
 دٌسوبر 15) 1426 هي ذي القعدة 13صادر فً  2125.05 قرار لوزٌر الفالحت والتنوٍت القروٌت والصٍد البحري رقن

 ٌحدد الشروط الصحٍت التً ٌجب أى تتوفر فً كتكوث الٍوم الواحد الوعد للبٍع ( 2005

 

 (.328، ص 2006  فبراٌر2 بتارٌخ  5392   رقن رج 

 

 

 ،وزٌر الفالحت والتنوٍت القروٌت والصٍد البحري

شعٕو سلى ٘ انمعذة 14انظادس ٙف  2.04.684 بُاء عهٗ اًن  49.99 نخطبٛك انمإٌَ سلى (2004 دٚغًبش 27 )1425 يٍ ر

ادة  خعهك بانٕلاٚت انظحٛت نخشبٛت انطٕٛس انذاجُت ٔبًشالبت إَخاج ٔحغٕٚك يُخٕجاحٓا ٔالعًٛا اًن   يُّ،11اًن

 

: قرر ها ٌلً 

 

عذ نهبٛع  :األولىالوادة  احذ اًن ٕو إن ٌ حخٕفش ٙف كخكٕث اٛن  .ٚحذد ْزا انمشاس انششٔط انظحٛت انخٙ ٚجب أ

ٌ حكٌٕ خانٛت يٍ يشع حٛفٕص بٛهٕسٔص  :2الوادة  عذة نهبٛع أ احذ اًن ٕو إن  .ٚجب عهٗ كخاكٛج اٛن

احذ يظابا بًشع انخٛفٕص انبٛهٕسٔص إرا   :3الوادة  ٕو إن  :ٚعخبش كم فٕج يٍ كخاكٛج اٛن

ى يٍ انطٕٛس -  خٕفش نذٖ أطٕٓن حى عضل طهًَٕٛال بٛهٕسٔو كانُٛاغٕو يٍ ْزِ انكخاكٛج ٔحى حأكٛذْا بعضل َفظ انجشثٕو اًن

 انذاجُت انخاطت بانخٕانذ األطم ؛

ى يٍ انطٕٛس انذاجُت انخاطت بانخٕانذ-   .أٔ حى عضل طهًَٕٛال بٛهٕسٔو كانُٛاغٕو نذٖ أطٕٓن

ادة   :4الوادة  طهٕبت ٙف اًن  عُٛت يٍ انكخاكٛج يٍ انذسجت انثاَٛت 20 يٍ ْزا انمشاس ْٙ 3انعُٛاث انضشٔسٚت نهخحانٛم اًن

عُٙ باأليش أٔ  حضٍ اًن  يغحا نهًخشج 20ٔحخى ْزِ انخحانٛم بأخز . ٔيٍ انجثث/ حؤخز يباششة بعذ خشٔجٓا يٍ يفالض اًن

ى يٍ انطٕٛس انذاجُت انخاطت بانخٕانذ أخٕرة يٍ لطٛع أطٕٓن  .عهٗ األلم اًن

احذ يٍ ضٛعاث حشبٛت انطٕٛس انذاجُت انخاطت بانخٕانذ انخٙ حخضع بظفت يُخظًت   :5الوادة  ٕو إن ٌ حأحٙ كخاكٛج اٛن ٚجب أ

ادة  زكٕسة ٙف اًن غشبٛت اًن ٕاطفت اًن ُظٕص عهٛٓا ٙف اًن شعٕو سلى 22نهًشالبت انزاحٛت اًن زكٕس ، أٔ 2-04-684 يٍ اًن  اًن

ٛكٕبالصيا كانغبخكى خخظت ٔانخٙ أثبخج عذو احخٕائٓا ًن ظانح انبٛطشٚت اًن شالبت اًن  .انخٙ حخضع ًن

شعٕو سلى  خعهمت بخطبٛك اًن ظٕص اًن زكٕس2-04-684ٚذخم ْزا اإلجشاء حٛض انخُفٛز عُخٍٛ بعذ َشش كم اُن  . اًن

ادة   :6الوادة  اسدة ٙف اًن  يٍ ْزا انمشاس بأخز عُٛاث يٍ انذو ٚخى حغشٚخٓا بغشعت 5ححذد انعُٛاث انضشٔسٚت نهخحانٛم إن

ظم إٗن َغبت . فٕق انظفٛحت انضجاجٛت خٛجت إٚجابٛت اَطاللا يٍ حخفٛف حشكٛض اًن  ٚهجأ إٗن 5/1ٔفٙ حانت يا إرا كاَج اُن

ضا"حمُٛت  خٛجت" إٛن  .نخأكٛذ اُن

ا كانعضل انبكخشٕٚنٕجٙ أٔ انبحث عٍ انعايم  ٔنخأكٛذ َخٛجت ْزِ انفحٕطاث ، ًٚكٍ انمٛاو بخحانٛم أخشٖ نهخحمك ، يكًهت ٓن

غبب نهًشع عٍ طشٚك حمُٛت   ".بٙ عٙ س"اًن
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ادة   :7الوادة  اسدة ٙف اًن شالبت انزاحٛت إن يٍ انطٕٛس انذاجُت بجًٛع يحالث % 1 إٗن 0,5 يٍ ْزا انمشاس عهٗ 5حخى اًن

ٌ ٚخعذٖ ْزا انعذد  ٌ أ عُٛت دٔ  . طائش ٙف كم فٕج يٍ انطٕٛس انذاجُت انخاطت بانخٕانذ200انضٛعت اًن

أخٕرة عهٗ سأط كم شٓش ٔجٕد  ظم اإلٚجابٙ ٙف كم يشة بعذ % 20إرا أثبخج عهغهخا ححانٛم انعُٛاث اًن عهٗ األلم يٍ اًن

ضا" ٔحغشٚخّ بغشعت فٕق طفٛحت انضجاج طبما نخمُٛت 5/1حخفٛف حشكٛضِ إٗن َغبت  ، فئٌ حشخٛض فٕج انطٕٛس انذاجُت " إٛن

عُٙ باأليش ٚعخبش إٚجابٛا  .انخاطت بانخٕانذ اًن

ٕاد   :8الوادة  خخبشٚت انضشٔسٚت إلجشاء انخحانٛم انخٙ جاءث ٙف اًن  يٍ ْزا انمشاس يٍ طشف 6 5ٔ 3ٔحؤخز انعُٛاث اًن

حضٍ ٔضٛعاث حشبٛت انطٕٛس  خخظت أٔ ححج يغؤٔنٛت انطبٛب انبٛطش٘ انز٘ ٚغٓش عهٗ حأطٛش اًن انغهطاث انبٛطشٚت اًن

ادة  اسدة ٙف اًن شالبت انزاحٛت إن شعٕو سلى 23انذاجُت انخاطت بانخٕانذ ٔرنك خالل اًن زكٕس أعال2ِ-04-684 يٍ اًن  . اًن

خخبشٚت ٔكزا  ٌ ٚغٓهٕا عًهٛت أخز انعُٛاث اًن حاضٍ ٔضٛعاث حشبٛت انطٕٛس انذاجُت انخاطت بانخٕانذ أ ٚجب عهٗ يغؤٔٙن اًن

عهٕياث انضشٔسٚت إلَجاص ْزِ انخحشٚاث  .حمذٚى كم اًن

ادحٍٛ   :9الوادة  زكٕسة ٙف اًن ٌ حمٕو بئجشاء يشالباث غٛش يشحمبت نأليشاع اًن  يٍ ْزا 5 3ًٔٚكٍ نهًظانح انبٛطشٚت أ

حاضٍ ٔضٛعاث حشبٛت انطٕٛس انذاجُت انخاطت بانخٕانذ خعهمت بئجشاء . انمشاس ٔرنك عهٗ يغخٕٖ اًن ظاسٚف اًن حكٌٕ كم اًن

ٕاشٙ شالبت عهٗ َفمت يذٚشٚت حشبٛت اًن  .عًهٛاث اًن

ٕاد   :10الوادة  زكٕسة ٙف اًن ا بانكفاءة يٍ 6 5ٔ 3ٔحماو انخحانٛم اًن  يٍ ْزا انمشاس ٙف يخخبشاث يعخًذة أٔ يعخشف ٓن

شكضٚت انبٛطشٚت  .طشف انغهطاث اًن

ٕاد   :11الوادة  زكٕسة ٙف اًن  يٍ ْزا انمشاس يٍ طشف يذٚشٚت حشبٛت 6 5ٔ 3ٔححذد ٔححٍٛ انخمُٛاث انخاطت بانخحانٛم اًن

ٕاشٙ  .اًن

ٕاشٙ حُفٛز ْزا انمشاس انز٘ ُٚشش بانجشٚذة انشعًٛت  :12الوادة   .ٚغُذ إٗن يذٚش حشبٛت اًن

 

 

 (2005 دٌسوبر 15 )1426 هي ذي القعدة 13فً وحرر بالرباط 

 ، هحند العنصروزٌر الفالحت والتنوٍت القروٌت والصٍد البحري
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