
( 1994 سبخمبر 30 )1415 مه ربٍع اَخر 23 صادر فً 2249.94قرار لوزٌر الفالحت واالسخثمار الفالحً رقم 

ٌد الشروط الصحٍت والمعالجاث الواجب حوافرها فً المىخجاث الحٍواوٍت المسخوردة المعدة لصىاعت مىخجاث  بخحد

. حٍواوٍت ثاووٌت

 

وزٌر الفالحت واالسخثمار الفالحً، 

 

ٕاد انحٕٛاَٛح 24.89تُاء عهٗ انقإٌَ سقى  رعهق تاذخار ذذاتٛش صحٛح تٛؽشٚح عُذ اعرٛشاد تعط انحٕٛاَاخ ٔاًن  اًن

ٛاِ انعزتح، انصادس ترُفٛزِ انظٓٛش  غرخذيح نرُاعم انحٕٛاَاخ ٔيُرجاخ انثحش ٔاًن ٕاد اًن ُرجاخ يٍ أصم حٕٛاَٙ ٔاًن ٔاًن

؛  (1993 عثرًثش 10 )1414 يٍ ستٛع األٔل 22 تراسٚخ 1.89.230انششٚف سقى 

شعٕو سقى   24.89نرؽثٛق انقإٌَ سقى  (1993 أكرٕتش 12 )1414 يٍ ستٛع اٜخش 25 انصادس ٙف 2.89.597ٔعهٗ اًن

ٕاد  ُرجاخ يٍ أصم حٕٛاَٙ ٔاًن ٕاد انحٕٛاَٛح ٔاًن رعهق تاذخار ذذاتٛش صحٛح تٛؽشٚح عُذ اعرٛشاد تعط انحٕٛاَاخ ٔاًن اًن

ادج  ٛاِ انعزتح ، ٔالعًٛا اًن غرخذيح نرُاعم انحٕٛاَاخ ٔيُرجاخ انثحش ٔاًن ، (انفقشج انثانثح)يُّ  3اًن

 

 : قرر ما ٌلً

 

ر الفالحت واإلصالح السراعً رقم ) المادة األولى ٌ  - (1996 ماي 13 )1416 ذي الحجت 24 الصادر فً 724.96عدلج بقرار لوزٌ ٚجة أ

ٓا ٙف انفقشج  شاس إٛن غرٕسدج اًن ُرجاخ انحٕٛاَٛح انثإَٚح اًن عذج نصُاعح اًن ٕاد انحٕٛاَٛح اًن  تعذِ أٚا كاٌ انثهذ 2ذكٌٕ اًن

ُشأانصادسج يُّ، يشفقح تشٓادج صحٛح تٛؽشٚح ٚغهًٓا ؼثٛة تٛؽش٘ سعًٙ تثهذ  ُرجاخ يرأصهح يٍ اًن ٌ ْزِ اًن ، ذثثد أ

حٕٛاَاخ عهًٛح يٍ أيشاض يعذٚح ذصٛة ْزا انجُظ يٍ انحٕٛاَاخ ٔيزتٕحح ٙف يجضسج يعرًذج يٍ نذٌ انغهؽاخ انثٛؽشٚح 

ُشأانشعًٛح نثهذ  ٌ انعثٕساًن ٌ اقرعٗ انحال، تثهذ أٔ تهذا  . ٔإ

ٓا أعالِ، ْٙ شاس إٛن ُرجاخ انحٕٛاَٛح انثإَٚح اًن عذج نصُاعح اًن ُرجاخ انحٕٛاَٛح اًن  : اًن

انحشٚش انخاو َٔفاٚاخ انحشٚش ؛  -

جرشاخ َٔفاٚاذّ انخاو ؛  - شعش اًن

جرشاخ ٔانخُاصٚش انخاو ؛  - جرشاخ انخاو ٔأظافش اًن قشٌٔ اًن

حشٛح ؛  - جرشاخ ٔانخُاصٚش األنٛفح أٔ إن صٕفح ، ٔاًن ًهحح تًا فٛٓا جهٕد األغُاو اًن انجهٕد انؽشٚح اًن

ًهحح ؛  - جرشاخ انؽشٚح اًن جهٕد اًن

ظٓشج ؛  - غغٕنح تاًن يصانح انصٕف اًن

جرشاخ - أخٕر يٍ اًن  .انشعش انشقٛق ٔانشعش انخشٍ انكثٛف انخاو اًن

 

شاكض انحذٔد  صانح انثٛؽشٚح ًن قم ؼانثد اًن ٌ أخشٖ يع ذغٛٛش ٔعٛهح اُن زكٕسج ذعثش تهذا أٔ عذج تهذا ُرجاخ اًن إرا كاَد اًن

 .تشٓادج صحٛح يغهًح يٍ ؼثٛة تٛؽش٘ سعًٙ تًكاٌ أٔ أياكٍ أٔ َقػ انعثٕس

ر الفالحت واإلصالح السراعً رقم ) 2المادة  ٌ ذرقٛذ  - (1996 ماي 13 )1416 ذي الحجت  24 الصادر فً 724.96عدلج بقرار لوزٌ ٚجة أ

جرشاخ  ٌ نى ٚعرشف تغاليرٓا يٍ انحًٗ انقالعٛح ٔؼاعٌٕ انثقش ٔؼاعٌٕ اًن غرٕسدج يٍ تهذا ُرجاخ انحٕٛاَٛح، اًن اًن

صانح  ٌ اقرعٗ انحال، تكم يعانجح ذأيش اًن ثُٛح تعذِ، ٔإ عانجاخ اًن انصغٛشج ٔانرٓاب انشئح، تانششٔغ انصحٛح ٔاًن

( 1785 ص ،02/11/1994بخارٌخ   4279  رقم   ج ر)



ؽاساخ أٔ يشاكض انحذٔد . انثٛؽشٚح تئجشائٓا ٕاَئ ٔاًن عانجح األخٛشج انرٙ ذثاشش داخم اًن غرٕسد كزنك ْزِ اًن ٔٚرحًم اًن

فرٕحح نالعرٛشاد  : اًن

ٌ ذغؽظ، ؼٕال 1 - ذج ال ذقم عٍ عاعح، أٔ أ ٌ ذغهٗ ًن جرشاخ ٚجة أ  24انحشٚش َٔفاٚاخ انحشٚش ٔشعش َٔفاٚاخ شعش اًن

ًهٛك تُغثح  غهًح تثهذ %. 1عاعح عهٗ األقم، ٙف يحهٕل ألنذْٛذ اُن عانجح تانشٓادج انصحٛح انثٛؽشٚح اًن ٔٚجة إثثاخ ْزِ اًن

ُشئ  .اًن

ٌ ذغؽظ ؼٕال 2 - جرشاخ ٔأظافش انخُاصٚش انخانٛح يٍ أ٘ أثش نهجهذ أٔ انهحى أٔ األؼُاب ٚجة أ  عاعح 12قشٌٔ ٔأظافش اًن

ًهٛك% 30اَؽالقا يٍ انفشيٕل انرجاس٘ تُغثح  ) %1عهٗ األقم، ٙف يحهٕل انفشيٕل تُغثح ٔٚجة إثثاخ . (يٍ انذْٛذ اُن

ُشئ غهًح تثهذ اًن عانجح تانشٓادج انصحٛح انثٛؽشٚح اًن  .ْزِ اًن

ٌ ذغؽظ ؼٕال يذج ال 3 - حشٛح ٚجة أ جرشاخ ٔانخُاصٚش األنٛفح أٔ إن صٕفح ٔاًن انجهٕد ٔانجهٕد انخاو ٔجهٕد األغُاو اًن

هح ٔكشتَٕاخ انصٕدٕٚو ٙف حذٔد  هح ٔ% 98ذقم عٍ شٓش ٙف خهٛػ يٍ اًن ٌ . يٍ كشتَٕاخ انصٕدٕٚو% 2يٍ اًن ٔٚجة أ

 .يٍ ٔصٌ انجهٕد أٔ انجهٕد انخاو% 20ًٚثم ْزا انخهٛػ َغثح 

زكٕسج إٗن يعًم انذتاغح ٙف أٔعٛح يشصصح ٌ ذُقم انجهٕد اًن ٔذثاشش عًهٛاخ َقم انجهٕد َٔقهٓا يٍ صُادٚق . ٔٚجة أ

ذتغح ذحد يشاقثح ؼثٛة تٛؽش٘  .ألخشٖ ٔيعانجرٓا ٙف اًن

ًهحح ؼٕال 4 - هح أٔ ٙف اًن جرشاخ انؽشٚح ٙف اًن ٌ ذٕظع جهٕد اًن  . ٕٚيا عهٗ األقم30ٚجة أ

ٌ ذعانج أٔال تٕاعؽح يجًٕعح يٍ 5 - جرشاخ ٚجة أ رأصم يٍ اًن يصانح انصٕف ٔانشعش انشقٛق ٔانشعش انخشٍ انخاو اًن

عانجح تانشٓادج  ٌ ذغغم ٔذجفف تعذ رنك ٔٚجة إثثاخ ْزِ اًن انحًاياخ ٚغرعًم فٛٓا انصاتٌٕ أٔ انصٕدٕٚو أٔ انثٕذاط ٔأ

غهًح تثهذ  ُشأانصحٛح انثٛؽشٚح اًن  .اًن

غرٕسدج تانشٓادج انصحٛح انثٛؽشٚح ُرجاخ اًن ا اًن عانجاخ انرٙ خععد ٓن  .ٔٚجة إثثاخ اًن

ٌ تشٓادج صحٛح تٛؽشٚح يغهًح يٍ ؼثٛة تٛؽش٘ سعًٙ : 3المادة  اسدج يٍ جًٛع انثهذا ٌ ذشفق جهٕد انقٕاسض إن ٚجة أ

ٌ انثهذ عهٛى يٍ داء انرهشٚاخ  ُشئ، ذثثد أ ٔيٍ  (تانُغثح نألساَة فقػ)ٔانرٓاب أَغجح األساَة  (أٚا كاٌ انقاسض)تثهذ اًن

ضٙف نذٖ األساَة  .ذعفٍ انذو انفٛشٔعٙ اُن

 

غرٕسدج انرٙ ذًد يعانجرٓا، عُٛاخ نرحهٛهٓا ٙف يخرثشاخ انرحانٛم ٔاألتحاز : 4المادة  ُرجاخ انحٕٛاَٛح اًن ذؤخز يٍ اًن

ؽهٕتح  .انثٛؽشٚح قصذ انرأكذ يٍ يؽاتقرٓا نهًٕاصفاخ اًن

ٕاصفاخ زِ اًن ًٔٚكٍ كزنك إذالفّ ٔحشقّ ذحد يشاقثح ؼثٛة تٛؽش٘ عهٗ َفقح . ٔٚشفط كم يُرج ثثد أَّ غٛش يؽاتق ٓن

غرٕسد إرا ؼهة ْزا األخٛش رنك  .اًن

 

ٕاشٙ ذُفٛز ْزا انقشاس انز٘ ُٚشش ٙف انجشٚذج انشعًٛح: 5المادة   .ٚغُذ إٗن يذٚش ذشتٛح اًن

 

 .(1994 سبخمبر 30 )1415 مه ربٍع اَخر 23وحرر بالرباط فً 
 . عبد العسٌس مسٌان بلفقٍهوزٌر الفالحت واالسخثمار الفالحً،

 


