
( 1999 مارس 30 )1419 من ري الحجت 12 صادر فً 71.98قرار لىزٌر الفالحت والتنمٍت القروٌت والصٍذ البحري رقم 

. بتنظٍم صناعت الخمىر وحٍازتها وتروٌجها واالتجار فٍها

 

وزٌر الفالحت والتنمٍت القروٌت والصٍذ البحري، 

شعَٛ سلُ  ثزٕظ١ُ طٕبػخ اٌخّٛس ٚإِغبوٙب  (1977 أغغطظ 12 )1397 ِٓ شؼجبْ 25 اٌظبدس ٟف 2.75.321ثٕبء ػٍٝ اٌّ

ٚرش٠ٚدٙب ٚاالردبس ف١ٙب، وّب ٚلغ رغ١١شٖ ٚرز١ّّٗ ؛ 

شعَٛ سلُ  ٌفالزخ  (1989 ١ٔٛ٠ٛ 2 )1409 ِٓ شٛاي 27 اٌظبدس ٟف 2.89.308ٚػٍٝ اٌّ ثزف٠ٛغ اٌغٍطخ إٌٝ ٚص٠ش ا

ٚاإلطالذ اٌضساػٟ ؛ 

دزّؼخ ٟف  ط١ٕخ ٌغشاعخ اٌىشَٚ اٌّ ٌٍدٕخ اٌٛ ،  (1997 ٔٛفّجش 7 )1418 سخت 6ٚثؼذ اعزطالع سأٞ ا

 

 : قرر ما ٌلً

 

ٌفظً : المادة األولى شبس إ١ٌٗ أػالٖ سلُ 3خالفب ألزىبَ ا شعَٛ اٌّ  12 )1397 ِٓ شؼجبْ 25 ثزبس٠خ 2.75.321 ِٓ اٌّ

ط١ٕخ ٌغشاعخ اٌىشَٚ، ثبٌض٠بدح  (1977أغغطظ  ٌٍدٕخ اٌٛ ىٍف ثبٌفالزخ ، ثؼذ اعزطالع ا ٌٍٛص٠ش اٌّ ٠ّىٓ اٌزشخ١ض ثّٛخت ِمشس 

ٌذسخخ اٌىس١ٌٛخ اٌطج١ؼ١خ  ىزغجخ أٚ اٌىبِٕخ)ٟف ا خّش خضئ١ب ٚاٌخّش اٌدذ٠ذ اٌدبسٞ  (اٌّ ألطٕبف اٌؼٕت اٌطشٞ ٚعالفخ اٌؼٕت اٌّ

ٞ ِٕٚزدبد اٌخّٛس األخشٜ اٌزٟ رغزف١ذ ِٓ ٔظبَ رغ١ّبد أط١ٍخ وّب ٘ٛ ِٕظٛص  اخزّبسٖ ٚاٌخّش اٌظبٌر إلٔزبج اٌخّش اٌؼبد

ٌفظً  ٌمشاس سلُ 12ػ١ٍٙب ٟف ا ثزسذ٠ذ ٔظبَ اٌزغ١ّبد  (1977أغغطظ  15 )1397 ِٓ شؼجبْ 28 اٌظبدس ٟف 869.75 ِٓ ا

ٕبخ١خ ع١ئخ ثظٛسح اعزثٕبئ١خ ٌٍخّٛس ٚرٌه ٟف ثؼغ ِٕبطك إٔزبج اٌخّٛس ثبٌجالد ، إرا وبٔذ اٌظشٚف اٌّ  .األط١ٍخ 

ؼ١ٕخ  ٌٍّٕزدبد اٌّ ٌذسخبد اٌىس١ٌٛخ اٌطج١ؼ١خ  ْ ال رمً ا ج١ٕخ أدٔبٖ ٚشش٠طخ أ زوٛسح إال ٚفك األػّبي اٌّ ٌم١بَ ثبٌض٠بدح اٌّ ٚال ٠ّىٓ ا

 . دسخبد10ػٓ 

شبس إ١ٌٙب أػال1ٖ - ٌذسخخ اٌىس١ٌٛخ اٌطج١ؼ١خ اٌّ  : ال ٠ّىٓ اٌسظٛي ػٍٝ اٌض٠بدح ٟف ا

شوض أٚ  (أ زخّش خضئ١ب أٚ اٌخّش اٌدذ٠ذ اٌدبسٞ اخزّبسٖ إال ثئػبفخ عالفخ اٌؼٕت اٌّ ف١ّب ٠خض اٌؼٕت اٌطشٞ ٚعالفخ اٌؼٕت اٌّ

ٕمٝ ؛  عالفخ اٌؼٕت اٌّ

ٕمٝ أٚ ثؼ١ٍّخ اٌزشو١ض اٌدضئٟ ؛  (ة شوض اٌّ شوض أٚ عالفخ اٌؼٕت اٌّ ف١ّب ٠خض عالفخ اٌؼٕت، عٜٛ ثئػبفخ عالفخ اٌؼٕت اٌّ

غزٍٙه ػٍٝ ٔطبق ٚاعغ،  (ج ٞ أٚ اٌّ غزٍٙه ػٍٝ ٔطبق ٚاعغ ٚاٌخّش اٌؼبد ٞ أٚ اٌّ ف١ّب ٠خض اٌخّش اٌظبٌر إلٔزبج اٌخّش اٌؼبد

 .عٜٛ ػٓ طش٠ك ػ١ٍّخ اٌزشو١ض اٌدضئٟ

ٌفمشح 2 - شبس إ١ٌٙب ٟف ا  أػالٖ رؼفٟ اٌالٌزدبء إٌٝ ػ١ٍّبد أخشٜ ؛ 1وً ػ١ٍّخ ِٓ اٌؼ١ٍّبد اٌّ
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ٌٍؼٕت اٌطشٞ 3 - ٕمٝ، إٌٝ اٌض٠بدح ٟف اٌسدُ األطٍٟ  شوض اٌّ شوض أٚ عالفخ اٌؼٕت اٌّ ٞ إػبفخ عالفخ اٌؼٕت اٌّ ْ رؤد ال ٠دٛص أ

خزّش خضئ١ب أٚ اٌخّش اٌدذ٠ذ اٌدبسٞ اخزّبسٖ ثأوثش ِٓ  ؼظش أٚ عالفخ اٌؼٕت أٚ عالفخ اٌؼٕت اٌّ ؛  %6,5اٌّ

ٞ اٌزشو١ض إٌٝ اٌزم١ٍض ثٕغجخ رفٛق 4 - ْ ٠ؤد ٌٍخّش، ٚال ثأٞ زبي ِٓ األزٛاي، إٌٝ اٌض٠بدح % 20ال ٠دٛص أ ِٓ اٌسدُ األطٍٟ 

غزٍٙه ػٍٝ ٔطبق ٚاعغ ؛ % 2ثأوثش ِٓ  ٞ أٚ اٌّ ٌٍخّش اٌظبٌر إلٔزبج اٌخّش اٌؼبد ٌذسخخ اٌىس١ٌٛخ اٌطج١ؼ١خ  ٟف ا

ٕزدبد اٌزٟ اعزخشج ِٕٙب 5 - غزٍٙه ػٍٝ ٔطبق ٚاعغ ػٕذِب رىْٛ اٌّ ٞ أٚ اٌّ ْ ٠شوض اٌخّش اٌظبٌر إلٔزبج اٌخّش اٌؼبد ال ٠ّىٓ أ

شبس إ١ٌٙب أػالٖ ٟف أ ٌفمشح ( ٚ ة (لذ خؼؼذ ثذٚس٘ب إلزذٜ اٌؼ١ٍّبد اٌّ  . أػال1ِٖٓ ا

ٌٍزشو١ض ْ ٠ٕضع اٌسبِغ ػٓ وً ِٕزٛج رُ إخؼبػٗ   .ال ٠دٛص أ

غزٍٙه ػٍٝ ٔطبق ٚاعغ ٞ أٚ اٌّ  : ال ٠شخض ٟف رس١ٍخ اٌخّش اٌؼبد

خزّش خضئ١ب أٚ اٌخّش اٌدذ٠ذ اٌدبسٞ اخزّبسٖ ٚاٌخّش اٌظبٌر  (أ ػٕذِب ٠ىْٛ اٌؼٕت اٌطشٞ أٚ عالفخ اٌؼٕت أٚ عالفخ اٌؼٕت اٌّ

غزٍٙه ػٍٝ ٔطبق ٚاعغ، لذ خؼغ إلزذٜ اٌؼ١ٍّبد  ٞ أٚ اٌّ غزٍٙه ػٍٝ ٔطبق ٚاعغ أٚ اٌخّش اٌؼبد ٞ أٚ اٌّ إلٔزبج اٌخّش اٌؼبد

ٌفمشح  شبس إ١ٌٙب ٟف ا ّبثٍخ - 1اٌّ ٌذسخخ اٌىس١ٌٛخ اإلخّب١ٌخ اٌّ أػالٖ، عٜٛ ثغالفخ اٌؼٕت اٌزٟ رزٛفش ػٍٝ أوثش رمذ٠ش، ػٍٝ ٔفظ ا

غزٍٙه ػٍٝ ٔطبق ٚاعغ ٞ أٚ اٌّ   ؛ٌذسخخ اٌخّش اٌؼبد

شبس إ١ٌٙب ٟف أ (ة ٕزدبد اٌّ ٌفمشح  (ػٕذِب ال رىْٛ اٌّ شبس إ١ٌٙب ٟف ا  أػالٖ عٜٛ ثٛاعطخ -1لذ خؼؼذ ٌؼ١ٍّخ ِٓ اٌؼ١ٍّبد اٌّ

 ٞ ٌٍخّش اٌؼبد ٌذسخخ اٌىس١ٌٛخ اإلخّب١ٌخ  ٕمبح أٚ عالفخ اٌؼٕت، شش٠طخ أال رض٠ذ ا شوض اٌّ شوض أٚ عالفخ اٌؼٕت اٌّ عالفخ اٌؼٕت اٌّ

غزٍٙه ػٍٝ ٔطبق ٚاعغ ػٓ   .ػٍٝ األوثش ِٓ اٌسدُ% 2أٚ اٌّ

ْ رغزف١ذ ِٓ رغ١ّخ أط١ٍخ إال ثّشوضاد ِزأطٍخ  ؼذح إلٔزبج اٌخّٛس اٌزٟ ٠ّىٓ أ ٌمطٛف أٚ اٌغالفخ اٌّ ال ٠ّىٓ اٌض٠بدح ٟف رشو١جخ ا

 .ِٓ ٔفظ ِٕطمخ اٌزغ١ّخ

ٌفظً : 2المادة  شعَٛ سلُ 7خالفب ألزىبَ ا ْ (1977 أغغطظ 12 )1397 ِٓ شؼجبْ 25 ثزبس٠خ 2.75.321 ِٓ اٌّ ، ٠ّٕغ أ

ٌفبظ أٚ ػجبساد رسًّ ػٍٝ االػزمبد ثأْ األِش ٠زؼٍك ثزغ١ّخ أط١ٍخ  .رغزؼًّ ٟف أعّبء اٌخّٛس اٌؼبد٠خ أ

ٌفظً  ٛػٛػخ ػٍٝ اٌزم١ٕبد، فزسًّ ٚخٛثب ث١بْ دسخخ اٌىسٛي وّب ٟ٘ ِسذدح ٟف ا شعَٛ اٌغبٌف 22أِب اٌجطبلبد اٌّ  ِٓ اٌّ

ٌزوش سلُ  ٌٍج١غ (1977 أغغطظ 12 )1397 ِٓ شؼجبْ 25  ثزبس٠خ 2.75.321ا ٌزٞ ٠ؼشع ثٗ اٌخّش   .ٚوزا االعُ ا

ٌذسخخ اٌىس١ٌٛخ  ْ رض٠ذ أٚ رمً ا بئ٠ٛخ، ٚال ٠دٛص أ زذح ِٓ ٔغجخ اٌسدُ اٌّ ٌذسخخ اٌىس١ٌٛخ ثبٌٛزذح أٚ ٔظف اٌٛ ٠زُ رسذ٠ذ ا

ج١ٕخ ثأوثش ِٓ  ىزغجخ اٌّ ؼ١ٕخ ثٛاعطخ اٌزس١ًٍ% 0,5اٌّ ٌذسخخ اٌّ  .ػٍٝ زدُ ا

ب ػٓ  ْ رثجذ ٘زٖ اٌج١بٔبد ثسشٚف خذ ٚاػسخ ال ٠مً طٌٛٙ  . ١ٍِّزشاد٠5دت أ

غشث١خ ْ رجبع اٌخّٛس اٌؼبد٠خ اٌّ ّضٚخخ ثخّٛس أخٕج١خ ِغ ث١بْ  ٠دت أ ب ػٓ " خّش ِّضٚج"اٌّ  5ِىزٛة ثسشٚف ال ٠مً طٌٛٙ

غجخ رمً ػٓ  ض٠ح إرا وبٔذ ٘زٖ إٌ ٌزٞ ٠ذخً ٟف اٌّ غجخ %50ٍِّزشاد، ٠ٚدت اإلشبسح إٌٝ ٔغجخ خّش اٌجٍذ ا ، ٚإرا وبٔذ إٌ

غزٛسد وبف١ب% 50رغبٚٞ   .أٚ رفٛلٙب، اػزجش ث١بْ ِضج خّش اٌجٍذ ثبٌخّش اٌّ

سدٞٚ"" اٌخّش األث١غٚ"" اٌخّش األزّش"٠ّٚىٓ اعزؼّبي األعّبء ِثً  بئذحٚ"" اٌخّشاٌٛ ّضٚجٚ"" خّش اٌّ ٚفك " اٌخّش اٌّ

ٌٍّغزٍٙى١ٓ ٚاٌزٟ رؼّٓ اٌظذق ٟف ردبسح اٌجؼبئغ ٕزدبد  ْ رمذَ ػّٕٙب اٌّ  .اٌششٚؽ اٌزٟ ٠دت أ

ٌمطٛف ٚاٌغالفبد ثٛاعطخ عالفبد ِشوضح أٚ عالفبد ِشوضح ِٕمبح، ػٍٝ رظش٠ر عبثك ٠ٛدع : 3المادة  رزٛلف ػ١ٍّخ رسغ١ٓ ا

 .ٌذٜ سئ١ظ لغُ صخش اٌغش



طٛي ِغ إشؼبس ثبٌزغٍُ رج١ٓ  زوٛس لجً ثالثخ أ٠بَ ِٓ أ٠بَ اٌؼًّ ػٍٝ األلً ثٛاعطخ سعبٌخ ِؼّٛٔخ اٌٛ ٠ٚدت رمذ٠ُ اٌزظش٠ر اٌّ

 : ف١ٗ ِب ٠ٍٟ

ظشذ ؛  - اإلعُ اٌؼبئٍٟ ٚاٌشخظٟ أٚ اإلعُ اٌزدبسٞ ِٚٛطٓ اٌّ

ضِغ ِؼبٌدزٙب ؛  - ٌٍمطٛف ٚاٌغالفبد اٌّ اٌى١ّخ اٌزمذ٠ش٠خ 

ب ٚوثبفزٙب ؛  - شاد اعزؼّبٌٙ شوضح اٌّ و١ّخ اٌغالفخ اٌّ

 .األِبوٓ ٚاأل٠بَ ٚاٌغبػبد اٌزٟ عزٕدض ف١ٙب اٌؼ١ٍّبد -

جبششح ٚسئ١ظ لغُ صخش  ذ٠ش اٌؼبَ إلداسح اٌدّبسن ٚاٌؼشائت غ١ش اٌّ رزٛلف ػ١ٍّخ رشو١ض اٌخّٛس ػٍٝ رظش٠ر عبثك ٌذٜ اٌّ

 .اٌغش

طٛي ِغ إشؼبس ثبٌزغٍُ  زوٛس لجً ثالثخ أ٠بَ ِٓ أ٠بَ اٌؼًّ ػٍٝ األلً، ثٛاعطخ سعبٌخ ِؼّٛٔخ اٌٛ ْ ٠ٛخٗ اٌزظش٠ر اٌّ ٠ٚدت أ

 : ٠ج١ٓ ف١ٗ ِب ٠ٍٟ

ظشذ ؛  - اإلعُ اٌؼبئٍٟ ٚاٌشخظٟ أٚ اإلعُ اٌزدبسٞ ِٚٛطٓ إشؼبس اٌّ

شاد رشو١ض٘ب ؛  - ٌٍخّٛس اٌّ اٌى١ّخ اٌزمذ٠ش٠خ 

شاد رشو١ضٖ ؛  - ٌذسخخ األط١ٍخ ٌْٚٛ اٌخّش اٌّ ا

 .األِبوٓ ٚاأل٠بَ ٚاٌغبػبد اٌزٟ عزٕدض ف١ٙب اٌؼ١ٍّبد -

ٌفظً سذدح ٟف ا ٌمشاس اٌظبدس ٟف   ٠3غّر ثزشو١ض عالفبد اٌؼٕت ألخً ث١ؼٙب ػٍٝ زبٌزٙب، ٚفك اٌششٚؽ اٌّ ٞ اٌسدخ 8ِٓ ا  ر

ذ٠ش اٌؼبَ  (1941 ٠ٕب٠ش 7 )1359 ٌفٛاوٗ ٚاٌخؼش، شش٠طخ رٛخ١ٗ رظش٠ر ِغجك ٟف شأٔٙب إٌٝ اٌّ ثزٕظ١ُ االردبس ٟف ػظ١ش ا

جبششح ٚإٌٝ سئ١ظ لغُ صخش اٌغش  .إلداسح اٌدّبسن ٚاٌؼشائت غ١ش اٌّ

ظبٔغ ٚاٌزدبس ِٚبٌىٛ آالد رشو١ض عالفبد اٌؼٕت أٚ آالد رشو١ض اٌخّش، ثئِغبن عدالد خبطخ رؼزّذ٘ب  ٠ٍضَ أطسبة اٌّ

زوٛس٠ٓ أػالٖ ٌمغُ اٌّ  .اإلداسح ٚا

 .وّب ٠ّٕغ رخض٠ٓ ثفً اٌؼٕت ٟف زفش ِٓ أخً زفظٙب. ٠ّٕغ ػظش ثفً اٌؼٕت ٚوجظ ثّبالد اٌخّٛس: 4المادة 

ب إال رسذ ِشالجخ ِأِٛسٞ صخش اٌغش ِٚأِٛسٞ  ْ ٠خظض ٌٙ ال ٠ّىٓ إرالف ثّبالد اٌخّش أٚ أٞ اعزؼّبي آخش ٠ّىٓ أ

جبششح  .اٌدّبسن ٚاٌؼشائت غ١ش اٌّ

بئ٠ٛخ ِمبسٔخ ِغ زدُ  ْ رغزٟٛف ثّبالد اٌخّش ششطب أدٝٔ ِٓ ز١ث اٌدٛدح، وّب ٘ٛ ِج١ٓ أدٔبٖ، ػٍٝ أعبط ٔغجزٙب اٌّ ٠دت أ

ٕزح ٚػٍٝ دسخخ اٌىسٛي اٌزٟ زذد٘ب اٌزس١ًٍ  : اٌخّش اٌّ

ٌٍثّبالد  بئ٠ٛخ  غجخ اٌّ  .28دسخخ اٌىسٛي ٟف اٌثّبالد رفٛق أٚ رؼبدي × إٌ

ٌفظً : 5المادة  ٌزوش سلُ 25خالفب ألزىبَ ا شعَٛ اٌغبٌف ا  أغغطظ 12  )1397 ِٓ شؼجبْ 25  ثزبس٠خ 2.75.321 ِٓ اٌّ

غزٍٙىخ ػٍٝ (1977 زؼٍمخ ثبٌخّٛس اٌؼبد٠خ أٚ اٌّ ، ٠ؼفٝ ردبس اٌخّٛس ثبٌدٍّخ أٚ ٔظف اٌدٍّخ، ِٓ إثجبد ػٍٝ فبرٛسارُٙ، اٌّ

ٌفظ١ٍٓ  ٕظٛص ػٍٝ إِغبوٙب ٟف ا ٌذخٛي ٚاٌخشٚج اٌّ  ِٓ 22 21ٚٔطبق ٚاعغ، إشبسح رّىٓ ِٓ اٌشخٛع إٌٝ عدالد ا

شعَٛ سلُ  ٌزوش2.75.321اٌّ  . اٌغبٌف ا



ٌمشاس ٟف اٌدش٠ذح اٌشع١ّخ: 6المادة   .٠ٕشش ٘زا ا

 

( 1999 مارس 30 )1419 من ري الحجت 12وحرر بالرباط فً 

 . حبٍب المالكًوزٌر الفالحت والتنمٍت القروٌت والصٍذ البحري،

 


