قرار لوزٌر الفالحت والصٍذ البحري رقم  250.14صادر فً  4ربٍع األخر  4( 1435فبراٌر )2014
ٌتعلق بالتسمٍت األصلٍت المراقبت "سواحل الرمانً"
(ج ر رقم  6248بتارٌخ  ،2014/04/17ص )4114

وزٌر الفالحت والصٍذ البحري،
ثُبء ػهٗ انًشعٕو سقى  2.75.321انظبدس ف 25 ٙيٍ شؼجبٌ  12 ( 1397أغغغظ  )1977ثزُظٛى
طُبػخ انخًٕس ٔإيغبكٓب ٔرشٔٚدٓب ٔاالردبس فٓٛب ،كًب ٔقغ رغٛٛشِ ٔ رزً ،ًّٛال عًٛب انفظم  11يُّ ؛
ٔػهٗ قشاس ٔصٚش انفالزخ ٔاإلطالذ انضساػ ٙسقى  869.75انظبدس ف 28 ٙيٍ شؼجبٌ 15 ( 1397
أغغغظ  )1977ثزسذٚذ َظبو انزغًٛبد األطهٛخ نهخًٕس ،كًب ٔقغ رغٛٛشِ ٔرزً ،ًّٛال عًٛب انفظٕل 8ٔ 3
ٔ 9يُّ ؛
ٔػهٗ قشاس ٔصٚش انفالزخ ٔانزًُٛخ انقشٔٚخ ٔانظٛذ انجسش٘ سقى  1955.98انظبدس ف 16 ٙيٍ خًبدٖ
انثبَٛخ  8( 1419أكزٕثش  )1998انًزؼهق ثبنششٔط انؼبيخ إلَزبج انخًٕس راد انزغًٛخ األطهٛخ انًشاقجخ ؛
ٔثؼذ اعزغالع سأ٘ انهدُخ انٕعُٛخ نغشاعخ انكشٔو انًدزًؼخ ثزبسٚخ  25شؼجبٌ ٕٚ 4( 1434ن،)2013 ٕٛ
قرر ما ٌلً:
المادة األولى :رغهق انزغًٛخ األطهٛخ انًشاقجخ "عٕازم انشيبَ "ٙفقظ ػهٗ انخًٕس انسًشاء ٔانٕسدٚخ
ٔانشيبدٚخ ٔانجٛضبء انز ٙرغزٕف ٙانششٔط انًُظٕص ػهٓٛب فْ ٙزا انقشاسٔ ،انز ٙرى إَزبخٓب داخم
انًغبزخ اندغشافٛخ انٕاقؼخ ف ٙانًُغقخ راد انزغًٛخ األطهٛخ انًضًَٕخ صػٛش انًسذدح خغشافٛب ػهٗ
انشكم انزبن: ٙ
غشثبٔ :اد٘ انًششع ،
خُٕثب :انغشٚق سقى ،4303 P
ششقب :انغشٚق سقى ،4307 P
شًبال :انغشٚق سقى .4307 P
ٔرذسج انسذٔد انًزؼهقخ ثبنزغًٛخ ف ٙخشائظ انًغر انغجٕغشاف ٙانًٕدػخ نذٖ انًظهسخ انزبثؼخ نهًكزت
انٕعُ ٙنهغاليخ انظسٛخ نهًُزدبد انغزائٛخ انز ٙرٕخذ ضًٍ َفٕرْب انزغًٛخ األطهٛخ انًشبس إنٓٛب أػالِ.
ًٔٚكٍ االعالع ػهٓٛب يٍ قجم كم شخض ٚغهت رنك.
المادة ٚ :2دت أٌ رزأرٗ انخًٕس انزٚ ٙسق أٌ رغهق ػهٓٛب انزغًٛخ األطهٛخ انًشاقجخ "عٕازم انشيبَ"ٙ
يزأرٛخ زظشٚب يٍ انكشٔو انزبنٛخ :
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بالنسبت إلى الخمور الحمراء والوردٌت والرمادٌت :
عٛشاِ
كبثٛشَ ٙعٕفٌُٕٛٛ
رًٛجشإَٛ
يٛشنٕ
يبسعالٌ
ربَبد
يبنجٛك
كبسُٛٚبٌ
عبَغٕنذ
كشَٔبػ

(ػهٗ األقم  %80ف ٙانزؼجئخ)

(ػهٗ األكثش  %20ف ٙانزؼجئخ)

بالنسبت إلى الخمور البٍضاء :
شبسدَٔٙ
عٕف ٌُٕٛٛاألثٛض
فَٕٙٛٛ
فٛشيَٕزُٕٛ
كٕنٕيجبس
يبَغُغ كجٛش انسدى.
المادة ٚ :3دت أٌ رزأرٗ انخًٕس انزٚ ٙسق أٌ رغهق ػهٓٛب انزغًٛخ األطهٛخ انًشاقجخ "عٕازم انشيبَ: "ٙ
 )1يٍ ػُت ٚزى قغفّ ٚذٔٚب ػُذ رًبو َضدّ ٔٔضؼّ ف ٙطُبدٚق غزائٛخ راد ثقٕة ٔأٌ رظُغ يُّ
انخًٕس فَ ٙفظ ٕٚو قغفّ ؛
ٔ )2يٍ عالفبد انؼُت انز ٙرسزٕ٘ ػهٗ األقم ػهٗ  221غشاو يٍ انغكش انغجٛؼ ٙف ٙانهزش انٕازذ
ثبنُغجخ إنٗ انخًٕس انسًشاء ٔػهٗ  213غشاو يٍ انغكش انغجٛؼ ٙف ٙانهزش انٕازذ ثبنُغجخ إنٗ
انخًٕس انٕسدٚخ ٔانشيبدٚخ ٔػهٗ  204غشاو يٍ انغكش انغجٛؼ ٙف ٙانهزش انٕازذ ثبنُغجخ إنٗ
انخًٕس انجٛضبء .كًب ٚدت أٌ رزٕفش ،ثؼذ انزخًٛش ،ػهٗ قذس أدَٗ يٍ انُغجخ انكسٕنٛخ ٚجهغ :
 13°دسخخ ثبنُغجخ نهخًٕس انسًشاء، 12°5دسخخ ثبنُغجخ نهخًٕس انٕسدٚخ ٔ انشيبدٚخ، 12°دسخخ ثبنُغجخ نهخًٕس انجٛضبء.المادة ٚ :4دت أال رزدبٔص يشدٔدٚخ انكشٔو راد انزغًٛخ األطهٛخ انًشاقجخ "عٕازم انشيبَ"ٙ
ْٛكزٕنٛزش ف ٙانٓكزبس انٕازذ يٍ انكشٔو انًُزدخ.
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غٛش أًَّٚ ،كٍ أٌ ٚزى رغٛٛش ْزا انسذ كم عُخ اػزجبسا نكًٛخ انًسظٕل ٔخٕدرّ ثًقشس نهٕصٚش انًكهف
ثبنفالزخ ،ثبقزشاذ يٍ انهدُخ انٕعُٛخ نغشاعخ انكشٔو.
ال ًٚكٍ اززغبة انكشٔو انظغٛشح ضًٍ انًغبزخ انًغشٔعخ إال اثزذاء يٍ انٕسقخ انشاثؼخ.
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المادة ٚ :5دت أٌ رغبٔ٘ انكثبفخ انذَٛب نهغشط  3333كشيخ ف ٙانٓكزبس انٕازذ .كًب ٚدت رٕخ ّٛانزقهٛى
زظشٚب ف ٙشكم كشٔو يغُذح.
المادة ٚ :6شخض ثغق ٙأشدبس انكشٔو انز ٙيٍ شأَٓب أٌ رُزح خًٕسا راد انزغًٛخ األطهٛخ انًشاقجخ
"عٕازم انشيبَ "ٙإنٗ غبٚخ ٕٚ 31ن ٕٛيٍ َفظ انغُخ انز ٙرى فٓٛب اندُ.ٙ
المادة ٚ :7دت أٌ ٚزٕفش انقجٕ انًخظض
انشيبَ"ٙػهٗ انزدٓٛضاد األعبعٛخ انزبنٛخ :

نًؼبندخ انؼُت انًؤْم نهزغًٛخ األطهٛخ انًشاقجخ "عٕازم

 َظبو نزجشٚذ عالفبد انؼُت انًخًشح ٔنزجشٚذ انخًٕس ػُذ انزؼزٛق؛ يبئذح نفشص ٔنزُظٛف انؼُت؛ آنخ ْٕائٛخ نهضغظ ؛ ردٓٛضاد رغًٗ ( ( )fouloir-égrappoir horizontalخبطخ ثفظم زجٛجبد انؼُت ػٍ عٛقبَٓبٔأخشٖ خبطخ ثكغش ْزِ انسجٛجبد العزخشاج انهت ٔانؼظٛش يُٓب دٌٔ عسق انجزٔس).
ٚدت أٌ ركٌٕ ْزِ انزدٓٛضاد يغبثقخ نهخظبئض انزُظًٛٛخ انًؼًٕل ثٓب ٔانًزؼهقخ ثبنًؼذاد انز ٙقذ
راليظ انًٕاد انغزائٛخ.
المادة ٚ :8دت أٌ ٚزٕاخذ انقجٕ انًخظض نظُبػخ انخًٕس انًؼُٛخ ثبنزغًٛخ األطهٛخ انًشاقجخ "عٕازم
انشيبَ "ٙداخم انًغبزخ اندغشافٛخ انًسذدح ف ٙانًبدح األٔنٗ أػالِ.
المادة ُٚ :9شش ْزا انقشاس ثبندشٚذح انشعًٛخ.

وحرر بالرباط فً  4ربٍع األخر  4( 1435فبراٌر )2014
وزٌر الفالحت والصٍذ البحري ،عسٌس أخنوش
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