تعليمات مكافحة سىسة النخيل الهنذية الحمراء رقم (ز)21/
لسنة  2003وتعذيالتها
طبدس ثًٕجت انًبدح  22يٍ لبٌَٕ انضساعخ انًؤلذ سلى  44نغُخ 2002

المادة 1
رغًٗ ْزِ انزعهًٛبد ( رعهًٛبد يكبفذخ عٕعخ انُخٛم انُٓذٚخ انذًشاء نغُخ
ٚٔ ) 2003عًم ثٓب يٍ ربسٚخ َششْب ف ٙانجشٚذح انشعًٛخ .
المادة 2
عهٗ جًٛع أطذبة يضاسع انُخٛم انغًبح نكٕادس ٔصاسح انضساعخ انًخزظٍٛ
ثبنذخٕل نجًٛع يضاسع انُخٛم انًٕجٕدح ف ٙانًًهكخ ٔرغٓٛم يًٓزٓى نهكشف
ٔيشالجخ دبنخ األشجبس فٓٛب.
تعذيالت المادة :
 ْكزا اطجذذ ْزِ انًبدح ثعذ انغبء َظٓب انغبثك ٔاالعزعبػخ عُّ ثبنُضانذبن ٙثًٕجت انزعهًٛبد انًعذنخ سلى ص 10/نغُخ  2012دٛث كبٌ َظٓب
انغبثك كًب ٚه: ٙ
عهٗ جًٛع اطذبة يضاسع انُخٛم ف ٙانًًهكخ انغًبح نهعبيه ٍٛف ٙانٕصاسح
ثبنذخٕل انٗ يضاسعٓى نًشالجخ دبنخ االشجبس دٌٔ اعبلخ .
المادة 3
ثجذ إطبثخ يضسعزّ ثآفخ عٕعخ انُخٛم انُٓذٚخ
ٚزٕجت عهٗ انًضاسع انز ٙد
انذًشاء ارخبر اإلجشاءاد انزبنٛخ فٕسا:
َ .1شش انًظبئذ انخبطخ ثجزة ْزِ اٜفخ ٔيزبثعزٓب ثشكم دائى دغت األطٕل
ٔثبنزعبٌٔ يع يذٚشٚخ انضساعخ انًعُٛخ ٔيذٚشٚخ ٔلبٚخ انُجبد.
 .2يعبنجخ األشجبس انًظبثخ ثٓزِ اٜفخ انًًكٍ عالجٓب ثبنطشق انخبطخ نًكبفذخ
ْزِ اٜفخ ٔثبنًجٛذاد انكًٛبٔٚخ انًالئًخ ٔدغت إسشبداد يذٚشٚخ ٔلبٚخ انُجبد.
 .3انزخهض يٍ األشجبس انًظبثخ إطبثخ شذٚذح ثٓزِ اٜفخ ثبعزئظبنٓب يٍ
جزٔسْب ٔرمطٛعٓب ٔدشلٓب دزٗ انشيبد ٔؽًشْب ٔثبنزعبٌٔ يع يذٚشٚخ انضساعخ
انًعُٛخ ٔيذٚشٚخ ٔلبٚخ انُجبد ٔثخالف رنك رمٕو انٕصاسح ثئرالف األشجبس انًظبثخ
ٔعهٗ َفمخ طبدت انعاللخ ٔدٌٔ رعٕٚغ.
تعذيالت المادة :
 ْكزا اطجذذ ْزِ انًبدح ثعذ انغبء َظٓب انغبثك ٔاالعزعبػخ عُّ ثبنُضانذبن ٙثًٕجت انزعهًٛبد انًعذنخ سلى ص 10/نغُخ  2012دٛث كبٌ َظٓب
انغبثك كًب ٚه: ٙ
ٚزٕجت عهٗ كم يٍ رثجذ اطبثخ يضسعزّ ثبفخ عٕعخ انُخٛم انُٓذٚخ انذًشاء
ارخبر االجشاءاد انزبنٛخ فٕسا :

َ .1شش انًظبئذ انخبطخ ثجزة ْزِ االفخ ٔخذيزٓب دغت االطٕل ٔرنك ثبنزعبٌٔ
يع يذٚشٚخ انضساعخ انًعُٛخ ٔيذٚشٚخ ٔلبٚخ انُجبد .
 .2يعبنجخ االشجبس انًظبثخ ثٓزِ االفخ ثبنًجٛذاد انكًٛبٔٚخ انًالئًخ ٔثبنطشق
انخبطخ نًكبفذخ ْزِ االفخ دغت اسشبداد يذٚشٚخ ٔلبٚخ انُجبد .
 .3انزخهض يٍ االشجبس انًظبثخ اطبثخ شذٚذح ثخهعٓب ٔرمطٛعٓب ٔدشلٓب دزٗ
انشيبد ٔؽًشْب ٔثخالف رنك رمٕو انٕصاسح ثبرالف االشجبس انًظبثخ عهٗ َفمخ
طبدت انعاللخ ٔدٌٔ رعٕٚغ .
المادة 4
يُع َمم أشجبس ٔفغبئم انُخٛم يٍ انًضاسع ٔانز ٙعجهذ فٓٛب إطبثبد شجشٚخ
عبثمخ ثذششح عٕعخ انُخٛم إنٗ يُطمخ أخشٖ ٔٚغزثُٗ يٍ رنك انًضاسع
انز ٙخؼعذ نشلبثخ كٕادس ٔصاسح انضساعخ ٔرى انزؤكذ يٍ عاليخ األشجبس فٓٛب
ٔخهْٕب يٍ رٕاجذ دششح عٕعخ انُخٛم فٓٛب خالل انغُٕاد انغبثمخ.
تعذيالت المادة :
 اػٛفذ ْزِ انًبدح ثبنُض انذبن ٙثشلىص 10/نغُخ . 2012

( )4ثًٕجت انزعهًٛبد انًعذنخ سلى

المادة 5
عهٗ جًٛع أطذبة انًضاسع ٔعُذ سغجزٓى ثُمم أشجبس ٔفغبئم انُخٛم يٍ
يضاسعٓى إنٗ يُبؽك أخشٖ يشاجعخ يذٚشٚخ انضساعخ انزبثعخ نٓب يضاسعٓى نهذظٕل
عهٗ رزكشح َمم أشجبس ٔفغبئم َخٛم ٔلجم عًهٛخ انُمم ٔدغت اٜنٛخ انزبنٛخ :
أ ٚ .زمذو انًضاسع ثبعزذعبء سعًٛخ إنٗ يذٚش يذٚشٚخ انضساعخ انًعُٛخ ٚجذ٘ فٓٛب
سغجزّ ثُمم أشجبس ٔفغبئم َخٛم يٍ يضسعزّ إنٗ يٕلع آخش ٔٚج ٍٛف ّٛانًٕلع
انجذٚذ انًشاد انُمم إنٔ ّٛعذد أشجبس ٔفغبئم انُخٛم انًشاد َمهٓب.
ةٚ .كهف يذٚش انضساعخ انًُٓذط انًغؤٔل انًعُ ٙف ٙلغى انثشٔح انُجبرٛخ
ثبنكشف عهٗ انًضسعخ ٔأشجبس انُخٛم انزٚ ٙشغت انًضاسع ثُمهٓب ٔٚمٕو
انًُٓذط ثزذذٚذ األشجبس ٔرعهًٓٛب ثعاليخ ٔاػذخ .
جٚ .ظذس انًُٓذط رمشٚش كشف دغ ٙظبْش٘ إنٗ يذٚش انضساعخ ثبنذبنخ انظذٛخ
نهًضسعخ ٔيذٖ خهٕ أشجبس انُخٛم فٓٛب يٍ رٕاجذ دششح عٕعخ انُخٛم .
د .ف ٙدبل انزؤكذ يٍ عاليخ األشجبس ٚزى إطذاس رزكشح َمم أشجبس ٔفغبئم
َخٛم يٍ يذٚشٚخ انضساعخ رج ٍٛفٓٛب يب ٚه: ٙ
 .1أعى انًضاسع انز٘ ٚشغت ثبنُمم.
 .2يٕلع انًضسعخ.
 .3عذد األشجبس انًُمٕنخ.
 .4انًٕلع انجذٚذ انًزمٕنخ إنٓٛب األشجبس أٔ انفغبئم.
 .5رذذد فزشح انُمم ثغبعبد يذذدح يٍ انغبعخ إنٗ انغبعخ ٔدغت انًغبفخ
ٔانضيٍ انًغزغشق نهُمم ٔٚزى رمذٚشِ يٍ لجم انشخض انًكهف ثئطذاس انززكشح.
تعذيالت المادة :
 اػٛفذ ْزِ انًبدح ثبنُض انذبن ٙثشلى ( )5ثًٕجت انزعهًٛبد انًعذنخ سلىص 10/نغُخ . 2012

المادة 6
ٚزى إطذاس رزكشح َمم نٛزى انعًم ثًٕججٓب ف ٙجًٛع يذٚشٚبد انضساعخ انًعُٛخ
ثئطذاس يثم ْزِ انززاكش انخبطخ ثؤشجبس ٔفغبئم انُخٛم.
تعذيالت المادة :
 اػٛفذ ْزِ انًبدح ثبنُض انذبن ٙثشلى ( )6ثًٕجت انزعهًٛبد انًعذنخ سلىص 10/نغُخ . 2012
المادة 7
ٚزى اعزٛفبء ثذل رزكشح انُمم يٍ انًضاسع ٍٛثمًٛخ ( )500فهظ خًغًبئخ فهظ
عٍ كم فغٛهخ يُمٕنخ ٔ ( )1دُٚبس دُٚبسأ ٔادذا عٍ كم شجشح يُمٕنخ ٔثًٕجت
ٔطم يبن ٙيٍ انًذبعت ف ٙيذٚشٚخ انضساعخ ٔرنك ثذل خذيخ انكشف ٔإطذاس
رزكشح انُمم.
تعذيالت المادة :
 اػٛفذ ْزِ انًبدح ثبنُض انذبن ٙثشلىص 10/نغُخ . 2012

( )7ثًٕجت انزعهًٛبد انًعذنخ سلى

المادة 8
رفٕع كٕادس يذٚشٚخ انذشاج ف ٙيذٚشٚبد انضساعخ انًخزهفخ ثئطذاس ػجٕؽبد ثذك
انًخبنف ٍٛنٓزِ انزعهًٛبد اعزُبدا نمبٌَٕ انضساعخ.
تعذيالت المادة :
 اػٛفذ ْزِ انًبدح ثبنُض انذبن ٙثشلى ( )86ثًٕجت انزعهًٛبد انًعذنخ سلىص 10/نغُخ . 2012
المادة 9
كم يٍ ٚخبنف ْزِ انزعهًٛبد ٚعبلت ثًٕجت انًبدح ( )24يٍ لبٌَٕ انضساعخ سلى
( )44نغُخ . 2002
طراد الفايس
وزير السراعة
تعذيالت المادة :
 ْكزا اطجذذ ْزِ انًبدح ثعذ اعبدح رشلًٓٛب نزظجخ ثشلى ( )9ثذال يٍ (ٔ )4انغبءَظٓب انغبثك ٔاالعزعبػخ عُّ ثجبنُض انذبن ٙثًٕجت انزعهًٛبد انًعذنخ سلى
ص 10/نغُخ  2012دٛث كبٌ َظٓب انغبثك كًب ٚه: ٙ
كم يٍ ٚخبنف ْزِ انزعهًٛبد ٚعبلت ثبنعمٕثبد انًُظٕص عهٓٛب ف ٙانًبدح سلى
( )68يٍ لبٌَٕ انضساعخ انًؤلذ نغُخ . 2002

