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 الرتخيص بإنشاء مشاتل الفاكهة

االدارة العامة لبداتين الفاكهة  : الترخيص جهة  

 مديرية الزرارةيذارك بالرأي في طلب الترخيص 

  االشرتاطات  14/1

o  ال يجكز إنشاء مشتؿ لتربية نباتات الفاكية بقصد بيعيا أك نقؿ مشتؿ مف مكانو إال
. بترخيص مف كزارة الزراعة 

 كتعفى الجيات قكيحدد كزير الزراعة بقرار منو شركط الترخيص كالرسـ الكاجب أداؤ
. الحككمية كالمؤسسات العامة كالييئات العامة أك العممية مف أداء ىذا الرسـ 

o  يصدر كزير الزراعة قرارا يبيف الطرؽ التي يجب عمى أصحاب المشاتؿ اتباعيا في
تربية نباتات الفاكية كتطعيميا كالمحافظة عمى أصنافيا ككذلؾ نماذج السجالت 

. الكاجب عمييـ إمساكيا كطرؽ القيد فييا 
o  يجكز ألصحاب الحدائؽ أف ينشئكا مشاتؿ لمنفعتيـ الخاصة بالشركط كاألكضاع

. التي يحددىا كزير الزراعة بقرار يصدره 
o  ال يجكز بيع نباتات الفاكية أك عرضيا لمبيع إال في محؿ مرخص لو بذلؾ مف كزارة

. الزراعة كيصدر الترخيص طبقا لمشركط كاألكضاع التي تحدد بقرار مف الكزير 
o  يحظر تصدير فسائؿ نخيؿ البمح إال بتصريح مف كزير الزراعة يصدر طبقا لمشركط

 .كاألكضاع التي يقررىا 
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o  أنواع ومداحات المذاتل :

 : بالنسبة لممشتؿ التجارم  

  المعد لتربية نباتات الفاكية عف ربع فداف م مساحة المشتؿ التجارتقؿيجب أال 
عمى قطعة كاحدة كذلؾ مف كقت الزراعػػة حتى تصفية المشتؿ كيجب زراعة ىذه 

الفاكية ذات العركة الكاحدة كينتيي ترخيص ىذا المشتؿ المساحة بمغركسات 
 يجب إال – كفى حالة إكثار المانجك في قصارل –بو بإنتياء دكرة المغركسات 

 20شتالت عف ألؼ شتمة في ىذه المساحة منزرعة في قصارل نمرة ؿتقؿ عدد ا
. أك أكياس بالستيؾ مف نفس الحجـ 

: بالنسبة لممشتؿ الخاص   

  المشتؿ الخاص عف ثالثة قراريط عمى قطعة كاحدة كأف يككف مساحةال تزيد 
ممحقا بحديقة فاكية مف نفس نكع المشتؿ ال تقؿ مساحتيا عف ثالثة أفدنة عمى 

أف تنتخب بيا أشجار أميات تختار بمعرفة الجيات المختصة بكزارة الزراعة 
كمصدر لعيكف كأقالـ الطعـ لتطعيـ الشتالت ، كفى حالة عدـ كجكد أشجار 
أميات عمى صاحب المشتؿ تحديد مصدر الطعـ كالصنؼ كتاريخ الحصكؿ 

. عمييا 
 ة الستيعاب ػيجب أف يككف لدل صاحب المشتؿ الخاص مساحة مف األرض صالح

. ة التي لديو ؽاج المنتظر لمزراعة بيا بغرض التكسع أك الترقيع في الحدمػاإلنت
 د بإنشاء أكثر مف مشتؿ خاص ، كما ال يجكز حال يجكز الترخيص لمشخص الكا

. أف تباع منو أية شتالت لمغير 

: بالنسبة لمحؿ بيع شتالت الفاكية   

  يعتبر محال لبيع شتالت الفاكية كؿ مكاف مخصص ليذا الغرض سكاء كاف بناء
 .  مسكرة متى كاف ليا باب خاص أرضأك 
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o اشتراطات خاصة بالشتالت 

  يجب زراعة شتالت األصكؿ بالمشتؿ مف األنكاع المصرح بإكثارىا قانكنا كيمكف
الحصكؿ عمييا مف مصادر معركفة كمكثكؽ بيا بحيث تككف خالية مف األمراض 

. كاآلفات 
  البرتقاؿ الفرجمى المعركؼ بالبرتقاؿ االشمكنى شتالتيحظر إكثار  .
  يجكز إكثار شتالت الميمكف المالح المعركؼ باالمريكانى عديـ األشكاؾ بشرط

. ضركرة التطعيـ بعيكف طعـ مأخكذة مف أميات عالية اإلكثار 
  أصناؼ المانجك بالبذكر في المشاتؿ العامة إال بغرض التطعيـ إكثارال يجكز 

عمييا كأصكؿ كيستثنى مف ذلؾ الجيات الحككمية بشرط أف يككف اإلكثار مف 
. البذكر عديمة األجنة 

 مف البذكر أك العقمة أك استعمالو كأصؿ لمتطعيـ عميو ، جال يجكز إكثار النارف 
عيـ الكمثرل الميككنت إال إذا كاف ذلؾ طكما ال يجكز استعماؿ السفرجؿ كأصؿ لت

ألغراض عممية كبمعرفة الجيات المختصة ، كما ال يجكز استعماؿ الميمكف 
المالح كأصؿ لمتطعيـ عميو إال إذا كاف ذلؾ ألغراض عممية كبمعرفة الجيات 

. المختصة 
  يجب تحديد مصادر عيكف كأقالـ الطعـ التي يشترط أف تككف مف أميات مسجمة

لدل كزارة الزراعة ، كما يجب أف يقـك بزراعة أميات بالمشتؿ خالية مف األمراض 
. كاآلفات فكر حصكلو عمى الترخيص الخاص بإنشائو 

  يمتـز كؿ صاحب حديقة لديو أشجار منتجة كمسجمة لدل كزارة الزراعة ألخذ
يؿ منيا بفتح سجؿ يكضح فيو اسـ صاحب المشتؿ خعيكف كأقالـ طعـ كفسائؿ ف

المشترل منو لعيكف كأقالـ الطعـ أك فسائؿ النخيؿ كعددىا كتاريخ بيعيا كمكقعيا 
 .كأرقاـ األشجار التي أخذت منيا 

 يمغى ترخيص المشتؿ الخاص بعد انتياء الغرض الذل انشىء مف اجمو - أ. 

يعتبر الترخيص بإنشاء المشتؿ التجارل أك محؿ بيع نباتات الفاكية منتييا   - ب
فى حالة عدـ زراعة المشتؿ أك انتياء دكرة المغركسات بالمشتؿ أك عدـ استغالؿ 
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المحؿ كيجب عمى جياز البساتيف بالمحافظات متابعة ذلؾ ، كسحب تمؾ 
عادتيا إلى اإلدارة العامة لمفاكية بالديكاف العاـ خالؿ مدة ال تجاكز  التراخيص كا 

. شيرا مف تاريخ اإللغاء أك عدـ االستغالؿ كانتياء الدكرة 

  تعالج المشاتؿ إجباريا بالكسائؿ كالمبيدات التي تكصى بيا كزارة الزراعة سنكيا
لمقاكمة اآلفات الحشرية كالمرضية التي تحددىا الكزارة لمعالج تحت إشراؼ جياز 

. مكافحة اآلفات بالمحافظة المختصة 
  تخضع المشاتؿ لممركر الدكرم لجياز البساتيف عمى المستكل المركزم إلعطاء

انية كالحشرية كالمرضية كمتابعة تنفيذ مكاد تاإلرشادات الفنية مف النكاحي البس
 .القانكف كالقرارات الكزارية المنفذة لو 

  يجب اعتماد الشتالت قبؿ التقميع بمعرفة جياز الرقابة عمى المشاتؿ لتقرير مدل
صالحيتيا لمزراعة فى المكاف المستديـ أك لمتصدير كاعطاء صاحب المشتؿ 

 .شيادة بذلؾ 

o اشتراطات صالحية شتالت الفاكية لمبيع 

  ال تعتبر شتالت الفاكية صالحة لمبيع لزراعتيا في المكاف المستديـ أك تصديرىا
 إال إذا تكافرت فييا المكاصفات الفنية حسب كؿ نكع كصنؼ عمى حده كما لمخارج
 :يمي 

: فيما يختص بشتالت الفاكية المستديمة الخضرة ما عدا المانجك 

 كأف –أف تككف الشتالت ذات ساؽ كاحدة فقط خارجة مف نقطة التطعيـ  -
 بحيث ال يقؿ عدد األفرع الجانبية عف فرعيف –تككف ذات تفريع مناسب 

. غير خارجيف مف نقطة كاحدة 
 سـ مف 25 يجب أال يقؿ ارتفاع الطعـ عف –بالنسبة لمشتالت المطعكمة  -

 50 في الشتالت المطعكمة كالبدرية عف عسطح األرض كال يقؿ بدء التفرم
 أما – سـ مف األرض 75سـ مف سطح األرض كال يقؿ ارتفاع الشتمة عف 

 سـ مف 60بالنسبة لمشتالت الناتجة مف العقمة يجب أال يقؿ ارتفاعيا عف 
. سطح األرض 
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أال يزيد عمر الشتمة عف سنتيف كنصؼ مف تاريخ التطعيـ في حالة  -
المطعمة كال يزيد عف ثالثة سنكات مف تاريخ التفريع في حالة الشتالت 
البذرية كمف تاريخ زراعة العقمة في حالة النباتات التي تتكاثر الشتالت 
. بالعقمة 

 سـ كأف تككف خالية 30 سـ كارتفاعيا عف 25إال يقؿ قطر الصاليا عف  -
فا ، كفى حالة بيع الشتالت بالقصارل يجب أال يقؿ حجـ ؿمف النجيؿ كالح

 أك أكياس بالستيؾ مف نفس 20القصرية عف الحجـ المعركؼ بنمرة 
. الحجـ 

يجب أف تككف عيكف الطعـ المستخدمة إلنتاج الشتالت مأخكذة مف أميات  -
. مسجمة خالية مف اإلصابة باألمراض 

يجب أف تككف المكالح خالية مف أمراض قكياء المكالح كمرض مكت  -
البادرات كالتدىكر البطئ النيماتكدل ، كيجب أف تككف شتالت الزيتكف 

 .خالية مف مرض تعقد األفرع البكتيرم كالتدرف التاجى 

: فيما يختص بشتالت المانجك   

عمى األقؿ أك أكياس  (20)أف تككف في قصارم مف الحجـ المعركؼ بنمرة  -
 30بالستيؾ مف نفس الحجـ كيجكز بيعيا بالصاليا التي ال يقؿ قطرىا عف 

 كما يجكز – سـ مع ضركرة تقميـ النمكات الحديثة 40سـ كارتفاعيا عف 
بيعيا ممشا في األراضي الرممية كفي ىذه الحالة يجب إزالة أنصاؿ جميع 
أكراقيا ككذلؾ جميع نمكاتيا الحديثة كتقميـ الجذكر الميشمة كتركيب 

. المجمكع الجذرم جيدان 
 سـ كال يقؿ ارتفاع 25ال تقؿ المسافة بيف سطح التربة كبدء التطعيـ عف  -

 سـ في حالة 50 سـ في حالة التطعيـ بالمصؽ أك 60 عف الشتالت
. التطعيـ بالقمـ 

عمى أربع سنكات  (لصؽ أك عيف أك قمـ  ) الشتالت المطعمة عمرال يزيد  -
.  البذرة زراعةمف تاريخ 
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 (التشكه  )يجب أف تككف الشتالت خالية مف اإلصابة بظاىرة التكتؿ  -
 . الثاقبة الماصة كغيرىا مف الحشرات كاألمراض كالحشرات

 :فيما يختص بشتالت الحمكيات المطعمة كالبذرية   

 سـ عف 60 سـ فكؽ الطعـ كعف 75أال يقؿ ارتفاع الشتالت المطعمة عف  -
سطح األرض في حالة الشتالت التي تتكاثر بالعقمػػة  

 سـ في جميع 3 سـ في الشتالت البذرية كأال يقؿ سمؾ الساؽ عف 75كعف 
. األحكاؿ 

ؼ مف تاريخ تطعيميا أك زراعة ػػأال يزيد عمر الشتالت عف سنتيف كنص -
. البذرة بالمشتؿ 

 سـ كأف تككف 20أف تككف الشتالت ذات مجمكع جذرم مناسب ال يقؿ عف  -
. بو جذيرات ثانكية 

في حالة بيع الشتالت بالقصارل يجب أال يقؿ حجـ القصرية عف الحجـ  -
. اس بالستيؾ مف نفس الحجـ م أك اؾ15المعركؼ بنمرة 

يجب أف تككف الشتالت خالية مف اإلصابة بأمراض التدرف التاجى كتعقد  -
تجعد كتبرقش  )الجذكر النيماتكدل أك الفيركسات التي تسبب اإلصفرار 

كرة تطيير الشتالت بعد التقميع لمكقاية مف ىذه األمراض رمع ض (األكراؽ 
طبقا لتكصيات الكزارة كفى حالة إصابة الشتالت بالتدرف التاجى أك تعقد 
الجذكر النيماتكدل أك كمييما تعدـ الشالت المصابة كيحظر اعادة زراعة 

المشتؿ بيذه األصناؼ لمدة خمس سنكات عمى األقؿ إذا كانت نسبة 
بنفس ىذه % 20، كفى حالة زيادة اإلصابة عف % 10اإلصابة تزيد عف 

 .دـ الشتالت ؽاألمراض يمغى ترخيص المشتؿ كت

 :فيما يختص بشتالت العنب   
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 سـ 30أف يككف الفرع المربى مف العمقة ناضجا متخشبا كال يقؿ طكلو عف  -
. بخالؼ العقمة األصمية 

 سـ عمى 15أف تككف ذات مجمكع جذرم قكل غزير النمك يككف طكلو  -
. األقؿ 

أال يقؿ عمر الشتالت عف سنة كاحدة كال يزيد عف ثالث سنكات مف تاريخ  -
. زراعة العقمة بالمشتؿ 

في حالة بيع الشتالت بالقصارل ، يجب أال يقؿ حجـ القصرية عف الحجـ  -
.  أك أكياس بالستيؾ مف نفس الحجـ 15المعركؼ بنمرة 

كتعقد تكدا خمكىا مف البؽ الدقيقى كاإلصابة باألمراض الفيركسية كنيما -
 .الجذكر كغيرىا مف الحشرات كاألمراض 

 :فيما يختص بشتالت المكز   

رة الساؽ الكاذبة مثؿ م سـ في األصناؼ قص80أال يقؿ طكؿ الساؽ عف  -
 سـ في األصناؼ طكيمة الساؽ الكاذبة مثؿ المكز 120 كعف مالمكز اليند

 عمى أف تككف –المغربي كذلؾ ابتداء مف القمقاسة حتى نقطة تفرع الكرقة 
ية الشكؿ يستدؽ محيطيا بانتظاـ مف القمقاسة حتى طالساؽ الكاذبة مخرك

. القمة 
أال يزيد عمر الفسيمة عف سنة كاحدة كأف تككف سميمة خالية مف اإلصابة  -

.  كاألمراض الفيركسية كخاصة تكرد القمة كالتبرقش ابالنيماتكد
في حالة بيع الفسائؿ بالقصارل ، يجب أال يقؿ حجـ القصرية عف الحجـ  -

 . أك أكياس بالستيؾ مف نفس الحجـ 25المعركؼ بنمرة 

 

 :فيما يختص بفسائؿ النخيؿ   

: حالة الفسائؿ المأخكذة مف حكؿ األـ لمزراعة في المكاف المستديـ -    
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  60 كجـ كال يقؿ أكبر محيط ليا عف 15أال يقؿ كزف الفسيمة عف 
سـ كال يقؿ ارتفاع الساؽ الخشبية مف قاعدة الفسيمة إلى أكؿ 

.  سـ 20الميؼ عف 
  كىى منطقة اتصاؿ  )أف يككف فصؿ الفسيمة عف أميا عند السمعة

 عمى االتمس التكمة في الفسيمة –منتظما كأممسا  (الفسيمة باألـ 
برضكض أك جركح كأف تككف الفسيمة كافرة الجذكر مع تطيير 

. مكاف الفصؿ بمادة مطيرة 
  سـ كال 30أف يككف جريد الفسيمة أخضر المكف كال يقػػؿ طكلو عف 

 سـ بعد قرطو كأف تككف األكراؽ الداخمية الحديثة 50يزيد عف 
. حية كبحالة جيدة  (القمب  )

  يحظر بيع النباتات النامية عمى ساؽ النخمة فكؽ سطح األرض
 . (الطكاعيف  )

  أف تككف الفسائؿ خالية مف مرض العفف البمكدل كالحشرات
 .القشرية كالحفارات 

: في حالة فسائؿ بنت الجكرة المأخكذة مف المشتؿ لمزراعة في المكاف المستديـ             - 

  سـ عند أكبر أجزاء الفسيمة سمكا كال 90أال يقؿ محيط الساؽ عف 
يقؿ ارتفاع الساؽ المتخشبة مف قاعدة الفسيمة إلى أكؿ الميؼ عف 

.  سـ 70
  أال يقؿ مدة بقائيا في المشتؿ عف ثالث سنكات مف تاريخ زراعتيا

. بالمشتؿ 
  أف يككف جريد الفسيمة أخضر المكف كأف تككف األكراؽ الداخمية

حيث كبحالة جيدة كاف تككف الفسيمة كافرة  (القمب )الحديثة 
. الجذكر 

  أف تككف الفسائؿ خالية مف مرض العفف البمكدل كالحشرات
. القشرية كالحفارات 
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  يمغى ترخيص المشتؿ بعد انتياء الغرض الذم أنشئ مف أجمو .

املستندات    14/3

  طمب الترخيص بانشاء المشتؿ التجارم كمحاؿ بيع شتالت الفاكية مكضحا بو
:                                       البيانات اآلتية 

. اسـ صاحب المشتؿ أك المحؿ كلقبو كمحؿ إقامتو كجنسيتو  -
اسـ المدير المسئكؿ عف إدارة المشتؿ التجارم أك محؿ بيع شتالت  -

. الفاكية 
الجية التي تقع بيا أرض المشتؿ المراد زراعتو أك المحؿ كمساحتو كحدكده  -

كاسـ الحكض الكائف بو ارض المشتؿ كاألنكاع المطمكب غرسيا كمكسـ 
. الزراعة 

: طمب الترخيص المستندات اآلتية ب يرفؽ -

رسـ كرككى لممشتؿ أك المحؿ يبيف فيو مساحتو كحدكده كابعاده -     
. كمكقع عميو مف صاحب المشتؿ أك المحؿ أك المدير المسئكؿ 

 لصاحب المشتؿ أك 6 × 4أربع صكر فكتكغرافية حديثة مقاس -     
. المدير المسئكؿ 

 كفى –مكافقة المالؾ عمى زراعة أرض المشتؿ في حالة اإليجار -     
حالة إنشاء مشتؿ تجارل عمى أراضى كضع اليد يشترط مكافقة 

. إدارة أمالؾ الدكلة 

صكرة مف السجؿ التجارم كالبطاقة الضريبية بالنسبة لتراخيص -     
. محالت بيع نباتات الفاكية 

اقرار مف صاحب المشتؿ بعدـ عممو فى الحككمة اك القطاع                          -      
.   العاـ
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: فى حالة انشاء المشتؿ الخاص 

  طمب الحصكؿ عمى الترخيص مدمكغ مكضحا بو بيانات الجية كالمكقع كمساحة
المشتؿ كحدكد االرض كاسـ الحكض كنكع المغركسات المطمكب زراعتيا كمكسـ 
الزراعة كمصدر كعيكف كأقالـ الطعـ التى سيتـ التطعيـ بيا كصكرة مف بطاقة 

الحيازة كرسـ كرككى بالمساحة المراد زراعتيا مشتؿ كبياف مساحة الحديقة كأنكاع 
.                                                     كأصناؼ أشجارىا الممحقة بيا ، كمساحة المشتؿ المراد إنشائو 

( 16/1)مرفؽ رقـ 
  صكرة بطاقة الحيازة الزراعية أك ما يثبت ممكية مشتؿ خاص . 

  كيمـز لممشتؿ الخاص دكف غيره كجكد كجكد مساحة ممحقة بجانب المشتؿ
 .لالحالؿ كالتجديد  

 الـرســـىم

فداف ككسكره رسـك معاينة      بالنسبة لممشاتؿ التجارية   / ق   جني50

                          بالنسبة لمحؿ بيع شتالت الفاكية  ق جني100

. تسدد بشيؾ أك بحكالة بريدية لحساب اإلدارة العامة لبساتيف الفاكية 

 بدكف رسـك                                        بالنسبة لممشتؿ الخاص  

 

: اإلجراءات 

  يكضح في طمب الترخيص بالمشتؿ التجارم كمحاؿ بيع الفاكية إلى مديرية
 .الزراعة التابع ليا المشتؿ 

                                                 


 1998 لسنة 2924، قرار رئيس الوزراء رقم 1985 لسنة 176 قرار وزير السراعة رقم  
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