
 5 )1422 هي شعباى 19صادر فً  2015.01 قزار لوسٌز الفالحت والخٌوٍت القزوٌت والوٍاٍ والغاباث رقن

. ٌخعلق بالخذابٍز الخكوٍلٍت والخاصت لوحاربت داء حورم الذهاغ اإلسفٌجً الذي ٌصٍب األبقار (2001ًوفوبز 

 

 وسٌز الفالحت والخٌوٍت القزوٌت الوٍاٍ والغاباث،

( 1977عثرًثش 19 )1397 شٕال 5انظادس كٙ  1.75.292تُاء ػهٗ انظٓٛش انششٚق انًؼرثش تًصاتح هإٌَ سهى 

 يُّ ، كًا ٔهغ ذرًًّٛ 5تاذخار ذذاتٛش كلٛهح تؽًاٚح انؽٕٛاَاخ انذاظُح يٍ األيشاع انًؼذٚح ٔالعًٛا انلظم 

   يٍ سيؼا12ٌانظادس كٙ  1.96.254و م انظادس ترُلٛزِ انظٓٛش انششٚق س 25.96 ٔذـٛٛشِ تانوإٌَ سهى

 ؛ (1997ُٚاٚش  21 ) 1417

ٔتؼذ اعرطالع سأ٘ ٔصٚش االهرظاد ٔانًانٛح ٔانخٕطظح ٔانغٛاؼح، 

 

 : قزر ها ٌلً

 

 5 انظادس كٙ 1.75.292 يٍ انظٓٛش انششٚق انًؼرثش هإٌَ انًشاس ئنّٛ أػالِ سهى 5طثوا نهلظم : األولى الوادة 

ٚؽذد ْزا انوشاس انرذاتٛش انخاطح نًؽاستح داء ذٕسو انذياؽ اإلعلُعٙ انز٘  (1977 عثرًثش 19 )1397شٕال 

 .ٚظٛة األتواس

ؼغة يذنٕل ْزا انوشاس  (05/11/2010  بخارٌخ 2986.10عذلج بقزار لوسٌز الفالحت والصٍذ البحزي رقن ) :2الوادة 

 : ، ٚؼرثش كم ؼٕٛاٌ يٍ كظٛهح األتواس

يشرثٓا تاطاترّ تذاء ذٕسو انذياؽ اإلعلُعٙ ئرا ظٓشخ ػهّٛ ْٕٔ ؼٙ أٔ تؼذ رتؽّ أٔ يٕذّ أػشاع يشػٛح 1 -

أٔ ئطاتاخ كٙ انعٓاص انؼظثٙ انًشكض٘ أٔ ًْا يؼا ذؽٛم ئنٗ اإلطاتح تانؼُظش انًغثة نذاء ذٕسو انذياؽ 

 .اإلعلُعٙ

كًا ٚؼرثش ؼٕٛاَا يشرثٓا كّٛ ٔذطثن ػهّٛ َلظ األؼكاو انٕاسدج كٙ ْزا انوشاس ، كم ؼٕٛاٌ يٍ كظٛهح األتواس ذى 

 .اعرٛشادِ يٍ ػٛؼح شخظد كٛٓا انًظانػ انثٛطشٚح نهثهذ انًظذس ؼانح أٔ ػذج ؼاالخ أداء ذٕسو انذياؽ اإلعلُعٙ

 : يظاب تذاء ذٕسو انذياؽ اإلعلُع2ٙ -

ئرا أشثرد كؽٕص انخالٚا ٔاألَغعح انًُعضج ػهٗ ػُٛاخ أخزخ يٍ دياؽ انثوش انًشرثّ كّٛ تؼذ يٕذّ أٔ هرهّ ،  -

 ٔظٕد ئطاتاخ ئعلُعٛح يًٛضج نًشع ذٕسو انذياؽ اإلعلُعٙ ٔذًكٍ يٍ ذأكٛذ ذشخٛض انًشع ؛

ٚح نهٕصٚش انًكهق تانلالؼح ذشخٛض انًشع -  .ئرا أشثرد ذوُٛاخ يخرثشٚح أخشٖ نهرؽانٛم يؽذدج تذٔس

ذؼرثش يخرثشاخ انرؽانٛم  (05/11/2010  بخارٌخ 2986.10عذلج بقزار لوسٌز الفالحت والصٍذ البحزي رقن ): 3الوادة 

ٔكزا يخرثشاخ " تٕٛكاسيا"ٔاألتؽاز انثٛطشٚح انراتؼح نًذٚشٚح ذشتٛح انًٕاشٙ ٔيخرثشاخ ششكح انذٔنح انًغًاج 

  (83  ص  2002 /17/01بخارٌخ    4970 رقن  ج ر )               



يؼٓذ انؽغٍ انصاَٙ نهضساػح ٔانثٛطشج يإْهح نهوٛاو ترؽانٛم ذشخٛض داء ذٕسو انذياؽ اإلعلُعٙ، ًٔٚكٍ نهٕصٚش 

 .انًكهق تانلالؼح أٌ ٚشخض نًخرثشاخ أخشٖ تانوٛاو تٓزِ انرؽانٛم

ٔذوٕو . ذؽذد انغهطح انًشكضٚح ئظشاءاخ انًشاهثح انٕتائٛح نذاء ذٕسو انذياؽ اإلعلُعٙ ٔذرٕنٗ ذطثٛوٓا: 4الوادة 

انغهطح انًزكٕسج تعًغ كم انًؼهٕياخ انًلٛذج كٙ ػًهٛاخ انثؽس ٔيشاهثح داء ذٕسو انذياؽ اإلعلُعٙ ٔذؽهٛهٓا 

 .ٔذثادل َرائعٓا

ٚششف األطثاء انثٛطشٌٕٚ انراتؼٌٕ نًظانػ انثٛطشٚح أٔ األطثاء انثٛطشٌٕٚ انًٕكذٌٔ ئنٗ انًُاطن انرٙ : 5الوادة 

 يٍ ْزا 4ؼذدخ نٓى ػهٗ ػًهٛاخ انثؽس ٔانًشاهثح انخاطح تذاء ذٕسو انذياؽ اإلعلُعٙ انًشاس ئنٛٓا كٙ انًادج 

 .انوشاس

 : ذؼرثش ظشٔف االشرثاِ تاإلطاتح تذاء ذٕسو انذياؽ اإلعلُعٙ يششٔػح ئرا ذؼهن األيش: 6الوادة 

تؽٕٛاٌ ؼٙ يٍ كظٛهح األتواس األطهٛح ذثذٔ ػهّٛ أػشاع يشػٛح الػطشاتاخ ػظثٛح يٍ هثٛم انُشكضج ( أ

ٔانؽغاعٛح انًلشطح ٔانٓٛاض ٔانؼذٔاَٛح نًذج ذلٕم خًغح ػشش ٕٚيا ئػاكح ئنٗ ظًٛغ األػشاع األخشٖ انًًٛضج 

 نًشع ػظثٙ يشكوح أو ال تاطاتح نعٓاص انرُوم أٔ نهؽانح انؼايح نهؽٕٛاٌ أٔ ًْا يؼا ؛

( تؽٕٛاٌ يٍ كظٛهح األتواس األطهٛح ياخ أٔ ذى هرهّ كٙ انًغرـهح تؼذ ذطٕس األػشاع انًشاس ئنٛٓا كٙ انلوشج أ (ب

 يٍ ْزِ انًادج ؛

تؽٕٛاٌ يٍ كظٛهح األتواس األطهٛح رتػ ػهٗ ٔظّ االعرؼعال ٔيشكوا ترظشٚػ يشٔس ٔشٓادج تٛطشٚح نإلخثاس  (ض

 .يٍ ْزِ انًادج أٔ ًْا يؼا (تؼذ ظٕٓس ٔذطٕس األػشاع انًشاس ئنٛٓا كٙ انلوشج أ

ٚعة ػهٗ كم طثٛة تٛطش٘ أٔ ذوُٙ يخرض كٙ ذشتٛح انًٕاشٙ ػاٍٚ أؼذ األيشاع انًشػٛح انًشاس : 7الوادة 

 أػالِ أٌ ٚؽشس ذوشٚشا شايال ٚؼشع كّٛ يالؼظاذّ ٔٚغهًّ ئنٗ أهشب 6يٍ انًادج ( ٔب (ئنٛٓا كٙ انلوشذٍٛ أ

ٚوٕو ْزا األخٛش ترأكٛذ االشرثاِ تاإلطاتح أٔ َلٛٓا ٔكٙ ؼانح ذأكٛذ . طثٛة تٛطش٘ سئٛظ انًظهؽح انثٛطشٚح، ٔ

 .االشرثاِ تاإلطاتح، ٚعة ػهّٛ أٌ ٚخثش تزنك انغهطح انثٛطشٚح انًشكضٚح

ٚعة ػهٗ انغهطح انثٛطشٚح انًشكضٚح أٌ ذوٕو تًعشد ذهوٛٓا ذظشٚػ االشرثاِ تاإلطاتح تذاء ذٕسو انذياؽ : 8الوادة 

 : اإلعلُعٙ ترطثٛن انرذاتٛش انرانٛح

 انوٛاو تثؽس دهٛن ؼٕل يظذس انؽٕٛاٌ انًشرثّ كّٛ يُز ٔالدّذ ؛ -

ػضل انؽٕٛاٌ انًشرثّ كّٛ ٔئسعانّ ئنٗ أهشب يعضسج يشاهثح ذرٕكش ػهٗ ذعٓٛضاخ االؼرلاظ تانًٕاد انـزائٛح  -

 انًثشدج ؛ ٔٚعة أٌ ٚكٌٕ انؽٕٛاٌ انًزكٕس يشكوا ترظشٚػ انًشٔس ٔتشٓادج طؽٛح نإلخثاس ؛

 ئذالف ؼهٛة انؽٕٛاٌ انًشرثّ كّٛ ؛ -

ظّ ئنٗ انًخرثش انًإْم انراتغ نّ انًكاٌ  - أخز انؼُٛاخ انالصيح نهرأكذ يٍ انًشع يٍ طشف تٛطش٘ انًعضسج ٕٔذ

ػغ ظصح انؽٕٛاٌ ٔظًٛغ تواٚاِ ذؽد انؽعض ػهٗ يغإٔنٛح انطثٛة انثٛطش٘ كٙ  انًشرثّ ٔظٕد انًشع كّٛ؛ ٕٔذ

 اَرظاس َرائط انرؽانٛم ؛

 .ٔػغ انًغرـهح انرٙ كاَد ذأٔ٘ انؽٕٛاٌ انًشرثّ كّٛ ذؽد انًشاهثح توشاس نؼايم انؼًانح أٔ اإلههٛى -

ٚعة أٌ ُٚض هشاس ػايم انؼًانح أٔ اإلههٛى انواػٙ تعؼم انًغرـهح ذؽد انًشاهثح ػهٗ ذطثٛن انرذاتٛش : 9الوادة 

 : انرانٛح



 كؽض ظًٛغ األتواس األطهٛح انًغرٕسدج ٔانًُرًٛح ئنٗ هطٛغ انًغرـهح ٔذؽذٚذْا ٔئؼظاؤْا ؛ -

يُغ خشٔض األتواس األطهٛح انًغرٕسدج أٔ انًرأطهح يٍ أتواس أطٛهح يغرٕسدج يٍ انًغرـهح، ٔػُذ االهرؼاء يٍ  -

 انًغرـهح األطهٛح ئرا ذى ششاء األتواس يؽهٛا ؛

انوٛاو تثؽس ٔتائٙ تـٛح ذؽذٚذ انؼُاطش انرٙ ًٚكٍ أٌ ذُوم ػذٖٔ ذٕسو انذياؽ اإلعلُعٙ ئنٗ انؽٕٛاٌ أٔ  -

 .انؽٕٛاَاخ انًشرثّ كٛٓا

ئرا شثرد اإلطاتح تذاء ذٕسو انذياؽ اإلعلُعٙ تؼذ ئظشاء ذؽانٛم كٙ يخرثش يإْم، اذخز ػايم اإلههٛى أٔ : 10الوادة 

انؼًانح انرٙ ذوغ كٛٓا انًغرـهح انًؼُٛح هشاسا تانرظشٚػ تاطاتح انًغرـهح انًزكٕسج، ٔتاػرثاسْا ذشكم خطشا ئرا 

 9كاٌ انوطٛغ انز٘ ذأّٔٚ ٚرؼًٍ ؼٕٛاَاخ أخشٖ يغرٕسدج، ٔرنك تؼذ ئظشاء انثؽس انًُظٕص ػهّٛ كٙ انًادج 

 .أػالِ تُاء ػهٗ اهرشاغ يٍ سئٛظ انًظهؽح انثٛطشٚح

 أػالِ تانُغثح ئنٗ 10ٚعة أٌ ُٚض هشاس ػايم انؼًانح أٔ اإلههٛى انًُظٕص ػهّٛ كٙ انًادج : 11الوادة 

 : انًغرـالخ انرٙ ًٚكٍ أٌ ذُوم انؼذٖٔ، ػهٗ ذطثٛن انرذاتٛش انرانٛح

هٛاو طثٛة تٛطش٘ ذاتغ نهًظهؽح انثٛطشٚح انًؽهٛح تٕػغ ػاليح ؿٛش هاتهح نهًؽٕ ػهٗ كم ؼٕٛاٌ يشرثّ  (أ

 تاطاترّ تذاء ذٕسو انذياؽ اإلعلُعٙ ؛

يُغ خشٔض األتواس األطٛهح انًغرٕسدج أٔ انًرأطهح يٍ ؼٕٛاَاخ أطٛهح يغرٕسدج يٍ ْزِ انًغرـهح نًذج عرح  (ب

 أشٓش تؼذ ذاسٚخ انرأكذ يٍ اإلطاتح تذاء ذٕسو انذياؽ اإلعلُعٙ يا ػذا ئرا كاَد يٕظٓح ئنٗ يزاتػ يشاهثح ؛

  يٍ ْزا انوشاس ؛8يؼانعح ْزِ انؽٕٛاَاخ ؼٍٛ االشرثاِ كٛٓا ٔكوا ألؼكاو انًادج  (ض

ئذالف ظصح ٔتواٚا انؽٕٛاٌ انًظاب تذاء ذٕسو انذياؽ اإلعلُعٙ انًورٕل كٙ انًزاتػ انًشاهثح تظٕسج يُرظًح  (د

 .ٔرنك ٔكن األعانٛة انًؼًٕل تٓا

 أػالِ 10ٚهـٗ هشاس ػايم انؼًانح أٔ اإلههٛى انواػٙ تانرظشٚػ تاإلطاتح انًُظٕص ػهّٛ كٙ انًادج : 12الوادة 

 .تًعشد أٌ ذؼرثش انغهطح انثٛطشٚح انًشكضٚح انًغرـهح انًؼُٛح ؿٛش يؼشػح إلطاتاخ ظذٚذج

ٚهـٗ هشاس ػايم انؼًانح أٔ اإلههٛى انواػٙ تٕػغ انًغرـهح انًؼُٛح ذؽد انًشاهثح ٔانًُظٕص ػهّٛ : 13الوادة 

 يٍ ْزا انوشاس تًعشد ػذو انرأكذ يٍ أ٘ ؼانح اشرثاِ ئطاتح تانذاء تؼذ ئظشاء انثؽس انًُظٕص ػهّٛ 9كٙ انًادج 

 .كٙ َلظ انًادج

 أػالِ، ذٕػغ انًغرـالخ انرٙ ذرٕاظذ تٓا كٙ ذاسٚخ ئظشاء انثؽس 13صٚادج ػهٗ أؼكاو انًادج : 14الوادة 

 يٍ ْزا انوشاس ؼٕٛاَاخ كاَد ذُرًٙ ئنٗ يغرـهح يٍ شأَٓا َوم انؼذٖٔ، ذؽد 9انًُظٕص ػهّٛ كٙ انًادج 

هٛى يغ ذطثٛن انرذاتٛش انًُظٕص ػهٛٓا كٙ انًادج   . يٍ ْزا انوشاس9انًشاهثح توشاس نؼايم ػًانح أٔ ئه

ٚرهوٗ كم يانك ذوٛذ تانرذاتٛش انًُظٕص ػهٛٓا أػالِ ذؼٕٚؼا ػٍ انخغائش انرٙ ذكثذْا تغثة هرم كم : 15الوادة 

ؼٕٛاٌ كٙ يغرـهرّ تـٛح يؽاستح داء ذٕسو انذياؽ اإلعلُعٙ، ًُٔٚغ انرؼٕٚغ انًزكٕس نًشب انًٕاشٙ تؼذ هرم 

 .انؽٕٛاٌ انًزكٕس

 : ذرى كٙ ذاسٚخ ػًهٛح انورم ذوذٚش هًٛح كم ؼٕٛاٌ ؼٙ يٍ نذٌ نعُح ذرأنق يٍ: 16الوادة 

 خثٛش ٚؼُّٛ يانك انؽٕٛاٌ ٔٚغرؽغٍ اخرٛاسِ يٍ تٍٛ أػؼاء ذؼأَٛح أٔ ظًؼٛح نًشتٙ انًٕاشٙ ؛ -

 تٛطش٘ انًعضسج ؛ -



 .تٛطش٘ انثهذج انرٙ ذًد كٛٓا يؼاُٚح انًشع -

يٍ هًٛرّ كًا ْٙ يؽذدج كٙ انًادج % 80ٚؽذد يوذاس انرؼٕٚغ انًًُٕغ نًانك كم ؼٕٛاٌ يورٕل ب : 17الوادة 

ٔئرا كاٌ يظذس انؽٕٛاٌ انًضيغ هرهّ يغرـهح نٓا عٕاتن يٍ ؼٛس اإلطاتح تذاء ذٕسو انذياؽ .  يٍ ْزا انوشاس16

 : اإلعلُعٙ، ٚخلغ يثهؾ انرؼٕٚغ ػهٗ انُؽٕ انرانٙ

ئرا ععهد ؼاالخ ئطاتح تذاء انذياؽ اإلعلُعٙ كٙ ْزِ انًغرـهح خالل انغُح انرٙ عثود ْزا انرؼٕٚغ ؼذدخ  -

 ؛ %60تانُغثح ب 

هرٍٛ عثورا يُػ ْزا  - ئرا ععهد ؼاالخ ئطاتح تذاء انذياؽ اإلعلُعٙ كٙ ْزِ انًغرـهح عُٕٚا خالل انغُرٍٛ ان

 .انرؼٕٚغ ، ذورم انؽٕٛاَاخ انًظاتح تانذاء يٍ ؿٛش أٌ ٚؽن نًانكٓا انًطانثح تأ٘ ذؼٕٚغ

ٚعة أال ٚلٕم يثهؾ  (05/11/2010  بخارٌخ 2986.10عذلج بقزار لوسٌز الفالحت والصٍذ البحزي رقن ) :18الوادة 

 دسْى ػٍ كم سأط يٍ انثوش يٍ 10.000 يٍ ْزا انوشاس 17 16ٔانرؼٕٚغ انًًُٕغ كًا ْٕ يؽذد كٙ انًادذٍٛ 

 انُٕع األطٛم يورٕل ؛

ٚورطغ انرؼٕٚغ انًزكٕس يٍ ؼغاب يذٚشٚح ذشتٛح انًٕاشٙ انًشطذ أليٕس خظٕطٛح انؽايم ػُٕاٌ  ئَوار "ٔ

 ."ٔؼًاٚح انوطٛغ

ٚعة أٌ ٚٓٛئ ػٍ كم ػًهٛح هرم ؼٕٛاٌ يٍ كظٛهح األتواس ذًد كٙ ئطاس يؽاستح داء ذٕسو انذياؽ : 19الوادة 

 : اإلعلُعٙ يهق نهرؼٕٚغ ٚرأنق يٍ انٕشائن انرانٛح

 يوشس تٛطش٘ يؼهم ترٕظّٛ انؽٕٛاٌ ئنٗ انًعاصس ؛ -

 يؽؼش تروذٚش هًٛح انؽٕٛاٌ انًزكٕس ؛ -

 يؽؼش هرم ٔئذالف انؽٕٛاٌ انًزكٕس ؛ -

 .يوشس نهرؼٕٚغ طادس ػٍ انٕصٚش انًكهق تانلالؼح -

ال ًُٚػ أ٘ ذؼٕٚغ ػٍ هرم ؼٕٛاٌ يظذسِ يغرـهح نى ذشاػٗ كٛٓا األؼكاو انرُظًٛٛح انًُظٕص ػهٛٓا : 20الوادة 

 .كٙ ْزا انوشاس

 .ٚغُذ ئنٗ يذٚش ذشتٛح انًٕاشٙ ذُلٛز ْزا انوشاس انز٘ ُٚشش كٙ انعشٚذج انشعًٛح: 21الوادة 

 

 .(2001 ًوفوبز 5 )1422 هي شعباى 19وحزر بالزباط فً 

 .إسواعٍل العلوي: اإلهضاء 

 


