
( 2002 ماي 8 )1423 من صفر 24 صادر فً 354.02قرار لوزٌر الفالحة والتنمٍة القروٌة والمٍاه والغابات رقم 

ٌد تألٍف وتسٍٍر واختصاصات اللجنة الوطنٍة للحلٍب . بتحد

 

وزٌر الفالحة والتنمٍة القروٌة والمٍاه والغابات، 

زطٕو رقى  خؼهق بًزاقبت إَخاج ٔحظٕٚق  (2000 دٚظًبز 7 )1421 ريضاٌ 10 انظادر ٙف 2.00.425بُاء ػهٗ اًن اًن

ادة  ُخجاث انحهٛبٛت، ٔالطًٛا اًن  يُّ، 4انحهٛب ٔاًن

 

 : قرر ما ٌلً

 

ادة : المادة األولى ُظٕص ػهٛٓا ٙف اًن طُٛت نهحهٛب اًن زطٕو رقى 4حخكهف انهجُت إن  10 انظادر ٙف 2.00.425 يٍ اًن

ّ أػالِ بًا ٚهٙ (2000 دٚظًبز 7 )1421ريضاٌ  شار إٛن  : اًن

  ُخجاث انحهٛبٛت حشًم يجًم إػطاء آراء حٕل انخذابٛز ٔاألػًال انزايٛت إٗن ححظٍٛ إَخاجٛت ٔجٕدة انحهٛب ٔاًن

أَشطت انقطاع ؛ 

  خؼهقت بظاليت ٔجٕدة انحهٛب كهفت بانفالحت ٔاًن سارة اًن قخزحت يٍ نذٌ إن ظٕص اًن إبذاء رأٚٓا ٙف يشارٚغ اُن

ُخجاث انحهٛبٛت ؛  ٔاًن

  ُخجاث انحهٛبٛت ؛ خخذة بٓذف ححظٍٛ جٕدة انحهٛب ٔاًن ظاًْت ٙف حطبٛق انخذابٛز اًن اًن

  ؼُٛت فًٛا ٚخض شزٔط طحت ٔطاليت إَخاج َٔقم ٔيؼانجت ٔحظٕٚق انحهٛب حقذٚى اقخزاحاث نهًظانح انخقُٛت اًن

ُخجاث انحهٛبٛت  .ٔاًن

ٓا أػالِ كًا ٚهٙ: 2المادة  شار إٛن  : حخشكم انهجُت اًن

ٛاِ ٔانغاباث1 -  : يًثهٙ ٔسارة انفالحت ٔانخًُٛت انقزٔٚت ٔاًن

  ٕاشٙ، رئٛظا ؛ يذٚز حزبٛت اًن

  زاقباث انخقُٛت ٔسجز انغش ؛ باحاث ٔاًن يذٚز ٔقاٚت اُن

  خخبز انزطًٙ نهخحانٛم ٔاألبحاد انكًٛأٚت ؛ يذٚز اًن

  يذٚز يخخبز انخحانٛم ٔاألبحاد انبٛطزٚت بانذار انبٛضاء ؛

  ُٓٛت ؛ قأالث انؼًٕيٛت انفالحٛت ٔانجًؼٛاث اًن يذٚز اًن

  يذٚز يؼٓذ انحظٍ انثاَٙ نهشراػت ٔانبٛطزة أٔ يًثهّ ؛

 ّطُٛت نهفالحت بًكُاص أٔ يًثه ذرطت إن  .يذٚز اًن

ُٓت2 -  : يًثهٙ اًن

  طُٙ نخؼأَٛاث انحهٛب ؛ يًثهٍٛ ػٍ حؼأَٛاث ححٕٚم انحهٛب، ٚؼًُٛٓا يجهض إدارة االححاد إن

 ٕاد انحهٛبٛت ؛  يًثهٍٛ ػٍ شزكاث ححٕٚم انحهٛب، ٚؼًُٛٓا يجهض إدارة جًؼٛت يُخجٙ اًن

 كهف بانفالحت سٚز اًن ُخجٍٛ نهًٕاد انحهٛبٛت، ٚؼُٛٓى إن اشٛت اًن  .أربؼت يًثهٍٛ ػٍ يزبٙ اًن

( 1819 ص، 09/06/2002 بتارٌخ  5010  رقم    ج ر)



 .حضغ انهجُت َظايا داخهٛا ٚخؼهق بكٛفٛاث حظٛٛزْا: 3المادة 

ٓا: 4المادة  ٌ ححذد انهجُت يجًٕػاث ػًم حخكهف بئػذاد حقزٚز حٕل يظأنت أٔ قضٛت يؼُٛت ٔحزفؼّ إٛن ٔحؼٍٛ . ًٚكٍ أ

 .انهجُت يظؤٔال أٔ يقزرا ػٍ كم يجًٕػت يحذثت

ٌ حظخؼٍٛ بكم خبٛز يخخض حزٖ فّٛ فائذة أٔ ضزٔرة نذراطت  ٌ حضى إٗن بؼضٓا انبؼض أٔ أ حذثت أ ًٚكٍ نهًجًٕػاث اًن

هفاث انخٙ كهفج بٓا  .اًن

ٓى فائذة ألشغال : 5المادة  ٌ ٚذػٕ نحضٕر انجهظاث األشخاص أٔ انخبزاء انذٍٚ ٚزٖ ٙف االطخًاع إٛن ٚجٕس نزئٛض انهجُت أ

 .انهجُت

حٕ انخاٙن: 6المادة  ٌ ححذد نجاَا جٕٓٚت نهحهٛب ٔحخشكم ْذِ األخٛزة ػهٗ اُن طُٛت أ  : ًٚكٍ نهجُت إن

  كخب انجٕٓ٘ نالطخثًار انفالحٙ، رئٛظا ؛ ذٚز اإلقهًٛٙ نهفالحت أٔ يذٚز اًن اًن

  ظهحت انبٛطزٚت ؛ رئٛض اًن

  رئٛض يظهحت اإلَخاج انفالحٙ ؛

  رئٛض يظهحت سجز انغش ؛

  خخبز اإلقهًٛٙ نهخحانٛم ٔاألبحاد انبٛطزٚت ؛ يذٚز اًن

  طُٙ نخؼأَٛاث انحهٛب ؛ يًثم ػٍ حؼأَٛاث ححٕٚم انحهٛب، ٚؼُّٛ يجهض إدارة االححاد إن

  ٕاد انحهٛبٛت ؛ يًثم ػٍ شزكاث ححٕٚم انحهٛب، ٚؼُّٛ يجهض إدارة جًؼٛت يُخجٙ اًن

  اشٛت كهف بانفالحت- يًثم ػٍ يزبٙ اًن سٚز اًن ٕاد انحهٛبٛت، ٚؼُّٛ إن  .يُخجٙ اًن

 : حخكهف انهجاٌ انجٕٓٚت نهحهٛب: 7المادة 

  ُطقت انخٙ حخٕاجذ بٓا ؛ طُٛت نهحهٛب، كم ٔاحذة ٙف اًن خخذة يٍ نذٌ انهجُت إن قزراث اًن بخُفٛذ ٔيخابؼت اًن

  ُخجاث طُٛت نهحهٛب يٍ أجم ححظٍٛ إَخاجٛت ٔجٕد انحهٛب ٔاًن بٕضغ كم انخذابٛز األٔنٛت رٍْ إشارة انهجُت إن

انحهٛبٛت ؛ 

 ُٕ٘ٓخجاث انحهٛبٛت ػهٗ انظؼٛذ انج خؼهقت بجٕدة ٔطاليت انحهٛب ٔاًن  .بذراطت كم انقضاٚا اًن

 .حضغ انهجاٌ انجٕٓٚت نهحهٛب َظايا داخهٛا ٚخؼهق بكٛفٛاث حظٛٛزْا: 8المادة 

 .ُٚشز ْذا انقزار بانجزٚذة انزطًٛت: 9المادة 

 

 

 

 .(2002 ماي 8 )1423 من صفر 24وحرر بالرباط فً 
 .إسماعٍل العلوي وزٌر الفالحة والتنمٍة القروٌة والمٍاه والغابات،

 


