هرسوم رقن 2.99.105صادر فً  18هن هحرم 5( 1420هاي ٌ ) 1999تعلق بالوصادقت على هبٍداث
اَفاث السراعٍت

(ج ر رقن  4692بتارٌخ  ، 1999/ 05/ 20ص ) 1119

الوزٌر األول،
ثُبء ػهى انمبٌَٕ على  42.95انًزؼهك ثًغالجخ يجٍضاد اَفبد انؼعاػٍخ ٔرُظٍى االرجبع فٍٓب ٔانظبصع
ثزُفٍظِ انظٍٓغ انشغٌف على  1.97.01ثزبعٌز  12يٍ عيؼبٌ ٌُ 21( 1417بٌغ ) 1997؛
ٔػهى انظٍٓغ انشغٌف انظبصع فً  12يٍ عثٍغ اَسغ  2( 1341صٌسًجغ  ) 1992ثسٍ َظبو السزٍغاص
انًٕاص انسبيخ ٔاالرجبع فٍٓب ٔدٍبػرٓب ٔاسزؼًبنٓب ٔكظا انظٓبئغ انشغٌفخ انظبصعح ثزغٍٍغِ أٔ رزًًٍّ ؛
ٔثؼض صعاسخ انًشغٔع فً انًجهس انٕػاعي انًجزًغ فً  2يذغو  19( 1420أثغٌم ،) 1999

رسن ها ٌلً:

الوادة األولىٌ :جت ػهى انًظغح سٕاء أكبٌ يسزٕعصا أو طبَؼب أٌ ٌٕجّ طهجبد انًظبصلخ ػهى يجٍضاد
اَفبد انؼعاػٍخ انًجٍُخ فً انًبصح أِنى يٍ انمبٌَٕ انًشبع إنٍّ أػالِ على  42.95فًٍب ٌزؼهك ثكم يُزٕج
ثبنفالدخ
.
إنى يضٌغٌخ ٔلبٌخ انُجبربد ٔانًغالجبد انزمٍُخ ٔػجغ انغش ثبنٕػاعح انًكهفخ
الوادة ٌ :2شزًم كم طهت ػهى:
 - 1اسزًبعح يذغعح فً صالس َظبئغ رزؼًٍ اسى انًظغح ٔػُٕاَّ ٔػُٕاَّ انزجبعي ٔاسى انًُزٕج
ٔرغكٍجّ يٍ انًغاص اسزؼًبنّ نٓب ؛
 - 2يهف يٍ صالصخ َظبئغ ٌشزًم ػهى جًٍغ انًؼطٍبد انًزؼهمخ ثبنزؼغٌف ثبنًُزج ٔثًًٍؼارّ انفٍؼٌبئٍخ
إػغاعِ
.
انكًٍٍبئٍخ ٔيُبْج رذهٍهّ ٔفبػهٍزّ ٔػضو
الوادة ٌ :3سهى انًظغح ػُض انذبجخ ثؼض رسجٍم انطهت ػٍُخ رؼض إٌ الزؼى انذبل نهًغالجخ اإلدٍبئٍخ
يغالجزٓب
.
انًزؼهمخ ثفبػهٍخ انشظبئض انفٍؼٌبئٍخ انكًٍٍبئٍخ ٔاَزمبئٍزٓب أٔ
الوادة  :4رؼغع طهجبد انًظبصلخ ػهى َظغ نجُخ انًجٍضاد انزً رؼض رمغٌغا يؼهال رمزغح فٍّ أدض انزضاثٍغ
نٓب
انزبنٍخ انًًكٍ رطجٍمٓب يُفغصح ػهى َفس انًُزج ثذست اِغغاع انًؼض :
أ) انًظبصلخ ػهى كم يُزج رؼزغف نجُخ يجٍضاد اَفبق انؼعاػٍخ ثفبػهٍزّ ٔػضو إػغاعِ ؛

ة) انزغسٍض ثجٍغ كم يجٍض نُفبد انؼعاػٍخ ٔفمب نهًبصح 3يٍ انمبٌَٕ اََف انظكغ على  42.95؛
ج) االدزفبظ ثبنًُزٕج فً طٕع انضعاسخ صٌٔ انزغسٍض فً ثٍؼّ ػُضيب ركٌٕ ثؼغ انًؼطٍبد انًزؼهمخ
ثشظبئض انًُزٕج انفٍؼٌبئٍخ انكًٍٍبئٍخ أٔ انزذهٍهٍخ أٔ انسًٍخ أٔ انسًٍخ انجٍئٍخ أٔ اإلدٍبئٍخ اِسبسٍخ غٍغ
يؼغٔفخ ثظٕعح كبفٍخ ؛
ص) عفغ انًظبصلخ ػهى كم يُزج غٍغ يطبثك ِدكبو انمبٌَٕ انًشبع إنٍّ أػالِ ،على ٔ 42.95انُظٕص
انظبصعح نزطجٍمّ.
ٔرزشظ انًمغعاد انًُظٕص ػهٍٓب أػالِ يٍ نضٌ انٕػٌغ انًكهف ثبنفالدخ ( يضٌغٌخ ٔلبٌخ انُجبربد
ٔانًغالجبد انزمٍُخ ٔػجغ انغش ).
الوادة  :5رمزؼً انًظبصلخ أٔ انزغسٍض فً انجٍغ رؼٓض دبئؼ انًُزٕج ثأال ٌسزٕعص أٔ ٌٕػع ٔنٕ ثبنًجبٌ
ٌهً
أٔ ٌجٍغ رذذ االسى انزجبعي انًجٍٍ إال يُزٕجب يذضصا ثًب :
 - 1اسًّ انزجبعي ؛
 - 2اسى دبئؼ انًُزٕج ؛
 3على انًظبصلخ أٔ انزغسٍض فً انجٍغ ؛ - 4رغكٍجّ يٍ انؼُبطغ انُشٍطخ ؛
 - 5االسزؼًبالد ٔانكًٍبد ٔطغق االسزؼًبل ؛
 - 6انزظٍُف انسًً ؛
 - 7االدزٍبطبد انٕاجت ارشبطْب ػهى انًسزؼًهٍٍ ٔانًُبٔنٍٍ ٔكظا االسزؼًبالد انًؼبصح انًالدظخ سالل
االلزؼبء
.
انزجبعٌت ٔانزغٌبق ػُض
الوادة ٌ :6جت ػهى انًظغح أٌ ٌٕجّ طهجبد اسزٍغاص ػٍُبد انًُزجبد انشبػؼخ نهًظبصلخ ٔانًؼضح
نهًغالجخ اإلدٍبئٍخ انًزؼهمخ ثبنفبػهٍخ ٔاالَزمبئٍخ فًٍب ٌشض كم يُزج إنى انٕػاعح انًكهفخ ثبنفالدخ (يضٌغٌخ
ٔلبٌخ انُجبربد ٔانًغالجبد انزمٍُخ ٔػجغ انغش).
ػهى
ٌٔجت أٌ ٌشزًم كم طهت :
 - 1اسزًبعح يذغعح فً صالس َظبئغ رزؼًٍ اسى انًظغح ٔػُٕاَّ ٔػُٕاَّ انزجبعي ٔاسى انًُزٕج
ٔرغكٍجّ يٍ انًٕاص انُشٍطخ ٔانغغع أٔ اِغغاع يذم انًغالجخ اإلدٍبئٍخ ؛
 - 2يهف يٍ صالصخ َظبئغ ٌشزًم ػهى جًٍغ انًؼطٍبد انًزؼهمخ ثًًٍؼاد انًُزٕج انفٍؼٌبئٍخ انكًٍٍبئٍخ
ٔيُبْج رذهٍهّ ٔفبػهٍزّ ٔػضو إػغاعِ.
الوادة ًٌُ :7خ انزغسٍض ِجم انًغالجخ اإلدٍبئٍخ انًزؼهمخ ثبنفبػهٍخ ٔاالَزمبئٍخ ثؼض صعاسخ يهف انًظبصلخ
يٍ نضٌ انًظهذخ انًكهفخ ثبنًجٍضادٌٔ .غسض فً اسزٍغاص ػٍُبد انًُزجبد انًُظٕص ػهٍّ فً انًبصح 6
ثٓب
أػالِ ِجم انًغالجخ اإلدٍبئٍخ ٌٔ .ذضص دجى انؼٍُبد انًغاص اسزٍغاصْب ثبػزجبع انزجبعٌت انًؼيغ انمٍبو .

ٌٔجت أٌ رٕػغ ػهى ػٍُبد انًُزجبد انًؼضح نهًغالجخ اإلدٍبئٍخ انًزؼهمخ ثبنفبػهٍخ ٔاالَزمبئٍخ ٔثبنجمبٌب
انزبنٍخ
:
نظٍمخ رزؼًٍ انجٍبَبد
 فً انؼُٕاٌ ؛ يُزٕج ِجم انًغالجخ اإلدٍبئٍخ ؛ اسى انًظغح ؛ انزغكٍت يٍ انؼُبطغ انُشٍطخ ؛ طغق االسزؼًبل ؛ االدزٍبطبد فً االسزؼًبل.ٔرجغي انًغالجخ اإلدٍبئٍخ نهًُزجبد انًظكٕعح يٍ نضٌ انًظغدٍٍ رذذ يغالجخ يظبنخ ٔلبٌخ انُجبربد
ثبنٕػاعح انًكهفخ ثبنفالدخ.
الوادة ٌ :8ؼزجغ انزظغٌخ انًشفٕع ثجظاطح ػٍ انًؼطٍبد انزذهٍهٍخ ٔانسًٍخ ٔانسًٍخ انجٍئٍخ ٔإٌ الزؼى
انذبل اإلدٍبئٍخ إججبعٌب فًٍب ٌشض انًُزجبد غٍغ انشبػؼخ نهًظبصلخ ٔانزً رغغت انشغكخ فً انذظٕل
ثشأَٓب ػهى يؼطٍبد ػهًٍخ فً اِدٕال انًزؼهمخ ثبنؼعاػخ ٔانزغثخ ٔانًُبر فً انًغغة ػهى أٌ أػًبل
انُجبربد
.
انًغالجخ اإلدٍبئٍخ أٔ رجبعٌت انجمبٌب أٔ انزأصٍغ ػهى انجٍئخ ال رغالجٓب يظبنخ ٔلبٌخ
ٌٔزغرت ػهى انزظغٌخ انًظكٕع إٌ الزؼى انذبل يُخ رغسٍض ثإجغاء انًغالجخ اإلدٍبئٍخ أٔ صعاسخ أصغ
سُزبٌ
.
انًُزٕج ػهى انجٍئخ ٌكٌٕ يذضٔصا فً انًكبٌ ٔانؼيبٌ نًضح ألظبْب
الوادة  :9ال رطجك أدكبو انًبصح  8ػهى انًُزجبد انًغكجخ فً انًغغة يٍ نضٌ شغكبد ٔغٍغ انًٕصػخ
ِجم انًظبصلخ ػهٍٓب ٔانزً رمٕو انشغكبد انًظكٕعح فً شأَٓب ثزجبعٌت فً يشزجغارٓب ٔيذطبد انجذش
انزبثؼخ نٓب.
الوادة ٌ :10ظضع انٕػٌغ انًكهف ثبنفالدخ ٔانزًٍُخ انمغٌٔخ ػُض انذبجخ لغاعاد رذضص فٍٓب انجٍبَبد
انًغسٕو
.
انالػيخ انًزؼهمخ ثإجغاءاد انًظبصلخ انُبرجخ ػٍ رطجٍك ْظا
الوادة ٌ :11سُض إنى ٔػٌغ انفالدخ ٔانزًٍُخ انمغٌٔخ ٔانظٍض انجذغي رُفٍظ ْظا انًغسٕو انظي ٌُشغ فً
انجغٌضح انغسًٍخ ٌٔؼًم ثأدكبيّ ثؼض َشغِ ثبصًُ ػشغ شٓغا.

وحرر بالرباط فً  18هن هحرم  5( 1420هاي .) 1999
اإلهضاء  :عبد الرحون ٌوسفً.
وقعه بالعطف:
وزٌر الفالحت والتنوٍت القروٌت والصٍد البحري ،حبٍب الوالكً.

