
ٌُاٌر 14قرار وزٌري يؤرخ فً   فً ضبط كٍفٍة انًراقبة عهى إَتاج بعض األصُاف يٍ انُباتات انًسروعة 1950 

 وَقهها وانتخهً عُها وغرسها

 

 انحًذ هلل وحذِ،

ؤسػ ًف  ٕافق ل 1369 سبٍغ األٔل 2اَّ بًقخؼى انظٍٓش انششٌف اًن   انظادس ًف فشع يشاقبت ػهى 1949 دصُبش24 اًن

باحاث َٔقهٓا ٔانخخهً ػُٓا ٔغشعٓا عٕاء كاٌ األيش ٌخؼهق بانُباحاث بكايهٓا أٔ بضضء يُٓا فقط ٔخظٕطا  إَخاس بؼغ اُن

 انفظم انشابغ يُّ ؛

ٕافق ل1369 سبٍغ األٔل 24انظادس ًف ٔصٌشي القشاس ٔبُاء ػهى  ال شاقبت ػهى بشأٌ  1950 ٌُاٌش 14  اًن ػبط كٍفٍت اًن

ضسٔػت َٔقهٓا ٔانخخهً ػُٓا ٔغشعٓا باحاث اًن  ؛إَخاس بؼغ األطُاف يٍ اُن

 ٔباقخشاط يذٌش انفالعت ٔانخضاسة ٔانغاباث،

 

 :قررَا يا ٌهً

 

 ٌضب ػهى األشخاص  :(1902، ص 03/08/1951 بتارٌد 2023 ج ر  رقى – 18/07/1951عذل بقرار وزٌري صادر فً )انفصم األول 

باحاث انضاسٌت ػهٍٓا  باحاث أٔ أصضاء اُن  بًٕصب قشاساث ٌظذسْا يذٌش انفالعت ٔانخضاسة ٔانغاباث –انزٌٍ ٌخؼاطٌٕ إَخاس اُن

ؤسػ ًف – بٍُت ًف انظٍٓش انششٌف اًن شاقبت اًن ٕافق 1369 سبٍغ األٔل ػاو 2 اًن  أٔ انزٌٍ ٌٌُٕٔ 1949 دصُبش 24 اًن

ظانظ انفالعٍت اإلقهًٍٍت ٔفً اَصال انخً حغذدْا حهك انقشاساث  ٌ ٌقذيٕا انخظشٌظ بٓا كم عُت إنى سئٍظ اًن حؼاطً رنك ا

زكٕسة  .اًن

ّ قبم فاحظ أكخٕبش يٍ كم عُت شاس إٍن  .كًا ٌضب حضذٌذ انخظشٌظ اًن

ٌضب ركش األيٕس اَحٍت :  (1902، ص 03/08/1951 بتارٌد 2023 ج ر  رقى – 18/07/1951عذل بقرار وزٌري صادر فً ) 2انفصم 

ّ ًف انفظم األٔل أػالِ ًْٔ شاس إٍن  :ًف انخظشٌظ اًن

ٌ ششكخّ ٔبٍاٌ يغهّ؛ - غخغم أٔ ػُٕا  اعى اًن

ٌ يغم االعخغالل أٔ يٕقؼّ؛ -  ٔػُٕا

ٓا يا ٌهقظ يٍ  - ُٕي إَخاصٓا ٔكزا األطُاف أٔ األَٕاع انخً ٌُخًً إٍن باحاث اًن ٓا اُن ُخًٍت إٍن ٔاألطُاف أٔ األَٕاع اًن

باحاث  .حهك اُن

خغذد ػُٓا إال   ال:3انفصم  شاقبت اًن باحاث انضاسٌت ػهٍٓا اًن ٌ حشخًم قطغ األسع أٔ انطشائذ انخً حكٌٕ فٍٓا اُن ٌضٕص أ

كاٌ ػٍ بقٍت انقطغ أٔ  ٌ حفظم كم قطؼت أ طشٌذة فظال حايا بؼٍٍ اًن ػهى أغشاط يٍ طُف َباحً ٔاعذ بٍذ اَّ ٌضب أ

غشٔط فٍٓا باحً اًن ٌ ٌبٍٍ فٍٓا بكٍفٍت ٔاػغت نهؼٍاٌ اعى انظُف اُن  .انطشائذ ٔأ

قبٕنت باحاث اًن ٌ حبٍٍٍ األطُاف باعًٓا انغقٍقً َقال ػٍ قٕائى اُن  .ٌٔضب ًف كم ٔقج ٔآ

ٌ حؼًٍ فٍّ : 4انفصم  ٌ ٌبٍٍ بانخذقٍق يٕقغ انقطغ أٔ انطشائذ ًف حظًٍى نألياكٍ ٌقغ ػبطٓا ٌٕيا فٍٕيا ٔأ ٌُبغً أ

ٌ إداسة انفالعت ٔانخضاسة ٔانغاباث  ّ إنى أػٕا شاس إٍن غشٔعت فٍٓا ٌٔقذو انخظًٍى اًن باحٍت اًن خؼهقت باألطُاف اُن انبٍاَاث اًن

 .كهًا طهبِٕ

( 224 ص، 10/02/1950  بتارٌد  1946 رقى   ج ر )



باحاث : 5انفصم  اصباث اَحٍت ػهى َقم اُن ٌ ٌخخز قشاسا حفشع بًٕصبّ يشاػاة إن ذٌش انفالعت ٔانخضاسة ٔانغاباث أ ًٌكٍ ًن

بٍُت فًٍا بؼذ اصباث ًْ اًن ٌ حهك إن شاقبت ػهى أ باحٍت انضاسٌت ػهٍٓا اًن باحاث يٍ األطُاف اُن  :أٔ أصضاء اُن

ُخش َفغّ – (ا هغق بٓزا انقشاس ٌظغب كم قطؼت أٔ إسعال ْٔزا نضٕاص ٌغشسِ ًف رالرت َظائش اًن زال اًن ٌ صٕاصا يٍ اًن  أ

ٓا، شاس إٍن ٕاد اًن قم ػُذ سفغ اًن ظٍش األطهً يُٓا إنى طاعب اُن  ٌٔغهى اُن

ٕاد – (ب ت نشفغ اًن ٕاٍن ظانظ انفالعٍت اإلقهًٍٍت ًف ظشف انزًاٍَت أٌاو اًن ظٍش انزاًَ يٍ انضٕاص ٌٕصّ إنى سئٍظ اًن ٌ اُن  أ

شعم  ظٍش انزانذ ػُذ اًن ٓا ٔحبقى األسٔيت أٔ اُن شاس إٍن  .اًن

ى يٍ طشف إداسة – (ت فٕع ٓن ٌ اًن ٌ انقٕة انؼًٕيٍت ٔإنى األػٕا ٌ انضٕاص انزي ٌظغب انغهغ ٌضب حقذًٌّ إنى أػٕا  إ

 .انفالعت ٔانخضاسة ٔانغاباث كهًا طهبِٕ

ت نٍٕو انغضض ٕاٍن  .ٔكم قطؼت حضٕل أٔ صانج بال صٕاص ًٌكٍ عضضْا ٔإحالفٓا ًف انزالرت أٌاو اًن

 .ٌكهف يذٌش انفالعت ٔانخضاسة ٔانغاباث باحخار صًٍغ حذابٍش انخُفٍز نخطبٍق ْزا انقشاس: 6انفصم 

اقغ حكزٍشْا بُغبت حشحكض ػهى يقٍاط حضاسي ٌ ٌخخز قشاسا ٌغذد فٍّ ػذد األطُاف أٔ األَٕاع إن  .ٌٔضٕص نّ باألخض أ

ٌ يذٌشٌت انفالعت  : (1902، ص 03/08/1951 بتارٌد 2023 ج ر  رقى – 18/07/1951عذل بقرار وزٌري صادر فً ) 7انفصم  ٌ أػٕا إ

غخخذيٌٕ  غهفٌٕ اًن ٌ اًن شاقبت ػهى إَخاصٓا َٔقهٓا ٔانخخهً ػُٓا ٔغشعٓا ْى األػٕا ؤْهٍٍ إلصشاء اًن ٔانخضاسة ٔانغاباث اًن

ظانظ انخً سبًا ٌقغ حؼٍٍُٓا  باحاث ٔيظهغت صساػت انبغاحٍٍ ٔيظهغت قًغ انخذنٍظ ٔغٍش رنك يٍ اًن بًظهغت انذفاع ػٍ اُن

 .فًٍا بؼذ بًٕصب قشاس يٍ يذٌش انفالعت ٔانخضاسة ٔانغاباث

كاحب ٔانبهذٌاث ٔانضًاػاث : 8انفصم  ى ٔاًن  حطبق يقخؼٍاث ْزا انقشاس ػهى صًٍغ يؤعغاث األفشاد أٔ يغالث اعخغالٓن
 .ٔانششكاث األْهٍت االعخٍاطٍت ٔيُاطق حضذٌذ انفالعت ٔيا أشبّ اٌا كاٌ يانكٓا أٔ يغخغهٓا ٔانغالو

 

 

 

ٌُاٌر 14 انًىافق 1369 ربٍع األول عاو 24حرر بانرباط فً   1950، 

يحًذ انًقري 

شرِ  ٌبراٌر سُة - اطهع وأرٌ ُب  ، 1950انرباط فً فاتح 

 جىاٌ.ا: انًقٍى انعاو انكىيٍسٍر

 


