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 إيران
الحمى ومنتجاتها بسبب انتشار مرض  حظر استيراد لحوم األبقار

 فيها.  القالعية
 هـ14/12/1421( 2047)

 ايطاليا
بسبب انتشار مرض جنون البقر  األبقار ومنتجاتهاحظر استيراد لحوم 

 والرعاش فيها.
 هـ28/10/1421(  1809)

 الباراغواي
ام ومنتجاتها بسبب انتشار البقرية واألغن لحوم الفصيلةحظر استيراد 

 مرض الحمى القالعية فيها.
 هـ20/11/1432/ق ر(  154/32)

 البحرين
انتشار  منتجاتها بسببحظر استيراد لحوم األبقار واألغنام بجميع 

 مرض الحمى القالعية فيها.
 هـ25/4/1430(  4711)

 بنغالديش
بب انتشار البقرية واألغنام ومنتجاتها بس لحوم الفصيلةحظر استيراد 

 مرض الحمى القالعية فيها.
 هـ17/9/1432(  137/32)

 تايوان

)الصين 
 تايبيه(

انتشار  منتجاتها بسببحظر استيراد لحوم األبقار واألغنام بجميع 
 مرض الحمى القالعية فيها.

 هـ14/12/1421(  2047)

جميع الدول 
 اإلفريقية

انتشار  ا بسببمنتجاتهحظر استيراد لحوم األبقار واألغنام بجميع 
 مرض الحمى القالعية فيها.

إثيوبيا  الدول التالية:ماعدا الحظر على جميع الدول اإلفريقية  مالحظة:
 من المنشآت المعتمدة.فقط  وكينيا والسودان وجيبوتي وتونس

 هـ27/12/1421(  2114)

جميع دول 
االتحاد 
 األوروبي

بب انتشار مرض حظر استيراد لحوم األبقار واألغنام ومنتجاتها بس
 جنون البقر والرعاش فيها.

 الدول التالية:ماعدا الحظر على جميع دول االتحاد األوروبي  مالحظة:
تم رفع و المجر  وبولنداو بلجيكا وفرنسا الدنمرك وايرلندا وهولندا 

تم  والبرتغال واسبانيا من المنشآت المعتمدةالحظر عن لحوم األبقار فقط 
 من المنشآت المعتمدةواألغنام بقار رفع الحظر عن لحوم األ

 هـ9/10/1421و(  ./م769)

جنوب 
 أفريقيا

بسبب انتشار مرض حظر استيراد لحوم األبقار واألغنام ومنتجاتها 
 .فيها حمى الوادي المتصدع

 هـ9/4/1429(  4137)

 سوريا
انتشار  منتجاتها بسببحظر استيراد لحوم األبقار واألغنام بجميع 

 قالعية فيها.مرض الحمى ال
 هـ27/12/1421(  2114)

 السويد
حظر استيراد لحوم األبقار ومنتجاتها بسبب انتشار مرض جنون البقر 

 والرعاش فيها. 
 هـ28/10/1421(  1809)

 سويسرا
ومنتجاتها بسبب انتشار مرض  واالغنام حظر استيراد لحوم األبقار
 جنون البقر والرعاش فيها.

 هـ3/9/1421/ج(   2039/4/4)

 الصين
انتشار  منتجاتها بسببحظر استيراد لحوم األبقار واألغنام بجميع 

 مرض الحمى القالعية فيها.
 هـ27/12/1421(  2114)

 طاجيكستان
انتشار  ومنتجاتها بسببالبقرية واألغنام  لحوم الفصيلةحظر استيراد 

 مرض الحمى القالعية فيها.
 هـ26/1/1433(  22/33)

 فلسطين
د لحوم األبقار واألغنام بسبب انتشار مرض الحمى حظر استيرا

 القالعية والرعاش فيها.
 هـ24/10/1430/ق ر(  372)

 هـ28/10/1421(  1809)ومنتجاتها بسبب انتشار مرض  واألغنام حظر استيراد لحوم األبقار فنلندا
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 جنون البقر والرعاش فيها.

 كازاخستان
حظر استيراد لحوم األبقار واألغنام بسبب انتشار مرض الحمى 

 القالعية فيها. 
 هـ14/7/1431/ق ر(  74/31)

كوريا 
 الجنوبية

حظر استيراد لحوم األبقار واألغنام بسبب انتشار مرض الحمى 
 القالعية فيها.

 هـ2/6/1431/ق ر(  53/31)

كوريا 
 الشمالية

انتشار  والغزالن ومنتجاتها بسببم حظر استيراد لحوم األبقار واألغنا
 مرض الحمى القالعية فيها.

 هـ17/3/1432/ق ر(  50/32)

 الكويت
انتشار  منتجاتها بسببحظر استيراد لحوم األبقار واألغنام بجميع 

 مرض الحمى القالعية فيها.
 هـ29/5/1430(  6130)

 لبنان
شار مرض حظر استيراد لحوم األبقار واألغنام ومنتجاتها بسبب انت

 الحمى القالعية فيها. 

 هـ9/12/1421(  2046)

 هـ9/12/1421و( ./م1031والتعميم )

 ماليزيا
منتجاتها بسبب انتشار مرض وحظر استيراد لحوم األبقار واألغنام 

 الحمى القالعية فيها. 
 هـ20/6/1422/ج(   1537/4/4)

 ماينمار
انتشار مرض  بومنتجاتها بسبحظر استيراد لحوم األبقار واألغنام 

 الحمى القالعية فيها.
 هـ21/12/1431/ق ر(  133)

 مصر
حظر استيراد لحوم اإلبل ومنتجاتها بسبب انتشار مرض الحمى القالعية 

بسبب مرض لحوم األبقار واألغنام حظر استيراد باإلضافة إلى  فيها.
 الحمى القالعية.

 هـ26/7/1433(  108/33)

 منغوليا
بقار واألغنام بسبب انتشار مرض الحمى حظر استيراد لحوم األ

 القالعية فيها.
 هـ2/6/1431/ق ر(  53/31)

 اليابان
ومنتجاتها بسبب انتشار  واالغنام حظر استيراد لحوم الفصيلة البقرية

 مرض الحمى القالعية فيها. ومرضمرض جنون البقر 
 هـ1/7/1422/ج(  1648/4/4)

 اليمن
انتشار  منتجاتها بسببام بجميع حظر استيراد لحوم األبقار واألغن

 مرض الحمى القالعية فيها.
 هـ27/12/1421(  2114)

 اليونان
ومنتجاتها بسبب انتشار مرض  واألغنام حظر استيراد لحوم األبقار
 جنون البقر والرعاش فيها.

 هـ28/10/1421(  1809)

 أرمينيا
ن الفصيلة البقرية واألغنام والماعز والغزالاستيراد لحوم  حظر

مرض انتشار بسبب (، (Armavir محافظة آرماوير منومنتجاتها 
 .الحمى القالعية

 هـ1/5/1437 ( /ق16669)

 
 
 
 


