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ًمنها لحوم الدواجن وبيض املائدةاستيراد  الدول املحظور مؤقتا

ًم4/1/2021 التحديث تاريخ

ًرقم القرار وتاريخهًار الحظرقًرًالدولة
 

 ،المعاملة حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور اومنتجاتهمن الحظر المؤقت لحوم الدواجن  * يستثني
أن المنتج معامل حراريا مع إرفاق شهادة صحية تثبت  ،على أن تكون مطابقة لالشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة

، مع وأن تكون صادرة عن الجهات الرسمية المختصة في البلد المصدر ،أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور
 عدم االخالل بشرط أن تكون من منشأة معتمدة.
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 أذربيجان
بسبب انتشار مرض  لدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهاحظر استيراد لحوم ا

 . * ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً  ،إنفلونزا الطيور فيها
 هـ17/1/1427(  901)

 استراليا

 ويلز نيو سواثمن والية  حظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتها

انتشار مرض بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور فيها ويستثنى من ذلك بسبب 

 .* منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً 

 هـ10/1/1434(  3/34)

 أفغانستان
بسبب انتشار مرض  اوبيض المائدة ومنتجاته لحوم الدواجنحظر استيراد 

 .* لمعاملة حرارياً ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن ا ،إنفلونزا الطيور فيها
 هـ30/3/1427(  3080)

 اندونيسيا
 ،ومنتجاتها بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور فيها لحوم الدواجنحظر استيراد 

 .* ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً 
 هـ6/12/1424(  6057)

 إيران
انتشار مرض ب بسب الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتها حظر استيراد لحوم

 . * ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حراريا إنفلونزا الطيور فيها،
 هـ17/1/1427(  901)

 ايطاليا

-EMILIA)منطقة  من حظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتها

ROMAGNA) و( منطقةVENETO)  بسبب انتشار مرض بسبب انتشار مرض

 .* فيها ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً إنفلونزا الطيور 

 ـه5/11/1434 (127/34)

 هـ30/2/1436(40/36)

 بريطانيا
وبيض المائدة ومنتجاتها بسبب انتشار مرض  لحوم الدواجنحظر استيراد 

 .* إنفلونزا الطيور فيها ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً 
 هـ1/8/1429  (8880)

 بلغاريا
حظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتها بسبب انتشار مرض 

 . * ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حراريا ،إنفلونزا الطيور فيها
 هـ17/1/1427(  901)

 بنغالديش
وبيض المائدة ومنتجاتها بسبب انتشار مرض  لحوم الدواجنحظر استيراد 

 .* إنفلونزا الطيور فيها ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً 
 هـ1/8/1429(  8880)

 بوركينافاسو
وبيض المائدة ومنتجاتها بسبب انتشار مرض  لحوم الدواجنحظر استيراد 

 . * إنفلونزا الطيور فيها ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حراريا
 هـ30/3/1427(  3725)

البوسنة 

 والهرسك

وبيض المائدة ومنتجاتها بسبب انتشار مرض  لحوم الدواجنحظر استيراد 

 . * إنفلونزا الطيور فيها ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حراريا
 هـ15/2/1427(  1531)

 تايالند
ر مرض وبيض المائدة ومنتجاتها بسبب انتشا لحوم الدواجنحظر استيراد 

 .* إنفلونزا الطيور فيها ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً 
 هـ19/12/1429( 13295)

الجبل 

 األسود

وبيض المائدة ومنتجاتها بسبب انتشار مرض  لحوم الدواجنحظر استيراد 

 . * ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً  ،إنفلونزا الطيور فيها
 هـ21/5/1427(  5913)

جنوب 

 أفريقيا

انتشار مرض ومنتجاتها بسبب وم الدواجن وبيض المائدة حظر استيراد لح

 .* ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً  إنفلونزا الطيور فيها
 هـ27/2/1433(  32/33)



 

 

 

 

 

ً
 
ًمنها لحوم الدواجن وبيض املائدةاستيراد  الدول املحظور مؤقتا

ًم4/1/2021 التحديث تاريخ

ًرقم القرار وتاريخهًار الحظرقًرًالدولة
 

 ،المعاملة حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور اومنتجاتهمن الحظر المؤقت لحوم الدواجن  * يستثني
أن المنتج معامل حراريا مع إرفاق شهادة صحية تثبت  ،على أن تكون مطابقة لالشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة

، مع وأن تكون صادرة عن الجهات الرسمية المختصة في البلد المصدر ،أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور
 عدم االخالل بشرط أن تكون من منشأة معتمدة.

 

Page 2 of 5  

 

 جيبوتي
بب انتشار مرض وبيض المائدة ومنتجاتها بس لحوم الدواجنحظر استيراد 

 . * ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً  إنفلونزا الطيور فيها
 هـ21/5/1427(  5913)

 ساحل العاج
حظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتها بسبب انتشار مرض 

 . *رياً ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرا ،إنفلونزا الطيور فيها
 هـ21/5/1427(  5913)

 سلوفينيا
حظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتها بسبب انتشار مرض 

 .*ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً  ،إنفلونزا الطيور فيها
 هـ17/1/1427(  901)

 السودان
بسبب انتشار مرض وبيض المائدة ومنتجاتها  لحوم الدواجنحظر استيراد 

 . *ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً  ،إنفلونزا الطيور فيها
 هـ21/5/1427(  5913)

 صربيا
انتشار مرض وبيض المائدة ومنتجاتها بسبب  لحوم الدواجنحظر استيراد 

 . * ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً  إنفلونزا الطيور فيها
 هـ21/5/1427(  5913)

 الصين
 ،ومنتجاتها بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور فيها لحوم الدواجنحظر استيراد 

 .*ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً 
 هـ  6/12/1424(  6057)

 العراق
حظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتها بسبب انتشار مرض 

 .* ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً  ،نفلونزا الطيور فيهاإ
 هـ17/1/1427(  901)

 فيتنام
 فيهاومنتجاتها بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور  لحوم الدواجنحظر استيراد  

 . * من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً  ويستثنى
 هـ  6/12/1424(  6057)

 ازاخستانك
 ،ومنتجاتها بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور فيها لحوم الدواجنحظر استيراد 

 . *ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً 
 هـ29/8/1426(  8429)

 الكاميرون
وبيض المائدة ومنتجاتها بسبب انتشار مرض  لحوم الدواجنحظر استيراد 

 .*يستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً و ،إنفلونزا الطيور فيها
 هـ30/3/1427(  3080)

 كمبوديا
 ،ومنتجاتها بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور فيها لحوم الدواجنحظر استيراد 

 . * ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً 
 هـ7/6/1425(  5754)

 كندا

مقاطعة كولومبيا من دواجن وبيض المائدة ومنتجاتها حظر استيراد لحوم ال

( بسبب British Columbia And Ontario) البريطانية ومقاطعة أونتاريو

انتشار مرض بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور فيها ويستثنى من ذلك منتجات 

 لحوم الدواجن المعاملة حرارياً *.

 هـ9/3/1436(  44/36)

 هـ2/7/1436( 93/36)

وريا ك

 الجنوبية

 ،ومنتجاتها بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور فيها لحوم الدواجنحظر استيراد 

 .*ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً 
 هـ  6/12/1424(  6057)

كوريا 

 الشمالية

 ،ومنتجاتها بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور فيها لحوم الدواجنحظر استيراد 

 .* تثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً ويس
 هـ16/7/1434( 88/34)
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 الوس
 ،ومنتجاتها بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور فيها لحوم الدواجنحظر استيراد 

 .* ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً 
 هـ7/6/1425(  5754)

 ماينمار
 ،ومنتجاتها بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور فيها جنلحوم الدواحظر استيراد 

 .*ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً 
 هـ25/2/1432/ق ر(  18)

 مصر
بسبب انتشار مرض  الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتها حظر استيراد لحوم

 .*معاملة حرارياً ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن ال ،إنفلونزا الطيور فيها
 هـ17/1/1427(  901)

 المكسيك
ة والمجمدة ومنتجاتها وبيض المائدة المبرد لحوم الدواجنحظر استيراد 

 .* ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً  وتجهيزاتها
 هـ1/11/1433(  136/33)

 منغوليا
 ،رض إنفلونزا الطيور فيهاومنتجاتها بسبب انتشار م لحوم الدواجنحظر استيراد 

 .* ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً 
 هـ29/8/1426(  8429)

 النيبال

ة والمجمدة ومنتجاتها وبيض المائدة المبرد لحوم الدواجنحظر استيراد 

ويستثنى من ذلك منتجات  ،بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور فيها وتجهيزاتها

 .*ن المعاملة حرارياً لحوم الدواج

 هـ26/1/1433(  23/33)

 النيجر
بسبب انتشار مرض  منتجاتهاوبيض المائدة و لحوم الدواجنحظر استيراد 

 .* إنفلونزا الطيور ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً 
 هـ15/2/1427(  1531)

 نيجيريا
تجاتها بسبب انتشار مرض حظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومن

 . *ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً  ،إنفلونزا الطيور فيها
 هـ17/1/1427(  901)

 الهند
حظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتها بسبب انتشار مرض 

 . * حرارياً  ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة ،إنفلونزا الطيور فيها
 هـ17/1/1427(  901)

 هونج كونج
 ،ومنتجاتها بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور فيها لحوم الدواجنحظر استيراد 

 .* ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً 
 هـ7/6/1425(  5754)

 اليابان
 ،زا الطيور فيهاومنتجاتها بسبب انتشار مرض إنفلون لحوم الدواجنحظر استيراد 

 .* ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً 
 هـ  6/12/1424(  6057)

 اليونان
بسبب انتشار مرض  الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهاحظر استيراد لحوم 

 . * ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً  ،إنفلونزا الطيور فيها
 هـ17/1/1427(  901)

 ليبيا
بسبب انتشار مرض  جن وبيض المائدة ومنتجاتهاحظر استيراد لحوم الدوا

 إنفلونزا الطيور فيها، ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً *.
 هـ25/5/1435( 68/35)

 فلسطين

بسبب انتشار مرض  الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهاحظر استيراد لحوم 

 هـ14/4/1436( 64/36) الطيور فيها، ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً *.إنفلونزا 
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 تايوان

 
 

بسبب انتشار مرض  الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهاحظر استيراد لحوم 

 إنفلونزا الطيور فيها، ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً *.
 ـه6/5/1436( 79/36)

 توغو

ماريتيم  منطقة منومنتجاتها حظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة 

(MARITIME) ، بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور فيها، ويستثنى من ذلك

 منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً *.

 هـ4/12/1437 /ق(45130)

 بوتان

منطقة و مدينة تيمفو نومنتجاتها محظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة 

بسبب انتشار  ،(SAMDRUP JONGKHARومنطقة ) (Chukha) شوكها

مرض إنفلونزا الطيور فيها، ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة 

 حرارياً *.

 هـ24/7/1436( 99/36)

 هـ8/2/1438/ق( 6088)

 هـ5/7/1439/ق( 34149)

 النمسا

والية فورالبرغ  لمائدة ومنتجاتها مندواجن وبيض احظر استيراد لحوم ال

(Vorarlberg) بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور فيها، ويستثنى من ذلك ،

 منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً *.

 هـ27/2/1438/ق( 8363)

 ألمانيا
بسبب انتشار مرض  الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتها حظر استيراد لحوم

 ، ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً *.إنفلونزا الطيور فيها
 هـ1/3/1438/ق( 9111)

 ماليزيا

 كيالنتان والية واجن وبيض المائدة ومنتجاتها منحظر استيراد لحوم الد

(KELANTAN)والية صباح ، و(Sabah) بسبب انتشار مرض  دولة ماليزيا في

 جات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً *.إنفلونزا الطيور فيها، ويستثنى من ذلك منت

 هـ5/8/1438/ق( 27287)

 هـ3/12/1439 /ق(73657)

 الكونغو

 (ITURI) إيتوري من إقليمم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتها حظر استيراد لحو

، ويستثنى من ذلك بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور فيها في دولة الكونغو،

 ة حرارياً *.منتجات لحوم الدواجن المعامل

 هـ4/11/1438/ق( 36424)

 زيمبابوي

 الشرقية ماشوناالند من إقليم استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتها حظر

(Mashonaland East) ،بسبب ظهور مرض إنفلونزا  في دولة زيمبابوي

 .، ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حراريا*ًالطيور فيها

 هـ4/11/1438( /ق36474)

 الفلبين

من إقليم بامبانغا  م الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهااستيراد لحو حظر

(PAMPANGA) إقليم نويفا إسيجاو (NUEVA ECIJA) في جمهورية الفلبين ،

، ويستثنى من ذلك منتجات لحوم بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور فيها

 الدواجن المعاملة حرارياً *.

 هـ25/11/1438/ق( 38777)

 هـ11/1/1439/ق( 1183)

 غانا
حظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتها بسبب انتشار مرض 

 إنفلونزا الطيور فيها، ويستثنى من ذلك منتجات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً *.
 هـ20/10/1439/ق( 62056)

 هــ9/10/1439/ق( 59608)من منطقة  بانزا أوبالست  حظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتها روسيا



 

 

 

 

 

ً
 
ًمنها لحوم الدواجن وبيض املائدةاستيراد  الدول املحظور مؤقتا

ًم4/1/2021 التحديث تاريخ

ًرقم القرار وتاريخهًار الحظرقًرًالدولة
 

 ،المعاملة حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور اومنتجاتهمن الحظر المؤقت لحوم الدواجن  * يستثني
أن المنتج معامل حراريا مع إرفاق شهادة صحية تثبت  ،على أن تكون مطابقة لالشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة

، مع وأن تكون صادرة عن الجهات الرسمية المختصة في البلد المصدر ،أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور
 عدم االخالل بشرط أن تكون من منشأة معتمدة.
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(Penza Oblast )و( منطقة كوستروما أوبالستKostroma Oblast) ،

فورونيج و منطقة  (Rostovskaya Oblastمنطقة روستوف أوبالست )و

، روسيا االتحادية في جمـهورية (Voronezhskaya Oblast) أوبالست

جات لحوم بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور فيها، ويستثنى من ذلك منت

 الدواجن المعاملة حراريا*ً.

 هــ20/4/1439/ق( 18498)

 هـ2/12/1439/ق( 73484)

 هـ18/3/1440/ق( 22018)

 رومانيا

من منطقة استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما  حظر

(Seini, Maramuresفي جمهورية رومانيا )ض إنفلونزا ، بسبب ظهور مر

 الطيور شديد الضراوة فيها.

 هـ18/6/1441/ق( 19358)

 بولندا

وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعة استيراد لحوم الدواجن  حظر

( بجمهورية بولندا، بسبب تفشي مرض إنفلونزا Mazowieckieمازوويكي )

 الطيور عالي الضراوة فيها.

 هـ29/04/1442/ق( 11981)

  فرنسا
حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما 

 ( بجمهورية فرنساSAINT GEOURS DE MAREMNEمن منطقة )
 ه20/5/1442/ق( 14280) 


