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[Królestwo Bahrajnu] 
 
Ministerstwo Spraw Regionalnych i Rolnictwa 
 
 

Rozporządzenie nr 7 z roku 2007 
dot. zmiany rozporządzenia nr 5 z roku 2003 

dot. powołania Komisji ds. kwarantanny rolnej i określenia jej właściwości 
 
 

Minister Spraw Regionalnych i Rolnictwa,   
po zapoznaniu się z systemem prawnym kwarantanny rolnej w krajach Rady 

Współpracy Zatoki Perskiej, ustanowionym na podstawie ustawy nr 5 z roku 2003, 
oraz na podstawie rozporządzenia nr 5 z roku 2003 w sprawie powołania Komisji ds. 

kwarantanny rolnej i określenia jej właściwości, 
oraz na podstawie rozporządzenia nr 48 z roku 2004 dot. zmiany rozporządzenia nr 5 z 

roku 2003 dot. powołania Komisji ds. kwarantanny rolnej i określenia jej właściwości, 
a także na podstawie decyzji Pełnomocnika Ministerstwa ds. Rolnych, 
 
 

postanawia, co następuje: 
 
 

Pkt.1 
 
 

Zastąpić treść art.1. z rozporządzenia nr 5 z roku 2003 dot. powołania Komisji ds. 
kwarantanny rolnej i określenia jej właściwości treścią w następującym brzmieniu: 

 
„Powołuje się w Ministerstwie Spraw Regionalnych i Rolnictwa komisję o nazwie 

<Komisja ds. kwarantanny rolnej> pod przewodnictwem inż. Jaafara Habiba Ahmeda – 
Asystenta Pełnomocnika ds. Produkcji Rolnej, w następującym składzie członkowskim: 

 
1. Dr. Abdel Aziz Mohammed Abdel Kareem – p.o. Dyrektora Wydziału ds. 

Zasobów Roślinnych 
2. Prof. dr. hab. Mohammed Fawdah – ekspert ds. prewencji chorób roślin 
3. Pan Wajeeh Mahmoud Nadheer – specjalista ds. kwarantanny rolnej 
4. Pan Ahmed Saed Eed – specjalista ds. ogrodnictwa 
5. Pan Ibrahim Jaafar Ibrahim – specjalista ds. gleby 

 
Komisja mianuje sprawozdawcę spomiędzy swoich członków. Komisja, wedle swego 
uznania, ma prawo korzystania z pomocy osób spoza obrębu jej członków, w celu 
realizowania powierzonych jej zadań”. 
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Pkt.2 

 
Unieważnić rozporządzenie nr 48 z roku 2004 dot. zmiany rozporządzenia nr 5 z roku 

2003 dot. powołania Komisji ds. kwarantanny rolnej i określenia jej właściwości. 
 
 
 

Pkt.3 
 

Powierzyć powyższe Rozporządzenie do wykonania Pełnomocnikowi Ministerstwa 
ds. Rolnych. Nabiera ono mocy prawnej z dniem następującym po dacie jego publikacji w 
Dzienniku Aktów Prawnych. 

 
 
 
 
Minister Spraw Regionalnych i Rolnictwa 
Mansour Hassan ibn Rajab 
 
 
     Data: 6 jumaada al-aakhira 1428 r. hidżry, 
     co odpowiada dacie: 21 czerwca 2007.r. A.D. 


