هرسوم رقن  2.83.24الصادر فٌ  7جوادى األولي ٌٍ 29( 1405اٍر  ) 1985بالترخَص
لوختبراث التحالَل واألبحاث البَطرٍت بالذار البَضاء والرباط وطٌجت وهراكش وأكادٍر
وفاش ووجذة فٌ القَام هقابل عوض بتحالَل وأبحاث وتجارب لفائذة الوؤسساث العاهت
والخواص.
(ج ر رقن  3777بتارٍخ  ، 1985/ 03/ 20ص ) 405

الوزٍر األول،
تُاء ػهى انفظم  17يٍ انظٍٓش انششٌف سقى  1.72.260انظادس فً  9شؼثاٌ 18( 1392
عثرًثش  ) 1977انًؼرثش تًراتح انقإٌَ انرُظًًٍ نهًانٍح؛
ٔتؼذ اإلطالع ػهى انًشعٕو سقى  2.77.657انظادس فً  15يٍ شٕال  29( 1397عثرًثش
 ) 1977فً شأٌ ذُظٍى ٔاخرظاطد ٔصاسج انفالدح ٔاالطالح انضساػً؛
ٔػهى قشاس ٔصٌش انفالدح ٔاالطالح انضساػً سقى  519.80انظادس فً  19يٍ ستٍغ األٔل
 6 ( 1400فثشاٌش  ) 1980ترذذٌذ اخرظاطاخ ٔذُظٍى انًظانخ انخاسجٍح نٕصاسج انفالدح
ٔاالطالح انضساػً؛
ٔػهى انًشعٕو انًهكً سقى  330.66انظادس فً  10يذشو  21( 1387أتشٌم  ) 1967تغٍ
َظاو ػاو نهًذاعثح انؼايح ،كًا ٔقغ ذغٍٍشِ ٔ ذرًًٍّ؛
ٔ تاقرشاح يٍ ٔصٌش انًانٍح ٔٔصٌش انفالدح ٔاالطالح انضساػً؛
ٔتؼذ دساعح انًششٔع فً انًجهظ انٕصاسي انى
،) 1984

َؼقذ فً  21يٍ طفش ََٕ 15 ( 1405ثش

رسن ها ٍلٌ:

الوادة األولي

(ثم ثغََرٍ بهرسوم رقن  2.97.346صادر فٌ  24هي صفر ٍ 30 ( 1418وًَو ( ) 1997ج ر رقن  4495بتارٍخ

 ، 1997/ 06/ 30ص ٌ " : )) 1762شخض نًخرثشاخ انرذانٍم ٔاألتذاز انثٍطشٌح تانذاس انثٍضاء ٔطُجح
ٔيشاكش ٔأكادٌش ٔفاط ٔٔجذج ٔانًخرثش انٕطًُ نًشاقثح األدٌٔح انثٍطشٌح تانشتاط فً انقٍاو

يقاتم ػٕع ترذانٍم (فٍضٌائٍح ٔكًٍٍائٍح ٔإدٍائٍح كًٍٍائٍح ٔإدٍائٍح) ٔأتذاز ٔذجاسٌة
نفائذج انًؤعغاخ انؼايح ٔانخٕاص ٔفق انششٔط انرانٍح ":
 ٌرٕقف قثٕل اٌذاع انطهة يٍ قثم يؤعغح ػايح أٔ أدذ األفشاد ػهى أداء يثهغ انرذهٍمأٔ انثذس أٔ انرجشٌة انًطهٕب؛
 ٌغهى انًكهفٌٕ تقثغ يٕاسد انًخرثشاخ األَفح انزكش نهًٕدػٍٍ ٔطال يشقًا ٌقرطغيٍ دفرش ري اسٔياخ؛
 ذذفغ انًٕاسد انى انخضٌُح كم شٓش.الوادة  : 2ذذذد أشًاٌ انرذانٍم ٔ األتذاز ٔ انرجاسب تقشاس يشرشك نٕصٌش انفالدح
 10يٍ انًشعٕو انًهكً سقى
ٔاالطالح انضساػً ٔٔصٌش انًانٍح ٔفقا ألدكاو انفظم
 331.66انظادس فً  10يذشو  21( 1387أتشٌم  ) 1967ترطثٍق أدكاو انقإٌَ انرُظًًٍ
نهًانٍح انًرؼهقح ترقذٌى قٕاٍٍَ انًانٍح.
الوادة  : 3يعُذ إنى ٔصٌش انفالدح ٔاالطالح انضساػً ٔٔصٌش انًانٍح،
ٌخظّ ،ذُفٍز ْزا انًشعٕو انزي ٌُشش فً انجشٌذج انشعًٍح .

وحرر بالرباط فٌ  7جوادى األوليٌٍ 29( 1405اٍر .) 1985
اإلهضاء  :هحوذ كرٍن العوراًٌ.
وقعَ بالعطف:
وزٍر الفالحت واالصالح السراعٌ ،عثواى الذهٌاتٌ
وزٍر الوالَت ،عبذ اللطَف الجواُرً.

كم ٔادذ يًُٓا فًٍا

