
 َىلُى 16) 1425 األولً  هن جوادي 28صادر ف1760.04ٍ  رقن التنوُت القروَت والصُذ البحرٌوزَر الفالحت و لقرار

بتحذَذ الوقادَر الوالُت التٍ َتعُن استخالصها هن الوصذرَن والوستىردَن للنباتاث والوىاد النباتُت بوراكس ( 2004

الحذود هقابل عولُاث الوراقبت والوعالجت الصحُت التٍ تتن بصفت استثنائُت خالل أَام العطل وخارج أَام وساعاث العول 

. القانىنُت إلدارة الجوارك

 

 (1110ص ، 04/04/2005 بتارَخ   5305 رقن    ج ر)

 

 التنوُت القروَت والصُذ البحرٌ،وزَر الفالحت و

انًتعهق بنظاو انشططت انصحٍت  (1927 ؼبتًبط 20 )1436 ين ضبٍع األًل 23بناء عهى انظيٍط انشطٌف انًؤضخ فً 

نهنباتاث، كًا ًقع تغٍٍطه ًتتًًٍو؛ 

تحسز بًٌجبو انشطًط انًطهٌبت  (2002 ٌٌنٌٍ 20 )1423 ين ضبٍع اَذط 8 انصازض فً 2.01.2690ًعهى انًطؼٌو ضقى 

نهقٍاو بصفت اؼتثنائٍت بعًهٍاث انًطاقبت ًانًعانجت انصحٍت ذالل أٌاو انعطم ًذاضج أٌاو ًؼاعاث انعًم انقانٌنٍت إلزاضة 

انجًاضك، ًالؼًٍا انًازة انثانٍت ينو؛ 

( 1994 أغؽطػ 4 )1415 ين صفط 25 انصازض فً 3073.94ًعهى قطاض ًظٌط انفالحت ًاالؼتثًاض انفالحً ضقى 

بتحسٌس اذتصاصاث ًتنظٍى انًصانح انراضجٍت نٌظاضة انفالحت ًاالؼتثًاض انفالحً، كًا ًقع تغٍٍطه ًتتًًٍو، 

 

 : قرر ها َلٍ

 

 تحسز انًقازٌط انًانٍت انتً ٌتعٍن اؼترالصيا ين انًصسضٌن ًانًؽتٌضزٌن نهًٌاز اننباتٍت ًشاث األصم اننباتً :الوادة األولً

يقابم عًهٍاث انًطاقبت ًانًعانجت انصحٍت انتً تقٌو بيا بصفت اؼتثنائٍت يصهحت حًاٌت اننباتاث ًيطاقبت انبصًض ًاألغطاغ 

: عهى صعٍس يطاكع انحسًز ذالل أٌاو انعطم ًذاضج أٌاو ًؼاعاث انعًم انقانٌنٍت إلزاضة انجًاضك كًا ٌهً

 زضىى عن كم ؼاعت؛ 160ين انؽاعت انؽازؼت صباحا إنى انؽاعت انتاؼعت يؽاء - 

.  زضىى عن كم ؼاعت240ين انؽاعت انتاؼعت يؽاء إنى انؽاعت انؽازؼت صباحا - 

 

تؽترهص : (410، ص 21/01/2016 بتاريخ 6432ج ر رقم  (2015 نوفمبر 19 )1437 صفر 7 بتاريخ 3886.15تم تغييرها بقرار رقم ) 2الوادة 

ىصه انًبانغ ين ططف انشؽٍع انتابع نهًكتب انٌطنً نهؽاليت انصحٍت نهًنتجاث انغصائٍت بًطاكع انحسًز ًفقا نهقٌانٍن انجاضي 

. بيا انعًم

 

. ٌنشط ىصا انقطاض بانجطٌسة انطؼًٍت ًٌسذم حٍع انتنفٍص فً أيس ثالثت أشيط ين تاضٌد نشطه: 3الوادة 

 

 

 

  (2004 َىلُى 16 )1425 األولً  هن جوادي28 حرر بالرباط فٍو

 . هحوذ العنصرالتنوُت القروَت والصُذ البحرٌ،وزَر الفالحت و


