الحيوانات الخطرة (ملحق رقم )1
)The dangerous animals (Annex 1
األنواع
الثديات
الجرابيات :جميع انواع الجرابيات
الرئيسيات :جميع انواع الرئيسيات
الدرداوات ( :ز
الالضسيات) جميع انواع الدرداوات
آكالت اللحوم :االنواع التالية:
العائلة :الكلبية
جميع انواع العائلة الكلبية ماعدا الكالب غن الخطرة والمسموح
عائلة القطط (الهريات):
ز
ز
جميع انواع عائلة القطط ما عدا القط المستأنس والمهجن المن يل
عائلة الضباع :جميع انواع الضباع
عائلة ابن عرس :جميع أنواع عائلة ابن عرس
الراتونيات :جميع االنواع
عائلة الدببة :جميع انواع الدببة
عائلة النموس :جميع أنواع عائلة النموس
عائلة األليوردي :جميع االنواع
الثديات البحرية :كافة أنواعها
الوبريات :كل األنواع
الخفاشيات :كل أنواع الخفاش
الكولوجو :كل االنواع
المانيدي :كافة أنواع البنغوليات
القوارض :كافة األنواع ما عدا المستأنس من الهامسن ،ز ز
خنير
غينيا ،الجرذان ،ر
الفنان
عائلة األفيال :جميع االنواع
زز
خنير األرض (آكل النمل)
أحادية الحوافر (الوتريات)
االنواع التالية:
برزوالسك -
الوحش  -حصان
عائلة الخيول :كل انواع الحمار
ي
ي
التبت (الفرأ
التبت)
الني
الني
اإلفريق  -االخدر -الحمار ر
الحمار ر
ي
ي
ي
عائلة الخرتيت (الكركدنيات) :جميع انواع الخرتيت
التنيات :جميع انواع التابن
عائلة ر
الظلفيات (الحافر المشقوق  -مزدوجة األصابع) :االنواع التالية:
االمريك
الظت
ي
عائلة الظبيان شائكة القرون :ر ي
العائلة البقرية :جميع األنواع ما عدا االبقار والجاموس
والماعزوالخراف المستأنسة
ز
الني ذو
الجمل
السنامي)  -الالما
(
الوحش
عائلة الجمال :الجمل
ر
ي
 االلبكا  -الفكونة  -الغوناقعائلة األيائل :جميع انواعها
عائلة الزراف :جميع أنواع الزراف
عائلة فرس النهر :جميع االنواع
عائلة ز ز
الخنيريات :جميع االنواع
عائلة الخنازير البيكارية :جميع االنواع

Types
Mammals
Marsupials: All species
Primates: all species
Edentates: All species
Carnivores: The following:
Family Canidae:
All species exept allowed pet dogs
Family Felidae:
All types exept the domestic and hybrid pet cat
Family Hyaenidae:
All types of Hyaenae
Family Mustelidae: All species of family Mustelidae
Family Procyonidae: All types
Family Ursidae: All types
Family Viverridae: All types of family Viverridae
Family Ailuridae: All species
Sea mammals: All types
Hyraxes: All types
Chiroptera: All types of Bats
Colugo: All species
Manidae: All species of Pangolin
Rodents: All species execpt domesticated
Hamsters, Guinea pigs, rats and mice
Family Elephantidae: All species
Aardvark
Odd-toaed Ungulates the following species:
Family Equidae: all types of Zebra - Przewalski's
horse - African wild Ass - Onager - Kiang
Family Rhinocerotidae: all species
Family Tapiridae: all species
Even-toed Ungulates the following species:
Antilocapridae: Pronghorn
Family Bovidae: all species exept domestic cattles,
buffalo, goats and sheep
 Family Camelidae: wild bacterian camel - LamaAlpaca - Vicunas - Gucunacos
Family Cervidae: all species of the family
Family Giraffidae: all species
Family Hippopotamidae: all species
Family Suidae: all species
Family Tayassuidae: all species

Birds the following species:
Family Struthionidae: all species
Family Casuariidae: Cassowaries
Family Dromaiidae: The Emu
Vultures: all species
Seagull: all species
penguins: all species
Reptiles the following species:
All types of Crocodalia
all types of Lizards, Snakes and Vipers
The Invertebrates the following species:
All types of spiders
All types of Scorpions

: االنواع التالية:الطيور
 جميع االنواع:عائلة النعام
 طائر الشبنم:عائلة الشبنمية
 كل االنواع:النسور
 كل األنواع:النوارس
 كافة االنواع:البطاريق
: االنواع التالية:الزواحف
جميع انواع التمساحيات
ز
واالفاع
السحال والثعابي
جميع انواع
ي
ي
: االنواع التالية:الالفقاريات
جميع انواع العناكب
جميع انواع العقارب

