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 سجل تبادل الحيوانات األليفة

 

  ما هو سجل تبادل الحيوانات األليفة؟

والمنظمات والشركات التسجيل للحصول  هو قاعدة بيانات على اإلنترنت حيث يمكن لألفراد    (PER) سجل تبادل الحيوانات األليفة
من قابلية تعقّب الكالب والقطط  السجل ويشّجع .  على رقم مصدر التي يتمّ بيعها على تربية الحيوانات األليفة بطريقة مسؤولة ويحسّن 
 في فيكتوريا.

رقم  إعطائها لشخص آخر ها أو ، يجب أن تعرض اإلعالنات الخاصة ببيع الكالب أو القطط أو إعادة تسكين2019تموز/يوليو   1  منذ
 لكل حيوان. PERفريد من سجل  المصدر  ال( ورقم  microchip)  رقاقة

بيعها أو  للكالب والقطط والجراء والقطط الصغيرة التي يتمّ   في السابق،   ةكن موجودتلم   ، عمن التتبّ ياتمستو  PER سجل  ميقدّ
 .كتوريافي فيها لشخص آخر  ؤإعطا

 ما هو رقم المصدر؟

  :بما يلي  رقم المصدريتميّز 

 لمنظمةأو ا المصلحة التجاريةي أو ربّالفرد أو الم   حدّدي •

الفرد فييتم إنشاؤه بمجرّ  •  PER سجل  د تسجيل 

  لدىبعد التسجيل التطّوعية مي الرعاية البديلة قدّ( وم  DAB) ليفةلحيوانات األمصالح التي تتاجر بالل  تلقائيا   هيتم تخصيص •
 .البلدي  المجلس 

 
 .رقاقة  ليس رقمهو  رقم المصدر  

ملكية حيوان فردالم  يقدّوهو في حيوان.   هو شكل دائم لتحديد الهوية مزروعٌ  (microchip)  رقاقةالرقم    .يتفاصيل عن 

 

 مصدر؟الرقم    تطلّب األمر استخداممتى ي

 .إعطائها لشخص آخرإعالن خاص ببيع الكالب أو القطط أو إعادة تسكينها أو  رقم المصدر في أي  استخدام  بيج
 

، أو متجر الحيوانات  ، أو مأوى الحيواناتالبلدي  المجلس  حظائر، أو رقم مصدر  ي أي كلب أو قطربّم  لمصدر  الرقم  ويجب استخدام 
 .2020يوليو  تموز/ 1لب أو قط ولد بعد  في ك  رقاقةعند زرع   ، الذي يملك الحيوان البديلة  م الرعايةاألليفة أو مقدّ

 
معروفةربّا تكون تفاصيل الم  عندم جديدة في   رقاقةند زرع  عإلى استخدام رقم مصدرها الخاص  الحظائر ، ستحتاج المالجئ وي غير 

 .ارعايته تحت  كلب أو قط

 

   ؟(microchip) هل ال تزال الحيوانات األليفة بحاجة إلى رقم رقاقة

  .إعطائها لشخص آخر هو أمر إلزاميالقطط في فيكتوريا قبل بيعها أو و  جميع الكالب( لmicrochipزراعة الرقاقة )إن نعم، 
  .البلدي  المجلس   لدىقبل أن يتم تسجيلها  مزروعة  رقاقة    األليفة الحيواناتلدى  أن تكون  يجب أيضا  و
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 ؟رقاقةب رقم  الحيوانات األليفة تتطلّ عن  عالنات اإلهل ال تزال 

 .  المفعول  ساري رقاقة  التي تحمل رقموالجراء والقطط الصغيرة  عن كل الكالب والقطط    اتالمطلب الحالي لإلعالنما زال  نعم، 

المجلس لدى  واسم    DABب رقم تسجيل  الحيوانات األليفة تتطلّ عن  عالنات اإلهل ال تزال 
 المحلي؟لدي  الب

 .بعد اآلن  المحلي  س البلديالمجل  لدى واسم DABال. لن تكون هناك حاجة إلى أرقام تسجيل  ك

بدالً من    ط قط المنظمات المعنيّة بالأو   Dogs Victoria  هل يمكنني استخدام عضوية
 مصدر في اإلعالنات؟الرقم 

واستخدام  ينترفيهي ينيربّكم   PERسجل إلى التسجيل في المنظمات المعنيّة بالقطط و  Dogs Victoria ن منومربّالال. يحتاج  ك
 رقم مصدرهم الفريد في اإلعالنات.

 رسوم للتسجيل في سجل تبادل الحيوانات األليفة؟ هناكهل 

عبر اإلنترنت أو الهاتف أو    هاديسدتيمكن  و  .ا  دوالر  22.50 قدرها رسوم سنويةيتمّ فرض  ،  2021يوليو تموز/  1من  ا  اعتبار
BPAY    بريد  الأو في مكتبAustralia Post office . 

والية  تنازلت حكومة    ، (19-كوفيد) كورونافيروس  لتأثيرات    ا  نظرولكن  ،  2020هذه الرسوم في عام فرض   كان من المقرر أن يتمّ 
 .2021يوليو  تموز/ 1عن الرسوم السنوية حتى  افيكتوري

كل عام.  ا  شهر  12لمدة    ساريةأرقام المصدر    ويمكن تجديدها 

بتسجيلهم. البلدية تقوم المجالس رسوم، حيث الدفع  البلدية المجالس   لدىلين  جّ البديلة المسالرعاية  مي  مقدّو DABsال ي طلب من 
 .البلدي ساري المفعولساري المفعول طالما كان التسجيل في المجلس  الخاص بهم    مصدرالرقم  ويكون 

 ؟ساري المفعولا إذا كان البائع لديه رقم مصدر ق ممّ كيف يمكنني التحّق 

 .حيث يوجد الم علن  المجلس البلدييشمل ذلك رقم المصدر وو. PERفي سجل دة  حدّمعلومات م   طالع علىعامة الناس االستطيع  ي

 وأرقام العضوية.  المعنيّة  واسم المنظمة DABأرقام تسجيل   ا  تظهر أيضو

الم   يتمّ  البائع من خالل البحث عن رقم مصدر  حتملين على التحقّ شترين الم  تشجيع  قبل  PER سجل  على  الم علنق من صالحية 
 .قطة صغيرةحصولهم على كلب أو قطة أو جرو أو 

إلعادة تسكيهل أحتاج إلى رقم مصدر إذا كنت أخّط  قطة ن كلب أو قطة أو جرو أو ط 
 ؟صغيرة

وإدراج رقم مصدره في   PERسجل  إلى التسجيل في  قطة صغيرة  إلعطاء كلب أو قطة أو جرو أو يضع إعالنا  يحتاج أي شخص  
 .بما في ذلك اإلعالنات عبر وسائل التواصل االجتماعي  أي إعالنات

  .PERأو قطة بدون إعالنات إلى رقم مصدر من سجل   ا  بكل اأو يعطويدون تسكين  عالذين ي  األشخاصلن يحتاج  

 ؟قططي الصغيرةأو   كالبيهل سأحتاج إلى رقم مصدر إذا لم أعلن أبداً عن  

الحيوانات زرع الرقاقة في  د في معلومات التعريف عند حدّين تضمين رقم مصدرهم على النحو الم  ربّشترط على جميع الم  سي نعم.  
 .2020تموز/يوليو    1المولودة بعد  
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 شراء أو بيع كلب أو قطة؟  ليّ عسجل تبادل الحيوانات األليفة   صعّبهل سي

 .سهلةعملية    يه PER سجل التسجيل فيإن عملية ال، ك

 .مصدر صالحأن حيوانهم األليف قد جاء من   معرفةحتملين  شترين الم  لم  ا على لع ويسهّ التتبّقابلية على تحسين   PER سجل  يعمل

 .حظيرةال تحتاج إلى رقم مصدر لتسليم حيوان لمنظمة إنقاذ أو مأوى أو  

 سجل تبادل الحيوانات األليفة؟التسجيل في   فرضكيف سيتم  

 .مخالفةورقم مصدر صالح    (microchip)  نشر إعالن بدون رقم رقاقة تبري ع

ال تمتثل ، والذين ينشرون إعالنات القطط الصغيرةو  راءجالكالب والقطط والعطون علنين الذين يبيعون أو يعلى الم  مخالفة  تنطبق الو
 ق العقوبات.طبّت  و.  للمتطلبّات

موظفي  إن . اتإلعالنلبات الجديدة تطلّ م  للمراقبة االمتثال ل "متثالباالص تخصّفريق م  "  Animal Welfare Victoriaلدى  
 .PER سجل باتبفرض متطلّ مخّولون أيضا  RSPCA Victoria المحلي والبلدي  المجلس  

 

 أو مشبوهة؟  متثلةم  كيف يمكنني اإلبالغ عن إعالنات غير  

 التحقيق.ب  Animal Welfare Victoria  تقوم وسوف PERيمكن اإلبالغ عنها عبر سجل 

 ؟PER سجل كيف يمكنني التسجيل في

 .اإللكتروني  Animal Welfare Victoria  موقع  عبر PER سجل يمكنك التسجيل في

.  يةلورقااستمارات التسجيل  ر أيضا  وتتوفّ عة من األجهزة عبر اإلنترنت. مجموعة متنوّ  عبر استخدامبالتسجيل    PER سجل يسمح
  إلى بريد إلكترونيإرسال  أو    186 136الرقمرجى االتصال بالورقية، ي االستمارات  من   نسخللحصول على 

 per@agriculture.vic.gov.au 

 ؟ط ب أو القط الكالغير هل أحتاج إلى رقم مصدر إذا كنت أرغب في بيع حيوانات أليفة  

 .قطط صغيرةكلب أو قطة أو جرو أو إعطاء  ال. رقم المصدر مطلوب فقط لإلعالنات المنشورة لبيع أو إعادة تسكين أو ك

  جرادينوالخنازير غينيا  و  والنموس على الحيوانات األليفة األخرى بما في ذلك األرانب    اتإلعالنلمتطلبات الجديدة  الال تنطبق  
 والخيول.  والفئران والطيور واألسماك والزواحف

 

 للمزيد من المعلومات

  ل بريد إلكتروني إلىارسإأو   ترونياإللك  Animal Welfare Victoria  موقع زيارةي رجى 
per@agriculture.vic.gov.au     186 136ل بالرقم  اتصاالأو. 

https://per.animalwelfare.vic.gov.au/
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mailto:per@agriculture.vic.gov.au

