
قرارات وزارية 
وزارة الزراعة والثروة السمكية

قرراارر ووززاارريي  ررقمم (257) لسنة 2003مم  
بتعدديیلل بعضض أأحكامم االقرراارر االووززاارريي  ررقمم (97) لسنة 1993مم 

االخاصص بالالئحة االتنفيیذذيیة للقانوونن ااالتحادديي ررقمم (41) لسنة 1992مم 
في شأنن مبيیـددااتت ااآلفـاتت االززررااعيیـة 

وزير الزراعة و الثروة السمكية،
    بـــــــعد اإلطـــــــالع عـــــــلى الـــــــقانـــــــون االتـــــــحادي رقـــــــم (1) لـــــــسنة 1972، فـــــــي شـــــــأن اخـــــــتصاصـــــــات الـــــــوزارات 

وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له. 
    وعلى القانون االتحادي رقم (5) لسنة 1979، في شأن الحجر الزراعي والقوانني املعدلة له.  

     وعلى القانون االتحادي رقم (4) لسنة 1979، في شأن قمع الغش والتدليس في املعامالت التجارية. 
    وعلى القانون االتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات. 

    وعلى القانون االتحادي رقم (41) لسنة 1992، في شأن مبيدات اآلفات الزراعية. 
    وعــلى قــرار مجــلس الــوزراء رقــم (12) لــسنة 1989، فــي شــان الــهيكل الــتنظيمي لــوزارة الــزراعــة والــثروة 

السمكية. 
    وعـلى الـقرار الـوزاري رقـم (97) لـسنة 1993م فـي شـأن الـالئـحة الـتنفيذيـة لـلقانـون االتـحادي رقـم (41) 

لسنة 1992 في شأن مبيدات اآلفات الزراعية.

تقـرر ما يلـي: 
مـاددةة ( 1 ) 

    يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاني املبينة قرين كل منها ما لم يقضي سياق النص بغير ذلك:

دولة اإلمارات العربية املتحدة.:الدولـــــــة 

وزارة الزراعة و الثروة السمكية.الــــــوزارة

وزير الزراعة و الثروة السمكية.:الوزيــــــر

وكيل وزارة الزراعة و الثروة السمكية.: الوكيــــــل

قطاع الشئون الزراعية بالوزارة أوأية وحدة تنظيمية منبثقة عنه.:اإلدارة املختصة

الســـــلطة املـــــختصة بـــــتنظيم اســـــتيراد وتـــــداول مـــــبيدات اآلفـــــات الـــــزراعـــــية فـــــي :السلطة املختصة 
الدولة.

لـــجنة مـــبيدات اآلفـــات الـــزراعـــية املـــنصوص عـــليها فـــي الـــقانـــون االتـــحادي رقـــم :اللجنــــــة
(41) لسنة 1992 املشار إليه.

يـقصد بـه الـتصديـق عـلى الـشهادات املـطلوبـة لـلتسجيل والـصادرة مـن الـهيئات :التوثيــــــق
فـــي بـــلد املـــنشأ ومـــصدق عـــليها مـــن ســـفارة دولـــة اإلمـــارات الـــعربـــية املتحـــدة أو 

سفارة أي دولة عربية أخرى في حالة عدم وجود سفارة للدولة ببلد املنشأ.
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 ( 2 )

مـاددةة ( 2 ) 

تشكلل لجنة مبيیددااتت ااآلفاتت االززررااعيیة على االنحوو االتالي: 
    1  ـ  مدير إدارة الوقاية و اإلرشاد الزراعي      رئيســـاً  

    2  ـ  رئيــس قســم الوقايـة                 مقررا،  ونائباً للرئيس 

هــو أي مــادة أوخــليط مــن املــواد يــكون الــغرض مــنه الــوقــايــة مــن أيــة آفــة أوالــقضاء :املبيـــــد
عـــليها أومـــكافـــحتها بـــما فـــي ذلـــك نـــاقـــالت األمـــراض لـــإلنـــسان أوالـــحيوان، وأنـــواع 
الـنباتـات أوالـحيوانـات الـغير مـرغـوبـة والـتي تحـدث ضـرراً أوتـتدخـل بـأي شـكل أثـناء 
إنـــــــــتاج األغـــــــــذيـــــــــة أواملـــــــــنتجات الـــــــــزراعـــــــــية أواألخـــــــــشاب أواملـــــــــصنوعـــــــــات الخشـــــــــبية 
أواألعــــــالف، أوأثــــــناء تــــــصنيعها وتخــــــزيــــــنها وتــــــسويــــــقها، وكــــــذلــــــك أيــــــة مــــــادة تــــــعطى 
لـــــلحيوانـــــات ملـــــكافـــــحة الحشـــــرات أوالـــــعناكـــــب أوغـــــيرهـــــا مـــــن اآلفـــــات املـــــوجـــــودة فـــــي 
الـــحيوانـــات أوعـــلى أجـــسامـــها، ويـــشمل هـــذا الـــتعبير املـــواد الـــتي تســـتخدم لـــتنظيم 
نـــــمو الـــــنبات أوإســـــقاط أوراقـــــه أوتـــــجفيفه أوتـــــجفيف أشـــــجار الـــــفاكـــــهة أو لـــــوقـــــايـــــة 
الـفاكـهة مـن الـسقوط قـبل أوانـها وكـذلـك املـواد الـتي تسـتعمل فـي املـحاصـيل سـواء 

قبل حصادها أوبعده لوقاية املحصول من التدهور أثناء النقل أو التخزين.

كـــــل حـــــيوان أونـــــبات أوكـــــائـــــن حـــــي دقـــــيق ضـــــار أومـــــدمـــــر أومـــــزعـــــج مـــــثل الحشـــــرات :اآلفـــــة
والــــعناكــــب والــــنيماتــــودا واألحــــياء الــــدقــــيقة (بــــكتيريــــا، فــــطر، طحــــلب) والــــفيروســــات 
الــــنباتــــية وأشــــباهــــها والــــحشائــــش الــــضارة والــــنباتــــات الــــطفيلية واملــــتطفلة والــــطيور 

الضارة والقوارض والخفافيش والقواقع والبزاقات.

العرض للبيع أو البيع أوالتخزين أوالنقل أوحيازة املبيد بصورة دائمة أو مؤقتة.:التـــداول

عـــــملية تـــــقييم الـــــبيانـــــات الـــــعلمية الـــــشامـــــلة الـــــتي تـــــبني فـــــاعـــــلية املـــــبيد فـــــي الـــــغرض :التســــجيل
املــقصود وعــدم خــطورتــه عــلى صــحة اإلنــسان والــحيوان والــبيئة بــصفة عــامــة وعــلى 

أساسه تتم املوافقة على تداوله بالدولة.

!11



قرارات وزارية 
وزارة الزراعة والثروة السمكية

 
ً     3  ـ  أخصائــي املبيــدات                   عضـــوا
ً     4  ـ  أخصائــي الوقايـــة                  عضـــوا

     ويجوز للجنة االستعانة بمن تراه مناسباً من منتسبي الوزارة أوغيرهم.

 ( 3 )
ااختصاصاتت االلجنة:

دراسة وتقييم طلبات تسجيل املبيدات املقدمة من قبل الشركات واملؤسسات. 1.

حصر املبيدات املنتهية الصالحية و إيجاد الحلول املناسبة لها. 2.

 تشجيع استخدام بدائل املبيدات الكيميائية في مجال املكافحة والوقاية. 3.

اقتراح البرامج اإلعالمية للتوعية اإلرشادية باالستخدام اآلمن للمبيدات.  4.

مـاددةة ( 3 ) 

   ال يـــجوز اســـتيراد أوتـــصديـــر أوتـــداول أي صـــنف مـــن أصـــناف مـــبيدات اآلفـــات الـــزراعـــية املـــختلفة إال بـــعد 
تـسجيلها بـسجالت الـوزارة بـعد مـوافـقة لـجنة مـبيدات اآلفـات الـزراعـية وبـعد الـحصول عـلى الـترخـيص الـالزم 

من السلطة املختصة.
مـاددةة ( 4 ) 

تسـجيیلل االمبيیـددااتت 

    يــقدم صــاحــب الــشأن طــلباً إلــى الــلجنة عــلى الــنموذج رقــم (1) املــرفــق بهــذا الــقرار مــصحوبــا بــاملســتندات 
اآلتية:

1 ـ شــهادة حــديــثة أصــلية مــوثــقة تــثبت إنــتاج املــبيد فــي إحــدى دول الــعالــم األول وكــذلــك أن يــكون الــتسجيل 
والتداول أيضاً بإحدى دول العالم األول و التي لديها نظام مناسب لتسجيل املبيدات.

2 ـ نشـــرة فـــنية لـــلمبيد (technical data sheet) تـــحتوي عـــلى الـــتركـــيب الـــكيميائـــي واملـــواصـــفات الـــفيزيـــائـــية 
والــكيميائــية وطــرق االســتخدام وفــترات أالمــان واســم الشــركــة املــنتجة واالســم الــعلمي لــلمبيد وتــاريــخ 

الصالحية وطريقة االستخدام وأية بيانات أخرى ضرورية.

3 ـ دراســات الــسمية لــلمبيد بــصورتــه الــنهائــية مــن الشــركــة املــنتجة إضــافــة إلــى تــلك الــصادرة مــن املــنظمات 
أوالـــــهيئات الـــــدولـــــية أو وكـــــالـــــة حـــــمايـــــة الـــــبيئة األمـــــريـــــكية تـــــثبت أن املـــــبيد ال يســـــبب أورام ســـــرطـــــانـــــية 

أوتشوهات خلقية أوطفرات وراثية وليس له تأثير متأخر على الجهاز العصبي.
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4 ـ شــهادة ثــبات املــبيد مــن الشــركــة املــنتجة بــضمان عــدم تــدهــوره تــحت ألــظروف الــبيئية فــي دولــة األمــارات  
العربية املتحدة طوال فترة صالحية املبيد.

 ( 4 ) 

5 ـ شهادة عن مصدر املادة الفعالة ونتيجة تحليلها معتمدة من الشركة املنتجة للمادة الفعالة. 
6 ـ يجوز تسجيل املبيدات الطبيعية والحيوية من كافة دول العالم بشرط استيفاء شروط التسجيل.

7 ـ  يمنع تسجيل واستيراد املادة الفعالة املكونة للمبيد بصورة منفردة لألغراض التجارية.

مـاددةة ( 5 ) 

    يـجوز إخـضاع املـادة مـوضـوع الـتسجيل للتحـليل املـخبري أولـلتجارب الـحقلية قـبل اتـخاذ قـرار الـتسجيل,  
وعلى طالب التسجيل تقديم العينات الكافية إلجراء الدراسة الالزمة. 

مـاددةة ( 6 ) 

      يتم إلغاء تسجيل املبيد من السجالت و يسحب رقمه في الحاالت اآلتية:

إذا صـدر أو أدرج بـشان املـبيد تحـذيـرات مـن مـخاطـر حـدوث تـأثـيرات صـحية و بـيئية مـن إحـدى املـنظمات 1.
العاملية مثل: 

• .WHO منظمة الصحة العاملية
االتفاقية الدولية (PIC) الخاصـة باإلخطار املسبق عن علم للكيماويات الخطرة في التجارة الدولية). •
• .EPA وكالة حماية البيئة األمريكية
• .(FAO) منظمة األغذية والزراعة

إذا أثبتت ألدراسات حدوث مقاومة اآلفة للمبيد أو أنه أصبح غير فعال تحت ظروف استعماله محلياً.  2.

إذا حـــدثـــت مـــخالـــفات فـــي مـــواصـــفات املـــبيد الـــطبيعية و الـــكيمائـــية أو الـــعبوات أو ثـــبت انـــه يـــتدهـــور بـــشكل 3.
واضح تحت ظروف التخزين العادية. 

مـاددةة ( 7 ) 
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    يـتم إعـادة تـسجيل املـبيد بـعد تـقييمه كـل خـمس سـنوات, تـحت رقـم تـسجيله الـسابـق بـعد اسـتيفاء الـرسـوم 

املقررة.

 ( 5 )

مـاددةة ( 8 ) 
أأنووااعع االمبيیددااتت االمحظظووررةة:

   
        يحـظر عـلى جـميع األفـراد والشـركـات واملـؤسـسات الـخاصـة والـحكومـية اسـتيراد أوتـداول (بـما فـي ذلـك 
الــعرض لــلبيع أوالــبيع أو التخــزيــن أو الــنقل أو الــحيازة الــدائــمة أو املــؤقــتة) أي صــنف مــن املــبيدات املــوضــحة 

بامللحق رقم (1) املرفق بهذا القرار وأي مالحق أخرى تصدر الحقاً.
 

مـاددةة ( 9 ) 

     يحـظر اسـتيراد أوتـداول أي صـنف مـن املـبيدات (املـقيد اسـتخدامـها) واملـوضـحة بـاملـلحق رقـم (2) املـرفـق 
بهذا القرار وأي مالحق أخرى تصدر الحقاً إال بعد استيفاء الشروط اآلتية:

ـ الحصول مسبقا على تصريح استيراد من الوزارة. 1.

2 ـ عـدم اسـتخدام هـذه املـبيدات إال مـن قـبل الـجهات الـحكومـية املـختصة أومـن قـبل املـؤسـسات   والشـركـات 
املرخص لها ويحظر عرضها بمحالت بيع املبيدات. 

3 ـ أن تـقوم الـجهة املسـتوردة بـالتخـلص مـن الـعبوات الـفارغـة بـطريـقة آمـنة لـيس لـها مـخاطـر عـلى الـصحة و 
البيئة من خالل تسليمها إلى مراكز التخلص من النفايات الخطرة. 

مـاددةة (10) 

ااالستيیرراادد 

    يــــصدر تــــصريــــح االســــتيراد شــــخصيا فــــال يــــجوز الــــتنازل عــــنه إلــــى الــــغير, وتســــري صــــالحــــية الــــتصريــــح 
باالستيراد ملدة ستة أشهر من تاريخ صدوره.
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    يـقدم طـلب الـتصريـح بـاالسـتيراد عـلى الـنموذج رقـم (2) املـعد لـذلـك عـلى أن يـكون املـبيد مـسجالً بـالـوزارة,  
و تتعهــد الشــركــة أو املــؤســسة املســتوردة بتحــمل تــكالــيف إتــالف أي كــميات مــن املــبيدات الــتي يــثبت انــتهاء 
صــالحــيتها و يحــدث لــها تــدهــور ويــثبت عــدم صــالحــيتها لــالســتخدام عــلى نــفقتها الــخاصــة حســب مــا تــقرره 

لجنة املبيدات بالوزارة.

بالنسبة لإلتجارر: يجب أن يكون طلب الترخيص باإلتجار مصحوبا باملستندات اآلتية: 
ـ موافقة السلطات املحلية على االتجار في املبيدات. 1.

 ( 6 )

ـ صورة من الترخيص بمزاولة املهنة صادر من الوزارة. 2.

ـ اقرار بالتزام التاجر بسالمة البيئة من التلوث والنفايات. 3.
    4 ـ تكون مدة الترخيص باالتجار ملدة عام، ويجدد سنوياً.

مـاددةة ( 11 ) 

     عــلى كــل مــن يــرخــص لــه بــاالتــجار فــي املــبيدات أن يــحتفظ بــسجالً مــرقــماً يــفيد حــركــة االتــجار بــه ويــقدم 
عند طلبه من قبل لجان إحكام الرقابة على مستلزمات اإلنتاج الزراعي والجهات املختصة.

     وتــلتزم الشــركــة بــعدم بــيع أي مــبيدات إال بــعد اســتيفاء الــنموذج املــرفــق(نــموذج رقــم 5) مــن قــبل املــهندس 
الــزراعــي املــختص بــالشــركــة أواملــؤســسة, وأن يــرفــق مــع الــفاتــورة األصــلية الــتي تــعطى للمشــتري وأن تــحتفظ 
الشـركـة أو املـؤسـسة بـصورة مـن كـل مـن الـفاتـورة والـنموذج املـشار إلـيه. وتـلتزم بـتقديـمها عـند الـطلب لـلجهات 

املختصة.

( نمووذذجج ررقمم 5) 

" ووصفــة بيیـع مبيیــدد "  

اسم الشركة / املؤسسة: ................................................................
التاريـخ : .................................... 

معدل وطريقة االستخدامدواعي اإلستخدامالكميةاسم املبيدم
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                                                              املهندس الزراعي،

                                    االســــم:
                                    التوقيـــع:                    

      

 ( 7 )

مـاددةة (12) 

شــررووطط وو مووااصفــاتت ووبيیانــاتت االمبيیــددااتت 

    يـجب أن تـكون إرسـالـية املـبيد املسـتوردة صـالـحة ولـم تـتجاوز سـتة أشهـر مـن تـاريـخ إنـتاجـهاعـند وصـولـها 
إلـــى مـــوانئ الـــدولـــة, ويســـتثنى مـــن ذلـــك املـــواد اإلضـــافـــية الـــتي ال يحـــدث لـــها تـــدهـــور مـــثل املـــواد الـــناشـــرة و 

منظمات درجة الحموضة.

مـاددةة (13) 

     يجب أن تشتمل البطاقات التي تلصق على عبوة املبيد على بيانات النموذج املرفق رقم (3) التالية:

املعلومات والبيانات باللغتني العربية واإلنجليزية وبخط واضح غير قابل للمحو. 1.

الـرسـومـات االسـتداللـية وشـريـط الـلون وكـلمة وعـالمـة التحـذيـر طـبقا لـتقسيم هـيئة الـصحة الـعاملـية وتـوصـيات 2.
منظمة األغذية والزراعة. 

تــاريــخ الــصنع ورقــم الــتشغيلة وتــاريــخ انــتهاء الــصالحــية وطــرق التخــزيــن والتخــلص مــن الــعبوات بــطريــقة 3.
آمنة. 

مـاددةة (14) 
: ااإلفررااجج عنن إإررساليیة مبيیددااتت: أأووالً
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           ال يـتم اإلفـراج عـن إرسـالـية املـبيدات إالبـعد الـتأكـد مـن مـطابـقتها لـلمواصـفات الـكيميائـية والـطبيعية  
وصدور شهادة تحليل بذلك من مختبرات الوزارة إضافة إلى توفر الشروط اآلتية باإلرسالية:

بالنسبة للمبيیددااتت االسائلة: اا.

يـجب أن تـكون الـعبوة مـن مـادة ال تـتأثـر بـاألحـماض و الـقلويـات واملـذيـبات ويـمكن أن تـكون مـن األملـنيوم أو 1.
أي مـــعدن آخـــر يـــطلى مـــن الـــداخـــل بـــمادة مـــانـــعة لـــلصد أوالـــتآكـــل والـــتفاعـــل وال يـــجوز أن تـــعبأ فـــي عـــبوات 

زجاجية. 

يـجب أن تـكون الـعبوة مـحكمة الـغلق بـغطاءيـن احـدهـم (مـبرشـم) والـثانـي قـابـل لـلفتح والـقفل وأن تـكون قـابـلة 2.
لتحمل كل ظروف النقل والتداول. 

 ( 8 )

أن يكون ملصقا على كل عبوة البطاقة املسجل عليها البيانات املشار إليها في املادة السابقة. 3.

يــــجب أال يــــزيــــد حجــــم مــــحتويــــات عــــبوة املــــبيدات الــــكيميائــــية عــــن 5 لــــترات, ويــــجوز لــــلوزارة املــــوافــــقة عــــلى 4.
استيراد عبوات أكثر من 5 ليترات في الحاالت التي تراها ضرورية. 

بالنسبة للمبيیددااتت االجافة: بب.

يـــجب أن تـــكون الـــعبوات مـــن رقـــائـــق األملـــونـــيوم املـــقوي أو مـــن الـــبالســـتيك املـــغلف بـــالـــكرتـــون أو الـــبالســـتيك 1.
املقوي، وال يجوز أن تكون العبوات من الورق. 

يجب أن تكون العبوات قابلة لتحمل كل ظروف النقل والتداول وأن تكون محكمة الغلق. 2.

يــجب أال تــزيــد وزن مــحتويــات الــعبوة عــن 5 كــيلو جــرام ويــجوز لــلوزارة املــوافــقة عــلى اســتيراد عــبوات أكــثر 3.
من 5ليترات في الحاالت التي تراها ضرورية. 

: ااإلفررااجج عنن عيینة مبيیدد: ثانيیاً

      يتم اإلفراج عن العينات كما يلي:

ـ  أال تزيد العينات عن 25 لتر / كيلو. 1.

!11



قرارات وزارية 
وزارة الزراعة والثروة السمكية

 
ـ  أال تكون العينات من املبيدات املحظورة. 2.

ـ  أن يتم استيفاء النموذج رقم (4).3.

مـاددةة (15) 

    تؤخذ عينات عشوائية من املبيد املستورد لتحليلها باملختبر حسب النظم املعروفة في أخذ العينات.

 ( 9 )

مـاددةة (16) 

     يـجب إثـبات اخـذ الـعينات فـي مـحضر يحـرر بـمعرفـة مـفتش الحجـر الـزراعـي(حسـب الـنموذج املـرفـق رقـم 
6 ). ويـرسـل مـحضر أخـذ الـعينات املـأخـوذة مـع الـعينات إلـى املـختبر إلجـراء الـتحالـيل عـليها عـلى أن يـحتفظ 

املختبر بأحد العينات للرجوع إليها في حالة حصول نزاع في شان نتيجة التحليل.

( نمووذذجج ررقمم 6) 

نمـووذذجج أأخـذذ االعيینــاتت  

الكمية / عينةعدد العيناتسبب أخذ العينةنوع العينةاسـم املبيدالتاريخم

صاحب الشأن:محرر املحضر:

االســــم :االســـــم:

التوقيـــع :التوقيــــع:
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مـاددةة (17) 

    ترسل نتيجة التحليل إلى صاحب الشأن خالل مدة ال تزيد على أسبوعني من تاريخ أخذ العينة.

    ولـصاحـب الـشأن أن يـتظلم إلـى الـلجنة مـن نـتيجة التحـليل خـالل خـمسة عشـر يـومـا مـن تـاريـخ إبـالغـه، ولـه 
أن يطلب إعادة التحليل وإال سقط حقه وأعتبرت النتيجة نهائية.

    ويـــعاد التحـــليل عـــلى الـــعينة املـــحفوظـــة بـــاملـــختبر وعـــينة أخـــرى مـــن اإلرســـالـــية ويـــتعني صـــدور نـــتيجة إعـــادة 
التحليل خالل ثالثني يوما من تاريخ تسليم العينة للمختبر، وتكون نتيجة إعادة التحليل نهائية0

(10)

مـاددةة (18) 

فــي حــالــة الــتأكــد مــن عــدم صــالحــية املــبيد بــعد تحــليله أو فــي حــالــة اســتيراد أحــد املــبيدات املحــظورة واملــبينة 
بــاملــلحق رقــم (1) لــلوزارة الــحق فــي اتــخاذ مــا تــراه مــناســباً بــشأنــها بــما فــي ذلــك إعــادة تــصديــرهــا عــلى نــفقة 

املستورد الخاصة.
مـاددةة (19) 

     يـــتم الـــتنسيق بـــني اإلدارة املـــختصة والـــلجنة والســـلطة املـــختصة التـــخاذ إجـــراءات الـــرقـــابـــة عـــلى مـــبيدات 
اآلفات الزراعية بما في ذلك: 

1 ـ أخــــذ عــــينات للتحــــليل بــــواســــطة لــــجان إحــــكام الــــرقــــابــــة عــــلى مســــتلزمــــات اإلنــــتاج الــــزراعــــي بــــدون رســــوم 
إضافية. 

2 ـ  مراقبة تنفيذ اإلشتراطات الصحية والوقائية واملخزنية. 

3 ـ  مراقبة محالت البيع للتأكد من عدم وجود أي مخالفات أخرى. 
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مـاددةة (20) 

    عـلى األشـخاص الـقائـمني حـالـيا فـي الـدولـة الـذيـن يـدخـل نـشاطـهم أوجـزء مـنه فـي نـطاق الـقانـون االتـحادي 
رقـم (41) لـسنة 1992 املـشار إلـيه أن يـوفـقوا أوضـاعـهم مـع أحـكامـه والـقرارات املـنفذة لـه خـالل سـتة أشهـر 

من تاريخ صدوره، وإال تعرضوا للجزاءات املنصوص عليها في القانون.

مـاددةة (21) 

    عــلى الــجهات املــختصة كــل فــيما يــخصه تــنفيذ هــذا الــقرار مــن تــاريــخ صــدوره، ويــلغى كــل مــا يــخالــفه أو 
يتعارض معه من قرارات سابقة، وينشر في الجريدة الرسمية. 

                                             ســعيیدد بنن محمـدد االررقبانـي 
                                               ووززيیـرر االززررااعة وواالثررووةة االسـمكيیة 

صددرر في: 16 جماددىى ااألوولى 1424هھھھـ 
االموواافـقق: 16 يیووليیــــوو 2003مم 
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