
 هن 21 صادر فٌ 280.16رقن الفالحت والصَذ البحزً ولوسٍز االقتصاد والوالَت قزار هطتزك لوسٍز 

لألضخاظ   الوالٌٍحذد هبلغ ومَفَاث هنح التعوٍض (2016فاتح فبزاٍز ) 1437  اُخزربَع

 .الوستفَذٍن هن انتذاب التفتَص البَطزً
 

 (6476، ظ 2016 فاتح سبتوبزبتارٍخ    6496رقن   ج ر ، 5703، ظ 2016 ٍولَو 28بتارٍخ    6486رقن   ج ر)

 

وسٍز الفالحت والصَذ البحزً، 

وسٍز االقتصاد والوالَت، 

 انماظٙ تئدذاث انًكتة انٕغُٙ نهغاليح انصذٛح نهًُتجاخ انغزائٛح انصادس 25.08تُاء ػهٗ انمإٌَ سلى 

 2، العًٛا انًادج (2009 فثشاٚش 18)1430 يٍ صفش 22 تتاسٚخ 1.09.20تتُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى 

 يُّ ؛

 

 يٍ 21تتطثٛك انًادج  (2015 َٕٕٚٛ 22) 1436 سيعاٌ 5 انصادس فٙ 2.15.219ٔػهٗ انًشعٕو سلى 

  يُّ،9انًتؼهك تانغاليح انصذٛح نهًُتجاخ انغزائٛح، العًٛا انًادج  28.07انمإٌَ سلى 

 

 

: قزرا ها ٍلٌ 

 

 

عتفٛذٍٚ يٍ اَتذاب انتفتٛش انثٛطش٘ نألشخاص انىانًًُٕح   انًانٙٚذذد يثهغ انتؼٕٚط: الوادة األولي

، يغ ادتغاب انشعٕو، كًا 2.15.219 يٍ انًشعٕو انًشاس إنّٛ أػالِ سلى 9انًُصٕص ػهّٛ فٙ انًادج 

 :ٚهٙ

 

-I   عن التفتَص البَطزً الونجش فٌ هجاسر حَواناث الجشارة  الوالٌالتعوٍضهبلغ    :

 

: الوجاسر هع السالسل  -1

  

:    سالسل األبقار  (أ

  ؛ دسْى نكم ٕٚو ػًم800يثهغ جضافٙ يٍ :  سأط100يا ٚؼادل أٔ ٚمم ػٍ - 

.  دسْى ػٍ كم ٕٚو ػًم1500  دساْى نكم سأط يغ عمف8:  سأط100يا ٚفٕق - 

 

:     الواعش - سالسل األغنام (ب

 ؛ دسْى نكم ٕٚو ػًم800يثهغ جضافٙ يٍ :  سأط320 يا ٚمم ػٍ -

.  دسْى ػٍ كم ٕٚو ػًم1500  دسْى نكم سأط يغ عمف2.5:  سأط320يا ٚؼادل أٔ ٚفٕق  -

 

 إال فٙ دانح يا إرا كاٌ انزتخ ػهٗ يغتٕٖ ْزِ ) انًاػض-األتماس ٔاألغُاو (ال ًٚكٍ انجًغ تٍٛ انغهغهتٍٛ 

 دسْى ػٍ كم ٕٚو 1500 غٛش أَّ، ال ًٚكٍ أٌ ٚتجأص انًثهغ عمف. انغهغهتٍٛ لذ تى فٙ أٔلاخ يختهفح

. ػًم



: هجاسر فٌ هواقع ثابتت - 2

.  دساْى نكم سأط يٍ األغُاو أٔ انًاػض4 دساْى نكم سأط يٍ األتماس ٔ 10- 

 

.  دسْى1500  دسْى ٔال ٚضٚذ ػٍ عمف800ػٍ كم ٕٚو ػًم، ػٍ  ال ٚمم يثهغ انتؼٕٚط انًانٙ،

 :األنواع األخزى هن الحَواناث الوذبوحت- 3

 سأط ؛ نكم دسْى 10:  انجًال -

 سأط ؛ نكمدسْى 10 :  انخٕٛل -

 . سأطنكم دساْى  10: انخُاصٚش -

 

II –  التفتَص البَطزً الونجش فٌ هجاسر الذواجن هبلغ التعوٍض الوالٌ عن: 

.  دسْى نكم غٍ يٍ انهذٕو انًٓٛأج300 -

 

.  دسْى1300 صٚذ ػٍ عمف٘ دسْى ٔال 600ػٍ كم ٕٚو ػًم، ػٍ  ال ٚمم يثهغ انتؼٕٚط انًانٙ،

 

III-ًأسواق بَع السول بأهامن تفزٍغه وأسواق  الونجش فٌ  هبلغ التعوٍض الوالٌ عن التفتَص البَطز

 :البَع بالجولت

. غٍ يٍ يُتجاخ انصٛذنكم  دسْى 300 -

.  دسْى1100 صٚذ ػٍ عمف٘ دسْى ٔال 700ػٍ كم ٕٚو ػًم، ػٍ  ال ٚمم يثهغ انتؼٕٚط انًانٙ،

 

٪ تانُغثح نهًٓاو 20 تتى انضٚادج فٙ يثهغ انتؼٕٚط انًانٙ انًزكٕس فٙ انًادج األٔنٗ أػالِ تُغثح :2الوادة 

 .أٚاو انؼًم انمإََٛح انًُجضج خاسج

.  عاػح24 0ٔأٚاو انؼًم انمإََٛح ْٙ انتٙ تتى تٍٛ  انًٓاو انًُجضج خاسج

 

انًذذدج فٙ ػًاالخ ٔاأللانٛى ػٍ كم يًٓح يُجضج تال انتؼٕٚط انًانٙ ػٍ انتفتٛش انثٛطشًُ٘ٚخ : 3الوادة 

 .إَتذاب انتفتٛش انثٛطش٘ انًًُٕح نهًغتفٛذ

 

انتؼٕٚط انًانٙ، يماتم نذفغ  يهف نًغتفٛذٌٔ يٍ اَتذاب انتفتٛش انثٛطشُٕ٘ٚدع اٚجة أٌ  :4الوادة 

تانًُطمح انتٙ نهًكتة انٕغُٙ نهغاليح انصذٛح نهًُتجاخ انغزائٛح إٚصال، نذٖ انًصهذح انثٛطشٚح انًذهٛح 

. تى فٛٓا إَجاص انًٓاو

 

 



: ٚتعًٍ ْزا انًهف

 ؛َغخح يٍ انثطالح انٕغُٛح نهتؼشٚف اإلنكتشَٔٛح نهًغتفٛذ -

 يٍ انًشعٕو      5انًُصٕص ػهّٛ فٙ انًادج  انثٛطش٘انتفتٛش اَتذاب َغخح يٍ لشاس  -

  ؛ 2.15.219 سلى عانف انزكشال

ٔسلح يٕجضج شٓشٚح تانًٓاو انًُجضج، يٓٛأج دغة انًُٕرج انًذذد يٍ غشف انًذٚش انؼاو  -

نهًكتة انٕغُٙ نهغاليح انصذٛح نهًُتجاخ انغزائٛح، يؤسخح ٔيٕلؼح يٍ لثم انًغتفٛذ يٍ 

  .ٔيصادق ػهٛٓا يٍ غشف سئٛظ انًصهذح انثٛطشٚح انًذهٛح اَتذاب انتفتٛش انثٛطش٘

 

ٚؼذ انًذٚش انؼاو نهًكتة انٕغُٙ نهغاليح انصذٛح نهًُتجاخ انغزائٛح أٔ يٍ ٚفٕظّ نٓزا انغشض، تؼذ 

 .يهف انًزكٕس، لشاسا نذفغ انتؼٕٚط انًانٙ انًكَٕح نماالغالع ػهٗ انٕثائك

 

انُفماخ انًتؼهمح تانتؼٕٚط انًانٙ انًذذدج فٙ انًادج األٔنٗ يٍ ْزا انمشاس   ٚتى اعتخالص:5الوادة 

 .نًكتة انٕغُٙ نهغاليح انصذٛح نهًُتجاخ انغزائٛحانًشتشن يٍ يٛضاَٛح ا

 

.  ُٚشش ْزا انمشاس فٙ انجشٚذج انشعًٛح:6الوادة 

 

 

 

 

 

 

 (2016فاتح فبزاٍز ) 1437 اُخز هن ربَع 21وحزر بالزباط، فٌ 

  ، عشٍش أخنوشسٍز الفالحت والصَذ البحزًو

  هحوذ بوسعَذ وسٍز االقتصاد والوالَت،

 

 

 


