قرار مشترك لوزير الفالحت واالستثمار الفالحي ووزير الماليت واالستثماراث الخارجيت رقم  1726.96صادر في 20
من ربيع اآلخر  5( 1417سبتمبر  )1996بتحذيذ قائمت مراكس الحذود المفتوحت الستيراد الحيواناث والمواد والمنتجاث
الحيوانيت.
(ج ر رقم  4418بتاريخ  ،1996/10/03ص )2259

وزير الفالحت واالستثمار الفالحي،
ووزير الماليت واالستثماراث الخارجيت،

تْاء عيى اىقاُّ٘ سقٌ  24.89اىَتعيق تاتخار تذاتٍش صحٍح تٍطشٌح عْذ اعتٍشاد تعض اىحٍ٘اّاخ ٗاىَ٘اد اىحٍ٘اٍّح
ٗاىَْتجاخ ٍِ أصو حٍ٘اًّ ٗاىَ٘اد اىَغتخذٍح ىتْاعو اىحٍ٘اّاخ ٍْٗتجاخ اىثحش ٗاىٍَآ اىعزتح اىصادس تتْفٍزٓ اىظٍٖش
اىششٌف سقٌ  1.89.230تتاسٌخ  ٍِ 22ستٍع األٗه  10( 1414عثتَثش  )1993؛
ٗعيى اىَشعً٘ سقٌ  2.89.597اىصادس فً  ٍِ 25ستٍع اَخش  12 ( 1414أمت٘تش  )1993ىتطثٍق اىقاُّ٘ اىَشاس إىٍٔ
أعالٓ سقٌ ٗ 24.89العٍَا اىَادج ،ٍْٔ 6

قررا ما يلي:

األولى (تم تغييرها وتتميمها بقرار رقم  2170.16بتاريخ  13من شوال  18 ( 1437يوليو  )2016ج ر رقم  6500بتاريخ  ،2016/09/15ص

المادة
 :)6609تحذد مَا ٌيً قائَح ٍشامض اىحذٗد اىَفت٘حح العتٍشاد اىحٍ٘اّاخ ٗاىَ٘اد ٗاىَْتجاخ اىحٍ٘اٍّح اىَشاس إىٍٖا فً اىَادج
اىثاىثح ٍِ اىقاُّ٘ سقٌ  24.89اىَتعيق تاتخار تذاتٍش صحٍح تٍطشٌح عْذ اعتٍشاد تعض اىحٍ٘اّاخ ٗاىَ٘اد اىحٍ٘اٍّح
ٗاىَْتجاخ ٍِ أصو حٍ٘اًّ ٗاىَ٘اد اىَغتخذٍح ىتْاعو اىحٍ٘اّاخ ٍْٗتجاخ اىثحش ٗاىٍَآ اىعزتح :
أ) اىَ٘اّئ :

ٍ٘اّئ اىذاس اىثٍضاء ٗطْجح ٗاىقٍْطشج ٗآعفً ٗأمادٌش ٗاىجشف األصفش ٗاىْاض٘س ٗاىحغٍَح ٗاىذاخيح ٗاىعٍُ٘ ٗطشفاٌح
ٗطْطاُ ٗطْجح اىَت٘عظ ؛
ب) اىَطاساخ :
ٍطاس ٍحَذ اىخاٍظ تاىذاس اىثٍضاء ٍٗطاساخ أمادٌش ٗفاط ٗطْجح ٗٗجذج ٗاىشتاط  -عال ٍٗشامش ٗاىعٍُ٘ ٗاىذاخيح
ٗٗسصاصاخ ٗطْطاُ ؛
ج) اهٍشامض اىحذٗدٌح اىثشٌح :
اىَشمض اىحذٗدي اىثشي مشماساخ (أٗعشد) .
المادة ( 2تم تغييرها وتتميمها بقرار رقم  2170.16بتاريخ  13من شوال  18( 1437يوليو  )2016ج ر رقم  6500بتاريخ  ،2016/09/15ص :)6609
ت٘جٔ اىحٍ٘اّاخ اىحٍح عْذٍا ال ت٘جذ ٍحاجش صحٍح فً ٍشامض اىحذٗد اىَفت٘حح العتٍشادٕا إىى ٍحطح ىيحجش اىصحً
ٍعتَذج ٍِ ىذُ اىَذٌش اىعاً ىيَنتة اى٘طًْ ىيغالٍح اىصحٍح ىيَْتجاخ اىغزائٍح ،مً تجشي عيٍٖا جٍَع اىتحاىٍو ٗاىفح٘ص
اىنفٍيح تاىنشف عِ حاىح صحتٖاٗ ،رىل قثو أي عَيٍح ٍِ عَيٍاخ أداء اىشعً٘ اىجَشمٍح.

المادة ٌْ :3غخ اىقشاس اىَشتشك ى٘صٌش اىفالحح ٗاإلصالح اىضساعً ٗٗصٌش اىَاىٍح سقٌ  991.87اىصادس فً  7ش٘اه
 )1987 ٌٍّ٘٘ 4( 1407تتحذٌذ قائَح اىَشامض اىجَشمٍح اىتً ٌج٘ص أُ تغت٘سد عِ طشٌقٖا اىحٍ٘اّاخ ٗاىَْتجاخ اىحٍ٘اٍّح.

المادة ٌ :4غْذ إىى ٍذٌش تشتٍح اىَ٘اشً ٍٗذٌش اىجَاسك ٗاىضشائة غٍش اىَثاششج مو ٗاحذ ٍَْٖا فٍَا ٌخصٔ تْفٍز ٕزا
اىقشاس اىزي ٌْشش فً اىجشٌذج اىشعٍَح.

وحرر بالرباط في  20من ربيع اآلخر  5( 1417سبتمبر .)1996
وزير الفالحت واالستثمار الفالحي ،حسن أبو أيوب.
وزير الماليت واالستثماراث الخارجيت ،محمذ القباج.

