
الحيوانية الثروة قطاع-  المعرفة سجل

ما أسماء المستشفيات البيطرية الرئيسية التي تعمل بها حاالت الطوارئ في 1
منطقة أبوظبي  العين والظفرة

 مساء  7–  مساء4 من الساعة 025832300مستشفى الوثبة البيطري : أبوظبي
 مساء  7–  مساء 4 من الساعة 037637556مستشفى القطارة البيطري : العين

 7–  مساء 4 من الساعة 028848346الظفرة مستشفى مدينة زايد البيطري 
يرجى العلم بأنه يوجد في المستشفيات الرئيسية البيطرية خدمة : مساء  مالحظة

In Call حيث يوضع رقم الدكتور المناوب على مدخل المستشفيات حتى بعد 
.ساعات الدوام الرسمية لتغطية الحاالت الطارئة

سيكون رقم الطبيب المناوب موجودًا على باب العيادة البيطرية لحاالت الطوارئ؟(بعد ساعات العمل)قنوات االتصال في حاالت الطوارئ البيطرية 2

 سنوات وسيتم 8ال يوجد إصدار لبطاقات إحصاء حيواني جديدة فهي موقوفه منذ ؟(البطاقة الزرقاء)كيف يتم إصدار بطاقة إحصاء حيواني 3
.اإلعالن بأي مستجدات بهذا الخصوص في حال ورودها من الجهات المعنية

كيف يتم إصدار البطاقة البيطرية؟4
ال يوجد إصدار للبطاقات البيطرية، وتم استبدالها بالبطاقة الزراعية الموحدة، 
يمكن التسجيل للحصول على البطاقة عبر القنوات اإللكترونية أو زيارة أقرب 

.مركز لخدمات المتعاملين

ما هي اإلجراءات واالشتراطات المتبعة للتقديم على إنشاء صيدلية بيطرية 5
في أبوظبي وما هي المساحة المطلوبة؟

1. إذن باالسم.4صورة الهوية .3صورة جواز المالك  .2عقد إيجار المكان   
موافقه مبدئية من التنمية االقتصادية ومن.5التجاري من دائرة التنمية االقتصادية   

 ثم يخرج المفتش معه لرؤية الموقع وفي حالة استيفاء المكان لالشتراطات يكتب
.تعهد بتوفير رخصة الطبيب البيطري خالل شهر من تاريخه

ما هي الوثائق المطلوبة إلجراءات فتح المنشآت البيطرية والمسالخ 6
والمجازر ومحالت بيع األعــالف؟

الوثائق المطلوبة إلجراءات فتح المنشآت البيطرية والمسالخ والمجازر ومحالت 
الموافقة المبدئية من .2نموذج طلب شهادة بغرض الترخيص .1بيع األعــالف 

نسخة .4حجز االسم التجاري من التنمية االقتصادية .3دائرة التنمية االقتصادية 
من خطاب الموافقة المبدئية الصادرة من وزارة البيئة والمياه والموجه إلى دائرة 

نسخة من األوراق الثبوتية الخاصة .5" للمنشآت البيطرية"التنمية االقتصادية 
. ("لمواطني دولة اإلمارات"جواز السفر، بطاقة الهوية ، خالصة القيد )بالمالك  

مخطط .7  (في حالة متابعة المعاملة من قبل مندوب عن المالك)اعتماد توقيع .6
في حال كان مالك األرض "(Site plan)لموقع المنشأة من دائرة الشؤون البلدية 

في حالة األرض )عقد اإليجار موثقًا حسب األصول .8". هو نفسه مالك المنشأة
ثم يقوم صاحب المنشأة أو من .10.  تقرير المفتش العتماد المنشأة.9 (المستأجرة

تنفيذ المخطط المتفق عليه .أ: ينوب عنه بتوقيع تعهد كتابي بااللتزام باآلتي
عدم .ج. عدم ممارسة النشاط إال بعد الرجوع للجهاز.ب. (للمسالخ والمجازر)

للمنشآت البيطرية، المسالخ )ممارسة النشاط إال بوجود طبيب بيطري مرخص 
(.للمستودعات البيطرية)توفير سيارة لنقل األدوية .د. (والمجازر

 هل يلزم تصريح من قبل الرقابة الغذائية لتسفير ماشية إلى سلطنة عمان 7
علمًا إن العميل لديه تصريح من دائرة الزراعة في  سلطنة عمان  ؟

نعم يلزم ويرجى  في مثل هذه الحاالت  توجيه العمالء بمراجعة أحد مكاتب قسم 
قسم - دائرة الزراعة -العين.الترقيم القريبة منه إلصدار تصريح تصدير مؤقت 

قسم الترقيم وتسجيل - مبنى دائرة اإلشغال - ابوظبي.الترقيم وتسجيل الحيوانات 
مكتب قسم الترقيم- مدينة زايد -الغربية.الحيوانات 

كيف تنتقل األمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان؟8
تختلف طريقة االنتقال باختالف المرض ولكن معظمها ينتقل عن طريق االختالط 

المباشر مع الحيوانات المريضة ومنتجاتها الملوثة بالمرض مثل الحليب والدم 
واللحم

هناك عقد بين جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية وشركة كوندور لمعالجة النفايات كيف يتم التخلص من النفايات الخطرة؟9
الطبية حيث يتم التخلص منها بطريقة آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة

ماهي أهم الخطوات الواجب اتباعها لضمان الصحة والسالمة وذلك في فترة 10
االحتكاك مع الحيوانات؟

يجب أن يتم التعامل مع الحيوانات بحرص واألخذ باألدوات الصحية الواقية مثل 
القفازات والمالبس الواقية وخصوصا وقت التعامل مع الحيوانات المريضة

هو برنامج مسح حقلي يتم فيه جمع عينات من مختلف المناطق والمزارع للتأكد ماهو برنامج التقصي الوبائي؟11
من خلوها من األمراض المعدية

ماذا يجب أن أعرف عن مرض البروسيال؟12

هو مرض مشترك بين اإلنسان والحيوان ، تتسبب بها بكتيريا عصوية ، ويوجد 
في لحوم وحليب والبان الحيوانات ألمصابة لذلك فان اهم اسباب انتقاله التعامل 

المباشر مع الحيوانات المصابة وطبخ لحومها ومنتجات األلبان دون الوصول إلى 
.درجة الحرارة المطلوبة لتقتل البكتيريا المتواجدة بها

ماذا يجب أن أعرف عن مرض الكورونا؟13

هو مرض مشترك بين اإلنسان والحيوانات حيث أن مخالطة الجمال المصابة قد 
ينقل المرض لإلنسان وكذلك مخالطة اإلنسان المصاب آلخر سليم يمكن أن ينقل 
المرض، مسبب المرض فيروس ينتقل عن طريق المجرى التنفسي لذلك وجب 

التعامل مع هذه الحاالت بعناية ودقة وذلك من خالل تطبيق جميع اشتراطات 
الصحة والسالمة

كيف يتم طلب خدمة التحصين ضد الحمى القالعية؟14

 يتم طلب خدمة  التحصين ضد الحمى القالعية ، الكفت الضان والماعز •
 وطاعون المجترات الصغيرة عن طريق االتصال هاتفيا أو زيارة أقرب عيادة

 بيطرية تتبع لها عزبة المربي إلعطائه موعد لوصول فرق التحصين المنتشرة فى
يتم توزيع تحصينات اإلناث الحوامل من• .  كافة أرجاء إمارة أبوظبى إلى عزبته  

 اإلبل  ومواليدها  للمربين قبل موسم الوالدة عن طريق اتصالهم بأقرب عيادة
أحيانا تستهدف فرق التحصين بعض المناطق التى حدثت بها أوبئة• .   يتبعون لها  

.من قبل مباشرة قبل اتصال المربين بالعيادات

 (يتم استخدام المفردات المعتمدة وبشكل واضح  )اإلجابة  (يتم صياغة السؤال بطريقة واضحة بالمفردات الالزمة  )االستفسار ت
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ماهى األمراض ونوع الحيوانات  التى تستهدف بالتحصين؟15

التحصين •: تستهدف حملة التحصين السادسة األمراض ونوع الحيوانات اآلتية 
التحصين ضد مرض •. الماعز– الضأن – ضد مرض الحمى القالعية لألبقار 

التحصين ضد مرضى جدري الضان والماعز وطاعون •. الكفت  للماعز فقط
التحصين ضد مسببات االلتهابات الرئوية •. المجترات الصغيرة للضان والماعز
إعطاء  األجسام المناعية الجاهزة ضد •. والمعوية فى اإلناث الحوامل للجمال

.مسببات اإلسهال فى مواليد اإلبل

هل هنالك أي نصائح أخرى لتحصين الثروة الحيوانية؟16

 حرص المربى على طلب تحصين المواشى  يضمن له حمايتها  ضد األمراض •
التزام  المربى بالبرنامج الزمنى• .  السارية  ووقايتها من أخطار اإلصابة بها  

 لتحصين المواشى و المعتمد من  قبل جهاز أبوظبى للرقابة الغذائية سوف يضمن
إلتزام• .  له إنتاج مناعة قوية لها و وبالتالى  إستمرار نشاطها وتنمية إنتاجها   

 المربى بعدم إدخال حيوانات جديدة الى القطيع إال  بعد حجرها والتأكد من سالمتها
تعاون المربيين مع• .  من األمراض يضمن له عدم إدخال األمراض إلى عزبته  

 فرق التحصين عن طريق تهيئة العمال فى العزب  والمكان المناسب  لتحصين
.الحيوانات يسهل ويسرع تنفيذ عملية التحصين فى وقت وجيز

؟(الثروة الحيوانية)ما هو نظام تعريف وتسجيل الحيوانات 17
هو مبادرة حكومية تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتعنى بالثروة 
الحيوانية، وذلك من أجل المحافظة على سالمتها واستدامتها وتكوين قاعدة بيانات 

.متكاملة لألعداد واألنواع الحيوانية

ما هي األوراق التي يحتاجها صاحب الحالل إلبرازها خالل عملية طلب  18
تسجيل وتعريف الحيوانات؟

/ مخطط الموقع للمزارع  - ب  (مالك المواشي/ بطاقة الهوية لمالك الحيازة -  أ
عقد ايجار ساري المفعول للعزب النظامية

هل يجب حضور صاحب الحالل خالل عملية تعريف وتسجيل الحيونات في 19
الحيازة ؟

يفضل تواجده خالل العملية ألنها تسهل وتسرع عملية التعريف والترقيم بشكل 
وفي حال . أكبر، خاصة في حال وجود عّمال جدد أو من ذوي الخبرة المحدودة

تعذر حضوره، عليه أن يخبر العّمال بموعد زيارة فريق التسجيل وتحضير 
.الوثائق والمستندات المطلوبة إلبرازها

تتضمن بطاقات التعريف ما يسمى بـتعقب الحيوانات ومراقبة المنتجات ذات 20
المنشأ الحيواني، فماذا تعني هذه العبارة؟

:تحديد ما يلي" تعّقب الحيوان"تعني عبارة 
تحديد بلد المنشأ· 
تحديد مزارع التربية واإلنتاج · 
تحديد أسماء مربي األنعام· 
تعّقب مراحل انتقال الحيوان من مزرعة اإلنتاج لمنافذ· 

كيف تتم عملية تسجيل الثروة الحيوانية؟21

سيقوم الخبراء المسئولون عن تنفيذ البرنامج بترقيم وتعريف الحيوانات من خالل 
تسجيل اسم المربي أو مالك الثروة الحيوانية ورقم بطاقة الهوية على جهاز 

: وتتضّمن عملية التعريف الخطوات التالية. إلكتروني محمول
قراءة بطاقة التعريف بواسطة قارئ إلكتروني• 
ها في محلول مطهّ رتتركيب البطاقة وتثبيتها بعد وضع• 
تثبيتها على اآلذن اليمنى للحيوان والتأّكد مجّددًا من الرقم • 
تخزين الرقم التسلسلي للحيوان في جهاز إلكتروني وإرساله إلى المركز • 

الرئيسي لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لمتابعته

ما الذي تتضمنه بطاقة التعريف التي تعلق على أذن الثروة الحيوانية22
: تحتوي بطاقة التعريف التي تعّلق في األذن على رمز يتضّمن

.تتماشى بطاقة التعريف مع معايير أيزو الدولية: بلد المنشأ• 
. خانات8يتأّلف هذا الرقم الخاص بكل حيوان من : رقم تسلسلي• 

حيث يوجد رقم فريد وخاص ال يتكرر لكل حيوان... ال هل الثروة الحيوانية التي يجري تعريفها وترقيمها تحمل البطاقة نفسها؟23

هل يؤثر هذا البرنامج على صحة الثروة الحيوانية؟ وهل هذه البطاقات تضر 24
به بأي شكل من األشكال؟

ال يؤثر هذا البرنامج على صحة الحيوان أو إنتاجيته أو أدائه بأي شكل من 
.األشكال

ما هي مدى شرعية ثقب أذن األضحية لغرض التعريف والترقيم وهل يؤثر 25
ذلك على سالمة األضحية من الناحية الشرعية؟

استفتى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية دائرة القضاء في أبوظبي عن هذه العملية 
وكان الرد الذي تلقاه من دائرة القضاء بأن ثقب أذن األضحية من أجل التعريف 

والترقيم جائز شرعًا وما كان خفيفًا ال يزيد عن قطع ثلث األذن ال يكره وال يمنع 
.أجزاء األضحية اتفاقا، وما كان في ذلك فوق الثلث إلى النصف يجزئ مع الكراهة

ما هي الخطوات التي وضعها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للتواصل مع 26
أصحاب المزارع؟

عمد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إلى اعتماد قنوات اتصال مختلفة بهدف 
الوصول إلى أصحاب الحالل مثل الرسائل النصية القصيرة والموقع اإللكتروني 

وفضاًل عن ذلك، أتاح الجهاز للجمهور . والحمالت اإلعالنية   واإلعالمية
  والحصول على المزيد من 800 555االتصال على الرقم المجاني لالستفسار 
 .www.adfca.aeالمعلومات أو زيارة الموقع االلكتروني 

ما هي أهداف نظام تعريف وتسجيل المواشي؟27

 
توفير قاعدة بيانات إحصائية ومفصلة ودقيقة عن أعداد الحيوانات وأنواعها 

وأجناسها وتوزيعها المكاني
تحسين صحة الحيوان من خالل السيطرة على تفّشي األمراض وانتشار األوبئة 

التي ُتصيب الحيوانات، مراقبتها، والكشف المبكر عنها واالستجابة السريعة، 
وتطبيق برنامج تحصين ُمتكامل

تعزيز الصحة العامة عبر السيطرة على الحوادث المتعّلقة بالسالمة الغذائية وتتبع 
مصدر األوبئة ومكافحتها

تعزيز الجوانب اإلقتصادية عبر العناية بهذه الحيوانات وإبراز الشهادات الصحية 
.الخاصة بها

تحسين اإلنتاج وأنواع الثروة الحيوانية من خالل المراقبة والمتابعة، دعمًا لألمن 
.الغذائي

كيف يتم ترقيم المواليد الجدد بالنسبة للمواشي ؟28
يتم ترقيم المواليد الجدد عن طريق التوجه إلى أحد مكاتب خدمة المتعاملين التابعة 
للجهاز وطلب خدمة استكمال الترقيم او تقديمها الكترونيا وسيقوم المعنيين باتخاذ 

.اإلجراءات الالزمة نحو الترقيم
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في حال لم يتصل بكم أي شخص من فريق الترقيم، ما اإلجراء الذي عليك 29
إتباعه؟

إذا لم يتم ترقيم مواشيكم ولم يتواصل معكم أي شخص من فريق الترقيم نرجو 
، وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة 800555منكم االتصال على الرقم المجاني 

مثل موقع المزرعة ورقمها وبيانات المالك، وسيقوم فريق الترقيم بمعاودة 
.االتصال بكم وتحديد موعد للزيارة

في حال بيع المواشي المرقمة أو نقل ملكيتها لمالك آخر، ما الذي يجب فعله؟30
يجب إبقاء بطاقة التعريف على الحيوان وعدم نزعها، ومراجعة أحد مكاتب خدمة 
لمتعاملين او أقرب عيادة بيطرية وطلب تسجيل المواشي الجديدة وسيقوم المعنيين 

.بتحديث بيانات المواشي في الحيازة عند الزيارة الميدانية

ما الذي يستفيد منه مربو وأصحاب الحيوانات من هذه المبادرة؟31

يعد هذا البرنامج األول من نوعه في إمارة أبوظبي بهدف االرتقاء بقطاع الثروة 
ويعود نجاح هذا المشروع . الحيوانية في اإلمارة وتحقيق االستدامة واألمن الغذائي

: على المربين بجملة من المنافع من بينها
تطوير الخطط والسياسات المناسبة لقطاع الثروة الحيوانية

تنظيم عمليات الدعم الحكومي المقدم لمربي األنعام من حيث أنواع وكميات 
األعالف ومراكز الخدمات البيطرية

يعمل المشروع الجديد على تحديد المتطلبات واالحتياجات الضرورية لدعم هذا 
.القطاع، وجعله أحد أكثر القطاعات تنظيمًا وتخطيطًا مقارنًة بمثيالته في المنطقة

2010بدأ في أكتوبر متى بدأ تطبيق نظام تعريف وتسجيل الحيوانات؟32
.تعريف وتسجيل الحيوانات مجانيهل هنالك تكلفة على مالكي الحيوانات جراء تنفيذ البرنامج؟33

نعم هو إلزامي على كافة مالكي ومربي الحيوانات في أبوظبي وهو مرتبط ببرامج هل تعريف وتسجيل الحيوانات؟ إلزامي؟34
.توزيع األعالف والخدمات البيطرية

، األبقار واإلبل (الضأن والماعز)األغنام ما هي الحيوانات التي يتم ترقيمها حاليا؟35

بالنسبة لمالكي الحيوانات، هل عليهم االتصال بجهاز أبوظبي للرقابة 36
الغذائية لمعرفة موعد الزيارة؟

المسؤولون عن هذا البرنامج من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لديهم أرقام 
وعناوين مالكي الحيوانات وسيقومون باالتصال بهم وإخبارهم عن الموعد الذي 

سيقومون فيه بزيارة الموقع ليتسنى ألصحاب الحالل الفرصة لتوفير األوراق 
.المطلوبة وإنجاح العملية على أكمل وجه

ما هي األوقات التي يمكن للمربي أن يحصل خاللها على خدمة تعريف 37
من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة الثالثة ظهراوتسجيل الحيوانات في العزبة؟

على صاحب العالقة زيارة أقرب مركز لخدمة المتعاملين التابع للجهاز وطلب كيف أقوم بتحديد موعد لترقيم الحيوانات؟38
.تقديم الخدمه أو من خالل منصاتنا اإللكترونية

ما هي إجراءات الترقيم في حالة موت الحيوان؟39
في حالة الذبح أو نفوق الحيوان يتم االحتفاظ بالشريحة واألرقام وتوفيرها ألقرب 

عيادة بيطرية أو تسليمه لمسؤولي قطاع الثرة الحيوانية خالل زيارتهم لموقع 
الحيازة وبذلك يتم تحديث األنظمة

سيتم الترقيم بغض النظر عن امتالك المالك بطاقة الثروة الحيوانية أم الهل سيتم ترقيم الحيوانات لمن ال يملكون بطاقة ثروة حيوانية؟40

ماهي ألية إجراءات توثيق حركة المواشي لمربي الثروة الحيوانية؟41

تشتمل عملية توثيق حركة المواشي كل من حاالت البيع والشراء والهدايا 
والمشاركة بمهرجانات المزاينة وسباقات الهجن ومزادات بيع الحيوانات، 

باإلضافة إلى نقل المواشي خارج إمارة أبوظبي و خارج الدولة، هذا ويجب على 
المتصل تحضير وتوفير بيانات الحيازة التي كان فيها الحيوان باإلضافة لبيانات 
الحيازة التي انتقل إليها وتجهيزها قبل التحدث مع مركز االتصال لطلب توثيق 

 15مكون من )حركة المواشي وهي تشمل االسم حسب بطاقة الهوية ورقم الهوية 
، المدينة أو المنطقة، ورقم الحيازة (العزبة، المزرعة)، وعنوان الحيازة (رقم

وأرقام الهواتف المتحركة، وكذلك رقم الحيوانات المطلوب التبليغ عنها مكون من 
 أرقام 6 خانات وهما عبارة عن رقمين صغيرين في السطر الثاني من البطاقة و8

ضأن، )كبيرة في السطر األخير من بطاقة التعريف، باإلضافة إلى نوع الحيوانات 
الرجاء االطالع على المرفق (ماعز، أبقار، إبل

ماهي الخدمات اإلضافية لتيسير حركة المواشي لمربي الثروة الحيوانية؟42

أعلن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اليوم عن توفير خدمات إضافية عن طريق 
 لمربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، 800555مركز االتصال الحكومي 

حيث أصبح بإمكان مربي المواشي الذين قاموا بترقيم مواشيهم التبليغ عن حركة 
المواشي الداخلة والخارجة من وإلى حيازاتهم عن طريق مركز االتصال بشرط 

. رؤوس10أن ال يزيد عدد تلك المواشي عن 

في حال وجود حالل مشترك بين أكثر من شخص، مثل اإلخوة في نفس 43
، فكيف تتم عملية التعريف والترقيم ؟(المزرعة/العزبة)موقع الحيازة 

سيقوم طاقم مهني من البيطريين والمخوليين المدربين بتنفيذ برنامج ترقيم وتعريف 
الحيوانات من خالل تسجيل اسم المربي أو مالك الحالل ورقم بطاقته ويجب على 

الراعي خالل عملية /جميع أصحاب الحالل المشترك الحضور أو توجيه العمال
التعريف ليقوم بعزل الحيوانات وتحديد هوية مالكها ليتم نسبها خالل عمليات 

.التسجيل تحت اسمه، وهو إجراء تنظيمي مهم

كيف يتم ترقيم الحيوانات و ماهي األدوات التي سيتم استخدامها ؟44

 )الفنيين البيطريين في العيادة البيطرية القريبة من حيازتك / سيقوم أحد األطباء 
بزيارة حيازتكم لتعريف وتسجيل المواشي الموجودة لديكم  (المزرعة/ العزبة 

هذا ويوجد مع كل طبيب تابلت وقارئ إلكتروني لألرقام وأرقام . وتحديث بياناتها
أو شرائح  الكترونية باإلضافة لمكابس لتثبيت األرقام أو حقن الشرائح  وتتضّمن 

. قراءة بطاقة التعريف بواسطة قارئ إلكتروني:  عملية التعريف الخطوات التالية
تركيب البطاقة وتثبيها على األذن اليمنى بالنسبة لألغنام واألبقار  وتحت الجلد في 

 )الجهة اليسرى من رقبة اإلبل ، تسجيل بيانات الحيوان الذي تم تثبيث الرقم عليه 
خالل (عملية احترازية)سيتم تغيير المالبس الواقية . . الساللة/ الجنس / النوع 

.عملية االنتقال من عزبة ألخرى لتفادي عملية انتقال وتفشي األمراض

ما اإلجراءات المطلوبة من مالكي الحيوانات لترقيم الحيوانات ؟45

المسؤولون عن هذا البرنامج من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لديهم أرقام 
وعناوين مالكي الحيوانات وسيقومون باالتصال بهم وإخبارهم عن الموعد الذي 

سيقومون فيه بزيارة الموقع ليتسنى ألصحاب الحالل الفرصة لتوفير األوراق 
المطلوبة وإنجاح العملية على أكمل وجه، ونقترح أن يوفر مربي الحالل هذه 

العزبة لإلحتياط والتأكيد علية بتقديم الدعم / األوراق للراعي في المزرعة 
.للمسؤولين عند الزيارة
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الحيوانية الثروة قطاع-  المعرفة سجل

ماهي مميزات برنامج ترقيم الحيوانات لمربي وأصحاب الحيوانات ؟46

 هذا البرنامج األول من نوعه في إمارة أبوظبي بهدف االرتقاء بالقطاع الحيواني 
ويعود نجاح هذا المشروع على . في اإلمارة وتحقيق االستدامة واألمن الغذائي

تطوير الخطط والسياسات المناسبة لقطاع :  المربين بجملة من المنافع من بينها
تنظيم عمليات الدعم الحكومي المقدم لمربي األنعام من حيث . الثروة الحيوانية

يعمل المشروع الجديد على . أنواع وكميات األعالف ومراكز الخدمات البيطرية
تحديد المتطلبات واالحتياجات الضرورية لدعم هذا القطاع، وجعله أحد أكثر 

القطاعات تنظيمًا وتخطيطًا مقارنًة بمثيالته في المنطقة

هل يشمل البرنامج المزارع الكبيرة أو المزارع الخاصة وماذا عن 47
الحيوانات المتواجدة داخل العزب أو البيوت ؟

يغطي نظام تعريف وتسجيل الحيوانات جميع مناطق إمارة أبوظبي حيث يمكن 
المزارع / المزارع  الخاصة/ العزب  )ترقيم المواشي في جميع أنواع الحيازات 

( .حيث تمنع ذلك البلديات)ما عدا المواشي المرباه في البيوت  (.... التجارية 

ماهي مناطق تقديم خدمة التحاليل المخبرية؟48
في -  تتوفر خدمة التشخيص والفحص من خالل ثالثة مختبرات رئيسية في العين

ويوجد مختبر / الغربية في مدينة زايد/ ابوظبي في منطقة الوثبة / منطقة القطارة 
. مختبر متنقل2فرعي في مدينة غياثي باإلضافة إلى عدد 

ما هي أنواع التحاليل التي تقوم بها المختبرات ؟49

هنالك عدد كبير من التحاليل مثل تحليل الدم وكيمياء الدم الذي يساهم في معرفة 
تحليل نسبة /(هرمونات الحمل)فحص الهرمونات /الوضع الصحي للحيوان

الكشف عن مرض البروسيال، مرض الحمي /تحليل األعالف/الفيتامينات في الدم
القالعية، مرض الكفت وغيرها من األمراض الحيوانية باإلضافة إلى مسببات 

ومعرفة اإلصابة الطفيلية و الكشف عن / االمراض البكتيرية وتحديد اسباب النفوق
مرض الكورونا ويمكن التعرف اكثر علي جميع الخدمات من خالل الدخول علي 

خدمة الفحص المخبري- دليل الخدمات - الموقع الرئيسي للجهاز 

هل هنالك رسوم مقابل خدمات التحاليل؟50

ليس هنالك رسوم لخدمات التحاليل للحيوانات المريضة اما فيما يخص اغراض 
. وجود بطاقة صحية او ال/ التحليل االخرى فتطبق الرسوم حسب نوع التحليل

- ويمكن معرفة قيمة هذه الرسوم من خالل الدخول علي الموقع الرئيسي للجهاز 
دليل الخدمات

كيف يمكنني الحصول على النتائج؟51
إما بالرجوع إلى الطبيب المسئول عن متابعة الحالة أو عند تسليم العينات يتم 

إعطائكم رقم سري ومن خالل الدخول علي الموقع الرئيسي للجهاز يمكن تحصيل 
.النتائج، و باستخدام تطبيق الهاتف الخلوي يمكن استخراج نتائج الفحوصات

 ساعة إلى أسبوعين 48تتراوح المدة الزمنية حسب نوع التحليل المطلوب من ما هي المدة الزمنية  إلجراء التحليل والحصول علي النتائج؟52
ويمكن االستفسار عن طريق موظف استقبال العينات بالمختبر

هل من اشتراطات معينة لكيفية جمع وتسليم العينات؟53

نعم حيث لكل تحليل متطلب خاص من عبوات أو أنابيب لجمع العينات ودرجة 
حرارة معينة ،، كما أنه يشترط ان يتم سحب العينة من قبل الطبيب البيطري التابع 

لجهاز ابوظبي للرقابة وذلك لضمان مناسبة العينة للتحليل المطلوب ، و آمن 
لصحه المربي من انتقال األمراض المعدية وتطبيقا لمتطلبات الدقة والجودة، و 

يمكن الرجوع لدليل الخدمات
ال بد من توفر البطاقة الصحية لصاحب الحيوان والرقم التعريفي للحيوانما هي المستندات المطلوبة عند طلب إجراء التحاليل؟54

ما هي أنواع الحيوانات التي تشملها الخدمات المقدمة من قبل إدارة 55
المختبرات البيطرية؟

وفي  (كاألغنام والماعز واإلبل واألبقار)جميع انواع الحيوانات المنتجة للغذاء 
حال طلب خدمة تحليل ألنواع أخرى من الحيوانات فيمكن التواصل مع موظف 
استقبال العينات في أي من المختبرات البيطرية التابعة للجهاز ليتم إفادتكم حول 

.إمكانية تقديم الخدمة

كيف أستطيع تقديم طلب خدمة الفحوصات المختبرية؟56
يمكن التقديم للخدمة من خالل التواصل مع األطباء البيطريين سواء عن طريق 
الحضور شخصيا أو االتصال حيث يقوم الطبيب البيطري بتعبئة نموذج طلب 

.الفحوصات وإرسالها إلى المختبر
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