
و 6 )1421 ربٍع األول 3 صادر فً 794.00قرار نوزٌر انفالحت وانتىمٍت انقروٌت وانصٍد انبحري رقم  ( 2000 ٌوٍو

ٌتعهق بتىظٍم تكوٌه وامتحان تأهٍم نفائدة انتقىٍٍه انفالحٍٍه ألجم مساونت وشاط انبٍع بانتقسٍط نمبٍداث اَفاث 

. انسراعٍت

 

وزٌر انفالحت وانتىمٍت انقروٌت وانصٍد انبحري، 

تعهك تًشالثح يثٍذاخ اَفاخ انضساعٍح ٔتُظٍى االتجاس فٍٓا ٔانظادس تتُفٍزِ انظٍٓش 42.95تُاء عهى انمإٌَ سلى   اًن

ادج  (1997 ٌُاٌش 21 )1417 يٍ سيضاٌ 12 تتاسٌخ 1.97.01انششٌف سلى   يُّ ؛ 14ٔالسًٍا اًن

شسٕو سلى  تعهك تًضأنح َشاعاخ استٍشاد  (1999 ياي 5 )1420 يٍ يذشو 18 انظادس ًف 2.99.106ٔعهى اًن اًن

ادج   يُّ، 6يثٍذاخ اَفاخ انضساعٍح ٔطُعٓا ٔتسٌٕمٓا ٔالسًٍا اًن

 

 : قرر ما ٌهً

 

ثاتاخ أٔ انثستُح أٔ انضساعح : انمادة األونى ٌجة عهى األشخاص انذاطهٍٍ عهى شٓادج تمًُ فالدً ًف يجال ٔلاٌح اُن

ثاتاخ ٌ ٌتهمٕا تكٌُٕا تكًٍهٍا ًف يجال دًاٌح اُن ثٍذاخ اَفاخ انضساعٍح ، أ  .ٔانشاغثٍٍ ًف يضأنح َشاط انثٍع تانتمسٍظ ًن

جاالخ انتانٍح: 2انمادة  اجة تهمٍُّ عهى اًن   : ٌُظة انتكٌٍٕ إن

  ثاتاخ ثاتاخ ٔاألعشاب انضاسج)ٔلاٌح اُن ٌ ٔأيشاع اُن ؛  ( انذششاخ ٔانذٌذا

  ثاتٍح ؛ انظٍذنح اُن

  تمٍُاخ انتغثٍك ؛

  ؛  (انخضٌ ٔانُمم ٔانتذضٍش ٔاالستعًال)تذاتٍش انساليح

  انذساسح ٔانتسٍٍش ؛

 انضٌاساخ انعًهٍح. 

عٌٍُٕ يٍ تكٌٍٕ ّ األشخاص اًن جاالخ تاعتثاس يا ٌذتاج إٍن  .تذذد انذظح انضيٍُح فًٍا ٌخض يختهف اًن

شتًهح عهى عهة خغً : 3انمادة  شالثح انتمٍُح ٔصجش انغش يهفاخ انتششٍخ اًن ثاتاخ ٔاًن ٌ تٕجّ إنى يذٌشٌح دًاٌح اُن ٌجة أ

عٍُح ٔطٕسج يشٕٓد تًغاتمتٓا ألطم  ٔأستعح طٕس نهتعشٌف ٔطٕس يشٕٓد تًغاتمتٓا نألطم يٍ تغالح انتعشٌف إن

 .انشٓادج

شالثح انتمٍُح ٔصجش انغش ٔيذٌشٌح انتعهٍى ٔانثذث ٔانتًٍُح تتُظٍى دٔسج انتكٌٍٕ : 4انمادة  ثاتاخ ٔاًن تمٕو يذٌشٌح دًاٌح اُن

 .كم سُح أٔ كهًا دعا إنى رنك عذد انشاغثٍٍ ًف انتكٌٍٕ ٌٔختتى ْزا انتكٌٍٕ تايتذاٌ

ادج : 5انمادة  ٓا ًف اًن شاس إٍن جاالخ اًن  . أعال2ٌِشتًم االيتذاٌ عهى اختثاس كتاتً ٌتعهك تٕدذاخ انتكٌٍٕ ًف اًن

تششخ عُذيا ٌذظم عهى يعذل عاو ال ٌمم عٍ : 6انمادة   .20 يٍ 10ٌعهٍ عٍ َجاح اًن

( 361ص ، 01/02/2001 بتارٌخ   4870  رقم     ج ر) 



ٌعٍٍ ٔصٌش انفالدح ٔانتًٍُح انمشٌٔح ٔانظٍذ انثذشي نجُح االيتذاَاخ انتً تتأنف عهى األلم يٍ ثالثح أشخاص : 7انمادة 

ادج انثاٍَح أعالِ ٔيٍ تٍُٓى سئٍس ٓا ًف اًن شاس إٍن دذاخ اًن  .لايٕا تتهمٍٍ إن

ذاضش ذأالخ ٔتذشٌش اًن  .تتًثم يًٓح أعضاء انهجُح ًف إعذاد اختثاساخ االيتذاٌ ٔتظذٍخ األٔساق ٔتُظٍى اًن

ٓائً ٔفما : 8انمادة  عهٍ عٍ َجادٓى اُن ٓائٍح نهًتششذٍٍ اًن ٌذظش ٔصٌش انفالدح ٔانتًٍُح انمشٌٔح ٔانظٍذ انثذشي انمائًح اُن

جاح زِ انغاٌح ٌٔتٕنى تسهٍى شٓاداخ اُن زكٕسج ٓن  .نهًذاضش انتً تذشسْا انهجُح اًن

شالثح انتمٍُح ٔصجش انغش : 9انمادة  ثاتاخ ٔاًن ٌسُذ تُفٍز ْزا انمشاس انزي ٌُشش ًف انجشٌذج انشسًٍح إنى يذٌش دًاٌح اُن

 .ٔيذٌش انتعهٍى ٔانثذث ٔانتًٍُح كم ٔادذ يًُٓا فًٍا ٌخظّ

 

 

 

 

 

 

و 6 )1421 ربٍع األول 3وحرر بانرباط فً   .(2000 ٌوٍو
 .حبٍب انمانكً وزٌر انفالحت وانتىمٍت انقروٌت وانصٍد انبحري،  

 


