
 بتحديد شزوط إمساك (1977  شتنبز 22 )1397 شىال 8بتاريخ  863.75 رقم قزار لىسيز الفالحت واإلصالح الشراعي

الفهزص الزسمي ألنىاع وأصناف النباتاث القابلت للشراعت في المغزب وكذا طزق التجزبت السابقت لتسجيل األصناف 

 الجديدة في الفهزص المذكىر

 

إن وسيز الفالحت واإلصالح الشراعي، 

ٖ األٔٗن 10 انصبدس ٙف 1.69.169سلى ثًمزعٗ انظٓٛش انششٚف   ثزُظٛى إَزبج  (1969 ٕٚنٕٛص 25 )1389 خًبد

 19 )1397 شٕال 5 انصبدس ٙف 1.76.472ٔرغٕٚك انجزٔس ٔاألغشاط، حغجًب ٔلغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ ثبنظٓٛش انششٚف سلى 

  يُّ،4ثًثبثخ لبٌَٕ ٔالعًٛب انفصم  (1977شزُجش 

 

 :يقزر ما يلي

 

كهفخ ثبنفالحخ : الفصل األول  صاسح اًن جبربد  (يذٚشٚخ انجحث انضساػٙ)ًٚغك ٙف إن انفٓشط انشعًٙ ألَٕاع ٔأصُبف اُن

ًزذح  غشة انزٙ ٔظؼذ ثشأَٓب أَظًخ رمُٛخ يصبدق ػهٛٓب ٔانزٙ ًٚكٍ رغٕٚك ثزٔسْب أٔ أغشاعٓب اًن انمبثهخ نهضساػخ ٙف اًن

غشة ألخم  ٌ ٚشزًم ْزا انفٓشط ػهٗ لبئًخ نألصُبف أٔ األَٕاع انزٙ ًٚكٍ ركثٛش ثزٔسْب ٙف اًن غشة، ًٔٚكٍ أ ٙف اًن

 .رصذٚشْب فمػ

 :ٔٚمصذ حغت يذنٕل ْزا انمشاس يٍ

جبربد انمبثهخ نهضساػخ جبربد انخشجٛخ؛: اُن جبربد ثًب فٛٓب اُن  خًٛغ اُن

 .كم صُف ٔيدًٕػخ أخضاء خعشٚخ ٔعالنخ ٔأصم ْٔدٍٛ ٔأحٛبَب ػشق عٕاء أكبٌ يٍ أصم ؼجٛؼٙ أٔ يُزمٗ: األصُبف

ٚشزًم انفٓشط انشعًٙ نألَٕاع ٔاألصُبف ػهٗ إَٔاع ٔأصُبف ٔؼُٛخ، ٔػهٗ إَٔاع ٔأصُبف أخُجٛخ رؼذ : 2الفصل 

غشة ب ٙف اًن غشة العزؼًبٓن  .ثزٔسْب ٔأغشاعٓب انزٙ رى ركثٛشْب ٙف انخبسج أٔ اًن

ؽهك ػهٛٓب ٙف ثالدْب األصهٛخ ٔردشٖ ػهٛٓب ألخم رغدٛهٓب ٙف  ٌ رحًم األَٕاع ٔاألصُبف األخٛشح َفظ االعى اًن ٔٚدت أ

ؼُٛخ ؽجمخ ػهٗ األصُبف إن  .انفٓشط انشعًٙ َفظ انششٔغ اًن

 

ذسخخ ٙف انفٓشط انشعًٙ :3الفصل  ٌ رمذو نهًشالجخ لصذ االػزًبد إال األَٕاع ٔاألصُبف اًن   ال ًٚكٍ أ

كهفخ :4الفصل   رٕخّ ؼهجبد انزغدٛم ثبنفٓشط انشعًٙ يٍ لجم انحبصهٍٛ ػهٗ انصُف إٗن يذٚشٚخ انجحث انضساػٙ اًن

زكٕسح أيب انحبصم ػهٗ صُف يٍ األصُبف  ذٚشٚخ اًن ثبإلششاف ػهٗ انزدبسة، ٔرشفك انؽهجبد ثًدًٕػخ أعئهخ رمذيٓب اًن

ٌ ُٚص ػهٗ رنك ٙف ؼهجّ كٙ ٚدشٖ انزحمٛك  انشاغت ٙف االحزفبؾ ثغش ؼشٚمخ انحصٕل ػهٗ ْزا انصُف، فٛدت ػهّٛ أ

 .ثصٕسح عشٚخ

 :ٔٚفشض رٕخّٛ انؽهت ػهٗ كم حبصم ػهٗ صُف يب

ٌ ٚخعغ نكم يشالجخ أٔ ردشثخ نهضساػخ؛ -  أ

ٌ ٚمذو ػُذ االلزعبء ػُٛبد خذٚذح إرا ؼهت يُّ رنك؛ -  أ

( 2770ص  ، 05/10/1977 بتاريخ 3388 رقم    ج ر )



ٌ ٚذفغ أداء انزغدٛم؛ -  أ

زؼهمخ ثجٛغ انصُف  - ٌ ٕٚخّ إٗن يصهحخ يشالجخ ٔركثٛش انجزٔس ٔاألغشاط ٙف َظٛشٍٚ خًٛغ َششارّ انزدبسٚخ اًن أ

 .اندذٚذ

ؼُٛخ الَزمبء انجزٔس ٔاألغشاط انزٙ رجذ ٙف سفط انؽهت أٔ : 5الفصل  ٚؼشض ؼهت رغدٛم كم صُف خذٚذ ػهٗ انهدُخ إن

 .ٙف لجٕل ردشثخ انصُف انمذٚى

ؼُٛخ الَزمبء انجزٔس ٔاألغشاط ٔرشًم يشالجخ ْٕٚخ انصُف : 6الفصل  ردشٖ انزدبسة ٔفك انكٛفٛبد انزٙ رحذدْب انهدُخ إن

مبسَخ يغ أحغٍ األصُبف انزٙ عجك رغدٛهٓب ٙف انفٓشط انشعًٙ،  شدٔدِ ثبًن اندذٚذ ٔردبَغّ ٔثجبرّ كًب رشًم دساعخ ًن

ٓب أػالِ شبس إٛن ٌ ٔاحذ ٔرشفغ َزبئح انزدشثخ إٗن انهدُخ اًن زكٕسربٌ ٙف آ  .ٔردشٖ انؼًهٛزبٌ اًن

غدهخ ٙف انفٓشط انشعًٙ ٔنٕ ثًًٛضح ْبيخ ٔاحذح ػهٗ األلم، :7الفصل   ٚؼزجش خذٚذا كم صُف ٚخزهف ػٍ األصُبف اًن

 .يٕسفٕنٕخٛخ أٔ فضٕٚنٕخٛخ أٔ صساػٛخ

ٌ ٚكٌٕ انصُف اندذٚذ يزدبَغب ثصٕسح كبفٛخ يغ اػزجبس خصبئص ؼشٚمخ ركثٛشِ  ٔثبثزب ٙف  (خُغٛخ أٔ إثجبرٛخ)ٔٚدت أ

خ زٕاٛن  .يًٛضارّ األعبعٛخ خالل ػًهٛبد ركثٛشِ اًن

مب ال ٚكٌٕ فّٛ انزجبط ثبنُغجخ العى صُف يٕخٕد ٌ ٚحًم اعًب دٛل  .ٔٚدت أ

ؼُٛخ الَزمبء انجزٔس :8الفصل  كهف ثبنفالحخ ثبلزشاذ يٍ انهدُخ إن صٚش اًن ٌ ٙف رغدٛم صُف خذٚذ ثمشاس ٚصذسِ إن  ٚؤر

 .ٔاألغشاط

هكٛخ انخبصخ : 9الفصل  خِٕ رفٕٚزب ٔنٕ خضئٛب نحك اًن ال ٚؼزجش رغدٛم صُف يب ٙف انفٓشط انشعًٙ ثأ٘ ٔخّ يٍ إن

 .ثبنحبصم ػهّٛ

غدهخ ٙف انفٓشط انشعًٙ، أيب األصُبف انزٙ أصجحذ ػذًٚخ انفبئذح : 10الفصل  رشاخغ ثصٕسح دٔسٚخ لٕائى األصُبف اًن

ؼُٛخ الَزمبء انجزٔس ٔاألغشاط ٔرشؽت  كهف ثبنفالحخ، ٔثبلزشاذ يٍ انهدُخ إن صٚش اًن فزجٍٛ ٙف لبئًخ رحذد ثمشاس ٚصذسِ إن

 .ػهٛٓب ٙف انفٓشط

كهف ثبنفالحخ ٔرٕظغ سٍْ إشبسح انفالحٍٛ انمبئًٍٛ :11الفصل  صٚش اًن مجٕنخ نالػزًبد ٚحذدْب إن ٌ لبئًخ األصُبف اًن  إ

جبربد انمبثهخ نهضساػخ ٙف  ٌ ُٚشش انفٓشط انشعًٙ ألَٕاع ٔأصُبف اُن ثؼًهٛبد انزكثٛش نذٖ يذٚشٚخ انجحث انضساػٙ إٗن أ

غشة  .اًن

 . ٚغُذ إٗن يذٚش انجحث انضساػٙ رُفٛز ْزا انمشاس انز٘ ُٚشش ٙف اندشٚذح انشعًٛخ:12الفصل 

 

 

 

 

 

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

 


