
( بشأن تأليف 1977 شتنبر 22) 1397شوال  8بتاريخ  864.75قرار لوزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 

 واألغراس. واختصاصات اللجنة الوطنية النتقاء البذور

 

 (2771ص ، 05/10/1977بتاريخ  3388رقم     )ج ر

 

 إن وزير الفالحة واإلصالح الزراعي،

( بتنظيم إنتاج وتسويق 1969يوليوز  25) 1389جمادى األولى  10الصادر في  1.69.169بمقتضى الظهير الشريف رقم 

شتنبر  19) 1397شوال  5الصادر في  1.76.472البذور واألغراس، حسبما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 

 منه، 4( بمثابة قانون والسيما الفصل 1977

 

 يقرر ما يلي:

 

)تم تغييره وتتميمه بقرار رقم  (833، ص 06/02/14بتاريخ  6228ج ر  رقم  – 04/12/13بتاريخ  3538.13بقرار رقم  )تم تغييره وتتميمه األولالفصل 

واألغراس، من  اللجنة الوطنية النتقاء البذور تتألف : (709، ص 17/02/2022بتاريخ  7066ج ر  رقم  – 16/12/2021بتاريخ  3874.21

 األعضاء اآلتي ذكرهم:

 رئيس؛، بصفة الوطني للبحث الزراعي مدير المعهد -

 الرئيس؛بصفة نائب  ،لمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةالمدير العام ل -

 اإلنتاج؛تنمية سالسل مدير  -

 ؛اإلستراتيجية واإلحصائياتمدير  -

 مدير المكتب الوطني لإلستشارة الفالحية؛ -

 ؛المكتب الوطني المهني للحبوب والقطانيمدير  -

 القنب الهندي؛بير العام للوكالة الوطنية لتقنين األنشطة المتعلقة المد -

 للبذور واألغراس؛ الفدرالية الوطنية البينمهنيةرئيس  -

 رئيس جامعة الغرف الفالحية بالمغرب. -

 

 في اجتماعات اللجنة بصفة استشارية كل شخص قد تستعين بآرائه في مداوالتها. ويمكن أن يستدعي الرئيس للمشاركة

 األقل.تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها مرتين في السنة على 

بأغلبية وتكون مداوالت اللجنة صحيحة إذا كان خمسة على األقل من أعضائها أو ممثليهم حاضرين. وتتخذ المقرارات 

 د تعادل األصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.ناألصوات، وع

 ة للمنتجات الغذائية مهام كتابة اللجنة.لمكتب الوطني للسالمة الصحياقوم يو

المزروعات  واألغراس في حظيرتها لجانا فرعية يعادل عددها اللجنة الوطنية النتقاء البذورتحدث  أن: يمكن 2الفصل 

 نظام تقني مصادق عليه. بشأنهاالموضوع 

 

 



 واألغراس بما يلي: تكلف اللجنة الوطنية النتقاء البذور :3الفصل 

 ليها في الفصل الثاني؛إاصات اللجان الفرعية المشار أن تحدد اختص -

تجرب بها أنواع المزروعات المقدمة للتسجيل في  أنأن تحدد بخصوص كل صنف الشروط والكيفيات التي يجب  -

 الفهرس الرسمي؛

يه أن تقترح على الوزير المكلف بالفالحة تسجيل األنواع الجديدة في الفهرس الرسمي أو حذف كل صنف لم تبق ف -

 فائدة.

 .(833، ص 06/02/14بتاريخ  6228ج ر  رقم  – 04/12/13بتاريخ  3538.13بقرار رقم  نسخه)تم : 4الفصل 

 

 

 (1977شتنبر  22) 1397شوال  8وحرر بالرباط في 
 وزير الفالحة واإلصالح الزراعي، صالح المزيلي

 


