
(  2015 يارص 4 )1436 يٍ جًادى األول 13 طادر فٌ 2.13.711 يزطوو رقى

طاليته انظحَت بٍتعهق بجودة انشاً انذً ٍتى تظوٍقه و
 

 (3522، ص 2015 أبزٍم 2  بتارٍخ 6348ج  ر  رقى )

 

 رئَض انحكويت،

 

 انًزؼهك ثبنؽاليخ انظحٛخ نهًُزجبد انغصائٛخ انظبزض ثزُفٛصِ انظٓٛط انشطٚف 28.07ثُبء ػهٗ انمبٌَٕ ضلى 

؛   ي8ُّ 5ٔرٍٛ  الؼًٛب انًبز،(2010 فجطاٚط 11 )1431 يٍ طفط 26 انظبزض فٙ 1.10.08ضلى 

 

 انًزؼهك ثبنعجط ػٍ انغش فٙ انجؼبئغ انظبزض ثزُفٛصِ انظٓٛط انشطٚف ضلى 13.83ٔػهٗ انمبٌَٕ ضلى 

  يُّ ؛16 انًبزح، الؼًٛب (1984 أكزٕثط 5 )1405 يحطو 9انًإضخ فٙ  1.83.108

 

ثزـجٛك ثؼغ يمزؼٛبد  (2011 ؼجزًجط 6 )1432 شٕال 7 انظبزض فٙ 2.10.473ٔػهٗ انًطؼٕو ضلى 

؛  يُّ 75 53ٔ 48ٔ 5ٔ 4ٔٔاز  انًزؼهك ثبنؽاليخ انظحٛخ نهًُزجبد انغصائٛخ، الؼًٛب انى28.07انمبٌَٕ ضلى 

 

ثزحسٚس  (2013 أثطٚم 22 )1434 يٍ جًبزٖ اٜذطح 11 انظبزض فٙ 2.12.389ٔػهٗ انًطؼٕو ضلى 

 ؛  ي11ُّ 10ٔٔ 7 6ٔشطٔؽ ٔكٛفٛبد ػَُٕخ انًُزجبد انغصائٛخ، الؼًٛب انًٕاز 

 

، (2015 فجطاٚط12 )1436 يٍ ضثٛغ اٜذط 22 ٔثؼس انًسأنخ فٙ يجهػ انحكٕيخ انًُؼمس ثزبضٚد

 

 

: رطى يا ٍهٌ

 

 

 انًزؼهك 28.07 يٍ انمبٌَٕ انًشبض ئنّٛ أػالِ ضلى 8 5ٔيبزرٍٛ نم ٚحسز ْصا انًطؼٕو، ؿجمب :انًادة األوني

ٔؼاليزّ  جٕزح انشب٘ انص٘ ٚزى رؽٕٚمّانكفٛهخ ثؼًبٌ ثبنؽاليخ انظحٛخ نهًُزجبد انغصائٛخ، انشطٔؽ 

 .انظحٛخ

 

 :انزبنٛخٚطاز فٙ يسنٕل ْصا انًطؼٕو ثبنًظـهحبد  :2انًادة 

انجطاػى أٔ  ٔ أانظغطٖ انطؤٔغ ٔأحظطٚب، يٍ األٔضاق انـطٚخ   انًُزٕج انًحظم ػهّٛ،:شاً أخضز  (1

انزٙ ٚزى حفظٓب فٙ حبنخ  Camellia sinensis (Linnaeus) O. Kuntze ربد يٍ طُفايٍ انُت

؛  أل٘ َمض انًفٛسحرزؼطع ذظبئظٓب نى انزٙ  ثشكم يُبؼت، ْٔب٘فجفد ْٔب٘ضحغدٔ جٛسح

                      طُف  انًُزٕج انًحظم ػهّٛ، حظطٚب، يٍ انُجزبد انـطٚخ يٍ: شاً أطود (2

Camellia sinensis (Linnaeus) O. Kuntze؛   ٔرٕٓٚزٓب ٔرجفٛفٓبْب ررًٛط أٔضاق ػجط

رى جُٛٓب يٍ انشجٛطاد يٍ ٘انًُزٕج انًحظم ػهّٛ اَـاللب يٍ انجطاػى انًعْطح انزٙ : سهزة انشاً (3

؛  «Thea»طُف 

 فٙ 0.1رجبٔظ دانكبفٍٛٛ فّٛ ئنٗ َؽجخ ال يبزح انشب٘ انص٘ ٚزى ررفٛغ َؽجخ : انكافٍََ انخانٌ يٍ انشاً (4

؛  انًبئخ

انًُزٕج انًحظم ػهّٛ ػٍ ؿطٚك اؼزرطاج انشب٘ يٍ انًبء : يظتخهض انشاً أو انشاً انقابم نهذوباٌ (5

ٔٚجت أال ٚحزٕ٘ يؽزرهض انشب٘ أٔ انشب٘ انمبثم نهصٔثبٌ ػهٗ  .ثؼس رظفٛزّ ٔرجفٛف ْصا انًؽزرطج



 3 انجبفخ انزٙ ٚجت أٌ رحزٕ٘ ػهٗ َؽجخ يٍ انكبفٍٛٛ رزطأح ثٍٛ حيٍ انًبز فٙ انًبئخ 95 َؽجخ رمم ػٍ

؛  فٙ انًبئخ 8ٔ

انشاً انًنكه أو انشاً انًنكه انخانٌ يٍ انكافٍََ أويظتخهض انشاً انًنكه أو انشاً انًنكه انقابم  (6

   ؛انزٙ ُأػٛفذ نٓب يُكٓبد، ٔأػالِ (5ئنٗ  (1 فٙ انجُٕز يٍ ْب٘فػطرٙ رى دانًُزٕجبد ال: نهذوباٌ

 أػالِ أٔ يٍ كم ْب٘فػطرٙ رى دكؽٕض أٔ أجعاء يزأرٛخ يٍ انًُزجبد ال ثمبٚب أٔ جًغ :انشاً انًشٍف (7

. يُزٕج آذط ٕٚحٙ ثًظٓط انشب٘ أٔ ؿؼًّ أٔ ًْب يؼب، يًٓب كبَذ انٕؼٛهخ أٔ انًبزح انًؽزؼًهخ

 

ٚجت أٌ ٚكٌٕ انشب٘، يًٓب ثهغذ يطحهخ رؽٕٚمّ ػًٍ انؽهؽهخ انغصائٛخ،  انجظط٘، ذالل انزفزٛش: 3انًادة 

، ػُسيب ٚزى فحظّ ػٍ ؿطٚك اؼزؼًبل ٔٚجت أٌ ٚزٕفِط. َظٛفب ٔذبنٛب يٍ األٔؼبخ ٔيٍ انًٕاز انغطٚجخ

. ٔٚجت أال ٚزى اؼزُفبشِ كهٛب أٔ جعئٛب .ٔؿؼًّ ػهٗ ذظبئض انشب٘ ٔيظٓطِ ٔنَّٕ انحٕاغ،

 

ٔٚجت أٌ  .انكًٛٛبئٛخ انًحسزح ثمطاض نهؽهـخ انحكٕيٛخ انًكهفخ ثبنفالحخنهرظبئض انشب٘ ٚؽزجٛت ٚجت أٌ 

يمزؼٛبد انُظٕص انزُظًٛٛخ انًٕجٕزح فّٛ  انًهٕثبد ٔثمبٚب انًٕاز انًزؼهمخ ثبنظحخ انُجبرٛخ حرطاػٙ َؽت

. انجبض٘ ثٓب انؼًم فٙ ْصا انًجبل

 

يؽزرهض انشب٘ انًُكّ أٔ انشب٘   انًُكّ أٔ انشب٘ انًُكّ انربنٙ يٍ انكبفٍٛٛ أٔأٌ ال ٚحزٕ٘ انشب٘ٚجت 

:   انًُكّ انمبثم نهصٔثبٌ ػهٗ

 ؛ يؽزحؼطاد يُكٓخ أٔ يٕاز يُكٓخ ؿجٛؼٛخ أٔ شجٛٓخ ثبنًٕاز انـجٛؼٛخثبؼزثُبء يُكٓبد  

 . انًؽزرهظخ يٍ انشب٘ثبؼزثُبء انًُكٓبديُكٓبد رثٛط ؿؼى انشب٘  

 

ٔٚجت أٌ ٚؽزجٛت . رٕػٛجّ فٙ حبٔٚبد يغهمخ َظٛفخ ٔجبفخ رهفٛف انشب٘ أٔأٌ ٚزى ٚجت  :4انًادة 

، ال 2.10.473 يٍ انًطؼٕو انؽبنف انصكط ضلى 53نهرظبئض ٔانًزـهجبد انًحسزح ؿجمب نًمزؼٛبد انًبزح 

. ؼًٛب فٙ يب ٚزؼهك ثزهفٛفّ ٔرٕػٛجّ

 

يـبثمخ نًمزؼٛبد انًطؼٕو انؽبنف  يرزهف يطاحم رؽٕٚمّ، ػجط  ٚجت أٌ رزى ػَُٕخ انشب٘،:5انًادة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .2.12.389انصكط ضلى 

 

يؽزرهض انشب٘ انًُكّ أٔ انشب٘ انًُكّ انمبثم   انًُكّ أٔ انشب٘ انًُكّ انربنٙ يٍ انكبفٍٛٛ أٔفٙ حبنخ انشب٘

. ، ٚجت ئػبفخ ؿجٛؼخ انًُكّ أٔ انًُكٓبد انًؼبفخ ئنٗ رؽًٛخ انجٛغنهصٔثبٌ

 

فٙ حبنخ ، جت٘ٔ. انجهس انص٘ ٚزأرٗ يُّ، ٔججذ اإلشبضح ئنٗ شنك فٙ انؼَُٕخ ػُسيب ٚرزهف ثهس يُشأ انشب٘ ػٍ

 فّٛ انجٛبَبد انص٘ ٚكزتفٙ ثـبلخ انؼَُٕخ ػًٍ َفػ انًجبل انًطئٙ ئنٗ شنك انشب٘ انًهفف، اإلشبضح 

 ثبؼزؼًبل 2.12.389 يٍ انًطؼٕو انؽبنف انصكط ضلى 11 انًبزح فٙ اػهَّٛظٕص اإلنعايٛخ األذطٖ انى

 . انحطٔفَفػ يمبؼبد 

 

فٙ رؽًٛخ انجٛغ،   اإلشبضح،يغػطع ذهٛؾ يٍ انشب٘ فٙ انؽٕق ررزهف ثهساٌ يُشئّ ػُسيب ٚزى : 6انًادة 

أٌ ٚزجغ ثهس انًُشأ  جتٔ ٔؼٛهخ أذطٖ فٙ ثـبلخ ػَُٕخ انرهٛؾ انًصكٕض، كمئنٗ ثهس يُشأ يٍ ْصِ انجهساٌ أٔ ة

ٔٚجت أٌ ركزت ْصِ انجٛبَبد ػهٗ ثـبلخ انؼَُٕخ . ْصا ثجٛبٌ ثهس يُشأ ثبلٙ يكَٕبد ْصا انرهٛؾ َٔؽجٓب

. انًمبٚٛػ َٔفػ انشكم ثحطٔف شاد َفػ

 

 ٔأرٕػٛجّ  ٔ أرهفٛفّ ٔأرحٕٚهّ  ٔأيؼبنجزّ  ٔأ يإؼؽبد ٔيمبٔالد ئَزبج انشب٘ حظم ٚجت أٌ د:7انًادة 

 ؿجمب نًمزؼٛبد انًطؼٕو ،ص ػهٗ انًؽزٕٖ انظحٙ٘ضخػهٗ انذررعُّٚ أٔ حفظّ،  ٔأرٕظٚؼّ  ٔأَمهّ 

.  2.10.473انؽبنف انصكط ضلى 



 يٍ َفػ 75ٔٚجت ػهٗ يؽزغهٙ ْصِ انًإؼؽبد أٔ انًمبٔالد ػًبٌ رزجغ يُزجبرٓى ؿجمب نًمزؼٛبد انًبزح 

. انًطؼٕو

 

 ٚجت أٌ ٚزأكس يؽزٕضزٔ انشب٘ يٍ أٌ انشب٘ انص٘ ٚؽزٕضزَّٔ ٚؽزجٛت نهًزـهجبد انًحسزح فٙ :8انًادة 

. 2.10.473ضلى  يٍ انًطؼٕو انؽبنف انصكط48انًبزح 

 

 يٍ 16انًؼبنجبد اٜرٙ شكطْب كؼًهٛبد أٔ يؼبنجبد يجبحخ ثًٕجت انًبزح  ٔأ ال رؼزجط انؼًهٛبد :9انًادة 

: 13.83ضلى  أػالِ انمبٌَٕ انًصكٕض

 ؛ ثٛغ انشب٘ ؼبئجب (1

 ؛ يؽزحؼطاد األلطاص ثبؼزؼًبل ثمبٚب غطثهخ انشب٘ (2

 ؛ ئػبفخ انشب٘ انًعٚف (3

 .ٔرهًٛؼّ ثٕاؼـخ انججػ أٔ انـهك رهٍٕٚ انشب٘ األذؼط (4

 

( 1951 يب٘ 21 )1370 يٍ شؼجبٌ 14انثبنث يٍ انمطاض انظبزض فٙ   رُؽد يمزؼٛبد انجعء:10انًادة 

. ثشأٌ ؼٍ ػبثؾ نهًزبجطح ثبنمٕٓح ٔانشٛكٕض٘ ٔانشب٘، كًب ٔلغ رغٛٛطِ ٔرزًًّٛ

 

يمزؼٛبد انجعء انطاثغ يٍ انمطاض انؽبنف  رـجك اثزساء يٍ ربضٚد َشط ْصا انًطؼٕو فٙ انجطٚسح انطؼًٛخ، ال

 يٕػٕع ػَُٕخ جت أٌ ٚكٌٕانص٘ ٘ٔػهٗ انشب٘ (1951 يب٘ 21 )1370 يٍ شؼجبٌ 14انظبزض فٙ انصكط 

.  يٍ ْصا انًطؼٕو5ػس ؿجمب نًمزؼٛبد انًبزح د

 

 ئنٗ ٔظٚط انفالحخ ٔانظٛس انجحط٘ ، انص٘ ُٚشط فٙ انجطٚسح انطؼًٛخ،ٚؽُس رُفٛص ْصا انًطؼٕو :11انًادة 

. ٔٔظٚط انظُبػخ ٔانزجبضح ٔاالؼزثًبض ٔااللزظبز انطلًٙ كم يًُٓب فٙ يب ٚرظّ

 

 

 

 

 (2015 يارص 4 )1436 يٍ جًادى األوني 13 فٌوحزر بانزباط، 

، عبذ اإلنه ابٍ كَزاٌ رئَض انحكويت

:  وقعه بانعطف

، عشٍش أخنوع وسٍز انفالحت وانظَذ انبحزً

 ، يوالً حفَظ انعهًٌوسٍز انظناعت وانتجارة واالطتثًار واالقتظاد انزقًٌ


