
في  (1989 سبتمبر 20 )1410 مه صفر 18صادر في  1612.89قرار لوزير الفالحت واإلصالح السراعي رقم 

. (الفرواز)شأوالتذابير الواجب اتخارها لمحاربت داء لقاع الىحل 

 

وزير الفالحت واإلصالح السراعي، 

ؼخبش بًثابت قإٌَ ٚخؼهق  (1977 سبخًبش 19 )1397 شٕال 5بخاسٚخ  1.75.292بؼذ اإلطالع ػهٗ انظٓٛش انششٚف سقى  اًن

ؼذٚت كًا ٔقغ حغٛٛشِ بانقإٌَ سقى  انظادس بخُفٛزِ  7.79باحخار انخذابٛش انكفٛهت بذًاٚت انذٕٛاَاث انذاجُت يٍ األيشاع اًن

٘ انذجت 17بخاسٚخ  1.79.224انظٓٛش انششٚف سقى    ؛(1979 َٕفًبش 8 )1399 يٍ ر

ذم ؛1934 ُٚاٚش 5ٔػهٗ انقشاس انظادس ٙف  ؼذٚت انخٙ حظٛب اُن ذاسبت األيشاع اًن اجب احخارْا ًن   ٙف شأٌ انخذابٛش إن

انٛت،  ٔبؼذ اسخطالع سأ٘ ٔصٚش اًن

 

 : قرر ما يلي

 

ذانٍٛ: المادة األولى ُادم ٔحذذٚذْا إجباس٘ بانُسبت إٗن جًٛغ اُن ظانخ انبٛطشٚت بئدظاء اًن  .قٛاو اًن

زكٕسة خالل  ظانخ انبٛطشٚت، ٔحباشش انفذٕص اًن ُادم صٚادة ػهٗ رنك إٗن فذٕص طذٛت سُٕٚت حجشٚٓا اًن ٔحخؼغ اًن

شٓش٘ ُٚاٚش ٔفبشاٚش، ٔحؤخز ػُٛاث ٔحشسم إٗن يخخبشاث انخذانٛم ٔاألبذاد انبٛطشٚت قظذ فذظٓا ٔانكشف ػٍ داء نقاع 

ذم  ذال. (الفشٔاص)اُن شسهت ٙف َسخخٍٛ حسهى إدذاًْا إٗن اُن ظانخ انبٛطشٚت اًن  .ٔحٕجّ َششاث انخذهٛم إٗن اًن

ٌ ٚذٙن خالل شٓش دٚسًبش يٍ كم سُت ػهٗ أبؼذ حقذٚش بئقشاس ٚخؼهق بًٕقغ يُادّه إٗن : 2المادة  ٚجب ػهٗ كم َذال أ

ؼُٛت، كًا ٚجب اإلدالء بئقشاس يقابم ٔطم فًٛا ٚخض إقايت  ظانخ انبٛطشٚت اًن ذهٛت نهؼًانت أٔ اإلقهٛى، ٔإٗن اًن انسهطاث اًن

 .كم يُذهت جذٚذة أٔ حغٛٛش يٕقغ يُذهت قذًٚت ٔرنك خالل أجم ال ٚخجأص شٓشا

ذم : 3المادة  ؼخبش بًثابت  (الفشٔاص)ػُذيا ٚقغ اإلقشاس بئطاباث بذاء نقاع اُن ّ أػالِ اًن شاس إٛن ٔفقا نهظٓٛش انششٚف اًن

ٌ ٚخخز ٙف انذال باقخشاح يٍ سئٛس  (1977 سبخًبش 19 )1397 شٕال 5بخاسٚخ  1.75.292قإٌَ سقى  ٚجب ػهٗ انؼايم أ

زكٕسة  ظابت داخم انؼًانت أٔ اإلقهٛى، ٔحؼى انذائشة اًن ٕاشٙ قشاسا باإلػالٌ ػٍ اإلطاباث ٔحذذٚذ انذائشة اًن حشبٛت اًن

 .يُطقت نهذجض ٔيُطقت نهًشاقبت

ُذهت انخٙ ثبخج إطابخٓا بانذاء  .ٔحشًم يُطقت انذجض يجًٕع اًن

ذٛطت بًُطقت انذجض ٙف دذٔد َظف قطش ٚبهغ ػششٍٚ  اقؼت داخم انذائشة اًن شاقبت يجًٕع األساػٙ إن ٔحشًم يُطقت اًن

 .(20)كٛهٕيخشا 

ذم : 4المادة  ُظٕص  (الفشٔاص)كم يُذهت ثبخج إطابخٓا بذاء نقاع اُن شاقبت انظذٛت انبٛطشٚت اًن ٌ حخؼغ نخذابٛش اًن ٚجب أ

ؼخبش بًثابت قإٌَ سقى  ّ أػالِ اًن شاس إٛن  سبخًبش 19 )1397 شٕال 5بخاسٚخ  1.75.292ػهٛٓا ٙف انظٓٛش انششٚف اًن

ُادم انخٙ حظٓش ٙف 4ٔالسًٛا انفظم  (1977 ذم % 30 يُّ، أيا اًن يٍ خالٚاْا أػشاع سشٚشٚت ٔاػذت نذاء نقاع اُن

هذقت بٓا ؼذاث اًن كاٌ، ٔحطٓٛش اًن فٛاث فٛجب إحالفٓا فٕسا بانُاس ٙف ػٍٛ اًن شحفؼت يٍ إن سب اًن  .ٔالسًٛا بؼغ اُن

ذم  شاقبت ػٍ يشكض الَخشاس داء نقاع اُن ٕجٕد ٙف يُطقت انذجض  (الفشٔاص)ٔإرا ٔقغ انكشف ٙف يُطقت اًن شكض اًن غٛش اًن

شاقبت اقؼت داخم يُطقت انذجض ٔكزا األثٕال انخائٓت ٙف يُطقخٙ انذجض ٔاًن ُادم إن ٌ حخهف بانُاس جًٛغ اًن  .ٔجب أ

 (718ص ، 18/04/1990بتاريخ    4042    رقم   ج ر)                 



ؼًٕسة داخم يُطقت انذجض أٔ خاسجٓا كًا ًُٚغ بٛغ ٚؼاسٛب األثٕال ٔانشٓاد : 5المادة  ُادم اًن ذم أٔ اًن ًُٚغ َقم أثٕال اُن

ظابت ُادم اًن سخخذيت ٙف اًن ُادم ٔاألٔاَٙ اًن  .ٔاًن

ُادم حذج قٛذ انشٓاداث انظذٛت انخٙ ٚذشسْا  ُاطق انخٙ ثبخج ساليخٓا يٍ انذاء بُقم اًن ػهٗ أَّ ًٚكٍ انقٛاو ٙف اًن

قم ُذهت داخم انخًست ػشش ٕٚيا انسابقت نؼًهٛت اُن فخش بؼذ فذض اًن  .انبٛطش٘ اًن

ؼهٕياث انخانٛت زكٕسة يذشسة ٙف َسخخٍٛ اًن ٌ حخؼًٍ أطٕل انشٓاداث اًن  : ٔٚجب أ

 اإلسى انؼائهٙ ٔانشخظٙ ؛ -

انك ؛ - ٌ اًن  ػُٕا

ُشأ ؛ -  إقهٛى ٔجًاػت اًن

ّ ؛ - خٕجّ إٛن ٌ انذقٛق نهًكاٌ اًن  اإلقهٛى ٔانجًاػت ٔانؼُٕا

ُادم ؛ -  ػذد اًن

 .سقى انخؼشٚف -

ذم  خٕجّ يُٓا سهًٛت يٍ داء نقاع اُن ُذهت اًن ٌ اًن ٌ حثبج انشٓادة أ  (.الفشٔاص)ٔٚجب أ

ادة : 6المادة  ُظٕص ػهّٛ ٙف اًن ٌ حخؼغ صٚادة ػهٗ انفذض انطبٙ انسُٕ٘ اًن اقؼت داخم يُطقت انذجض ٚجب أ ُادم إن اًن

ذانت، ٔحٕجّ ػُٛاث يُٓا إٗن  سخخذيت ٙف اُن ؼذاث اًن ؼًٕسة ٔاًن ُادم اًن األٔٗن أػالِ إٗن فذٕص أخشٖ حجش٘ ػهٗ اًن

 .يخخبشاث انخذانٛم ٔاألبذاد انبٛطشٚت قظذ حذهٛهٓا

فخشٍٛ زكٕسة حذج يسؤٔنٛت انبٛاطشة اًن ظانخ انبٛطشٚت بجًٛغ انفذٕص اًن  .ٔحقٕو اًن

ؼانجت ٔقائٛت بٕاسطت يٕاد يؼخًذة يٍ قبم يذٚشٚت : 7المادة  اقؼت داخم يُطقت انذجض ًن ُادم إن ٌ حخؼغ جًٛغ اًن ٚجب أ

فخش ٕاشٙ ٔحذج يسؤٔنٛت انبٛطش٘ اًن  .حشبٛت اًن

ذانٌٕ انزٍٚ أحهفج يُادهٓى حؼٕٚؼا قذسِ : 8المادة  ْى ػٍ كم خهٛت ػظشٚت 400ًُٔٚخ اُن  دسًْا ػٍ كم خهٛت 150 دس

 .حقهٛذٚت

ٕاشٙ ذٚشٚت حشبٛت اًن خخبش انخابغ ًن ٌ حؼاف إٗن يهف انخؼٕٚغ انشٓادة انظذٛت َٔسخت يٍ َخائج حذانٛم اًن  .ٔٚجب أ

خخزة ٙف يُطقت انذجض بؼذ يشٔس : 9المادة  ٕاشٙ ػٍ سفغ انخذابٛش انظذٛت اًن ٚؼهٍ انؼايم باقخشاح يٍ يذٚشٚت حشبٛت اًن

ذم  زكٕسة (الفشٔاص)ثالد سُٕاث ػهٗ اكخشاف آخش إطابت بذاء نقاع اُن ُطقت اًن  .ٙف اًن

ٕاشٙ حُفٛز ْزا انقشاس انز٘ ُٚشش ٙف انجشٚذة انشسًٛت: 10المادة   .ٚسُذ إٗن يذٚش حشبٛت اًن

 

 

 

 

 (.1989 سبتمبر 20 )1410 مه صفر 18وحرر بالرباط في 

 .عثمان الذمىاتي وزير الفالحت واإلصالح السراعي،

 


