
 فً شأن التسمٍت 1425 مه شعبان 29صادر فً  815.04 قرار لوزٌر الفالحت والتىمٍت القروٌت والصٍد البحري رقم

 "شاطو"األصلٍت المراقبت 

 

 (.3920، ص 2004 ووفمبر 15بتارٌخ  5265  رقم   ر. ج)

 

، وزٌر الفالحت والتىمٍت القروٌت والصٍد البحري

خؼهق بضخش انغش ٙف انبضائغ انصادس بخُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سقى 13.83 بُاء ػهٗ انقإٌَ سقى  9بخاسٚخ  1.83.108 اًن

 ؛ (1984 أكخٕبش 5 )1405يحشو 

شسٕو سقى بخُظٛى صُاػت انخًٕس ٔإيساكٓا  (1977 أغسغس 12 )1397 يٍ شؼباٌ 25انصادس ٙف  2.75.321 ٔػهٗ اًن

  يُّ ؛11ٔحشٔٚدٓا ٔاالحداس فٛٓا كًا حى حخًًّٛ ٔحغٛٛشِ ٔالسًٛا انفصم 

شسٕو سقى بخفٕٚض انسهظ إٗن ٔصٚش انفالحت  (1989 َٕٕٚٛ 2 )1409 يٍ شٕال 17انصادس ٙف  2.89.308 ٔػهٗ اًن

 ٔاإلصالذ انضساػٙ ؛

( 1977 أغسغس 15 )1397 يٍ شؼباٌ 28انصادس ٙف  869.75 ٔػهٗ قشاس ٔصٚش انفالحت ٔاإلصالذ انضساػٙ سقى

 يُّ ؛° 9- 6بخحذٚذ َظاو انخسًٛاث األصهٛت نهخًٕس كًا حى حخًًّٛ ٔحغٛٛشِ ٔالسًٛا انفصم 

ٖ اٜخشة 16انصادس ٙف  1955.98 ٔػهٗ قشاس ٔصٚش انفالحت ٔانخًُٛت انقشٔٚت ٔانصٛذ انبحش٘ سقى  8 )1419 يٍ خًاد

شاقبت ؛ (1998أكخٕبش  خؼهقت بانششٔط انؼايت إلَخاج انخًٕس راث انخسًٛت األصهٛت اًن  اًن

عُٛت نغشاست انكشٔو ػقب اَؼقاد خًؼٓا انؼاو االسخثُائٙ بخاسٚخ   ،2004 فبشاٚش 12ٔبؼذ اسخغالع سأ٘ انهدُت إن

 

 : قرر ما ٌلً
 

حؼخبش ضٛؼت نغشاست انكشٔو ، كم ضٛؼت حشكم ٔحذة صساػت يخًٛضة حشخًم ػهٗ كشٔو يؼذة إلَخاج انخًٕس  :المادة األولى 

خأصم يٍ ْزِ انكشٔو ٔإػذادِ  هكٛت أٔ باإلٚداس أٔ بؼقذ حٕسٚذ دائى ٔحخٕفش ػهٗ قبٕ نخحضٛش انخًش اًن سٕاء بكايم اًن

 .ٔحفظّ ٔػهٗ يسخخذيٍٛ ٔبُاٚاث ٔحدٓٛضاث حابؼت نهضٛؼت

ادة " شاعٕ"حقخصش حسًٛت   :2المادة  حذدة ٙف اًن ؼاٚٛش اًن خأصهت يٍ ضٛؼت نغشاست انكشٔو انخٙ حسخٕٙف اًن ػهٗ انخًٕس اًن

شاقبت ، ٔانخٙ حسخغم فؼهٛا يُز يا ال ٚقم ػٍ خًس سُٕاث ٔححضش يٍ أصُاف  سخفٛذة يٍ انخسًٛت األصهٛت اًن ، ٔاًن األٔٗن

ؼُٛت  .انؼُب انخٙ حى خُٛٓا ٔحخًٛشْا ٙف ضٛؼت غشاست انكشٔو اًن

ٌ حخٕفش ػهٗ يكاٌ اسخقبال يضٍٚ بًُاظش عبٛؼٛت "شاعٕ"ٔباإلضافت إٗن رنك ، نكٙ حسخفٛذ انضٛؼت يٍ حسًٛت  ، ٚدب أ

ُغقت اإلَخاج ساًْت ٙف بشَايح انخًُٛت انسٛاحٛت ًن  .ٔقاػت اسخقبال يٍ شأَّ اًن

ٌ حؼبأ انخًٕس انخٙ حسخفٛذ يٍ حسًٛت   .ٙف انقٕاسٚش داخم ضٛؼت غشاست انكشٔو انخٙ ححًم إسًٓا" شاعٕ"ٚدب أ

ٌ ححًم إال حسًٛت   :3المادة  ٔاحذة، غٛش أَّ ػُذ إحذاد ضٛؼت خذٚذة نغشاست كشٔو ػٍ " شاعٕ"ال ًٚكٍ نُفس انضٛؼت أ

حذدة أػالِ، ًٚكٍ االسخًشاس ٙف اسخؼًال اسى كم ضٛؼت يسبٕقا بكهًت  عشٚق حدًٛغ ضٛؼاث يخؼذدة حسخٕٙف انششٔط اًن

ُخٕج أٔ خضء يُّ" دٔيٍٛ"  .انخٙ حى بٓا يٍ قبم حسٕٚق كم اًن



عُٛت نغشاست " شاعٕ"ٚخٕقف االػخشاف بخسًٛت   :4المادة  كهف بانفالحت بؼذ اسخغالع سأ٘ انهدُت إن ػهٗ يقشس نهٕصٚش اًن

عُٛت ٔحضى أػضاء يٍ اإلداسة . انكشٔو ٔحبج ْزِ انهدُت بُاء ػهٗ انشأ٘ انخقُٙ انصادس ػٍ ندُت يصغشة حؼُٛٓا انهدُت إن

ٍُٛٛٓ  .ٔػضٍٕٚ ػهٗ األقم اًن

 .ُٚشش ْزا انقشاس ٙف اندشٚذة انشسًٛت  :5المادة 

 

 .(2004 أكتوبر 14 )1425 مه شعبان 29فً وحرر بالرباط في 
 ، محىد العىصروزٌر الفالحت والتىمٍت القروٌت والصٍد البحري

 

 


