
( 2002 سبتمبر 16 )1423 رجب 8 صادر فً 1579.02قرار لوزٌر الفالحت والتنمٍت القروٌت والمٍاه والغاباث رقم 

. بتحدٌد تألٍف واختصاصاث وطرٌقت سٍر اللجنت االستشارٌت لحماٌت المستنبطاث النباتٍت

 

وزٌر الفالحت والتنمٍت القروٌت والمٍاه والغاباث، 

 

 9.94نتطثٍق انقإٌَ سقى  (2002 ياسط 12 )1422 يٍ ري انحجح 27 انظادس فً 2.01.2324تُاء عهى انًشعٕو سقى 

 يُّ، 7انًتعهق تحًاٌح انًغتُثطاخ انُثاتٍح ٔالعًٍا انًادج 

 

 : قرر ما ٌلً

 

 يٍ انًشعٕو سقى 7تكهف انهجُح االعتشاسٌح نحًاٌح انًغتُثطاخ انُثاتٍح انًُظٕص عهٍٓا فً انًادج : المادة األولى

انًشاس إنٍّ أعالِ تاإلدالء تشأٌٓا نهٕصٌش انًكهف  (2002 ياسط 12 )1422 يٍ ري انحجح 27 انظادس فً 2.01.2324

 .تانفالحح حٕل كم طهة شٓادج االعتُثاط انُثاتً ٔتظفح عايح كم يغأنح تتعهق تحًاٌح انًغتُثطاخ انُثاتٍح

تتأنف انهجُح :  (6515 ، ص 17/10/2013 بتارٌخ 6196 ج ر رقم – 17/07/2013 بتارٌخ 2273.13غٍر وتمم بالقرار رقم ) 2المادة 

 : االعتشاسٌح نحًاٌح انًغتُثطاخ انُثاتٍح يٍ األعضاء انتانً تٍآَى أٔ يًثهٍٓى

 سئٍغا نهجُح ؛  انعاو نهًكتة انٕطًُ نهغاليح انظحٍح نهًُتجاخ انغزائٍحيذٌشال ،

  اإلَتاج، َائثا نهشئٍظ ؛ تًٍُح عالعم يذٌش

  يذٌش انشؤٌٔ اإلداسٌح ٔانقإٍََح ؛

  ؛ اإلعتشاتٍجٍح ٔاإلحظائٍاخيذٌش 

 ؛نٍى ٔانتكٌٍٕ ٔانثحثعخيذٌش ال  

 ً؛  يذٌش انًعٓذ انٕطًُ نهثحث انضساع

 ؛  يذٌش يعٓذ انحغٍ انثاًَ نهضساعح ٔانثٍطشج

  ؛   نهثزٔس ٔاألغشاطانفذسانٍح انٕطٍُح انثًٍٍُُٓحسئٍظ

 ج انغشف انفالحٍح تانًغشبيسئٍظ جًع. 

 

انًكتة  عُذ إنىخ:  (6515 ، ص 17/10/2013 بتارٌخ 6196 ج ر رقم – 17/07/2013 بتارٌخ 2273.13غٍر وتمم بالقرار رقم ) 3المادة 

 . يٓاو عكشتاسٌح انهجُح االعتشاسٌح نحًاٌح انًغتُثطاخ انُثاتٍحانٕطًُ نهغاليح انظحٍح نهًُتجاخ انغزائٍح

تجتًع انهجُح  : (6515 ، ص 17/10/2013 بتارٌخ 6196 ج ر رقم – 17/07/2013 بتارٌخ 2273.13غٍر وتمم بالقرار رقم )  4ة الماد

كم عُح فً دٔستٍٍ عادٌتٍٍ، األٔنى فً أتشٌم ٔانثاٍَح فً عثتًثش ًٌٔكٍ نهجُح كزنك أٌ تجتًع فً دٔسج اعتثُائٍح تذعٕج 

ٔتتخز قشاساتٓا .  عهى األقم يٍ أعضائٓا أٔ يًثهٍٓى حاضشٌٍتحٔتكٌٕ يذأالخ انهجُح طحٍحح إرا كاٌ ط. يٍ سئٍغٓا

ٔفً حانح تعادل األطٕاخ، ٌشجح انجاَة انزي ٌُتًً إنٍّ  .تأغهثٍح أطٕاخ األعضاء انحاضشٌٍ أٔ يٍ ٌُٕب عُٓى

 .انشئٍظ

( 3014ص ، 28/10/2002بتارٌخ   5051 رقم    ج ر )



 .ًٌكٍ نهجُح االعتشاسٌح أٌ تشكم نجُا يختظح يٍ انخثشاء ٔتغتذعً كم شخض ًٌكٍ أٌ ٌفٍذ انهجُح تشأٌّ: 5المادة 

 .ٌُشش ْزا انقشاس تانجشٌذج انشعًٍح: 6المادة 

 

 .(2002 سبتمبر 16 )1423 رجب 8وحرر بالرباط فً 
 .إسماعٍل العلوي وزٌر الفالحت والتنمٍت القروٌت والمٍاه والغاباث،

 


