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وشٌس الفالحت والتٌوٍت القسوٌت والظٍد البحسي،
تُاء ػهٗ انًغسٕو على  2.04.684انظاصع ف 14 ٙيٍ ط٘ انمؼضج  27( 1425صٚسًثغ  ) 2004نرغثٛك انمإٌَ على 49.99
انًرؼهك تانٕلاٚح انظذٛح نرغتٛح انغٕٛع انضاجُح ٔتًغالثح إَراج ٔذسٕٚك يُرٕجاذٓا ٔالسًٛا انًاصج األٔنٗ يُّ،

قسز ها ٌلً :

الوادة األولى ٚ :جة أٌ ٚكٌٕ عهة انرغسٛض نًؼأنح أَشغح ذغتٛح انغٕٛع انضاجُح ٔذذض ٍٛانثٛض َٔمم ٔذٕػٚغ انغٕٛع
انضاجُح انذٛح ٔكظا إلدضاز يغاكؼ نرهفٛف أٔ ذذٕٚم انثٛض ٔإلَشاء يجاػع نهضٔاجٍ ٔيؤسساخ نرمغٛغ ٔذذٕٚم ٔذهفٛف
ٔذجًٛض نذٕو انغٕٛع انضاجُح ٔٔدضاخ نرسٕٚك ْظِ انهذٕو ٔتٛض االسرٓالن  ،يظذٕتا تًهف ٚذرٕ٘  ،دسة َٕػٛح انُشاط
 ،ػهٗ انٕثائك انرانٛح :
 +ذظغٚخ تانشغف يظاصق ػهٚ ّٛذضص انًسافاخ انر ٙذفظم انًؤسسح ػٍ ألغب انًؤسساخ انًجأعج انر ٙذؼًم ف ٙإعاع
لغاع انضٔاجٍ ؛
 +عهة انرغسٛض ٚذًم :
* ػُٕاٌ انًؤسسح ٔٚذضص عثٛؼح َشاعٓا ٔعالرٓا اإلَراجٛح.
 تانُسثح نششض طاذ : ٙذؼغٚف انغانة ٔيمغ سكُاِ ؛ نألششاص انًؼُٕ : ٍٛٚإسى انًؤسسح ٔيمغْا االجرًاػٔ ، ٙطفح انششض انًٕلغ ْٕٔٚح انششض انًسؤٔل ػٍ انشغكح أٔانًجًٕػح.
 +ػمض ذأعٛغ طذ ٙيغ عثٛة تٛغغ٘ يٍ انمغاع انشاص داطم ػهٗ اَرضاب طذ ٙ؛
ٔ +ثائك ذثثد يهكٛح انًذالخ أٔ ػمض كغاء يسجم ٔيؤعر ف ٙألم يٍ شٓغ ػٍ ذاعٚز انغهة ف ٙدانح كغاء انًذالخ يغ
َسشح يٍ انغسى انؼماع٘ ؛
 +ذظًٛى نهًٕلغ ػهٗ سهى ٕٚ 1/ 1000ضخ يٕلغ انًذالخ ٔدضٔص انًؤسسح ؛
 +ذظًٛى شًٕن ٙػهٗ سهى  1/ 100إنٗ  1/ 300دسة دجى انًذالخ ٕٚضخ ذًٕضغ يذالخ انؼًم ٔيسادرٓا تانًرغ انًغتغ
انًغغٗ ٔانًذالخ األسغٖ انر ٙذسرشضو يٍ عغف انؼًالْ .ظا تاإلضافح إنٗ ذظًٛى نشثكح طغف انًٛاِ انًسرؼًهح ؛
 +لائًح تانًؼضاخ ٔانرجٓٛؼاخ انًسرؼًهح ؛

 +تانُسثح نضٛؼاخ ذغتٛح انغٕٛع انضاجُح ٔانًذاضٍ  :تٛاٌ يشرثغ٘ نهرذهٛم انكًٛٛائٔ ٙانثكرغٕٚنٕجٚ ٙرؼهك تجٕصج انًٛاِ ،
ٔكظا تانًٕاص انرٚ ٙجة اسرؼًانٓا نًؼانجح ْظِ انًٛاِ أٔ شٓاصج ذثثد انغتظ تانشثكح انؼًٕيٛح نرٕػٚغ انًٛاِ ؛
 +تانُسثح ألَشغح انظتخ ٔانرذٕٚم ٔانرمغٛغ ٔانرهفٛف ٔانرجًٛض :
* ٔثٛمح ذثثد أٌ انًاء طانخ نهشغب أٔ شٓاصج انغتظ تانشثكح انؼًٕيٛح نرٕػٚغ انًٛاِ ؛
* عسظح انثُاء أٔ اإلطالح يًُٕدح يٍ عغف انسهغاخ انًذهٛح ؛
* ٔطف نًُغمح ذٕاجض انًؤسسح ٔكٛفٛح ذؼٔصْا تانًاء ٔانكٓغتاء ٔعتغٓا تشثكح انرغٓٛغ ؛
* ذٕضٛخ نًساعاخ انًُرٕجاخ ٔذُمم انًسرشضي ٍٛ؛
* الئذح انًُرٕجاخ ٔانغسٕو انرشغٛغٛح إلَراجٓا ؛
* سؼح انرثغٚض ٔانرشؼ ٍٚنًذالخ انرثغٚض انًٕجثح ٔانسانثح ؛
* يشغٔع نًسغغج انًغالثح انظاذٛح.
 +سغح انرُظٛف ٔانرغٓٛغ انشاص تانًذالخ ٔانًؼضاخ ؛
 +سغح يذاعتح انذٕٛاَاخ انضاعج.
الوادة ٚ : 2سُض إنٗ يضٚغ ذغتٛح انًٕاش ٙذُفٛظ ْظا انمغاع انظ٘ ُٚشغ تانجغٚضج انغسًٛح.
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