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قــرار وزاري 

رقـــم 2014/137

برفـع حظـر ا�ستيـراد الأبقـار احليـة 

ومنتجاتهــــا وم�ستقاتهـــــا مــــن اليابــــان

ا�ستنادا اإىل قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�ســـوم ال�سـلطاين رقم 2004/45 ،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقـم 2008/107 ،

واإلــى القـــرار الـــوزاري رقـــم 2002/3 بحظــر ا�ستيــراد الأبقــار احليــة ومنتجاتهــا وم�ستقاتها 

من اليابان ،

واإىل تو�سية اجلهة البيطرية املخت�سة بزوال �سبب حظر ا�سترياد الأبقار احلية ومنتجاتها 

وم�ستقاتها من اليابان ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يرفع حظر ا�سترياد الأبقار احلية ومنتجاتها وم�ستقاتها من اليابان الوارد بالقرار الوزاري 

رقم 2002/3 امل�سار اإليه على اأن يكون ا�ستريادها وفقا لل�سروط الواردة بامللحق املرفق .

املــادة الثانيــــة

يلغــــى القـــرار الوزاري رقم 2002/3 امل�ســــار اإليه ، كمــــا يلغــى كــــل مـــا يخالف هذا القرار ، 

اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الثالـثــــة

على اجلهات املخت�سة تنفـيذ هذا القرار كل فـي جمال اخت�سا�سه .

املــادة الرابعـــة

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

�سـدر فـي : 7/21/ 1435هـ

املوافـــــق : 21 / 5 / 2014م

د. فــوؤاد بن جعفر ال�ساجواين

وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية
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ملحــــــق 

ب�ســروط ا�ستيـــراد الأبقــار احليــة 

ومنتجاتهــــا وم�ستقاتهـــــا مــــن اليابــــان

مـع عـــدم الإخــالل ب�ســروط ال�ستيــراد املن�ســو�ض عليهــا فـــي قانـــون احلجــر البيطــري ، 

ولئحته التنفيذيــة امل�سار اإليهما ، ي�سرتط ل�سترياد الأبقار احلية ومنتجاتها وم�ستقاتها 

من اليابان الآتـــي :

اأول : �ســروط ا�ستيـراد الأبقـار احليــة :

املن�ســو�ض  لل�ســـــروط  امل�ستوفـــي  ال�سحــي  املربــع  اأو  املنطقــة  مــن  تكــون  اأن   - 1

الدويل حليوانات  للد�ستور  الطبعة )22(  3( من   .  5  . املـادة )11  فـي  عليهــا 

الياب�سة ال�سادر عن املنظمة العاملية لل�سحة احليوانيــة .

اأن تكون مرقمة بنظام تعريفي دائم ي�سمح بالتاأكد من اأنها اأبقار غري معر�سة   - 2

البنــــــــد  الفقـــــــــرة )ب( من  النقطـــــــة )3( من  فــــي  وارد  هـــــو  كمــــــا  للمـــــر�ض 

)3( من املــادة )11 . 5 . 3( مــن الطبعـــة )22( للد�ستـــــور الدولــــي حليوانـــــات 

الياب�ســـــة ال�ســـادر من املنظمة العاملية لل�سحة احليوانيــة .

اأن تكون من اأبقار ولدت بعد التنفيذ الفعلي لقرار فر�ض حظر اإ�سافة م�سحوق   - 3

اأعالف  اإىل  املجتــرات  مــن  الناجتــة  الربوتينــات  وروا�ســب  والعظــم  اللحــم 

احليوانات كمــا هــو وارد فـــي الفقــرة )2( من املادة )11 . 5 . 7( مــن الطبعــة 

)22( للد�ستــور الدويل حليوانات الياب�سة ال�سادر عن املنظمة العاملية لل�سحة 

احليوانيــة .
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ثانيا : �سـروط ا�ستيـراد حلـوم الأبقـار ومنتجاتهـا وم�ستقاتهـا :

اأن تكون مــن املنطقة اأو املربع ال�سحي امل�ستوفـــي لل�ســـروط املن�ســـو�ض عليـهــــا   - 1

فـي املـادة )11 . 5 . 3( من الطبعة )22( للد�ستور الدويل حليوانات الياب�سة 

ال�سادر عن املنظمة العامليـــــة لل�سحة احليوانيــة .

اأن تكـــون من اأبقـــار مت فح�سهـا قبل وبعد الذبــح ، وثبتت �سحتها .  - 2

اأن تكـــون مـــن اأبقـــار ولــدت بعـــد التنفيذ الفعلــي لقــرار فـــر�ض حــظر اإ�سافــــة   - 3

م�سحوق  اللحم والعظم وروا�سب الربوتينات الناجتة من املجرتات اإىل اأعالف 

احليوانات .

األ يتجاوز امل�ستوى الإ�سعاعي فيها احلد امل�سموح بــه .   - 4


