إجراءات تنقل الخيل داخل البحرين

خالل الفترة الماضية تم تسجيل جميع الخيل بمملكة البحرين وهي منسوبة لإلسطبالت المقيمة بها,

نظام تسجيل الخيل هذا يمكن السلطات البيطرية المختصة بالبحرين من متابعة حركة الخيول
ومعرفة أعدادها وأماكن تواجدها لألغراض التالية:

 .1العمل والمساعدة على توفير األعالف ,اإلضافات العلفية ,األدوية ,اللقاحات والمعدات
بالكميات المناسبة ألعداد الخيول.

 .2توفير اإلحصائيات الدقيقة لتقديمها للجهات ذات الصلة داخل أو خارج الدولة.
 .3سهولة إجراء المسوحات الوبائية وتقصي األمراض.
 .4التخطيط للبرامج الوقائية.
 .5توفير الخدمات البيطرية

لهذا فال يجب إهدار العمل الجبار الذي تم خالل الفترة الماضية واهمال تحديث بيانات الخيول
وتحركاتها.

في حالة نقل الخيول داخل المنطقة الواحدة (شمالية أو جنوبية حسب تقسيم اإلتحاد األوروبي) فإن

اإلجراءات لم تختلف حيث يجب إبالغ المسئولين بالو ازرة لتحديث بيانات اإلسطبالت.

نقل الخيل من المنطقة الجنوبية إلى الشمالية يتم أيضا حسب اإلجراءات المتبعة بعد الحصول على

تصريح نقل من الو ازرة.

نقل الخيل من المنطقة الشمالية إلى المنطقة الجنوبية:
( )1فحص ظاهري وأخذ عينات الدم لمرض الرعام داخل االسطبل.

( )2نقل الخيل التي تكون نتائج فحصها سالبة إلى المحجر البيطري بمنطقة بوري لحجرها وأخذ
عينات بعد  7أيام من الحجر لفحص مرض الرعام.

( )3نقل الخيل التي تكون نتائج فحصها سالبة إلى االسطبالت الخاصة بالمنافسة بالمنطقة
الجنوبية.

( )4االبقاء على الخيل في نطاق المنطقة الجنوبية طيلة فترة المشاركة في المنافسات حيث لن

يسمح بتنقلها إلى المنطقة الشمالية طيلة فترة مشاركتها واذا نقلت للمنطقة الشمالية فسوف تطبق
عليها نفس اإلجراءات السابقة مرة أخرى إذا رغب في نقلها للجنوبية.

(هذه اإلجراءات ستطبق لفترة محدودة إلستيفاء اإلتفاقيات الدولية مع اإلتحاد األوروبي)

إستيراد الخيل إلى مملكة البحرين
قبل للل ش ل ل ارء أيل للة خيل للل لالسل للتيراد المباشل للر إلل للى مملكل للة البح ل لرين ،علل للى صل للاحب الخيل للل التأكل للد مل للن
أن الدوللل للة الموجل ل للودة بهل ل للا الخيل ل للل معتمل ل للدة مل ل للن قبل ل للل مملكل ل للة البح ل ل لرين إلس ل للتيراد الخيل ل للل ،وكل ل للذل

يج للب عل للى م للال الخي للل العل للم بأن للة ف للي حال للة ظه للور وب للاء مع للدي يص لليب الخي للل ف للي دول للة م للا

فل للإن ذل ل ل قلللد يقلللود إلل للى حظلللر اسلللتيراد الخيل للل ملللن تل ل ل الدول ل لة ف للو ار  ،وأن للة فلللي ه للذ الحاللللة للللن
تسمح للخيل التي تجري التحضيرات لنقلها إلى البحرين بدخول البالد.

لل للذا يجل للب علل للى المسل للتوردين مراجعل للة و ازرة شل للئون البلل للديات والزارعل للة بل للالبحرين قبل للل الشل للرو فل للي
عمليات إستيراد الخيل في البلد المصدر لتحقيق اآلتي:
 .1معرفة أن البلد المصدر معتمد إلستيراد الخيل

 .2الحصل للول علل للى شل للروط إسل للتيراد الخيل للل مل للن البلل للد المعنل للي لتطبيقهل للا مل للن قبل للل السل لللطات
البيطرية في هذا البلد

 .3التأكد من توفر محجر للخيول عند مواعيد وصولها
 .4معرفة رسوم اإلستيراد

 .5تمك ل للين و ازرة ش ل للئون البل ل للديات والز ارع ل للة م ل للن معاين ل للة إس ل للطبالت ص ل للاحب الخي ل للل (يج ل للب
أن تكون حاصلة على ترخيص ومطابقة للمواصفات)

يج ل للب أن يك ل للون مق ل للدم الطل ل للب مقيم ل للا ف ل للي مملك ل للة البحل ل لرين ،كم ل للا يج ل للب علي ل للة متابع ل للة إجل ل لراءات

اإلس للتيراد بنفسل للة أو تفلللويض ش للخص يمكلللن لملللوظفي ال للو ازرة االتص للال ب للة ف للي حاللللة حلللدوث أيلللة
مشاكل أو ظهور طارئ.

كم ل ل للا يج ل ل للب تق ل ل للديم جمي ل ل للع المعلوم ل ل للات المطلوب ل ل للة م ل ل للل هوي ل ل للة الخي ل ل للل ،وملكيته ل ل للا ،واالختب ل ل للارات
والتحصينات التي تلقتها الخيل.

اإلسل للتيراد الموقل للت يل للتم لنل للرض العل للروض والمنافسل للات وتكل للون الجهل للة المنظمل للة للمنافسل للة الدوليل للة

هل للي المسل للتورد حيل للث يجل للب عليهل للا تل للوفير محل للاجر مطابقل للة للمواصل للفات لكل للل مجموعل للات الخيل للل
الدوليل للة المشل للاركة كل للل علل للى حل للدة ,لل للذا يجل للب إستشل للارة و ازرة شل للئون البلل للديات والز ارعل للة قبل للل بدايل للة
موسم المنافسات.
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الدول المعتمد استيراد الخيل منها إلى مملكة البحرين
بح ار

مالحظات

م

الدولة

ب ار

جوا

1

المملكة العربية السعودية

√

√

)(1

2

اإلمارات العربية المتحدة
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قطر
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عمان
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أستراليا

√
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الواليات المتحدة األمريكية

√

12

دول اإلتحاد األوروبي

√

مالحظات:

( )1الخيل المسجلة :يقصد بها الخيل التي تم تسجيلها من قبل
 جمعية الخيول األصيلة (الخيول العربية األصيلة ,الخيول المهجنة األصيلة
) Thoroughbreds

 إتحاد الفروسية والسباق ( )FEIلخوض المنافسات المختلفة
قبل االستيراد
عند إكتمال إجراءات المحجرية في البلد المصدر يتم التقديم للحصول على تصريح اإلستيراد
 تصريح االستيراد:
يجب الحصول على تصريح االستيراد من و ازرة شئون البلديات والزراعة في مملكة
البحرين ،قبل منادرة الخيل لميناء التصدير.
الخطوات المطلوبة:
 .1تعبئة إستمارة طلب الحصول على تصريح استيراد مع إرفاق:
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 نسخة من ترخيص اإلسطبل
 نسخة من و ائق التسجيل (جواز الخيل)؛
 إ بات التحصينات الالزمة (عادة ما تسجل في جواز الخيل)؛
 نسخة من نتائج الفحوصات المخبرية؛
 أي مستندات أخرى تطلب من قبل الو ازرة
 .2تسديد الرسوم المطلوبة
 .3الحصول على تصريح اإلستيراد
 .4تقديم تصريح اإلستيراد إلى السلطات البيطري في البلد المصدر إلصدار الشهادة الصحية.
 الشهادة الصحية:
 .1عند تصدير الخيل إلى مملكة البحرين ،يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية رسمية،
صادرة من قبل السلطات البيطرية المختصة في البلد المصدر.
 .2يجب أن تكون الشهادة بصينة مما لة للنموذج المعتمد لإلستيراد ,وان لم تكن الخيل آتية
مباشرة من حظائرها في بلد المنشأ (المباني التي جرى فحص الخيل بها واصدار شهادات
التصدير لها فيها) ،إلى ميناء المنادرة إلى مملكة البحرين مباشرة ،يجب إرفاق شهادة
إضافية تؤكد أن الخيل لم تختلط بأي حيوانات أخرى خالل فترة تصديرها وحتى وصولها
إلى ميناء الوصول في مملكة البحرين.
 .3يجب أن تصل الشهادات الصحية األصلية مع الخيل إلى مركز الحجر الصحي في ميناء
الوصول بالبحرين وتسلم إلى طبيب الحجر البيطري.
 .4يجب التأكيد على تطبيق جميع الشروط الواردة ضمن الشهادة الصحية (الخلو من
األمراض ،المنشأ ،الحجر ,االختبارات ,التحصينات والفحوصات ...الخ) ،من قبل
السلطات البيطرية المعنية في البلد المصدر ،علية يجب االتصال بالسلطات البيطرية في
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البلد المصدر حالما يتم اتخاذ القرار بتصدير الخيل ،لضمان متابعة واتخاذ الترتيبات
الالزمة التي قد تتضمن فترة حجر بيطري قبل التصدير.
 وثائق الهوية/التسجيل:
يجب أن تكون الخيل مصحوبة بو يقة هوية/تسجيل (جواز) وان لم يكن هنال

جواز

للخيل ،يجب على السلطات البيطرية في بلد المنشأ رسم مخطط يصف الخيل ،يرفق مع الشهادة
الصحية وقت إصدارها .كما يجب أن تكون الخيل معرفة بشريحة إلكترونية.
 التحصينات
يجب تحصين الخيل ضد اإلنفلون از كما قد تطلب تحصينات أخرى من دول معينة ،يجب
أن تبين جميع التحصينات التي تلقتها الخيل ضمن و يقة هوية الخيل (الجواز).
 فحوصات المختبر:
يجب أن تجرى الفحوصات المطلوبة للتصدير في مختبر معتمد بالدولة المصدرة ,المختبر
المعتمد بالشرق األوسط هو مختبر أبحاث الطب البيطري المركزي بدبي.CVRL
إجرءات اإلشراف والحجر قبل التصدير:
 ا
إما أن :يتم تو يق وتأكيد أن هذ الخيل كانت مقيمة في إسطبالت خاضعة إلشراف بيطري
مخول من قبل السلطة المختصة ،لفترة محددة قبل التصدير .في هذا السياق ،يقصد باإلشراف
البيطري أن طبيبا بيطريا مخوال من السلطة البيطرية المختصة كان يقوم بزيارة اإلسطبالت
ومتابعتها صحيا .إضافة لذل  ،وخالل هذ الزيارات ،على الطبيب البيطري المعني تأكيد أنة لم
تسجل وجود أية أمراض سارية أو معدية في اإلسطبالت التي تحت إشرافة (اإلستيراد المؤقت).
أو :أن تخضع للحجر قبل التصدير لفترة محددة في البلد المصدر ،وذل

في محجر

بيطري معتمد من قبل السلطات البيطرية في بلد المنشأ حسب مواصفات مملكة البحرين (اإلستيراد
الدائم).
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وقت الدخول للدولة
يسمح بدخول الخيل إلى مملكة البحرين عبر المنافذ المعتمدة ،سواء كانت قادمة عن طريق الجو
أو من نقاط العبور البرية.
 النقاط المعتمدة لإلستيراد:

يسمح بدخول الخيل المستوردة عبر المنافذ المعتمدة التالية:
 .1جسر المل فهد
 .2مطار البحرين الدولي
يجري نقل الخيل مباشرة من المنافذ المعتمدة مباشرة إلى المحاجر البيطرية ،على أال يسمح
للخيل الواردة باالختالط بأية حيوانات أخرى قبل اإلفراج عنها من المحاجر.
ال يسمح لشاحنات نقل الخيل بمنادرة مراكز الحجر الصحي قبل أن يؤذن لها بذل  ،وبعد
أن تخضع لعملية تنظيف وتطهير كامل.
رسوم إجراءات التخليص الجمركي:
يتحمل المستورد أو وكيلة المسئولية عن إكمال جميع الو ائق المطلوبة وسداد الرسوم
المستحقة لسلطات الجمار .
بعد االستيراد
 فترة الحجر البيطري بعد االستيراد:
عند وصولها إلى مملكة البحرين ،تخضع الخيل إلى فترة عزل ضمن مركز حجر معتمد ،
على أن تخضع خالل هذ الفترة الختبارات وفحوص إضافية بناء على ما تقرر و ازرة شئون
البلديات والزراعة .في حالة نتائج اإلختبار اإليجابية ،أو عدم قدرتها على اإليفاء بشروط االستيراد،
بما في ذل عدم تقديم الو ائق المطلوبة لتعريف هوية الخيل أو الشهادة الصحية ،فقد يطلب إعادة
تصدير الخيل على نفقة المال /الوكيل ،أو تعدم.
 فترة الحجر البيطري بعد االستيراد تكون كما يلي:
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اإلستيراد الدائم :بحد أدنى  14يوم ،يجري خاللها فحص الخيل بصورة دورية للتأكد من
خلوها من أية عالمات مرضية كما يتم جمع العينات المطلوبة إلرسالها إلى المختبر .لن يتم
اإلفراج عن الخيل إال بعد أن يقرر البيطريون المسئولون في الو ازرة أن الخيل المعنية خالية من أية
أمراض معدية.
اإلستيراد المؤقت( :للمسابقات والعروض) :تحجز الخيل في مراكز حجر تم إعدادها
مسبقا خالل فترة بقائها في مملكة البحرين .يجري فحص دوري من قبل البياطرة المشرفين.
قد تؤخذ عينات من دم الخيل إلجراء فحوص واختبارات للتأكد من خلوها من األمراض الوبائية.
يسمح بإخراج هذ الخيل من المحاجر لألغراض التي جرى استيرادها ألجلها ،وبموجب شروط
صارمة بعدم السماح لهذ الخيل باإلختالط مع أية خيل أخرى إال أ ناء المسابقات أو العروض.
بنهاية فترة االستيراد المحددة يجري إصدار شهادات إعادة تصدير هذ الخيل ،إلى البلد الذي
جاءت منة ،أو إلى أي بلد آخر بناء على الشروط المتفق عليها.
 فحوص المختبر
تخضع الخيل الختبارات وفحوصات مخبرية ،تتم على عينات يجري أخذها بعد وصول الخيل
إلى المحاجر .تجري الفحوص المطلوبة بواسطة مختبر معتمد لهذ األغراض من قبل و ازرة شئون
البلديات والزراعة ،م ل مختبر أبحاث الطب البيطري المركزي ) (CVRLفي دبي.

تصدير الخيل من مملكة البحرين
و ازرة شئون البلديات والزراعة هي الجهة المسئولة عن تأمين الشهادات الصحية الرسمية لحركة

الخيل دوليا ،وهي الجهة المخولة للتفاوض على الشروط الصحية التي تتضمنها هذ الشهادات.

يجب العمل على تلبية شروط الدولة المستوردة كاملة قبل إصدار الشهادة الصحية المطلوبة .في
حالة عدم وجود اتفاقية تصدير مع البلد المستورد ،فعلى المصدر الحصول على الشروط من البلد

المستورد.
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إن كان البلد المستورد يستوجب الحصول على تصريح استيراد من السلطات البيطرية المعنية ،فإن

الو ازرة ستطالب بنسخة من التصريح المستخرج لضمان أن الخيل لن تعرقل عند وصولها لهذا البلد.

في الحاالت التي يتم إرسال الخيل فيها من المحجر ،ال يجب أن يسمح للخيل المصدرة باإلختالط

بأية خيل أخرى ،كما يجب مراعاة عدم إنزال الخيل من الشاحنات الناقلة قبل أن تصل إلى وجهتها
في بلد االستيراد أو إلى المطار بالنسبة للنقل الجوي .يجب مراعاة أن تكون جميع وسائل النقل

نظيفة ومطهرة جيدا قبل نقل الخيل المصدرة .كما يجب توفير شاحنات مكيفة عند النقل في شهور

الصيف.

قبل التصدير
 الشهادات الصحية:
يجب الحصول على الشهادات الصحية من و ازرة شئون البلديات والزراعة في مملكة
البحرين ،قبل وقت كاف من منادرة الشحنة.
الخطوات المطلوبة:
 .1تعبئة إستمارة طلب الحصول على شهادة صحية مع إرفاق:
 نسخة من ترخيص اإلسطبل
 نسخة من و ائق التسجيل (جواز الخيل)؛
 إ بات التحصينات الالزمة (عادة ما تسجل في جواز الخيل)؛
 أي مستندات أخرى تطلب من قبل الو ازرة
 .2تطبيق الشروط (تحصين ,فحوصات مختبر ....ألخ)
 .3الحصول على تصريح إستيراد في حال تطلب الدولة المستوردة ذل
 .4تسديد الرسوم المطلوبة في حالة الموافقة على التصدير
 .5الحصول على الشهادة الصحية بعد إستيفاء كافة الشروط.
بعد التصدير
على المصدر االتصال بالسلطات البيطرية في بلد المقصد للحصول على المعلومات التي
تساعد في تكوين فكرة عامة حول شروط واجراءات ما بعد االستيراد في ذل البلد.
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على المصدر متابعة كافة ترتيبات واجراءات استقبال الخيل من المطار ونقلها إلى داخل
الموقع المختار في بلد المقصد
يجب نقل الخيل من المحاجر أو من المباني المعدة لتصدير الخيل مباشرة إلى ميناء
التصدير ،على أن تمنع الخيل منعا باتا من اإلختالط مع أية حيوانات أخرى.
للحصول على معلومات إضافية حول شروط واجراءات التصدير لجميع الدول ،يرجى اإلطال
على نماذج الشهادات الصحية.

النقــــل
يجب أن يكون الناقل على علم تام باللوائح ذات الصلة برعاية حياة الحيوان أ ناء النقل ،قبل

الشور في نقل الخيل.

إن كانت الخيل منقولة عن طريق الجو ،يجب أن يتم النقل بما يتماشى مع قواعد االتحاد الدولي

للنقل الجوي .IATA

إن كان الخيل مسافرة ب ار ،يجب نقلها في شاحنات مخصصة لنقل الخيل ,بحيث ال يكون فيها أية
نتوءات حادة ،قد تؤذي الخيل ،كما يجب أن تكون الشاحنات مزودة بمرافق خاصة ألكل وشرب

الخيل .كما تكون هنال مساحة تسمح على تأمين الدخول والخروج لشخص من أجل فحص الخيل
والتعامل مع أية مشاكل قد تحدث خالل النقل ،إضافة إلى للتهوية الجيدة ،مع وجود نظام تكييف
الهواء إن كانت المركبة ستستنل في نقل الخيل خالل الفترة بين األول من مايو إلى األول من

نوفمبر من كل عام (فترة الصيف).

يجب أن تكون وسائل النقل نظيفة ومعقمة بمطهر معتمد في البلد المصدر ،على أن تصمم وسيلة
الشحن بطريقة ال تسمح بسقوط النفايات وبقايا طعام الحيوانات خالل الرحلة.

 المختبرات المعتمدة إلجراء فحوص أمراض الخيل لالستيراد والتصدير:
 .1مختبر أبحاث الطب البيطري المركزي بدبي (.)CVRL
 .2المختبرات المعتمدة في اإلتحاد األوروبي.
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