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 الجريدة الرسمية

 االعرتاض على قرارات  تعليمات -  2022لسنة  (5)ز/رقم  تعليمات
 مبوجب ةالصادر/ على االنشطة الزراعية  التفتيشالرقابة ووإجراءات 

 2018لسنة  (111)( من  نظام االعرتاض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 12املادة ) 
 

 (:1المادة )

تسمى اله التعليماو )تعليماو االعتراض على قراراو وإيراءاو الرقابة والت تيش على 

 ( ويعم  بها من تاريخ نشراا في الجريدة الرسميـة.2022لسنة  األنشطة الزراعية

 

 (:  التعري او.2المادة )

يكون للعباراو والكلماو التالية حيثما وردو في اله التعليماو المعاني الممصصة لها مدناه ما 

 -لم تدل القرينة على رير ذلك :

 

 . النافل لت تيش على األنشطة االقتصاديةقانون الرقابة وا : ونـــــــــــــــــــــــــــــالقان

 .  النافل نظام االعتراض على قراراو وإيراءاو الت تيش : امــــــــــــــــــــــــــــــالنظ

 . وزارة الزراعة  : وزارةــــــــــــــــــــــــــــال

 .  وزير الزراعة : ـرـــــــــــــــــــــــــــــالوزي

 .  ممين عام وزارة الزراعة : امــــــــــــــــــــــاألمين الع

المديرية المعنية بالت تيش وتشم  المديرياو المركزية في  : ةـــــــــــــــالمديرية المعني

 مركز الوزارة ومديرياو الزراعة في المحافظاو وااللوية.

 نشا  الزراعي.المالك مو المدير مو مي شمص يمث  ال : القائم على النشا  الزراعي

 لجنة االعتراض المشكلة وفقا  ألحكام اله التعليماو. : ـةـــــــــــــــــــــــــــــاللجن

 سج  توثيق  لباو االعتراض وفقا  ألحكام اله التعليماو. : راضـــــــــــــــسج  االعت

  الو ني لتصنيف اي االنشطة الزراعية الواردة في الدلي : ةــــــــــــاألنشطة الزراعي

االنشطة االقتصادية وكللك الحيازاو الزراعية واالنشطة التي 

 ترخصها الوزارة. 

 

 (: ادف التعليماو3المادة )

تهدف اله التعليماو إلى التحقق من ش افية وسالمة اإليراءاو المتملة والقراراو الصادرة  

راعية والضوابط والمعايير التي عن الوزارة والمتعلقة بالرقابة والت تيش على األنشطة الز

 تضعها وفقا للتشريعاو المعمول بها.
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 (: الجهاو المعترضة 4المادة )

 يحق للقائم على النشا  الزراعي االعتراض لدى لجنة االعتراضاو وفقا ألحكام اله التعليماو.

 

  (: لجنة االعتراضاو5المادة )

اسة االعتراضاو المقدمة من القائمين تشك  لجنة دائمة في الوزارة بقرار من الوزير لدر -م 

على االنشطة الزراعية على االيراءاو والقراراو الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بالرقابة 

 ك  من: من عضويةوالت تيش على االنشطة الزراعية  وتتكون اللجنة 

 مساعد االمين العام للثروة النباتية. .1
 ة.مساعد االمين العام للثروة الحيواني .2
 مساعد االمين العام للتسويق والجودة. .3
 مدير مديرية االنتا  النباتي. .4
 مدير مديرية االنتا  الحيواني. .5
 مدير وحدة الرقابة الداخلية.  .6
 مدير وحدة الشؤون القانونية. .7
 مدير المديرية المركزية المعنية التي يقع موضوع االعتراض ضمن اختصالها. .8
ضااامن علياااه يقاااع موقاااع النشاااا  المعتااارض مااادير مديرياااة زراعاااة المحافظاااة التاااي  .9

 اختصالها.

 مدير مديرية الموارد البشرية /مقرر اللجنة. .10
 يسمى معلى اعضاء اللجنة بالدرية رئيسا لها واللي يليه بالدرية نائبا للرئيس. -  
يتم تسمية عضو بدي  ألعضاء اللجنة المنصوع عليهم في ال قرة )م( من اله المادة   -  

 لحضور ايتماعاو اللجنة عند ريا  العضو األلي . بقرار من األمين العام
 
 

  ايتماعاو اللجنة (: 6المادة )

ايتماعاو في الشهر بدعوة من الرئيس مو نائبه عند ريابه وكلما  ةتعقد اللجنة اربع -م 

دعت الحاية ويكون ايتماعها قانونيا بحضور ستة من اعضائها على من يكون الرئيس 

اللجنة قراراا بأكثرية ملواو معضائها الحاضرين وفي  مو من ينيبه من بينهمب وتتمل

حال تساوي األلواو يريح الجانب اللي لوو معه رئيس االيتماع وبمصادقة 

 الوزير. 

للجنة دعوة من تراه مناسبا من ذوي االختصاع والمبرة من داخ  الوزارة مو خاريها  -  

يكون له حق  في مي من المواضيع المعروضة عليها لالستئناه برميه دون من

 التصويت. 
يمكاان لصاااحب العالقااة  لااب حضااور ايتماااع اللجنااة لطاارح ويهااة نظااره والحيثياااو  -  

والمباارراو التاااي اسااتند عليهاااا فاااي  لااب االعتاااراض دون المشاااركة فاااي المشااااوراو 

 والمناقشة. 
 يااااااانظم محضااااااار االيتمااااااااع والقااااااارار علاااااااى النماااااااوذ  المعتماااااااد لهاااااااله الغاياااااااة. -د 
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  .(: مهام اللجنة7المادة )

 تتولى اللجنة المهام والصالحياو التالية :

استالم وتصنيف  لباو االعتراض المقدمة من قب  القائمين على األنشطة  -م 

 .  الزراعية

 دراسة  لباو االعتراض المقدمة للجنة. -  
 اال الع على كافة الوثائق ذاو العالقة باالعتراض. -  
 ت تيش الصادرة النظر في  لباو االعتراض المتعلقة بأعمال الرقابة وال -د 

 عن الوزارة.
 قبول  لباو االعتراض مو رفضه. -ه 

إلدار القرار الالزم لللك مو رفضه إذا كانت اإليراءاو مو القراراو المتملة  -و 

 وفق التشريعاو.
 مي مهام مخرى تتعلق بأعمال الرقابة والت تيش يكل ها بها الوزير. -ز 

 

 (: تصنيف  لباو االعتراض8المادة )
 

 راض كما يلي:تصنف  لباو االعت

 االعتراض على مكان وزمان الت تيش. -م 

 االعتراض على ايراءاو تنسيق عملية الت تيش.  -  
 االعتراض على الم تشين. -  
 االعتراض على  ريقة اخل العيناو.  -د 
 االعتراض على تقرير الت تيش. -ه 
 االعتراضاو االخرى ويتم تحديداا في  لب االعتراض. -و 

 

 االعتراض والنظر فيها:تقديم  لباو لية آ(: 9المادة )

 
 للقائم على النشا  الزراعي مرايعة المديرية المعنية خالل خمسة ميام عم  تلي  -م 

 تاريخ الزيارة الت تيشية لتقديم  لب االعتراض في الحاالو المنصوع عليها في 

 (.8المادة )

  في حال تمت الزيارة الت تيشية دون التنسيق مع القائم على النشا  الزراعي وحسب -  

ما تنص عليه تعليماو ايراءاو الرقابة والت تيش فعلى القائم على النشا  الزراعي 

 ميام عم  تلي تاريخ تبليغه بتقرير الزيارة الت تيشية. ةتقديم االعتراض خالل خمس
ال ينظر باي  لباو اعتراض ترد الى المديرياو المعنية بعد فترة االعتراض المنصوع  -  

 اله المادة. عليها في ال قر )مب  ( من
 يعبئ القائم على النشا  الزراعي نموذ  االعتراض المعتمد ويحدد فيه البند المعترض -د 

 ويرفق اي وثائق يرااا داعمة العتراضه. ( 8حسب المادة ) عليه
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يقدم  لب االعتراض الى المديرية بعد التأكد من استكمال كافة الوثائق والمتطلباو  -ه 

المالية حسب تعليماو بدل المدماو النافل ويوثق االعتراض الالزمة واستي اء الرسوم 

 في ديوان الوزارة او المديرية المعنية لتتم احالته من مقرر اللجنة لعرضه على اللجنة.
يتم تحوي  االعتراضاو بعد توثيقها في ديوان الوزارة او المديرية المعنية الى مقرر  -و 

ق المتعلقة باالعتراض ) لب االعتراض اللجنة حيث يتم التأكد من ويود كافة الوثائ

وتقرير الت تيش( وتثبيتها في سج  االعتراضاو واعطائها رقما متسلسال ويتم تزويد 

 رقم الطلب المتسلس .بلاحب االعتراض 
 ساعة  (48)يحي  مقرر اللجنة  لب االعتراض الى اللجنة خالل مدة ال تتجاوز  -ز 

 تراضاو.تثبيت  لب االعتراض في سج  االع تاريخ من
 

 (: إيراءاو اللجنة10المادة )
 

 على اللجنة إلدار قراراا بشأن االعتراض وفقا لإليراءاو التالية:

ميام عم   ةتنظر اللجنة في  لب االعتراض وتصدر قراراا خالل مدة زمنية ال تتجاوز خمس -م 

 من تاريخ تثبيت  لب االعتراض في سج  االعتراضاو.

الل يومي عم  من تاريخ تثبيت  لب االعتراض في تنظر اللجنة في  لب االعتراض خ -  

 سج  االعتراضاو في الحاالو التالية:
إذا كانت  بيعة الممال ة او القرار المتمل بحق النشا  الزراعي موضوع  .1

 االعتراض تؤثر بشك  كبير على سير عم  النشا  او انتاييته مو وقف عمله.
 لمحاكم الممتصة.إذا كانت  بيعة الممال ة تتطلب ايراءاو لدى ا .2

 للجنة اتماذ القراراو التالية: -  
 النظر في االعتراض واتماذ القراراو التالية: .1

الطلب من المديرية المعنية العم  على تن يل زيارة ت تيشية يديدة ويعرض  -

 تقرير الت تيش الجديد على اللجنة في اول يلسة لها وتتمل قراراا بشأنه.

 تعدي  تقرير الت تيش. -

 ر الت تيش.الغاء تقري -
رد االعتراض إذا تبين من كافة االيراءاو الرقابية والت تيشية تمت وفقا للتشريعاو  .2

 المعمول بها وكللك سالمة الشرو  المريعية التي تم تن يل اإليراءاو بمويبها.
للطعن ممام  ال يتجزم من تقرير الت تيش ويكون قابال ايعتبر قرار اللجنة نهائيا ويزء -د 

 ية.المحكمة االدار
 على مقرر اللجنة عم  ما يلي: ب بعد لدور قرار اللجنة بشان االعتراض    -اـ

إحالة قرار اللجنة الى المديرية المعنية إليراء المقتضى القانوني حسب األنظمة  .1

والتعليماو الصادرة بمويب قانون الزراعة النافل او ح ظ االعتراض وحسب 

  بيعة قرار اللجنة.
 ار الصادر عن لجنة االعتراضاو خالل يومي عم  من تبليغ المعترض بالقر .2

 تاريخ لدوره ويتم إبالره بالقرار بكافة وسائ  االتصال المتاحة.
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 (:11المادة )

على اللجنة التعاون مع كافة لجان االعتراض في الوزاراو والمؤسساو األخرى للنظر في 

 االعتراضاو الناتجة عن  الت تيش المشترك.

 

 (:12المادة )

على اللجنة إلدار تقارير سنوية لنتائج عملياو االعتراض على ايراءاو الرقابة والت تيش 

المنشورة والتي يسمح للجمهور في ير رالتقاعلى من يتم استبعاد مسماء االنشطة الزراعية في 

 الولول اليها.

 

 (:13المادة )
لت تيش على األنشطة الزراعية ال يعتد بأية نصوع تتعلق بشرو  وإيراءاو الرقابة وا -م 

 في مية تعليماو لدرو مو تصدر بعد لدور اله التعليماو.

 تلغااااى ايااااة تعليماااااو مو ميااااة نصااااوع فااااي مي تعليماااااو تتعااااارض مااااع مااااا ورد فااااي  -  

 اله التعليماو.
 

 ــةــــــــــوزيـر الزراعــ

 املهندس خالد احلنيفات


