قائمة محدثة بأسماء الدول املعتمدة الستيراد الحيوانات الحية (األغنام /املاعز /األبقار /اإلبل /الطيور)
والصيصان عمريوم وبيض التفريخ منها لدولة اإلمارات العربية املتحدة
Updated List of Approved Countries for importing live animals (sheep, goats, cattle, camels, birds),
day old chicks and hatching eggs to the UAE
آخرتحديث بتاريخ Last updated on 18/06/2018

األغنام واملاعز

Sheep and goats

أسـ ـ ـ راليا ،كندا ،الواليات املتحدة األمريكية ،أملانيا ،فرنس ـ ــا ،إسـ ـ ـ انيا ،هولندا،
األرجنتين ،البرازيــل ،ال ــاراغوار ،األورغوار ،املكسـ ـ ـ ـيــا ،أوكرانيــا ،مولــدافيــا،
جورجيا ،صـ ـ ـ ــربيا ،أذربيجان ،ال وسـ ـ ـ ــنة والارسـ ـ ـ ــا ،ب ي ا ،اململكة املتحدة،
قبرص ،بلغـاريـا ،رومـانيـا ،الـدنمـارو ،الكويـ  ،مملكـة ال حري  ،اململكـة العربيـة
الس ــعودية ،س ــلطنة عمان ،األردن ،ل نان ،س ــوريا ،الاند ،ال اكس ــتان ،اليابان،
السودان (املنطقة الشرقية والوسطى) ،تنزانيا ،أثيوبيا ،كازاخستان ،ارمينيا

Australia, Canada, United State of America, Germany, France, Spain,
Netherland, Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, Ukraine,
Moldavia, Georgia, Serbia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina,
Belgium, United Kingdome, Cyprus, Bulgaria, Romania, Denmark,
Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, Oman, Jordan, Lebanon, Syria, India,
Pakistan, Japan, Sudan (Eastern and Central Region), Tanzania,
Ethiopia, Kazakhstan, Armenia.
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األبقار

Cows

أس ـ ـ راليا ،كندا ،أملانيا ،فرنسـ ــا ،إس ـ ـ انيا ،هولندا ،هنغاريا ،األرجنتين ،البرازيل،
ال اراغوار ،األورغوار ،املكسيا ،مملكة ال حري  ،اململكة العربية السعودية،
سلطنة عمان ،الاند ،ال اكستان ،اليابان ،سوريا ،السودان (املنطقة الشرقية
والوسطى) ،تنزانيا ،أثيوبيا ،كازاخستان

Australia, Canada, Germany, France, Spain, Netherlands, Hungary,
Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, Mexico, Bahrain, Saudi
Arabia, Oman, India, Pakistan, Japan, Syria, Sudan (Eastern and
Central), Tanzania, Ethiopia, Kazakhstan

ال مال

Camels

اململكة العربية السعودية ،سلطنة عمان ،الكوي  ،مملكة ال حري

Saudi Arabia, Oman, Kuwait, Bahrain
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Birds

طيور

Kuwait, Bahrain, Oman, Thailand, Ireland, Malta, Poland, Latvia,
Austria, Finland, Cyprus, Denmark, Switzerland, Norway, Czech
Republic, Turkey, Andorra, Portugal, Belarus, Albania, Serbia, Estonia,
Georgia, Iceland Liechtenstein, Monaco, Montenegro, San Marino,
Slovenia, Armenia, Aruba, Ecuador, Antigua and Barbuda, Argentina,
Paraguay, Brazil, Bahamas, Dominican Republic, El Salvador, Barbados,
Bermuda, Brunei, Belize, Panama, Puerto Rico, Bolivia, Peru, Chile,
Jamaica, Republic of Albania, Dominica, Venezuela, Costa Rica,
Colombia, Lithuania, Luxembourg, Moldova, Micronesia, Nicaragua,
New Zealand, Honduras, Yugoslavia, Romania, Australia, United
Kingdome, Canada, United States of America, Greece, Ukraine, Spain,
Malaysia, Germany, Slovakia, Croatia, Hungary, Belgium, Bosnia and
Herzegovina, Sweden and Macedonia, France, Russia (except the
districts: KURSKAYA OBLAST, ASTRAKHANSKAYA OBLAST ،
RESPUBLIKA KALMYKIYA, KOSTROMSKAYA OBLAST).

، التفيا، بولندا، مالطا، إيرلندا، تايالند، سـ ـ ـ ــلطنة عمان،  مملكة ال حري، الكوي
، أندورا، تركيا، ال شـ ـ ــيا،، النروي، سـ ـ ــولسـ ـ ــرا، الدنمارو، قبرص، فنلندا،النمسـ ـ ــا
،  لي تنش ــتاي، أاس ــالندا، جورجيا، أس ــتونيا، ص ــربيا، أل انيا، بيالروس ــيا،البرتغال
، إكوادور، أروبا، أرمينيا، ســلوفينيا، ســان مارينو، جماورية ال ل األســود،موناكو
، السلفادور، الدوميني ان، البهاما، البرازيل، ال اراغوار، األرجنتين،أنتغيوا و بربودا
، جاماي ا،، تش ـ ـ ــيا، بيرو، بوليفيا، بورتوريكو، بنما، بليز، برونار، برمودا،بربادوس
،  لوكس ـ ـ ــم ور، لتوانيا، كولوم يا، كوس ـ ـ ــتاري ا، فنزوال، دوميني ا،جماورية ال انيا
، روم ــاني ــا، يوغسـ ـ ـ ــالفي ــا، هن ــدوراس، نيوزلن ــدا، ني ــاراغوا، ميكرونيزي ــا،مول ــدافي ــا
، اوكرانيــا، اليونــان، الواليــات املتحــدة االمريكيــة، كنــدا، اململكــة املتحــدة،أسـ ـ ـ ـ راليــا
، ال وس ــنة والارس ــا، ب ي ا، هنغاريا، كرواتيا، س ــلوفاكيا، أملانيا، ماليزيا،إسـ ـ انيا
KURSKAYA OBLAST,( : روسيا باستثناء املقاطعات، فرنسا، مقدونيا،السويد
RESPUBLIKA

KALMYKIYA,

،ASTRAKHANSKAYA
OBLAST
)KOSTROMSKAYA OBLAST
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 ه ـ ـ ـ ـذه القائم ـ ـ ـة قابل ـ ـ ـة للتعدي ـ ـ ـل بالشط ـ ـ ـب أو االضاف ـ ـ ـة حس ـ ـ ـب وض ـ ـ ـع الصح ـ ـ ـة الحيواني ـ ـ ـة فـ ـي ال ـدول املص ـ ـدرة:مالحظ ـ ـ ـة

Day old chicks

صيصان عمريوم

Kuwait, Bahrain, Oman, Thailand, Ireland, Malta, Poland, Latvia,
Austria, Finland, Cyprus, Denmark, Switzerland, Norway, Czech
Republic, Turkey, Andorra, Portugal, Belarus, Albania, Serbia, Estonia,
Georgia, Iceland Liechtenstein, Monaco, Montenegro, San Marino,
Slovenia, Armenia, Aruba, Ecuador, Antigua and Barbuda, Argentina,
Paraguay, Brazil, Bahamas, Dominican Republic, El Salvador, Barbados,
Bermuda, Brunei, Belize, Panama, Puerto Rico, Bolivia, Peru, Chile,
Jamaica, Republic of Albania, Dominica, Venezuela, Costa Rica,
Colombia, Lithuania, Luxembourg, Moldova, Micronesia, Nicaragua,
New Zealand, Honduras, Yugoslavia, Romania, Australia, United
Kingdome, Canada, United States of America, Greece, Ukraine, Spain,
Malaysia, Germany, Slovakia, Croatia, Hungary, Belgium, Bosnia and
Herzegovina, Sweden and Macedonia, Jordan, Pakistan, France, Russia
(except the districts: KURSKAYA OBLAST, ASTRAKHANSKAYA
OBLAST ،RESPUBLIKA KALMYKIYA, KOSTROMSKAYA OBLAST).

، النمسا، التفيا، بولندا، مالطا، إيرلندا، تايالند، عمان،  مملكة ال حري، الكوي
، البرتغال، أندورا، تركيا، ال شيا،، النروي، سولسرا، الدنمارو، قبرص،فنلندا
، موناكو،  لي تنشتاي، أاسالندا، جورجيا، أستونيا، صربيا، أل انيا،بيالروسيا
 أنتغيوا، إكوادور، أروبا، أرمينيا، سلوفينيا، سان مارينو،جماورية ال ل األسود
، السلفادور، الدوميني ان، البهاما، البرازيل، ال اراغوار، األرجنتين،وبربودا
، جاماي ا،، تشيا، بيرو، بوليفيا، بورتوريكو، بنما، بليز، برونار، برمودا،بربادوس
،  لوكسم ور، لتوانيا، كولوم يا، كوستاري ا، فنزوال، دوميني ا،جماورية ال انيا
، رومانيا، يوغسالفيا، هندوراس، نيوزلندا، ني اراغوا، ميكرونيزيا،مولدافيا
، اوكرانيا، اليونان، الواليات املتحدة االمريكية، كندا،  اململكة املتحدة،أس راليا
، ال وسنة والارسا، ب ي ا، هنغاريا، كرواتيا، سلوفاكيا، أملانيا، ماليزيا،إس انيا
: روسيا باستثناء املقاطعات، فرنسا، ال اكستان، األردن، مقدونيا،السويد
KURSKAYA OBLAST,(
RESPUBLIKA

KALMYKIYA,

،ASTRAKHANSKAYA
OBLAST
KOSTROMSKAYA OBLAST)
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Hatching eggs

بيض التفقيس

Kuwait, Bahrain, Oman, Thailand, Ireland, Malta, Poland, Latvia,
Austria, Finland, Cyprus, Denmark, Switzerland, Norway, Czech
Republic, Turkey, Andorra, Portugal, Belarus, Albania, Serbia, Estonia,
Georgia, Iceland Liechtenstein, Monaco, Montenegro, San Marino,
Slovenia, Armenia, Aruba, Ecuador, Antigua and Barbuda, Argentina,
Paraguay, Brazil, Bahamas, Dominican Republic, El Salvador, Barbados,
Bermuda, Brunei, Belize, Panama, Puerto Rico, Bolivia, Peru, Chile,
Jamaica, Republic of Albania, Dominica, Venezuela, Costa Rica,
Colombia, Lithuania, Luxembourg, Moldova, Micronesia, Nicaragua,
New Zealand, Honduras, Yugoslavia, Romania, Australia, United
Kingdome, Canada, United States of America, Greece, Ukraine, Spain,
Malaysia, Germany, Slovakia, Croatia, Hungary, Belgium, Bosnia and
Herzegovina, Sweden and Macedonia, Jordan, Pakistan, France, Saudi
Arabia, Russia (except the districts: KURSKAYA OBLAST, ASTRAKHANSKAYA

، النمسـ ـ ـ ــا، التفيا، بولندا، مالطا، إيرلندا، تايالند، عمان،  مملكة ال حري، الكوي
، البرتغال، أندورا، تركيا، ال شـ ـ ــيا،، النروي، سـ ـ ــولسـ ـ ــرا، الدنمارو، قبرص،فنلندا
، موناكو،  لي تنشـ ــتاي، أاسـ ــالندا، جورجيا، أسـ ــتونيا، صـ ــربيا، أل انيا،بيالروسـ ــيا
 أنتغيوا و، إكوادور، أروبا، أرمينيا، سلوفينيا، سان مارينو،جماورية ال ل األسود
، السـ ـ ـ ــلفـ ــادور، الـ ــدوميني ـ ــان، البهـ ــامـ ــا، البرازيـ ــل، ال ـ ــاراغوار، األرجنتين،بربودا
، جاماي ا،، تش ـ ـ ــيا، بيرو، بوليفيا، بورتوريكو، بنما، بليز، برونار، برمودا،بربادوس
،  لوكس ـ ـ ــم ور، لتوانيا، كولوم يا، كوس ـ ـ ــتاري ا، فنزوال، دوميني ا،جماورية ال انيا
، روم ــاني ــا، يوغسـ ـ ـ ــالفي ــا، هن ــدوراس، نيوزلن ــدا، ني ــاراغوا، ميكرونيزي ــا،مول ــدافي ــا
، اوكرانيـا، اليونـان، الواليـات املتحـدة االمريكيـة، كنـدا،  اململكـة املتحـدة،أسـ ـ ـ ـ راليـا
، ال وس ــنة والارس ــا، ب ي ا، هنغاريا، كرواتيا، س ــلوفاكيا، أملانيا، ماليزيا،إسـ ـ انيا
 روس ـ ـ ــيا باس ـ ـ ــتثناء، السـ ـ ـ ـعودية، فرنس ـ ـ ــا، ال اكس ـ ـ ــتان، األردن، مقدونيا،الس ـ ـ ــويد
KURSKAYA OBLAST,( :املقاطعات

OBLAST ،RESPUBLIKA KALMYKIYA, KOSTROMSKAYA OBLAST).
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