قراروزاري رقم (  )190لسنة 2021م
بشأن تعديل امللحق رقم ( )2املرفق بالقانون االتحادي رقم ( )22لسنة 2016
بشأن تنظيـم حيـازة الحيوانــات الخطرة
وزير التغير املناخي والبيئة،
بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )22لسنة  2016بشـأن تنظيـم حيـازة الحيوانــات الخطرة،
َ
وبناء على مقتضيات املصلحة العامة،
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرر:
املـادة ()1

ي ّ
عدل امللحق رقم ( )2املرفق بالقانون االتحادي رقم ( )22لسنة  2016بشأن تنظيـم حيـازة الحيوانــات الخطرة ،وذلك
وفقا للملحق املرفق بهذا القرار.
املـادة ()2
على جميع الجهات املعنية بالدولة تنفيذ أحكام هذا القرار.
املـادة ()3
ينشر هذا القرارفي الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

د .عبدهللا بلحيف النعيمي
وزيرالتغيراملناخي والبيئة

صدر في 17 :محرم  1443هـ
املوافق 25 :أغسطس  2021م

قائمة الكالب الخطرة: )2( ملح ـ ــق رقم
1. Pit Bulls
(except for those used as service animals,
emotional support animals, or for medical
purposes)

كالب البيتبول
(ماعدا التي تستخدم كحيوانات خدمة أو حيوانات
)دعم عاطفي أو لغراض طبية

1- Staffordshire Bull Terrier

ستافوردشاير تيريير

2- American Pit Bull Terrier

البيتبول الميركي

3- American Staffordshire Terrier
4- American Bully

2. Mastiff Dogs

1- Brazilian Mastiff (Fila Brasiliero)

(except for those used as service animals,
emotional support animals, or for medical
purposes)

2- Argentinian Mastiff (Dogo
Argentino)

 كالب املاستيف3- Tibetan Mastiff
(ماعدا التي تستخدم كحيوانات خدمة أو حيوانات
)دعم عاطفي أو لغراض طبية

المريكان بولي
)ماستيف البرزيلي (الفيالبراسيليو
)ماستيف الرجنتيني (دوقو أرجنتينو
املاستيف التيبتي

4- Neapolitan Mastiff

نابوليتان ماستيف

5- French Mastiff (Dogue de
Bordeaux)

املاستيف الفرنس ي

6- Boerboel
7- Bullmastiff
8- Cane Corso (Italian Mastiff)

املاستيف الجنوب افريقي
بوملاستيف
)ملاسيتف اإليطالي ( كانكورسو

9- Bully Kutta (Alangu Mastiff, Indian
Mastiff)

املاستيف الهندي

10- Perro De Presa Canario (Canary
Mastiff)

ماستيف الكناري

3- Tosa
(except for those used as service animals,
emotional support animals, or for medical
purposes)

ستافوردشاير تيريير المريكي

Japaneese tosa

4- Presa Canario
(Except for those used as service animals, emotional support animals, or for medical purposes)

توسا الياباني
(ماعدا التي تستخدم كحيوانات خدمة أو حيوانات دعم
)عاطفي أو لغراض طبية

بريسا كناريو
(ماعدا التي تستخدم كحيوانات خدمة أو حيوانات دعم
)عاطفي أو لغراض طبية

يشترط الستيراد واستخدام الكالب التي تستخدم كحيوانات خدمة أو حيوانات دعم عاطفي أو لغراض طبية ما يلي:
 -1توفير مستند موثق من مركز تدريب يفيد بأن الكلب قد تم تدريبه لحد الغراض املذكورة.
 -2توفير تقرير طبي بشأن الحالة الصحية للمالك يدعم الغرض من استخدام الكلب.
 -3تعهد مالك الكلب بعدم نقل ملكيته للغير أو التخلي عنه أو إكثاره ،وااللتزام باالشتراطات الواردة في التشريعات
ذات العالقة.

