
 

  

دها القانون االتحادي تبني الحيوانات الخطرة والمحظورة التي يحد  يمكنك ال  -1

 وملحقاته. 2016للعام  22رقم 

You cannot adopt dangerous and prohibited animals specified in 

Federal Law no. 22 of 2016 and its annexes. 

1- 

 .للتكاثرالحيوانات المعروضة للتبني هي حيوانات عقيمة غير صالحة  -2

 

Animals up for adoption are neutered and unfit for reproduction. 2- 

 يل فقط.جالرسوم المدفوعة هي رسوم التحصين والتس -3

 

Fees collected are vaccination and registration fees only. 

 

3- 

 .اعام   18 إن كان عمرك أقل منالتبني  يمكنكال  -4

 

You are not allowed to adopt if you were less than 18 years of age. 4- 

كثر من حيوان لكال يحق  -5  بالتبني. واحد الحصول على أ

 

You are entitled to no more than one adopted animal. 6- 

 الالحجم كبيرة األنواع بعض ألن  عقد اإليجار أو ملكية المنزل،  أن تبرز يجب -6

 الشقق والبنايات متعددة الطوابق.في يتناسب وجودها 

 

You need to present the tenancy contract or home ownership deed, 

since some large breeds are inappropriate for apartments and 

multi-story buildings. 

7- 

مركز تقديم الخدمة إلتمام إجراءات المعاينة إلى  اشخصي  ك حضور يجب -7

  واستالم الحيوان.

 

You must be personally present at the service centre to complete 

the procedures of inspecting and receiving the animal. 

8- 



 

إحضار مستلزمات النقل والسيطرة على الحيوان أثناء االستالم  ىال تنس -8

 الكمامة والمقود للكالب(./  )صندوق النقل للقطط

 

Do not forget to bring the accessories needed for animal transport 

and control when you receive the animal (Cat carrier, dog muzzle 

and leash). 

9- 

إمارة ي ف ي الحيوانات األليفة الع على الئحة المخالفات المتعلقة بمرب  ط  يمكنك اال -9

 . سجل التحصينات فيدبي 

 

You can check the list of violations related to pet owners in Dubai in 

the vaccination record. 

10- 

 .العامةفي المواصالت أو نقلها اصطحاب الحيوانات  مكنكال ي -10

 

You cannot bring your animal aboard public transport. 

 

 

11- 

 لى المركز يمكنكإقل الحيوان من السيارة حاجة إلى مساعدة لنإن كنت ب -11

م( وسيق04 -2891114التواصل على الرقم )  .الالزم الدعم   الخدمة مركز  لك  د 

In case you need support in transporting the animal from the car to 

the centre, you can contact the number (04-2891114) and the 

service centre will provide you with the necessary support 

 

12- 

د التزم بعدد الحيوانات -21 ر لتفي العيادة البيطرية  المحد  عليك وعلى وف 

 .للحصول على الخدمةطويلة  فترة االنتظار المتعاملين اآلخرين

 

Commit to the specified number of animals in the veterinary clinics 

to spare you and other customers the long waiting period to receive 

the service. 

13- 

 


