
 دٌسوبس 15) 1426 هي ذي القعدة 13 طادز فً 2124-05قساز لىشٌس الفالحت والتٌوٍت القسوٌت والظٍد البحسي زقن 

ت الطٍىز الداجٌت وتحضٍي البٍض وًقل وتىشٌع ( 2005 ٌحدد الىثائق التً تكىى طلب التسخٍض لوصاولت أًشطت تسٍب

الطٍىز الداجٌت الحٍت وكرا إلحداث هساكص لتلفٍف أو تحىٌل البٍض وإلًشاء هجاشز للدواجي وهؤسساث لتقطٍع وتحىٌل 

ض االستهالك  وتلفٍف وتجوٍد لحىم الطٍىز الداجٌت ووحداث لتسىٌق هرٍ اللحىم وٍب

 

 (.328، ص 2006  فبساٌس2 بتازٌخ  5392   زقن زج )

 

 

 ،وشٌس الفالحت والتٌوٍت القسوٌت والظٍد البحسي

غسٕو على ٘ انمؼضج 14انظاصع ٙف  2.04.684 تُاء ػهٗ اًن  49.99 نرغثٛك انمإٌَ على (2004 صٚسًثغ 27 )1425 يٍ ط

اصج األٔٗن يُّ، رؼهك تانٕلاٚح انظذٛح نرغتٛح انغٕٛع انضاجُح ٔتًغالثح إَراج ٔذسٕٚك يُرٕجاذٓا ٔالسًٛا اًن  اًن

 

: قسز ها ٌلً 

 

ؼأنح أَشغح ذغتٛح انغٕٛع انضاجُح ٔذذضٍٛ انثٛض َٔمم ٔذٕػٚغ انغٕٛع  :الوادة األولى  ٌ ٚكٌٕ عهة انرغسٛض ًن ٚجة أ

انضاجُح انذٛح ٔكظا إلدضاز يغاكؼ نرهفٛف أٔ ذذٕٚم انثٛض ٔإلَشاء يجاػع نهضٔاجٍ ٔيؤسساخ نرمغٛغ ٔذذٕٚم ٔذهفٛف 

شاط  ٔذجًٛض نذٕو انغٕٛع انضاجُح ٔٔدضاخ نرسٕٚك ْظِ انهذٕو ٔتٛض االسرٓالن ، يظذٕتا تًهف ٚذرٕ٘ ، دسة َٕػٛح اُن

ثائك انرانٛح   :، ػهٗ إن

جأعج انرٙ ذؼًم ٙف إعاع +  ؤسساخ اًن ؤسسح ػٍ ألغب اًن سافاخ انرٙ ذفظم اًن ذظغٚخ تانشغف يظاصق ػهّٛ ٚذضص اًن

 لغاع انضٔاجٍ ؛

 :عهة انرغسٛض ٚذًم + 

ؤسسح ٔٚذضص عثٛؼح َشاعٓا ٔعالرٓا اإلَراجٛح*  ٌ اًن  .ػُٕا

 ذؼغٚف انغانة ٔيمغ سكُاِ ؛: تانُسثح نششض طاٙذ - 

ؼٍُٕٚٛ -  سؤٔل ػٍ انشغكح أٔ : نألششاص اًن ٕلغ ْٕٔٚح انششض اًن ؤسسح ٔيمغْا االجرًاػٙ ، ٔطفح انششض اًن إسى اًن

جًٕػح  .اًن

 ػمض ذأعٛغ طذٙ يغ عثٛة تٛغغ٘ يٍ انمغاع انشاص داطم ػهٗ اَرضاب طذٙ ؛+ 

ذالخ يغ +  ذالخ أٔ ػمض كغاء يسجم ٔيؤعر ٙف ألم يٍ شٓغ ػٍ ذاعٚز انغهة ٙف دانح كغاء اًن ٔثائك ذثثد يهكٛح اًن

 َسشح يٍ انغسى انؼماع٘ ؛

ؤسسح ؛1000/1ذظًٛى نهًٕلغ ػهٗ سهى +  ذالخ ٔدضٔص اًن   ٕٚضخ يٕلغ اًن

غتغ 300/1 إٗن 100/1ذظًٛى شًٕٙن ػهٗ سهى +  رغ اًن ذالخ ٕٚضخ ذًٕضغ يذالخ انؼًم ٔيسادرٓا تاًن  دسة دجى اًن

ذالخ األسغٖ انرٙ ذسرشضو يٍ عغف انؼًال غغٗ ٔاًن سرؼًهح. اًن ٛاِ اًن  ؛ ْظا تاإلضافح إٗن ذظًٛى نشثكح طغف اًن

سرؼًهح ؛+  ؼضاخ ٔانرجٓٛؼاخ اًن  لائًح تاًن



ذاضٍ +  ٛاِ ، : تانُسثح نضٛؼاخ ذغتٛح انغٕٛع انضاجُح ٔاًن تٛاٌ يشرثغ٘ نهرذهٛم انكًٛٛائٙ ٔانثكرغٕٚنٕجٙ ٚرؼهك تجٕصج اًن

ٛاِ ؛ ٛاِ أٔ شٓاصج ذثثد انغتظ تانشثكح انؼًٕيٛح نرٕػٚغ اًن ؼانجح ْظِ اًن ا ًن ٕاص انرٙ ٚجة اسرؼًآن  ٔكظا تاًن

 :تانُسثح ألَشغح انظتخ ٔانرذٕٚم ٔانرمغٛغ ٔانرهفٛف ٔانرجًٛض + 

ٛاِ ؛*  اء طانخ نهشغب أٔ شٓاصج انغتظ تانشثكح انؼًٕيٛح نرٕػٚغ اًن ٌ اًن  ٔثٛمح ذثثد أ

ذهٛح ؛*   عسظح انثُاء أٔ اإلطالح يًُٕدح يٍ عغف انسهغاخ اًن

اء ٔانكٓغتاء ٔعتغٓا تشثكح انرغٓٛغ ؛*  ؤسسح ٔكٛفٛح ذؼٔصْا تاًن ُغمح ذٕاجض اًن  ٔطف ًن

سرشضيٍٛ ؛*  ُرٕجاخ ٔذُمم اًن ساعاخ اًن  ذٕضٛخ ًن

ُرٕجاخ ٔانغسٕو انرشغٛغٛح إلَراجٓا ؛*   الئذح اًن

ٕجثح ٔانسانثح ؛*  ذالخ انرثغٚض اًن  سؼح انرثغٚض ٔانرشؼٍٚ ًن

غالثح انظاذٛح*  سغغج اًن  .يشغٔع ًن

ؼضاخ ؛+  ذالخ ٔاًن  سغح انرُظٛف ٔانرغٓٛغ انشاص تاًن

 .سغح يذاعتح انذٕٛاَاخ انضاعج+ 

ٕاشٙ ذُفٛظ ْظا انمغاع انظ٘ ُٚشغ تانجغٚضج انغسًٛح  :2الوادة   .ٚسُض إٗن يضٚغ ذغتٛح اًن

 

 

 

 (2005 دٌسوبس 15 )1426 هي ذي القعدة 13فً وحسز بالسباط 

 ، هحٌد العٌظسوشٌس الفالحت والتٌوٍت القسوٌت والظٍد البحسي

 


