
ٌتعلق بوساولت نشاطاث  (1999 هاي 5 )1420 هن هحرم 18صادر فً  2.99.106هرسىم رقن 

 .استٍراد هبٍداث اَفاث السراعٍت وصنعها وتسىٌقها

 

الىزٌر األول، 

انًرؼهق تًشاقثح يثٛذاخ اٜفاخ انضساػٛح ٔذُظٛى االذجاس فٛٓا ٔانظادس  42.95 تُاء ػهٗ انقإٌَ سقى

ٔالسًٛا انًادذٍٛ  (1997 ُٚاٚش 21 )1417 يٍ سيضاٌ 12تراسٚخ  1.97.01 ترُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سقى

 يُّ ؛ 14 13ٔ

تسٍ َظاو اسرٛشاد  (1922 دٚسًثش 2 )1341 يٍ ستٛغ اٜخش 12ٔػهٗ انظٓٛش انششٚف انظادس فٙ 

انًٕاد انسايح ٔاالذجاس فٛٓا ٔدٛاصذٓا ٔاسرؼًانٓا ٔكزا انظٓائش انششٚفح انظادسج ترغٛٛشِ أٔ ذرًًّٛ ؛ 

ترُظٛى انًؤسساخ غٛش انظذٛح  (1914 أغسغس 25 )1332 شٕال 3ٔػهٗ انظٓٛش انششٚف انظادس فٙ 

أٔ انًضشج أٔ انخغٛشج ؛ 

٘ انًجرًغ فٙ   ،(1999 أتشٚم 19 )1420 يذشو 2ٔتؼذ دساسح انًششٔع فٙ انًجهس انٕصاس

 

 : رسن ها ٌلً

 

ٚسهى انٕصٚش انًكهف تانفالدح ٔانرًُٛح انقشٔٚح ٔفق انششٔط انًقشسج أػالِ انشخظح : الوادة األولى

نًضأنح َشاعاخ طُغ يثٛذاخ  42.95  يٍ انقإٌَ اَٜف انزكش سقى13انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انًادج 

 .اٜفاخ انضساػٛح أٔ اسرٛشادْا أٔ دٛاصذٓا ألجم انثٛغ أٔ ػشضٓا نهثٛغ أٔ ذٕصٚؼٓا ٔنٕ تانًجاٌ

شاقثاخ انرقُٛح ٔصجش : 2الوادة  ٚجة ػهٗ انغانة أٌ ٕٚدع عهة انشخظح نذٖ يذٚشٚح ٔقاٚح انُثاذاخ ٔاًن

 .انغش تانٕصاسج انًكهفح تانفالدح ٔانرًُٛح انقشٔٚح

 : ٔٚجة أٌ ٚشرًم يهف انشخظح ػهٗ يا ٚهٙ

 : فًٛا ٚخض األشخاص انًؼٍُٕٚٛ

عهة فٙ ثالثح َظائش ٚرضًٍ تٛاٌ انُشاط أٔ انؼُٕاٌ انرجاس٘ أٔ سقى انسجم انرجاس٘ أٔ انقٛذ فٙ  (أ

؛ (انثراَرا)انضشٚثح انًُٓٛح 

 يٍ انقإٌَ 14طٕسج يشٕٓد تًغاتقرٓا ألطم انشٓادج انًغهٕتح يٍ أدذ انؼايهٍٛ يؼّ ٔفقا نهًادج  (ب

؛  42.95 اَٜف انزكش سقى

 (1121ص  ، 20/05/1999  بتارٌخ   4692 رقن   ج ر)      



تٛاٌ انًذُٚح انًضأل فٛٓا انُشاط انًزكٕس ٔػُٕاٌ انًؤسسح ؛  (ج

 يٍ انظٓٛش انششٚف انًشاس إنّٛ أػالِ 4انرشخٛض األٔٙن أٔ انرظشٚخ انًُظٕص ػهّٛ فٙ انفظم  (د

ترُظٛى انًؤسساخ غٛش انظذٛح أٔ انًضشج أٔ  (1914 أغسغس 25 )1332 شٕال 3انظادس فٙ 

انخغٛشج ؛ 

 .انُظاو األساسٙ نهششكح (ْـ

 : فًٛا ٚخض األشخاص انغثٛؼٍٛٛ

عهة فٙ ثالز َظائش ٚرضًٍ اسى انًؼُٙ تاأليش انؼائهٙ ٔانشخظٙ ٔػُٕاٌ انًؤسسح ٔانُشاط انًشاد  (أ

انقٛاو تّ ؛ 

  يٍ انقإٌَ انًشاس إنّٛ أػالِ سقى14طٕسج يشٕٓد تًغاتقرٓا ألطم انشٓادج انًغهٕتح ٔفقا نهًادج  (ب

؛  42.95

؛ (انثراَرا)سقى انسجم انرجاس٘ أٔ سقى انقٛذ فٙ انضشٚثح انًُٓٛح  (ج

 يٍ انظٓٛش انششٚف انًشاس إنّٛ أػالِ 4انرشخٛض األٔٙن أٔ انرظشٚخ انًُظٕص ػهّٛ فٙ انفظم  (د

 (.1914 أغسغس 25 )1332 شٕال 3تراسٚخ 

 ٕٚيا كم ذغٛٛش ٚغشأ ػهٗ أدذ انؼُاطش انرٙ 15ٚجة ػهٗ دايم انشخظح أٌ ٚثهغ داخم أجم : 3الوادة 

شاقثاخ انرقُٛح ٔصجش انغش ٔذؼزس انًذٚشٚح . يُذد ػهٗ أساسٓا انشخظح إنٗ يذٚشٚح ٔقاٚح انُثاذاخ ٔاًن

 .انًزكٕسج دايم انشخظح نهرقٛذ تانٕاجثاخ انًفشٔضح ػهّٛ داخم أجم ال ٚرؼذٖ ثالثح أشٓش

ٔإرا كاٌ انرغٛٛش ٚٓى األشخاص انًؤْهٍٛ نًضأنح انُشاط دذد األجم انالصو نرؼٕٚضٓى تثالثح أشٓش ػهٗ 

 .األكثش

ٔإرا نى ٚرى انرقٛذ تانٕاجثاخ انًزكٕسج ػُذ اَرٓاء األجم انًذذد جاص نهٕصٚش انًكهف تانفالدح ٔانرًُٛح 

شاقثح انرقُٛح ٔصجش انغش سشٚاٌ انشخظح إنٗ أٌ  انقشٔٚح أٌ ٕٚقف تاقرشاح يٍ يذٚشٚح ٔقاٚح انُثاذاخ ٔاًن

 .ٚرى انرٕفش يجذدا ػهٗ ششٔط يُذٓا

ْا أٔ يٕصػٓا أٔ يؼٛذ تٛؼٓا فٙ دانح : 4الوادة  ٚجة ػهٗ طاَغ يثٛذاخ اٜفاخ انضساػٛح أٔ يسرٕسد

االَقغاع ػٍ يضأنح انُشاط ، أٌ ٕٚجّ قثم انًٕػذ تثالثح أشٓش سسانح إخثاس تاالَقغاع ػٍ يضأنح 

شاقثاخ انرقُٛح ٔصجش )انُشاط إنٗ انٕصٚش انًكهف تانفالدح ٔانرًُٛح انقشٔٚح  يذٚشٚح ٔقاٚح انُثاذاخ ٔاًن

 .(انغش

إرا اَرفد انششٔط انالصيح نهذظٕل ػهٗ انشخظح جاص نهٕصٚش انًكهف تانفالدح ٔانرًُٛح : 5الوادة 

شاقثاخ انرقُٛح ٔصجش انغش أٌ ٕٚقف انشخظح أٔ  انقشٔٚح تُاء ػهٗ اقرشاح يٍ يذٚشٚح ٔقاٚح انُثاذاخ ٔاًن

 .42.95  يٍ انقإٌَ اَٜف انزكش سقى15ٚسذثٓا ٔفقا نهًادج 

ٔٚثهغ انٕصٚش انًكهف تانفالدح ٔانرًُٛح انقشٔٚح إنٗ انًؼُٙ تاأليش أسثاب انرٕقٛف أٔ انسذة فٙ سسانح 

 .يضًَٕح انٕطٕل



، ذذذد تقشاس نهٕصٚش انًكهف تانفالدح 42.95  يٍ انقإٌَ انًشاس إنّٛ أػالِ سقى14ذغثٛقا نهًادج : 6الوادة 

ٔانرًُٛح انقشٔٚح انششٔط انًرؼهقح ترُظٛى ايرذاٌ انرأْٛم ٔانركٍٕٚ فٙ يٛذاٌ دًاٚح انُثاذاخ نفائذج انرقٍُٛٛ 

 .فٙ يجال ٔقاٚح انُثاذاخ أٔ انثسرُح أٔ انضساػح انشاغثٍٛ فٙ يضأنح َشاط االذجاس تانرقسٛظ فٙ انًثٛذاخ

ٚسُذ إنٗ ٔصٚش انفالدح ٔانرًُٛح انقشٔٚح ٔانظٛذ انثذش٘ ذُفٛز ْزا انًشسٕو انز٘ ُٚشش فٙ : 7الوادة 

 .انجشٚذج انشسًٛح

 

 

(. 1999 هاي 5 )1420 هن هحرم 18وحرر بالرباط فً 
 .عبد الرحون ٌىسفً: اإلهضاء 

 : وقعه بالعطف

 .وزٌر الفالحت والتنوٍت القروٌت والصٍد البحري، حبٍب الوالكً

 


