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اجلريدة الر�سمية العدد )971(

 وزارة الزراعـة والرثوة ال�سمكية
قـــرار وزاري

رقم 2012/101
برفع حظر ا�سترياد الأبقار احلية من كندا

ا�ستنادا اإىل قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/45 ،
واإىل الالئحة التنفيذية لقانون  احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107 ،
واإىل القرار الوزاري رقم 2003/66 بحظر ا�سترياد بع�ض احليوانات والطيور من بع�ض 

الدول ،
واإىل تو�سيـــــة اجلهــــة البيطريـــــة املخت�ســة بــزوال �سبب حظـر ا�ستيـــــراد الأبقار احلية من 

كندا ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى
يرفع حظر ا�سترياد الأبقار احلية من كندا الوارد بالقرار الوزاري رقم 2003/66 امل�سار اإليه 

على اأن يكون ا�ستريادها وفقا لل�سروط الواردة بامللحق املرفق .

املــادة الثانيــــة
على اجلهات املخت�سة تنفيذ هذا القرار كل فـي جمال اخت�سا�سه .

املــادة الثالـثــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�ســـدر فـي : 30 / 5 /1433هـ
د. فــوؤاد بن جعفــر ال�ساجـــــــــوايناملوافـــــــق : 22 / 4 /2012م

وزيــــــر الزراعــــة والثــــــروة ال�سمكيـــــــة 
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قـــرار وزاري
رقم 2012/102

برفع حظر ا�سترياد الطيور احلية من بع�ض الدول
ا�ســـتنادا اإىل قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�ســـوم ال�ســــلطاين رقم 2004/45 ،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون  احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107 ،
واإىل القرار الوزاري رقم 2005/19 بحظر ا�سترياد الطيور احلية من بع�ض الدول ،
واإىل القرار الوزاري رقم 2012/14 بحظر ا�سترياد الطيور احلية من بع�ض الدول ،

واإىل تو�سيـــــة اجلهــــة البيطريـــــة املخت�ســة بـــــزوال �سبــب حظـــــر  ا�ستيـــــراد الطيـــور احليــــة 
من كوريا ال�سمالية وجمهورية اإيران الإ�سالمية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى

امل�سنعة وبي�ض  الداجنة وحلومها غري  الداجنة وغري  ا�سترياد الطيور احلية  يرفع حظر 
التفريخ من كوريا ال�سمالية الوارد بالقرار الوزاري رقم 2005/19 امل�سار اإليه .

كما يرفـع حظـر ا�ستيـراد الطيـور احليـة ومنتجاتهـا وم�ستقاتهـا وخملفاتهـا مـن جمهوريــة 
اإيران الإ�سالمية الوارد بالقرار الوزاري رقم 2012/14 امل�سار اإليه .

املــادة الثانيــــة
على اجلهات املخت�سة تنفيذ هذا القرار كل فـي جمال اخت�سا�سه .

املــادة الثالـثــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�ســـدر فـي : 30 / 5 /1433هـ
د. فــوؤاد بن جعفــر ال�ساجـــــــــوايناملوافـــــــق : 22 / 4 /2012م

وزيــــــر الزراعــــة والثــــــروة ال�سمكيـــــــة
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ملحق
ب�سروط ا�سترياد الأبقار احلية من كندا

مع عدم الإخالل ب�سروط ال�سترياد املن�سو�ض عليها فـي قانون احلجر البيطري ولئحته 
التنفيذية امل�سار اإليهما ، ي�سرتط ل�سترياد الأبقار احلية من كندا الآتي : 

البقر  جنون  مبر�ض  اإ�سابة  حالت  بها  ي�سجل  مل  ومناطق  مزارع  من  تكون  اأن   - 1
لفرتة �سبع �سنوات متتالية �سابقة لت�سديرها .

اأن تكون مرقمة بنظام تعريفـي دائم ي�سمح بالتاأكد من اأنها اأبقار غري معر�سة   - 2
للمر�ض كما هو وارد فـي البند )ب( من الفقرة )3( من املادة )11 - 5 - 4( من 
الطبعة الع�سرين للد�ستور الدويل حليوانات الياب�سة ال�سادر من املنظمة العاملية 

لل�سحة احليوانية .
اأن تكون من مواليد عام 2009 فما فوق .  - 3

اأن حتجر قبل ت�سديرها فـي مراكز جتميع احليوانات )املحجر البيطري( .  - 4
اأن تكون من اأمهات ولدت بعد �سبع �سنوات من �سدور قرار حظر تغذية املجرتات   - 5

على الربوتني احليواين .
األ تكون قد تغذت على بروتني حيواين �سمن مكونات الأعالف امل�ستخدمة فـي   - 6

املجرتات )عدا الأ�سماك واحلليب( .
اأن تكون من ن�سل اأبقار مل ي�ستبه اإ�سابتها مبر�ض جنون البقر .  - 7

املادة  اأن تكون الدولة امل�سدرة لالأبقار م�ستوفية لل�سروط املن�سو�ض عليها فـي   - 8
)11 - 5 - 4( من الطبعة الع�سرين للد�ستور الدويل امل�سار اإليها .


