قراروزاري رقم ( )229لسنة  2020م
بشأن تعديل بعض أحكام قرارالسلطة اإلدارية رقم ( )370لسنة 2004م
في شأن تنظيم التداول في العينات املستثناة
وزيرالتغيراملناخي والبيئة
بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )11لسنة  2002بشأن تنظيم ومراقبة االتجار الدولي بالحيوانات والنباتات املهددة باالنقراض
والئحته التنفيذية،
ا
وعلى قرار السلطات االدارية رقم ( )370لسننة  2004فني أنأن تنظنيم التنداو فني العيننات املسنتقناة وكقنا وح نا املنواد ()24-19
واملننادة ( )37مننا القننانون االتحننادي رقننم ( )11لسنننة  2002بشننأن تنظننيم ومراقبننة االتجننار النندولي بالحيوانننات والنباتننات املهننددة
باالنقراض،
وعلى القرار الوزاري رقم ( )335لسنة  2018بشأن تنظيم الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها،
وعلننى الق نرار رقننم  13.7التفاقيننة تنظننيم االتجننار النندولي بنناونواع الحيوانننات والنباتننات املهننددة بنناالنقراض (السنناي ) وال ننا
بمراقبة التجارة لألغراض الش صية واملقتنيات املنزلية،
وعلنى القنرار رقنم  11.21التفاقينة تنظنيم االتجنار الندولي بناونواع الحيواننات والنباتنات املهنددة بناالنقراض (السناي ) وال نا
بالهوامش التفسيرية للملحق اوو والثاني،
وبناء على مقتضيات املصلحة العامة،
ق ـ ـ ـ ـرر:
املادة االولى

ا
تعد املادة ( )30قرار السلطة اإلدارية رقم ( )370لسنة 2014م في أأن تنظيم التداو في العينات املستقناة وكقا ملا يلي:
املادة ()30
 -1يقصد بالعينات امل صصة لالستعما الش ص ي أو العائلي ما يلي:
أ -العينات غير الحية (بما في ذلك اوجزاء واملشتقات) اململوكة ملكية ش صية أو تم اقتناؤها ش صيا وغراض غير
تجارية وتم الحصو عليها بطريقة ال تخالف أح ا القانون وت ون لحظة استيرادها أو تصديرها أو إعادة
تصديرها اما:
 ملبوسه أو محمولة أو متضمنة في املتاع الش ص ي.
ا
 أو تش ل جزءا ما اومتعة العائلية املنقولة.
ب -العينات الحيوانية الحية اململوكة ملكية ش صية أو تم اقتناؤها ش صيا وغراض غير تجارية ما قبل أحد
مواطني الدولة أو حاصال على اذن ساري املفعو باإلقامة على أرض الدولة ،أريطة أن يتم تسجيل هذه العينة
وكقا لألح ا املنصو عليها في هذا الفصل.
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 -2يسمح لألكراد باالنتقا بالعينات امل صصة لالستعما الش ص ي عبر املناكذ الحدودية واملستقناة ما اتفاقية تنظيم
ا
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات املهددة باالنقراض (الساي ) وكقا للكميات املذكورة قريا كل نوع ووكقا ملا
هو موضح بامللحق رقم ( )1املركق بهذا القرار.
 -3يشترط لنقل العينات الواردة بامللحق رقم  1ما القرار عبر مناكذ الدولة ما يلي:
ا
 أن ت ون مملوكة ش صيا وال تستخد لألغراض التجارية. أن ت ون ملبوسه أو محمولة أو ضما اومتعة الش صية أو جزء ما املقتنيات املنزلية.ا
أن ت ون اونواع الحيوانية غير الحية والنباتات مكثرة صناعيا بما في ذلك أجزائها ومشتقاتها ،ومعاملة بأحد الطرقا
املعتمدة دوليا لضمان خلوها ما املسببات املرضية.
 -4تعامل عينات املنتجات الجلدية كاوحذية التي تت ون ما قطع متعددة وم ونة ما زوجين متماثلين في الش ل والحجم على
أنها قطعة واحدة.
 -5يج ن أن ت ننون عل ن ال اكي ننار معركننة بامللصننق العنناملي املب ننين بننه بيانننات ال اكيننار وت نناريل الصننالحية ورمننوز ال اكيننار املب ن ننة
بامللحق رقم ( )2املركق بهذا القرار.
املادة الثانية
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أح ا هذا القرار.
املادة الثالثة
ا
على جميع الجهات املعنية تنفيذ هذا القرار كل كيما يخصه ،ويعمل به اعتبارا ما تاريل نشره في الجريدة الرسمية.

اوصل موقع

د .عبدهللا بلحي ــف النعي ــمي
وزيرالتغيراملناخي والبيئة
صدر في 16 :ربيع اوو 1442هن
املواكنق  2نوكمبر 2020
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ملحق ()1
قائمة بأنواع وكميات العينات امل صصة لالستعما الش ص ي
العينات

الكمية  /الشخص الواحد

كاكيار مستخرج ما أسماك الحفش واوسماك
املجداكية ) (Acipenseriformes spp.الواردة في امللحق رقم ()2

كمية ال تتعدي  125جرا ما ال اكيار للش ص الواحد
ويس ثنى ما الكمية املشار إليها ال اكيار املستخرج ما أنواع
اوسماك االخرى

أي عينات أو منتجات مصنعة ما التماسيح crocodilian species

 4قطع للش ص الواحد

حصان البحر()Hippocampus spp.

 4قطع للش ص الواحد

عينات أعواد املطر املصنوعة ما نباتات الصباريات  3 Cactaceae spp.قطع للش ص الواحد
صدكة البحر نوع ( )Strombus giga

 3قطع للش ص الواحد

الصدكة العمالقة ما أنواع Tridacnidae spp.

 3قطع كل منها قد ت ون قشرة واحدة سليمة أو نصفين
متطابقين بحث ال يتجاوز الوزن اإلجمالي  3كيلو جرا
للش ص الواحد

منتجات أخشاب العود  specimens of agarwoodأو الصند
اوكريقي African sandalwood

ال يزيد عا  2كيلو جرا أو مسبحتين أو قالدتين أو أسورتين
مصنعة ما أخشاب العود للش ص الواحد

منتجات أخشاب الورد Dalbergia spp.

الوزن اإلجمالي  10كجم للش ص الواحد

نباتات املستزرعة أو املكثرة ما نباتات االوركيد Orchidaceae spp.

ال تتجاوز  10نباتات للش ص الواحد

نباتات املستزرعة أو املكثرة ما نباتات الصباريات Cactaceae spp.

ال تتجاوز  10نباتات للش ص الواحد

أي عينات أو منتجات مصنعة ما الثعابين العاصرة Pythonidae

ال تتجاوز  10قطع للش ص الواحد
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)2( ملحق
(Acipenseriformes spp.) )قائمة بأنواع أسماك الحفش (اوسماك املجداكية
االسم العلمي
Acipenser baerii
Acipenser baerii baicalensis
Acipenser brevirostrum
Acipenser dabryanus
Acipenser fulvescens
Acipenser gueldenstaedtii
Acipenser medirostris
Acipenser mikadoi
Acipenser naccarii
Acipenser nudiventris
Acipenser oxyrinchus
Acipenser oxyrhynchus desotoi
Acipenser persicus
Acipenser ruthenus
Acipenser schrenckii
Acipenser sinensis
Acipenser stellatus
Acipenser sturio
Acipenser transmontanus
Huso dauricus
Huso huso
Polyodon spathula:
Psephurus gladius
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi
Pseudoscaphirhynchus hermanni
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni
Scaphirhynchus albus
Scaphirhynchus platorynchus
Scaphirhynchus suttkusi
Hybrid specimens
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الرمز
BAE
BAI
BVI
DAB
FUL
GUE
MED
MIK
NAC
NUD
OXY
DES
PER
RUT
SCH
SIN
STE
STU
TRA
DAU
HUS
SPA
GLA
FED
HER
KAU
ALB
PLA
SUS
MIX

االسم العربي
الحفش الس بيري
الحفش الس بيري
الحفش قصير اونف
حفش نهر يانجستي
حفش البحيرة
الحفش الروس ي
الحفش اوخضر
الحفش الساخاليني
الحفش اودرياتي ي
حفش السفينة
الحفش اوطلنطي
الحفش اوطلنطي
الحفش االيراني
حفش استرليت
حفش آمور
الحفش الصيني
الحفش النجمي
الحفش الشائع
الحفش اوبيض
ال الوجا
البلوجا
اوسماك املجداكية
اوسماك املجداكية الص نية
حفش سير داريا جاروفي الرأس
حفش أمور درايا الصغير جاروفي الرأس
حفش أمور درايا الكبير جاروفي الرأس
الحفش الشاح
الحفش جاروفي اونف
حفش ألباما
ال اكيار الهجين بين االنواع

