
 

بتنظين تسويق  (2002 يوليو 19 )1423 جوادى األولي 8صادر في  2.01.416 هرسوم رقن

لآلفاث الخيطيت في الفالحت  واستعوال الوبيذاث السائلت

 

الوزير األول ، 

المتؼلق بمزاقبة مبٍدات اَفات الشراػٍة وتىظٍم االتجار فٍها والصادر  42.95 بىاء ػلى القاوىن رقم

 ؛ (1997ٌىاٌز  21 ) 1417 رمضان2بتارٌخ  1.97.01 بتىفٍذي الظهٍز الشزٌف رقم

بتىظٍم استٍزاد  (1922 دٌسمبز 02 )1351 مه ربٍغ اَخز 12وػلى الظهٍز الشزٌف الصادر فً 

 وتتمٍمً؛ كما وقغ تغٍٍزي واستؼمالها،المىاد السامة واالتجار فٍها وحٍاستها 

 ، (2002 ٌىلٍى4 )1423 مه ربٍغ اَخز 22وبؼد دراسة المشزوع فً المجلس الىساري المجتمغ فً 

 

 : رسن ها يلي

 

ٚشاد بانًبٛذ انسائم نٝفاث انخٛطٛت كم يادة يبٛذة يحضشة ػهٗ أساط ػُظش أٔ ػذة : األوليالوادة 

 .ػُاطش َشٛطت حخٕفش ػهٗ خظائض إحٛائٛت يبٛذة نٝفاث انخٛطٛت ٔحقذو فٙ يسخحضش سائم

ٔحسخثُٗ يٍ رنك انًبٛذاث انسائهت نٝفاث انخٛطٛت انًٕطٗ بٓا فٙ سخظت إداسٚت ٞجم اسخؼًانٓا فٙ انخهى 

 .( دكهٕسٔبشٔب3ٍٛ-1حانت  )أٔ بانحقٍ انًباشش فٙ انخشبت  (حانت يٛخاو انظٕدٕٚو)

 .ٚجب أال حسخؼًم انًٕاد انًبٛذة انًحذدة أػالِ إال فٙ َظاو انش٘ بانخقطٛش

ضسٔػاث انٕاجبت حًاٚخٓا ٔفخشة انخطبٛق ٔششٔط  : 2الوادة   فًٛا االسخؼًال،ححذد يقادٚش انخطبٛق ٔاًن

 بانشخظت اإلداسٚت ٔفقا نهُظٕص انخُظًٛٛت انجاس٘ بٓا انؼًم فًٛا ٚخؼهق بًبٛذاث اٜفاث يادة،ٚخض كم 

 .انضساػٛت

ال ٚشخض فٙ حٛاصة انًبٛذاث انسائهت نٝفاث انخٛطٛت انًحذدة فٙ انًادة اٞٔٗن أػالِ قظذ  : 3 الوادة

 .بٛؼٓا ٔػشضٓا نهبٛغ ٔحٕصٚؼٓا ٔنٕ بانًجاٌ ٔاسخؼًانٓا إال ٔفق انششٔط انًبُٛت بؼذِ

ال ٚجٕص حٕصٚغ انًبٛذاث انسائهت نٝفاث انخٛطٛت انًحذدة فٙ انًادة اٞٔٗن أػالِ إال يٍ نذٌ  : 4الوادة 

انششكاث انًخٕفشة ػهٗ انشخظت بانبٛغ أٔ انًظادقت أٔ يٍ نذٌ يٕصػٍٛ أٔ بائؼٍٛ حؼُٛٓى انششكاث 

شاقبت انخقُٛت ٔصجش انغش  .انًزكٕسة ٔحٕجّ إحذاثٛاحٓى سهفا إنٗ يذٚشٚت حًاٚت انُباحاث ٔاًن

 (2211   ص05/08/2002 بتاريخ  5027 ج ر رقن)        



ٚجب أٌ ٚقٕو انبائغ بخسجٛم كم بٛغ نهًبٛذاث انسائهت نٝفاث انخٛطٛت حى بانًجاٌ أٔ يقابم  : 5الوادة 

ٔٚخضًٍ انخسجٛم انًزكٕس بٛاٌ  .ػٕع بطشٚقت حًكٍ انسهطاث انًخخظت يٍ يشاقبت انؼًهٛاث انًُجضة

 ٔػُٕاٌ انًشخش٘ ٔيشاجغ انشخظت انًخؼهقت بخطبٛق انًبٛذاث ٔاسى ٔكًٛت انًادة انًبٛؼت ٔحاسٚخ انبٛغ اسى

 . بؼذ7ِانسائهت نٝفاث انخٛطٛت انًُظٕص ػهّٛ فٙ انًادة 

 .ٔٚحخفظ بانخسجٛم طٕال ػشش سُٕاث ٞجم اإلدالء بّ يخٗ طهبج انسهطاث انًخخظت رنك

ال ٚجٕص أٌ حباع انًبٛذاث انسائهت نٝفاث انخٛطٛت إنٗ ٞشخاص طبٛؼٍٛٛ أٔ يؼٍُٕٚٛ أٔ  : 6الوادة 

حخٕفش ػهٗ سخظت  (انششكاث انخٙ حطبق نذٖ انغٛش يبٛذاث سائهت نٝفاث انخٛطٛت)ششكاث خذياث 

ٛاِ ٔانغاباث  نخطبٛق انًبٛذاث انسائهت نٝفاث انخٛطٛت يسهًت يٍ ٔصاسة انفالحت ٔانخًُٛت انقشٔٚت ٔاًن

شاقبت انخقُٛت ٔصجش انغش)  .ٔفق انششٔط انًقشسة أدَاِ (يذٚشٚت حًاٚت انُباحاث ٔاًن

يشخض نّ  (ششكت إَخاج فالحٙ أٔ ششكت خذياث)ٚجب ػهٗ كم شخض طبٛؼٙ أٔ يؼُٕ٘  : 7الوادة 

نخطبٛق انًبٛذاث انسائهت ٜفاث انخٛطٛت أٌ ًٚسك سجال ٕٚيٛا ٚخضًٍ بٛاٌ االسى انخجاس٘ نهًادة انًشخشاة 

 ٔإحذاثٛاث انششكت أٔ انًٕصع أٔ انبائغ انز٘ سهى انًادة ٔحاسٚخ حسهًٓا ٔانضساػت انًؼانجت ٔاسىٔكًٛخٓا 

 .ٔحاسٚخ ٔيكاٌ انؼالج

 : حخٕقف انشخظت نخطبٛق انًبٛذاث انسائهت نٝفاث انخٛطٛت ػهٗ إٚذاع يهف ٚشخًم ػهٗ : 8الوادة 

 : فيوا يخص األشخاص الطبيعيين

 انطانب انشخظٙ ٔانؼائهٙ ٔػُٕاَّ ؛ اسىطهب ٚبٍٛ فّٛ  -

شاقبت انخقُٛت ٔصجش انغش ػهٗ إثش حذسٚب نهخأْٛم انخقُٙ  - شٓادة حسهًٓا يذٚشٚت حًاٚت انُباحاث ٔاًن

 .فًٛا ٚخؼهق باسخؼًال انًبٛذاث انسائهت نٝفاث انخٛطٛت

 : فيوا يخص األشخاص الوعنويين

 : ششكت اإلَخاج انفالحٙ *

 انطانب ٔػُٕاَّ انخجاس٘ ٔػُٕاَّ ؛ اسىطهب ٚبٍٛ فّٛ  -

شاقبت انخقُٛت  - إثباث االسخؼاَت كايم انٕقج بحايم شٓادة يسهًت يٍ نذٌ يذٚشٚت حًاٚت انُباحاث ٔاًن

 .صجش انغش ػهٗ إثش حذسٚب نهخأْٛم انخقُٙ فًٛا ٚخؼهق باسخؼًال انًبٛذاث انسائهت نٝفاث انخٛطٛت

ٔٚجب ػهٗ انطانب، ػالٔة ػهٗ رنك، سٕاء أكاٌ شخظا طبٛؼٛا أو ششكت نإلَخاج انفالحٙ، إػذاد حظشٚح 

َظاو انش٘ )بانششف ٚثبج أَّ ٚخٕفش ػهٗ يؼذاث انخجٓٛض انالصيت نخطبٛق انًبٛذاث انسائهت نٝفاث انخٛطٛت 

ضخت انخاطت بقٛاط انًقادٚش  بزنت انٕقاٚت ٔانقفافٛض انًالئًت )ٔػهٗ ٔسائم انساليت  (...بانخقطٛش ٔاًن

كٙ ٚخأحٗ انقٛاو بانؼالجاث ٔفق ششٔط انساليت  (...ٔٔاقٛاث انٕجّ ٔاٞقُؼت انًالئًت ٔانجضياث ٔانقبؼاث 

 .انًطهٕبت

 : ششكت انخذياث *

ٔػُٕاَّ انخجاس٘  (انبخاَخا) انطانب ٔانسجم انخجاس٘ أٔ انضشٚبت انًُٓٛت اسىطهب ٚبٍٛ فّٛ  -

ٔػُٕاَّ ؛ 



شاقبت انخقُٛت  - إثباث االسخؼاَت كايم انٕقج بحايم شٓادة يسهًت يٍ نذٌ يذٚشٚت حًاٚت انُباحاث ٔاًن

 .ٔصجش انغش ػهٗ إثش حذسٚب نهخأْٛم انخقُٙ فًٛا ٚخؼهق باسخؼًال انًبٛذاث انسائهت نٝفاث انخٛطٛت

 . بشٓادة حأيٍٛ نخغطٛت اٞضشاس انًحخًهت فٙ حانت ٔقٕع حادثترنك، ػالٔة ػهٗ انطانب،ٔٚجب أٌ ٚذنٙ 

ٚخٕقف بٛغ كم يبٛذ سائم نٝفاث انخٛطٛت إنٗ أ٘ شخض طبٛؼٙ أٔ يؼُٕ٘ يشخض نّ ، ػهٗ  : 9الوادة 

 : حٕقٛغ ْزا اٞخٛش انخضايا بًا ٚهٙ

أال ٚسخؼًم انًبٛذ انسائم نٝفاث انخٛطٛت إال نحاجاحّ انخاطت ٔأال ٚبٛغ بؼضّ أٔ يجًٕع إنٗ أ٘  -

شخض آخش إرا حؼهق اٞيش بشخض طبٛؼٙ أٔ ششكت اإلَخاج انفالحٙ ؛ 

أال ٚسخؼًم انًبٛذ انسائم نٝفاث انخٛطٛت إال نذٖ انفالحٍٛ انزٍٚ ٚطهبٌٕ رنك ٔٚخٕفشٌٔ ػهٗ  -

يؼذاث انخجٓٛض انًالئًت ٞجم حطبٛق انًٕاد انًزكٕسة إرا حؼهق اٞيش بششكت خذياث ؛ 

انخقٛذ انظاسو باحخٛاطاث ٔششٔط االسخؼًال انًحذدة فٙ انهظٛقت انخاطت بكم يادة ؛  -

انخٕفش ػهٗ حجٓٛض يالئى نخطبٛق انًٕاد انًزكٕسة ٔفقا نهبٛاَاث انٕاسدة فٙ سخظت بٛؼٓا أٔ قشاس  -

انًظادقت ػهٛٓا ؛ 

 .انقٛاو بإػالو ٔحًاٚت كم شخض ٕٚجذ فٙ انًسخغهت ٔقج حطبٛق انًٕاد انًزكٕسة -

ػُذيا حظٛش انششٔط انالصيت نهحظٕل ػهٗ انشخظت ٞجم حطبٛق انًبٛذاث انسائهت نٝفاث  : 10الوادة 

شاقبت انخقُٛت ٔصجش انغش ٔقف  انخٛطٛت أٔ السخؼًانّ انسهٛى غٛش يخٕفشة ، ٚجٕص نًذٚش حًاٚت انُباحاث ٔاًن

 .أٔ سحب انشخظت بخطبٛق انًبٛذاث انسائهت نٝفاث انخٛطٛت

ٛاِ ٔانغاباث حُفٛز ْزا انًشسٕو انز٘ ُٚشش فٙ  : 11الوادة  ٚسُذ إنٗ ٔصٚش انفالحت ٔانخًُٛت انقشٔٚت ٔاًن

 .انجشٚذة انشسًٛت

 

  .(2002 ٍولَو 19 )1423 جمادى األولي 8وحرر بالرباط فٌ 
 .عبد الرحمن ٍوسفٌ: اإلمضاء 

 : وقعو بالعطف

 .إسماعَل العلوً وزٍر الفالحة والتنمَة القروٍة والمَاه والغابات ،

 


