
 8 )1419 من جمادى اُخرة 16ادر فٌ ص1955.98 قرار لوزٍر الفالحت والتنمَت القروٍت والصَذ البحرً رقم 

. ٍتعلق بالشروط العامت إلنتاج الخمور راث التسمَت األصلَت المراقبت (1998أكتوبر 

 

وزٍر الفالحت والتنمَت القروٍت والصَذ البحرً،  

رؼهك تانضخش ػٍ انغش ٙف انثؼائغ انظادس ترُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى 13.83تُاء ػهٗ انمإٌَ سلى   1.83.108 اًن

 ؛  (1984 أكرٕتش 5 )1405 يسشو 9تراسٚخ 

شعٕو سلى  ترُظٛى طُاػح انخًٕس ٔإيغاكٓا  (1977 أغغـظ 12 )1397 يٍ شؼثاٌ 25 انظادس ٙف 2.75.321ٔػهٗ اًن

 يُّ ؛  (ب) 11ٔذشٔٚدٓا ٔاالذداس فٛٓا، كًا ٔلغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ ٔالعًٛا انفظم 

( 1977أغغـظ 15)  1397 يٍ شؼثا28ٌ انظادس ٙف 869.75ٔػهٗ لشاس ٔصٚش انفالزح ٔاإلطالذ انضساػٙ سلى 

 ترسذٚذ َظاو انرغًٛاخ األطهٛح نهخًٕس، كًا ٔلغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ ؛ 

درًؼح تراسٚخ  ؿُٛح نغشاعح انكشٔو اًن ،  (1998 يا٘ 19 )1419 يٍ يسشو 22ٔتؼذ اعرـالع سأ٘ انهدُح إن

 

 : قرر ما ٍلٌ

 

ٍُٓٛٛ : األولي المادة  شالثح نهخًٕس انرٙ ٚرى الرشاذ ششٔؽ إَراخٓا يٍ لثم اًن ٚؼٓذ تاالػرشاف تانرغًٛح األطهٛح اًن

سذثح تًٕخة انفظم  ؿُٛح نغشاعح انكشٔو اًن ؼٍُٛٛ، إٗن انهدُح إن ّ أػالِ سلى 12اًن شاس إٛن شعٕو اًن  2.75.321 يٍ اًن

كهف تانفالزح ٚسذد . (1977 أغغـظ 12 )1397 يٍ شؼثاٌ 25انظادس ٙف  ٔٚذسج ْزا االػرشاف ٙف لشاس نهٕصٚش اًن

ؼُٛح غازح اًن غازح اندغشافٛح نهرغًٛح ٔرنك تزكش اندًاػاخ أٔ أخضاء اندًاػاخ انرٙ ذرأنف يُٓا اًن ًٔٚكٍ ذؼٍٛٛ . تذلح اًن

غازح، يغ يشاػاج ششٔؽ إَراخٛح خاطح أٔ أكثش زظشا يٍ "يُاتد يسهٛح"ٔذسذٚذ يضدسػاخ أٔ  ، ٙف َـاق ْزِ اًن

شالثح رؼهمح تانرغًٛح األطهٛح اًن   .انششٔؽ اًن

غًٕذ تٓا إلَراج : 2المادة  ٌ انخًشج ٔٚزكش أٚؼا الئسح انكشٔو اًن ا ٚثٍٛ كم لشاس يرؼهك ترغًٛح أطهٛح يشالثح نٌٕ أٔ إٔن

ٌ الرؼٗ انسال زكٕسج ٔكزنك َغثح كم طُف يٍ انكشٔو إ كًا ٚشٛش انمشاس إٗن انؼًش انز٘ ذظثر . خًش ٚسًم انرغًٛح اًن

٘ ذغًٛح أطهٛح يشالثح ؼح أسع لادسج . فّٛ كشيح فرٛح يا لادسج ػهٗ إَراج خًش ر ٔذفمذ انسك ٙف زًم ْزِ انرغًٛح كم ـل

٘ ذغًٛح أطهٛح يشالثح ٔنكُٓا ذسرٕ٘ ػهٗ كشٔو يغًٕذ تٓا ٔأخشٖ غٛش يمثٕنح ٔال ٚدٕص أل٘ ػٛؼح . ػهٗ إَراج خًش ر

ٌ ذُرح خًشا را ذغًٛح أطهٛح يشالثح   .ذُثد فٛٓا كشٔو ْدُٛح أ

سهٛح: 3المادة  ٘ ذغًٛح أطهٛح يشالثح، ٚدة إَراخّ يٍ غهح انؼُة ٔفك انؼاداخ اًن نظُغ انخًٕس راخ . إلػذاد خًش ر

غرًشج  ؼاطش راخ انسشكح اًن ٌ ذؼش تدٕدذٓا، كاعرؼًال اًن شالثح، ال ٚدٕص اعرؼًال يؼذاخ يٍ شأَٓا أ انرغًٛح األطهٛح اًن

  .ٔانهٕانة اناليُرٓٛح

ٌ ٚظُغ يُٓا انخًش ٙف ألثٛح يدٓضج تأَظًح نهرثشٚذ ٔيضٔدج  ٌ ذدًغ يساطٛم انؼُة ٙف طُادٚك راخ ثمٕب ٔأ ٚدة أ

  .تأخٓضج ال ذرؼشع نهظذأ أٔ يا ًٚاثهٓا

فّ ػُذ تهٕغّ ذًاو َؼدّ: 4المادة  ٌ ذكٌٕ غهح انؼُة يكَٕح يٍ ػُة ذى ـل ٔكم كًٛح يٍ انؼُة ذسؼش إٗن انمثٕ . ٚدة أ

ٌ ذكٌٕ غُٛح ب    . غشايا يٍ انغكش كمذس أدَٗ نكم نرش يٍ عالفح انؼُة187ٚدة أ

( 315ص ، 04/02/1999 بتارٍخ  4662  رقم   ج ر)



سرٕٚح ػهٛٓا، ْٔٙ يكرغثح تانُغثح نهخًٕس  ثٛؼٙ تًادج انغكش ٔكزنك َغثح انكسٕل اًن ٚسذد نكم ذغًٛح لذس غُاْا األدَٗ اـن

  .اندافح أٔ يكرغثح ٔكايُح فًٛا ٚخض انخًٕس انؼزتح

 أػالِ، فئٌ عالفاخ انؼُة ٔانخًٕس ذغرفٛذ يٍ كافح 3يا ػذا ٙف زانح انرُظٛض ػهٗ أزكاو يخانفح طادسج ؿثما نهًادج 

زكٕس أػالِ سلى  شعٕو اًن ُظٕص ػهٛٓا ٙف اًن رؼهمح تؼهى انخًٕس اًن ًاسعاخ اًن  يٍ شؼثاٌ 25 انظادس ٙف 2.75.321اًن

  .تاعرثُاء انكثافح (1977 أغغـظ 12 )1397

كهف تانفالزح، تالرشاذ يٍ انهدُح  إال أَّ ، ٙف انغُٕاخ انرٙ ذشٓذ َمظا يهسٕظا ٙف يسظٕل انؼُة ، ًٚكٍ نهٕصٚش اًن

ثٛؼٙ تانغكش انز٘ ذسرٕ٘ ػهّٛ انرغًٛح ، ٙف زذٔد  ٌ ٚغًر ترخفٛغ َغثح انغُٗ األدَٗ اـن ؿُٛح نغشاعح انكشٔو، إيا أ  8إن

كرغثح ٙف زذٔد  ازذ ٔذخفٛغ َغثح انكسٕل اًن ٌ تاإلغُاء تٕاعـح عالفح انؼُة % 0,5غشاو نهرش إن يٍ انسدى ، ٔإيا اإلر

ؼذل ٙف زذٔد  شكض اًن شكض أٔ تٕاعـح عالفح انؼُة اًن شكضج يُثثمح يٍ . يٍ انسدى% 1اًن ٌ ذكٌٕ عالفح انؼُة اًن ٔٚدة أ

شالثح سؼشج . َفظ انرغًٛح اًن سرٕٚح ػهٛٓا كًٛاخ انؼُة اًن ٔفٙ كهرا انسانرٍٛ ، ًٚكٍ ذخفٛغ َغثح انغُٗ األدَٗ تانغكش اًن

شالثح إٗن  ؼذج نظُغ انخًٕس انثٛؼاء راخ انرغًٛح األطهٛح اًن   . غشايا نهرش يٍ عالفح انؼُة178إٗن انمثٕ ٔاًن

ٛكرٕ : 5المادة  ازذ ٔإيا تؼذد آن ٌ ذسذد نكم ذغًٛح يشدٔدٚح لظٕٖ ًٚكٍ انرؼثٛش ػُٓا إيا تٕصٌ انؼُة نهٓكراس إن ٚدة أ

ازذ كراس إن ٌ انسك ٙف انرغًٛح تانُغثح إٗن . نرشاخ يٍ انخًش انرٙ ُٚردٓا آن سذدج إٗن فمذا ٘ كم ذدأص نهًشدٔدٚح اًن ٔٚؤد

ؿُٛح نغشاعح انكشٔو ٔرنك تؼذ انرسمك يٍ  ؼُٛح إال أَّ ًٚكٍ يُر اعرثُاءاخ فشدٚح تالرشاذ يٍ انهدُح إن انؼٛؼح انفالزٛح اًن

ٌ ذٕخّ ؿهثاخ االعرثُاء لثم . خٕدج انغهح ٔازرشاو ششٔؽ اإلَراج   . َٕفًثش يٍ عُح انمـاف10ٔٚدة أ

شالثح، ػهٗ: 6المادة  ٌ ذرٕفش انمـغ األسػٛح انرٙ ٚـانة أطساتٓا تانرغًٛح األطهٛح اًن  :  ٚدة أ

ازذ ؛  - كراس إن  كثافح دَٛا نألغشاط ٙف آن

ٌ الرؼٗ انسال -  .أعهٕب خاص ٙف ذؼٓذ انكشٔو العًٛا فًٛا ٚخض َٕع انرشزٚة ٔانش٘ انركًٛهٙ إ

غازح راخ انرغًٛح : 7المادة  شالثح َفغٓا أٔ ٙف اًن غازح راخ انرغًٛح األطهٛح اًن ٌ ذرى طُاػح انخًش إيا داخم اًن ٚدة أ

ؼًَٕح انرٙ ْٙ يٕخٕدج ٙف َـالٓا   .األطهٛح اًن

ؼُٛح ذظشٚسا تُٛرٓى : 8المادة  ٌ ٕٚخٕٓا إٗن يظهسح صخش انغش اًن شالثح أ ٘ انرغًٛح األطهٛح اًن ٚدة ػهٗ يُردٙ انخًش ر

شالثح ٔرنك  ـانثح تانرغًٛح األطهٛح اًن ٌ ٕٚخٕٓا َغخح يٍ ْزا 15ٙف اًن  ٕٚيا لثم افرراذ يٕعى انمـاف، ٔػهٛٓى أٚؼا أ

شكضٚح نمغى صخش انغش ظهسح اًن   .انرظشٚر إٗن اًن

ٓا نٌٕ انخًش ٔٔصٌ انؼُة  ـانثح تانرغًٛح يٕػسٍٛ تانُغثح إٛن ٔػهٛٓى، ػُذ ذسشٚش انرظشٚر تانغهح انرٙ زظهْٕا، اًن

ُرٕج ٔكزنك ػشائش انكشو مـٕف أٔ زدى انخًش اًن ُردح نهخًٕس . اًن غازح ٔانكشٔو اًن ٔػهٛٓى تاإلػافح إٗن رنك، ركش اًن

ؼح يٍ اعرغالنٛرٓى شالثح تانُغثح نكم ـل   .راخ انرغًٛح األطهٛح اًن

ٌ ٚسشس نسغاب انثائغ، ػُذ اشرشاء غهح انؼُة يُّ، ذظشٚسا تانغهح اندضئٛح، ٕٚلؼّ  رؼاؿٙ نظُاػح انخًش أ ػهٗ انراخش اًن

ّ ٙف انفمشج أػالِ شاس إٛن   .انثائغ ، ٔٚرؼًٍ انثٛاَاخ اًن

ّ : 9المادة  شاس إٛن ُظٕص ػهٛٓا ٙف انمشاس اًن غـشج اًن شالثح ٔفك اًن ـانثح تانرغًٛح األطهٛح اًن ٚرى اػرًاد انخًٕس اًن

 .(1977أغغـظ  15 )1397 يٍ شؼثاٌ 28 انظادس ٙف 869.75أػالِ سلى 

ؼًَٕح أٔ كخًٕس ػادٚح  ٌ تثٛغ انخًٕس ذسد انرغًٛح األطهٛح اًن ٌ ٚمشس إػـاء اإلر ٔفٙ زانح سفغ يُر االػرًاد، ًٚكٍ أ

سذدج لإََٛا ٔكاَد لاتهح نهرغٕٚك ٔذغٛش انغدالخ ٔانرظاسٚر تانغالل نررُاعة يغ ْزِ  إرا كاَد ذغردٛة نهظفاخ اًن

  .انسانح

ٌ ٚمشس ذخفٛغ سذثح خًش يا يٍ : 10المادة  ٘ ذغًٛح أطهٛح يشالثح"ٚدٕص أل٘ يُرح أٔ ذاخش أ ٘ "إٗن " خًش ر خًش ر

ٌ ٚكٌٕ ْزا انخًش يغردٛثا نهظفاخ انرٙ زذدْا " ذغًٛح أطهٛح يؼًَٕح أٔ ُٚضل دسخرّ فٛظثر خًشا ػادٚا، ششٚـح أ

ٌ ٚغدم رنك تانراٙن ٙف انرظشٚر تانغهح ٔانغدالخ تانُغثح نهًُردٍٛ ٔانرداس طاَؼٙ انخًش  انمإٌَ ٔكاٌ لاتال نهرغٕٚك ٔأ

  .أٔ ٙف انغدالخ فمؾ إرا ذؼهك األيش ترداس



٘ ذغًٛح أطهٛح يشالثح إرا ذثٍٛ أَّ نى  ٌ ذأيش ترخفٛغ دسخح خًش ر شالثرٓا، أ ظانر صخش انغش، ػُذ يضأنرٓا ًن ًٚكٍ ًن

زاق أٔ انشائسح ٔرنك ٔفك يغـشج عٛرى ذسذٚذْا تًمشس ٔصاس٘ ؼاٚٛش انهٌٕ أٔ انظفاء أٔ اًن   .ٚؼذ ٚغردٛة ًن

ا أٔ ػشػٓا نهثٛغ أٔ : 11المادة  غرٓهكٍٛ أٔ إسعآن ا ترغًٛح أطهٛح يشالثح إٗن اًن ال ٚدٕص ذمذٚى انخًٕس انرٙ اػرشف ٓن

زكٕسج يظسٕتح تئشاسج ٌ ذكٌٕ انرغًٛح اًن ٌ أ يكرٕتح تسشٔف تاسصج خذا ػهٗ  (ذغًٛح أطهٛح يشالثح "AOC" ) تٛؼٓا دٔ

خرهفح   .اإلػالَاخ ٔانُششاخ اإلشٓاسٚح ٔانهظائك ٔانفاذٕساخ ٔاألٔػٛح اًن

ٌ خًشا ٚسك نّ زًم ذغًٛح يشالثح ، ٙف زٍٛ أَّ ال : 12المادة  شرش٘ أ ًُٚغ اعرؼًال أ٘ إشاسج أٔ ػاليح يٍ شأَٓا إٚٓاو اًن

  .ذرٕفش فّٛ كافح انششٔؽ انرٙ ٚسذدْا لشاس انرغًٛح

شالثح انرمُٛح ٔصخش انغش: 13المادة  ثاذاخ ٔاًن   .ٚغُذ ذُفٛز ْزا انمشاس انز٘ ُٚشش ٙف اندشٚذج انشعًٛح إٗن يذٚش ٔلاٚح اُن

 

 

 

 

 ( 1998 أكتوبر 8 )1419 من جمادى اُخرة 16وحرر بالرباط فٌ 

  .الحبَب المالكٌوزٍر الفالحت والتنمَت القروٍت والصَذ البحرً، 

 


