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تسجيل الخيل العربية

مصطلحات

 .1اجلمعية :جمعية اإلمارات للخيول العربية وهي السلطة املختصة بتسجيل اخليل العربية وإدارة شؤونها.
 .2املنظمة العاملية للخيل العربية :الواهو WAHO

الجزء األول :تسجيل الخيل العربية
البند األول :شروط التسجيل

 .1يجب تسجيل اخليل العربية املولودة محليا (سواء كان التلقيح طبيعيا أو عن طريق التلقيح اإلصطناعي ،او نقل األجنة):
• يف حالة التلقيح الطبيعي :يشترط أن تكون األم واألب مسجلني باجلمعية،
• يف حالة التلقيح االصطناعي :يشترط أن تكون األم مسجلة باجلمعية ،وأن يكون األب مسجل يف أحد املكاتب املعتمدة مع موافقة اجلمعية
• يف حالة نقل األجنة :يشترط أن تكون األم واألب مسجلني يف مكاتب تسجيل اخليل العربية املعتمدة،
 .2يجب تسجيل اخليل املستوردة إلى دولة اإلمارات العربية املتحدة بسجالت اجلمعية إذا كان اخليل املستورد عربي أصيل مسجل لدى سلطة
التسجيل املعتمدة بإحدى الدول األعضاء بالواهو طبقا للقوانني اإلجراءات املعتمدة خالل  6أشهر من اإلستيراد.
 .3يحق جلمعية اإلمارات للخيول العربية إعتماد كل الوسائل الضرورية للتأكد من هوية اخليل.

البند الثاني :شروط إستخدام السائل المنوي

 .1السائل املنوي املبرد واملنقول :يجب أن يتم جمعه من الفحل وتلقيح الفرس يف نفس مكان تواجدهما خالل  72ساعة من جمعه.
 .2السائل املنوي املجمد:
• يتم جتميده مباشرة بعد جمعه
• يجب أن يتم جمعه يف مركز معترف به.
• يتم إستيراد السائل املنوي طبقا للقوانني واللوائح املعتمدة.
متتد بعده و بدون مدة محددة،
• ال تنتهي صالحية استعمال السائل املنوي بنفوق الفحل بل
ّ

البند الثالث :شروط تقنية نقل األجنة

 .1يجب أن تتم عملية نقل اجلنني من الفرس املانحة إلى الفرس احلاضنة خالل  72ساعة من ازالته
 .2ال تشترط اجلمعية تسجيل عدد محدد من املواليد الناجتة عن نقل األجنة من فرس مانحة واحدة و يف السنة الواحدة،
 .3مينع منعا باتا تسجيل املواليد الناجتة عن تلقيح البويضات يف املختبر ( )IN VITRO FERILIZATIONويحق للجمعية املتابعة
القانونية ملن يجرؤ على إستعمال هذه التقنية احملظورة من الواهو.
 .4إذا بيعت الفرس املانحة للجنني قبل والدته ،سوف تصدر شهادة التسجيل للمولود وفقا لبنود عقد نقل األجنة.
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البند األول :تحديد الهوية

 .1على مكتب التسجيل باجلمعية أن يحتفظ بسجل دائم لهوية اخليل العربية من خالل بيانات ونتائج إختبارات احلامض النووي لكل اخليل
العربية املسجلة داخل الدولة ،عند أخذ عينة الدم أو خصالت الشعر يتم تصنيفها وفقا لإلجراءات التي تنص عليها لوائح مكتب التسجيل،
 .2على اجلمعية إتباع كل الوسائل واإلجراءات املتاحة لتحديد نسب اخليل،
 .3رفض مالك اخليل السماح بإجراء الفحوصات الالزمة لتحديد الهوية وفقا للبنود السابقة قد ينتج عنه عدم إصدار شهادة التسجيل
اخلاصة باخليل املعني ،كما يحق للجمعية إتخاذ القرارات املناسبة بحق املالك يف مثل تلك احلاالت.

البند الثاني :أسماء الخيل

 .1يجب أال تزيد حروف أسماء اخليل العربية املقترحة على  27حرفا بكل من اللغتني العربية واإلجنليزية (مع احتساب املسافات الفاصلة).
 .2مينع إضافة األرقام العددية قبل و بعد األسماء املقترحة للخيل العربي.
مسجل يف كتاب أنساب اخليل العربية الصادر عن اجلمعية حتى وان نفق.
 .3يجب أن ال يطابق إسم اخليل املراد تسجيله يف تهجئته اسم خيل
ّ
 .4أسماء اخليل يجب أن ال تسئ إلى املعتقدات ،الدول ،املؤسسات أو األشخاص ...ألخ ،سواء كان ذلك صراحة أو بالتعريض داخل الدولة أو
خارجها.
 .5ال يتم اإللغاء او االستغناء عن االسم األصلي ويبقى الوحيد املعتمد يف كل الفعاليات والتنقالت الدولية.
 .6يحق للجمعية املوافقة أو الرفض ألي إسم مقترح للخيل العربي.

البند الثالث :أرقام تسجيل الخيل والسجالت

 .1تصدر اجلمعية أرقام عددية متتالية للتسجيل إستنادا على الترتيب الذي مت فيه توثيق الطلبات يف سجالت اجلمعية،
 .2تصدر اجلمعية أجزاء من سجالت أنساب اخليل العربي بالدولة تباعا وكل جزء يف حدود  400خيل عربية.
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الجزء الثاني :توثيق هوية الخيل العربية

تسجيل الخيل العربية

البند الرابع :إجراءات التوثيق المطلوبة للخيل العربية
أو ًال الخيول المحلية

 .1يجب إخطار اجلمعية يف فترة اقصاها ستة اشهر( )6من والدة أي خيل كحد أقصى ويف حالة التأخير يتم فرض غرامة مالية كشرط من
شروط التسجيل.
 .2اخليل التي لم تسجل وتزيد أعمارها عن  3سنوات من حق اجلمعية اتخاذ القرارات املناسبة إلى حدود رفض الطلب.
 .3يتم حتديد هوية كل املواليد احمللية وحتديد نسبها.
 .4يقوم مكتب التسجيل مبعاينة اخليل وتوصيف العالمات الفارقة وأخذ العينات الالزمة لفحص احلامض النووي وتركيب الشريحة
اإللكترونية بزرعها يف عنق اخليل من اجلهة اليسرى وتكون ذات رقم منفرد ال يتكرر مبلف التسجيل.
 .5يصدر جواز سفر اخليل العربية عند عمر ستة أشهر إلى عام من تاريخ امليالد ،وذلك بعد إستكمال كل اإلجراءات املطلوبة تبعا للجدول
الزمني اخلاص بذلك يف اجلمعية.

ثاني ًا الخيل المستوردة

 .1تقوم اجلمعية بإصدار جواز سفر للخيل املستوردة واملصحوبة بوثيقة تسجيل معتمدة من مكتب الواهو يف بلد املصدر وليس له جواز سفر
(حيث أن بعض سلطات التسجيل يف العالم ال تصدر جوازات سفر للخيل العربية).
 .2اخليل التي لها جواز سفر معترف به من قبل الواهو ومؤهلة للتسجيل وفقا لقانون اجلمعية تتم معاينتها وتأكيد هويتها ومصادقة جواز
سفرها بإصدار شهادة تسجيل من اجلمعية ترفق باجلواز األصلي ،ويختم اجلواز ثم يغلف بشعار اجلمعية.
 .3عند الضرورة تقوم اجلمعية بأخذ عينات من اخليل املستوردة لفحص احلامض النووي.
 .4يف حالة اخليل غير احلاملة لشريحة إلكترونية تقوم اجلمعية بزرع شريحة إلصدار شهادة التسجيل أو جواز السفر.
 .5يحق للجمعية رفض طلب تسجيل أي خيل مستوردة بعد فترة جتاوزت  6أشهر من دخولها للدولة.
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 .1تصدر شهادة تسجيل اخليل العربية األصلية باللغتني العربية واإلنجليزية ،متضمنة اسم كل من املالك واملربي عند الوالدة.
 .2حتتوي شهادة التسجيل على املعلومات املوثقة يف سجالت اجلمعية ويتم اصدارها بشكل منفرد مع رسم حتديد هوية ومواصفات اخليل
كوثيقة مضمنة يف جواز السفر.
 .3يكون اسم مالك اخليل املستوردة مدون يف شهادة التصدير من دولة املصدر ،تتضمن شهادة التسجيل (اسم اخليل ،رقم التسجيل ،تاريخ
امليالد ،اجلنس ،اللون ،املوطن األصلي والنسب املمتد مع توضيح ان اخليل مت تصنيف دمها وحتديد نسبها وبنوتها ورقم الشريحة اإللكترونية).

البند السادس :جواز سفر الخيل العربية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 .1يصدر جواز سفر اخليل العربية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ملرة واحدة ويكون رقم اجلواز هو نفس رقم تسجيل اخليل يف اجلمعية ومدة
سريان اجلواز مدى احلياة.
 .2يتضمن جواز سفر اخليل العربية لدولة اإلمارات العربية املتحدة شهادة التسجيل لفحص هوية اخليل عند الضرورة (سفر ،منافسات... ،
إلخ) ويجب أن يرافقها يف التنقالت احمللية والدولية.
التفاصيل التي يتضمنها جواز سفر اخليل العربية لدولة اإلمارات العربية املتحدة:
 - 1شهادة التسجيل األصلية متضمنة بيانات املالك واملربي.
 - 2بيانات الهوية و تتضمن اآلتي:
• توصيف مطبوع للخيل مع رسم توضيحي للعالمات الفارقة وأي عالمات أخرى مميزة.
• بيانات موضح بها (رقم اجلواز ،إسم اخليل ،تاريخ امليالد ،اجلنس ،لون الشعر والشريحة اإللكترونية).
• يجب أن يكون باجلواز وصف مكتمل للهوية ،مختوم وموقع بواسطة أطباء اجلمعية.
 - 3القسم البيطري :يتضمن سجل كامل لكل من جرعات اإلنفلونزا ،التحصينات األخرى ،حتديد تعاطي العقاقير والفحوصات املختبرية التي
أجريت على اخليل.
 - 4يتضمن جواز سفر اخليل العربية أجزاء خاصة للتدقيق وتعريف الهوية وذلك ملصادقة السلطات وتأشيرات اجلهات الرسمية عليها (مثال
سلطات التسجيل ،السباقات واملنافسات..الخ).
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البند الخامس :شهادة التسجيل

تسجيل الخيل العربية

البند السابع :الجواز البديل (بدل فاقد او بدل تالف) لجواز السفر أو شهادة التسجيل

 .1يجب إصدار بدل فاقد جلواز سفر أو شهادة تسجيل اخليل بعد أن يقر مالك اخليل كتابيا بفقدان اجلواز األصلي ،كما يصدر بدل تالف جلواز
يف حال متزقه أو طمس بياناته أو تلفه بشرط أن يتم التعرف على جواز السفر األصلي أو الشهادة األصلية ويحفظ التالف بسجالت اجلمعية.
 .2يحق للجمعية املعاينة والتأكد من هوية اخليل العربية قبل إصدار اجلواز البديل.
 .3يتم إصدار جواز السفر أو شهادة التسجيل مسمية (كبدل تالف) عند الطلب و(كبدل فاقد) ملرة واحدة فقط،

البند الثامن :تغيير العالمات أو األلوان

يجب تعديل عالمات اخليل املميزة أو ألوان اخليل يف شهادة التسجيل أو جواز اخليل بعد عامني من الوالدة وبناء على طلب مالك اخليل يف حال
إختالفها عن الواقع بواسطة أطباء اجلمعية وتعتمد من مكتب التسجيل باجلمعية.

البند التاسع :الخصي

عندما يخصى الفحل العربي يجب على مالك اخليل إبالغ اجلمعية كتابيا مرفقا تقرير الطبيب البيطري الذي قام بعملية اخلصي لتقوم
اجلمعية بتغيير اجلنس يف شهادة التسجيل وجواز السفر.

البند العاشر :النفوق

 .1تقوم اجلمعية عند نفوق اخليل العربي املسجل بتوثيق احلدث وإلغاء الوثائق اخلاصة باخليل رسميا مع اإلحتفاظ ببيانات اخليل يف
سجالت اجلمعية.
 .2يجب إعادة جواز السفر وشهادة التسجيل امللغيان ويلزم املالك بتبليغ اجلمعية كتابيا.
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عند تصدير اخليل تقوم جمعية اإلمارات للخيول العربية بإرسال شهادة تصدير اخليل (الواهو) إلى مكتب التسجيل يف الدولة
املستوردة ،يف حالة تصدير األفراس احلوامل يجب إرفاق شهادة التلقيح موقعة من صاحب الفحل ومالك الفرس مع ملف تصدير الواهو.

الجزء الثالث :إجراءات ملكية الخيول العربية
البند األول  :تحويل الملكية

يجب حتويل ملكية أو تأجير اخليل العربية بعد إعتماد اجلمعية لطلب حتويل امللكية أو التأجير (مع تفاصيل عقد التأجير) املوقع بواسطة
البائع (أو وكيله املخول قانونيا) واملشتري (أو وكيله املخول قانونيا) ،ويتم توثيقها رسميا باجلمعية.

البند الثاني  :التوكيل أو التفويض

يحق ألي مالك خيل عربية أن يوكل أو يفوض شخصا ما أو جهة معينة للتوقيع عنه يف معامالته مع اجلمعية ،يعتمد هذا التفويض فقط يف
حال تقدمي وثيقة تتضمن طلب التفويض موقعة من الطرفني (املالك والوكيل) ويتم تسليمها للجمعية.
ال تتم معامالت اخليل العربية (بيع ،شراء ،تأجير أو تصدير) إال بواسطة املالك األصلي أو وكيله املخول بالتوقيع بتوكيل رسمي (قانوني) موثق
ومعتمد.

الجزء الرابع :صالحيات الجمعية

 .1قد تختلف وتتغير قوانني التسجيل من وقت آلخر ،وفقا ملا متليه الظروف لذلك يحفظ احلق جلمعية اإلمارات للخيول العربية يف التعديل،
احلذف أو اإلضافة الي بند من البنود السالفة الذكر.
 .2يحق جلمعية اإلمارات للخيول العربية البت يف إستيراد وتسجيل ومشاركة أي خيل عربية.
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البند الحادي عشر :التصدير

جمعية اإلمارات للخيول العربية
Emirates Arabian Horse Society

هاتف+97126262229 :
فاكس+9712675116 :
ص  .ب 26888 :
أبوظبي  -اإلمارات العربية املتحدة
www.eahs.org

