
ٌٌاٌر 23) 1416 رهضاى 2صادر فً  2927.95 قرار لوزٌر الفالحت واالستثوار الفالحً رقن ٌتعلق بالشروط ( 1996 

 الصحٍت الستٍراد بعض الحٍواًاث الحٍت وبعض الوٌتجاث هي أصل حٍواًً

 

 (260، ص 1996 فثغاٚغ 15 تراعٚز    4352  عقى ع. ج)

 

 ،وزٌر الفالحت واالستثوار الفالحً

ُرجاخ  24.89 تُاء ػهٗ انقإٌَ عقى ٕاص انذٕٛاَٛح ٔاًن رؼهق تاذشاط ذضاتٛغ طذٛح تٛطغٚح ػُض اؿرٛغاص تؼغ انذٕٛاَاخ ٔاًن اًن

ٛاِ انؼظتح، انظاصع ترُفٛظِ انظٓٛغ انشغٚف عقى ـرشضيح نرُاؿم انذٕٛاَاخ ٔيُرجاخ انثذغ ٔاًن ٕاص اًن  يٍ أطم دٕٛاَٙ ٔاًن

 ؛ (1993 ؿثرًثغ 10 )1414 يٍ عتٛغ األٔل 22تراعٚز  1.89.230

غؿٕو عقى ّ أػالِ  (1993 أكرٕتغ 12 )1414 عتٛغ اٜسغ 25انظاصع ٙف  2.89.597 ٔػهٗ اًن شاع إٛن نرطثٛق انقإٌَ اًن

اصج  24.89 عقى   يُّ،4ٔالؿًٛا اًن

 

: قرر ها ٌلً 

 

ُظٕص ػهٛٓا ٙف انفقغذٍٛ  :الوادة األولى  اصج  (ج)ٔ  (أ)ذرًى انشغٔؽ انظذٛح اًن ّ أػالِ 3يٍ اًن شاع إٛن غؿٕو اًن  يٍ اًن

ٕاص انرانٛح  (1993 أكرٕتغ 12 )1414 يٍ عتٛغ اٜسغ 25 تراعٚز 2-89-597عقى  ذضصج ٙف اًن  :تاألدكاو انظذٛح اًن

 :ٚغاص، دـة يضنٕل ْظا انقغاع، تـ   :2الوادة 

شظض إلَراج انكراكٛد ؛ " : البٍض الوعد للتحضٍي- "  تٛغ انضٔاجٍ اًن

ـًاج " الكتاكٍج- " شظظح " : كتاكٍج الٍوم"اًن ٕو غٛغ اًن شظظح إلَراج انهذٕو ٔانثٛغ ٔكراكٛد اٛن ٕو اًن كراكٛد اٛن

  غغايا ؛185إلَراج انهذٕو ٔانثٛغ ٔانرٙ ال ٚرؼضٖ ٔػَٓا 

شرظح نرظُٛف انثٛغ دـة انجٕصج ٔانٕػٌ ؛" : هركس التلفٍف- " ا يٍ نضٌ انـهطاخ اًن  يُشأج يغسض ٓن

يجًٕػح يرجاَـح يٍ انثٛغ أٔ انكراكٛد ٚكٌٕ يظضعْا َفؾ يغكؼ انرهفٛف أٔ َفؾ يؤؿـح االؿرغالل " : الحصت- "

ٕافق ألؿثٕع انرهفٛف َٔفؾ انثٛاٌ انشاص تظُف انجٕصج ٔانٕػٌ  .ٔذذًم طُاصٚق ذهفٛفٓا َفؾ ذاعٚز انرهفٛف أٔ انغقى اًن

ـًاج   :3الوادة  ٕو"فًٛا ٚشض انكراكٛد اًن  " :كراكٛد اٛن

ذضصج ٙف انفقغج  هذق ًَٕطجٓا تٓظا انقغاع، إػافح إٗن انثٛاَاخ اًن ٌ ذثثد انشٓاصج انظذٛح، اًن اصج  (أ)ٚجة أ  يٍ 3يٍ اًن

غؿٕو انـانف انظكغ عقى ٌ  (1993 أكرٕتغ 12 )1414 عتٛغ اٜسغ 25انظاصع ٙف  2.89.597 اًن ٕو"أ " كراكٛد اٛن

ـرٕعصج   :اًن

ظانخ انثٛطغٚح انغؿًٛح ٔنى ذـجم فٛٓا أ٘ -  يظضعْا أياكٍ نرغتٛح انضٔاجٍ ذشؼغ تاَرظاو نهًغاقثح انظذٛح انرٙ ذقٕو تٓا اًن

ؼضٚح انرانٛح يُظ يا ٚؼٚض ػٍ  إَفهَٕؼا انطٕٛع ٔيغع كايثٕعٔ ٔيغع ياعك ٔانرٓاب :  أؿثٕػا 12دانح يٍ األيغاع اًن

ؼض٘، ٔجضع٘ انطٕٛع ٔانرٓاب انضياؽ ٔانُشاع انشٕكٙ انظ٘ ٚظٛة  ٕائٛح اًن ؼض٘ ٔانرٓاب انذُجغج ٔانقظثح آن انشؼة اًن

ؼضٚح ٔصاء انـهًَٕٛالخ ٔصاء انؼظٛاخ انكٕنَٕٛح ٔكٕنٛغا انطٕٛع ؛  انطٕٛع ٔاأليغاع انجغثٕيٛح اًن
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ٕع يٍ انذٕٛاَاخ -  دانرٓا انظذٛح جٛضج ٔال ٚظٓغ ػهٛٓا، ٕٚو انشذٍ، أ٘ ػغع يٍ أػغاع األيغاع انرٙ ذظٛة ْظا اُن

 ؛

ح يٍ طاػٌٕ انطٕٛع ٔيٍ يغع َٕٛكاؿرم ؛-   يظضعْا دٕٛاَاخ ؿاًن

كرة انضٔٙن أليغاع انذٕٛاَاخ -  ؼرًضج يٍ نضٌ اًن يهذقح ػض يغع ياعك ٔيغع كايثٕعٔ تهقاداخ ذـرجٛة نهًؼاٚٛغ اًن

ـرؼًهح ٔذٕاعٚز انرهقٛخ ٔطغٚقرّ)  ؛ (ٔذثٍٛ انشٓاصج َٕع انهقاداخ اًن

 أؿاتٛغ قثم ذظضٚغْا تهقاح ٚذرٕ٘ ػهٗ فٛغٔؽ 8يظضعْا دٕٛاَاخ ٔقغ ذهقٛذٓا ػض يغع َٕٛكاؿرم يُظ يا ٚؼٚض ػٍ - 

 ػؼٛف انؼضٖٔ أٔ تهقاح دٙ يٍ انظُف انثطئ انرأثٛغ ؛

 أٔ

أسٕط سالل انثالثح أشٓغ انـاتقح انرظضٚغ يٍ -  يظضعْا دٕٛاَاخ نى ٚرى ذهقٛذٓا ػض يغع َٕٛكاؿرم ٔأؿفغخ ػُٛاخ انضو اًن

 .يٍ انطٕٛع، ػٍ َرٛجح يظهٛح ؿهثٛح% 0,5

ؼض نهرذؼٍٛ   :4الوادة   :فًٛا ٚشض انثٛغ اًن

ذضصج ٙف انفقغج  غفق ًَٕطجٓا تٓظا انقغاع، إػافح إٗن انثٛاَاخ اًن ٌ ذثثد انشٓاصج انظذٛح، اًن اصج  (ج)ٚجة أ  يٍ 3يٍ اًن

غؿٕو عقى ؼض نهرذؼٍٛ(1993 أكرٕتغ 12 )1414 يٍ عتٛغ اٜسغ 25تراعٚز ٙف  2.89.597 اًن ـرٕعص اًن ٌ انثٛغ اًن  :، أ

ظانخ انثٛطغٚح انغؿًٛح، ٔنى ذـجم فٛٓا، يُظ يا ٚؼٚض ػٍ -   12يظضعِ ٔدضاخ نالؿرغالل أٔ يفغساخ ذغاقثٓا تاَرظاو اًن

اعصج تؼضِ   :أؿثٕػا، أ٘ دانح يٍ األيغاع إن

ؼض٘، ٔانرٓاب انذُجغج ٔانقظثح  يغع َٕٛكاؿرم ٔإَفهَٕؼا انطٕٛع ٔيغع كايثٕعٔ ٔيغع ياعك ٔانرٓاب انشؼة اًن

فاطم انفٛغٔؿٙ ٔأيغاع كاليٛضٔػ ٔتاؿرٕعٚهٕػ ٔاأليغاع  ؼض٘ ٔأيغاع ذكاثغ انكغٚاخ انثٛؼاء ٔانرٓاب اًن ٕائٛح اًن آن

ؼضٚح ٔصاء انـهًَٕٛالخ ٔصاء انؼظٛاخ انكٕنَٕٛح ؛  انطفٛهٛح اًن

ذُرجّ صجاجاخ ذى ذهقٛذٓا ػض يغع َٕٛكاؿرم يُظ يا ٚؼٚض ػٍ أعتؼح أؿاتٛغ قثم ذظضٚغْا، تهقاح ٚذرٕ٘ ػهٗ فٛغٔؽ - 

 ػؼٛف انؼضٖٔ أٔ تهقاح دٙ يٍ انظُف انثطٙء انرأثٛغ ؛

 أٔ

أسٕطج يٍ -  يٍ انذٕٛاَاخ، سالل انشٓغٍٚ % 0,5ذُرجّ صجاجاخ نى ٚرى ذهقٛذٓا ػض يغع َٕٛكاؿرم ٔأؿفغخ ػُٛاخ انضو اًن

 .انـاتقٍٛ نراعٚز انرظضٚغ، ػٍ َرٛجح ؿهثٛح

شرثغاخ انثٛطغٚح نهرأكض يٍ   :5الوادة  غغب قظض إجغاء ذذانٛم ٙف اًن ا إٗن اًن ذؤسظ ػُٛاخ يٍ جًٛغ انذظض ػُض ٔطٕٓن

ـرٕعصج ألدكاو ْظا انقغاع ُرجاخ اًن  .يالئًح اًن

ر الفالحت والتٌوٍت القروٌت والصٍد البحري رقنٌتون ب) : الوكررة5الوادة   4829ر رقن  ج – 25/08/2000صادر فً  1063.00 قرار لوزٌ

ـًاج – (2354، ص11/09/2000بتارٌخ  ٕو" فًٛا ٚشض كم ػًهٛح اؿرٛغاص نهكراكٛد اًن ؼض نهرذؼٍٛٔ"" كراكٛد اٛن " انثٛغ اًن

اصج  ؼغفٍٛ ٙف اًن ٌ ٚرٕفغ ػهٗ أياكٍ يؼرًضج يٍ نضٌ انـهطح 2اًن ـرٕعص أ ّ أػالِ، ٚرؼٍٛ ػهٗ اًن شاع إٛن  يٍ انقغاع اًن

غكؼٚح ظكٕعج ألياكٍ ذغتٛح . انظذٛح انثٛطغٚح اًن ؼُٛح يٍ نضٌ انـهطح اًن ظانخ اًن ًُٔٚخ ْظا االػرًاص إثغ ػٚاعج ذقٕو تٓا اًن

. انضٔاجٍ

غفق تٓظا انقغاع  . ذذضص انشغٔؽ انظذٛح انالػيح الػرًاص األياكٍ ٔفقا نضفرغ انرذًالخ اًن

 ترذضٚض انشغٔؽ انرٙ ٚقثم تًٕجثٓا اؿرٛغاص أفغار 1957 أغـطؾ 16ُٚـز قغاع ٔػٚغ انفالدح انظاصع ٙف   :6الوادة 

ـًاج  ٕو"انضجاج اًن غغب" أفغار اٛن ؼض نهرذؼٍٛ إٗن اًن  .ٔانثٛغ اًن



ٕاشٙ ذُفٛظ ْظا انقغاع انظ٘ ُٚشغ ٙف انجغٚضج انغؿًٛح  :7الوادة   .ٚـُض إٗن يضٚغ ذغتٛح اًن

 

ٌٌاٌر 23) 1416 رهضاى 2وحرر بالرباط فً   1996 )

 ، حسي أبو أٌوبوزٌر الفالحت واالستثوار الفالحً

 

هذق تانجغٚضج انغؿًٛح تراعٚز ) هذق تانجغٚضج انغؿًٛح عقى ٔ( 1996 فثغاٚغ 15 )1416 عيؼاٌ 25أَظغ اًن  4829اًن

ٖ اٜسغج 12تراعٚز   .((2000 ؿثرًثغ 11 )1421 جًاص

 

 

 

 



 

 





 



 



 


