
تتحدٌد كٍفٍاخ  (2015 نىفمثر 20) 1437 صفر 8 صادر فً 3871.15 قرار لىزٌر الفالحح والصٍد الثحري رقم

اإلنتاج أو التصنٍع أو   حصح  لثعض المنتجاخ و اإلشارج إلى الكمٍح الصافٍح والىزن الصافً المقطراإلشارج إلى

 .التىضٍة التً ٌنتمً إلٍها المنتىج الملفف

 

 (40، ص 2016 ماي 19 تتارٌخ  6466ج ر رقم )

 

 وزٌر الفالحح والصٍد الثحري،
 

تتحذٚذ ششٔغ  (2013 أتشٚم 22 )1434 يٍ خًادٖ اٜخشج 11 انصادس فٙ 2.12.389تُاء ػهٗ انًشسٕو سقى 

 يُّ، 27 23ٔكًا ٔقغ تغٛٛشِ ٔتتًًّٛ، ٔالسًٛا انًادتٍٛ  ٔكٛفٛاخ ػَُٕح انًُتداخ انغزائٛح،

 

 :قرر ما ٌلً
 

  اإلشارج إلى الكمٍح الصافٍح والىزن الصافً المقطر لثعض المنتجاخ :الثاب األول

 

 ٚحذد ْزا انثاب  انًشاس إنّٛ أػالِ ،2.12.389 يٍ انًشسٕو سقى 23 تطثٛقا نًقتعٛاخ انًادج  :المادج األولى

: يا ٚهٙ

 يٍ انًشسٕو 21انحاالخ انخاصح انتٙ تؼتثش فٛٓا اإلشاسج إنٗ انكًٛح انصافٛح، انًُصٕص ػهٛٓا فٙ انًادج  -

  انسانف انزكش، غٛش إنضايٛح؛2.12.389سقى 

. انكٛفٛاخ انخاصح نإلشاسج إنٗ انكًٛح انصافٛح ٔانٕصٌ انصافٙ انًقطش نثؼط انًُتداخ -

 

: ال تؼتثش اإلشاسج، فٙ انؼَُٕح،  إنٗ انكًٛح انصافٛح إنضايٛح فٙ انحاالخ انتانٛح :2المادج 

يهٛهتشاخ،  (05)غشاياخ أٔ خًس  (05)تانُسثح نهًُتداخ انغزائٛح انتٙ تقم كًٛتٓا انصافٛح ػٍ خًس  (أ

 2.12.389 يٍ انًشسٕو سقى 21 يٍ انًادج 3انفقشج  تاستثُاء انتٕاتم ٔاألػشاب انًُكٓح، غثقا نًقتعٛاخ

 انسانف انزكش؛ 

 أٔ كتهتٓا، تسثة غثٛؼتٓا، حدًٓاتانُسثح نهًُتداخ انغزائٛح انتٙ تتؼشض نفقذاٌ كًٛاخ يًٓح يٍ  (ب

 ٔانتٙ تثاع تانقطؼح أٔ ٚتى ٔصَٓا أياو انًشتش٘؛

 

تانُسثح نهًُتداخ انغزائٛح انتٙ تثاع ػادج تانقطؼح، إرا أيكٍ سؤٚح ػذد انقطغ تٕظٕذ ٔأيكٍ تؼذادِ تسٕٓنح  (ج

 .يٍ انخاسج، أٔ ػُذيا تتى اإلشاسج إنٗ ْزا انؼذد فٙ انؼَُٕح

 

ػُذيا ٚتكٌٕ انتهفٛف يٍ تهفٛفٍٛ يُفصهٍٛ أٔ أكثش ٚحتٕ٘ كم يًُٓا ػهٗ َفس انكًٛح يٍ َفس : 3المادج 

 11انًُتٕج، ٚدة أٌ ٚتعًٍ انتهفٛف انخاسخٙ، ػالٔج ػهٗ انثٛاَاخ االنضايٛح انًُصٕص ػهٛٓا فٙ انًادج 

:  انسانف انزكش،  انثٛاَاخ انتانٛح انًتؼهقح تانكًٛح انصافٛح2.12.389يٍ انًشسٕو سقى 

 انكًٛح انصافٛح اإلخًانٛح نهًُتٕج؛ (أ

 انكًٛح انصافٛح انتٙ ٚحتٕ٘ ػهٛٓا كم تهفٛف يُفصم؛ (ب

. انؼذد اإلخًانٙ نهتهفٛفاخ انًُفصهح ( ج



أػالِ إنضايٛح، ػُذيا ًٚكٍ سؤٚح ( ٔ ج (غٛش أَّ، ال تؼتثش اإلشاسج إنٗ انثٛاَاخ انًشاس إنٛٓا فٙ انثُذٍٚ ب

انؼذد اإلخًانٙ نهتهفٛف انًُفصم تٕظٕذ، ًٔٚكٍ تؼذادِ تسٕٓنح يٍ انخاسج؛ ٔػُذيا ًٚكٍ سؤٚح إشاسج 

. ٔاحذج، ػهٗ األقم، إنٗ انكًٛح انصافٛح انتٙ ٚحتٕ٘ ػهٛٓا كم تهفٛف يُفصم تٕظٕذ يٍ انخاسج

 تانُسثح نهتهفٛف انز٘ ٚتكٌٕ يٍ تهفٛفٍٛ يُفصهٍٛ أٔ أكثش ال ٚؼتثشاٌ كٕحذاخ تٛغ، تتى اإلشاسج ػهٗ :4المادج 

ْزا انتهفٛف إنٗ انكًٛح انصافٛح يغ تٛاٌ انكًٛح انصافٛح اإلخًانٛح ٔانؼذد االخًانٙ نهتهفٛفاخ انًُفصهح انز٘ 

. ٚحتٕ٘ ػهّٛ انتهفٛف انًزكٕس

 

 انسانف انزكش، ٚدة االشاسج، فٙ تطاقح 2.12.389 يٍ انًشسٕو سقى 22غثقا نًقتعٛاخ انًادج : 5المادج 

. انؼَُٕح، إنٗ انٕصٌ انصافٙ انًقطش تانُسثح نًُتٕج غزائٙ ٚتى تقذًّٚ فٙ سائم نهتغطٛح

 

.  فٙ حانح يُتٕج غزائٙ يثهح، ٚدة أٌ ال ٚشًم انٕصٌ انصافٙ انًشاس إنّٛ فٙ ػَُٕتّ ٔصٌ انثهح:6المادج 

 

اإلنتاج أو التصنٍع أو التىضٍة التً ٌنتمً إلٍها المنتىج الملفف  كٍفٍاخ اإلشارج إلى حصح: الثاب الثانً 

 

فٙ انؼَُٕح، إنٗ حصح اإلَتاج أٔ انتصُٛغ أٔ انتٕظٛة انتٙ ُٚتًٙ إنٛٓا انًُتٕج ، تتى اإلشاسج : 7المادج 

 انسانف انزكش، حسة 2.12.389 يٍ انًشسٕو سقى 11يٍ انًادج  (12انًهفف، انًُصٕص ػهٛٓا فٙ انثُذ 

. انحانح، يٍ قثم يُتح انًُتٕج انغزائٙ انًؼُٙ أٔ يصُؼّ أٔ يٕظثّ أٔ يٍ قثم تائؼّ األٔل

، تاستثُاء انحانح انتٙ ٚتى فٛٓا تًٛٛض ْزا انثٛاٌ « : L »ٔٚدة أٌ تكٌٕ اإلشاسج نٓزا انثٛاٌ يسثٕقح تحشف 

. تٕظٕذ ػٍ تاقٙ تٛاَاخ انؼَُٕح

 

 ػهٗ « : L » تانُسثح نهًُتداخ انغزائٛح انًهففح، ٚدة أٌ ٚظٓش تٛاٌ انحصح ٔػُذ االقتعاء حشف :8المادج 

ٔٚدة أٌ تكٌٕ تطاقح انؼَُٕح ْاتّ غٛش قاتهح نإلصانح ٔإػادج . انتهفٛف أٔ ػهٗ تطاقح ػَُٕح يتصهح تّ

. االستؼًال

  ػهٗ « : L »تانُسثح نهًُتداخ انغزائٛح غٛش انًهففح، ٚدة أٌ ٚظٓش تٛاٌ انحصح ٔػُذ االقتعاء حشف

.  انتهفٛف أٔ ػهٗ انٕػاء أٔ، فٙ حانح ػذو ٔخٕدًْا، ػهٗ انٕثائق انتداسٚح انًتؼهقح تٓزِ انًُتداخ

 يٍ 11يٍ انًادج  (5ػُذيا تتعًٍ انؼَُٕح تاسٚخ َٓاٚح يذج انصالحٛح انًُصٕص ػهٛٓا فٙ انثُذ : 9المادج 

 انسانف انزكش، أيكٍ ػذو اإلشاسج إنٗ تٛاٌ انحصح ػهٗ انتهفٛف، ششٚطح أٌ ٚشٛش 2.12.389انًشسٕو سقى 

. ْزا انتاسٚخ ، ػهٗ األقم، إنٗ انٕٛو ٔانشٓش تٕظٕذ ٔٔفق ْزا انتشتٛة

 

 . ُٚشش ْزا انقشاس فٙ اندشٚذج انشسًٛح:10المادج 

 

 

( 2015 نىفمثر 20) 1437 صفر 8وحرر تالرتاط، فً 

  ، عسٌس أخنىشزٌر الفالحح والصٍد الثحريو


