
َد 1422 جمادي األولً 5 صادر فٍ 1410.01قزار لىسَز الفالحت والتنمُت القزوَت والمُاه والغاباث رقم   بتحد

َدان المذنبت عند األبقار . اإلجزاءاث الىاجب اتباعها فٍ حالت اإلصابت بالد

 

وسَز الفالحت والتنمُت القزوَت والمُاه والغاباث، 

ؼزجش ثًثبثخ قبٌَٕ سقى  ثزحذٚذ  (1977 أكزٕثش 8 )1397 يٍ شٕال 24 انظبدس ٙف 1.75.291ثُبء ػهٗ انظٓٛش انششٚف اًن

ٕاد انحٕٛاَٛخ أٔ يٍ أطم حٕٛاَٙ يٍ حٛث انساليخ ٔانجٕدح ؛  رذاثٛش رفزٛش انحٕٛاَبد انحٛخ ٔاًن

شسٕو سقى  ؼزجش  (1999 ُٚبٚش 5 )1419 يٍ سيضبٌ 17 انظبدس ٙف 2.98.617ٔػهٗ اًن نزطجٛق انظٓٛش انششٚف اًن

بدح  ّ أػالِ ٔالسًٛب اًن شبس إٛن  ، ي18ُّثًثبثخ قبٌَٕ اًن

 

 : قزر ما َلٍ

 

زَجخ ٙف رثبئح األثقبس يًٓب كبٌ جُسٓب أٔ سُٓب إججبسٚب ٔٚزى ثظفخ يُٓجٛخ: المادة األولً ٌ اًن  .ٚؼزجش انجحث ػٍ ٔجٕد انذٚذا

ٌ : 2المادة  زِ انذٚذا فضهخ ٓن زَجخ ػُذ األثقبس كم رثٛحخ ثقشٚخ اثجذ فحض ثٛطش٘ ٙف األجٓضح اًن ٌ اًن رؼزجش يظبثخ ثبنذٚذا

بدح  جُٛخ ٙف اًن  يٍ ْزا انقشاس أٔ ٙف أ٘ يكبٌ آخش يٍ انزثٛحخ ٔجٕد دٔدح يزَجخ حٛخ أٔ قٛذ االَحالل يًٓب كبَذ دسجخ 3ٔاًن

شحهخ  .ٔطجٛؼخ ْزِ اًن

زَجخ إرا أثجذ انفحض انطجٙ انجٛطش٘ ٔجٕد إطبثبد كهسٛخ ف ٌ اًن ذِ ٘كًب رؼزجش انزثٛحخ يظبثخ ثبنذٚذا فضهخ ٓن  األػضبء اًن

زَجخ  ٌ اًن ٌ أٔ ٙف أ٘ ػضٕ آخش ال ًٚكٍ إسجبػٓب ثكم رأكٛذ نسجت آخش غٛش داء انذٚذا انذٚذا

بضغخ، ٔانهسبٌ ٔانحجبة انحبجض ٔانجهؼٕو: 3المادة  زَجخ ْٙ انقهت ٔانؼضالد اًن ٌ اًن فضهخ نهذٚذا ٔرزى . األػضبء اًن

شكضٚخ زكشاد انزقُٛخ انزٙ رضؼٓب انسهطخ انجٛطشٚخ اًن حذدح ٙف اًن  .ػًهٛبد انجحث ٔفق اإلجشاءاد اًن

ٌ إيكبَٛخ : 4المادة  ظبثخ دٔ ُبطق اًن زَجخ ػُذ األثقبس، ٚزى انحجض انكبيم نألجٓضح ٔاًن ٌ اًن ٙف حبنخ ثجٕد اإلطبثخ ثبنذٚذا

 : ٔرحجض انزثٛحخ. اسزشجبػٓب

زِ  (أ فضهخ ٓن شثغ ٙف أ٘ يكبٌ يٍ األجٓضح اًن ٌ إيكبَٛخ االسزشجبع إرا ثجذ ٔجٕد أكثش يٍ حٕٚظهخ ٙف انذٚسًزش اًن دٔ

ٌ ٔكزا ٙف األيبكٍ انظبْشح يٍ انزثٛحخ ؛  انذٚذا

بدح  (ة  يٍ ْزا انقشاس ٔرنك ٙف حبالد اإلطبثخ 5يغ إيكبَٛخ االسزشجبع ثؼذ ػًهٛخ انزطٓٛش ثؼالج يالئى ٔفقب ألحكبو اًن

جُٛخ ٙف انفقشح  ٌ ٚقذو طبحجٓب طهجب  (أ)األخشٖ غٛش اإلطبثبد اًن أػالِ ٔإرا كبَذ انقًٛخ انزجبسٚخ نهزثٛحخ كبفٛخ ششٚطخ أ

 . سبػخ24ثزنك داخم أجم ال ٚزؼذٖ 

فزش، رخضغ انزثٛحخ ٔحذْب إٗن ػًهٛخ انزطٓٛش : 5المادة  ٙف حبنخ قجٕل اسزشجبع انزثٛحخ يٍ نذٌ انطجٛت انجٛطش٘ اًن

بدح . ثبنزجشٚذ ٔرخضغ انزثٛحخ حُٛئز .  ثؼذِ إال ثؼذ انقٛبو ثؼًهٛخ انزطٓٛش6ٔال ًٚكٍ ٔضغ انخبرى ػهٗ انزثٛحخ ٔفقب ألحكبو اًن

ذح ػششح أٚبو ػهٗ األقم  C°10نذسجخ حشاسح رسبٔ٘ أٔ رقم ػٍ ٌ اَقطبع ًن  .دسجخ يبئٕٚخ دٔ

ُظٕص ػهٛٓب : 6المادة  زَجخ نألثقبس ٔانزٙ خضؼذ نؼًهٛخ انزطٓٛش اًن ٌ اًن ٌ رحًم انزثبئح انزٙ ثجزذ إطبثزٓب ثبنذٚذا ٚجت أ

بدح   . أػالِ خبرًب خبطب نهظالحٛخ ًٚٛضْب5ٙف اًن

( 3020 ص،  04/10/2001بتارَخ   4940 رقم    ج ر )



فزش ػهٗ ْزِ انهحٕو ػهٗ شكم يثهث طٕل  ٔٚكٌٕ ْزا انخبرى ثبإلضبفخ إٗن خبرى انجٕدح انز٘ ٚضؼٓب انطجٛت انجٛطش٘ اًن

جضسح "L"  سُزًزشاد، ٔٚحًم ٙف انقًخ حشف3أضالػّ   .ٔفٙ انقبػذح سقى رؼشٚف اًن

جضسح ال رزٕفش ػهٗ غشفخ نهزجشٚذ يالئًخ إلَجبص ػًهٛخ انزطٓٛش، رُقم انزثٛحخ ػهٗ َفقخ يبنكٓب إٗن : 7المادة  إرا كبَذ اًن

شاقجخ يُزظًخ يٍ نذٌ طجٛت ثٛطش٘ يفزش حٛث رجبشش ػًهٛخ انزطٓٛش رحذ يسؤٔنٛزّ  .يجضسح رخضغ ًن

فزش ثًكبٌ انزثح ٔثٛقخ يشٔس رسًح ثُقم انزثٛحخ شٔس طفحزٍٛ رسهى . ٔٚحشس انطجٛت انجٛطش٘ اًن ٔرزضًٍ ٔثٛقخ اًن

سزقجهخ ٔرنك داخم أجم انخًسخ أٚبو انزبنٛخ  فزش انجٛطش٘ نهًؤسسخ اًن بنك ٔرشجغ األخشٖ يٕقؼخ يٍ نذٌ اًن إحذاًْب إٗن اًن

 .نزبسٚخ رسهًٓب

شكضٚخ ثٛبَب : 8المادة  ٌ ٕٚجّ إٗن انسهطخ انجٛطشٚخ اًن سؤٔل ػٍ أ٘ يؤسسخ نهزثح أ فزش اًن ٚجت ػهٗ انطجٛت انجٛطش٘ اًن

زَجخ ٔكزا ػذد  ٌ اًن ؼُٛخ ثبنحجض ثسجت انذٚذا شٚض ٔٔصَّ ٔجُسّ ٔػًشِ ٔػذد انحٕٛاَبد اًن شٓشٚب ٚزضًٍ انؼضٕ اًن

طٓشح ثبنزجشٚذ  .ٔٔصٌ انزثبئح اًن

ظبثخ ٔأٔطبفٓب زكٕس يظذس انحٕٛاَبد اًن  .كًب ٚزضًٍ انجٛبٌ اًن

فزش ثبإلػالٌ ػٍ انحجض ثحضٕس يبنك انزثٛحخ أٔ يٕكهّ ٔرنك ثؼجبساد ٔاضحخ ٔدقٛقخ : 9المادة  ٚقٕو انطجٛت انجٛطش٘ اًن

 .يغ ثٛبٌ سجت انحجض ٔيظٛش انهحٕو

ٌ ٔٔصٌ  بنك ٔثطهت يُّ شٓبدح انحجض رجٍٛ ػهٗ انخظٕص أٔطبف انحٕٛا فزش نحسبة اًن ٚحشس انطجٛت انجٛطش٘ اًن

حجٕصح ٔسجت انحجض ٕاد اًن  .اًن

 .ٔرسهى َسخخ يٍ يحضش انحجض إٗن يبنك انزثٛحخ أٔ إٗن يٕكهّ

ٌ سٕاْب: 10المادة  أيب ثبنُسجخ إٗن أطُبف انحٕٛاَبد  .رٓى ػًهٛبد انحجض انجضئٙ ٔرطٓٛش انزثبئح ثبنزجشٚذ رثبئح األثقبس دٔ

ٌ ٔانزثٛحخ قظذ إرالفٓب فضهخ نهذٚذا  .األخشٖ فٛزى انحجض انكهٙ ٔانُٓبئٙ نألجٓضح اًن

ٕاشٙ رُفٛز ْزا انقشاس انز٘ ُٚشش ٙف انجشٚذح انشسًٛخ: 11المادة   .ٚسُذ إٗن يذٚش رشثٛخ اًن

 

 

 

 

 .(2001 َىلُى 26 )1422 جمادي األولً 5وحزر بالزباط فٍ 

 . إسماعُل العلىٌوسَز الفالحت والتنمُت القزوَت والمُاه والغاباث،

 


