
 َىلُى 16) 1425 األولً  هن جوادي 28صادر فٍ 1762.04  رقنالتنوُت القروَت والصُذ البحرٌوزَر الفالحت و لقرار

بتحذَذ الوقادَر الوالُت التٍ َتعُن استخالصها هن الوصذرَن والوستىردَن للحُىاناث والوىاد راث األصل ( 2004

الحُىانٍ بوراكس الحذود هقابل عولُاث الوراقبت البُطرَت التٍ تتن بصفت استثنائُت خالل أَام العطل وخارج أَام وساعاث 

 .العول القانىنُت إلدارة الجوارك

 

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

 

 التنوُت القروَت والصُذ البحرٌ،وزَر الفالحت و

انًتعهق تانًطاقثح انصحٍح نهحٍٕاَاخ ٔانًٕاز  (1916 يإٌ 5 )1334 يٍ ضجة 2تُاء عهى انظٍٓط انشطٌف انًؤضخ فً 

انحٍٕاٍَح انًصسضج يٍ ططف انًغطب، كًا ٔقع تغٍٍطِ ٔتتًًٍّ؛ 

 انًتعهق تاتراش تساتٍط صحٍح ٔتٍططٌح عُس استٍطاز تعض انحٍٕاَاخ ٔانًٕاز انحٍٕاٍَح ٔانًُتجاخ 24.89ٔعهى انقإٌَ ضقى 

يٍ أصم حٍٕاًَ ٔانًٕاز انًسترسيح نتُاسم انحٍٕاَاخ ٔيُتجاخ انثحط ٔانًٍاِ انًعسٍَح انصازض تتُفٍصِ انظٍٓط انشطٌف ضقى 

ٔالسًٍا انًازج انطاتعح يُّ؛  (1993 سثتًثط 10 )1414 يٍ ضتٍع األٔل 22 تتاضٌد 1.89.230

 24.89تتطثٍق انقإٌَ ضقى  (1993 أكتٕتط 12 )1414 يٍ ضتٍع اَذط 25 انصازض فً 2.89.597ٔعهى انًطسٕو ضقى 

انسانف انصكط؛ 

تحسز تًٕجثّ انشطٔط انًطهٕتح  (2002 ٌٍَٕٕ 20 )1423 يٍ ضتٍع اَذط 8 انصازض فً 2.01.2689ٔعهى انًطسٕو ضقى 

نهقٍاو تصفح استثُائٍح تعًهٍاخ انًطاقثح انثٍططٌح تًطاكع انحسٔز أٌاو انعطم ٔذاضج أٌاو ٔساعاخ انعًم انقإٍََح إلزاضج 

انجًاضك، ٔالسًٍا انًازج األٔنى يُّ؛ 

( 1994 أغسطس 4 )1415 يٍ صفط 25 انصازض فً 3073.94ٔعهى قطاض ٔظٌط انفالحح ٔاالستثًاض انفالحً ضقى 

تتحسٌس اذتصاصاخ ٔتُظٍى انًصانح انراضجٍح نٕظاضج انفالحح ٔاالستثًاض انفالحً، 

 

 : قرر ها َلٍ

 

 تحسز انًقازٌط انًانٍح انتً ٌتعٍٍ استرالصٓا يٍ انًصسضٌٍ ٔانًستٕضزٌٍ نهحٍٕاَاخ ٔانًٕاز شاخ األصم :الوادة األولً

انحٍٕاًَ يقاتم عًهٍاخ انًطاقثح انثٍططٌح انتً تقٕو تٓا تصفح استثُائٍح انًصهحح انثٍططٌح عهى صعٍس يطاكع انحسٔز ذالل 

: أٌاو انعطم ٔذاضج أٌاو ٔساعاخ انعًم انقإٍََح إلزاضج انجًاضك كًا ٌهً

 زضْى عٍ كم ساعح؛ 160يٍ انساعح انسازسح صثاحا إنى انساعح انتاسعح يساء - 

 . زضْى عٍ كم ساعح240يٍ انساعح انتاسعح يساء إنى انساعح انسازسح صثاحا - 

تسترهص : (411، ص 21/01/2016 بتاريخ 6432ج ر رقم  (2015 نوفمبر 19 )1437 صفر 7 بتاريخ 3888.15تم تغييرها بقرار رقم ) 2الوادة 

ْصِ انًثانغ يٍ ططف انشسٍع انتاتع نهًكتة انٕطًُ نهساليح انصحٍح نهًُتجاخ انغصائٍح تًطاكع انحسٔز ٔفقا نهقٕاٍٍَ انجاضي 

. تٓا انعًم

. ٌُشط ْصا انقطاض تانجطٌسج انطسًٍح ٌٔسذم حٍع انتُفٍص فً أيس ثالثح أشٓط يٍ تاضٌد َشطِ: 3الوادة 

 

 

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

 . هحوذ العنصرالتنوُت القروَت والصُذ البحرٌ،وزَر الفالحت و

 


