
 1422  يٍ شعباٌ 19صادر فً  2019.01قزار نىسٌز انفالحت وانتًٍُت انقزوٌت وانًٍاِ وانغاباث رقى 

 .ٌتعهق بانتذابٍز انتكًٍهٍت وانخاصت نًحاربت داء انجذري انذي ٌصٍب األغُاو (2001 َىفًبز 5)

 

وسٌز انفالحت وانتًٍُت انقزوٌت وانًٍاِ وانغاباث، 

عثرًثش  19 ) 1397 شٕال 5انظادس فٙ  1.75.292تُاء ػهٗ انظٓٛش انششٚف انًؼرثش تًثاتح لإٌَ سلى 

 يُّ؛ 5تاذخار ذذاتٛش كفٛهح تذًاٚح انذٕٛاَاخ انذاجُح يٍ األيشاع انًؼذٚح ٔالعًٛا انفظم  (1977

انٛح ٔانخٕطظح ٔانغٛادح ،  ٔتؼذ اعرـالع سأ٘ ٔصٚش االلرظاد ٔاًن

 

 : قزر يا ٌهً

 

انتعزٌف   -  انجشء األول

 ٚؼرثش  :((05/11/2010)  بتارٌخ 2990.10عذنج بقزار نىسٌز انفالحت وانصٍذ انبحزي رقى )  األونى انًادة

 : دٕٛاَا يظاتا تذاء انجذس٘ ، كم دٕٛاٌ يٍ فظٛهح األغُاو أٔ انًاػض ٚذًم

أػشاػا يشػٛح يًٛضج نذاء انجذس٘ ػاُٚٓا تٛـش٘ أثُاء لٛايّ تًٓايّ ؛  -

 .أٔ ذى ذشخٛض ْزا انًشع يٍ نذٌ يخرثش تٛـش٘ ذاتغ نهٕصاسج انًكهفح تانفالدح أٔ ًْا يؼا -

دٕٛاَا ٚشرثّ فٙ إطاترّ تذاء انجذس٘ ، كم دٕٛاٌ يٍ فظٛهح األغُاو أٔ انًاػض ٚذًم أػشاػا ذذٛم 2 -

إنٗ داء انجذس٘ ٔذكٌٕ ػًهٛح انرشخٛض نهرأكذ يُّ جاسٚح ؛ 

دٕٛاَا يُمٕنح إنّٛ ػذٖٔ داء انجذس٘ ، كم دٕٛاٌ يٍ فظٛهح األغُاو أٔ انًاػض ٚؼٛش يغ دٕٛاٌ أٔ 3 -

 .ػذج دٕٛاَاخ ثثرد إطاترٓا تذاء انجذس٘

ٚؼرثش تؤسج نهًشع، كم لـٛغ ٚؼى دٕٛاَا أٔ ػذج دٕٛاَاخ يٍ فظٛهح األغُاو أٔ انًاػض : 2انًادة 

 .يظاتح تذاء انجذس٘

 

انتصارٌح  - انجشء انثاًَ

 ( 96  ص  2002 /17/01بتارٌخ   4970  رقى   ج ر )                



ٚجة ػهٗ كم يانك أٔ كم شخض ٚركفم، تأ٘ طفح كاَد، تشػاٚح أٔ دشاعح أغُاو أٔ ياػض : 3انًادة 

يظاتح أٔ ٚشرثّ فٙ إطاترٓا تذاء انجذس٘، أٌ ٚظشح تزنك ػهٗ انفٕس إنٗ انغهـح انًذهٛح اإلداسٚح 

ظهذح انثٛـشٚح انًذهٛح أٔ إنٗ ألشب تٛـش٘ خاص ٚرٕفش ػهٗ اَرذاب طذٙ  .ٔاًن

ٚرخز ػايم اإللهٛى أٔ انؼًانح، تُاء ػهٗ الرشاح يٍ انثٛـش٘ انًفرش سئٛظ انًظهذح انثٛـشٚح، : 4انًادة 

ٔٚثهغ ْزا . لشاسا تئػالٌ ٔجٕد داء انجذس٘ ٔٚذذد انًُـمح انرٙ ذـثك فٛٓا إجشاءاخ انًشالثح انظذٛح

 .انمشاس إنٗ جًٛغ انغهـاخ اإلداسٚح تاإللهٛى أٔ انؼًانح ٔكزا إنٗ ػًال األلانٛى أٔ انؼًاالخ انًجأسج

ٚجة ػضل ٔدجض انذٕٛاَاخ انًظاتح أٔ انًشرثّ فٙ إطاترٓا أٔ انًُمٕنح إنٛٓا ػذٖٔ يشع : 5انًادة 

 .انجذس٘ ذذد يغؤٔنٛح يانكٓا أٔ يالكٓا

ٚذشس تٛـش٘ انًظهذح انثٛـشٚح تٛاَا ذٕػٛذٛا فٙ كم تؤسج نهًشع دٕل انذٕٛاَاخ انًشٚؼح : 6انًادة 

ظاتح تانؼذٖٔ ٔٚذذدْا ٔٚمٕو تانفذٕص انؼشٔسٚح نهرشخٛض، ٔٚجة أٌ ذرخز ْزِ انرذاتٛش يثاششج  ٔاًن

 .فٕس يؼاُٚح انًشع

 

يزاقبت انًزض وانتهقٍح  - انجشء انثانث

 يٍ ْزا انمشاس، ٚجة ػُذ يؼاُٚح تؤسج نذاء 10ػالٔج ػهٗ انرذاتٛش انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انًادج : 7انًادة 

اػض انًظاتح تؼذٖٔ انًشع ذذد يشالثح ٔيغؤٔنٛح انثٛـش٘ سئٛظ  انجذس٘، ٔػغ األغُاو ٔاًن

 .انًظهذح انًذهٛح نًذج ثالثح أعاتٛغ ػهٗ األلم تؼذ لرم آخش دٕٛاٌ يظاب

ًُٚغ لثم سفغ : ( 05/11/2010  بتارٌخ 2990.10عذنج بقزار نىسٌز انفالحت وانصٍذ انبحزي رقى ) 8 انًادة

انمشاس انماػٙ تانرظشٚخ تٕجٕد انذاء، إدخال أغُاو أٔ ياػض إنٗ تؤسج انًشع، كًا ًُٚغ إخشاج انًٕاد 

ٔال ًٚكٍ إخشاج انًؼذاخ انًخظظح نرشتٛح . انؼهفٛح ٔأفششح انذٕٛاَاخ ٔتشاصْا يٍ تؤس انًشع

انًٕاشٙ ٔسػاٚرٓا َٔمهٓا يٍ انثؤسج لثم ذـٓٛشْا يغثما ٔفما نهششٔؽ انرمُٛح انظادسج ػٍ يذٚشٚح ذشتٛح 

 .انًٕاشٙ

ًٚكٍ أٌ ذمشس انغهـح انثٛـشٚح انًشكضٚح، انمٛاو تؼًهٛح انرهمٛخ ػذ داء انجذس٘ داخم أٔ دٕل : 9انًادة 

تؤسج انًشع أٔ ًْا يؼا، تُاء ػهٗ الرشاح يٍ سئٛظ انًظهذح انثٛـشٚح انًذهٛح ٔرنك دغة انظشٔف 

 .انٕتائٛح نهًشع

 

َاث وانتعىٌط عُها  - انجشء انزابع قتم انحٍىا

ٚرى تظفح إنضايٛح داخم انثالثح أٚاو انًٕانٛح نًؼاُٚح تؤسج داء انجذس٘ لرم ٔإذالف جًٛغ : 10انًادة 

ٔٚجة أٌ ذرى ْزِ انؼًهٛاخ . األغُاو أٔ انًاػض انرٙ ثثرد إطاترٓا أٔ ٚشرثّ فٙ إطاترٓا أٔ انذايهح نهؼذٖٔ

فٙ ألشب يجضسج يشالثح ذُمم إنٛٓا انذٕٛاَاخ يشفمح تشخظح انغًاح تانًشٔس ٚغهًٓا انثٛـش٘ سئٛظ 

ٔذشجغ سخظح انغًاح تانًشٔس إنٗ انًظهذح انثٛـشٚح انرٙ أطذسذٓا يشفمح . انًظهذح انثٛـشٚح انًذهٛح

 .تشٓادج ذثثد أٌ انذٕٛاَاخ لذ ذى لرهٓا ٔإذالفٓا



ٚرهمٗ كم يانك ذمٛذ تانرذاتٛش انًذذدج أػالِ ٔلاو ػهٗ َفمرّ ترـٓٛش دظائشِ، ذؼٕٚؼا ٚخظض : 11انًادة 

اػض انًظاتح تانذاء ًُٔٚخ انرؼٕٚغ انًزكٕس نًشتٙ . نًٕاجٓح انخغاسج انرٙ ذكثذْا تغثة لرم األغُاو ٔاًن

 . يٍ ْزا انمشاس15انًاشٛح تؼذ ػًهٛح لرم انذٕٛاٌ ٔذٓٙء يهف انرؼٕٚغ انًُظٕص ػهّٛ فٙ انًادج 

 : ٚرى فٙ ذاسٚخ لرم انذٕٛاَاخ، ذمذٚش لًٛح كم دٕٛاٌ دٙ يٍ نذٌ نجُح ذرأنف يٍ: 12انًادة 

خثٛش ٚؼُّٛ انًانك، ٔٚغرذغٍ اخرٛاسِ يٍ تٍٛ أػؼاء ذؼأَٛح أٔ جًؼٛح نًشتٙ انًاشٛح ؛  -

تٛـش٘ انًجاصس ؛  -

 .تٛـش٘ سئٛظ انًظهذح انثٛـشٚح انراتؼح نٓا انثهذج انرٙ ذًد فٛٓا يؼاُٚح انًشع -

يٍ لًٛح انذٕٛاٌ، كًا ْٙ % 80ٚذذد يمذاس انرؼٕٚغ انًًُٕح نًانك كم دٕٛاٌ ذى لرهّ تـ : 13انًادة 

أيا إرا كاٌ يظذس انذٕٛاٌ انًضيغ لرهّ يغرغهح نٓا عٕاتك فٙ يشع .  يٍ ْزا انمشاس12يذذدج فٙ انًادج 

 : انجذس٘، فٛرى ذخفٛغ ْزا انًثهغ ػهٗ انشكم انرانٙ

إرا عجهد كزنك داالخ يٍ يشع انجذس٘ فمؾ خالل انغُح انرٙ عثمد انرؼٕٚغ، دذدخ انُغثح تـ  -

؛  60%

إرا عجهد كزنك داالخ يٍ يشع انجذس٘ عُٕٚا خالل انغُرٍٛ انهرٍٛ عثمرا ذمذٚى انرؼٕٚغ، دذدخ  -

؛  %40انُغثح تـ 

إرا عجهد كزنك داالخ يٍ يشع انجذس٘ عُٕٚا خالل انثالز عُٕاخ انرٙ عثمد ذمذٚى انرؼٕٚغ، ٚرى  -

 .لرم انذٕٛاَاخ انرٙ ثثرد إطاترٓا تًشع انجذس٘ يٍ غٛش أٌ ٚذك نهًانك انًـانثح تأ٘ ذؼٕٚغ

ال ًٚكٍ أٌ : (05/11/2010  بتارٌخ 2990.10عذنج بقزار نىسٌز انفالحت وانصٍذ انبحزي رقى ) 14انًادة 

 :  يٍ ْزا انمشاس13 12ٔٚفٕق يثهغ انرؼٕٚغ انًًُٕح ٔفما نهًادذٍٛ 

دسْى ػٍ كم سأط يٍ األغُاو يؼذ نإلَغال يٍ انُٕع األطٛم يغجم فٙ كراب عالنح انُٕع ؛  1500 –

دسْى ػٍ كم سأط يٍ األغُاو يؼذ نإلَغال يٍ انُٕع األطٛم غٛش يغجم فٙ كراب عالنح  1000 –

انُٕع ؛ 

دسْى ػٍ كم سأط آخش يٍ األغُاو ؛  500 –

 .دسْى ػٍ كم سأط يٍ انًاػض 400 –

إَمار "ٔٚمرـغ ْزا انرؼٕٚغ يٍ دغاب يذٚشٚح ذشتٛح انًٕاشٙ انًشطذ أليٕس خظٕطٛح ٔانذايم ػُٕاٌ 

 ."ٔدًاٚح انمـٛغ

ٚجة أٌ  :(05/11/2010  بتارٌخ 2990.10عذنج بقزار نىسٌز انفالحت وانصٍذ انبحزي رقى ) 15انًادة 

ذٓٙء ػٍ كم ػًهٛح لرم سأط يٍ األغُاو أٔ انًاػض، ذًد فٙ إؿاس يذاستح يشع انجذس٘ يهف 

 : نهرؼٕٚغ ٚركٌٕ يٍ انٕثائك انرانٛح

شٓادج تٛـشٚح ذثثد أٌ انذٕٛاٌ انًضيغ لرهّ يظاب تانًشع أٔ يشرثّ فّٛ أٔ يُمٕنح إنّٛ انؼذٖٔ ؛  -



يذؼش نرمذٚش لًٛح انذٕٛاٌ انًزكٕس ؛  -

يذؼش لرم انذٕٛاٌ يؤشش ػهّٛ تظفح لإََٛح يٍ نذٌ تٛـش٘ انًجاصس ؛  -

شٓادج ذـٓٛش انذظائش انرٙ ذأٔ٘ انمـٛغ يظذس انذٕٛاٌ انًمرٕل ؛  -

 .يمشس نهرؼٕٚغ طادس ػٍ انٕصٚش انًكهف تانفالدح -

 : ال ذخٕل انذك فٙ أ٘ ذؼٕٚغ: 16انًادة 

لرم دٕٛاٌ فٙ يكاٌ نهرشـٛح أٔ خاسج يجضسج خاػؼح نهًشالثح تظفح لإََٛح ؛ 1 -

لرم دٕٛاٌ يظذسِ يغرغهح نى ذشاػٗ فٛٓا تشكم ذاو انرذاتٛش انظذٛح ٔانـثٛح انًُظٕص ػهٛٓا فٙ 2 -

انُظٕص انجاس٘ تٓا انؼًم، ٔالعًٛا فٙ دانح سفغ يشتٙ انًاشٛح ذهمٛخ لـٛؼّ ػذ يشع انجذس٘ ؛ 

 . يٍ ْزا انمشاس10لرم انذٕٛاٌ تؼذ اَظشاو اٜجال انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انًادج 3 -

 

 رفع انقزار انقاظً باإلعالٌ عٍ انًزض - انجشء انخايس

ٚؼهٍ ػٍ سفغ ذذاتٛش انًشالثح انظذٛح تمشاس نؼايم انؼًانح أٔ اإللهٛى، تُاء ػهٗ الرشاح يٍ : 17انًادة 

سئٛظ انًظهذح انثٛـشٚح انًذهٛح ثالثح أعاتٛغ تؼذ لرم آخش دٕٛاٌ يظاب ٔذـٓٛش انًؼذاخ ٔاألياكٍ انرٙ 

 .ًٚكٍ أٌ ذأٔ٘ انؼذٖٔ

 .ٚغُذ إنٗ يذٚش ذشتٛح انًٕاشٙ ذُفٛز ْزا انمشاس انز٘ ُٚشش فٙ انجشٚذج انشعًٛح: 18انًادة 

 

 .(2001 َىفًبز 5 )1422 يٍ شعباٌ 19وحزر بانزباغ فً 

 .إسًاعٍم انعهىي: اإليعاء 

 


