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ا�ستنادا اإىل قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/45،

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

Qô```#`J
&`````dhC’G IOÉ``ŸG

جترى التعديالت املرفقة على اأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري، امل�سار اإليها.

á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة، اأو يتعار�ض مع اأحكامها.

á````ãdÉãdG IOÉ``ŸG
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به بعد )30( ثالثني يوما من تاريخ ن�سره.

`g1444 / 1/ 4 :»`a Qó`°U
                     $2022 / 8 / 2 :'`````aGƒŸG
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وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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( 1 ) IOÉ``ŸG

التنفـيذية لقانون  املادة )1( من الالئحة  الوارد فـي  املعتمدة"  املنافذ   " ي�ستبدل بتعريف 

احلجر البيطري امل�سار اإليها، التعريف الآتي:

Ióªà©ŸG òaÉæŸG: املنافـــذ احلدوديـــة التــي يوجــد بها مكاتب للحجر البيطري، وي�سدر 
بتحديدها قرار من الوزير.

( 2 ) IOÉ``ŸG
ت�ستبدل بن�سو�ض البنود اأرقام )البند 2من ثانيا من املادة 15(، و)البنــد 4 مــن املــادة 17( 

من الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري امل�سار اإليها، الن�سو�ض الآتية:

البند )2( من ثانيا من املادة )15(

اأن يتم حت�سينهم بوا�سطة لقاح تتوفر فـيه املعايري املحددة فـي الد�ستور الدويل حليوانات 

الياب�سة ال�سادر من املنظمة العاملية لل�سحة احليوانية مبا ل يقل عن )3( ثالثة اأ�سهر، 

ول يزيد على )12( اثني ع�سر �سهرا قبل ال�سحن، واأل تقل نتيجة الفح�ض عن )0.5( 

وحدة دولية/مل.

البند )4( من املادة )17( 

اأن تكون قد مت حت�سريها وجتهيزها وتعبئتها فـي م�سانع تتوفر فـيها متطلبات نظام 

و�سالمة  اجلودة  اإدارة  ونظام   ،)HACCP( املخاطر  لتحليل  احلرجة  التحكم  نقاط 

الأغذية )ISO 22000( وحتت اإ�سراف ال�سلطات ال�سحية البيطرية فـي بلد الت�سدير.

( 3 ) IOÉ``ŸG
اإليها بنود جديدة باأرقام  ت�ساف اإىل الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري امل�سار 

البـــند )4( مـــن ثامنـــا مـــن املـــادة )15(، والبــــند )5( مـــن رابعــا من املادة )16(، البند )8( 

من املادة )17(، وذلك على النحو الآتي: 
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البند )4( من ثامنا من املادة )15(

.)Catch Certi!cate( 4 - اأن تكون الإر�سالية م�سحوبة ب�سهادة م�سيد

البند )5( من رابعا من املادة )16(

.)Catch Certi!cate( 5 - اأن تكون الإر�سالية م�سحوبة ب�سهادة م�سيد

البند )8( من املادة )17(

8 - ا�ستيفاء ال�سروط والإجراءات املن�سو�ض عليها فـي البند احلادي ع�سر من املادة )15( 

اخلا�سة بامل�ستح�سرات الطبية البيطرية من هذه الالئحة.

( 4 ) IOÉ``ŸG
يلغى البند )4( من اأول من املادة )16( من الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري 

امل�سار اإليها.
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