
 في شأن (1996 يىليى 18 )1417 صبدر في فبتخ رثيع األول 1403.96قرار لىزير الفالدخ واالستثمبر الفالدي رقم 

 المعبلجخ التي يجت أن تخضع لهب، ألجل السمبح ثبستيرادهب أو عجىرهب، ثعض المىتجبد مه أصل ديىاوي متأصلخ مه

. األثقبر الىبشئخ في ثعض الجلذان أو المستقذمخ مىهب

 

وزير الفالدخ واالستثمبر الفالدي، 

 

شسٕو سلى   24.89نزؽجٛك انمبٌَٕ سلى  (1993 أكزٕثش 12 )1414 يٍ سثٛغ اٜخش 25 انصبدس ٙف 2.89.597ثُبء ػهٗ اًن

ٕاد  ُزجبد يٍ أصم دٕٛاَٙ ٔاًن ٕاد انذٕٛاَٛخ ٔاًن زؼهك ثبرخبر رذاثٛش صذٛخ ثٛؽشٚخ ػُذ اسزٛشاد ثؼط انذٕٛاَبد ٔاًن اًن

بدح  ٛبِ انؼزثخ ٔالسًٛب اًن سزخذيخ نزُبسم انذٕٛاَبد ٔيُزجبد انجذش ٔاًن  يُّ ؛ 2اًن

٘ انمؼذح 29 انصبدس ٙف 738.96ٔػهٗ لشاس ٔصٚش انفالدخ ٔاالسزثًبس انفالدٙ سلى  ( 1996 أثشٚم 18 )1416 يٍ ر

سزخذيخ نزُبسم  ٕاد اًن ُزجبد يٍ أصم دٕٛاَٙ ٔاًن ٕاد انذٕٛاَٛخ ٔاًن ثذظش دخٕل انذٕٛاَبد انذٛخ يٍ جُس األثمبس ٔاًن

ؼُٙ ، كًب ٔلغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ ثبنمشاس  سزمذيخ يُٓب إٗن انزشاة إن ٌ أٔ اًن بشئخ ٙف ثؼط انجهذا انذٕٛاَبد يٍ أصم ثمش٘ اُن

، (1996 ٕٚنٕٛ 18 )1417 ثزبسٚخ فبرخ سثٛغ األٔل 1402.96سلى 

 

 : قرر مب يلي

 

بشئخ ٙف : المبدح األولى زأصهخ يٍ األثمبس اُن جُٛخ ثؼذِ، يٍ أصم دٕٛاَٙ اًن ُزجبد اًن ال ًٚكٍ انسًبح ثبسزٛشاد أٔ ػجٕس اًن

بدح  ٓب ٙف اًن شبس إٛن ٌ اًن ّ أػالِ سلى 2انجهذا شبس إٛن ٘ انمؼذح 29 ثزبسٚخ 738.96 يٍ انمشاس اًن  أثشٚم 18 )1416 يٍ ر

سزمذيخ يُٓب، إال إرا خعؼذ نهًؼبنجبد انخبصخ انزبنٛخ (1996  : أٔ اًن

ٌ ٚزى إَزبجًٓب ثؽشٚمخ رع1ًٍ - الو ٔانفٕسفبغ انثُبئٙ انكهسٙ ٚجت أ  : آن

ٕاد انؼظًٛخ نؼًهٛخ إصانخ انذسى رهٛٓب يؼبنجخ دًعٛخ راد يؤشش ذح أسثؼخ أٚبو ػهٗ 1,5ٚمم ػٍ  PH خعٕع جًٛغ اًن  ًن

ذح ال رمم ػٍ 12,5ٚفٕق  PH األلم، رهٛٓب يؼبنجخ لهٕٚخ رسزخذو إيب انجٛش ثًؤشش يٍ ْٛذسٔكسٛذ  N 0,3  ٕٚيب أ45ٔ ًن

ذح رزشأح ثٍٛ  ذح أسثغ ثٕاٌ؛140 138ٔ ٕٚيب ٔرهٛٓب يؼبنجخ دشاسٚخ رزشأح ثٍٛ 14 10ٔانصٕدا ًن   دسجخ يئٕٚخ ًن

ٕاد انخبو األخشٖ  ٓب  (انجهٕد ٔاألٔربس ٔسثبؼبد انؼظبو)خعٕع جًٛغ اًن شبس إٛن ؼبنجخ اًن ؼبنجخ لهٕٚخ ػهٗ غشاس اًن ًن

أػالِ ؛ 

ٕاد إٗن يؤشش2 - ٕاد انجشٔرُٛٛخ يٍ انجهٕد ثؽشٚمخ رشزًم ػهٗ رؼشٚط اًن  1يٍ  PH ٚجت إَزبج األدًبض األيُٛٛخ ٔاًن

مخ رذذ ظغػ ٚسبٔ٘ 30 دسجخ يئٕٚخ خالل 140، رهّٛ يؼبنجخ دشاسٚخ رصم إٗن 11ٚفٕق  PH  ٚهّٛ يؤشش2ػهٗ   3 دٛل

ثبس ؛ 

ٕاد إٗن 3 - ٌ رخعغ ْزِ اًن ٚجت إَزبج انشذٕو ٔيُزجبرٓب يٍ يٕاد يزأصهخ يٍ دٕٛاَبد صبنذخ نالسزٓالن انجشش٘، ػهٗ أ

ذح رزشأح ثٍٛ 80ػًهٛخ رخثٛش ثذسجخ دشاسح رفٕق  مخ رهٛٓب يؼبنجخ دشاسٚخ ثبنعغػ رفٕق 60 30ٔ دسجخ يئٕٚخ ًن  120 دٛل

ذح  مخ ؛ 50دسجخ يئٕٚخ ًن  دٛل

( 1551 ص ،15/08/1996ثتبريخ   4404 ج ر رقم )  



بء ثذشاسح رسبٔ٘ 4 -  . دسجخ يئٕٚخ أٔ رفٕلٓب250ٚجت إَزبج يشزمبد انشذٕو ثٕاسؽخ انزذهم ثبًن

ٓب أػالِ ثؼذ اإلَزبج شبس إٛن ٕاد اًن ٌ رصفٗ اًن  .ثبسزثُبء انفٕسفبغ انثُبئٙ انكهسٙ، ٔٚجت أ

ٕاشٙ رُفٛز ْزا انمشاس انز٘ ُٚشش ٙف انجشٚذح انشسًٛخ: 2المبدح   .ٚسُذ إٗن يذٚش رشثٛخ اًن

 

 .(1996 يىليى 18 )1417ودرر ثبلرثبط في فبتخ رثيع األول 

 .دسه أثى أيىة وزير الفالدخ واالستثمبر الفالدي،

 


