
( 1984 مارش 19 )1404 مه جمادي اآلخرة 15 صادر في 467.84قرار لىزير الفالحت واإلصالح السراعي رقم 

اسخيراد الىباحاث أو أجساء الىباحاث المعرضت ألن حىخشر فيها بعض األوىاع الضارة مه الحيىاواث أو الىباحاث  بخىظيم

. الفخاكت

 

إن وزير الفالحت واإلصالح السراعي، 

جبربد ٔالسًٍب  (1927 سجزًجش 20 )1346 يٍ سثٍغ األٔل 24ثًقزضى انظٍٓش انششٌف انصبدس ًف  ثزُظٍى يشاقجخ صحخ اُن

 يُّ ؛ 9انفصم 

ُزجبد 1958ٔثُبء ػهى قشاس َبئت كبرت انذٔنخ ًف انفالحخ انصبدس ًف فبرح سجزًجش  جبربد أٔ اًن زؼهق ثًشاقجخ صحخ اُن  اًن

جبرٍخ ػُذ االسزٍشاد ؛  اُن

ٌ رُقم ثؼط انطفٍهٍبد ٔاأليشاض انخطشح ػهى صحخ إَٔاع  جبربد يٍ شأَٓب أ جبربد أٔ أجضاء اُن ٌ كثٍشا يٍ اُن َٔظشا إنى أ

غشة ؛  ضسٔػخ ًف اًن جبربد اًن اُن

ب يُّ،  غشة أٔ ارخزد ثؼط انزذاثٍش السزئصبٓن زكٕسح ال رٕجذ ثبًن ٌ انطفٍهٍبد ٔاأليشاض اًن َٔظشا إنى أ

 

 : يقرر ما يلي

 

اسدح :ي األولالمادة جبربد انزً رحًم انكبئُبد انؼضٌٕخ انضبسح إن غشة أٔ ػجٕسِ نهُجبربد أٔ أجضاء اُن  ال ٌسًح ثذخٕل اًن

هحقخ ثٓزا انقشاس   .(1)ًف انقبئًخ اًن

ٌ ركٌٕ :  (752، ص 18/07/2002 بخاريخ 5022ج ر  رقم - 2002 يىويى 12 بخاريخ 832.02عدلج وحممج بقرار رقم ) 2 المادة ٌجت أ

قطٕػخ  إسسبنٍبد األغشاط ٔاألػكسخ ٔانفسٕل ٔانطؼٕو ٔانجصم راد األصْبس ٔانؼسبقٍم ٔانجصم ٔانجزايٍش ٔاألصْبس اًن

جشيخ ًف سٔيب سُخ  ؼزًذ ًف االرفبقٍخ انذٔنٍخ اًن جبربد رثجذ 1951يصحٕثخ ثشٓبداد يطبثقخ نهًُٕرج اًن  ًف شأٌ حًبٌخ اُن

هحقخ ثٓزا انقشاس جٍُخ ًف انقبئًخ اًن  .أَٓب سهًٍخ يٍ األيشاض ٔانطفٍهٍبد اًن

رشجغ أٔ رزهف : (752، ص 18/07/2002 بخاريخ 5022ج ر رقم - 2002 يىويى 12 بخاريخ 832.02عدلج وحممج بقرار رقم ) 3 المادة

جبربد أَٓب حبيهخ نألَٕاع  صهحخ انشسًٍخ نحًبٌخ اُن ّ ٔػهى َفقزّ اإلسسبنٍبد انزً ٌؼزجش يٕظف اًن شسم إٍن ثحست اخزٍبس اًن

هحقخ ثٓزا انقشاس جٍُخ ًف انقبئًخ اًن  .انضبسح اًن

 .ٌُشش ْزا انقشاس ًف انجشٌذح انشسًٍخ: 4 المادة

 

 

 

(. 1984 مارش 19 )1404 مه جمادي اآلخرة 15وحرر بالرباط في 

 . عثمان الدمىاحيوزير الفالحت واإلصالح السراعي،

 ـــــــ

 .239صفحخ  (1984 يبي 2 )1404 يٍ سجت 30 ثزبسٌخ 3731أَظش انقبئًخ فً َششح انزشجًخ انشسًٍخ نهجشٌذح انشسًٍخ ػذد  (1)

( 555ص ،  02/05/1984 بخاريخ   3731  رقم    ج ر) 


