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     5قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-: 

   تنظيمات  نوع القانون: 

     Jul 2 1972تأريخ األصدار: 

     Jul 2 1972تأريخ النشر: 

   نافذ المفعول  حاله: 

   ------خالصه:   

قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة   بناء على موافقة لجنة الحجر الزراعي المؤلفة بموجب مادة 7 من 

واستنادا الى الصالحية المخلة لنا بمادة 8 من القانون المذكور ولتسهيل تنفيذ احكام المواد الرابعة  .1966

 .والخامسة والسادسة منه

 - :اصدرنا التعليمات التالية

اوال – تعتبر االفات المدرجة في الجدولين رقم 1 - 3 المرفقين بهذه التعليمات من االفات الموجودة في

العراق. وال يجوز ادخال االرساليات النباتية المصابة بها اال في الحاالت المنصوص عليها في المادتين

 .وبالشروط الواردة فيهما قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966  الخامسة والسادسة من

ثانيا -تعتبر االفات المدرجة في الجدولين رقم 2و5 المرفقتين بهذه التعليمات من االفات غير الموجودة في

العراق. وال يجوز ادخال االرساليات المصابة بها اال في الحاالت المنصوص عليها في المادتين الرابعة

 .وبالشروط الواردة فيهما قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966  والسادسة من

ثالثا -ال يجوز ادخال االرساليات النباتية المصابة باحدى االفات المدرجة في الجدول رقم 4 المرفق بهذه

 .التعليمات اال اذا اقتضت ذلك الضرورات المنصوص عليها في مادة 6 من قانون الحجر الواردة فيها

رابعا – يجوز ادخال النباتات والمنتجات الزراعية ولوبدون تظهير اذا كانت مصابة باالفات الموضحة نسبتها

 .ازاء كل منها في الجدول رقم 6 المرفق بهذه التعليمات

خامسا – عند ورود ارسالية مصابة بافة غير واردة في الجداول المرفقة. تقوم مديرية وقاية المزروعات

العامة بتشخيصها ونسبتها الى احد الجداول الستة المرفقة تطبق بشانها االحكام الواردة في هذه التعليمات

 .الخاصة بذلك الجدول

 .سادسا – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

 وزير الزراعة

لغرض االطالع على الجدوال الملحقة يرجى مالحظة النسخة االصلية للتشريع

للطباعة
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