
( 2010 أغسطس 18 )1431 رمضان 7  صادر فً 2442.10لرار نىزٌر انفالحح وانصٍد انثحري رلم               

. ٌتعهك تمكافحح مرض ترٌستٍسا انحىامط

 

وزٌر انفالحح وانصٍد انثحري، 

 

ثاذاخ نٕلاٚرٓا  (1927 عثرًثش 20 )1346 يٍ ستٛغ األٔل 24تُاء ػهٗ انظٓٛش انششٚف انظادس ٙف  ٙف ػثؾ يشالثح اُن
يٍ األيشاع، كًا ٔلغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ ؛ 

 

ثاذاخ  (1949 دٚغًثش 24 )1369 ستٛغ األٔل 2ٔػهٗ انظٓٛش انششٚف انظادس ٙف  تفشع يشالثح ػهٗ إَراض تؼغ اُن
َٔمهٓا ٔانرخهٙ ػُٓا ٔغشعٓا عٕاء كاٌ األيش ٚرؼهك تانُثاذح تكايهٓا أٔ ظضء يُٓا فمؾ ؛ 

 
ٖ األٔٗن 10 انظادس ٙف 1.69.169ٔػهٗ انظٓٛش انششٚف سلى   ُظى إلَراض ٔذغٕٚك  (1969 ٕٚنٕٛ 25 )1389 ظًاد اًن

 يُّ ؛ 5انثزٔس ٔاألغشاط، كًا ٔلغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ ٔالعًٛا انفظم 

 
ؿُٙ نهغاليح انظؽٛح نهًُرعاخ انغزائٛح انظادس ترُفٛزِ انظٓٛش 25.08ٔػهٗ انمإٌَ سلى  كرة إن  انماػٙ تئؼذاز اًن

ادج  (2009فثشاٚش  18 )1430 يٍ طفش 22 تراسٚخ 1.09.20انششٚف سلى   يُّ ؛ 2ٔالعًٛا اًن
 

شالثح ػهٗ إَراض تؼغ  (1950 ُٚاٚش 14 )1369 يٍ ستٛغ األٔل 24ٔػهٗ انمشاس انظادس ٙف  رؼهك تؼثؾ كٛفٛح اًن اًن

ضسٔػح َٔمهٓا ٔانرخهٙ ػُٓا ٔغشعٓا، كًا ٔلغ ذغٛٛشِ ؛  ثاذاخ اًن األطُاف يٍ اُن
 

ٖ اٜخشج 15 انظادس ٙف 468.84ٔػهٗ لشاس ٔصٚش انفالؼح ٔاإلطالغ انضساػٙ سلى   ياسط 19 )1404 يٍ ظًاد
فٛهٛاخ انفراكح أٔ األيشاع  (1984 ؼشٔػح الَرشاس تؼغ إَٔاع اـن ثاذاخ اًن ثاذاخ أٔ أظضاء اُن رؼهك تًشالثح طؽح اُن اًن

ؤدٚح فٛٓا ؛  اًن

 
ٕافمح ػهٗ  (2003 دٚغًثش 3 )1424 شٕال 8 انظادس ٙف 2098.03ٔػهٗ لشاس ٔصٚش انفالؼح ٔانرًُٛح انمشٔٚح سلى  تاًن

رؼهك تئَراض تزٔس ٔأغشاط انؽٕايغ ٔيشالثرٓا ٔذٕظٛثٓا ٔاػرًادْا ؛  ظاو انرمُٙ اًن اُن
 

انٛح،  ٔتؼذ اعرـالع سأ٘ ٔصٚش االلرظاد ٔاًن

 
 

 : لرر ما ٌهً

 

ممتضٍاخ عامح  -  انثاب األول

 

ػشٔسٚح ػثش يعًٕع انرشاب  (َٕع عرشٚظ ٔظًٛغ ْعائُّ)ذؼرثش يكافؽح يشع ذشٚغرٛضا انؽٕايغ : انمادج األونى

ؿُٙ  .إن
 

 : ٚشاد ٙف يذنٕل ْزا انمشاس تًا ٚهٙ: 2انمادج 

ؼٕو يٍ إَٔاع عٛرشٚظ ٔتَٕغٛشٚظ ؛ : يٕاد اإلكصاس  - ـؼًح ٔؼٕايم اـن ؼٕو ٔانشرائم اًن اـن
ثاذاخ  - ظهؽح اإللهًٛٛح نؽًاٚح اُن ؿُٙ نهغاليح انظؽٛح نهًُرعاخ : اًن ثاذاخ انراتؼح نهًكرة إن ظهؽح اإللهًٛٛح نؽًاٚح اُن اًن

 .انغزائٛح
 

تداتٍر تهدف إنى انحد مه اوتشار ترٌستٍسا انحىامط  - انثاب انثاوً

 

( 5056ص ،  18/11/2010 تتارٌخ  5892 رلم   ج ر )



ؼُٛح ٔإذالفٓا ٙف : 3انمادج  ٕظٕدج ٙف ؼمم أٔ ؼمٕل انثغاذٍٛ اًن ُٚرط ػٍ كم إطاتح تغاذٍٛ انؽٕايغ لهغ كم األشعاس اًن

كاٌ  .ػٍٛ اًن
 

ٌ ٚرى ظهثٓا يٍ : 4انمادج  ٌ ذـؼى كم يادج إكصاس ، لاتهح نالعرؼًال أٔ يُمٕنح ػهٗ ؼٕايم ؿؼٕو يمأيح نهفٛشٔط ٔأ ٚعة أ
ٖ األٔٗن 10 انظادس ٙف 1.69.169يشرم نشرائم يظادق ػهٛٓا ٔيؼرًذ ؿثما ألؼكاو انظٓٛش انششٚف سلى   1389 ظًاد

ُظى إلَراض ٔذغٕٚك انثزٔس ٔاألغشاط (1969 ٕٚنٕٛ 25)  .اًن

 
ظهؽح اإللهًٛٛح  زا انغشع يٍ ؿشف اًن ٌ ذشفك يٕاد اإلكصاس انغانفح انزكش خالل َمهٓا تشخظح يشٔس يغهًح ٓن ٚعة أ

زكٕسج ادج اًن ُـمح يظذس اًن ا اًن ثاذاخ انراتؼح ٓن غرؼًهح . نؽًاٚح اُن ؼذج ٔاًن زكٕسج اًن شٔس اًن ٌ ذشٛش سخظح اًن ٔٚعة أ
ّ أػالِ انظادس ٙف  شاس إٛن ُظٕص ػهٛٓا ٙف انمشاس اًن ، (1950 ُٚاٚش 14 )1369 يٍ ستٛغ األٔل 24ؿثما نهششٔؽ اًن

زكٕسج غادسج ٔٔظٓح أٔ ٔظٓاخ يٕاد اإلكصاس اًن  .تٕػٕغ إٗن يكاٌ اًن

 
ؼرًذ  شرم اًن ادج  (أغشاط يظادق ػهٛٓا)ٚؼرثش اًن ٓا ٙف اًن شاس إٛن ٕظٕد خاسض يُـمح انؽعش اًن ضٔد ٔاًن  8يٍ ؿشف اًن

غادسج  .أدَاِ ْٕ يكاٌ اًن
 

ظادق ػهٛٓا أٔ أياكٍ غشعٓا، ؼغة انؽانح  .ذؼرثش ٔظٓح أٔ ٔظٓاخ َمؾ تٛغ انشرائم اًن

 
 يٍ انمشاس 5ٚعة ؼعض ٔإذالف كم يادج إكصاس ٚرى َمهٓا أٔ ذى َمهٓا تذٌٔ سخظح يشٔس، ؿثما ألؼكاو انفظم : 5انمادج 

ظهؽح  (1950 ُٚاٚش 14 )1369 يٍ ستٛغ األٔل 24انغانف ركشِ انظادس ٙف  ٌ اًن يٍ لثم ؼائضْا ذؽد إششاف أػٕا
زكٕسج، ػهٗ َفمح ٔيغؤٔنٛح ؼائضْا ظهؽح اًن ثاذاخ أٔ إرا ذؼزس رنك، يٍ لثم اًن  .اإللهًٛٛح نؽًاٚح اُن

 

ُاعثح يؽؼش إذالف ذغهى َغخح يُّ نؽائض يٕاد اإلكصاس انرٙ ذى إذالفٓا  .ٔٚؼذ تٓزِ اًن
 

ثاذاخ انراتغ : 6انمادج  ظانػ اإللهًٛٛح نؽًاٚح اُن ٌ اًن ٚعة ػهٗ يانكٙ ٔيغٛش٘ أٔ يغرأظش٘ ؼمٕل انؽٕايغ انغًاغ ألػٕا
زكٕسج ٔذغٓٛم ػًهٛاخ انثؽس انرٙ ٚمٕيٌٕ تٓا ٔذرثغ انؽانح انظؽٛح نهؽمٕل ٔأخز  ى تٕنٕض انؽمٕل اًن ا يكاٌ ٔظٕد ؼمٕٓن ٓن

ؽذدج ٙف انفظم  ؼهٕياخ انرٙ ٚـهثَٕٓا، ٔرنك ؿثما نهششٔؽ اًن  يٍ انظٓٛش انششٚف انظادس ٙف 23انؼُٛاخ ٔذضٔٚذْى تاًن

 .(1927 عثرًثش 20 )1346 يٍ ستٛغ األٔل 24
 

غٛش أٔ : 7انمادج  انك أٔ اًن ا يكاٌ ٔظٕد انؽمم انز٘ أخزخ يُّ انؼُٛاخ اًن ثاذاخ انراتغ ٓن ظهؽح اإللهًٛٛح نؽًاٚح اُن ذشؼش اًن
ؼُٙ تأَٓا ذأكذخ يٍ ٔظٕد فٛشٔط ذشٚغرٛضا انؽٕايغ تؽمهّ غرأظش اًن  .اًن

 

ؼُٙ  .ٚؽذد ْزا اإلشؼاس ذذاتٛش لهغ أشعاس انؽمم اًن
 

ٌ ٚرى لهغ األشعاس خالل أظم ال ٚرؼذٖ   ٕٚيا ٚؽرغة اترذاء يٍ ذاسٚخ ذٕطم يانك أٔ يغٛش أٔ يغرأظش انؽمم 21ٚعة أ
ّ أػالِ شاس إٛن ؼُٙ تاإلشؼاس اًن  .اًن

 

ادج  ٓا ٙف اًن شاس إٛن ؽذدج، ذمٕو 11تؼذ اَظشاو ْزا األظم، ٔفٙ ؼانح يؼاُٚح انهعُح اًن  أدَاِ ػذو ذـثٛك ذذاتٛش انمهغ اًن
ؼُٙ تاأليش ثاذاخ تؼًهٛح لهغ األشعاس ػهٗ َفمح اًن ظهؽح اإللهًٛٛح نؽًاٚح اُن  .اًن

 
ثاذاخ تاػرثاس كم يُـمح ذأكذخ يٍ إطاترٓا تًشع ذشٚغرٛضا : 8انمادج  ظهؽح اإللهًٛٛح نؽًاٚح اُن ٌ ذظشغ اًن ٚعة أ

ُـمح انغانف ركشْا يُـمح ؼًاٚح ، ؼغة انؼشٔسج، ". يُـمح يظاتح"انؽٕايغ  ٌ ذؼى إٗن اًن ظهؽح أ ًٔٚكٍ نُفظ اًن

ُاؿك  ظهؽح انغانف ركشْا ْزِ اًن  ."يُـمح ؼعش"ٔذؼهٍ اًن
 

 : ٚعة اذخار انرذاتٛش انرانٛح داخم يُـمح انؽعش
يُغ اعرخذاو يٕاد يظاتح نغشع اإلكصاس ؛  *
يُغ ذغٕٚك كم يادج إكصاس غٛش يؼرًذج ؛  *

٘ ؛  * ؼى انثٛغشاد ـؼًح ػهٗ ؼايم اـن يُغ ػًهٛاخ غشط ظذٚذج نهؽٕايغ اًن
ظاتح ٔإذالفٓا * ٕظٕدج ٙف انؽمٕل اًن  .لهغ األشعاس اًن

 
 .ًُٚغ إخشاض كم يٕاد اإلكصاس يٍ َٕع عٛرشٚظ يٍ يُـمح انؽعش



 .ٚعة ؼعض كم يادج إكصاس يٍ َٕع عٛرشٚظ يرأذٛح يٍ يُـمح انؽعش ٔإذالفٓا ػهٗ َفمح ؼائضْا

 
ادج : 9انمادج  ٓا ٙف اًن شاس إٛن ثاذاخ اًن ظهؽح اإللهًٛٛح نؽًاٚح اُن ٌ ذؼهٍ 8ٚشفغ إظشاء انؽعش يٍ لثم اًن  أػالِ تًعشد أ

ُـمح يٍ يشع ذشٚغرٛضا انؽٕايغ زكٕسج ذؼاٙف اًن ظهؽح اًن  .اًن
 
 

 تداتٍر انتعىٌط -  انثاب انثانث
 

ادج : 10انمادج  مرؼٛاخ اًن ؽذدج نّ ؿثما ًن  أػالِ ػهٗ ذؼٕٚغ 7ٚؽظم كم يانك أٔ يغٛش أٔ يغرأظش اؼرشو ذذاتٛش انمهغ اًن
ْى ْى 7000) ٚخظض نرغـٛح ذكانٛف انمهغ لذسِ عثؼح آالف دس مرهؼح (دس  .نكم ْكراس يٍ األشعاس اًن

 

ادج : 11انمادج  ُظٕص ػهّٛ ٙف اًن ظهؽح اإللهًٛٛح 10لظذ دفغ انرؼٕٚغ اًن ٌ ذمٕو نعُح ٚشأعٓا سئٛظ اًن  أػالِ، ٚعة أ
ؼُٙ ٔيًصم نهًٍُٓٛٛ ، تًؼاُٚح ؼانح انثغراٌ  ثاذاخ أٔ يًصهّ ٔانرٙ ذركٌٕ يٍ يانك أٔ يغٛش أٔ يغرأظش انؽمم اًن نؽًاٚح اُن

ادج  مرؼٛاخ اًن ؽذدج ؿثما ًن  . أػالِ ٔذمٛٛى يغاؼح انؽمم انز٘ ذى فّٛ لهغ األشعاس7ٔذـثٛك ذذاتٛش انمهغ اًن
 

ؼُٙ، تضٚاسج يٛذاَٛح لظذ انمٛاو تًؼاُٚاذٓا لثم  زكٕسج، تـهة يٍ يانك أٔ يغٛش أٔ يغرأظش انؽمم اًن ٌ ذمٕو انهعُح اًن ٚعة أ

ادج 21اَظشاو أظم  ُظٕص ػهّٛ ٙف اًن  . أػال7ِ ٕٚيا اًن
 

ُاعثح ُعض تاًن  .ٕٚلغ ظًٛغ أػؼاء انهعُح ػهٗ كم يؽؼش يؼاُٚح لهغ األشعاس اًن
ؼُٙ غرأظش اًن غٛش أٔ اًن انك أٔ اًن ؼاُٚح إٗن اًن ثاذاخ َغخح يٍ يؽؼش اًن ظهؽح اإللهًٛٛح نؽًاٚح اُن  .ذغهى اًن

 

ا يكاٌ ٔظٕد انؽمم : 12انمادج  ثاذاخ انراتغ ٓن ظهؽح اإللهًٛٛح نؽًاٚح اُن ٕدع نذٖ اًن ٚرؼًٍ يهف ؿهة انرؼٕٚغ، اًن
شائك انرانٛح زكٕس، إن ؼُٙ يٍ ؿشف يانك أٔ يغٛش أٔ يغرأظش انؽمم اًن  : اًن

هؽك تٓزا  * ًٕرض اًن ثاذاخ، ؼغة اُن ظهؽح اإللهًٛٛح نؽًاٚح اُن غهى يٍ ؿشف اًن ـثٕع اًن ؼذ ٔفك اًن ؿهة انرؼٕٚغ اًن
انمشاس ؛ 

ادج  * ُظٕص ػهّٛ ٙف اًن ؼاُٚح اًن  . أػال11ِأطم يؽؼش اًن

 
هة  هف ٔطم إٚذاع ٚشٛش ػهٗ انخظٕص إٗن ذاسٚخ ٔيكاٌ اإلٚذاع ْٕٔٚح طاؼة اـن ٕدع نذٚٓا اًن ظهؽح اًن ذغهى اًن

هة إرا نضو األيش رنك ٔكزا يٕلغ انؽمم  .ٔيمذو اـن
 

ؿُٙ نهغاليح انظؽٛح نهًُرعاخ انغزائٛح إلػذاد يمشس : 13انمادج  ذٚش انؼاو نهًكرة إن ذشعم يهفاخ ؿهة انرؼٕٚغ إٗن اًن

 .انرؼٕٚغ
 

 .ُٚشش ْزا انمشاس ٙف انعشٚذج انشعًٛح: 14انمادج 
 
 

 

 .(2010 أغسطس 17 )1431 رمضان 7وحرر تانرتاط فً 

 .وزٌر انفالحح وانصٍد انثحري، عسٌس أخىىش

 
 



 

مهحك 

انمتعهك  (2010 أغسطس 18 )1431 رمضان 7 انصادر فً 2442.10تمرار وزٌر انفالحح وانصٍد انثحري رلم 

تمكافحح مرض ترٌستٍسا انحىامط 

 .طهة انتعىٌط عه لهع أشجار انحىامط انمىجىدج فىق حمىل مصاتح تمرض ترٌستٍسا انحىامط

 

 : تارٌخ ومرجع انطهة-1

 

كاٌ  انراسٚخ ٔ اًن
 

شاظغ  اًن
 

 
 : هىٌح صاحة انطهة2 .

 : األشخاص انزاذٌٕٛ
 

 ................................................ اإلعى ٔانُغة

 ................................................ انؼُٕاٌ

ؿُٛح  ................................................ سلى تـالح انرؼشٚف إن

 .............................................. ذاسٚخ ٔيكاٌ ذغهًٛٓا

 ............................................... (ػُذ االلرؼاء)سلى انؽغاب انثُكٙ 

ؼٌُٕٕٚ  : األشخاص اًن
 

 .............................................. يكاٌ ٔسلى انرغعٛم ٙف انغعم انرعاس٘

 ............................................. االعى ٔانُغة

هة ٔاخرظاطاذّ ٕدع اـن ؿُٛح ًن ٌ ، سلى انثـالح انرؼشٚف إن  ............................................... انؼُٕا

 ............................................... (.ػُذ االلرؼاء)سلى انؽغاب انثُكٙ 

 
 ًٚكٍ اعرؼًال طفؽاخ إػافٛح ػُذ انؽاظح

 
ٌد انحمم3 .  : تحد

كاٌ  اًن
 

مهؼح غاؼح اًن  ........................................................ اًن

 
....................................................... 

 
 ًٚكٍ اعرؼًال طفؽاخ إػافٛح ػُذ انؽاظح

 

 : / / عدد انمستىداخ انممدمح: انمرفماخ 4 .

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 
....................................... 

 ًٚكٍ اعرؼًال طفؽاخ إػافٛح ػُذ انؽاظح

انتارٌخ وإمضاء مىدع انطهة 



 


