
 (انميكسىماطىز) يقضي تانتذاتير انىاجة اتخارها ضذ انتهاب عذد انقىارض 1050.60قرار نىزير انفالحة رقم 

 

 ان وزير انفالحة 

ٕافق ل 1332 شؼثاٌ 19تًقرعٗ انظٓٛش انششٚف انصادس ٙف   انقاظٙ تانرذاتٛش نٕقاٚح انذٕٛاَاخ 1914 ٕٚنٕٛص 13 اًن

ؼذٚح ٔكزا انظٓائش انششٚفح انرٙ غٛشذّ ٔذًًرّ ٔالسًٛا انظٓٛش انصادس ٙف   1373 ستٛغ األٔل 17األنٛفح يٍ األيشاض اًن

ٕافق ل   ؛(يٛكسٕياطٕص) تشأٌ انرٓاب غذد األساَة 1953 ََٕثش 25اًن

شسٕو سقى  ٕافق ل 1376 سجة 18 انصادس ٙف 2.57.0061ٔتُاء ػهٗ اًن  تشأٌ ذخٕٚم ٔصٚش 1957 ٚثشاٚش 18 اًن

ؼذٚح؛ ٌ ذقٙ  انذٕٛاَاخ األنٛفح يٍ األيشاض اًن  انفالدح انرفٕٚط  ٙف إقشاس انرذاتٛش انرٙ يٍ شآَا أ

ٌ ذذذ يٍ اَرشاس انرٓاب غذد األساَة  قائٛح انرٙ يٍ شآَا أ  .(يٛكسٕياطٕص)ٔدٛث إَّ ٚجة ذذقٛق ذؼضٚض انرذاتٛش إن

 

 :يقرر ما يأتي

 

ٌ كم شخص ػهى تئصاتح األساَة األنٛفح تانرٓاب غذد  أٔ ػهح يٕخ ظٓشخ ٙف األساَة انثشٚح ٚجة ػهّٛ :انفصم األول  إ

ٛرح ٔذشؼش انسهطح  شٚعح أٔ اًن سؤٔنح ػٍ انرشاب انز٘ ٔجذخ تّ انذٕٛاَاخ اًن ذهٛح اًن ٌ ٚصشح تٓا نذٖ انسهطح اًن أ

صانخ انثٛطشٚح انجٕٓٚح فرش سئٛس اًن ؼُٛح تاأليش داال انثٛطش٘، اًن  .اًن

 :ذطثق انرذاتٛش اٜذٛح فًٛا تؼذ ٙف دانح انرٓاب انغذد ػُذ األساَة األنٛفح ْٔزِ انرذاتٛش ْٙ: 2انفصم 

 دظش دجشاخ األساَة انكائُح تٓزا االسرغالل؛ -1

صاب؛ -2 شتاج ٙف االسرغالل اًن  رتخ جًٛغ األساَة اًن

صاتح أٔ انرٙ دَسرٓا ذهك انذٕٛاَاخ ٔكزا  -3 شٚعح أٔ اًن ا نهذٕٛاَاخ اًن ؼٍٛ اسرؼًآن  ذطٓٛش انذجشاخ ٔاألشٛاء اًن

ٌ ذساػذ  انسالل ٔانؼشتاخ انرٙ اسرخذيد نُقهٓا ٔتصفح ػايح ذطٓٛش جًٛغ األشٛاء كٛفًا كاَد ٔانرٙ يٍ شأَٓا أ

 .ػهٗ َقم انؼذٖٔ

اس أٔ ذذٍف تٍٛ طثقرٍٛ يٍ انجٛش ػهٗ ػًق كاف ٚجؼهٓا ٙف يأيٍ يٍ انكالب  .ٔذثاد انجثث تٕاسطح اُن

ؤْم نزنك ذهٙ اًن فرش اًن ٌ ُٚجض انزتخ ٔانرطٓٛش ذذد يشاقثح انثٛطش٘ اًن  .ٔٚجة إ

صانخ انثٛطشٚح : 3انفصم  فرش سئٛس اًن إرا كاٌ األيش ٚرؼهق تاألساَة انثشٚح فئٌ ػايم اإلقهٛى تاقرشاح يٍ انثٛطش٘ اًن

ٛاِ ٔانغاتاخ ٚأيش تٕاسطح قشاس تاذخار انرذاتٛش انرانٛح ذهٙ ػٍ إداسج اًن سؤٔل اًن  :انجٕٓٚح تؼذ اسرشاسج اًن

 يشض –انرٓاب غذد األساَة : "ذذذٚذ يذٛط ٔاسغ ٚصشح تٕجٕد إصاتاخ فّٛ ٔٔظغ الفراخ ذذًم انؼثاسج اٜذٛح ( أ

ؼذ٘  ذٛط؛" األساَة اًن  نرؼٍٛٛ دذٔد ْزا اًن

صاب؛ ( ب ذٛط اًن ٛرح أٔ انذٛح انرٙ ذفذ أٔ ذخشج يٍ اًن   يُغ دخٕل أٔ خشٔج األساَة انثشٚح اًن

ٛاِ ٔانغاتاخ ( ج  .ذُظٛى دًالخ نإلتادج إرا اقرعاِ انذال ذذد إششاف ػٌٕ يسؤٔل ػٍ اًن

رخزج دًُٛا ًٚعٙ أجم ال ٚقم ػٍ : 4انفصم  ٌ ذشفغ انرذاتٛش اًن  أشٓش تؼذ يشاْذج آخش إصاتح تانرٓاب غذد 6ًٚكٍ أ

 .األساَة

( 1702ص ، 07/07/1961  تتاريخ 2541  رقم    ج ر)



ٌ ٚرى يذج   ٕٚيا تؼذ قرم جًٛغ أساَة 15غٛش أَّ ٙف دانح انرٓاب انغذد ػُذ األساَة األنٛفح فئٌ سفغ انرذاتٛش ًٚكٍ أ

 .االسرغالل ٔإَجاص جًٛغ انرؼهًٛاخ انخاصح تانرطٓٛش

ٌ ذثاع: 5انفصم  ٌ ذؼشض نهثٛغ ٔال أ صاتح تانرٓاب انغذد ال ًٚكٍ أ ٌ نذٕو ٔجثد األساَة اًن  .إ

ؤسر ٙف : 6انفصم  صٚش٘ اًن ٌ انفصم انثاَٙ يٍ انقشاس إن ٕافق 1373 ستٛغ األٔل 24إ  ٚهغٗ فًٛا 1953 دجُثش 2 اًن

قرعٛاخ انخاصح تانرٓاب ػذد األساَة ٔانسالو  .ٚرؼهق تاًن

 

 

 

 

 

  1960 دجنثر 13وحرر تانرتاط في 
 وزير انفالحة، حسه انسمىري

 


