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 ،وزٌر الفالحت والتنمٍت القروٌت والصٍذ البحري

شسىو سقى ٌ انقؼذح 14انصبدس ٍف  2.04.684 ثُبء ػهً اًن  49.99 نتؽجُق انقبَىٌ سقى (2004 دَسًجش 27 )1425 يٍ ر

بدح  تؼهق ثبنىقبَخ انصسُخ نتشثُخ انؽُىس انذاخُخ وثًشاقجخ إَتبج وتسىَق يُتىخبتهب والسًُب اًن   يُه،35اًن

 

: قرر ما ٌلً 

 

 .َسذد هزا انقشاس انششوغ انخبصخ ثًُػ انتشثُخ انجُىنىخُخ نهؽُىس انذاخُخ :المادة األولى 

ُتىخبد انصبدسح ػٍ ًَػ تشثُخ انؽُىس انذاخُخ انتٍ تستدُت   :2المادة  َقصذ ثبنتشثُخ انجُىنىخُخ نهؽُىس انذاخُخ كم اًن

ؼبَُش انتبنُخ   :إًن اًن

 سالالد راد يُبػخ قىَخ وًَى ثؽٍء ثبنُسجخ نهؽُىس انذاخُخ انخبصخ ثإَتبج انهسى ؛: أصم انذواخٍ  (أ

 :ششوغ انتشثُخ  (ة

 يتش يشثغ ػهً أكجش تقذَش ثبنُسجخ نهؽُىس انذاخُخ انخبصخ 400)يسم انتشثُخ يعبء ؼجُؼُب ورا يسبزخ صغُشح - 

 ؛ ( يتش يشثغ ثبنُسجخ نهؽُىس انذاخُخ انخبصخ ثإَتبج انجُط500ثإَتبج انهسى و

شثغ و8انكثبفخ انقصىي داخم يسم انتشثُخ هٍ -  تش اًن ىصوَخ زُخ ثبنُسجخ 16 ؼُىس ٍف اًن  كهغ يٍ انؽُىس اًن

شثغ ثبنُسجخ نهؽُىس انذاخُخ انخبصخ ثإَتبج انجُط ؛6نهؽُىس انذاخُخ انخبصخ ثإَتبج انهسى ، و تش اًن   ؼُىس ٍف اًن

  يتش يشثغ نكم ؼبئش زست َىع انؽُىس انذاخُخ ؛15 إًن 4تىفش انؽُىس يُز ًَى انشَش ػهً سبزخ نهشػٍ يٍ - 

ٌ تستىٌ انتغزَخ ػهً : انتغزَخ  (ج جبتُخ يُهب % 95َدت أ ىاد األونُخ اُن  يٍ انسجىة ؛% 50ػهً األقم يٍ اًن

ؼذنخ خُُُب  تأتُخ يٍ األػعبء اًن ُتىخبد اًن  (.OGM)ًَُغ استؼًبل اًن

تؼبنح انذواخٍ . يب ػذا انتهقُسبد ، ًَُغ يُؼب كهُب خالل كم يشازم اإلَتبج استؼًبل انؼالخبد األنىثبتُخ: انىقبَخ وانؼالج  (د

جبتُخ أو انؽت انتدبَسٍ ؛  ٍف زبنخ إصبثتهب ثًشض يب ثبستؼًبل األدوَخ اُن

ذح أؼىل يٍ يذح تشثُخ انؽُىس انذاخُخ انؼبدَخ: سٍ انجُغ  (هـ  .تشثً انؽُىس انذاخُخ انجُىنىخُخ ًن

 .ًَُغ يُؼب كهُب تىاخذ انؽُىس انذاخُخ انجُىنىخُخ وغُش انجُىنىخُخ ٍف َفس انعُؼخ  :3المادة 

 .ال َسًر ثتُبوة تشثُخ انؽُىس انذاخُخ انجُىنىخُخ وغُش انجُىنىخُخ ٍف َفس انعُؼخ  :4المادة 

ٌ تتىفش ػهً يسالد نتشثُخ انؽُىس راد يسبزخ إخًبنُخ   :5المادة  ال ًَكٍ ألٌ ظُؼخ تشثُخ انؽُىس انذاخُخ انجُىنىخُخ أ

 (.2و) يتش يشثغ 1600تتؼذي 



ٌ تظهش انتسًُخ   :6المادة  هبئٍ نهؽُىس انذاخُخ" ثُى"َدت أ ُتىج اُن  .ػهً انؼُىَخ انخبصخ ثًُػ اإلَتبج انجُىنىخٍ ػهً اًن

ؼذاد  :7المادة  عشح ثبنجُئخ نتُظُف يسالد تشثُخ انؽُىس واًن ؽهشح غُش اًن ىاد اًن  .َدت تفعُم استؼًبل اًن

شكجخ ٍف تغزَخ انؽُىس انذاخُخ انجُىنىخُخ  :8المادة  ؼذَُخ واألزًبض األيُُُخ اًن  .َسًر ثبستؼًبل انفُتبيُُبد واأليالذ اًن

 :تسذد يؼبَُش أًَبغ تشثُخ أهى أصُبف انؽُىس انذاخُخ ثُىنىخُب ٍف اندذول انتبٍن   :9المادة 

ىع  اُن
دخبج 

 انهسى

انذَك 

انشويٍ 

 "ثُجٍ"

انذَك 

انسجشٍ 

 وانجػ

ؼبو دخبج أثُط إوص  اُن

شبكم انصسُخ انسالالد راد ًَى ثؽٍء انسالنخ  سالالد يختبسح الختُبة اًن

 ظشوف انتشثُخ
سالد انتشثُخ  سبزخ انقصىي ًن نهعُؼخ  (2و) يتش يشثغ 1600اًن

  نكم يسم2 و400و

 يتش يشثغ نهؽُش 650

 ٍف انهىاء انؽهق

 انكثبفخ
 ؼُىس 8

 2و/

 ؼُىس 5

 2و/

 ؼُىس 8

 2و/

 كهغ 21

 2و/زٍ 
 2و/ كهغ زٍ 21 2و/ ؼُىس 6

سبزخ انخعشاء  ػذد : اًن

شثغ تش اًن  انؽُىس ٍف اًن

/ 2 و4

 ؼُش

/ 2 و10

 ؼُش
 ؼُش/ 2 و4

/ 2 و15

 ؼُش

 20ؼُش و/ 2 و4

سُتًتش يٍ يؼهقبد 

 نكم ؼُش

ؼُش / 2 و400 إًن 20

/ 2 و400زست انسٍ و

 ؼُش نهتىانذ

 

ؼُىس يشثبد ػهً األسض ثىخىد يؼهقبد وأثىاة تؽم ػهً يسبزبد 

  (يٍ يذح انتشثُخ% 50)يؼشىشجخ نهشػٍ 

 انتغزَخ
زجىة + كست وزجىة صَتُخ  + (فًُب ثؼذ% 75 َىيب و28ػهً األقم قجم % 50)انسجىة 

ٌ + صَىد َجبتُخ + ثشوتُدُُخ   .فُتبيُُبد+ يؼبد

 أسجىع/سٍ انزثر األدًَ
12 

 أسجىػب
  أسجىػب14  أسجىع20

20 

 أسجىع
  شهشا13  شهشا18

 

ىاشٍ تُفُز هزا انقشاس انزٌ َُشش ثبندشَذح انشسًُخ  :10المادة   .َسُذ إًن يذَش تشثُخ اًن

 

 

 (2005 دٌسمبر 15 )1426 من ري القعذة 13فً وحرر بالرباط 

 ، محنذ العنصروزٌر الفالحت والتنمٍت القروٌت والصٍذ البحري

 


