
( 2013 ًىفوثر 21 )1435 هي هحرم 17 صادر ف2271.13ًقرار لىزٌر الفالحح والصٍذ الثحري رقن 

 .ٌرعلق تالرذاتٍر الركوٍلٍح الخاصح لوحارتح داء الكلة عٌذ الحٍىاًاخ

 

( 16، ص 2014 ٌٌاٌر 2 ترارٌخ 6218ج ر   رقن )

 

 وزٌر الفالحح والصٍذ الثحري،

 

( 1977 ؽرٕثش 19 )1397 ؽٛاي 5 اٌقادس فٟ 1.75.292تٕاء ػٍٝ اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف تّصاتح لأْٛ سلُ 

 6 5ٚ 3ٚاٌّرؼٍك تاذخار اٌرذات١ش اٌىف١ٍح تذّا٠ح اٌذ١ٛأاخ اٌذاجٕح ِٓ األِشاك اٌّؼذ٠ح، ٚال ع١ّا اٌفقٛي 

ِٕٗ؛ 

 

 اٌمامٟ تئدذاز اٌّىرة اٌٛىٕٟ ٌٍغالِح اٌقذ١ح ٌٍّٕرجاخ اٌغزائ١ح اٌقادس ترٕف١زٖ 25.08ٚػٍٝ اٌمأْٛ سلُ 

 ِٕٗ، 2، ٚال ع١ّا اٌّادج (2009 فثشا٠ش 18 )1430 ِٓ ففش 22 تراس٠خ 1.09.20اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف سلُ 

 

 

: قرر ها ٌلً 

 

 

أحكام عاهح - الثاب األول 

 

 ٠جة أْ ٠َُٛدع، فٛسا، اٌرقش٠خ تذاء اٌىٍة اٌزٞ ٠ق١ة ج١ّغ أٔٛاع اٌذ١ٛأاخ ٚاٌزٞ ٠ٕجضٖ، :الوادج األولى

، األؽخاؿ 1.75.292 ِٓ اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف تّصاتح لأْٛ اٌّؾاس إ١ٌٗ أػالٖ سلُ 3ىثما ٌّمرن١اخ اٌفقً 

إٌّقٛؿ ػ١ٍُٙ فٟ اٌفقً اٌّزوٛس ٚوزا اٌث١اىشج اٌّفرؾْٛ تاٌّخرثشاخ خالي اٌرؾخ١ـ، ٌذٜ اٌّقٍذح 

اٌث١يش٠ح اٌراتؼح ٌٍّىرة اٌٛىٕٟ ٌٍغالِح اٌقذ١ح ٌٍّٕرجاخ اٌغزائ١ح اٌراتغ ٌٙا ِىاْ ذٛاجذ اٌذ١ٛاْ اٌّقاب 

. أٚ اٌّؾىٛن فٟ إفاترٗ تذاء اٌىٍة

 

٠ٚجة أْ ٠ث١ٓ ٘زا اٌرقش٠خ ٠ٛ٘ح ِاٌه اٌذ١ٛاْ أٚ اٌؾخـ اٌّىٍف تٗ ٚأْ ٠رنّٓ اٌث١أاخ اٌرٟ ذّىٓ ِٓ 

. اٌرؼشف ػٍٝ اٌذ١ٛاْ اٌّزوٛس ٚػٍٝ ٚدذج اٌرشت١ح اٌرٟ ٠ٕرّٟ إ١ٌٙا، ػٕذ االلرناء

َُّغٍُ ٌٙزا اٌغشك ِٓ لثً ِقٍذح اٌّىرة اٌٛىٕٟ ٌٍغالِح اٌقذ١ح ٌٍّٕرجاخ  ٠ٚجة أْ ٠ؼذ ٚفك إٌّٛرض اٌ

. اٌغزائ١ح اٌغاٌفح اٌزوش

 ِٓ اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف تّصاتح لأْٛ اٌغاٌف 5 ذؾًّ اٌرذات١ش اٌرى١ٍ١ّحاٌخافح اٌّؾاس إ١ٌٙا فٟ اٌفقً  :2لوادج ا

: ، تإٌغثح ٌذاء اٌىٍة ػٕذ اٌذ١ٛأاخ1.75.292اٌزوش سلُ 

ذٍم١خ اٌذ١ٛأاذاٌٛلائٟ مذداء اٌىٍة؛  (1

 اٌىؾف ػٓ داء اٌىٍة ؛ (2

ِشالثح ٚلرً اٌذ١ٛأاخ اٌّؾرثٗ فٟ إفاترٙاأٚ اٌّقاتحتذاء اٌىٍة؛  (3

. ِذاستح ؽشٚد تؼل اٌذ١ٛأاخ األ١ٌفح (4

 

ػٕذ ذيث١ك اٌرذات١ش اٌّؾاس إ١ٌٙا أػالٖ، ٠جة ػٍٝ ِاٌىٟ أٚ دائضٞ اٌذ١ٛأاخ اذخار، ذذد ِغؤ١ٌٚرُٙ، وً 

االجشاءاخ اٌنشٚس٠ح اٌرٟ ذّىٓ ِٓ اٌّغاػذج ػٍٝ إٔجاص اٌرذات١ش اٌّزوٛسج، ٚال ع١ّا مّاْ ذصث١د 

.   د١ٛأاذُٙ

 

 



 :٠شاد، فٟ ِذٌٛي ٘زا اٌمشاس، تاٌّقيٍذاخ اٌرا١ٌح ِا ٠ٍٟ  :3الوادج 

؛ وً د١ٛاْ ذُ وؾف داء اٌىٍة ػٕذٖ، ىثما ٌّمرن١اخ ٘زا اٌمشاس: حٍىاى ثثرد إصاتره تذاء الكلة( 1

 :حٍىاى هشرثه فً إصاتره تذاء الكلة (2

وً د١ٛاْ دغاط ٌذاء اٌىٍة ٠ذًّ أػشاما ذٛدٟ تذاء اٌىٍة ٚال ٠ّىٓ ستيٙا تى١ف١ح ِؤوذج تّشك  ( أ

آخش؛ أٚ 

وً د١ٛاْ دغاط ٌذاء اٌىٍة، فٟ أٞ ِىاْ واْ، ػل أٚ خذػ ؽخقا أٚ د١ٛأا تذْٚ عثة ٚامخ  ( ب

ٚخالفا ٌغٍٛوٗ االػر١ادٞ؛ 

 : حٍىاى هصاب تذاءالكلة (3

وً د١ٛاْ دغاط ٌذاء اٌىٍة، ذؼشك ٌٍؼل أٚ ٌٍخذػ ِٓ ىشف د١ٛاْ شثرد إفاترٗ تذاء اٌىٍة؛  ( أ

أٚ 

وً د١ٛاْ الدُ واْ ػٍٝ اذقاي تذ١ٛاْ شثرد إفاترٗ تذاء اٌىٍة ٚاٌزٞ ذىْٛ فشم١حإفاترٗ تذاء  ( ب

 اٌىٍة ٚاسدج؛

: حٍىاى هوكي إصاتره تذاء الكلة( 4

وً د١ٛاْ دغاط ٌذاء اٌىٍة، ذؼشك ٌٍؼل أٚ ٌٍخذػ ِٓ ىشف د١ٛاْ ِؾرثٗ فٟ إفاترٗ تذاء  ( أ

اٌىٍة؛ أٚ 

وً د١ٛاْ الدُ واْ ػٍٝ اذقاي تذ١ٛاْ ِؾرثٗ إفاترٗ تذاء اٌىٍة ٚاٌزٞ ذىْٛ فشم١ح إفاترٗ تذاء  ( ب

اٌىٍة ٚاسدج؛ أٚ 

 شثرد إفاترٗ تذاء اٌىٍة؛وً د١ٛاْ غ١ش الدُ دغاط ٌذاء اٌىٍة، واْ ػٍٝ اذقاي تذ١ٛاْ ( ض

وً د١ٛاْ دغاط ٌذاء اٌىٍة لاَ، فٟ أٞ ِىاْ واْ، تؼل أٚ خذػ ؽخـ أٚ : حٍىاى ٌعض أو ٌخذش(5

 د١ٛاْ داجٓ أٚ د١ٛاْ ِرٛدؼ ذُ ذذج١ٕٗ أٚ دثغٗ؛

: حٍىاى ضال أو فً حالح شرود (6

وً د١ٛاْ أ١ٌف ٚجذ فٟ اٌؾاسع اٌؼاَ تذْٚ داسط، ِرشٚن ٌغش٠ضذٗ، ٠ؼرثش د١ٛاْ ماي؛  ( أ

وً د١ٛاْ أ١ٌف تذْٚ داسط، ٚجذ ػٍٝ ِغافح ذض٠ذ ػٓ أٌف ِرش ِٓ ِٕضي ِاٌىٗ أٚ دائضٖ أٚ  ( ب

ِىاْ د١اصذٗ، ٠ؼرثش فٟ داٌح ؽشٚد، إال إرا شثد أْ ِاٌىٗ أٚ دائضٖ لاَ تىً اإلجشاءاخ اٌّّىٕح ِٓ 

 .أجً اٌؼصٛس ػ١ٍٗ ٚاعرشجاػٗ، تّا فٟ رٌه تؼذ االٔرٙاء ِٓ ػ١ٍّح اٌق١ذ

 

 ذلقٍح الحٍىاًاخ الىقائً ضذ داء الكلة- الثاًً الثاب

 

٠جة ػٍٝ ِاٌىٟ أٚ دائض٠اٌذ١ٛأاخ اٌالدّح األ١ٌفح أٚ اٌّذجٕح أٚ اٌّذثٛعح أْ ٠مِٛٛا  ترٍم١خ :  4الوادج 

 . د١ٛأاذُٙ اٌرٟ ٠ض٠ذ ػّش٘ا ػٓ شالشح أؽٙش مذ داء اٌىٍة

 

٠جة أْ ذرُ ػ١ٍّح اٌرٍم١خ ٚفك اٌؾشٚه إٌّقٛؿ ػ١ٍٙا فٟ سخقح ػشك اٌٍماح اٌّغرؼًّ فٟ اٌغٛق ِٓ 

:  ىشف

ت١اىشج اٌّىرة اٌٛىٕٟ ٌٍغالِح اٌقذ١ح ٌٍّٕرجاخ اٌغزائ١ح ٚ، فٟ إىاس دّالخ اٌرٍم١خ مذ داءاٌىٍة،  (1

ذم١ٕٟ ذشت١ح اٌّٛاؽٟ اٌراتؼ١ٓ ٌٍّىرثاٌٛىٕٟ ٌٍغالِح اٌقذ١ح ٌٍّٕرجاخ اٌغزائ١حٚاٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ ذذد 

ِغؤ١ٌٚح اٌث١اىشج اٌّزوٛس٠ٓ؛  

اٌث١اىشج اٌراتؼ١ٓ ٌٍمياع اٌخاؿ اٌذاف١ٍٓ ػٍٝ االٔرذاب اٌقذٟ؛  (2

اٌث١اىشج األعاذزج ٚاٌث١اىشج اٌيٍثح داخً اٌّؤعغاخ اٌرؼ١ّ١ٍح اٌز٠ٓ ٠ؼٍّٛٔرذد ِغؤ١ٌٚح اٌث١اىشج  (3

. األعاذزج اٌّزوٛس٠ٓ



 

٠جة أْ ذغجً وً ػ١ٍّح ذٍم١خ مذ داء اٌىٍة ػٍٝ دفرش فذٟ ٠ؼذ ٌٙزا اٌغشك تإٌغثح ٌىً د١ٛاْ ٠ٚث١ٓ، 

. ػٍٝ اٌخقٛؿ، ٠ٛ٘ح اٌّاٌه ٚت١أاخ ذؼش٠ف اٌذ١ٛاْ ٚوزا اعُ اٌٍماح اٌّغرؼًّ ٚسلُ دقرٗ

 

الكشف عي داء الكلة عٌذ الحٍىاًاخ - الثالث الثاب 

: ذرىْٛ اٌؼ١ٕاخ اٌّأخٛرج ِٓ أجً اٌىؾف،فٟ اٌّخرثش،ػٓ ٚجٛد داء اٌىٍة ػٕذ اٌذ١ٛأاخ ِٓ   :5الوادج 

 و١ٍٛغشاِاخ؛ 5اٌجصح واٍِح،تإٌغثح ٌٍذ١ٛأاخ اٌقغ١شج اٌرٟ ٠مً ٚصٔٙا ػٓ  .1

 ؛( و١ٍٛغشاِا40اٌرٟ ٠مً ٚصٔٙا ػٓ )اٌشأط تأوٍّٗ، تإٌغثح ٌٍذ١ٛأاخ اٌالدّح األ١ٌفح  .2

 . اٌّخ تأوٍّٗ، تإٌغثح ٌٍذ١ٛأاخ اٌّجرشج ٚاٌخ١ٍ١اخ ٚاٌجّاي ٚاٌخٕاص٠ش ٚاٌذ١ٛأاخ اٌىث١شج األخشٜ .3

 

:  ٠جة أْ ذؤخز ٘زٖ اٌؼ١ٕاخ ِٓ اٌذ١ٛأاخ

اٌّؾرثٗ فٟ إفاترٙا تذاء اٌىٍة ٚا١ٌّرح خالي فرشج اٌّالدظح؛   ( أ

 ِٓ ٘زا اٌمشاس؛ 11 9ٚ 8ٚاٌرٟ ذُ لرٍٙا ٚفك اٌؾشٚه إٌّقٛؿ ػ١ٍٙا فٟ اٌّٛاد ( ب

. اٌرٟ ٚجذخ ١ِرح فٟ ظشٚف ات١ذ١ٌِٛٛج١ح ذٛدٟ تاالؽرثاٖ،تؾذج، فٟ ٚجٛد داء اٌىٍة ( ض

 

٠ؤً٘ اٌث١اىشج ٚذم١ٕٛ ذشت١ح اٌّٛاؽٟ اٌراتؼْٛ ٌٍّىرة اٌٛىٕٟ ٌٍغالِح اٌقذ١ح ٌٍّٕرجاخ اٌغزائ١ح  : 6الوادج 

ٚاٌث١اىشج اٌراتؼْٛ ٌٍمياع اٌخاؿ اٌّرٛفشْٚ ػٍٝ االٔرذاب اٌقذٟ، ألخز اٌؼ١ٕاخ اٌنشٚس٠ح ِٓ اٌذ١ٛأاخ 

.  اٌّؾرثٗ فٟ إفاترٙا أٚ اٌّقاتحأٚ اٌّمرٌٛح لقذ إٔجاص اٌىؾف ػٓ ٚجٛد داء اٌىٍثأٚ ذأو١ذٖ

 

٠جة أْ ذشعً اٌؼ١ٕاخ، ذذد ِغؤ١ٌٚح سئ١ظ اٌّقٍذح اٌث١يش٠ح اٌراتؼح ٌٍّىرة اٌٛىٕٟ ٌٍغالِح اٌقذ١ح 

: ِىاْ أخز اٌؼ١ٕاخ اٌّزوٛسج إٌٝ أدذ اٌّخرثشاخ ا٢ذ١حاٌراتغ ٌٙإٌٍّرجاخ اٌغزائ١ح 

 اٌّخرثشاخ اٌج٠ٛٙح ٌٍرذا١ًٌ ٚاألتذاز اٌراتؼح ٌٍّىرة اٌٛىٕٟ ٌٍغالِح اٌقذ١ح ٌٍّٕرجاخ اٌغزائ١ح؛  (1

لغُ اٌق١ذٌح ٚاٌّذخالخ اٌث١يش٠ح اٌراتغ ٌٍّىرة اٌٛىٕٟ ٌٍغالِح اٌقذ١ح ٌٍّٕرجاخ اٌغزائ١ح ؛   (2

اٌّخرثش اٌراتغ ٌٛدذج ا١ٌّىشٚت١ٌٛٛج١ا ٚاألِشاك اٌّؼذ٠ح اٌراتغ ٌّؼٙذ اٌذغٓ اٌصأٟ ٌٍضساػح  (3

ٚاٌث١يشج؛ 

اٌّخرثش اٌراتغ ٌٛدذج ػٍُ األٔغجح ٚاٌرؾش٠خ اٌذاخٍٟ اٌّشمٟ اٌراتغ ٌّؼٙذ اٌذغٓ اٌصأٟ ٌٍضساػح  (4

ٚاٌث١يشج؛  

وً ِخرثش آخش ِشخـ ٌٗ ٌٙزا اٌغشك ِٓ ىشف اٌّذ٠ش اٌؼاَ ٌٍّىرة اٌٛىٕٟ ٌٍغالِح اٌقذ١ح  (5

. ٌٍّٕرجاخ اٌغزائ١ح

 

" NM ISO/CEI 17025"٠غٍُ اٌرشخ١ـ اٌّؾاس إ١ٌٗ أػالٖ إٌٝ اٌّخرثشاخ اٌرٟ ذغرج١ة ٌّؼ١اس 

وّا ذّد اٌّقادلح ػ١ٍٗ تمشاس ٚص٠ش " اٌّريٍثاخ اٌؼاِح اٌّرؼٍمح تاخرقاؿ ِخرثشاخ اٌّؼا٠شج ٚاٌرجاسب"

أٚ  (2006 فثشا٠ش 27 )1427 ِٓ ِذشَ 28 اٌقادس فٟ 406.06اٌقٕاػح ٚاٌرجاسج ٚذأ١ً٘ االلرقاد سلُ 

وً ِٛاففح ل١اع١ح ِّاشٍح ذذً ِذٍٗ ٚوزا ٌٍّٛاففاخ اٌخافح اٌرٟ ٠مش٘ا اٌّذ٠ش اٌؼاَ ٌٍّىرة اٌٛىٕٟ 

. ٌٍغالِح اٌقذ١ح ٌٍّٕرجاخ اٌغزائ١ح اػرثاسا ٌّريٍثاخ اٌؼ١ٕاخ

 

٠ٛدع ىٍة اٌرشخ١ـ ٌذٜ اٌّقٍذح اٌث١يش٠ح اٌّذ١ٍح اٌراتؼح ٌٍّىرة اٌٛىٕٟ ٌٍغالِح اٌقذ١ح ٌٍّٕرجاخ 

اٌغزائ١ح، ِشفٛلا تٍّف ٠رىْٛ ِٓ اٌّغرٕذاخ ٚاٌٛشائك اٌرٟ ذّىٓ ِٓ اٌرؼشف ػٍٝ فادة اٌيٍة ٚاٌرأوذ ِٓ 



 أٚ وً ِٛاففح ل١اع١ح ِّاشٍح ذذً ِذٍٗ ٌٍّٚٛاففاخ NM ISO/CEI 17025اعرجاتح اٌّخرثش ٌٍّؼ١اس 

. اٌخافح اٌّؾاس إ١ٌٙا أػالٖ

 

٠رُ عذة ٘زا اٌرشخ١ـ ػٕذِا ذصثد اٌّقٍذح اٌّزوٛسج، ػمة ص٠اسج ذمَٛ تٙا إٌٝ ػ١ٓ اٌّىاْ، أْ اٌّخرثش 

 أٚ وً ِٛاففح ل١اع١ح ِّاشٍح NM ISO/CEI 17025اٌّغرف١ذ ِٕٗ ٌُ ٠ؼذ ٠غرج١ة ٌٍّؼ١اس اٌغاٌف اٌزوش 

. ذذً ِذٍٗ أٚ ٌٍّٛاففاخ اٌخافح اٌغاٌفح اٌزوش

هراقثح الحٍىاًاخ الوشرثه فً إصاترها تذاء الكلة أو الوصاتح تهىقرلها – الثاب الراتع 

 

٠جة أْ ٠خنؼىً د١ٛاْ الدُ ٠ؾرثٗ فٟ إفاترٗ تذاء اٌىٍثٍّشالثح، ػٍٝ ٔفمح ِاٌىٗ أٚ دائضٖ،  : 7الوادج 

ِىاْ اٌراتغ ٌٙات١يشٞ اٌّقٍذح اٌث١يش٠ح اٌّذ١ٍح اٌراتؼح ٌٍّىرة اٌٛىٕٟ ٌٍغالِح اٌقذ١ح ٌٍّٕرجاخ اٌغزائ١ح 

ذٛاجذ اٌذ١ٛاْ اٌّزوٛس أٚ ت١يشٞ ذاتغ ٌٍمياع اٌخاؿ ٚدافً ػٍٝ االٔرذاب اٌقذٟ خالي ِذج خّغح 

ػؾشج ٠ِٛا، ػٕذِا ٠رؼٍك األِش تذ١ٛاْ الدُ أ١ٌف ٚشالش١ٓ ٠ِٛا، ػٕذِا ٠رؼٍك األِش تذ١ٛاْ الدُ ِرٛدؼ ذُ 

 .ذذج١ٕٗ أٚ دثغٗ،ذذرغة اترذاء ِٓ ذاس٠خ االؽرثاٖ فٟ إفاترٗ تذاء اٌىٍة

 

ٚفٟ داٌح . ذرُ ِشالثح اٌذ١ٛاْ تيٍة ٚػٍٝ ٔفمح ِاٌىٗ أٚ دائضٖ اٌزٞ ٠جة ػ١ٍٗ أْ ٠م١ذٖ فٟ ِىاْ ِؼضٚي

اِرٕاع ِاٌه اٌذ١ٛاْ اٌّؾرثٗ فٟ إفاترٗ تذاء اٌىٍة أٚ دائضٖ ػٓ ٘زٖ اٌّشالثح، ذمَٛ اٌغٍيح اإلداس٠ح 

 .اٌّخرقح، ىثما ٌٍرٕظ١ُ اٌجاسٞ تٗ اٌؼًّ، ذٍمائ١ا تئ٠ذاع ٘زا اٌذ١ٛاْ فٟ اٌّذجض ػٍٝ ٔفمح ِاٌىٗ أٚ دائضٖ

 

ذرنّٓ ٘زٖ اٌّشالثح إجثاس٠ح إخناع اٌذ١ٛاْ ِٓ ىشف اٌّاٌه أٚ اٌذائض، عٛاء ذُ ذٍم١ذٗ أَ ال، ٌصالشح 

اٌراتغ ص٠اساخ ٠مَٛ تٙا ت١يشٞ اٌّقٍذح اٌث١يش٠ح اٌراتؼح ٌٍّىرة اٌٛىٕٟ ٌٍغالِح اٌقذ١ح ٌٍّٕرجاخ اٌغزائ١ح 

.  ِىاْ ذٛاجذ اٌذ١ٛاْ اٌّزوٛس أٚ ت١يشٞ ذاتغ ٌٍمياع اٌخاؿ دافً ػٍٝ االٔرذاب اٌقذٌٟٙا

 

ذرُ اٌض٠اسج األٌٚٝ فٟ غنْٛ أستؼح ٚػؾشْٚ عاػح تؼذاالؽرثاٖ ف١ئفاترٗ تذاء اٌىٍة، ٚاٌصا١ٔح فٟ ا١ٌَٛ 

اٌغاتغ، ػٍٝ أتؼذ ذمذ٠ش، اٌّٛاٌٟ ٌٍض٠اسج األٌٚٝ؛ ت١ّٕا ذرُ اٌض٠اسج اٌصاٌصح خالي ا١ٌَٛ اٌخاِظ ػؾش اٌّٛاٌٟ 

ٌٍض٠اسج األٌٚٝ ػٕذِا ٠رؼٍك األِش تذ١ٛاْ الدُ أ١ٌف أٚ خالي ا١ٌَٛ اٌصالش١ٓ ػٕذِا ٠رؼٍك األِش تذ١ٛاْ الدُ 

. ِرٛدؼ ذُ ذذج١ٕٗ أٚ دثغٗ

 

٠ذشس اٌث١يشٞ اٌزٞ ٠مَٛ تاٌض٠اسج، تؼذ وً ص٠اسج ِٓ اٌض٠اسذ١ٓ األ١١ٌٚٓ، ؽٙادج فذ١ح ِؤلرح ذصثد أْ 

٠ُٚؼذ، ػمة اٌض٠اسج اٌصاٌصح، اٌث١يش٠اٌّزوٛس . اٌذ١ٛاْ ال ٠ُظٙش خالي اٌض٠اسج أ٠ح أػشاك ذٛدٟ تذاء اٌىٍة

ؽٙادج فذ١ح ٔٙائ١ح ذصثد أْ اٌذ١ٛاْ اٌّٛمٛع ذذد اٌّشالثح، ٌُ ٠ُظٙش فٟ أٞ ٚلد ِٓ األٚلاخ أػشاما 

 .ذٛدٟ تذاء اٌىٍة

 

، خالي فرشج اٌّشالثح، ٌّاٌه اٌذ١ٛاْ أٚ دائضٖ، أْ ٠رخٍٝ ػٕٗ ألٞ عثة واْ، أٚ ٠ٍمذٗ أٚ ال ٠ّىٓ : 8الوادج 

٠ؼًّ ػٍٝ ذٍم١ذٗ مذ داء اٌىٍة، أٚ ٠خنؼٙأٚ ٠ؼًّ ػٍٝ إخناػٗ ٌؼالض ِٓ ؽأٔٗ أْ ٠ذجة األػشاك 

اٌرٟ ذٛدٟ تذاء اٌىٍة، أٚ ٠مرٍٗ أٚ ٠ؼًّ ػٍٝ لرٍٗ، دْٚ ذشخ١ـ ِٓ ت١يشٞ اٌّقٍذح اٌث١يش٠ح اٌّذ١ٍح 

اٌراتؼح ٌٍّىرة اٌٛىٕٟ ٌٍغالِح اٌقذ١ح ٌٍّٕرجاخ اٌغزائ١ح أٚ ت١يشٞ ذاتغ ٌٍمياع اٌخاؿ دافً ػٍٝ 

. االٔرذاب اٌقذٟ

 



غ١ش أ١ّٙٔىٓ، تإٌغثح ٌٍذ١ٛأاخ اٌالدّح اٌّؾرثٗ فٟ إفاترٙا تذاء اٌىٍة ٚاٌرٟ ذؾىً خيشا ػٍٝ األؽخاؿ 

أٚ إرا ٌُ ذغّخ اٌظشٚف تاٌرٕف١ز اٌفؼٍٟ ٚاٌفٛسٞ ٌج١ّغ ذذات١ش اٌّشالثح إٌّقٛؿ ػ١ٍٙا فٟ ٘زا اٌمشاس، أْ 

 أػالٖ تمرً اٌذ١ٛأاخ اٌّزوٛسج، تالرشاح ِٓ سئ١ظ اٌّقٍذح 7ذأِش اٌغٍيح اإلداس٠ح اٌّؾاس إ١ٌٙا فٟ اٌّادج 

. ِىاْ ذٛاجذ اٌذ١ٛأاخ اٌّؼ١ٕحاٌراتغ ٌٙااٌث١يش٠ح اٌراتؼح ٌٍّىرة اٌٛىٕٟ ٌٍغالِح اٌقذ١ح ٌٍّٕرجاخ اٌغزائ١ح 

 

فٟ داٌح ٘شٚب أٚ ٔفٛق اٌذ١ٛاْ اٌّٛمٛع ذذد اٌّشالثح، ٠رؼ١ٓ ػٍٝ ِاٌىٗ أٚ دائضٖ أْ ٠خثش فٛسا 

اٌّقٍذح اٌث١يش٠ح اٌراتؼح ٌٍّىرة اٌٛىٕٟ ٌٍغالِح اٌقذ١ح ٌٍّٕرجاخ اٌغزائ١ح ٚاٌغٍيح اإلداس٠ح اٌّزوٛسذ١ٓ 

. أػالٖ

 

وً د١ٛاْ الدُ أ١ٌف أٚ تمرً اٌغٍيح اإلداس٠ح اٌّخرقح، ىثما ٌٍرٕظ١ُ اٌجاسٞ تٗ اٌؼًّ،ذأِش : 9الوادج 

. ِرٛدؼ ذُ ذذج١ٕٗ ِقاب تذاء اٌىٍة

 

غ١ش أٔٗ، ٚاعرصٕاء ِٓ ِمرن١اخ اٌفمشج األٌٚٝ أػالٖ،٠ّىٓ أال ٠رُ لرً وً د١ٛاْ الدُ أ١ٌف أٚ ِرٛدؼ ذُ 

ذذج١ٕٗ، ٍِمخ تى١ف١ح فذ١ذح مذ داء اٌىٍة ِٕز ألً ِٓ عٕح، إرا ذمذَ ِاٌىٗ تيٍة وراتٟ ٌٙزٖ اٌغا٠ح إٌٝ 

ِىاْ ذٛاجذ اٌذ١ٛاْ اٌراتغ ٌٙااٌّقٍذح اٌث١يش٠ح اٌراتؼح ٌٍّىرة اٌٛىٕٟ ٌٍغالِح اٌقذ١ح ٌٍّٕرجاخ اٌغزائ١ح 

األٌٚٝ اخ ذٕجض ٠ٚجة ػٍٝ ٘زا اٌّاٌه أْ ٠خنغ اٌذ١ٛاْ اٌّزوٛس ٌرٍم١خ جذ٠ذ ٠رنّٓ شالشح دمٓ. اٌّزوٛس

داخً أجً ألقاٖ خّغح أ٠اَ اٌّٛا١ٌح ٌراس٠خ اإلفاتح تاٌؼذٜٚ ٚاٌذمٕح اٌصا١ٔح فٟ ا١ٌَٛ اٌصاٌس اٌزٞ ٠ٍٟ اٌذمٕح 

(.  J0 ،J3 ،J7)األٌٚٝ ٚاٌذمٕح اٌصاٌصح فٟ ا١ٌَٛ اٌشاتغ اٌّٛاٌٟ ٌٍذمٕح اٌصا١ٔح 

٠ٚجة، ػالٚج ػٍٝ رٌه، أْ ٠ٍرضَ تؼذَ اٌرخٍـ ِٕٗ أٚ ٔمٍٗ خاسض إلاِرٗ االػر١اد٠ح خالي ِذج ػؾشج أؽٙش، 

ٚأْ ٠خثش ت١يشٞ اٌّقٍذح اٌث١يش٠ح اٌّذ١ٍح اٌراتؼح ٌٍّىرة اٌٛىٕٟ ٌٍغالِح اٌقذ١ح ٌٍّٕرجاخ اٌغزائ١ح أٚ 

. اٌث١يشٞ اٌراتغ ٌٍمياع اٌخاؿ اٌذافً ػٍٝ االٔرذاب اٌقذٟ تىً ذغ١١ش فٟ عٍٛوٗ ٚوزأفٛلٗ

 

اٌذ١ٛأاخ اٌؼاؽثح اٌّؾرثٗ فٟ إفاترٙا تذاء اٌىٍة أٚ اٌّقاتح تٗ أٚ اٌّّىٓ إفاترٙا تٗ،  ذٛمغ : 10الوادج 

اٌراتغ ٌٙا ِىاْ ذذد ِشالثح اٌّقٍذح اٌث١يش٠ح اٌراتؼح ٌٍّىرة اٌٛىٕٟ ٌٍغالِح اٌقذ١ح ٌٍّٕرجاخ اٌغزائ١ح

 تمشاس ٚمغ اخاٌذ١ٛا٠ْٚرُ ػٍٝ اٌفٛس إخثاس ػاًِ اٌؼّاٌح أٚ اإلل١ٍُ د١س ذرٛاجذ . ذٛاجذ اٌذ١ٛأاخ اٌّؼ١ٕح

ٚذفؼ١ً اٌرذات١ش اٌخافح ا٢ذ١ح خالي ِذج شالشح ذشل١ّٙا اٌذ١ٛأاخ اٌّزوٛسج ذذد اٌّشالثحلقذ اٌؼًّ ػٍٝ 

: أؽٙش

اٌذ١ٛأاخ اٌؼاؽثح اٌّؾرثٗ فٟ إفاترٙا تذاء اٌىٍة أٚ اٌّقاتح تٗ أٚ اٌّّىٓ إفاترٙا تٗ ص٠اسج  (1

ِٚشالثرٙا؛ 

د١اصذٙا؛ اٌذ١ٛأاخ فٟ أِاوٓ ػضي ٘زٖ (2

؛ اٌذ١ٛأاخ ِٓ اٌرخٍـ ِٕٙا لثً أرٙاء اٌّذج اٌّزوٛسج أػالٖ ِّٙا وأد األعثاب ٘زٖ ِاٌهِٕغ (3

.  أػال9ٖد١اصذٙا، دْٚ اإلخالي تّمرن١اخ اٌّادج أِاوٓ ِٓ اٌذ١ٛأاخ ِٕغ خشٚض ٘زٖ  (4

 

د١ٛأاخ اٌؼاؽثح اٌّقاتح تذاء اٌىٍة أٚ اٌّؾرثٗ فٟ إفاترٙا تٗ،ػٕذِا ذٕرّٟ ٌٛدذج ذشت١ح ٠ّىٓ ًٌ : 11الوادج 

ٌُ ذرُ ِالدظح ٘زا اٌّشك داخٍٙا ِٕز عرح أؽٙش ػٍٝ األلً، ِغادسج ِىاْ د١اصذٙا لقذ ٔمٍٙا ِثاؽشج دْٚ 

أمياع فٟ ػ١ٍّح اٌؾذٓ إٌٝ ِجضسج ِؼرّذج أٚ خامؼح ٌّشالثح ِٕرظّح ػٍٝ اٌّغرٜٛ اٌقذٟ ِٓ أجً 

ٚذرُ ِثاؽشج ػ١ٍّح إٌمً ٘اذٗ تّٛجة ؽٙادج اٌغّاح تاٌّشٚس ٠غٍّٙا ٌٙزا اٌغشك . رتذٙا ٌالعرٙالن اٌثؾشٞ

ت١يشٞ اٌّقٍذح اٌث١يش٠ح اٌراتؼح ٌٍّىرة اٌٛىٕٟ ٌٍغالِح اٌقذ١ح ٌٍّٕرجاخ اٌغزائ١ح اٌراتغ ٌٙا ِىاْ ذٛاجذ 

غ١ش أٔٗ، ٠جة أْ ذرُ ػ١ٍّح اٌزتخ ٘اذٗ خالي اٌصالشح أ٠اَ اٌّٛا١ٌح ٌراس٠خ إفاتح اٌذ١ٛاْ اٌّؼٕٟ . ٚدذج اٌرشت١ح

. أٚ االؽرثاٖ فٟ إفاترٗ

 



ذؼذ ؽٙادج اٌغّاح تاٌّشٚس ٘اذٗ فٟ شالز ٔغخ، ٠ُغٍُ أفٍٙا ٚٔغخح ِٕٙا، ِماتً ٚفً، إٌٝ ت١يشٞ اٌّجضسج 

٠ٚشعً ت١يشٞ اٌّجضسج أفً اٌؾٙادج تؼذ أْ ٠ٛلغ ػ١ٍٗ، . تّجشد دخٛي اٌذ١ٛاْ إٌٝ اٌّجضسج اٌّزوٛسج

داخً اٌصّا١ٔح أ٠اَ ِٓ أ٠اَ اٌؼًّ اٌّٛا١ٌح ٌراس٠خ ذٛفٍٗ تٗ إٌٝ اٌّقٍذح اٌث١يش٠ح اٌراتؼح ٌٍّىرة اٌٛىٕٟ 

 .ٌٍغالِح اٌقذ١ح ٌٍّٕرجاخ اٌغزائ١ح اٌراتغ ٌٙا اٌّىاْ اٌّرأذٝ ِٕٗ اٌذ١ٛاْ

٠جة ػٍٝ ت١يشٞ اٌّجضسج أْ ٠ٛجٗ، خالي اٌخّغح أ٠اَ اٌّٛا١ٌح ٌؼ١ٍّح اٌزتخ، ؽٙادج ذصثد ٘زٖ اٌؼ١ٍّح إٌٝ 

. ػاًِ اٌؼّاٌح أٚ اإلل١ٍُ اٌراتغ ٌٗ اٌّىاْ اٌّرأذٝ ِٕٗ اٌذ١ٛاْ اٌزٞ ذُ رتذٗ

 

هحارتح شرود تعض الحٍىاًاخ األلٍفح - الثاب الخاهس 

ػٕذ ٚجٛد وً وٍة أٚ لو ماي أٚ فٟ داٌح ؽشٚد داخً اٌّذاس اٌذنشٞ، جّؼٗ ٚالر١ادٖ إٌٝ ٠ّىٓ : 12الوادج 

. اٌّذجض اٌثٍذٞ أٚ إٌٝ أِاوٓ ٠رُ ذؼ١١ٕٙا ٌٙزا اٌغشك ىثما ٌٍرٕظ١ُ اٌجاسٞ تٗ اٌؼًّ ِٓ أجً لرٍٗ

 

: ٠جة أْ ٠رُ ٘زا اٌمرً 

داخً أجً ألقاٖ شّا١ٔح ٚأستؼ١ٓ عاػح ٠ذرغة اترذاء ِٓ ذاس٠خ جّغ اٌذ١ٛاْ، تإٌغثح ٌىً وٍة أٚ  (1

لو ٌُ ٠رُ اٌرؼشف ػ١ٍٗ؛ 

تإٌغثح ٌىً وٍة أٚ لو داخً أجً شّا١ٔح أ٠اَ ِٓ أ٠اَ اٌؼًّ ٠ذرغة اترذاء ِٓ ذاس٠خ جّغ اٌذ١ٛاْ،  (2

ذُ اٌرؼشف ػ١ٌٍُٙٛ ٠ُياٌة ِاٌُىٗ تاعرشجاػٗ أٚ ٌُ ٠مذَ ٌٍّغؤٚي ػٓ اٌّذجض أٚ اٌّىاْ اٌّؾاس إ١ٌٗ 

 .أػالٖ ٚش١مح، ل١ذ اٌقالد١ح، ذصثد ذٍم١خ اٌذ١ٛاْ مذ داء اٌىٍة

أػالٖ، إػادج فمو اٌىالب أٚ اٌميو اٌرٟ ذُ  (2فٟ اٌثٕذ ٠ّىٓ، خالي اٌصّا١ٔح أ٠اَ ِٓ أ٠اَ اٌؼًّ اٌّؾاس إ١ٌٙا 

اٌرؼشف ػ١ٍٙا ٚاٌٍّمذح مذ داء اٌىٍة إٌٝ ِاٌى١ٙا، تؼذ اإلدالء تاٌذفرش اٌقذٟ إٌّاعة، ل١ذ اٌقالد١ح، اٌزٞ 

 .٠صثد ذٍم١خ اٌذ١ٛاْ اٌّزوٛس مذ داء اٌىٍة

 

 ِٓ 30 اٌقادس فٟ 12.00 ٠ٕغخ لشاس ٚص٠ش اٌفالدح ٚاٌر١ّٕح اٌمش٠ٚح ٚاٌق١ذ اٌثذشٞ سلُ  :13الوادج 

. تاذخار ذذات١ش ذى١ٍ١ّح خافح ٌّذاستح داء اٌىٍة، وّا ذُ ذغ١١شٖ (2000 ٠ٕا٠ش 7 )1420سِناْ 

. ٠ٕؾش ٘زا اٌمشاس فٟ اٌجش٠ذج اٌشع١ّح : 14الوادج 

 

 

 

 

(. 2013 ًىفوثر 21 )1435 هي هحرم 17.وحرر تالرتاط، فً

 وزٌر الفالحح والصٍذ الثحري، عسٌس أخٌىش

 


