
:نبذه عن المحجر البيطري 

تعتبر المحاجر البيطرية هي خط الدفاع األول لمنع دخول األمراض الحيوانية والمشترآة وانتشارها في البالد  •
من خدمات في تنظيم عملية االستيراد والتصدير والكشف على اإلرساليات الواردة وحجرها   هوذلك لما يؤدي

.وفحص الحيوانات الصادرة وإصدار الشهادات الصحية لها 
الحيوانية• الثروة إلدارة التابع البيطري المحجر قريبا–ويقع بوري بمنطقة والزراعة البلديات شئون وزارة ي يوا روة ا ارة ا بع إل ري ا بي جر ا ع ا ريبوي زرا ب بوري  ي وا ب ون ا وزارة 

إلى حد ما من منفذ جسر الملك فهد ويقع على مساحة أرض تقدر بـ آيلو متر مربع تقريبا وتم إفتتاحة ألول  
.م 2004م وتم إضافة توسعه جديدة له عام 1991مرة عام 

:ويتم فيه حجر جميع الحيوانات الواردة إلى المملكه وهو يتسع لما يلي •

أنــواع الحيـــواناتالرقم
العــــــــدد

خيل21الخيول1 رأس رأس خيل21الخيول  1
رأس بقر 1500األبقار2
رأس غنم 3600األغنام3
طير 4000الطيور4
الكالب5

آلب 20

قط 20القطط6



:أهداف المحجر

.الحجر فترة أثناء واآتشافها المـــملكة إلى والمشترآة المعدية األمراض دخول لمنع األول الدفاع خط•
.والتصدير االســتيراد شـــهادات طريق عن الدول بين شرعية بصورة الحيوانات انتقال•

د ةالقتأآ الك ط اناتال قعنال داط للهاةثائقإ القططالكالآالخ .والقطط والكالبآالخيللهارســــميةوثائقإصدارطريق عنالحيواناتالصطحابلكيةالمحقتأآيد•
  وغيرها تحصينات من المطلوبة الصحية اإلجراءات جميع اتمام طريق عن والتصدير االستيراد وانسياب سهولة•

.رسمي بشكل وإثباتها
.بها والمتاجرة المملكة خارج التصدير من والنادرة المحمية والطيور الحيوانات منع•

المحجر البيطري  •
والمنافذ التابعه للمحجر البيطري بالمملكة•

مواقـــــع العمـــــلالموقـــــــــــع
المكتب الرئيسي لهملهاالمحجر البيطري التابع إلدارة الثروة الحيوانية ومقره ع يي

منفذ مطار البحرين الدوليساحة الشحن الجوي بالمحرق قرب المطار

منفذ جسر الملك فهدالمنطقة الجمرآية بالجسر

نا ال ات ا ال اننطقة ل نا نفذ منفذ ميناء سلمانمنطقة الحاويات بالميناء

منفذ فرضة المحرقمنطقة التفريغ بالفرضة





ط ال ال ا ق الت ا ال ال األ أهم األعمال والمهام التي يقوم بها المحجر البيطريأ

:إذن االستيراد •
الحيوانات• في المطلوبة واالشتراطات التحصينات به ويذآر وصولها قبل الواردة لإلرساليات يمنح لإلرساليات الواردة قبل وصولها ويذآر به التحصينات واالشتراطات المطلوبة في الحيوانات يمنح

قبل وصولها حيث يكون اإلذن إجباريا في حال استيراد شحنات تجارية لجميع الحيوانات 
وللحاالت الفردية للكالب والقطط والخيل خاصة ولبعض مستوردي الطيور بكميات محدودة وغير 

تجارية   
أ :الكالب والقطط الواردة:أوال•

يتم فحصها في المنفذ للتأآد من جميع التحصينات والشهادات الصحية وبلد المصدر حيث إنها •
تحجر بالمحجر ابيطري في حال أنها واردة من دول موبوئه أم من دول مجلس التعاون في حال 

ا ن ف فإن ك ال ن غ ا .أنها غير محصنه وبالعكس فإنه يفرج عنهاأن
ثم يتم حجرها فترة ثالثين يوما في حال استيرادها من دول موبوئه حيث يتم خاللها تحصينها •

وإعطائها طارد الديدان ومكافحة الطفيليات الخارجية ومراقبتها للتأآد من سالمتها قبل تسليمها أما 
عنها اإلفراج ث تحصينها يت فإنه التعاون مجلس دول من آانت .إذا آانت من دول مجلس التعاون فإنه يتم تحصينها ثم اإلفراج عنهاإذا

هناك بعض الحاالت التي غادرة فيها الحيوانات البالد وعادة خالل خمسة وأربعون يوما فيتم •
.فحصها بالمنافذ واإلفراج شرط سريان التحصينات 



ا دةاألغنا:ثان ا :ال :الواردةاألغنام:ثانيا•
 التجارية للكميات إلزامي االستيراد وأذن الصحية الشهادات واستالم سالمتها من للتأآد المنافذ في فحصها يتم•

.
:التاليالنحوعلىويكوندمعيناتأخدخاللهايتمواحدأسبوعلمدةبالمحجرتحجرثم• جرجرم موبوعب ه ي ونميال     : يوىوي
: واإليرانية العربية األغنام•
  القطيع من دم عينات أخذ يتم فإنه موجبه التحليل نتيجة أن حال وفي %10 بنسبة منهم عشوائية عينة تأخذ •

  . العشوائية بالعينة يكتفى فإنه سالبة النتيجة أن حال في أما بأآمله
: أنواعها بجميع والماعزواألفريقية الصومالية األغنام•
. الموجبة األغنام ذبح يتم موجبة النتيجة أن حالة وفي القطيع أفراد جميع سحب يتم •
FMD) بـ األغنام جميع تحصين يتم ثم• & SHEEP POX)  الطفيليات لطرد بالمبيدات رشها الى إضافة   

           
 : الواردة األبقار :ثالثا•
 البيطري بالمحجر تحجر ثم الصحية والشهادات مسبق استيراد إذن وجود من والتأآد المنافذ في فحصها يتم•

العربيةاإلماراتدولةفيبالمبيداتورشهاوتحصينهاحجرهايتماألبقارأنوبماأسبوعانأوأسبوعلمدة  العربيةاإلمارات دولة في بالمبيداتورشهاوتحصينهاحجرهايتم األبقارأنوبماأسبوعانأوأسبوعلمدة
  يتم فإنه باآستان من مباشرة واردة آانت إذا أما فقط واحد أسبوع لمدة بحجرها يكتفى فإنه تصديرها قبل

RINDER) ضد وتحصينها أسبوعان لمدة حجرها PEST & FMD)  .
  . تسليمها قبل رشها غلى إضافة الدم عينات طريق عن وسيال البر فحص لها يعمل فإنه إناث آانت إذا أما•



ا دةالطا ا ال الواردةالطيور:رابــعا•
 حيث االستيراد وإذن مصدرها من والتأآد شهاداتها واستالم المنافذ في فحصها يتم•

ري . التجاريةللكمياتإجبارييكون رإ
 أيام عشرة الى سبعة من حجرها يتم فإنه موبوئه دول من استيرادها حال وفي هذا•

 وبالعكس مدتها انتهاء بعد عنها اإلفراج ثم (N.D) ضد الطيور تحصين خاللها يتم
موبوئهغيردولمناستيرادهاحالفي .موبوئه غيردولمناستيرادهاحالفي

 استيرادها يتطلب والنعام والحبارى والشواهين آالصقور الطيور بعض هناك (•
. ) الفطرية الحياة حماية من خاص إذن على الحصول وتصديرها
لألل الواردةاألخرىالحيوانات:خامسا•

 تحجر ثم المنافذ في فحصها يتم الخ... والفئران والقوارض آالسالحف وهي•
يوماعشرةأربعةالىعشرةلمدةالبيطريبالمحجر جر ريب .يورربى ربي

 الحياة تتبع السالحف أنواع وبعض والقنافذ آالجرابيع القوارض من أنواع (•
.  ) الفطرية



الواردة الخيول:سادسا•
 وإذن شهاداتها واستالم  وسالمتها البيانات مع تطابقها من والتأآد المنفذ وصولها عند فحصها يتم•

ا ت اقاكاال إ .وإجباريمسبقايكوناالستيراد
 ذلك عكس حال في أما بالمنفذ عنا يفرج الخيل أمراض من خالية دول من استيرادها حال وفي هذا•

 العلم مع الدم طفيليات عن وفحصها الخيل وضع حسب على البيطري بالمحجر حجرها يتم فإنه
اإذالأ طافإالا ةالش ال ال  :التاليةالشروطبتوافرإالاستيرادإذنبمنحيسمحالأنه

  . األنفلونزا ضد الخيل تطعيم•
.ةالمستوردللخيلهويةوجود• و وريويو
. المطلوبة الدم إجراء•
. الواردة الخيل مع صحية شهادة وصول•

لخ ةالخ قتال انالتن لكالد ال .الملكيالديوانمع التنسيقيتمالعربيةالخيلبخصوص•
الواردة الجمال:سابعا•
يميعم البيطريبالمحجر حجرهاويتممعينةاشتراطاتحسبالملكيالديوانمعبالتنسيقاالستيراديتم•

.الخاصةبالمبيداتورشهاأسبوعانلمدة



:أما بالنسبة للتصدير فهو آالتالي •
إصدار شهادات صحية للكالب والقطط واألغنام والخيل واألبقار والطيور والقوارض واألسماك •

ا ال ل .والجلود والمصرانال
.إصدار شهادات تصدير لكل ما سبق •
سبق• ما لكل منشأ شهادات .إصدار شهادات منشأ لكل ما سبقإصدار
إصدار إفادات •
لقفل أقفاص الحيوانات الصادرة لمن يرغب في ذلك أو في حال  (SEAL)وضع شريط بالستيك •

.طلب دولهم ذلك
فحص الحيوانات الصادرة قبل إصدار الشهادات لها والتأآد من تحصينات الكالب والقطط والخيل •

تصديرها يرقبل .بل 



:اشتراطات استيراد الحيوانات •
:إذن االستيراد •
يمنح لمستوردي الحيوانات والطيور قبل وصول اإلرسالية ، وتحدد به التحصينات واالشتراطات المطلوبة للحيوانات قبل  •

لل ة ل لل لط ل ل ة ل ذ ل
ي ح

وصولها حيث يكون اإلذن إجباريا في حال استيراد شحنات تجارية لجميع الحيوانات والطيور وللحاالت الفردية للكالب  
.والقطط والخيل خاصة ولبعض مستوردي الطيور بكميات محدودة وآذلك تجارية  

:استيراد الكالب والقطط •
عيجب الحصول على اذن استيراد مسبق من المحجر البيطري بمملكة البحرين تحدد به جميع االشتراطات الصحية• ي ى

.المطلوبة
.أن ال يقل عمر القط أو الكلب عن ثالثة شهور •
:يجب أن يتم تحصين الكلب بجميع التحصينات التالية •

(Rabies)السعار–  (Rabies)السعار–
(Distemper)حصبة الكالب  –
(Lipto Spirosis)اليبتوسبيرا  –
(Hepatitis)التهاب الكبد  –
(Parvo)البارفو –

.ثم يشحن الحيوان بعد التحصين بمدة التزيد عن ستـــة شهـــور وال تقــــــل عن شهر  •
(  للجراء الصغيرة يتم تحصينهم بالجرعة األولى من التحصينات التي سبق ذآرها في عمر شهران ثم تعاد الجرعة الثانية •

.واليشحن الحيوان للسفر إال بعد الجرعة الثانية بشهر على االقل  . بعد األولى بإسبوعان)التنشيطية ي ن)ي بو بإ ى و ىب هر ب ي ر ب إ ر ن يو ن ي و
وتشحن بعد التحصين بمدة التزيد عن ستة شهور وال تقل عن شهر   (*Tri Cat)يتم تحصين القطط ضد السعار والثالثي •

.واحد  
بكتيب التحصينات بتوقيع وختم الطبيب البيطري المختص وملصق عليه   جميع التحصينات للحيوان يجب أن تكون مثبته•

ورقمة التحصين .نوع ين ور .وع 



اناتتأن دةال ا ادةال ةةش ةك لنخت ةق لدك دال ال . المصدر البلدحكومةقبلمنمختومةحكوميةصحيةشهادة الواردةالحيواناتجميعتصحبأنيجب•
. الرحلة أثناء لسالمتها آمنه مريحة بأقفاص الحيوانات نقل يجب•
  االلتزام لعدم النفوق فيها بما للحيوان تقع أضرار أي مسئولية المستورد يتحمل السابقة الشروط تحقيق عدم حالة في•

  .  السابقة بالشروط
ألأل :واألبقاراألغناماستيراد

. البيطري المحجر من مسبق استيراد إذن استخراج•
. المحجر طبيب يحددها التي بالحظائر التقيد•
رأس)350–300(بينويتراوححظيرةآلتستوعبهالذيبالعددالتقيد• .رأس)300350(بينويتراوححظيرةآلتستوعبهالذيبالعددالتقيد
. لألبقار أآثر أو وأسبوعين لألغنام أآثر أو أسبوع الحجر فترة•
  10 / --  بمقدار مالية غرامة هناك ستكون وإال المحدد موعدها في حجرها فترة انتهت التي الحيوانات استالم يجب•

. حضيرة آل عن يوميا دينار
فااللتزا ظائتنظ اناتخنال فالنال اتتنظ قال ةالط تخد نالداخلال   حين المحجرداخل المستخدمة والطرقالممراتوتنظيفالمحجرمنالحيواناتخروجحينالحظائربتنظيفااللتزام•
. الحيوانات نقل

. به الخاصة الحيوانات وسقاية تعليف المستورد على•
 حيث   , بالمخزن تكديسها وعدم المحجر من الحيوانات خروج حين واألعالف والمشارب المعالف جميع ونقل استالم•

اإ لةال الفأئ لقاأأ تفقت .تفقدمتعلقات أو أعالفأيعنمسئولةغيرالوزارةإن
  فترة طول الى يؤدي قد تأخير وآل تطعيمها أو الحيوانات من الدم عينات أخذ في للمساعدة آافية عمالة بتوفير االلتزام•

. الحجر
يم .الحظائروأسوارمظالتعلى الفارغةواألآياساألسالكولفرميعدم•
. الخاصة نفقتة وعلى البحرين مملكة تحددها التي الوبائية األمراض ضد األغنام بتحصين المستورد يلتزم أن•



ثانيفيذلكيكونوأنالبيطريالمحجرفنيقبلمنالدمعيناتلسحبآافيهعمالهبتوفيريلتزمأن•  ثاني فيذلكيكون وأن البيطريالمحجرفنيقبلمنالدمعينات لسحبآافيهعمالهبتوفيريلتزمأن
. االرسالية وصول من يوم

. مصاب حيوان أي من التخلص وقت في متواجدا عنه ينوب من أو الحيوان صاحب يكون أن يجب•
.  المحرقةالى نقلها يتم ثمومنالمحجرادارةوبإشرافأصحابها قبلمنالنافقةالحيواناتوتعدتجمع• ممع
 الحارس حق ومن الحيوانات أو األعالف تنقل التي ماعدا للمحجر بالدخول الخاصة للسيارات يسمح لن•

.  الخروج أو الدخول أثناء السيارات جميع تفتيش
. المحجر طبيب بأمر إال باتا منعا البيطري بالمحجر الحيوانات ذبح يمنع•

ة زا لةغال قئ اناتنف ةأثناال الفت .الحجرفترةأثناءالحيواناتنفوقعنمسئولةغيرالوزارة•
  بهذا الالزم اإلجراء اتخاذ االدارة حق من البيطري الصحي الحجر وقوانين أنظمة يخالف من آل•

. الخصوص
:الخيولاستيراد• :الخيولاستيراد
: التالي يشترط لليخل استيراد إذن على للحصول•

. ) السفر جواز من نسخه ( استيرادها المراد للخيل تشبيه إحضار–
.سلبيهوتكوناستيرادهاالمرادللخيلدمتحاليلإحضار– م
. الخيل أنفلونزا مرض ضد استيرادها المراد الخيل تحصين–
  . البحرين بمملكة الحيوانية الثروة إلدارة التابع البيطري المحجر وأنظمة بقوانين االلتزام–

  التحاليل نتائج آانت إذا ساعة 72 عن التزيد فترة في  ، مصدرها إلى بإعادتها الخيل صاحب يتعهد أن•
ذلكحيالاالزماتخاذالبيطريةالخدماتلقسميحقذلكمنتمكنعدمحالوف،إيجابية . ذلك حيال االزماتخاذالبيطريةالخدماتلقسميحق ذلك منتمكنيعدمحالوفي،إيجابية

. ذلك  منه طلب إذا التحاليل إعادة على بالموافقة يتعهد أن•
. االستيراد إذن منحه بعد تصدر قد قرارات من يستجد ما على يوافق أن•



. الخاص نفقتة وعلى البيطري المحجر من المطلوبة التحاليل رسوم جميع يتحمل أن•
البيطريالحجرإرشاداتبإتباعااللتزا• . البيطريالحجرإرشاداتبإتباعااللتزام•
. الحجر فترة أثناء حيوان أي نفوق عن مسئولة غير الوزارة•

: الطيور استيراد–
الحيوانيةالثروةإلدارةالتابعالبيطريالمحجرمنمسبقاستيرادإذناستخراجضرورة•  الحيوانيةالثروة إلدارة التابعالبيطريالمحجرمنمسبقاستيراد إذناستخراجضرورة•

. البحرين بمملكة
  جميع بها ومثبت المصدر البلد من معتمده المستوردة للطيور صحية شهادات إحضار ضرورة•

. المطلوبة التحصينات
أأأأ أآثرأوأسبوع لمدة المعديةالطيوربأمراضالموبؤةالدولمن المستوردةالطيورحجرسيتم•

. البيطري المحجر نظام حسب
. تجاريا سجال يملك ال لمن طير عشرون من ألآثر الطيور استيراد يمنع•
حابعل• رأ فيرالطي بالغذات نا رهال لطي .لطيورهمالمناسبالغذاء توفيرالطيورأصحابعلى•
.بها والتقييد البيطري المحجر وقوانين أنظمة احترام الطلب مقدم على يجب•
. الحجر فترة أثناء نافق حيوان أي عن مسئولة غير الوزارة•

:الجمالاستيراد– :الجمالاستيراد–
: مايلي بها مثبت المصدر أو المنشأ بلد من صحية بشهادة مصحوبة المستوردة الجمال تكون أن•

  . FMD مرض ضد تحصنيها تم–
الدمويةالطفيليةاألمراضمنخلوهامنللتأآدالدمفحصإجراءتم– ءم ضنون مصإجر ر يأل . ويي
. سلبية النتيجة تكون أن على )وسيال والبر السل( اختبارات لها تجرى–
. والخارجية الداخلية الطفيليات مكافحة أدوية أعطيت–

.الخاصةبالمبيداتورشهاأسبوعانلمدة البيطريالمحجرفيالجمالحجريتم• م ريريري نبي هبو بيور ب









  االصطناعي التلقيح و التناسليات و الوالدة وحدة•
 الوحدة هذه تقوم حيث الداخلية و الخارجية العيادات قسم في الرئيسية الوحدات من التناسليات وحدة تعتبر•

آالمجتراتصغيراآانإذاالحيوانبحضورسواءالبيطريللمستشفالواردةالتناسليةالحاالتجميعبتغطية  آالمجتراتصغيرا آان إذاالحيوانبحضورسواءالبيطريللمستشفىالواردةالتناسليةالحاالتجميعبتغطية
  يقوم حيث األبقار و آالخيول آبيرا الحيوان آان إذا االتصال طريق عن أو األليفة الحيوانات أو الصغيرة
.الحيوان موقع إلى بالذهاب البيطري الطبيب

:هي و للمزارعين خدمات عدة التناسليات وحدة تقدم و•
:التناسلية اإلمراض عالج :أوال•
  يتم حيث الذآري و األنثوي التناسلي الجهاز تصيب التي اإلمراض جميع بعالج التناسليات وحدة تقوم        •

.عليها رمزية مبالغ اخذ فيتم األخرى الحيوانات أما المزرعة لحيوانات مجانا الخدمة هذه تقديم
ا قعالجثان ال :العقمعالج:ثانيا•

  طريق عن ذلك و ) ذآور و إناث ( الحيوانات باقي و الخيول و األبقار في العقم حاالت عالج يتم      •
.األجهزة من غيرة و  ultrasound جهاز مثل المساعدة األجهزة بأحدث التشخيص

:التوليد:ثالثا• ي: و :ا
  الطبيب انتقال طريق عن  األفراس أو األبقار والدة تعسر حال في للمربين خدماتها التناسليات وحدة تقدم    •

  بالتوليد يقومون األمر اطر إن و الوالدة عملية تسهيل في للمساعدة الحيوان موقع إلى المساند الفريق و البيطري
القيصرية العمليات طريق عن
ا طناالتلقا اال :االصطناعيالتلقيح:رابعا•

  له لما الحيوانية الثروة إدارة في التناسليات وحدة بها تقوم التي الخدمات أهم من االصطناعي التلقيح يعتبر        •
 حيث سنة 15 من أآثر ذوا من الخدمة هذه إدخال تم حيث األبقار من المحلية السالالت تحسين في أهميه من
باستمرارمنهااالستفادةالمزارعيطلبإلىالخدماتمنأالنأصبحتحتىتطوراتبعدةمرة ىننبىوربر بإ رعي رهز ر ب

  البلدان من استيرادها يتم التي و مجانا  العالمية السالالت أحسن و أنقى من المنوية القشات بتوفير الوحدة تقوم و•
  بها تتمتع التي راثية الو المواصفات حيث من دقة و بعناية الطلوقة اختيار يتم حيث األمراض من الخالية
أبويه بها يتمتع و الطلوقة

االتلقةالقق ط قةاال ةآط قالتةل ةاأل ل فاللكةفال   في البحرينمملكة في المحليةاألبقارلتحسينسريعةوعلمية آطريقةاالصطناعيالتلقيحخدمةالقتوقد•
  لتشمل الخدمة هذه من استفادت التي المناطق اتساع إلى أدى مما المربين من متزايدا إقباال األخيرة السنوات
  المملكة مناطق جميع



عسر والدة في بقرة



استخراج الجنين من بقرة متعسرة
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