
 هي القاًوى رقن 21بتطبٍق الوادة  (2015 ٌوًٍو 22) 1436 رهضاى 5 صادر فً 2.15.219هزسوم رقن 

  الوتعلق بالسالهت الصحٍت للوٌتجاث الغذائٍت28.07
 

 (6324، ص 2015 ٌولٍو 9 بتارٌخ   6376 رقن   ج ر )

 

 

 رئٍس الحكوهت،
 

ظٓٛش انششٚف سلى انًزؼهك ثبنغاليخ انظؾٛخ نهًُزغبد انغزائٛخ انظبدس ثزُفٛزِ ال 28.07ثُبء ػهٗ انمبٌَٕ سلى 

  يُّ ؛21، ال عًٛب انًبدح (2010 فجشاٚش 11 )1431 يٍ طفش 26 ثزبسٚخ 1.10.08
 

 انمبػٙ ثئؽذاس انًكزت انٕطُٙ نهغاليخ انظؾٛخ نهًُزغبد انغزائٛخ انظبدس ثزُفٛزِ 25.08ٔػهٗ انمبٌَٕ سلى 

  يُّ ؛3انًبدح ، ال عًٛب (2009 فجشاٚش 18 )1430 يٍ طفش 22ثزبسٚخ  1.09.20انظٓٛش انششٚف سلى 
 

 انًزؼهك ثًضأنخ انطت ٔانغشاؽخ ٔانظٛذنخ انجٛطشٚخ ثظفخ ؽشح انظبدس ثزُفٛزِ 21.80ٔػهٗ انمبٌَٕ سلى 

كًب رى رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ، ٔال  (1980 دٚغًجش 26 )1401 يٍ طفش 17 ثزبسٚخ 1.80.340انظٓٛش انششٚف سلى 

  يُّ ؛17 2ٔعًٛب انًبدربٌ 
 

ثزطجٛك انمبٌَٕ  (1983 يبسط 15 )1403 يٍ عًبدٖ األٔنٗ 29 انظبدس فٙ 2.82.541ٔػهٗ انًشعٕو سلى 

  يُّ؛7 6ٔ انًزؼهك ثًضأنخ انطت ٔانغشاؽخ ٔانظٛذنخ انجٛطشٚخ ثظفخ ؽشح، ٔال عًٛب انًبدربٌ 21.80سلى 
 

 ،(2015 أثشٚم 16 )1436 يٍ عًبدٖ اٜخشح 26ٔثؼذ انًذأنخ فٙ يغهظ انؾكٕيخ انًُؼمذ ثزبسٚخ 

 

 

 : رسن ها ٌلً

 

 

ٚؾذد األػٕاٌ انًؤْهٌٕ انزبثؼٌٕ نهًكزت انٕطُٙ نهغاليخ انظؾٛخ نهًُزغبد انغزائٛخ :  الوادة األولى

 :   كًب ٚه28.07ٙ يٍ انمبٌَٕ انًشبس إنّٛ أػالِ سلى 21انًُظٕص ػهٛٓى فٙ انًبدح 

يٕظفٕ ٔأػٕاٌ صعش انغش ٔيفزشٕ ٔلبٚخ انُجبربد ٔانجٛبطشح انًفزشٌٕ ٔرمُٕٛ رشثٛخ انًٕاشٙ  (1

 انًهؾمٌٕ ثبنًكزت انٕطُٙ 25.08 يٍ انمبٌَٕ انًشبس إنّٛ أػالِ سلى 3انًُظٕص ػهٛٓى فٙ انًبدح 

 نهغاليخ انظؾٛخ نهًُزغبد انغزائٛخ؛ 

ثٛبطشح ٔيُٓذعٕ ٔرمُٕٛ انًكزت انٕطُٙ نهغاليخ انظؾٛخ نهًُزغبد انغزائٛخ انًشعًٌٕ ٔانًًبسعٌٕ  (2

 .ػهٗ األلم ػًٍ يظبنؾّ انًشكضٚخ أٔ انًؾهٛخ (2)يٓبيٓى نًذح عُزٍٛ 
 

ٔٚغت ػهٗ األشخبص انغبنف ركشْى، ألعم يًبسعخ يٓبيٓى ثظفخ ػٌٕ يؾشس انًؾؼش، أٌ ٚضجزٕا يزبثؼزٓى 

، ٔفك انجشَبيظ انًظبدق 28.07نزكٍٕٚ يغزًش فٙ انًغبالد انزٙ رذخم فٙ إطبس انمبٌَٕ انغبنف انزكش سلى 

 . ػهّٛ نٓزا انغشع يٍ لجم انًذٚش انؼبو نهًكزت انٕطُٙ نهغاليخ انظؾٛخ نهًُزغبد انغزائٛخ
 

ٚؤد٘ األػٕاٌ انًُظٕص ػهٛٓى فٙ انًبدح األٔنٗ أػالِ انمغى طجمب نهزششٚغ انغبس٘ ثّ انؼًم :  2الوادة 

ٔٚغت أٌ ٚزٕفشٔا ػهٗ ثطبلخ يُٓٛخ ٚؾًهَٕٓب ثشكم . انًزؼهك ثأداء انًٍٛٛ ثبنُغجخ نألػٕاٌ يؾشس٘ انًؾبػش

ظبْش، أصُبء يضأنخ يٓبيٓى، ُٚغهًٓب نٓى انًذٚش انؼبو نهًكزت انٕطُٙ نهغاليخ انظؾٛخ نهًُزغبد انغزائٛخ ؽغت 

 .انًُٕرط انًؾذد ثمشاس نهٕصٚش انًكهف ثبنفالؽخ رًكٍ يٍ انزؼشف ػهٛٓى ٔرؾذٚذ انًظهؾخ انزبثؼٍٛ نٓب

ُٚؾشس ْؤالء األػٕاٌ يؾبػش انًخبنفبد انزٙ ٚؼبَُٕٚٓب ٔفك األشكبل ٔانكٛفٛبد انًؾذدح ثمشاس نهٕصٚش انًكهف 

 .ثبنفالؽخ
 

 

 



، 28.07 يٍ انمبٌَٕ انغبنف انزكش سلى 21ٚمظذ ثبنجٛبطشح انًفٕػٍٛ انًُظٕص ػهٛٓى فٙ انًبدح :  3الوادة 

يٍ لجم انًذٚش انؼبو " اَزذاة انزفزٛش انجٛطش٘"انجٛبطشح انًًبسعٌٕ ثظفخ ؽشح ٔانزٍٚ ٚغهى نٓى اَزذاة ٚغًٗ 

 4نهًكزت انٕطُٙ نهغاليخ انظؾٛخ نهًُزغبد انغزائٛخ، ثؼذ اعزطالع سأ٘ انهغُخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح 

ثؼذِ، لظذ انمٛبو ثًٓبو فٙ يغبل انظؾخ انؾٕٛاَٛخ ٔانظٛذنخ انجٛطشٚخ انًشًٕنخ ثبالَزذاة انظؾٙ انز٘ 

، ٔكزا يٓبو انًشالجخ انظؾٛخ نهًُزغبد انغزائٛخ 21.80ٚزٕفشٌٔ ػهّٛ ثًٕعت انمبٌَٕ انًشبس إنّٛ أػالِ سلى 

 .انؾٕٛاَٛخ ٔراد األطم انؾٕٛاَٙ ٔانًٕاد انًؼذح نزغزٚخ انؾٕٛاَبد
 

انًُظٕص ػهّٛ فٙ انفمشح أػالِ أٌ ٚغزٕفٙ " اَزذاة انزفزٛش انجٛطش٘"ٚغت ػهٗ طبؽت طهت االعزفبدح يٍ 

 : انششٔؽ اٜرٛخ

 أٌ ٚكٌٕ يغغال ثظفخ لبََٕٛخ فٙ عذٔل ْٛئخ انجٛبطشح انٕطُٛخ؛ (1

انًشعٕو انًشبس إنّٛ أػالِ أٌ ٚزٕفش ػهٗ االَزذاة انظؾٙ، عبس٘ انًفؼٕل، ٚغهى نّ طجمب نًمزؼٛبد  (2

 ؛2.82.541سلى 

 17أٌ ال ٚكٌٕ لذ رؼشع، خالل يغبسِ انًُٓٙ، نًُغ يؤلذ يٍ يضأنخ يُٓزّ طجمب نًمزؼٛبد انًبدح  (3

 ؛ 21.80يٍ انمبٌَٕ انغبنف انزكش أػالِ سلى 

رؼشع نهزشطٛت يٍ عذٔل ْٛئخ انجٛبطشح انٕطُٛخ خالل انخًظ عُٕاد انغبثمخ أٌ ال ٚكٌٕ لذ كبٌ  (4

 نزبسٚخ رمذٚى طهجّ؛

أٌ ٚهزضو ثأٌ ال ُٚشش انًؼهٕيبد ٔانًؼطٛبد انزٙ لذ ٚؾظم ػهٛٓب أصُبء انمٛبو ثًٓبيّ خبسط انفبػم  (5

 .انًؼُٙ ٔانًظبنؼ انًخزظخ ثبنًكزت انٕطُٙ نهغاليخ انظؾٛخ نهًُزغبد انغزائٛخ
 

يشفٕلب ثًهف ٚزؼًٍ انًغزُذاد ٔانٕصبئك " اَزذاة انزفزٛش انجٛطش٘"ٚغت أٌ ٕٚدع طهت :  4الوادة 

نًكزت انٕطُٙ نهغاليخ انظؾٛخ نهًُزغبد انؼشٔسٚخ نذساعخ انطهت انًزكٕس نذٖ انًظبنؼ انًخزظخ انزبثؼخ ل

رزى دساعخ انطهت يٍ طشف نغُخ ٚزى رأنٛفٓب نٓزا انغشع رزٕنٗ إثذاء سأٚٓب ثخظٕص . انغزائٛخ يمبثم ٔطم

 .انطهت انًزكٕس

 

رزٕنٗ انهغُخ رُظٛى انًمبثالد االَزمبئٛخ لظذ انزأكذ يٍ رٕفش طبؽت انطهت ػهٗ انًؼبسف انكبفٛخ انًزؼهمخ 

 َٔظٕطّ انزطجٛمٛخ 28.07ثًغبل انُظٕص انزُظًٛٛخ ٔانًغبل انزمُٙ انًشرجطٍٛ ثبنمبٌَٕ انغبنف انزكش سلى 

 .أخزا ثؼٍٛ االػزجبس انًٓبو انزٙ عٛؼٓذ ثٓب إنٛٓى

 

 . رشعم آساء انهغُخ إنٗ انًذٚش انؼبو نهًكزت انٕطُٙ نهغاليخ انظؾٛخ نهًُزغبد انغزائٛخ

 

 .رؾذد ثًمشس نهٕصٚش انًكهف ثبنفالؽخ رأنٛف ٔكٛفٛبد ػًم انهغُخ انًُظٕص ػهٛٓب أػالِ

 

ًُٔٚؼ نًذح خًظ . ٚؼذ اَزذاة انزفزٛش انجٛطش٘ ٔفك انًُٕرط انًؾذد ثمشاس نهٕصٚش انًكهف ثبنفالؽخ : 5الوادة 

 . عُٕاد، لبثهخ نهزغذٚذ

 

 .ًُٚؼ ْزا االَزذاة ثظفخ شخظٛخ ٔال ًٚكٍ رفٕٚزّ أٔ َمهّ، ثأ٘ ؽبل يٍ األؽٕال، أل٘ كبٌ

 

إنٗ انًؼُٙ ثبأليش داخم أعم ال ًٚكٍ أٌ " اَزذاة انزفزٛش انجٛطش٘"ٚجهغ لشاس يُؼ أٔ سفغ يُؼ :  6الوادة 

ٔٚغت أٌ ٚزى رؼهٛم كم سفغ . ٕٚيب يٍ أٚبو انؼًم ٚؾزغت اثزذاء يٍ ربسٚخ إٚذاع انطهت (60)ٚزغبٔص عزٍٛ 

 .يُؼ االَزذاة

 



ًٚكٍ نهًذٚش انؼبو نهًكزت انٕطُٙ نهغاليخ انظؾٛخ نهًُزغبد انغزائٛخ عؾت االَزذاة انًزكٕس، ثؼذ اعزطالع 

 أػالِ إرا نى ٚؼذ انًغزفٛذ يُّ ٚغزٕفٙ ششطب يٍ انششٔؽ انًُظٕص 4سأ٘ انهغُخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح 

 . أػالِ أٔ ػُذيب ٚخم ثأؽذ انزضايبد اَزذاة انزفزٛش انجٛطش٘ انًًُٕػ ن3ّػهٛٓب فٙ انًبدح 

 

إنٗ انًؼُٙ ثبأليش داخم أعم ال ًٚكٍ أٌ ٚزغبٔص عزٍٛ " اَزذاة انزفزٛش انجٛطش٘"ٔٚغت أٌ ٚجهغ يمشس عؾت 

 . ٕٚيب يٍ أٚبو انؼًم ٚؾزغت اثزذاء يٍ ربسٚخ إثذاء انهغُخ انغبنفخ انزكش سأٚٓب (60)

 

ٚشٛش اَزذاة انزفزٛش انجٛطش٘، ػهٗ انخظٕص، ػالٔح ػهٗ ْٕٚخ انًغزفٛذ يُّ، إنٗ انًٓبو انًؼٕٓد :  7الوادة 

 .ثٓب إنّٛ ٔانؼًبنخ أٔ انؼًبالد ٔاأللبنٛى انزٙ ٚشخض فٛٓب نّ ثًضأنخ ْزِ انًٓبو

 .رؾذد ثمشاس نهٕصٚش انًكهف ثبنفالؽخ كٛفٛبد يُؼ اَزذاة انزفزٛش انجٛطش٘ ٔرغذٚذِ ٔعؾجّ

 

 :  ٚغت ػهٗ انجٛبطشح انًغزفٛذٍٚ يٍ اَزذاة انزفزٛش انجٛطش٘ أٌ :8الوادة 

ُٚغضٔا يٓبيٓى فٙ إطبس ثشَبيظ انضٚبساد انظؾٛخ ٔيشالجخ يطبثمخ انًُزغبد انغزائٛخ انؾٕٛاَٛخ ٔراد  −

األطم انؾٕٛاَٙ ٔانًٕاد انًؼذح نزغزٚخ انؾٕٛاَبد، انًؾذد يٍ لجم انًظبنؼ انًخزظخ انزبثؼخ نهًكزت 

 انٕطُٙ نهغاليخ انظؾٛخ نهًُزغبد انغزائٛخ؛

انًُظٕص ػهٛٓى انزبثؼٍٛ نهًكزت انٕطُٙ نهغاليخ انظؾٛخ نهًُزغبد انغزائٛخ ٚمذيٕا انذػى نألػٕاٌ  −

فٙ انًبدح األٔنٗ أػالِ نهمٛبو ثًٓبو انجؾش ػٍ انًخبنفبد ٔيؼبُٚزٓب، ال عًٛب خالل ػًهٛبد انزفزٛش 

 ٔفٙ ؽبنخ ٔصبئك أٔ يُزغبد؛

ٚخجشٔا، فٕسا، انًظبنؼ انًخزظخ انزبثؼخ نهًكزت انٕطُٙ نهغاليخ انظؾٛخ نهًُزغبد انغزائٛخ ثكم  −

 أٔ َظٕطّ انزطجٛمٛخ، ٚالؽظَٕٓب 28.07يخبنفخ ُرشركت خشلب نًمزؼٛبد انمبٌَٕ انغبنف انزكش سلى 

 أصُبء انمٛبو ثًٓبيٓى؛

ٚشعهٕا، شٓشٚب، إنٗ انًظبنؼ انزبثؼخ نهًكزت انٕطُٙ نهغاليخ انظؾٛخ نهًُزغبد انغزائٛخ رمشٚشا يفظال  −

 .ؽٕل يٓبيٓى

 

 ًُٚؼ، نألشخبص انًغزفٛذٍٚ يٍ اَزذاة انزفزٛش انجٛطش٘، رؼٕٚغ يبنٙ ٚؾذد يجهغّ ٔكٛفٛبد يُؾّ : 9الوادة 

ثمشاس يشزشن نهٕصٚش انًكهف ثبنفالؽخ ٔانٕصٚش انًكهف ثباللزظبد ٔانًبنٛخ يمبثم انًٓبو انزٙ ُٚغضَٔٓب ثشعى 

 .ْزا االَزذاة

 

 .ٔٚؾذد، أٚؼب، ْزا انمشاس انًشزشن الئؾخ األلبنٛى ٔانؼًبالد انًؼُٛخ ثًُؼ اَزذاة انزفزٛش انجٛطش٘

 

 ٚغُذ رُفٛز ْزا انًشعٕو انز٘ ُٚشش ثبنغشٚذح انشعًٛخ إنٗ ٔصٚش انفالؽخ ٔانظٛذ انجؾش٘ : 10الوادة 

 .ٔٔصٚش االلزظبد ٔانًبنٛخ، كم ٔاؽذ يًُٓب فًٛب ٚخظّ

 

 (2015 ٌوًٍو 22) 1436 رهضاى 5وحزر بالزباط، فً 

  عبد اإلله ابي كٍزاىرئٍـس الحكــوهــت، 

:  وقعه بالعطف 

  ، عشٌش أخٌوشسٌز الفالحت والصٍد البحزيو

 وسٌز االقتصاد والوالٍت، ًشار بزكت


