
مرسوم رقم 2.08.404 صادر في 6 ذي الحجة 1429 )5 ديسمبر 2008( المتعلق بتركيبة وكيفية عمل 

 .اللجنة الوطنية للعالمات المميزة للمنشأ والجودة

 

 (4499ص ، 25/12/2008 بتاريخ  5694رقم    ج ر)

 ،الوزير األول

والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفالحية  المتعلق بالعالمات المميزة للمنشأ 25-06بناء على القانون رقم 

ماي  23) 1429من جمادى األولى  17بتاريخ 56-08-1  والبحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

 منه ؛ 19و 17( ، والسيما المادتين 2008

 

 ،(2008أكتوبر  20) 1429من شوال  20المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ  وبعد دراسة هذا

 

 : ما يليرسم 

 

 

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفالحة ، اللجنة الوطنية للعالمات المميزة للمنشأ : المادة األولى

بالعالمات المميزة للمنشأ والجودة المتعلق  25-06من القانون رقم  17والجودة المنصوص عليها في المادة 

 17بتاريخ   1.08.56 للمواد الغذائية والمنتوجات الفالحية والبحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

 .( المشار إليه أعاله2008ماي  23) 1429من جمادى األولى 

 

سلطة تولى الت: (1316، ص 81/20/2120بتاريخ  2966ج ر رقم  8/20/0212بتاريخ  .939.202)تم تغييرها وتتميمها بالمرسوم رقم  2المادة 

من  17المادة  طبقا ألحكام ،تتألفالتي رئاسة اللجنة الوطنية و ابالفالحة أو من ينوب عنه ةالمكلفالحكومية 

 :اآلتي بيانهم عضاءاأل، من  25-06رقم  سالف الذكرالقانون ال

 فيما يخص ممثلي اإلدارة: -1

  الفالحةلقطاع بالنسبة : 

 ؛يمثلهأو من  تنمية سالسل اإلنتاجمدير  - 

 ؛يمثلهأو من  اإلستراتيجية و اإلحصائياتمدير  - 

 ؛يمثلهأو من  التعليم و التكوين والبحثمدير  - 

 ؛يمثلهأو من  والمناطق الجبليةتنمية المجال القروي مدير  - 

 يمثله.أو من  الشؤون اإلدارية والقانونيةمدير  - 

   الصيد البحريلقطاع بالنسبة:  

 ؛يمثلهالبحري أو من الصيد مدير صناعات  - 

 يمثله.البحري أو من الصيد مدير  - 

  لقطاع المياه والغابات:بالنسبة  

 ؛يمثلهأو من  التنمية الغابويةمدير  - 

 يمثله.أو من  محاربة التصحر وحماية الطبيعةمدير  - 
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  المكلف بالتجارة للقطاع بالنسبة: 

 ؛يمثلهأو من  حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودةمدير  - 

 يمثله.أو من  التجارة الداخلية والتوزيعمدير  - 

  الصحة لقطاعبالنسبة : 

 يمثله.أو من مدير األوبئة ومحاربة األمراض  -  

 فيما يخص ممثلي المؤسسات العمومية المعنية: -2

 ؛يمثلهأو من  العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةمدير ال - 

 ؛يمثلهأو من  العام للمكتب الوطني لالستشارة الفالحيةمدير ال - 

 ؛يمثلهأو من  العام لوكالة التنمية الفالحيةمدير ال - 

 ؛يمثلهأو من العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان مدير ال - 

 ؛يمثلهأو من العام للوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء البحرية مدير ال - 

 ؛يمثلهأو من للملكية الصناعية والتجارية للمكتب المغربي العام مدير ال - 

 يمثله.أو من العام لوكالة النباتات العطرية والطبية مدير ال - 

 فيما يخص ممثلي المؤسسات العلمية المعنية: -3

 ؛يمثلهأو من  للبحث الزراعيالمعهد الوطني مدير  - 

 يمثله.أو من  المعهد الوطني للبحث في الصيد البحريمدير  - 

 فيما يخص ممثلي التنظيمات المهنية: -4

 ؛الغرف الفالحية بالمغرب مثل عن جامعةم - 

 ؛ممثل عن فدرالية غرف الصيد البحري - 

 نتوج موضوع طلب االعتراف.مممثل عن الهيئة بين المهنية للفالحة أو للصيد البحري المعنية بال - 

 

بناء على اقتراح  ،بالفالحةبقرار للسلطة الحكومية المكلفة المهنية المعنية  و التنظيماتعين األعضاء ممثلي

باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يحضر أشغال اللجنة بصفة دائمة ممثل الكنفدرالية . ة التي ينتمون إليهائمن الهي

 .المغربية للفالحة والتنمية القروية

 

 .مهمة كتابة اللجنة الوطنية تنمية سالسل اإلنتاجتتولى مديرية 

 

تقوم اللجنة : (1316، ص 81/20/2120بتاريخ  2966ج ر رقم  8/20/0212بتاريخ  .939.202 )تم تغييرها وتتميمها بالمرسوم رقم 3المادة 

  :الوطنية بإعداد والمصادقة على قانون داخلي يحدد كيفية عملها، خاصة ما يتعلق بـ

 والية كتابة اللجنة الوطنية؛   -

 شروط وكيفية تسيير أشغالها ووثيرة انعقاد اجتماعاتها ؛ -

 ؛ اختصاصات اللجان الفرعية وكيفيات سير عملها -

 ؛شروط إحداث اللجان التقنية المختصة وحلها، وكيفيات سير عملها -

 .الصيغ التي تبدى من خاللها اآلراء بشأن الملفات المطروحة عليها -

 

 .يصادق على النظام الداخلي بموجب قرار للوزير المكلف بالفالحة



 

المرسوم إلى وزير الفالحة والصيد البحري ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من يسند تنفيذ هذا  :4المادة 

 .تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

 

 

 

 

 

 

 (2008بر يسمد 5) 1429ذي الحجة  6، في وحرر بالرباط

 عباس الفاسي، وزير األول

 وقعه بالعطف : 

  ، عزيز أخنوشزير الفالحة والصيد البحريو


