
 َىنُى 16) 1425 األونً  يٍ جًادي 28صادر فٍ 1761.04  رقى انتًُُت انقروَت وانصُذ انبحرٌوزَر انفالحت و لقرار

بتحذَذ كُفُت وتىزَع انًبانغ انًانُت انًستخهصت يٍ انًصذرٍَ وانًستىردٍَ نهُباتاث وانًىاد انُباتُت عهً ( 2004

انًىظفٍُ انعايهٍُ بانًصانح انًكهفت بحًاَت انُباتاث بًراكس انحذود يقابم عًهُاث انًراقبت وانًعانجت انصحُت انتٍ تتى 

. بصفت استثُائُت خالل أَاو انعطم وخارج أَاو وساعاث انعًم انقاَىَُت إلدارة انجًارك

 

 (1111ص ، 04/04/2005 بتارَخ   5305 رقى    ج ر)
 

 انتًُُت انقروَت وانصُذ انبحرٌ،وزَر انفالحت و

انًتعهك بُظبو انشغطت انصذيت  (1927 ؿبتًبغ 20 )1436 يٍ عبيع األٔل 23بُبء عهى انظٓيغ انشغيف انًؤعر في 

نهُببتبث، كًب ٔلع تغييغِ ٔتتًيًّ؛ 

تذضص بًٕجبّ انشغٔط انًطهٕبت  (2002 يَٕيٕ 20 )1423 يٍ عبيع اآلسغ 8 انصبصع في 2.01.2690ٔعهى انًغؿٕو على 

نهميبو بصفت اؿتثُبئيت بعًهيبث انًغالبت ٔانًعبنجت انصذيت نهُببتبث سالل أيبو انعطم ٔسبعج أيبو ٔؿبعبث انعًم انمبََٕيت 

إلصاعة انجًبعن، ٔالؿيًب انًبصة انثبنثت يُّ؛ 

( 1994 أغـطؾ 4 )1415 يٍ صفغ 25 انصبصع في 3073.94ٔعهى لغاع ٔػيغ انفالدت ٔاالؿتثًبع انفالدي على 

بتذضيض استصبصبث ٔتُظيى انًصبنخ انشبعجيت نٕػاعة انفالدت ٔاالؿتثًبع انفالدي، كًب ٔلع تغييغِ ٔتتًيًّ، 

 

 : قرر يا َهٍ

 

 يتى :(411، ص 21/01/2016 بتاريخ 6432ج ر رقم  (2015 نوفمبر 19 )1437 صفر 7 بتاريخ 3887.15تم تغييرها بقرار رقم )انًادة األونً 

تٕػيع انًببنغ انًبنيت انًـتشهصت يٍ انًصضعيٍ ٔانًـتٕعصيٍ نهُببتبث ٔانًٕاص انُببتيت عهى انًٕظفيٍ انًعُييٍ انعبيهيٍ 

بًصهذت دًبيت انُببتبث ٔيغالبت انبظٔع ٔاألغغاؽ ٔيصهذت يغالبت انًٕاص انُببتيت ٔطاث األصم انُببتي عهى صعيض يغاكؼ 

: انذضٔص ٔفك انجضٔل انتبني

انًهُذسىٌ وانًىظفىٌ انًرتبىٌ فٍ  ساعاث انعًم

  فًا فىق 11 و10انسالنُى 

األعىاٌ انًرتبىٌ فٍ انسالنُى يٍ 

 9 إنً 5

يٍ انساعت انسادست صباحا إنً 

 انساعت انتاسعت يساء

  درهى45   درهى90 

يٍ انساعت انتاسعت يساء إنً 

 انساعت انسادست صباحا 

  درهى70  درهى 135

 

ٔيتعيٍ أٌ تذصم لبئًت انًـتفيضيٍ عهى يٕافمت انًضيغ انعبو نهًكتب انٕطُي نهـاليت انصذيت نهًُتجبث انغظائيت، كًب ال 

يًكٍ أٌ تفٕق ْظِ انًببنغ انًبنيت انجؼافيت انًٕػعت عهى انًٕظفيٍ انًعُييٍ يب تى اؿتشالصّ يٍ انًصضعيٍ ٔانًـتٕعصيٍ 

. في إطبع عًهيت انًغالبت ٔانًعبنجت انصذيت انًعُيت

 انًتعهك ببنًكبفئبث انًـتذمت ألعٕاٌ دًبيت 1955 يَٕيٕ 3يُـز لغاع يضيغ انفالدت ٔانغبببث انًؤعر في : 2انًادة 

. انُببتبث يمببم انعًهيبث انتي يمٕيٌٕ بٓب سبعج افتتبح يكبتب انجًبعن

. يُشغ ْظا انمغاع ببنجغيضة انغؿًيت ٔيضسم ديؼ انتُفيظ في أيض ثالثت أشٓغ يٍ تبعيز َشغِ: 3انًادة 

 

 

  (2004 َىنُى 16 )1425 األونً  يٍ جًادي28 حرر بانرباط فٍو

 . يحًذ انعُصرانتًُُت انقروَت وانصُذ انبحرٌ،وزَر انفالحت و


