
ٌتعلق تالشروط  (1993 ٌىوٍى 4 )1413 مه ذي الحجح 13 صادر فً 824.93قرار لىزٌر الفالحح واإلصالح السراعً رقم 
تسٌٍه مه فصٍلح  فىاكه وال ىاجة تىافرها للسماح تاستٍراد تعض األوىاع مه أشجار ال  «. Rosaceae» الصحٍح ال

 

وزٌر الفالحح واإلصالح السراعً، 

ثاذاخ يٍ دٛث  (1927 عثرًثش 20 )1326 يٍ ستٛغ األٔل 23تُاء ػهٗ انظٓٛش انششٚف انظادس ٙف  ترُظٛى يشالثح اُن

يرطهثاخ انظذح ؛ 

٘ انذجح 14 انظادس ٙف 1.73.439ٔػهٗ انظٓٛش انششٚف سلى  تُشش االذفالٛح انذٔنٛح  (1974 ُٚاٚش 8 )1393 يٍ ر

ثشيح تشٔيا ٙف  ثاذاخ ؛ 1951 دٚغًثش 6اًن  ٙف شأٌ دًاٚح اُن

ٖ اٜخشج 15 انظادس ٙف 467.84ٔتؼذ االطالع ػهٗ لشاس ٔصٚش انفالدح ٔاإلطالح انضساػٙ سلى   19 )1404 يٍ جًاد

ؼشػح ألٌ ذُرشش فٛٓا تؼغ األَٕاع انؼاسج يٍ انذٕٛاَاخ أٔ  (1984ياسط  ثاذاخ اًن ثاذاخ أٔ أجضاء اُن ترُظٛى اعرٛشاد اُن

ثاذاخ انفراكح ؛  اُن

( 1986 دٚغًثش 22 )1407 يٍ ستٛغ اٜخش 19 انظادس ٙف 1306.85ٔػهٗ لشاس ٔصٚش انفالدح ٔاإلطالح انضساػٙ سلى 

ثاذٛح دٍٛ االعرٛشاد ؛  ُرجاخ اُن ثاذاخ أٔ اًن رؼهك تًشالثح عاليح اُن اًن

ؼالثح ػهٗ انغش،  شالثح انرمُٛح ٔاًن ثاذاخ ٔاًن ٔتالرشاح يٍ يذٚش دًاٚح اُن

 

 : قرر ما ٌلً

 

ُرًٛح إٗن أجُاط : األولى المادج  ثاذٛح يٍ األَٕاع اًن ُرجاخ اُن ثاذاخ أٔ اًن " يانٕطٔ"" ذغٛذَٔٛا"ال ٚغًخ تأٌ ذغرٕسد اُن

اسد  « Cydonia, Malus, Prunus et Pyrus » "تٛشٔطٔ"" تشَٔظٔ" طاساخ إن ٕاَئ ٔيشاكض انذذٔد ٔاًن ػثش اًن

ّ أػالِ سلى  شاس إٛن ( 1986 دٚغًثش 27 )1407 يٍ ستٛغ اٜخش 19 تراسٚخ 1306.85تٛآَا ٙف انفظم األٔل يٍ انمشاس اًن

طاق  مم داخم اُن ٌ ذغٛٛش ٔعٛهح اُن ٔرنك تذكى أ٘ َظاو يٍ األَظًح انجًشكٛح غٛش َظاو انؼثٕس يٍ دذٔد إٗن أخزرسٖ دٔ

ٌ فُٙ ٙف االعرٛشاد  .انجًشكٙ، إال تؼذ انذظٕل ػهٗ إر

شالثح انرمُٛح  ثاذاخ ٔاًن ٌ ٕٚجٕٓا إٗن يذٚشٚح دًاٚح اُن ؼٍُٛٛ تاأليش أ ٌ انفُٙ ٙف االعرٛشاد ٚجة ػهٗ اًن ٔنهذظٕل ػهٗ اإلر

ؼالثح ػهٗ انغش  ثاذاخ)ٔاًن فرشٛح انجٕٓٚح نذًاٚح اُن هذك انثانث تٓزا  (اًن ؼاف إٗن اًن ًٕرج اًن طهثا تزنك يذشسا ٔفك اُن

اسدج ٙف ْزا انمشاس ٔفٙ انمشاساخ . انمشاس زكٕس ػهٗ انرمٛذ تانششٔؽ انفُٛح انخاطح إن ٌ اًن ٔٚرٕلف انذظٕل ػهٗ اإلر

ُرجاخ  اجة ذٕافشْا نهغًاح تاعرٛشاد اًن رؼهمح ٔتانكائُاخ انؼؼٕٚح انؼاسج األخشٖ ٔتانششٔؽ انظذٛح إن انخاطح اًن

ٓا أػالِ شاس إٛن  .اًن

هذك األٔل اسد تٛآَا ٙف اًن ثاذٛح يٍ   (1)ٔٚغًخ، يغ يشاػاج انرمٛذ تانششٔؽ انخاطح إن ُرجاخ اُن ثاذاخ أٔ اًن ٌ ذغرٕسد اُن أ

ُرًٛح إٗن جُغٙ  اسد تٛآَا ٙف « Rubus »  ٔ« Fragaria »األَٕاع اًن طاساخ إن ٕاَئ ٔيشاكض انذذٔد ٔاًن ػثش اًن

ّ أػالِ سلى  شاس إٛن ٔرنك  (1986 دٚغًثش 22 )1407 يٍ ستٛغ اٜخش 19 تراسٚخ 1306.85انفظم األٔل يٍ انمشاس اًن

طاق انجًشكٙ مم داخم اُن ٌ ذغٛٛش ٔعٛهح اُن  .تذكى أ٘ َظاو يٍ األَظًح انجًشكٛح غٛش َظاو انؼثٕس يٍ دذٔد إٗن أخشٖ دٔ

_____ 

ًهذماٌ األٔل ٔانثاَٙ فٙ َششج انرشجًح انشعًٛح نهجشٚذج انشعًٛح ػذد  (1)  .(1993فاذخ عثرًثش ) 1414 يٍ ستٛغ األٔل 13 تراسٚخ 4218ٚشاجغ ان

( 1542ص ، 01/09/1993 تتارٌخ   4218  رقم   ج ر)



 

طاق : 2المادج  ٌ ذغرٕسد تذكى أ٘ َظاو يٍ األَظًح انجًشكٛح أٔ ذًش ػثش اُن هذك انثاَٙ أ اسدج ٙف اًن ًُٚغ ٔفك األدكاو إن

زكٕس هذك اًن ثُٛح ٙف اًن ثاذٛح اًن ُرجاخ اُن ثاذاخ أٔ اًن  .انجًشكٙ اُن

اسد تٛآَا ٙف انؼًٕد : 3المادج  ثاذٛح إن ُرجاخ اُن ثاذاخ ٔاًن هذك األٔل ػهٗ ذمذٚى شٓادج تغاليح 1ٚرٕلف اعرٛشاد اُن  يٍ اًن

ثشيح  ذذد ٙف االذفالٛح انذٔنٛح اًن شأ ٔذكٌٕ يطاتمح نهًُٕرج اًن خرظح تثهذ اُن ظهذح اًن ثاذاخ يٍ األيشاع، ذغهًٓا اًن اُن

ثاذاخ1951تشٔيا عُح   . ٙف شأٌ دًاٚح اُن

ثاذاخ يٍ  ثاذٙ نكم َٕع يٍ األَٕاع ٔكزا اعى ٔػذد اُن ثاذاخ يٍ األيشاع تٛاٌ االعى اُن ٌ ذرؼًٍ انشٓادج تغاليح اُن ٔٚجة أ

ُرجاخ ٌ ذذشس داخم أجم ال ٚضٚذ ػهٗ أستؼح ػشش ٕٚيا لثم ذاسٚخ إسعال اًن  .كم طُف ٔأ

ثاذاخ يٍ األيشاع يذشسج تظٕسج طذٛذح يٍ غٛش كراتح ػهٗ انذشٔف أٔ كهًاخ  ٌ ذكٌٕ انشٓادج تغاليح اُن ٔٚجة أ

غرٕسد تًطاتمرٓا نألطم ٔذرؼًٍ تذلح  شعم أٔ اًن ٌ ٚذٗن تٓا يغ َغخح يٍ فاذٕسج اإلسعال انرجاسٚح ٚشٓذ اًن يشطٕتح ٔأ

ّ ٔٔصٌ يذرٕٖ انطشٔد ٔذفاطهّٛ شعم إٛن ٌ اًن  .اعى ٔػُٕا

اسدج ٙف انؼًٕد  ثاذاخ ذرٕافش فٛٓا انششٔؽ انخاطح إن ٌ اُن ثاذاخ يٍ األيشاع أ هذك 2ٔذثثد انشٓادج تغاليح اُن  يٍ اًن

 .األٔل

اسد تٛآَا ٙف انؼًٕد  ؼذج نهغشط تاعرثُاء انثزٔس نظٛمح ذثثد أَٓا ذغرجٛة نهششٔؽ انخاطح إن ثاذاخ اًن  2ٔذٕػغ ػهٗ اُن

هذك األٔل  .يٍ اًن

اسد تٛآَا ٙف انؼًٕد : 4المادج  ثاذٛح إن ُرجاخ اُن ثاذاخ أٔ اًن ٌ ذشفك تانٕثائك انرانٛح اُن هذك األٔل انرٙ دفؼد 1ٚجة أ  يٍ اًن

ُشأ ٚغًٗ انثهذ  انشعٕو انجًشكٛح ػُٓا عٕاء أكاَد أو نى ذكٍ يذم ذجض٘ء أٔ إٚذاع أٔ ذغٛٛش ٙف انرهفٛف ٙف تهذ غٛش تهذ اًن

ؼاد يُّ اإلسعال  : اًن

ُشأ أٔ َغخح يُٓا يشٕٓد تًطاتمرٓا 1 - خرظح تثهذ اًن ظهذح اًن ثاذاخ يٍ األيشاع، انرٙ ذغهًٓا اًن انشٓادج تغاليح اُن

نألطم ؛ 

ثشيح تشٔيا 2 - ذذد ٙف االذفالٛح انذٔنٛح اًن ثاذاخ يٍ األيشاع خاطح تإػادج اإلسعال ٔيطاتمح نهًُٕرج اًن شٓادج تغاليح اُن

ُرجاخ نى ٚطشأ ػهٛٓا يُز 1951عُح  ٌ اًن ؼاد يُّ اإلسعال أ خرظح تانثهذ اًن ثاذاخ، ذثثد فٛٓا انغهطاخ اًن  ٙف شأٌ دًاٚح اُن

طاق  طثمح ٙف اُن ثاذاخ يٍ األيشاع اًن رؼهمح تغاليح اُن ظٕص اًن زكٕس أ٘ ذغٛٛش ٚرُاٗف يغ أدكاو اُن ا انثهذ اًن دخٕٓن

انجًشكٙ ؛ 

ادج 3 - ُظٕص ػهٛٓا ٙف اًن  . أػال3َِغخح يٍ انفاذٕسج انرجاسٚح اًن

اسد تٛآَا ٙف انؼًٕد : 5المادج  ثاذٛح إن ُرجاخ اُن ثاذاخ ٔاًن هذك األٔل ٔكزا نفائفٓا إٗن ذفرٛش 1ٚخؼغ اعرٛشاد اُن  يٍ اًن

ّ أػالِ  شاس إٛن ُظٕص ػهٛٓا ٙف انظٓٛش انششٚف اًن ثاذاخ ٔفك اإلجشاءاخ ٔانششٔؽ اًن ٚمٕو تّ يٕظفٕ يظهذح دًاٚح اُن

 .(1927 عثرًثش 20 )1346 يٍ ستٛغ األٔل 23تراسٚخ 

ك ٚشًم يجًٕػٓا أٔ ػُٛح ًَٕرجٛح يُٓا ثاذٛح نفذض دٛل ُرجاخ اُن ثاذاخ أٔ اًن ٌ ذخؼغ اُن  .ًٔٚكٍ أ

كهف : 6المادج  ٕظف اًن غرٕسدج إٗن اًن ثاذاخ اًن مشس نغشاعح اُن كاٌ اًن ٌ ٚظشح تاًن ّ أٔ ٔكٛهّ أ شعم إٛن ٚجة ػهٗ اًن

ثاذاخ شالثح ٙف يظهذح دًاٚح اُن  .تاًن

ثاذاخ يٍ جُغٙ  غرٕسدج يا ػذا اُن ٌ ٚذرفظ تانُثاذاخ اًن ٙف َفظ انثمؼح األسػٛح « Rubus »  ٔ« Fragaria »ٔٚجة أ

طٕال فرشذٍٛ كايهرٍٛ ػهٗ األلم يٍ فرشاخ ًَْٕا دٛث ذجشٖ ػهٛٓا يشالثح الدمح يٍ نذٌ يأيٕس٘ يظهذح دًاٚح 

ثاذاخ  .اُن

زكٕسج شالثح انالدمح اًن ثاذاخ لثم اَظشاو يذج اًن خظظح نركثٛش اُن ُرجاخ اًن  .ٔال ٚغًخ تأخز اًن



ادج  ٌ ذًُخ ذشخٛظاخ تانذٛاد ػٍ أدكاو ْزِ اًن ًٔٚكٍ ٙف دانح اعرٛشاد أغشاط ٚشاد اعركًال ًَْٕا ٙف يشاذم ٔطُٛح، أ

ؼالثح ػهٗ انغش شالثح انرمُٛح ٔاًن ثاذاخ ٔاًن  .تُاء ػهٗ لشاس خاص ٚظذسِ يذٚش دًاٚح اُن

ٕاد : 7المادج  طاتمح ألدكاو اًن ّ أػالِ 7 أػالِ ٔفما نهًادج 4 3ٔ 2ٔذشجغ اإلسعانٛاخ غٛش اًن شاس إٛن  يٍ انظٓٛش انششٚف اًن

 .(1927 عثرًثش 20 )1346 يٍ ستٛغ األٔل 23تراسٚخ 

اسد تٛآَا ٙف انؼًٕد  شالثح انالدمح ػٍ ٔجٕد أدذ انكائُاخ انؼؼٕٚح إن  يٍ 2ٔإرا كشف انرفرٛش دٍٛ االعرٛشاد أٔ اًن

ّ أٔ ٔكٛهّ شعم إٛن ثاذاخ أٔ إذالفٓا ػهٗ َفمح اًن ثاذاخ تإسجاع اُن هذك األٔل أيش يٕظف يظهذح دًاٚح اُن  .اًن

ٌ انرمٛذ تانششٔؽ  ْا دٔ ثاذاخ انرٙ ذٕجذ داخم انثالد تؼذ اعرٛشاد ثاذاخ تإذالف جًٛغ اُن ٔذمٕو كزنك يظهذح دًاٚح اُن

ُظٕص ػهٛٓا ٙف ْزا انمشاس  .اًن

ؼالثح ػهٗ انغش ذُفٛز ْزا انمشاس انز٘ ُٚشش ٙف انجشٚذج : 8المادج  شالثح انرمُٛح ٔاًن ثاذاخ ٔاًن ٚغُذ إٗن يذٚش دًاٚح اُن

 .انشعًٛح

 

 

 

ى 4 )1413 مه ذي الحجح 13وحرر تالرتاط فً   .(1993 ٌىٍو

 .عثد العسٌس مسٌان وزٌر الفالحح واإلصالح السراعً،   

 



 

 3المحلق 

طلة اإلذن الفىً فً االستٍراد 

ٌطلة  (أقرب مفتشٍح جهىٌح لحماٌح الىثاتاخ- ٌىجه إلى مدٌرٌح حماٌح الىثاتاخ والمراقثح التقىٍح والمعاقثح على الغش )

 :السٍد

........................................................................................... 

غشب ؛  ثاذاخ انراٙن تٛآَا إٗن اًن ٌ ٙف اعرٛشاد اُن ؼالثح ػهٗ انغش اإلر شالثح انرمُٛح ٔاًن ثاذاخ ٔاًن يٍ انغٛذ يذٚش دًاٚح اُن

ثاذٙ نهُٕع  ..................................................................................... : االعى اُن

ؼذاخ  طؼًاخ ٔانطؼٕو ٔانفغٕل ٔانغشاط ٔانثزٔس)طثٛؼح اًن   (يثم اًن

:.................................. 

 .................................................................................................... : انؼذد

شعم ٔػُٕاَّ  .................................................................................. : اعى اًن

 ...................................................................................... : تهذ ٔجٓح اإلَراج

شرم  ................................................................................................ : اًن

غرخذيح طؼًاخ ٔانطؼٕو اًن   : يُشأ اًن

.......................................................................................................... 

ْا شاد اعرٛشاد ؼذاخ اًن  ............................................................................ : اًن

غرؼًم ٔػُٕاَّ  ............................................................................... : اعى اًن

.......................................................................................................... 

مشس نالعرٛشاد  ............................................................................. : انراسٚخ اًن

ضيغ دخٕنّ ُٛاء اًن  ................................................................................ : اًن

مشس نهغشاعح  كاٌ اًن : (انثٛاٌ انذلٛك نإلدذاثٛاخ)اًن

.................................................... 

 ..................................................................................... : يؼهٕياخ أخشٖ

 ...................................................................................... : ٚهرضو انغٛذ

اسدج ٙف لشاس ٔصٚش انفالدح ٔاإلطالح ٔانضساػٙ سلى  ٘ انذجح 13 انظادس ٙف 824.93تادرشاو يخرهف األدكاو إن  يٍ ر

اجة ذٕافشْا العرٛشاد تؼغ األَٕاع يٍ أشجاس انفٕاكّ ٔانرضٍٚٛ يٍ  (1993 َٕٕٚٛ 4 )1413 رؼهك تانششٔؽ انظذٛح إن اًن

 .« Rosaceae »فظٛهح 

 (انراسٚخ ٔذٕلٛغ انطانة ٔطاتؼّ) 

ٌ انفُٙ ٙف االعرٛشاد  .......................................................................... : يُخ اإلر



............................................................................................................ 

ثاذاخ) فرش انجٕٓ٘ نذًاٚح اُن  (انراسٚخ ٔطاتغ ٔذٕلٛغ اًن

........................................................................................................... 


