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وصٌش الفالحت والتنمٍت القشوٌت والصٍذ البحشي،
تُاء عهٗ انًشعٕو سلى  2.04.684انظادس ف 14 ٙيٍ ر٘ انمعذج  27( 1425دٚغًثش  ) 2004نرطثٛك انمإٌَ سلى 49.99
انًرعهك تانٕلاٚح انظذٛح نرشتٛح انطٕٛس انذاجُح ٔتًشالثح إَراج ٔذغٕٚك يُرٕجاذٓا ٔالعًٛا انًادج  20يُّ،

قشس ما ٌلً :

المادة األولى ٚ :ذذد ْزا انمشاس لائًح األيشاع انًعذٚح نهطٕٛس انذاجُح ٔكزا انرذاتٛش انخاطح نًذاسترٓا.
المادة  : 2دٌٔ انًغاط تًمرؼٛاخ لشاس ٔصٚش انفالدح ٔانرًُٛح انمشٔٚح ٔانظٛذ انثذش٘ سلى  2125.05انظادس ف13 ٙ
يٍ ر٘ انمعذج  15 ( 1426دٚغًثش  ) 2005انًذذد نهششٔؽ انظذٛح انرٚ ٙجة أٌ ذرٕفش ف ٙكركٕخ انٕٛو انٕادذ انًعذ
نهثٛع ،ذذذد لائًح األيشاع انًعذٚح نهطٕٛس انذاجُح انر ٙذعرًذ ف ٙانًشالثح انظذٛح انخاطح نؼٛعاخ انطٕٛس انذاجُح
انخاطح تانرٕانذ ٔانًذاػٍ كًا ٚه: ٙ
 عُذ طُف انذجاج ٔطُف انذٚك انشٔي : ٙانظانًُٛهٕص تغثة طانًُٛال اَرشذٛذٚظ ٔطانًُٛال ذفًٕٛسٕٚو ؛ عُذ طُف انذجاج ٔانذٚك انشٔي : ٙيٛكٕتالصيٕط تغثة يٛكٕتالصياعُٕٛف ٙ؛ عُذ طُف انذٚك انشٔي : ٙانظانًُٛهٕص تغثة طانًُٛال اسٚضَٔا ٔيٛكٕتالصيٕط تغثة يٛكٕتالصيا يٛهٛكشٚذٚظٔيٛكٕتالصيا ا.ٕ٘ٚ
 2يٍ ْزا انمشاس إرا ذى عضل
المادة ٚ : 3عرثش لطٛع انطٕٛس انذاجُح يظاتا تئدذٖ انظهًَٕٛال انًزكٕسج ف ٙانًادج
انظهًَٕٛال إيا ف ٙانمطٛع َفغّ أٔ ف ٙانكراكٛد انُاذجح عٍ ْزا انمطٛع يع ذأكٛذ ْزِ انُرٛجح ف ٙلطٛع انطٕٛس انذاجُح
انخاطح تانرٕانذ األطم.
ٚعرثش انًذؼٍ يظاتا تئدذٖ انظهًَٕٛال انًزكٕسج ف ٙانًادج  2يٍ ْزا انمشاس إرا :
 ذًد تذاخهّ عًهٛح دؼٍ تٛغ انرفمٛض طادس عٍ لطٛع يظاب تانظهًَٕٛال أٔ ؛ ذًد تذاخهّ عًهٛح فمض ٔإَراج كراكٛد يظاتح تٓزا انًشع. 2يٍ ْزا انمشاس إرا
ذعرثش ػٛعح ذشتٛح انطٕٛس انذاجُح انخاطح تانرٕانذ يظاتح تئدذٖ انظهًَٕٛال انًزكٕسج ف ٙانًادج
اعرؼافد لطٛعا يٍ انطٕٛس انذاجُح يظاتا تٓزِ انظهًَٕٛال ٔانر ٙنى ٚرى ذطٓٛشْا ٔإتطال انعذٖٔ تٓا كًا جاء ف ٙانًادج 5
يٍ ْزا انمشاس.
المادة ٚ : 4عرثش لطٛع يٍ انطٕٛس انذاجُح يظاتا تئدذٖ انًٛكٕتالصيا انًشاس إنٓٛا ف ٙانًادج  2يٍ ْزا انمشاس إرا أَجضخ
عهغهراٌ يٍ عُٛاخ انذو ذفظم ت ٍٛانٕادذج ٔاألخشٖ عُذ أخزْا يذج شٓش ٔادذ عهٗ  0,5إنٗ  % 1يٍ طٕٛس انذٔاجٍ يٍ

 200طائش ف ٙكم فٕج يٍ انطٕٛس انذاجُح انخاطح
جًٛع يذالخ انؼٛعح انًعُٛح تاأليش ،دٌٔ أٌ ذرجأص ْزِ انُغثح
تانرٕانذٔ ،أتاَد عٍ ٔجٕد  % 20عهٗ األلم يٍ انًظم اإلٚجات ٙتعذ ذخفٛف ذشكٛضِ إنٗ َغثح ٔ 1/ 5ذغشٚرّ تغشعح فٕق
انظفٛذح انضجاجٛح ٔانرأكذ يٍ رنك تاعرعًال ذمُٛح "إنٛضا" ،ف ٙكم عهغهح.
ًٚكٍ إذًاو ْزِ االخرثاساخ تٕاعطح ذذانٛم أخشٖ دلٛمح كانعضل انثكرشٕٚنٕج ٙأٔ انثذث عٍ انعايم انًغثة نهًشع
تٕاعطح ذمُٛح "ت ٙع ٙس".
ٚعرثش انًذؼٍ يظاتا تئدذٖ انًٛكٕتالصيا انًشاس إنٓٛا ف ٙانًادج  2يٍ ْزا انمشاس إرا ذًد تذاخهّ عًهٛح ذذؼ ٍٛتٛغ
انرفمٛض طادس عٍ لطٛع يظاب يٍ انطٕٛس انذاجُح كًا ْٕ يث ٍٛف ٙانفمشج أعالِ.
ذعرثش ػٛعح ذشتٛح انطٕٛس انذاجُح يظاتح تئدذٖ انًٛكٕتالصيا انًشاس إنٓٛا ف ٙانًادج  2يٍ ْزا انمشاس إرا اعرؼافد لطٛعا
يظاتا يٍ انطٕٛس انذاجُح كًا ْٕ يث ٍٛف ٙانفمشج األٔنٗ يٍ ْزا انمشاس.
المادة ٚ : 5جة عهٗ كم يذؼٍ يظاب ٔكم ػٛعح ذشتٛح انطٕٛس انذاجُح يظاتح تانظهًَٕٛال أٔ انًٛكٕتالصيا عهٗ دذ
انغٕاء أٌ ذخؼع إنٗ عًهٛح إتطال انعذٖٔ ٔانر ٙذعرًذ إصانح انعايم انًعذ٘ نهٕدذاخ انًعُٛح.
المادة ٚ : 6جة أٌ ذرى عًهٛاخ إتطال انعذٖٔ ،انًشاس إنٓٛا ف ٙانًادج  5يٍ ْزا انمشاس ذذد يغؤٔنٛح انطثٛة انثٛطش٘
انظذ ٙانًكهف تٕدذج اإلَراج انًعُٛح تاأليش ٔرنك دغة يغطشج يذذدج يٍ طشف انطثٛة انثٛطش٘ َفغّ.
المادة  : 7ذعرثش انًذاػٍ ٔػٛعاخ ذشتٛح انطٕٛس انذاجُح انًظاتح غٛش يؤْهح إلَراج أٔ ذشتٛح انطٕٛس انذاجُح درٗ ذرى
تُجاح عًهٛح إتطال انعذٖٔ انًشاس إنٓٛا ف ٙانًادج  6يٍ ْزا انمشاس.
المادة  : 8ذشرًم انرذاتٛش انخاطح نًذاستح انظهًَٕٛهٕص ٔانًٛكٕتالصيٕص انًشاس إنٓٛا ف ٙانًادج  2يٍ ْزا انمشاس عهٗ يا
ٚه: ٙ
 يشالثح فعانٛح انذٕاجض انظذٛح ؛ عًهٛاخ إتطال انعذٖٔ انًشاس إنٓٛا ف ٙانًادج  5يٍ ْزا انمشاس ؛ يشالثح فعانٛح عًهٛح إتطال انعذٖٔ ؛ ٔعُذ االلرؼاء ،انرخهض يٍ انمطٛع انًظاب ٔكزا يٍ تٛغ انرفمٛض انظادس عٍ انمطٛع انًظاب. 2يٍ ْزا انمشاس
المادة ٚ : 9جة أٌ ذعرًذ كم عًهٛاخ ذهمٛخ انطٕٛس انذاجُح نًذاستح األيشاع انًشاس إنٓٛا ف ٙانًادج
انًرخزج كرذتٛش خاص نًذاستح ْزِ األيشاع ف ٙإطاس اعرشاذٛجٛح يٕػٕعح نٓزا انغشع يٍ طشف يذٚشٚح ذشتٛح
انًٕاش.ٙ
المادة  : 10ذذذد ٔذذ ٍٛانرمُٛاخ انًرعهمح تئجشاء انرذانٛم انًشاس إنٓٛا ف ٙانًادذ 4ٔ 3 ٍٛيٍ ْزا انمشاس يٍ طشف يذٚشٚح
ذشتٛح انًٕاش.ٙ
المادة ٚ : 11غُذ إنٗ يذٚش ذشتٛح انًٕاش ٙذُفٛز ْزا انمشاس انز٘ ُٚشش تانجشٚذج انشعًٛح.

وحشس بالشباط فً  13من ري القعذة  15( 1426دٌسمبش ) 2005
وصٌش الفالحت والتنمٍت القشوٌت والصٍذ البحشي ،محنذ العنصش

