
 َىلُى 16) 1425 األولً  هي جوادي 28صادر فٍ 1763.04  رقن التٌوُت القروَت والصُذ البحرٌوزَر الفالحت و لقرار

كُفُت تىزَع الوبالغ الوالُت الوستخلصت هي الوصذرَي والوستىردَي للحُىاًاث والوىاد راث األصل  بتحذَذ( 2004

الحُىاًٍ علً الوىظفُي الوعٌُُي العاهلُي بالوصالح البُطرَت بوراكس الحذود هقابل عولُاث الوراقبت البُطرَت التٍ تتن 

بصفت استثٌائُت خالل أَام العطل وخارج أَام وساعاث العول القاًىًُت إلدارة الجوارك 

 

 (1112ص ، 04/04/2005 بتارَخ   5305 رقن    ج ر)

 

 التٌوُت القروَت والصُذ البحرٌ،وزَر الفالحت و

انًتعهك ثبنًغالجخ انصذيخ نهذيٕاَبد ٔانًٕاص  (1916 يبيٕ 5 )1334 يٍ عجت 2ثُبء عهى انظٓيغ انشغيف انًؤعر في 

انذيٕاَيخ انًصضعح يٍ طغف انًغغة، كًب ٔلع تغييغِ ٔتتًيًّ؛ 

 انًتعهك ثبتشبط تضاثيغ صذيخ ٔثيطغيخ عُض استيغاص ثعض انذيٕاَبد ٔانًٕاص انذيٕاَيخ ٔانًُتجبد 24.89ٔعهى انمبٌَٕ على 

يٍ أصم ديٕاَي ٔانًٕاص انًستشضيخ نتُبسم انذيٕاَبد ٔيُتجبد انجذغ ٔانًيبِ انًعضَيخ انصبصع ثتُفيظِ انظٓيغ انشغيف على 

ٔالسيًب انًبصح انغاثعخ يُّ؛  (1993 سجتًجغ 10 )1414 يٍ عثيع األٔل 22 ثتبعيز 1.89.230

 24.89ثتطجيك انمبٌَٕ على  (1993 أكتٕثغ 12 )1414 يٍ عثيع اآلسغ 25 انصبصع في 2.89.597ٔعهى انًغسٕو على 

انسبنف انظكغ؛ 

تذضص ثًٕججّ انشغٔط انًطهٕثخ  (2002 يَٕيٕ 20 )1423 يٍ عثيع اآلسغ 8 انصبصع في 2.01.2689ٔعهى انًغسٕو على 

نهميبو ثصفخ استثُبئيخ ثعًهيبد انًغالجخ انجيطغيخ ثًغاكؼ انذضٔص أيبو انعطم ٔسبعج أيبو ٔسبعبد انعًم انمبََٕيخ إلصاعح 

 يُّ؛ 3انجًبعن، ٔالسيًب انًبصح 

( 1994 أغسطس 4 )1415 يٍ صفغ 25 انصبصع في 3073.94ٔعهى لغاع ٔػيغ انفالدخ ٔاالستثًبع أنفالدي على 

ثتذضيض استصبصبد ٔتُظيى انًصبنخ انشبعجيخ نٕػاعح انفالدخ ٔاالستثًبع انفالدي، كًب ٔلع تغييغِ ٔتتًيًّ، 

 

 : قرر ها َلٍ

 

 يتى :(412، ص 21/01/2016 بتاريخ 6432ج ر رقم  (2015 نوفمبر 19 )1437 صفر 7 بتاريخ 3889.15تم تغييرها بقرار رقم ) الوادة األولً

تٕػيع انًجبنغ انًبنيخ انًستشهصخ يٍ انًصضعيٍ ٔانًستٕعصيٍ نهذيٕاَبد ٔانًٕاص طاد األصم انذيٕاَي عهى انًٕظفيٍ 

: انًعُييٍ انعبيهيٍ ثبنًصهذخ انجيطغيخ ٔانًكهفيٍ ثبنًغالجخ انجيطغيخ عهى صعيض يغاكؼ انذضٔص ٔفك انجضٔل انتبني

األطباء البُطرَىى والوهٌذسىى  ساعاث العول

 10والوىظفىى الورتبىى فٍ الساللُن 

  فوا فىق 11و 

األعىاى الورتبىى فٍ الساللُن هي  

 9 إلً 5

هي الساعت السادست صباحا إلً 

 الساعت التاسعت هساء

  درهن45   درهن90 

هي الساعت التاسعت هساء إلً 

 الساعت السادست صباحا 

  درهن70  درهن 135

 



ٔيتعيٍ أٌ تذصم لبئًخ انًستفيضيٍ عهى يٕافمخ انًضيغ انعبو نهًكتت انٕطُي نهساليخ انصذيخ نهًُتجبد انغظائيخ، كًب ال 

يًكٍ أٌ تفٕق ْظِ انًجبنغ انًبنيخ انجؼافيخ انًٕػعخ عهى انًٕظفيٍ انًعُييٍ يب تى استشالصّ يٍ انًصضعيٍ ٔانًستٕعصيٍ 

 .في إطبع عًهيخ انًغالجخ انجيطغيخ انًعُيخ

 

 انًذضص نُسجخ ثبنًكبفئبد انًشٕنخ نهجيبطغح 1955 فجغايغ 16يُسز لغاع يضيغ انفالدخ ٔانغبثبد انًؤعر في : 2الوادة 

. انًفتشيٍ عٍ كم عًهيخ انًغالجخ انتي تتى سبعج سبعبد افتتبح يكبتت انجًبعن

. يُشغ ْظا انمغاع ثبنجغيضح انغسًيخ ٔيضسم ديؼ انتُفيظ في أيض ثالثخ أشٓغ يٍ تبعيز َشغِ: 3الوادة 

 

 

  (2004 َىلُى 16 )1425 األولً  هي جوادي28 حرر بالرباط فٍو

 . هحوذ العٌصرالتٌوُت القروَت والصُذ البحرٌ،وزَر الفالحت و

 

 


