 
زيارة  يرجى  وللتسجيل  الغذائية  والسالمة  للزراعة 

موقع الهيئة.

كيف تقوم بتعريف وتسجيل حيواناتك؟
في  الحيوانات  وتسجيل  تعريف  قسم  مكاتب  تقوم 
(أبوظبي  أبوظبي  	مارة  الثالث  الرئيسية  المناطق 
والعين والمنطقة الغربية) بتسجيل الحيازات الجديدة 
(الذين  الحيازات  تلك  في  والحائزين  المواشي  ومالكي 
حكومة  لقرارات  وتنفيذ�  مرة)،  ©ول  التعريف  يطلبون 
أبوظبي في استخدام بطاقة الهوية كوسيلة تعريف 
الهيئة  فإن  الحكومية  المعامالت  جميع  في  وحيدة 
كما  المالك،  هوية  برقم  التي  الحيازة  رقم  بربط  تقوم 
يتم ربط المواشي الُمرباة بالحيازة (في حالة وجود أكثر 
هوية  بأرقــام  الحيازة)  نفس  في  مواشي  مالك  من 
عليك  حركتهــا  توثيق  أو  حيواناتك  الُمــالك.ولتعريف 

اتباع الخطوات التالية:
1. التوجه إلى مكاتب خدمة المتعاملين في المناطق 

الثالث (أبوظبي،العين،الغربية).
مالك  اسم  التالية:  المعلومات  توفير   .2
المالك،  هوية  بطاقة  عن  نسخة  الحيازة/الحيوانات، 
رقم هاتف المالك، عنوان الحيازة، نوع وعدد الحيوانات 

المرباة في الحيازة. 
قبل  من  قطيعك  لتعريف  موعد  تحديد  وسيتم   .3

الفريق الفني ضمن منطقة حيازتك.
بعد تعريف القطيع وفي حالة وجود مواليد جديدة 
من  شهر  خالل  بيطرية  عيادة  أقرب  تبليغ  يرجى 

والدتها لتعريفها.
4. في حالة بيع المواشي المعرفة أو نقل ملكيتها أو 
إتالفها  وعدم  ا©رقام  على  المحافظة  يجب  ذبحها 
بيطرية  عيادة  أقرب  مراجعة  خالل  من  والتبليغ 

وتعبئة النموذج الخاص بذلك.
5. في حالة الذبح في المسالخ يجب إبقاء الرقم وعدم 
به  واالحتفاظ  جمعه  سيتم  حيث  الحيوان  عن  إزالته 
قطيعك  معلومات  وتحديث  المسلخ  طريق  عن 

تلقائي�.
6. في حالة نفوق أحد الحيوانات يجب تسليم ا©رقام 
وتسجيل  تعريف  قسم  أو  بيطرية  عيادة  أقرب  إلى 

الحيوانات.
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 الموقع ا�لكتروني
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تابعونا على  


