
بخحذٌذ  (1994 هارش 8 )1414 هي رهضاى 25 صادر فً 514.94قرار لوزٌر الفالحت واالسخثوار الفالحً رقن 

. هعاٌٍرالخربٍت الخاصت باسخٍراد الحٍواًاث هي أصٌاف البقر والغٌن والواعس والخٍول لالًسال

 

 

وزٌر الفالحت واالسخثوار الفالحً، 

 

رطجٍمب نهًبدح  (1994 فجشاٌش 28 )1414 يٍ سيضبٌ 17 انظبدس فً 2.93.910ثُبء عهى انًبدح األٔنى يٍ انًشعٕو سلى 

 يٍ سيضبٌ 14 ثزبسٌخ 1.94.123 انظبدس ثزُفٍزِ انظٍٓش انششٌف سلى 32.93 سلى 1994 يٍ لبٌَٕ انًبنٍخ نغُخ 6

، (1994 فجشاٌش 25 )1414

 

 

 

 : قرر ها ٌلً

 

 

 

 هارش 10 ) 1426 هحرم 29 الصادر فً 1906.04ألغٍج وأبذلج بقرار لوزٌر الفالحت والخٌوٍت القروٌت والصٍذ البحري رقن ) الوادة األولى

 ( 2006 غشج 17 ) 1427 رجب 22 الصادر فً 1504.06بقرار لوزٌر الفالحت والخٌوٍت القروٌت والصٍذ البحري رقن  وعذلج وحووج  ( 2005

رسذد كًب ٌهً يعبٌٍش انزشثٍخ   ( -2008 ابرٌل 24 ) 1429 ربٍع الثاًً 17 الصادر فً 584.08و بقرار لوزٌر الفالحت والصٍذ البحري رقن 

ٔطبلبد اإلَزبج انخبطخ ثؤطُبف انجمش األطٍهخ انًعذح نالَغبل ٔانًغزٕسدح، 

« Frisonne Pie - noire, Holstein, pie - rouge, Tarentaise». 

؛  "انفسم"ٔانزكش انًغًى " انعدهخ"األَثى انًغًبح : اندُظ 1 -

 : انغ2ٍ -

 Holstein ٔFrisonne pie - noire شٓشا فًٍب ٌخض طُفً 22ٌدت أٌ رهمر أٔ رغفذ فً عٍ ال رزدبٔص : انعدبل  - -

ٔأٌ ركٌٕ زبيهخ يُز يب ال ٌمم عٍ أسثعخ أشٓش ٌٔدت أٌ  Tarentaise ٔPie - rouge  شٓشا فًٍب ٌخض طُف25ًٔ

 .ٌؤكذ انسًم ٌٔثجذ ثشٓبدح ٌغهًٓب دكزٕس فً انجٍطشح

 . شٓشا20 12ٌٔدت أٌ رزشأذ عُٓب ثٍٍ : انفسٕل  - -

 : يعبٌٍش رشثٍخ انذٔاخ3ٍ -

 :  كٍهٕغشاو نهزكٕس400 كٍهٕغشايب نإلَبس 450ٔال ٌمم عٍ : انٕصٌ  *

ٌدت أٌ ٌكَٕٕا يمٍذٌٍ فً كزت اإلَغبة انًٕضٕعخ نألطُبف : آثبء ٔأخذاد انًغزٕسد يٍ انسٍٕاَبد انًعذح نالَغبل  *

انًغهًخ يٍ لجم انًظبنر انًخزظخ فً انجهذ  « Le pedigree » األطٍهخ انًعٍُخ ثبأليش ٔانًثجزخ طسزٓب ثشٓبدح األطم

انًُشؤ ٔانًشفٕعخ ثبنًعطٍبد انًزعهمخ ثطبلخ إَزبج اَثبء ٔاألخذاد أي إَزبج انسهٍت فً كم طٕس يٍ أطٕاسِ َٔغجخ ٔكًٍخ 

انًبدح انذٍُْخ ٔانًشٍش انٕساثً ؛ 

 : أثبء انعدبل ٔانفسٕل *

ٌُٔجغً أٌ ٌشبس إنى  (أٔ انًٕاد انًفٍذح)ٌدت أٌ رشاص لًٍزٓب انٕساثٍخ ثًشٍش إٌدبثً فًٍب ٌزعهك ثكًٍخ انسهٍت ٔانًٕاد انذٍُْخ 

ْزا انًشٍش فً انشٓبدح انًغهًخ عٍ أطم كم زٍٕاٌ يٍ انسٍٕاَبد انًغزٕسدح انًعذح نالَغبل ؛ 

ٌدت أٌ رهمر ثزٍٍَ ثٕس يسغٍ يشاص ثظٕسح سعًٍخ فً انجهذ انًُشؤ ٌكٌٕ نّ يشٍش إٌدبثً فًٍب ٌزعهك ثكًٍخ : انعدبل  *

انُششح )، ٌٔدت أٌ رُشش َزبئح انضٌبسح فً انفٓشط انشعًً نهفسٕل ثبنجهذ انًُشؤ (أٔ انًبدح انًفٍذح)انسهٍت ٔانًبدح انذٍُْخ 

 .ٔأٌ رضًٍ فً شٓبدح األطم انزً رشافك انعدهخ انًغزٕسدح (انظبدسح خالل عُخ االعزٍشاد أٔ انغُخ انغبثمخ نٓب

غٍش أٌ انعدبل راد األزًبل ًٌكٍ أٌ رغفذ ثفسم يسغٍ ٔنٍذ انثٕس انًشاص إٌدبثٍب رثجذ رنك شٓبدح األطم انخبطخ ثٓزا 

انفسم ٔانًشافمخ نهعدهخ انًغزٕسدح ؛ 

ٌدت أٌ ركٌٕ يششسخ نهضٌبسح فً انجهذ انًُشؤ يع رمذٌى  « « Holstien et Frisonne Pie - noire انفسٕل يٍ طُفً *

 .شٓبدح رغهًٓب انٍٓئبد انًخزظخ فً انجهذ انًُشؤ

طبلخ إَزبج آثبء انًغزٕسد يٍ أطُبف انجمش انًعذح نالَغبل ؛  - 4

 أٌبو، كًٍبد يٍ انسهٍت ٔانًٕاد انذٍُْخ ال رمم عًب 305أو انعدهخ ٌدت أٌ رُزح، خالل طٕس إَزبج يزٕعظ يذرّ : انعدبل  *

 : ْٕ يجٍٍ فً اندذٔل انزبنً ٔرنك فً فزشح األنجبٌ األٔنى

 

 

( 500 ص 06/04/1994بخارٌخ   4249 ج ر رقن )   



 كًٍخ انًبدح انذٍُْخ ثبنكٍهٕغشاو كًٍخ انسهٍت ثبنكٍهٕغشاو االطُبف األطٍهخ انًُزدخ

Frisonnes Pie - noire 5.000 200 

Holstein 7.000 250 

Pie - rouge  5.000 200 

Tarentaise 4.000 180 

 

 

إنى انكًٍبد انًجٍُخ أعالِ عٍ فزشاد األنجبٌ انثبٍَخ ٔيب ثعذْب ، % 10ًٌكٍ أٌ رضبف َغجخ 

 : فًٍب ٌخض انفسٕل -

ٌدت أٌ ٌكٌٕ نألو يشٍش إٌدبثً فًٍب ٌزعهك ثبنسهٍت ٔكًٍخ انًبدح انذٍُْخ أٔ انًبدح انًفٍذح ثبنُغجخ إنى األطُبف األطٍهخ ، 

Frisonne Pie - noire, Holstein, Pie- rouge 

 .ٌٔهضو أٌ ٌجٍٍ انًشٍش انًزكٕس فً شٓبدح أطم انفسٕل انًزكٕسح

 كٍهٕغشاو يٍ 5000 أٌبو كًٍبد ال رمم عٍ 305ٌدت أٌ رُزح األو خالل  « Tarentaise » فًٍب ٌخض انفسٕل يٍ طُف

إنى انكًٍبد انًزكٕسح عٍ % 10 كٍهٕغشاو يٍ انًبدح انذٍُْخ فً فزشح األنجبٌ األٔنى ًٌٔكٍ أٌ رضبف َغجخ 200انسهٍت ٔ

 .فزشاد األنجبٌ انثبٍَخ ٔيب ثعذْب

رسذد ثًب ٌهً انٕثبئك انًزعهمخ ثزشثٍخ انذٔاخٍ انزً ٌدت أٌ رشافك كم زٍٕاٌ يٍ انسٍٕاَبد انًغزٕسدح انًعذح نالعُبل 5 -

 : (ركٕسا كبَذ أٔ إَبثب)

 : فًٍب ٌخض اإلَبس -

 ؛ 3شٓبدح أطم انسٍٕاٌ انًُظٕص عهٍٓب فً انجُذ  *

 ؛ 2شٓبدح إثجبد انسًم انًُظٕص عهٍٓب فً انجُذ  *

 . أعال4ِ يٍ انجُذ 3شٓبدح أطم ثٕس انغفبد انًُظٕص عهٍٓب فً انفمشح  *

 : فًٍب ٌخض انًزكٕس -

 ؛ 3شٓبدح أطم انسٍٕاٌ انًُظٕص عهٍٓب فً انجُذ  *

 .شٓبدح رثجذ أٌ انثٕس كبٌ يششسب نهشٌبصح فً انجهذ انًُشؤ *

 

 

 3029.95ورقن  (1994 دٌسوبر 23 ) 1415 رجب 20  الصادر فً 4154.94عذلج بقرار لوزٌر الفالحت واإلصالح السراعً رقن ) 2الوادة 

رسذد كًب ٌهً يعبٌٍش انزشثٍخ ٔطبلبد اإلَزبج انخبطخ ثآثبء أطُبف انغُى  - (1995 دٌسوبر 28 ) 1416 شعباى 6الصادر فً 

 - Ile de France - Merinos - Berrichon - Causse du lot - lacaune) األطٍهخ انًعذح نالَغبل ٔانًغزٕسح

suffolk - noire de Velay) 

 «Antenais» ٔانزكش انًغًى «Antenaise» األَثى انًغًبح: اندُظ 1 -

 : انغ2ٍ -

 شٓشا ؛ 18 أشٓش إنى 10: اإلَبس  *

 . شٓشا18 إنى 12: انزكٕس  *

 : يعبٌٍش رشثٍخ انذٔاخ3ٍ -

 كٍهٕغشايب نهزكٕس ؛ 50 كٍهٕغشايب نإلَبس 40ٔال ٌمم عٍ : انٕصٌ  *

ٌدت أٌ ٌكٌٕ نهزكٕس ٔاإلَبس انًعذح نالَغبل آثبء ٔأخذاد يسغٌُٕ يمٍذٌٔ فً كزت اإلَغبة انًٕضٕعخ نألطُبف  *

األطٍهخ انًعٍُخ ثبأليش ٔانًثجزخ طسزٓب ثشٓبدح األطم انًغهًخ يٍ لجم انًظبنر انًخزظخ فً انجهذ انًُشؤ ٔانًشفٕعخ 

؛  (انًُٕ ثٕخّ خبص)ثبنًعطٍبد انًزعهمخ ثطبلخ إَزبج اَثبء ٔاألخذاد 

ٌدت أٌ رشاص فشٔعٓب ثًشٍش إٌدبثً فًٍب ٌزعهك ثبنًُٕ  «ANTENAISES» ٔاإلَبس «ANTENAIS» أة انزكٕس *

ٌٕيب ٔانًسظم يُّ عهى إَزبج رفٕق طبلزّ طبلخ األيٓبد ؛  70 إنى 30 ٌٕيب ٔيٍ 30 إنى 10انًسغٕة فً انفزشاد يٍ 

أو انفسم ٌدت أٌ ركٌٕ يسم يشٍش إٌدبثً فًٍب ٌزعهك ثبنطبلخ انًزٕعطخ انٕاسد ثٍبٌ ثٕاثزٓب فً شٓبدح األطم انخبطخ  *

 .ثبنفسٕل انًغزٕسدح

 : انٕثبئك انًزعهمخ ثزشثٍخ انذٔاخٍ ٔانٕاخت اإلدالء ثٓب زٍٍ اعزٍشاد انسٍٕاَبد انًعذح نالَغبل 4ًْ -

 .3شٓبدح أطم انسٍٕاٌ انًُظٕص عهٍٓب فً انجُذ  -

 

بقرار لوزٌر الفالحت والخٌوٍت القروٌت والصٍذ  و ( 1995 دٌسوبر 28 ) 1416 شعباى 6  الصادر فً 3029.95عذلج  بقرار رقن ) 3الوادة 

بقرار لوزٌر الفالحت والخٌوٍت القروٌت والصٍذ  وعذلج وحووج  ( 2005 هارش 10  ) 1426 هحرم 29 الصادر فً 1906.04البحري رقن 

رسذد كًب ٌهً يعبٌٍش انزشثٍخ ٔطبلبد اإلَزبج انخبطخ ثآثبء -   (2006 غشج 17 ) 1427 رجب 22 الصادر فً 1504.06البحري رقن 

أطُبف انًبعض األطٍهخ انًعذح نالَغبل ٔانًغزٕسدح ، 



« Murciana - granadina - Malaguena, Alpine, Saanen, Canarienne » 

؛  "انزٍظ"ٔانزكش انًغًى " انًعضاح"األَثى انًغًبح : اندُظ 1 -

انغٍ ؛ 2 -

 شٓشا ؛ 15 أشٓش إنى 7: اإلَبس  *

 . شٓشا18 أشٓش إنى 10: انزكٕس  *

 : يعبٌٍش رشثٍخ انذٔاخ3ٍ -

 كٍهٕغشايب نهزكٕس ؛ 35 كٍهٕغشايب نإلَبس 30ٔال ٌمم عٍ : انٕصٌ  *

ٌدت أٌ ٌكٌٕ نهزكٕس ٔاإلَبس آثبء ٔأخذاد يمٍذٌٔ فً كزت األَغبة انًٕضٕعخ نألطُبف األطٍهخ انًعٍُخ ثبأليش  *

ٔانًثجزخ طسزٓب ثشٓبدح األطم انًغهًخ يٍ لجم اندٓبد انًخزظخ فً انجهذ انًُشؤ ٔانًزضًُخ نهًعطٍبد انًزعهمخ ثطبلخ إَزبج 

؛  (يزٕعظ إَزبج انسهٍت َٔغجخ انًٕاد انضثذٌخ ٔانًسزٌٕخ عهى األصٔد)اَثبء ٔاألخذاد 

أة انزكٕس ٔاإلَبس ٌدت أٌ ٌشاص ثظٕسح سعًٍخ أٔ ٌكٌٕ فً طٕس انشٌبصح ثًشٍش إٌدبثً فًٍب ٌزعهك ثئَزبج انسهٍت  *

 .َٔغجخ انًٕاد انضثذٌخ أٔ انًسزٌٕخ عهى األصٔد

 : طبلخ إَزبج اَثبء4 -

 أٌبو 210ٌدت أٌ ركٌٕ ألطُبف انًبعض انًغزٕسدح انًعذح نالَغبل أو أَزدت خالل فزشح األنجبٌ األٔنى انجبنغ يزٕعظ يذرٓب 

 : كًٍبد ال رمم عٍ انكًٍبد انًجٍُخ فً اندذٔل انزبنً عٕاء فًٍب ٌخض اإلَبس أٔ فًٍب ٌخض انزكٕس

 

 اَزبج االو يٍ انسهٍت االطُبف األطٍهخ

 انزكٕس اإلَبس
 

Murciana - granadina 500 700 

Malaguena 500 700 

Canarienne 500 600 

Saanen 700 900 

Alpine 600 800 

 

 .إنى انكًٍبد انًجٍُخ أعالِ عٍ فزشاد األنجبٌ انثبٍَخ ٔيب ثعذْب% 20ًٌكٍ أٌ رضبف َغجخ 

ٌدت أٌ رشزًم انٕثٍمخ انزً رشافك كم زٍٕاٌ يغزٕسد ٔيعذ نالَغبل عهى شٓبدح األطم انًجٍُخ فٍٓب انًعبٌٍش ٔطبلبد 5 -

 . أعال4ِ 3ٔ 2ٔ 1ٔاإلَزبج انًسذدح فً انجُٕد 

بقرار لوزٌر الفالحت والخٌوٍت  وعذلج وحووج  ( 1995 دٌسوبر 28 ) 1416 شعباى 6  الصادر فً 3029.95عذلج بقرار رقن ) 4الوادة 

رسذد كًب ٌهً يعبٌٍش رشثٍخ أطُبف انخٍٕل -   (2006 غشج 17 ) 1427 رجب 22 الصادر فً 1504.06القروٌت والصٍذ البحري رقن 

 : انًعذح نالَغبل ٔانًغزٕسدح

انزكٕس ٔاإلَبس انًؤْهخ نالَغبل ؛ : اندُظ 1 -

 .ألم يٍ عجع عُٕاد: انغٍ 2 -

 .ٌدت أٌ ركٌٕ يٍ طُف أطٍم ٔأٌ رشافمٓب انشٓبداد ثبنًُشؤ انزً رغهًٓب انغهطبد انًخزظخ فً انجهذ انًُشؤ3 -

 .ٌغُذ إنى يذٌش رشثٍخ انًٕاشً رُفٍز ْزا انمشاس انزي ٌُشش فً اندشٌذح انشعًٍخ: 5الوادة 

 

 .(1994 هارش 8 )1414 هي رهضاى 25وحرر بالرباط فً 
 . عبذ العسٌس هسٌاى بلفقٍهوزٌر الفالحت واالسخثوار الفالحً،

 


