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وزٌر الفالحت والتنوٍت القروٌت والصٍد البحري،

تٕاء عٍى اٌّشس َٛسلُ  2.04.684اٌظادس فً  ِٓ 14ري اٌمعذج  27( 1425دٌسّثش ٌ ) 2004رغثٍك اٌمأ ْٛسلُ 49.99
اٌّرعٍك تاٌٛلاٌح اٌظحٍح ٌرشتٍح اٌغٍٛس اٌذاجٕح ٚتّشالثح إٔراج ٚذسٌٛك ِٕرٛجاذٙا ٚالسٍّا اٌّادج ،ِٕٗ 42

قرر ها ٌلً:

الوادة األولىٌ :جة أْ ذرٛفش ِحالخ تٍع ٌح َٛاٌغٍٛس اٌذاجٕح عٍى ِساحح وافٍح ذّىٓ ِٓ ِّاسسح األٔشغح إٌٍّٙح فً
ششٚط طحٍح ِٕاسثح.
ٌجة أْ ذعذ ٘زٖ اٌّحالخ تغشٌمح ذحفظٙا ِٓ اٌٍّٛثاخ خاطح اٌرً ٌرسثة فٍٙا اٌشٌح ٚغاصاخ اٌسٍاساخ ٚاٌٍّاٖ اٌّرذفمح
ٚاٌحششاخ ٚاٌمٛاسع.
ٌجة أْ ذى ْٛاألسضٍح ٚاٌجذساْ ٚاٌحٛاجض ِىٔٛح أِ ٚغغاج تّٛاد ِماِٚح ٌٍرظادِاخٚ ،غٍش لاتٍح ٌرسشب اٌٍّاٖ ٌٍٚرعفٓ
ٚسٍٙح اٌرٕظٍف ٚاٌرغٍٙش.
ٌجة أْ ٌى ْٛاٌسمف س ًٙاٌرٕظٍف .
ٌجة أْ ذى ْٛاٌضٚاٌا اٌرً ذشتظ اٌجذساْ تأسضٍح اٌّحالخ ِمٛسح اٌشىًٌٚ .جة أْ ذى ْٛاألسضٍح ِٕحذسج تغشٌمح ذّىٓ
ِٓ إتعاد ٍِاٖ اٌغسً ٔحِ ٛخشج ِجٙض تشثان ٚلاسٚسج ِٚشذثظ تاٌشثىح اٌعٍِّٛح .
الوادة ٌ :2جة أْ ذىِ ْٛحالخ تٍع ٌح َٛاٌغٍٛس اٌذاجٕح ِضٚدج تإضاءج وافٍح عثٍعٍح أ ٚاطغٕاعٍح ال ذغٍش األٌٛاْ.
ٌٚجة أْ ذضٚد ٘زٖ اٌّحالخ تاٌّاء اٌظاٌح ٌٍششب تىٍّح وافٍح ٚأْ ذرٛفش عٍى ِغاسً ِرّٛضعح جٍذا ِٚضٚدج تّاء جاس
ساخٓ ٚتاسد ٚتاٌّٛاد اٌالصِح ٌرٕظٍف األٌذي ٚذغٍٙش٘ا ٚوزا تٛسائً طحٍح ٌرجفٍفٙا .
ٌجة أْ ذجٙض ِحالخ تٍع ٌح َٛاٌغٍٛس اٌذاجٕح تٛسائً ٌّحاستح اٌحٍٛأاخ اٌضاسج ٌٚجة ٚضع شثاتٍه ٔاِٛسٍح عٍى وً
إٌٛافز اٌرً ذغً عٍى اٌخاسج .
ٌجة أْ ٌحرٛي اٌثاب اٌزي ٌغً عٍى اٌخاسج عٍى جٙاص إغالق أٚذِٛاذٍىً .
ٌجة أْ ذحرٛي ِحالخ تٍع ٌح َٛاٌغٍٛس اٌذاجٕح عٍى غشفح تاسدج أ ٚفضاء ٌٍرثشٌذ راخ سعح ِٛاصٌح ٌٕشاط ذخضٌٓ اٌٍح،َٛ
ٌٚجة أْ ذى ْٛذجٍٙضاخ اٌرثشٌذ ِىٔٛح ِٓ ِٛاد ِماِٚح ٌٍرظادِاخ ٚغٍش لاتٍح ٌرسشب اٌٍّاٖ ٌٍٚرعفٓ ٚسٍٙح اٌرٕظٍف
ٚاٌرغٍٙشٌٚ .جة أْ ذجٙض تٍٛحح ظا٘شج ذىشف دسجح اٌحشاسج .
ٌجة أْ ذسرجٍة دسجح حشاسج اٌحفظ ِٚذج اٌرخضٌٓ ٌألٔظّح اٌجاسي تٙا اٌعًّ .

الوادة ٌ :3جة أْ ٌرُ عشع ٌح َٛاٌغٍٛس اٌذاجٕح ٚأحشائٙا ٚاٌعشع ِٓ أجً تٍعٙا داخً أجٙضج ِثشدج ٌحفظ دسجح
حشاسج اٌّٛاد عثما ٌألٔظّح اٌجاسي تٙا اٌعًّ .
ٌجة أْ ذى ْٛاٌغاٚالخ ٚاٌّساحاخ اٌرً ٌرُ عٍٍٙا اٌرمغٍع ِىٔٛح أِ ٚغغاج تّٛاد ٍِساء ٚغٍش لاتٍح ٌرسشب اٌٍّاٖ ٌٍٚرعفٓ
ِٚماِٚح ٌٍرظادِاخ ٚسٍٙح اٌرٕظٍف ٚاٌرغٍٙش .
ٌجة أْ ذى ْٛوً األدٚاخ اٌرً ٌحرًّ اذظاٌٙا تاٌٍح( َٛسىاوٍِٓ ،مغعاخِٕ ،اشٍش ،أٚعٍحِ )... ،ىٔٛح ِٓ ِٛاد غٍش لاتٍح
ٌٍرأوسذ ٚذسرجٍة ٌّعاٌٍش اٌّٛاد اٌّشخض ٌٙا ٌىً ذرظً تاٌّٛاد اٌغزائٍح .
الوادة ٌ :4جة أْ ذسرجٍة اٌّحالخ ٚاٌّعذاخ ٌششٚط اٌظحح ٚاٌظٍأح اَذٍح :
)1
)2
)3
)4

ٌجة أْ ذغسً ٚذٕظف األسضٍح ٚاٌجذساْ وً ِا دعد اٌضشٚسج ٌزٌه ٚخاطح عٕذ ٔٙاٌح وً ٌ َٛعًّ .
ٌجة أْ ذحفظ وً اٌّعذاخ ٚاألدٚاخ اٌّسرعٍّح فً حاٌح ٔظٍفح تحٍث ذٕظف ٚذغٙش ٚذغسً تعٕاٌح تعذ وً
اسرعّاي ٌ.ًِٛ
ٌجة أْ ذحفظ وً ِٓ غشفح اٌرثشٌذ أ ٚاٌفضاء اٌّثشد ٚجٙاص اٌرثشٌذ فً حاٌح ٔظافح دائّح ٚذٕظف وٍّا دعد
اٌضشٚسج ٌزٌه.
ٌجة أْ ذسرجٍة اٌّٛاد اٌرً ذسرعًّ ٌٍرٕظٍف ٚاٌرغٍٙش ٌألٔظّح اٌجاسي تٙا اٌعًّ ٌٚجة أْ ذٛضع فً خضأح
ِخظظح ٌٙزا اٌغشع .

الوادة ٌ :5جة عٍى اٌجضاسٌٓ ٚاألشخاص إٌّاٌٍ ٌٍٓٚح َٛأْ ٌحرشِٛا وً ِعاٌٍش إٌظافح اٌّرعٍمح تاٌثذْ ٚاٌٍثاط وّا ٌجة
عٍٍ ُٙاسذذاء ٚصساخ ٚلثعاخ راخ أٌٛاْ فاذحح ٚغسً األٌذي ٚذغٍٙش٘ا وٍّا دعد اٌضشٚسج ٌزٌه .
ٌجة اذخار إجشاءاخ إلتعاد وً شخض عٓ اٌعًّ ٚعٓ ِٕاٌٚح اٌٍحٌّ َٛىٕٗ أْ ٌٍٛثٙا ،حرى ٌثثد أٔٗ لادس عٍى اٌمٍاَ تزٌه
د ْٚخغش (ٌجة ذحٍٍٓ اٌٛسلح اٌظحٍح ٌىً شخض ).
ٌّٕع اٌرذخٍٓ ٚاألوً ٚاٌثظك داخً ِحالخ تٍع ٌح َٛاٌغٍٛس اٌذاجٕح .
الوادة ٌ :6سٕذ إٌى ِذٌش ذشتٍح اٌّٛاشً ذٕفٍز ٘زا اٌمشاس اٌزي ٌٕشش تاٌجشٌذج اٌشسٍّح .

وحرر بالرباط في 7صفر  8( 1427مارس .) 2006
وزٌر الفالحت والتنوٍت القروٌت والصٍد البحري ،محند العنصر.

