
األمراض اآلفات النباتية و للوقاية منتنظيم املركز الوطين مشروع 
 ومكافحتها احليوانية

 :)التعريفات( األوىلاملادة 
 املعاني املوضحة أمام كل منها، ما مل يدل السياق خالف ذلك: ،يقصد بالعبارات اآلتية

 .ااحليوانية ومكافحتهتية واألمراض املركز الوطين للوقاية من اآلفات النبا تنظيم التنظيم:
 .الوطين للوقاية من اآلفات النباتية واألمراض احليوانية ومكافحتهااملركز  املركز:
 وزارة البيئة واملياه والزراعة. الوزارة:
 وزير البيئة واملياه والزراعة. الوزير:

 جملس إدارة املركز اجمللس:
 .إدارة املركزرئيس: رئيس جملس ال

 الرئيس التنفيذي للمركز. التنفيذي:الرئيس 
 الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية العامة أو اخلاصة. الشخص:

احليوانية أو أي عامل ممرض  من الكائنات النباتية أو  اآلفة: أي نوع أو ساللة أو منط حيوي
 .حيواناتللنباتات أو لل

س  تصني  منظمة الصحة حبونواقلها األمراض احليوانية: هي األمراض الوبائية أو املعدية 
 احليوانية وما يطرأ عليها من تعديالت.

 ركز.من قبل امل الشخص املرخصمقدم اخلدمة: 
 .ألنشطة مكافحة اآلفات احليوانية والنباتية يصدرها املركزالرتخيص: وثيقة رمسية 



 :)إنشاء املركز( الثانيةاملادة 

الوطين للوقاية من اآلفات النباتية املركز  ا يسمىمركًز -وفقا ألحكام التنظيم-ينشأ  -1
 .واألمراض احليوانية ومكافحتها

بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي واإلداري، ويرتبط تنظيميا املركز يتمتع  -2
ر من اجمللس إنشاء ، ويكون مقره الرئيس يف مدينة الرياض، وجيوز بقرا)بالوزير(

 اململكة.فروع أو مكات  يف 

 :)أهداف املركز( الثالثةاملادة 
ملكافحةة اآلفةات النباتيةة    ما حيقق سياسات الوزارة املعتمدة  وتنفيذتطبيق  يهدف املركز إىل
 ضمان صحة النباتةات اذ اإلجراءات الوقائية والعالجية لاخت من خاللوذلك  واألمراض احليوانية

توحيةد اههةود بةجل اههةات      ، مةع  مشةاركة القطةاع اخلةا    واستدامتها، وتعزيز احليوانات و
 .يف هذا اجملال احلكومية واخلاصة

 :)اختصاصات املركز( الرابعةاملادة 
 اآلتية:االختصاصات والصالحيات وىل املركز يف سبيل حتقيق أهدافه يت

فيمةا   واإلجةراءات والضةوابط الالزمةة   واملبةادرات  واخلطةط والةمام     السرتاتيجياتا وضع -1
 .بأهدافهيتعلق 

، اإلجرائيةة والوقائيةة   احليوانيةاألمراض الرتخيص ملقدم اخلدمة مبكافحة اآلفات النباتية و -2
 وسحبها منه عند عدم اتباع شروطها.



وضةةع القواعةةد الالزمةةة للتأهيةةل والرتخةةيص ملقةةدمي خةةدمات مكافحةةة اآلفةةات النباتيةةة  -3
 احليوانية.األمراض و

 التقييمات الدورية له.اخلدمة من خالل  أعمال مقدماإلشراف والرقابة على  -4

عند ، يةاحليواناألمراض و بآفات النباتات الالزم فيما يتعلق التدخل السريع لتقديم العالج -5
 مبوج  الرتخيص. عدم وفاء مقدم اخلدمات بالتزاماته

 .احليوانيةاألمراض والكش  الدوري لضمان عدم تفشي اآلفات النباتية و التقصي -6

تطةةوير قاعةةدة بيانةةات للمعلومةةات عةةن اآلفةةات النباتيةةة واألمةةراض احليوانيةةة وانتشةةارها  -7
 .حس  السياسات املعتمدة ةالعمل على توفريها ألصحاب املصلحوحتديثها و

بالتنسةيق مةع    واإلشراف عليهةا  احلد من انتشار اآلفات واالمراض احليوانية تنظيم عملية -8
 .اههات ذات العالقة

 املتعلقة باآلفات النباتية واألمراض احليوانية، واإلشراف على تنفيذها. خطط الطوارئ وضع -9

احملتملة ومةد  تأثريهةا وضةررها االقتصةادي      احليوانيةاألمراض و حتديد اآلفات النباتية -11
 .فات واألمراضيف قائمة اآلونشرها وحصرها وحتديثها 

اطق اجملةاورة وخةالل مواسةم    باملنة  النباتيةة واألمةراض احليوانيةة    اآلفاتمتابعة حتركات  -11
 ، واختاذ التدابري الالزمة.اهلجرة

احلصةول مةةن األفةةراد واههةةات احلكوميةةة وةةةري احلكوميةةة علةةى املعلومةةات والبيانةةات   -12
 املتعلقة باختصاصاته وما حيتاج إليه ألداء مهماته.

 .جماالت عملهوالقدرات املميزة يف الستعانة بالكوادر ا -13



 .احليوانيةاألمراض مكافحة اآلفات النباتية وستشارية يف جمال الفنية واالدمات اخلتقديم  -14

بعةد التنسةيق مةع     باآلفةات إصدار مجيع التقارير واإلحصائيات الدورية والسنوية اخلاصةة   -15
 الوزارة.

 بالتنسيق مع اههات املختصةة  واحلمالت التوعوية إقامة املعارض واملؤمترات والندوات -16
 .واألمراض احليوانية فيما يتعلق مبكافحة اآلفات

مذكرات إبرام وكذلك  -النظامية املتبعةفق اإلجراءات و-مذكرات التفاهم واالتفاقيات إبرام  -17
التفاهم واالتفاقيات مع اهليئات احمللية احلكومية واههات ةري احلكومية من الشةركات  

التقنيات واألنظمة والبحوث والدراسةات يف اجملةاالت    أفضللالستفادة من  ،واملؤسسات
 .واألمراض مبكافحة اآلفاتاملتعلقة 

 .جملس اإلدارة قراراتو أي اختصا  أخر يوكل للمركز مبوج  األنظمة -18

 :)تشكيل اجمللس( اخلامسةاملادة 
 :وعضوية كل من أو من ينيبه برئاسة الوزيريكون للمركز جملس إدارة  أواًل:

 (عضوين)                  وزارة البيئة واملياه والزراعة عن جلممثل -1

 )عضوًا(                      الداخليةوزارة  عنممثل  -2

 )عضوًا(                          وزارة الشؤون البلدية والقروية عنممثل  -3

 )عضوًا(                       وزارة املالية عنممثل  -4

 )عضوًا(           ة ممثل عن وزارة الصح -5

 )عضوًا(      مراض ومكافحتها عن املركز الوطين للوقاية من األ ممثل -6



 )عضوًا(                                            اهليئة العامة للجمارك عنممثل  -7

 )عضوًا(                          ممثل عن اهليئة العامة للغذاء والدواء -8

أو مةن القطةاع اخلةا     املختصةجل وذوي اخلةمة يف جمةال عمةل املركةز       من ثالثة -9
وتكون مدة عضويتهم ثالث  دارةاإلويصدر بتعيينهم قرار من جملس  الوزيريرشحهم 

 ()أعضاء          ت قابلة للتجديد مرة واحدة سنوا

( أو ةعشر لرابعةاعن املرتبة ) يف اجمللس اههات احلكومية ممثلي جي  أال تقل مرتبة ثانيًا:
 .اما يعادهل

 حتدد مكافآت أعضاء اجمللس بقرار من جملس الوزراء. ثالثًا:

 :)اختصاصات املركز( السادسةاملادة 

ويتخةذ مجيةع القةرارات    ، اجمللس هو السلطة املهيمنة على إدارة شؤون املركز وتصري  أمةوره 
 وله بوجه خا  ما يأتي: ،أحكام التنظيميف حدود ما تضمنته هدافه الالزمة لتحقيق أ

واإلشةراف علةى    ،واإلجةراءات الالزمةة لتحقيةق أهةداف املركةز     اعتماد اخلطط والمام   -1
 تنفيذها ومتابعتها.

 اعتماد هيكل املركز التنظيمي. -2

 لوائح املالية واإلدارية والفنية.لاعتماد ا -3

 .اعتماد املقابل املادي الذي حيصله مقدم اخلدمة من خدماته -4

 . اخلدمات والرخص املقدمة من خاللهاعتماد املقابل املالي الذي يتقاضاه املركز عن  -5



 ،وتقريةر مراجةع احلسةابات    ،وحسةابه اخلتةامي   ،املوافقة على مشةروع ميزانيةة املركةز    -6
 متهيدًا لرفعها حبس  اإلجراءات النظامية املتبعة. ،والتقرير السنوي

 والوصايا واألوقاف واملساعدات اليت تقدم للمركز.قبول التمعات واهلبات واملنح  -7

تعيجل مراجع حسابات خارجي )او أكثر( من األشخا  ذوي الصةفة الطبيعيةة او الصةفة     -8
وحتديةد   ،وتعةيجل مراقة  مةالي داخلةي     ،االعتبارية املرخص هلم بالعمل يف اململكة

 أتعابهم.

 اختصاصاتها. وحتديدةريهم، تشكيل فرق العمل واللجان من أعضاء اجمللس أو من  -9

 وجيوز للمجلس تفويض أي مةن اختصاصةاته أو بعضةها إىل مةن يةراه مةن املسةؤولجل يف        
 املركز وفق ما يقتضيه سري العمل فيها.

 :املركز(اجتماعات )انعقاد  املادة السابعة
وجيةوز عنةد احلاجةة عقةدها يف مكةان  خةر        ،تعقد اجتماعات اجمللس يف مقر املركز -1

 وبأي طريقة ممكنة.، داخل اململكة

قل بناء على دعوة من رئيسه أو مةن  ( مرات يف السنة على األ4س أربع )جيتمع اجملل -2
وعلةى الةرئيس أن يةدعو اجمللةس إىل      ،وجيتمع كلمةا اقتضةا املصةلحة ذلةك     نائبه

ويةتعجل أن تكةون الةدعوة     ،االجتماع متى طل  ذلك أربعةة مةن أعضةائه علةى األقةل     
 االجتماع.مصحوبة جبدول أعمال 

وتصةدر   ،أو نائبةه رئيس الة يشرتط لصحة االجتماع حضور أةلبيةة األعضةاء مبةن فةيهم      -3
وعند تساوي األصوات يرجح اهان  الذي  ،احلاضرين األعضاء القرارات بأةلبية أصوات



أو تفويض عضو  ،وال جيوز للعضو االمتناع عن التصويا ،صوت معه رئيس االجتماع
 ه. خر بالتصويا عنه عند ةياب

للمجلس إصدار قراراته بالتمرير عن طريق عرضها على مجيع األعضةاء متفةرقجل مةامل     -4
 اجتماع للمداولة فيها. عقد-كتابة -األعضاء مخسة من يطل  

عضةةاء حماضةةر يوقعهةةا رئةةيس االجتمةةاع واأل  مةةداوالت اجمللةةس وقراراتةةه يف تثبةةا -5
ضمن حمضر اجتمةاع  احلاضرون وللعضو املعرتض تسجيل اعرتاضه وأسباب االعرتاض 

 اجمللس.

دون أن  ،للمجلس أن يدعو حلضور جلساته من ير  االسةتعانة مبعلومةاتهم وخةماتهم    -6
 يكون هلم حق التصويا.

 :)الرئيس التنفيذي( املادة الثامنة
وحيةدد القةرار أجةره ومزايةاه      ،بقةرار مةن اجمللةس    ويعفةى  يكون للمركز رئيس تنفيذي يعجل

وترتكةز   ،لتحقيةق أهدافةه   ملسةؤول التنفيةذي عةن إدارة املركةز    ويكةون هةو ا   ،املالية األخةر  
وميةار    ،ومةا يقةرره اجمللةس    ،ئح املركةز اولةو  مسؤولياته يف حدود ما ينص عليةه التنظةيم  

 االختصاصات والصالحيات األتية:

 والقرارات اليت يصدرها اجمللس. عتمدةلوائح املالطط واخلمام  وال تنفيذ  -1

واإلشراف عليهم وإنهاء خدماتهم طبقًا للصالحيات املمنوحة لةه  تعيجل منسوبي املركز   -2
 .وما حتدده لوائح املركز



 اريةة والفنيةة، ورفعهةا إىل اجمللةس    اقرتاح هيكل املركز التنظيمي ولوائحه املالية واإلد  -3
 إلقرارها.

التعاقد لتنفيذ األعمال وتقديم اخلدمات وةريهةا وفقةال للصةالحيات الةيت يفوضةه بهةا         -4
 اجمللس.

 إصدار األوامر مبصروفات املركز وفقًا للميزانية السنوية املعتمدة ولوائح املركز.  -5

 تقديم تقارير دورية إىل اجمللس عن أعمال املركز ومنجزاته ونشاطاته.  -6

 .إعداد مشروع ميزانية املركز وحسابه اخلتامي والتقرير السنوي، ورفعها إىل اجمللس  -7

 لس يف شأن املوضوعات الداخلة يف اختصاصه.تقديم االقرتاحات إىل اجمل  -8

متثيل املركز أمام القضاء، ولد  اههات احلكومية واملؤسسات واهليئات وةريهةا مةن     -9
 اههات احلكومية واخلاصة داخل اململكة وخارجها.

 التحضري الجتماعات اجمللس وتدوين قراراته. -11

 أي اختصاصات أخر  يكل  بها من اجمللس. -11

 تفويض بعض اختصاصاته وصالحياته إىل ةريه من منسوبي املركز.يذي وللرئيس التنف
 :تاسعة )املوارد املالية(املادة ال
 تتكون موارد املركز املالية مما يأتي: -1

 .ميزانية الدولة االعتمادات املالية اليت ختصص له يف - أ
 .املقابل املالي الذي يتقاضاه املركز نظري تقديم خدماته -ب
 .اليت يقبلها اجمللس واألوقاف والوصايا والتمعات اهلبات -ج



 .املوارد األخر  اليت يقرها املركز مبا ال يتعارض مع األنظمة والتعليمات -د
عودي، تودع أموال املركز يف حساب جاري لوزارة املالية يف مؤسسة النقد العربي الس -2

 يزانيته املعتمدة.ويصرف منها وفًقا مل

له يف مؤسسة النقد العربي السعودي، وجيوز له فتح حسابات أخر  يفتح املركز حساًبا  -3
 يف أي من البنوك املرخص هلا بالعمل يف اململكة، ويصرف من هذه احلسابات وفقا

 مليزانيته املعتمدة ولوائحه.

 املادة العاشرة )امليزانية(:

 يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. -1
املالية للدولة، واستثناًء مةن ذلةك تبةدأ السةنة املاليةة      السنة املالية للمركز هي السنة  -2

 األوىل للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة املالية التالية للدولة.

 :)النظام الوظيفي ملنسوبي املركز(ادية عشرة احلاملادة 
 .أحكام نظام التأمينات االجتماعيةخيضع منسوبو املركز ألحكام نظام العمل و

 :)تقويم األداء( الثانية عشرةاملادة 
 ااريخ انتهاء السنة املاليةة تقريةرً  من ت ائيس جملس الوزراء خالل تسعجل يوًميرفع املركز إىل ر

جنازات خالل السةنة املنقضةية ومةا واجهةه مةن صةعوبات ومةا يةراه مةن          إملا حققه من  اسنوًي
 مقرتحات لتحسجل سري العمل.

 :)مراجع احلسابات( الثالثة عشرةاملادة 



بالرقابة على حسابات املركز وعملياتةه،  ة الديوان العام للمحاسبمع عدم اإلخالل باختصاصات 
)أو أكثةر( مةن األشةخا  ذوي الصةفة الطبيعيةة أو       يعةجل اجمللةس مراجةع حسةابات خةارجي     

االعتبارية املرخص هلم بالعمل يف اململكة، وحيدد اجمللةس أتعابةه )أتعةابهم(. ويرفةع تقريةر      
 بنسخة منه. الديوان العام للمحاسبةمراجع احلسابات إىل اجمللس، ويزود 

 :)النشر والنفاذ( الرابعة عشرةاملادة 
 من تاريخ نشره.( يوًما 61بعد مضي )دة الرمسية، ويعمل به هذا التنظيم يف اهري ينشر


