
 

 

  2003لسنة ( 46/ز)تعليوات هكافحة اآلفات السراعية رقن 

  2002  نسُح 44 سلى انًؤلد انضساػح لإٌَ يٍ 22 انًادج تًٕجة صادس

 
 1الوادة 

ٔٚؼًم ( 2003ذؼهًٛاخ يكافحح االفاخ انضساػٛح نسُح ) ذسًٗ ْزِ انرؼهًٛاخ 
 .تٓا يٍ ذاسٚخ َششْا فٙ انجشٚذج انشسًٛح 

 

 2الوادة 
يضاسع اتالؽ يذٚشٚح انضساػح فٙ يُطمرّ خالل ثالثح اٚاو ػٍ اٚح افح ػهٗ كم 

ذظٓش فٙ يضسػرّ نرمٕو انًذٚشٚح تانكشف ػهٛٓا نرحذٚذ يذٖ خطٕسج االفح 
 .ٔانطشق انسهًٛح نًكافحرٓا ٔانحذ يٍ اَرشاسْا 

 

 3الوادة 
فٙ حال اكرشاف افح ذشكم خطٕسج ػهٗ انٕضغ انضساػٙ فٙ انًُطمح ٔنًُغ 

ْا ، ذحذد ٔصاسج انضساػح االجشاءاخ انٕاجة اذخارْا يٍ لثم انًضاسع ، كًا اَرشاس
ذحذد انًثٛذاخ انضساػٛح انٕاجة اسرؼًانٓا ٔانطشق انضساػٛح االخشٖ انٕاجة 

 .اذثاػٓا نًكافحح ذهك االفح 

 

 4الوادة 
ٚرحًم كم يضاسع يسؤٔنٛح يكافحح االفاخ ٔيسثثاذٓا انًٕجٕدج فٙ يضسػرّ 

يٍ ذاسٚخ اكرشافٓا ٔذمٕو اجٓضج ٔصاسج انضساػح تاػطاء االسشاداخ خالل اسثٕع 
 .ٔانُصائح انالصيح نؼًهٛح انًكافحح 

 

 5الوادة 
فٙ حال ػذو لٛاو انًضاسع تاػًال انًكافحح نالفاخ انًٕجٕدج فٙ يضسػرّ أ 

ذمٕو اجٓضج ٔصاسج انضساػح تؼًهٛاخ انًكافحح . انمضاء ػهٗ اسثاب ٔجٕدْا 
انُفماخ يٍ اجٕس سش ٔاجٕس ػًال ٔاثًاٌ انًثٛذاخ يٍ صاحة ٔذحصٛم كافح 

 .يٍ ْزِ انُفماخ % 20انًضسػح يضافا انٛٓا 
 

 6الوادة 
ذؼرثش انُفماخ انًطهٕتح يٍ انًضاسع ٔانٕاسدج فٙ انًادج انخايسح يٍ ْزِ 

 .انرؼهًٛاخ ايٕاال ايٛشٚح ٔٚرى ذحصٛهٓا تًٕجة لإٌَ ذحصٛم االيٕال االيٛشٚح 

 

 7 الوادة
فٙ حال اَرشاس افح يؼُٛح تشكم ٔتائٙ ػهٗ انًحاصٛم انضساػٛح كًا ْٕ انحال 

فٙ انجشاد انصحشأ٘ ذرحًم انٕصاسج ذكانٛف انشش ٔٚحذد انٕصٚش االسانٛة 
ٔاالجشاءاخ انرٙ ذُظى ػًهٛح يساًْح انجٓاخ االخشٖ انشسًٛح ٔاالْهٛح فٙ 

االخ ٔادٔاخ ٔيثٛذاخ  ػًهٛح انًكافحح ٔػًهٛح ٔضغ انٛذ ػهٗ كم يا ٚهضو يٍ
 .ٔٔسائم َمم نذٖ انمطاع انخاص ارا نضو االيش ٔيماتم االجش أ انثًٍ 



 

 

 8الوادة 
ذُاط تًذٚشٚاخ انضساػح فٙ يخرهف يُاطك انًًهكح يراتؼح ذطثٛك احكاو ْزِ 

 .انرؼهًٛاخ ٔيراتؼح انًخانفٍٛ ٔاحانرٓى نهجٓاخ انشسًٛح 
 

 9الوادة 
انرؼهًٛاخ ٚؼالة تانؼمٕتاخ انًُصٕص ػهٛٓا فٙ كم يٍ ٚخانف احكاو ْزِ 

.  2002نسُح ( 44)يٍ لإٌَ انضساػح انًؤلد سلى ( 68)انًادج 

 

 
وزير الوياه والري ووزير السراعة  
 الدكتور حازم الناصر

 


