
  تإحداث لجنح وطنيح 1431 هن رجة 23صادر في  2.10.122 هرسوم رقن

 للتداتير الصحيح والصحح النثاتيح

 

 (.3805، ص 2010 يوليو 22 تتاريخ  5858رقن   .ر. ج)

 

 

 ،الوزير األول

  يُّ ؛63ثُبء ػهٗ انذسزٕس ٔالسًٛب انفظم 

انقبػٙ ثئؽذاس انًكزت انٕطُٙ نهساليخ انظؾٛخ نهًُزغبد انغزائٛخ انظبدس ثزُفٛزِ  25.08 ٔػهٗ انقبٌَٕ سقى

 ؛ (2009 فجشاٚش 18 )1430 يٍ طفش 22ثزبسٚخ  1.09.20 انظٓٛش انششٚف سقى

انًزؼهق ثزؾذٚذ  (2009 يب٘ 21 )1430 يٍ عًبدٖ األٔٗن 25انظبدس فٙ  2.09.168 ٔػهٗ انًشسٕو سقى

 قطبع انفالؽخ ؛- اخزظبطبد ٔرُظٛى انًذٚشٚبد انًشكضٚخ نٕصاسح انفالؽخ ٔانظٛذ انجؾش٘ 

٘ انًُؼقذ ثزبسٚخ   ،(2010 َٕٕٚٛ 19 )1431 سعت 6ٔثؼذ دساسخ انًششٔع ثبنًغهس انٕصاس

 

 : رسن ها يلي

 

 الثاب األول

 هقتضياخ عاهح

 

انهغُخ انٕطُٛخ نهزذاثٛش انظؾٛخ "رؾذس، نذٖ انسهطخ انؾكٕيٛخ انًكهفخ ثبنفالؽخ نغُخ رسًٗ   :1الوادج 

 ".انهغُخ انٕطُٛخ: "ٚشبس إنٛٓب ثؼذِ ة " ٔانظؾخ انُجبرٛخ

 

ٚؼٓذ إنٗ انهغُخ انٕطُٛخ انًسبًْخ فٙ إػذاد انسٛبسخ انٕطُٛخ انًزؼهقخ ثبنزذاثٛش انظؾٛخ ٔانظؾخ   :2الوادج 

 .انُجبرٛخ ٔانسٓش ػهٗ رُفٛزْب

 



زا انغشع، رزٕنٗ ْزِ انهغُخ   :ٔٓن

 اقزشاػ إعشاءاد رُفٛز االرفبقٛخ ؽٕل رطجٛق انزذاثٛش انظؾٛخ ٔانظؾخ انُجبرٛخ نًُظًخ انزغبسح انؼبنًٛخ ؛* 

دساسخ انزذاثٛش انظؾٛخ ٔانظؾخ انُجبرٛخ انًزخزح يٍ طشف انذٔل األػؼبء فٙ يُظًخ انزغبسح انؼبنًٛخ * 

ٍُٓٛٛ انًؼٍُٛٛ ثبنزذاثٛش انًزكٕسح ؛  ٔإخجبس انسهطبد ٔاًن

انًسبًْخ فٙ ٔػغ االقزشاؽبد انزٙ ٚؼزضو انًغشة رقذًٚٓب نهغُخ انزذاثٛش انظؾٛخ ٔانظؾخ انُجبرٛخ انزبثؼخ * 

 نًُظًخ انزغبسح انؼبنًٛخ ؛

ُغضح يٍ قجم انذٔل األػؼبء فٙ يُظًخ *  إخجبس كم أػؼبء انهغُخ ثغًٛغ انزجهٛغبد انزٙ رزٕطم ثٓب ٔاًن

 انزغبسح انؼبنًٛخ ؛

ؼبٚٛش انذٔنٛخ انًشرجطخ ثساليخ انًُزغبد انؾٕٛاَٛخ *  إخجبس انششكبء انزغبسٍٚٛ ثزطجٛق انزششٚؼبد انغذٚذح ٔاًن

 ٔانُجبرٛخ ٔانظؾخ انؾٕٛاَٛخ ٔانظؾخ انُجبرٛخ ؛

انًسبًْخ فٙ أًْٛخ األخز ثؼٍٛ االػزجبس انزذاثٛش انظؾٛخ ٔانظؾخ انُجبرٛخ فٙ ثشايظ انزًُٛخ االقزظبدٚخ * 

 ٔاالعزًبػٛخ ٔرقذٚى كم انزٕطٛبد انُبعؼخ نٓزا انغشع ؛

ٛآد انًخزظخ انزبثؼخ نهذٔنخ، انؾًالد انزؾسٛسٛخ فٙ يغبل انظؾخ *  رُسٛق ثزشبٔس يغ انًؤسسبد ٔآن

 ٔانظؾخ انُجبرٛخ ٔرُظًٛٓب ؛

 .انًسبًْخ فٙ رؼًٛى األشغبل ٔانذساسبد انٕطُٛخ ٔانذٔنٛخ فٙ يغبل انزذاثٛش انظؾٛخ ٔانظؾخ انُجبرٛخ* 

 

 الثاب الثاني

 تكوين اللجنح الوطنيح للتداتير الصحيح والصحح النثاتيح

 

رسُذ سئبسخ انهغُخ انٕطُٛخ إنٗ انسهطخ انؾكٕيٛخ انًكهفخ ثبنفالؽخ أٔ يٍ ًٚضهٓب انز٘ ٚزى رؼُّٛٛ نٓزا   :3الوادج 

 :انغشع، ٔرزؤنف يٍ 

 :ثبنُسجخ نقطبع انفالؽخ - 

 يًضم ػٍ انًكزت انٕطُٙ نهساليخ انظؾٛخ نهًُزغبد انغزائٛخ ؛* 

 يًضم ػٍ انًؤسسخ انًسزقهخ نًشاقجخ ٔرُسٛق انظبدساد ؛* 

 يًضم ػٍ يؼٓذ انؾسٍ انضبَٙ نهضساػخ ٔانجٛطشح ؛* 



 .يًضم ػٍ يذٚشٚخ االسزشارٛغٛخ ٔاإلؽظبئٛبد* 

 :ثبنُسجخ نقطبع انشؤٌٔ انخبسعٛخ ٔانزؼبٌٔ - 

 .يًضم ػٍ يذٚشٚخ انزؼبٌٔ يزؼذد األطشاف* 

 :ثبنُسجخ نقطبع انظؾخ - 

 .يًضم ػٍ يذٚشٚخ ػهى األٔثئخ ٔيؾبسثخ األيشاع* 

 :ثبنُسجخ نقطبع انظٛذ انجؾش٘ - 

 يًضم ػٍ يذٚشٚخ طُبػبد انظٛذ انجؾش٘ ؛* 

 .يًضم ػٍ انًؼٓذ انٕطُٙ نهجؾش فٙ انظٛذ انجؾش٘* 

 :ثبنُسجخ نقطبع انزغبسح انخبسعٛخ - 

 يًضم ػٍ يذٚشٚخ انؼالقبد انزغبسٚخ انذٔنٛخ ؛* 

 .يًضم ػٍ يذٚشٚخ سٛبسخ انًجبدالد انزغبسٚخ* 

 :ثبنُسجخ نقطبع انزغبسح ٔانظُبػخ - 

 يًضم ػٍ يذٚشٚخ اإلَزبط انظُبػٙ ؛* 

 .يًضم ػٍ يذٚشٚخ انًؼبٚشح ٔرٕخٙ انغٕدح* 

 

ًٚكٍ نهغُخ انٕطُٛخ، ػُذيب رقزؼٙ طجٛؼخ انقؼبٚب انًذسعخ فٙ عذٔل األػًبل رنك، أٌ رسزذػٙ   :4الوادج 

٘ آخش أٔ ْٛئخ أٔ يؤسسخ راد طبثغ ػهًٙ أٔ أ٘ خجٛش يشٕٓد نّ ثًؼبسفّ أٔ  كم يًضم ػٍ قطبع ٔصاس

 .كفبءارّ فٙ انًغبالد انظؾٛخ ٔانظؾخ انُجبرٛخ

ٚؼٍٛ أػؼبء انهغُخ انٕطُٛخ يٍ طشف انسهطخ انؾكٕيٛخ أٔ انٓٛئخ أٔ انًؤسسخ انزٙ ًٚضهَٕٓب نًذح صالس سُٕاد 

ٔٚزؼٍٛ ػهٛٓى انؾؼٕس العزًبػبد انهغُخ انًزكٕسح ًٔٚكٍ رؼٕٚؼٓى يٍ نذٌ انسهطخ انزٙ . قبثهخ نهزغذٚذ

 .ػُٛزٓى

 

 الثاب الثالج

 سير اللجنح الوطنيح للتداتير الصحيح والصحح النثاتيح



 

رغزًغ انهغُخ انٕطُٛخ ثبسزذػبء يٍ سئٛسٓب يشح ٔاؽذح فٙ انسُخ فٙ دٔسح ػبدٚخ ٔفٙ دٔساد   :5الوادج 

 .اسزضُبئٛخ كهًب دػذ انؼشٔسح رنك

ٔرًكٍ انذٔسح انؼبدٚخ يٍ رقذٚى ؽظٛهخ أَشطخ انهغُخ انٕطُٛخ خالل انسُخ انًُظشيخ ٔرؾذٚذ ثشَبيظ ػًم 

 .انسُخ انًٕانٛخ

ٚب ػٍ أشغبنٓب، ٔرؾٛهّ ػهٗ انسهطخ انؾكٕيٛخ انًكهفخ ثبنفالؽخ  .رؼذ انهغُخ انٕطُٛخ رقشٚشا دٔس

 

ٔفٙ ؽبنخ رسبٔ٘ أطٕاد . رزخز قشاساد انهغُخ انٕطُٛخ ثبألغهجٛخ يٍ طشف األػؼبء انؾبػشٍٚ  :6الوادج 

 .األػؼبء، ٚشعؼ انغبَت انز٘ ُٚزًٙ إنّٛ انشئٛس

 

ًٚكٍ نهغُخ انٕطُٛخ أٌ رؾذس ثذاخهٓب كم نغُخ رقُٛخ أٔ يزخظظخ ٔرؾذد يذح اَزذاثٓب ، ٔرنك   :7الوادج 

 .ثغشع رؼًٛق انجؾش فٙ ثؼغ انًسبئم انخبطخ انزٙ رذخم فٙ يغبالد اخزظبص انهغُخ انٕطُٛخ

رزكٌٕ كم نغُخ يٍ انهغبٌ انًزكٕسح، ٔانزٙ رؼى سئٛسب ٔيقشسا، يٍ أػؼبء يٍ انهغُخ انٕطُٛخ انًؼٍُٛٛ 

 .ثبنقؼبٚب انًؾبنخ ػهٛٓب

ًٔٚكٍ نكم نغُخ، ثؼذ يٕافقخ سئٛس انهغُخ انٕطُٛخ، أٌ رسزذػٙ يٍ خبسط أػؼبئٓب كم شخض يشٕٓد نّ 

 .ثًؼبسفّ ٔكفبءارّ فٙ انًغبالد انظؾٛخ ٔانظؾخ انُجبرٛخ

ب انؼبدٚخ  .رقذو انهغبٌ انفشػٛخ رقشٚشا سُٕٚب ػٍ أشغبنٓب، رؾٛهّ ػهٗ سئٛس انهغُخ انٕطُٛخ خالل دٔسٓر

 

 .رسُذ يًٓخ كزبثخ انهغُخ انٕطُٛخ إنٗ يكزت انٕطُٙ نهساليخ انظؾٛخ نهًُزغبد انغزائٛخ  :8الوادج 

 .ٔرٓٛئ انكزبثخ اعزًبػبد انهغُخ انٕطُٛخ ٔرسٓش ػهٗ رزجغ قشاسارٓب

 .ٔرقٕو ثغًغ رقبسٚش انهغبٌ يٍ أعم رقذًٚٓب خالل اعزًبػبد انهغُخ انٕطُٛخ

 

 .رؾذد كٛفٛبد رسٛٛش انهغُخ انٕطُٛخ ثًٕعت قبٌَٕ داخهٙ رؼذِ انهغُخ انًزكٕسح  :9الوادج 

رٓٛئ انسهطخ انؾكٕيٛخ انًكهفخ ثبنفالؽخ ؽظٛهخ سُٕٚخ ثؤَشطخ انهغُخ انٕطُٛخ ٔرؼذ رقشٚشا ػٍ   :10الوادج 

يشبسكخ انجؼضبد انٕطُٛخ أشغبل نغُخ انزذاثٛش انظؾٛخ ٔانظؾخ انُجبرٛخ انزبثؼخ نًُظًخ انزغبسح انؼبنًٛخ، ٔٚزى 

 .سفؼًٓب إنٗ انسٛذ انٕصٚش األٔل



 .ٚسُذ رُفٛز ْزا انًشسٕو انز٘ ُٚشش ثبنغشٚذح انشسًٛخ إنٗ ٔصٚش انفالؽخ ٔانظٛذ انجؾش٘  :11الوادج 

 

 

 (.2010 يوليو 6 )1431 من رجب 23وحرر بالرباط في 
 .عباش الفاسي: اإلمضاء 

 : وقعه بالعطف
 .وزير الفالحة والصيد البحري، عسيس أخنوش

 

 

 


