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وزٍر الفالحت والتنمَت القروٍت والصَد البحرً،
ثُبء ػهٗ انقبٌَٕ سقى  13.83انًزؼهق ثبنضخش ػٍ انغؼ ف ٙانجضبئغ انقبدس ثزُفٛزِ انظٓٛش انؾشٚف سقى
 1.83.108ثزبسٚخ  9يسشو  5( 1405أكزٕثش  ) 1984؛
ٔػهٗ انًشعٕو سقى  2.75.321انقبدس ف 25 ٙيٍ ؽؼجبٌ  12( 1397أغغغظ  ) 1977ثزُظٛى فُبػخ
انخًٕس ٔإيغبكٓب ٔرشٔٚدٓب ٔاالردبس فٓٛب ،كًب ٔقغ رغٛٛشِ ٔرزًٔ ، ًّٛالعًٛب انفقم 11يُّ ؛
 869.75انقبدس ف 28 ٙيٍ ؽؼجبٌ 1397
ٔػهٗ قشاس ٔصٚش انفالزخ ٔاإلفالذ انضساػ ٙسقى
( 15أغغغظ  ) 1977ثزسذٚذ َظبو انزغًٛبد األفهٛخ نهخًٕس ،كًب ٔقغ رغٛٛشِ ٔرزً ًّٛ؛
ٔثؼذ اعزغالع سأ٘ انهدُخ انٕعُٛخ نغشاعخ انكشٔو انًدزًؼخ ثزبسٚخ
، 1998

 22يٍ يسشو  19 ( 1419يب٘

قرر ما ٍلٌ:
المادة األولي  :رغهق انزغًٛخ األفهٛخ انًشاقجخ "رالل األعهظ" فقظ ػهٗ انخًٕس انسًشاء ٔانٕسدٚخ
ٔانشيبدٚخ ٔانجٛضبء انز ٙرغزٕف ٙانؾشٔط انًُقٕؿ ػهٓٛب ف ٙأزكبو ْزا انقشاس ٔانز ٙرى إَزبخٓب داخم
انًغبزخ اندغشافٛخ انٕاقؼخ ف ٙانًُغقخ راد انزغًٛخ انًضًَٕخ ثُ ٙيغٛش انًسذدح خغشافٛب ػهٗ انؾكم
انزبن:ٙ
غشثب  :انغشٚق انشئٛغٛخ سقى  21انشاثغخ ث ٍٛيكُبط ٔانسبخت ؛
خُٕثب َ :قغخ انزقبء انغشٚق انشئٛغٛخ سقىٔٔ 21اد٘ انذفبن ٙ؛
ؽشقب ٔ :اد٘ انذفبن ٙ؛
ؽًبال  :انغشٚق انغٛبس انشاثغخ ث ٍٛفبط ٔيكُبط.
ْٙ
اندًبػبد أٔ أخضاء اندًبػبد انٕاقؼخ داخم انًغبزخ راد انزغًٛخ انًسذدح أػالِ :
 خضء يٍ خًبػخ عٛذ٘ عهًٛبٌ ؛ خضء يٍ خًبػخ انًدبط ؛ خضء يٍ خًبػخ ثٕفكشاٌ .ٔرذسج انسذٔد انًزؼهقخ ثبنزغًٛخ ف ٙخشائظ انًغر انًٕدػخ نذٖ يقبنر انضخش ػٍ انغؼًٚٔ .كٍ أٌ ٚغهغ
ػهٓٛب كم ؽخـ ٚغهت رنك.

المادة ٚ :2دت أٌ ركٌٕ انخًٕس انزٚ ٙسق أٌ رغًٗ "رالل األعهظ" يزأفهخ يٍ انكشٔو انزبنٛخ دٌٔ
غٛشْب:
 ثبنُغجخ إنٗ انخًٕس انسًشاء ٔانٕسدٚخ ٔانشيبدٚخ:كبثٛشَ ٙعٕف.ٌُٕٛٛ
يٛشنٕ.
عٛشاِ
رًٛجشاَ.ٕٛ
كبسُٛٚبٌ
عبَغٕنذ.
كشَٔبػ

ػهٗ األقم  2/ 3ف ٙانزؼجئخ)
(

ػهٗ األكثش  1/ 3ف ٙانزؼجئخ)
(

 ثبنُغجخ إنٗ انخًٕس انجٛضبء:ؽبسدَٔ.ٙ
عٕف ٌُٕٛٛاألثٛض.
فٛشيَٕز.ُٕٛ

(ػهٗ األقم  % 50ف ٙانزؼجئخ)

أَٔ ٙٛاألثٛض ٔكهٛشٚذ

(ػهٗ األكثش  % 50ف ٙانزؼجئخ)

المادة ٚ :3دت أٌ ركٌٕ انخًٕس انزٚ ٙسق أٌ رغهق ػهٓٛب انزغًٛخ انًشاقجخ "رالل األعهظ" يزأفهخ يٍ
عالفبد رسزٕ٘ ػهٗ األقم ػهٗ  213غشاو يٍ انغكش انغجٛؼ ٙف ٙانهزش انٕازذ ثبنُغجخ إنٗ انخًٕس
انسًشاء ٔػهٗ  204يٍ انغكش انغجٛؼ ٙف ٙانهزش انٕازذ ثبنُغجخ إنٗ انخًٕس انٕسدٚخ ٔانشيبدٚخ ٔػهٗ
 196غشاو ف ٙانهزش انٕازذ ثبنُغجخ إنٗ انخًٕس انجٛضبء .كًب ٚدت أٌ رزٕفش ثؼذ انزخًٛش ػهٗ يقذاس أدَٗ
يٍ انُغجخ انكسٕنٛخ ٚجهغ:
 12°5 دسخخ ثبنُغجخ إنٗ انخًٕس انسًشاء ؛
 12°0 دسخخ ثبنُغجخ إنٗ انخًٕس انٕسدٚخ ٔانشيبدٚخ ؛
 11°5 دسخخ ثبنُغجخ إنٗ انخًٕس انجٛضبء.
المادة ٚ :4دت أال رزدبٔص يشدٔدٚخ انكشٔو راد انزغًٛخ األفهٛخ انًشاقجخ "رالل األعهظ" زذ
ْٛكزٕنزش ف ٙانٓكزبس انٕازذ يٍ انكشٔو انًُزدخ.
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ًٔٚكٍ أٌ ٚزى رغٛٛش ْزا انسذ كم عُخ ثسغت كًٛخ انًسقٕل ٔخٕدرّ ثًقشس نٕصٚش انفالزخ فبدس
ثبقزشاذ يٍ انهدُخ انٕعُٛخ نغشاعخ انكشٔو.
ٔال ًٚكٍ أٌ رذخم انكشٔو انقغٛشح ف ٙزغبة انًغبزخ انًضسٔػخ إال ثؼذ ظٕٓس انٕسقخ انشاثؼخ.
المادة ٚ :5دت أٌ رغبٔ٘ انكثبفخ انذَٛب نهغشط  3.000كشيخ ف ٙانٓكزبس انٕازذ (رسذد عشٚقخ رٕخّٛ
انزقهٛى ثًقشس ٔصٚش٘) .

المادة ٚ :6شخـ ف ٙعق ٙأؽدبس انكشٔو انز ٙيٍ ؽأَٓب أٌ رُزح خًٕسا راد انزغًٛخ األفهٛخ انًشاقجخ
"رالل األعهظ" إنٗ غبٚخ  َٕٕٛٚ 30ف ٙزبنخ رٕخ ّٛانزقهٛى ف ٙؽكم أقذاذ ٔإنٗ غبٚخٕٚ 31ن ٕٛثبنُغجخ إنٗ
انكشٔو انًغُذح.
المادة ًُٚ :7غ اعزؼًبل كم ثٛبٌ أٔ ػاليخ يٍ ؽأَٓب أٌ رسًم انًؾزش٘ ػهٗ االػزقبد ثأٌ خًشا رغزسق
أٌ رسًم انزغًٛخ انًشاقجخ "رالل األعهظ" دٌٔ أٌ رزٕفش فٓٛب خًٛغ انؾشٔط انًسذدح فْ ٙزا انقشاس
المادة ٚ :8غُذ رُفٛز ْزا انقشاس انز٘ ُٚؾش ف ٙاندشٚذح انشعًٛخ إنٗ يذٚش ٔقبٚخ انُجبربد ٔانًشاقجخ انزقُٛخ
ٔصخش انغؼ.

وحرر بالرباط في  16من جمادى اآلخرة  8( 1419أكتوبر . ) 1998
وزٍر الفالحت والتنمَت القروٍت والصَد البحرً ،الحبيب المالكي .

