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قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  908.20صادر في  11من رجب 1441
( 6مارس  )2020بتحديد محيط يحتفظ بداخله بحق استكشاف
املواد املنجمية والبحث عنها واستغاللها لفائدة الدولة......................... .

1931

املنتجات الفوتوضوئية وسخانات املاء الشمسية - .إجبارية
تطبيق مواصفات قياسية مغربية.
قرار مشترك لوزير الطاقة واملعادن والبيئة ووزير الصناعة والتجارة
واالقتصاد األخضر والرقمي رقم  927.20صادر في  11من رجب 1441
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إعداد وتنفيذ قوانين املالية - .قائمة املؤسسات العمومية
واملقاوالت العمومية املستفيدة من موارد مرصدة
أو إعانات الدولة.
قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  679.20صادر في
 18من جمادى اآلخرة  13( 1441فبراير  )2020بتحديد قائمة
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التغذية الحيوانية.
قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
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بتغييروتتميم قراروزيرالفالحة والصيد البحري رقم  1490.13الصادر
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي
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( 14نوفمبر )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
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الصادر في  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد
قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية........................................................

1944

تربية األحياء البحرية :
•إنشاء واستغالل مزارع.
قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  3995.19صادر
في  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر  )2019بالترخيص لشركة
«  » YACADO PECHE sarl AUبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء
البحرية تسمى «  » Yacado Pêcheوبنشر مستخرج من االتفاقية
املتعلقة بها................................................................................................

1945

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  3996.19صادر في
 21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر  )2019بالترخيص لشركة
«  » AGDOUL MAR sarlبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء
البحرية تسمى «  » Agdoul Marوبنشر مستخرج من االتفاقية
املتعلقة بها................................................................................................

1947

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية واملياه
والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 3998.19
صادر في  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر  )2019بالترخيص
لشركة  JAIMETCHOUJENA MAROC sarlبإنشاء واستغالل مزرعة
لتربية األحياء البحرية تسمى «» Jaimetchoujena Maroc Boutelha
وبنشرمستخرج من االتفاقية املتعلقة بها...............................................

1949

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  3999.19صادر في
 21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر  )2019بالترخيص لشركة
«  » MY FISHERIES sarl AUبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء
البحرية تسمى «  »My Fisheriesوبنشر مستخرج من االتفاقية
املتعلقة بها................................................................................................

1951

1822

الجريدة الرسمية

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4001.19صادر في
 21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر  )2019بالترخيص لشركة
«  » DAKHLA MARCOM sarlبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء
البحرية تسمى «  » Dakhla Marcomوبنشر مستخرج من االتفاقية
املتعلقة بها................................................................................................

صفحة

1953
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قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4006.19صادر في
 21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر  )2019بالترخيص لشركة
«  »ZAOUI MAR sarlبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
تسمى « »Zaoui Marوبنشرمستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.......... .

« «CHTOUKA AQUACULTURE sarl AUبإنشاء واستغالل مزرعة
لتربية األحياء البحرية تسمى «  » Chtouka Aquacultureوبنشر
مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها..........................................................

1955

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4004.19صادر في
 21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر  )2019بالترخيص لشركة
«  « DAKHLA SHELLFISH sarl AUبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية
األحياء البحرية تسمى «  » Dakhla Shellfishوبنشر مستخرج من
االتفاقية املتعلقة بها................................................................................

1957

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و املياه والغابات
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4005.19صادر في
 21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر  )2019بالترخيص لشركة
«  » DERHEM MAR sarl AUبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء
البحرية تسمى «  » Derhem Marوبنشر مستخرج من االتفاقية
املتعلقة بها................................................................................................

1959

1961

•تصريح بشغور مزرعة.
قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2743.19صادر في
 10جمادى األولى  6( 1441يناير  )2020يتم بموجبه التصريح بشغور
مزرعة تربية األحياء البحرية املسماة «...... .»Kiliç Morocco Seafood

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية واملياه
والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 4003.19
صادرفي  21من ربيع اآلخر 18( 1441ديسمبر )2019بالترخيص لشركة

صفحة

1963

املحكمة الدستورية
قرار رقم  103.20م.د صادرفي  17من رجب  12( 1441مارس ...............)2020

1964

إعالنات وبالغات
مجلس النواب.
ملخص املحضر رقم  208املتعلق بجلسة انتخاب العضو الجديد باملحكمة
الدستورية في إطارتجديد الثلث األول ألعضائها.....................................

1969

مجلس املستشارين.
ملخص محضر جلسة انتخاب عضو باملحكمة الدستورية في إطار تجديد
الثلث األول ألعضائها................................................................................

1970

الجريدة الرسمية
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نصوص عامة
ظهيرشريف رقم  1.20.34صادرفي  5شعبان  30( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  04.16املتعلق باملجلس الوطني
للغات والثقافة املغربية.
ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و  85و  132منه ؛
وبعد االطالع على قرار املحكمة الدستورية رقم  103.20الصادر في
 17من رجب  12( 1441مارس  )2020الذي صرحت بمقتضاه :

املادة 2
يعتبر املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية ،بصفته مؤسسة
دستورية وطنية مستقلة مرجعية في مجال السياسة اللغوية والثقافية،
شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام ،يتمتع باالستقالل اإلداري
واملالي.
يوجد مقر املجلس الوطني بالرباط .ويمكن أن يعقد اجتماعاته
في أي جهة أخرى.

الباب الثاني
صالحيات املجلس الوطني
املادة 3

« - 1بأن املواد ( 2الفقرة األولى) و  3و ( 6الفقرة األولى) و ( 9املقطع
األخير من الفقرة األولى) و  10و ( 19الفقرة األولى) ،ليس فيها ما يخالف
الدستور ،مع مراعاة التفسير واملالحظات املسجلة بشأنها » ؛

يضطلع املجلس الوطني بمهمة اقتراح التوجهات االستراتيجية
للدولة في مجال السياسة اللغوية والثقافية ،والسهر على انسجامها
وتكاملها ،وال سيما ما يتعلق منها بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين
العربية واألمازيغية وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات
الثقافية املغربية ،وبتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف
تجلياتها ،وحفظ وصون التراث الثقافي املغربي وتثمينه ،وتيسير تعلم
وإتقان اللغات األجنبية األكثر تداوال في العالم ،واملساهمة في تتبع
تنفيذ هذه التوجهات ،بتنسيق مع السلطات والهيئات املعنية.

وحرر بالدار البيضاء في  5شعبان  30( 1441مارس .)2020

ولهذا الغرض ،يعهد إليه بالقيام ،وفق أحكام هذا القانون
التنظيمي ،بما يلي :

رئيس الحكومة،

 - 1إبداء الرأي في كل قضية من القضايا التي يحيلها إليه جاللة
امللك في مجال اختصاصه ؛

« - 2بأن باقي املواد مطابقة للدستور »،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون التنظيمي رقم  04.16املتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة
املغربية كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وقعه بالعطف :
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

*
*

*

قانون تنظيمي رقم 04.16
يتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية

الباب األول
أحكام عامة
املادة األولى
تطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من الفصل  5من الدستور ،يحدد
هذا القانون التنظيمي صالحيات املجلس الوطني للغات والثقافة
املغربية وتركيبته وكيفيات سيره ،ويشار إليه في هذا القانون
التنظيمي باسم «املجلس الوطني».

 - 2اقتراح التوجهات االستراتيجية للسياسة اللغوية والثقافية
التي سيتم اعتمادها في مختلف مجاالت الحياة العامة ،وإحالتها إلى
الحكومة قصد دراستها وعرضها على مسطرة املصادقة طبقا ألحكام
الفصلين  49و  92من الدستور ؛
 - 3دراسة البرامج الكبرى الالزمة لتنفيذ التوجهات املذكورة التي
تعدها الحكومة ،وتتبع تنفيذها بتنسيق مع السلطات والهيئات املعنية ؛
 - 4إبداء الرأي ،بمبادرة منه ،أو بطلب من الحكومة أو أحد مجل�سي
البرملان ،حسب الحالة ،في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع
النصوص التنظيمية ذات الصلة بمجال اختصاصه ؛
 - 5اقتراح التدابير الواجب اتخاذها لحماية وتنمية اللغتين
الرسميتين للدولة ،العربية واألمازيغية ؛
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 - 6تقديم كل توصية أو مقترح إلى الحكومة في شأن التدابير التي
يتعين اتخاذها من أجل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية في مجال
التربية الوطنية والتعليم وفي مجاالت الحياة العامة األخرى ذات
األولوية ،وكذا تلك املتعلقة بحماية وصيانة الحسانية واللهجات
ومختلف التعبيرات الثقافية ،باعتبارها جزءا ال يتجزأ من الهوية
الثقافية املغربية املوحدة ؛
 - 7إنجاز كل دراسة أو بحث ذي صلة باختصاصات املجلس الوطني
حول السبل الكفيلة بضمان انسجام السياسات اللغوية والثقافية
وتكاملها ،بمبادرة منه أو بطلب من السلطات العمومية املعنية ؛
 - 8رصد وتحليل وتتبع وضعية وواقع اللغتين الرسميتين للدولة،
واللغات األجنبية األكثر تداوال في العالم وكذا مختلف التعبيرات
الثقافية املغربية ،وإعداد تقارير في شأن ذلك ؛
 - 9اقتراح التدابير الواجب اتخاذها من أجل تيسير تعلم وإتقان
اللغات األجنبية األكثر تداوال في العالم ؛
 - 10تقديم كل اقتراح من شأنه دعم املنتوج الثقافي الوطني،
وسبل تحفيزه وتطويره وترويجه ؛
 - 11اقتراح كل تدبير يراه مناسبا على السلطات العمومية من
أجل مواكبة الصناعات الثقافية واإلبداعية ،قصد هيكلتها وتنظيمها
وتأهيلها وجعلها قادرة على التنافسية ومستجيبة للمعايير املهنية
املتعارف عليها ؛
 - 12إنجاز دراسات وأبحاث وتقارير موضوعاتية لفائدة السلطات
العمومية ،بطلب منها ،حول املمارسات الثقافية بمختلف تجلياتها ؛
 - 13إبداء الرأي بطلب من السلطات العمومية في شأن املشاريع
والبرامج املتعلقة بالتنمية الثقافية التي تعتزم تنفيذها ،وال سيما
املتعلقة منها بسبل تيسير الولوج إلى الحقوق الثقافية ؛
 - 14تيسير التشاور والحوار والتعاون بين الفاعلين في مجال
التنمية اللغوية  والثقافية ،بما يقوي تماسك النسيج اللغوي والثقافي
الوطني ورصيده املشترك.
املادة 4
يتعين على املجلس الوطني إبداء رأيه ،في القضايا ومشاريع
ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية املحالة إليه طبقا
ألحكام البندين  1و  4من املادة  3أعاله ،داخل أجل شهرين من تاريخ
اإلحالة.
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وتقلص هذه املدة إلى شهر إذا دعت الضرورة إلى ذلك وأثيرت
حالة االستعجال في رسالة اإلحالة املوجهة للمجلس الوطني.
ويمكن للمجلس الوطني ،عند االقتضاء ،أن يطلب تمديد األجل
املذكور في الفقرة األولى أعاله  ملدة مماثلة ،مع بيان األسباب املوجبة
لذلك.
وفي حالة عدم إدالئه برأيه في اآلجال املذكورة أعاله ،تعتبر القضايا
واملشاريع واملقترحات املحالة إليه ال تثير أي مالحظات لديه.
املادة 5
ً
ً
يرفع رئيس املجلس الوطني إلى جاللة امللك تقريرا سنويا حول
أنشطة املجلس الوطني ،ثم يوجه نسخة منه إلى رئيس الحكومة
ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس املستشارين ،وينشر في الجريدة
الرسمية ،وفي جميع الوسائل املتاحة.

الباب الثالث
تأليف املجلس الوطني
املادة 6
يتألف املجلس الوطني ،عالوة على رئيسه الذي يعين بظهير شريف
ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،من تسعة وعشرين
( )29عضوا مع العمل على احترام مبدأ املناصفة كما هو منصوص
عليه في الفصل  19من الدستور ،يتوزعون كما يلي :
أ) فئة الخبراء يختارون من بين املتخصصين في مجاالت التنمية
اللغوية والثقافية ومختلف التعبيرات الثقافية املغربية ،وعددهم
ً
ستة ( )6أعضاء ،يعينهم جاللة امللك اعتبارا لكفاءتهم ومؤهالتهم
العلمية والفكرية ،وخبرتهم وتجربتهم املشهود لهم بها في مجال
اختصاصات املجلس الوطني ؛
ب) فئة األعضاء الذين يمثلون املؤسسات والهيئات التالي بيانها،
وعددهم تسعة (: )9
 - 1مسؤولو مؤسسات املجلس الوطني وهيئاته :
 مديرأكاديمية محمد السادس للغة العربية؛ مديراملعهد امللكي للثقافة األمازيغية؛ مدير الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافيةاملغربية األخرى؛
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 مديرالهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث؛ مديرالهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات األجنبية والترجمة. - 2ممثلو املؤسسات الوطنية التالية :
 ممثل عن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ؛ ممثل عن املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ؛ ممثل عن أكاديمية اململكة املغربية ؛ ممثل عن املجلس امللكي االستشاري للشؤون الصحراوية.ج) فئة ممثلي اإلدارات العمومية ،وعددهم أربعة ( )4أعضاء
يمثلون السلطات الحكومية املكلفة بقطاعات التربية الوطنية،
والتعليم العالي ،والثقافة ،واالتصال ،يعينون بمرسوم ؛
د) فئة ممثلي الجامعات ومؤسسات التكوين في مجال املهن الفنية
وعددهم عضوان ( )2يعينان بمرسوم ويوزعان كما يلي :
 عضو واحد ( )1يمثل الجامعات ،يختارمن بين األساتذة الباحثينمن ذوي الخبرة واالختصاص في مجال اختصاص املجلس الوطني ؛
 عضو واحد ( )1يمثل مؤسسات التكوين في مجال املهن الفنيةيختار من بين األساتذة الباحثين من ذوي الخبرة واالختصاص
في مجال اختصاص املجلس الوطني.
ه) فئة ممثلي الجمعيات واملنظمات غير الحكومية وعددهم
ثمانية ( )8أعضاء يراعى في اختيارهم الكفاءة واملؤهالت العلمية
والفكرية ،والخبرة والتجربة املشهود لهم بها في مجال اختصاصات
املجلس الوطني ،يوزعون كما يلي :
 عضوان ( )2يمثالن الجمعيات واملنظمات غير الحكومية األكثرنشاطا في مجال الدراسات واألبحاث اللغوية يعينهما رئيس مجلس
النواب ؛
 عضوان ( )2يمثالن الجمعيات واملنظمات غير الحكومية األكثرنشاطا في مجال الدراسات واألبحاث اللغوية يعينهما رئيس
الحكومة ؛
 عضوان ( )2يمثالن قطاع املقاوالت العاملة في مجال الصناعةالثقافية واإلبداعية يعينهما رئيس مجلس املستشارين ؛
 عضوان ( )2يمثالن الجمعيات املهنية في قطاعي الثقافة والفنونيعينهما رئيس الحكومة.
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املادة 7
تحدد مدة والية أعضاء املجلس الوطني املشار إليهم في البنود «أ»
و  2من «ب» و«ج» و«د» و«ه» من املادة  6أعاله ،في خمس ( )5سنوات،
قابلة للتجديد مرة واحدة.
املادة 8
يشترط في أعضاء املجلس الوطني أن يكونوا متمتعين بحقوقهم
املدنية والسياسية.
املادة 9
تنتهي العضوية في املجلس الوطني بالوفاة ،وتنتهي أيضا إما بانتهاء
مدة االنتداب أو باالستقالة أو عند فقدان الصفة التي تم التعيين على
أساسها ،أو في حالة العجز الصحي الكلي الثابت ،أو في حالة اإلدانة
بمقت�ضى مقرر قضائي مكتسب لقوة ال�شيء املق�ضي به من أجل
جناية أو جنحة ضد األشخاص أو نظام األسرة واألخالق العامة
أو عند فقدان التمتع بالحقوق املدنية والسياسية أو عند القيام بأعمال
أو تصرفات تتنافى مع االلتزامات املرتبطة بالعضوية في املجلس
الوطني.
يعين أعضاء املجلس الوطني الذين سيحلون محل األعضاء،
الذين ستنتهي مدة عضويتهم ،قبل تاريخ انتهاء املدة املذكورة بخمسة
عشر( )15يوما على األقل ،ومن أجل ذلك ،يتعين على رئيس املجلس
الوطني إحاطة السلطة التي يرجع لها حق التعيين بالتاريخ الذي
ستنتهي فيه مدة انتداب كل عضو ،قبل ثالثة أشهر من التاريخ املذكور.
يعين من يخلف أعضاء املجلس الوطني في الحاالت األخرى
املنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه املادة أعاله داخل أجل 60
يوما من انتهاء مدة عضويتهم ،وذلك للفترة املتبقية من مدة العضوية،
ويتعين على رئيس املجلس الوطني أن يخبر بذلك ،فورا ،السلطة التي
يرجع لها حق التعيين.

الباب الرابع
مؤسسات وهيئات املجلس الوطني
املادة 10
تطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من الفصل  5من الدستور ،يضم
املجلس الوطني كال من أكاديمية محمد السادس للغة العربية واملعهد
امللكي للثقافة األمازيغية.
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وتحدث لديه الهيئات التالية :
 الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافيةاملغربية األخرى ؛
 الهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث ؛ -الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات األجنبية والترجمة.

الفرع األول
أكاديمية محمد السادس للغة العربية
املادة 11
يعاد تنظيم أكاديمية محمد السادس للغة العربية املحدثة بموجب
القانون رقم  10.02الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.119
بتاريخ  18من ربيع اآلخر  19( 1424يونيو  )2003وفق أحكام هذا
القانون التنظيمي.
املادة 12
تقوم أكاديمية محمد السادس للغة العربية بمهمة إعداد
التوجهات االستراتيجية للدولة في مجال النهوض باللغة العربية
وضمان حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها ،باعتبارها لغة رسمية
للدولة ،وتتبع تنفيذ هذه التوجهات بتنسيق وثيق مع السلطات
والهيئات العمومية املختصة ،بعد دراستها واملصادقة عليها طبقا
ألحكام هذا القانون التنظيمي.
تمارس األكاديمية ،عالوة على ذلك ،االختصاصات التالية :
 إعداد مشاريع اآلراء والتوصيات واملقترحات والدراسات واألبحاثوالتقارير التي يعدها ويصدرها املجلس الوطني في مجال حماية
اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها ،واملشار إليها في البنود
 1و  4و  5و  6و  7و  8من املادة  3من هذا القانون التنظيمي ؛
 السهر على تطوير النظام النحوي واملعجمي والتوليدي للغةالعربية ،والقيام من أجل ذلك بالبحوث والدراسات اللسانية
الضرورية ؛
 القيام لفائدة قطاع التربية والتكوين بمختلف مستوياتهبالدراسات واألبحاث الهادفة إلى تيسير استعمال اللغة العربية
وضبطها وإصالح مناهج تدريسها ،وتطوير الوسائل التعليمية
املتعلقة بها واإلسهام في تعريب املواد الدراسية ؛
 اإلسهام في مجهود توحيد املصطلحات العربية والعمل على إقامةقواعد للبيانات املتعلقة بها وباستعماالتها املختلفة ؛
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 وضع معاجم لغوية عصرية عامة ومعاجم متخصصة رهن إشارةاملستعملين والدارسين في سائر املجاالت العلمية ،والعمل على
تحيينها بكيفية مستمرة ؛
 إنجاز كل دراسة أو بحث حول السبل والوسائل الكفيلة بتبسيطاللغة العربية وتطويرها وتيسيرتعلمها والعمل بها ؛
 إعداد مشاريع وبرامج علمية للتشجيع على استعمال اللغة العربيةبكيفية سليمة وجعلها أداة من أدوات التواصل في سائر قطاعات
النشاط اإلداري واالقتصادي واالجتماعي ،والعمل على تنفيذها،
بتنسيق وثيق مع السلطات العمومية املعنية والجهات املختصة ؛
 اإلسهام في تكوين املتخصصين في العلوم والتقنيات من أجلتمكينهم من استعمال اللغة العربية في مجال تخصصهم ؛
 اإلسهام في ترجمة املؤلفات األجنبية املرجعية ،واإلسهام في إنتاجمؤلفات باللغة العربية في مختلف املجاالت العلمية والتقنية
وتحيين التراث اللغوي العربي وإغنائه ؛
 تقديم االستشارات اللغوية واالستشارات املتعلقة باملصطلحاتالتقنية الواجب استعمالها على الوجه الصحيح وإحصاء
املصطلحات التقنية التي ليس لها مقابل في اللغة العربية والعمل
على إدماجها ؛
 حفز الباحثين والخبراء ومساعدتهم على إنتاج األعمال واألبحاثالعلمية الرامية إلى إغناء اللغة العربية وتطويرها ،وضمان
مواكبتها للمستجدات العلمية والتقنية في سائر مجاالت املعرفة
اإلنسانية ،وتشجيع التأليف والنشر ،وتصدير اإلنتاج الوطني
الجيد ؛
 الرصد وتتبع واقع استعمال اللغة العربية وآفاق تطويرها ؛ إقامة عالقة تعاون وإبرام اتفاقيات شراكة مع املجامع اللغويةوغيرها من املؤسسات والهيئات العلمية العامة والخاصة
الوطنية والدولية التي تسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة في مجال
اختصاصها.

الفرع الثاني
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
املادة 13
يعاد تنظيم املعهد امللكي للثق ـ ــافة األم ــازيغية املحدث بموجب
الظـ ـ ــهير الشريف رقم  1.01.299الصادر في  29من رجب 1422
( 17أكتوبر  )2001وفق أحكام هذا القانون التنظيمي.
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املادة 14

الفرع الثالث

يقوم املعهد امللكي للثقافة األمازيغية بمهمة إعداد التوجهات
االستراتيجية للدولة في مجال النهوض باللغة األمازيغية وضمان
حمايتها وتطويرها واقتراح التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل
تفعيل طابعها الرسمي في مجال التعليم ومجاالت الحياة العامة ذات
األولوية ،وتتبع تنفيذ هذه التوجهات بتنسيق وثيق مع السلطات
والهيئات العمومية املختصة ،بعد دراستها واملصادقة عليها طبقا
ألحكام هذا القانون التنظيمي.

الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات

يمارس املعهد ،عالوة على ذلك ،االختصاصات التالية :
 إعداد مشاريع اآلراء والتوصيات واملقترحات والدراسات واألبحاثوالتقارير التي يصدرها املجلس الوطني في مجال حماية اللغة
األمازيغية وتطويرها وتفعيل طابعها الرسمي ،واملشار إليها في
البنود  1و 4و 5و 6و 7و 8من املادة  3من هذا القانون التنظيمي؛
 اإلسهام في تجميع وتدوين مختلف تعابيراللغة والثقافة األمازيغيةوالحفاظ عليها وحمايتها وضمان انتشارها؛
 القيام ببحوث ودراسات في اللغة والثقافة األمازيغيتين وجعلهافي متناول أكبر عدد من األشخاص وتشجيع الباحثين والخبراء في
املجاالت املرتبطة بها؛

الثقافية املغربية األخرى
املادة 15
تقوم الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات
الثقافية املغربية بمهمة إعداد التوجهات االستراتيجية لسياسة
الدولة الواجب اعتمادها في مجال حماية الحسانية وباقي اللهجات
املغربية ومختلف التعبيرات الثقافية ،وتتبع تنفيذها بتنسيق وثيق
مع السلطات والهيئات العمومية والخاصة املعنية ،بعد دراستها
واملصادقة عليها طبقا ألحكام هذا القانون التنظيمي.
ولهذا الغرض ،تتولى :
 إعداد مشاريع اآلراء والتوصيات واملقترحات والدراسات واألبحاثاملشار إليها في البنود  1و  6و  8من املادة  3من هذا القانون
التنظيمي ؛
 اإلسهام في جمع وتصنيف وتوثيق ونشر املوروث الثقافي الحسانيبمختلف تجلياته ومظاهره ؛

 ترصيد ما تحقق في دراسة التعابيرالخطية الكفيلة بتسهيل تعليماللغة األمازيغية عن طريق :

 اقتراح كل التدابير الكفيلة بحفظ الحسانية واللهجات ومختلفالتعبيرات الثقافية املغربية ،وصيانتها وتثمينها وإبراز قيمتها،
باعتبارها جزءا من الذاكرة الوطنية ،بتنسيق مع أكاديمية محمد
السادس للغة العربية واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية ؛

• إعداد خطط عمل بيداغوجية في التربية الوطنية وفي جزء
البرامج املتعلق بالشأن املحلي والحياة الجهوية ،وكل ذلك في
انسجام مع السياسة االستراتيجية التي تنهجها الدولة في ميدان
التربية الوطنية ؛

 إنجاز دراسات وأبحاث علمية في مجال اختصاص الهيئة الخاصةبالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية املغربية األخرى،
وال سيما تلك املتعلقة بدراسة تاريخ اللهجات املغربية ومسارات
تطورها وانتشارها الجغرافي ،بتنسيق مع أكاديمية محمد السادس
للغة العربية واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية.

• إنتاج األدوات الديداكتيكية الالزمة في مجال تدريس اللغة
األمازيغية وإعداد معاجم عامة وقواميس متخصصة ؛

 اإلسهام في النهوض باإلبداع الفني في الثقافة األمازيغية قصدتجديد وإشعاع التراث املغربي وخصائصه الحضارية ؛
 اإلسهام في إعداد برامج للتكوين األسا�سي واملستمر لفائدة األطرالتربوية املكلفة بتدريس األمازيغية واملوظفين واملستخدمين الذين
تقت�ضي مهنهم استعمالها ،وبوجه عام كل من يرغب في تعلمها ؛
 مساعدة الجامعات على تنظيم املراكزالتي تعنى بالبحث والتطويراللغوي لألمازيغية ،وعلى تكوين املكونين ؛
 البحث عن املناهج الكفيلة بتعزيزوتشجيع مكانة اللغة األمازيغيةفي مجال التواصل واإلعالم واملعلوميات ؛
 إقامة عالقة تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية واألجنبية التيتسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة في مجال اختصاصه.

الفرع الرابع
الهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث
املادة 16
تقوم الهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث بمهمة
إعداد التوجهات االستراتيجية لسياسة الدولة الواجب اعتمادها في
مجال التنمية الثقافية وحفظ التراث املغربي ،وتتبع تنفيذها بتنسيق
وثيق مع السلطات والهيئات العمومية والخاصة املعنية ،بعد دراستها
واملصادقة عليها طبقا ألحكام هذا القانون التنظيمي .ولهذا الغرض،
تتولى :
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 إعداد مشاريع اآلراء والتوصيات واملقترحات والدراسات واألبحاثوالتقارير املشار إليها في البنود  1و  4و  7و  8و  10و  11و  12و 13
من املادة  3من هذا القانون التنظيمي واملتعلقة باملنتوج الثقافي
الوطني والصناعات الثقافية واإلبداعية واملمارسة الثقافية
والولوج إلى الحقوق الثقافية واملشاركة في الحياة الثقافية ؛
 اقتراح التدابير الكفيلة باملحافظة على صيانة التنوع الثقافيالوطني وتعزيزه ؛
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 العمل على إبرام اتفاقيات للشراكة والتعاون مع الهيئات العامةوالخاصة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تنمية استعمال
اللغات األجنبية األكثر تداوال في العالم والنهوض بالترجمة ،وذلك
بتنسيق مع السلطات والهيئات العمومية املعنية ،مع مراعاة
البند  5من املادة  33من هذا القانون التنظيمي.

الباب الخامس
أجهزة مؤسسات وهيئات املجلس الوطني
املادة 18

 اقتراح اإلجراءات الكفيلة بالتعريف بالتراث الثقافي املغربيوتثمينه على الصعيدين الوطني والدولي.

الفرع الخامس
الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات األجنبية والترجمة
املادة 17
تقوم الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات األجنبية والترجمة
بمهمة إعداد التوجهات االستراتيجية لسياسة الدولة الواجب
اعتمادها في مجال تعلم وإتقان اللغات األجنبية األكثر تداوال في
العالم والترجمة ،وتتبع تنفيذها بتنسيق وثيق مع السلطات العمومية
والهيئات العامة والخاصة املعنية ،بعد دراستها واملصادقة عليها طبقا
ألحكام هذا القانون التنظيمي.
ولهذا الغرض ،تتولى :
 -إعداد مشاريع اآلراء والتوصيات واملقترحات والدراسات واألبحاث

تتكون كل مؤسسة أو هيئة من مؤسسات املجلس الوطني وهيئاته
من األجهزة التالية :
 مديراملؤسسة أو الهيئة ؛ مجلس علمي ؛ مجموعات عمل مكلفة بالدراسات واألبحاث.املادة 19
يعين بظهير شريف مدير كل مؤسسة أو هيئة من مؤسسات
املجلس الوطني وهيئاته ملدة خمس ( )5سنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة ،مع مراعاة مبدأ املناصفة كما ورد في الفصل  19من الدستور.
يتولى مدير املؤسسة أو الهيئة املعنية ،تحت سلطة رئيس املجلس
الوطني ،تدبير شؤون املؤسسة أو الهيئة والسهر على قيامها باملهام
املوكولة إليها ،ويتخذ جميع التدابير الالزمة لضمان حسن سيرها،
كما يقوم بتنسيق أشغال مجموعات العمل املكلفة بالدراسات
واألبحاث.

والتقاريراملشارإليها في البنود  1و  4و  7و  8و  9من املادة  3من هذا
القانون التنظيمي ؛

املادة 20

 -اقتراح التدابير الكفيلة بتشجيع اإلقبال على تعلم وإتقان اللغات

يتولى املجلس العلمي للمؤسسة أو الهيئة املعنية النظر في جميع
القضايا التي تندرج في مجال اختصاص املؤسسة أو الهيئة.

األجنبية األكثرتداوال في العالم ؛
 إعداد الدراسات واألبحاث عن واقع تعلم اللغات األجنبيةومستوى إتقانها ،واقتراح التدابيرالكفيلة بتنمية استعمالها أخذا
بعين االعتبارمتطلبات وحاجات املتعلمين ؛

ولهذا الغرض ،يمارس االختصاصات التالية :
 يعد مشروع البرنامج العلمي السنوي للمؤسسة أو الهيئة املعنيةويعرضه على مصادقة الجمعية العامة ؛

 -إعداد الدراسات واألبحاث ومشاريع اآلراء الكفيلة بتطويرالترجمة

 يقترح املشاريع العلمية الرامية إلى تحقيق أهداف املجلس الوطني،في حدود اختصاصات املؤسسة أو الهيئة املعنية ؛

 -اقتراح التدابيرالتي من شأنها تعزيزحركة الترجمة ؛

 يبدي رأيه في كل مسألة أو قضية من القضايا التي يعرضها عليهرئيس املجلس الوطني والتي تدخل في اختصاصه ؛

بين اللغتين الرسميتين واللغات األجنبية األكثرتداوال في العالم ؛
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 يقدم كل اقتراح أو توصية من شأنها تفعيل مهام املؤسسةأو الهيئة املعنية ؛
 يدرس ويبدي رأيه في مشاريع الشراكات التي يعرضها عليه مديراملؤسسة أو الهيئة املعنية ؛
 يعد مشروع التقرير السنوي ألنشطة املؤسسة أو الهيئة املعنية،الذي يعرضه على الجمعية العامة مديراملؤسسة أو الهيئة املعنية
قصد املصادقة عليه.
املادة 21
تمارس جميع مؤسسات املجلس الوطني وهيئاته االختصاصات
املسندة إليها بموجب هذا القانون التنظيمي ،تحت سلطة رئيس
املجلس الوطني ووفق توجيهات الجمعية العامة ،في إطار تحقيق
تناسق املهام املسندة إلى املجلس الوطني وتكاملها.
املادة 22
يتألف املجلس العلمي ألكاديمية محمد السادس للغة العربية،
عالوة على مدير األكاديمية الذي يعين بظهير شريف ،من ثمانية ()8
أعضاء يتوزعون كما يلي :
ً
 أربعة ( )4أعضاء يختارون اعتبارا لكفاءتهم ومؤهالتهم العلميةوالفكرية من بين الشخصيات املشهود لها بالتجربة والخبرة
في مجال تنمية اللغة العربية وتطويرها ،يعينون بظهيرشريف ؛
 عضوان ( )2يمثالن الجامعات يعينان بمرسوم يختاران من بيناألساتذة الباحثين من ذوي الخبرة والتجربة في مجال اختصاص
األكاديمية ؛
 عضوان ( )2يمثالن قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي يعينانبمرسوم باقتراح من السلطتين الحكوميتين املكلفتين بهذين
القطاعين.
املادة 23
يتألف املجلس العلمي للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،عالوة على
مدير املعهد الذي يعين بظهير شريف ،من ثمانية ( )8أعضاء يتوزعون
كما يلي :
ً
 ثالثة ( )3أعضاء يختارون اعتبارا لكفاءتهم ومؤهالتهم العلميةوالفكرية من بين الشخصيات املشهود لها بالتجربة والخبرة في
مجال تنمية اللغة والثقافة األمازيغيتين وتطويرهما ،يعينون
بظهيرشريف ؛
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 عضوان ( )2يمثالن الجامعات يعينان بمرسوم يختاران من بيناألساتذة الباحثين من ذوي الخبرة والتجربة في مجال اختصاص
املعهد ؛
 ثالثة ( )3أعضاء يمثلون قطاعات التربية الوطنية والتعليم العاليوالثقافة يعينون بموجب مرسوم باقتراح من السلطات الحكومية
املكلفة بهذه القطاعات.
املادة 24
يتألف املجلس العلمي للهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات
والتعبيرات الثقافية املغربية األخرى ،عالوة على مدير الهيئة الذي
يعين بظهير شريف ،من سبعة ( )7أعضاء يتوزعون كما يلي :
ً
 خمسة ( )5أعضاء يختارون اعتبارا لكفاءتهم ومؤهالتهم العلميةوالفكرية من بين الشخصيات املشهود لها بالتجربة والخبرة في
مجال حماية الحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية املغربية
األخرى وتنميتها ،يعينون بظهيرشريف ؛
 عضوان ( )2يمثالن السلطتين الحكوميتين املكلفتين بقطاعيالتربية الوطنية والثقافة يعينان بمرسوم باقتراح من السلطتين
الحكوميتين املكلفتين بهذين القطاعين.
املادة 25
يتألف املجلس العلمي للهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ
التراث ،عالوة على مدير الهيئة الذي يعين بظهير شريف ،من ثمانية ()8
أعضاء يتوزعون كما يلي :
ً
 أربعة ( )4أعضاء يختارون اعتبارا لكفاءتهم ومؤهالتهم العلميةوالفكرية من بين الشخصيات املشهود لها بالتجربة والخبرة
في مجال التنمية الثقافية وحفظ التراث ،يعينون بظهيرشريف ؛
 مدير«املكتبة الوطنية للمملكة املغربية» ؛ عضوان ( )2يمثالن قطاع الثقافة يعينان بمرسوم باقتراح منالسلطة الحكومية املكلفة بهذا القطاع ؛
 عضو ( )1يمثل مؤسسة أرشيف املغرب.املادة 26
يتألف املجلس العلمي للهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات
األجنبية والترجمة ،عالوة على مدير الهيئة الذي يعين بظهير شريف،
من سبعة ( )7أعضاء يتوزعون كما يلي :
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ً
 خمسة ( )5أعضاء يختارون اعتبارا لكفاءتهم ومؤهالتهم العلميةوالفكرية من بين الشخصيات املشهود لها بالتجربة والخبرة
في مجال تنمية استعمال اللغات األجنبية ،يعينون بظهيرشريف ؛
 عضوان ( )2يمثالن قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي يعينانبمرسوم باقتراح من السلطتين الحكوميتين املكلفتين بهذين
القطاعين.
املادة 27
تتولى مجموعات العمل املكلفة بالدراسات واألبحاث مساعدة
املجلس العلمي بكل مؤسسة أو هيئة من مؤسسات وهيئات املجلس
الوطني على القيام باملهام املوكولة إليه بموجب هذا القانون التنظيمي.
يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد مجموعات العمل املذكورة
وتأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها.
املادة 28
تحدد مدة انتداب أعضاء مؤسسات املجلس الوطني وهيئاته في
خمس ( )5سنوات ،قابلة للتجديد مرة واحدة.
املادة 29
تسري أحكام املادتين  8و  9من هذا القانون التنظيمي على أعضاء
مؤسسات املجلس الوطني وهيئاته ،فيما يخص شروط تعيينهم
وفقدان عضويتهم.

الباب السادس
كيفيات سيرأجهزة مؤسسات وهيئات املجلس الوطني
املادة 30
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الباب السابع
أجهزة املجلس الوطني
املادة 31
يتكون املجلس الوطني من األجهزة التالية :
 الجمعية العامة ؛ رئيس املجلس الوطني ؛ مكتب تنسيق أشغال املجلس الوطني.املادة 32
تتولى الجمعية العامة ،التي تتألف من أعضاء املجلس الوطني
عالوة على االختصاصات املسندة إليها بموجب مواد أخرى من هذا
القانون التنظيمي ،ممارسة االختصاصات التالية :
 دراسة مشروع التوجهات االستراتيجية للسياسة اللغويةوالثقافية الواجب اعتمادها في مختلف مجاالت الحياة العامة،
والتي تعدها مؤسسات املجلس الوطني وهيئاته كل واحدة
في مجال اختصاصها وعرضها على مسطرة املصادقة ؛
 دراسة مشاريع اآلراء واالقتراحات والتوصيات والتقارير والبرامجالتي تعدها مؤسسات املجلس الوطني وهيئاته واملصادقة عليها ؛
 دراسة مشروع برنامج العمل السنوي ألنشطة املجلس الوطنيوأنشطة مؤسساته وهيئاته واملصادقة عليه ؛
 املصادقة على مشروع ميزانية املجلس الوطني وحصر حساباتالسنة املالية املختتمة ؛
 املصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطنيومؤسساته وهيئاته ،الذي يعرضه رئيس املجلس الوطني عليها ؛

يجتمع املجلس العلمي لكل مؤسسة أو هيئة في دورات عادية ثالث
مرات على األقل في السنة بدعوة من مدير املؤسسة أو الهيئة املعنية.

 املصادقة على مشروع النظام األسا�سي للموارد البشرية العاملةباملجلس الوطني ؛

كما يمكن له أن يعقد ،عند االقتضاء ،دورات استثنائية ،بطلب
من رئيس املجلس الوطني أو مدير املؤسسة أو الهيئة املعنية للنظر
في كل قضية من القضايا املحالة إليه إذا كانت تكت�سي طابعا خاصا
واستعجاليا.

 املصادقة على مشروع التقرير السنوي ألنشطة املجلس الوطنياملنصوص عليه في املادة  5من هذا القانون التنظيمي.

تحدد كيفيات وشروط انعقاد اجتماعات املجلس العلمي وطريقة
اتخاذه لقراراته بموجب النظام الداخلي للمجلس الوطني.

املادة 33
يمارس رئيس املجلس الوطني ،عالوة على املهام املسندة إليه
بموجب مواد أخرى من هذا القانون التنظيمي ،السلط والصالحيات
الضرورية إلدارة املجلس الوطني وتسيير شؤونه.
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ولهذا الغرض ،يتولى ممارسة االختصاصات التالية :
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الباب الثامن

 يضع مشروع جدول أعمال الجمعية العامة ،ويرأس اجتماعاتها،ويسهرعلى تنفيذ قراراتها ؛

املادة 36

 يعد مشروع برنامج عمل املجلس الوطني السنوي ومشروعامليزانية ويعرضهما على الجمعية العامة للمصادقة عليهما ؛

تعقد الجمعية العامة للمجلس الوطني اجتماعاتها خالل دورتين
في السنة على األقل.

 يعد مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني ومؤسساته وهيئاتهبتنسيق مع مديري هذه املؤسسات والهيئات ويعرضه على
الجمعية العامة لدراسته واملصادقة عليه ؛

كما يمكن للجمعية العامة ،عند االقتضاء ،أن تعقد اجتماعاتها
خالل دورات استثنائية ،بطلب من جاللة امللك أو بطلب من رئيس
الحكومة أو من رئيس أحد مجل�سي البرملان أو بمبادرة من رئيس
املجلس الوطني ،لدراسة كل قضية من القضايا التي تكت�سي أهمية
خاصة أو تندرج ضمن التوجهات االستراتيجية لسياسة الدولة في
مجال اختصاص املجلس الوطني.

 يوظف ويعين املوارد البشرية الالزمة لقيام املجلس الوطنيبصالحياته ،طبقا ألحكام املادة  43من هذا القانون التنظيمي ؛
 يوقع اتفاقيات التعاون والشراكة بعد املصادقة عليها من قبلالجمعية العامة ،ويسهرعلى تنفيذها ؛
 يسهرعلى تنسيق أشغال مؤسسات املجلس الوطني وهيئاته ؛ يمثل املجلس الوطني إزاء الدولة أو أي هيئة عامة أو خاصة وأمامالقضاء وإزاء األغيار؛
 يشرف على إعداد مشروع التقرير السنوي ألنشطة املجلسالوطني ويعرضه على الجمعية العامة قصد املصادقة عليه.
ويجوز للرئيس أن يفوض ،تحت مسؤوليته ،جزءا من صالحياته
إلى أعضاء مكتب تنسيق أشغال املجلس الوطني أو أي مسؤول آخر
باملجلس الوطني.
املادة 34
يتكون مكتب تنسيق أشغال املجلس الوطني ،عالوة على رئيس
املجلس الوطني ،من مديري املؤسسات والهيئات التي يضمها املجلس
الوطني.
املادة 35
يضطلع مكتب تنسيق أشغال املجلس الوطني ،الذي يجتمع بكيفية
منتظمة بدعوة من رئيس املجلس الوطني ،بمساعدة الرئيس في إعداد
مشروع جدول أعمال الجمعية العامة ،وتنسيق عمل مؤسسات
املجلس الوطني وهيئاته.
كما يتولى املكتب ممارسة كل مهمة من املهام التي يمكن أن تفوضها
له الجمعية العامة للمجلس الوطني.

كيفيات سيراملجلس الوطني

املادة 37
تنعقد دورات الجمعية العامة ،بدعوة من رئيس املجلس الوطني،
وحضور ما ال يقل عن ثلثي أعضائها ،وفي حالة عدم اكتمال النصاب
القانوني ،يوجه الرئيس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور
خمسة عشر ( )15يوما ،ويكون هذا االجتماع قانونيا إذا حضره
نصف أعضاء املجلس الوطني على األقل.
تتخذ الجمعية العامة قراراتها بتوافق أعضائها الحاضرين ،وفي
حالة تعذر ذلك ،تتخذ القرارات بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين،
وفي حالة تعادل األصوات ،يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
يجوز لرئيس املجلس الوطني أن يدعو الجتماعات املجلس
الوطني ،بصفة استشارية ،كل شخص يرى فائدة في حضوره.

الباب التاسع
التنظيم اإلداري واملالي للمجلس الوطني
املادة 38
يتولى أمين عام تحت سلطة رئيس املجلس الوطني االضطالع
بما يلي :
 تسييراملصالح اإلدارية واملالية للمجلس الوطني ؛ تسجيل اإلحاالت الواردة على املجلس الوطني من السلطاتاملختصة ،ويتخذ جميع التدابير الالزمة لتحضير وتنظيم أعمال
املجلس الوطني ؛
 -مسك وحفظ بيانات وتقاريروملفات ومستندات املجلس الوطني.
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ويحضر األمين العام للمجلس الوطني ،بصفة استشارية ،اجتماعات
ومداوالت الجمعية العامة ومكتب تنسيق أشغال املجلس الوطني ويتولى

عدد 8 - 6870نابعش 8عش (( 8يربأ (2أ ((2

ويعين رئيس املجلس الوطني مديري مؤسسات املجلس الوطني
وهيئاته آمرين بالصرف مساعدين ،كل واحد منهم فيما يخصه.

الكتابة الدائمة لهذا األخير.

املادة 42

يعين األمين العام للمجلس الوطني بظهير شريف من خارج أعضاء
املجلس الوطني ،باقتراح من رئيسه ،وذلك ملدة خمس سنوات قابلة
للتجديد مرة واحدة.
املادة 39
يمكن لرئيس املجلس الوطني أن يفوض لألمين العام التوقيع على
جميع الوثائق أو القرارات ذات الصبغة اإلدارية.
املادة 40
تحدد اختصاصات وتنظيم املصالح اإلدارية واملالية للمجلس
الوطني بقرار لرئيسه ،بعد استشارة أعضاء مكتب تنسيق أشغال
املجلس الوطني ومصادقة الجمعية العامة.
املادة 41
تشتمل ميزانية املجلس الوطني على ما يلي :
• في املوارد :

تنجز العمليات املالية واملحاسبية املتعلقة بميزانية املجلس
الوطني وفق القواعد املنصوص عليها في التنظيم املالي واملحاسبي
املحدد بقرار للسلطة الحكومية املكلفة باملالية.
يتولى محاسب عمومي ،يلحق باملجلس الوطني بقرار للسلطة
الحكومية املكلفة باملالية القيام لدى رئيس املجلس الوطني ،ممارسة
االختصاصات املسندة إلى املحاسبين العموميين بمقت�ضى النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يخضع تنفيذ ميزانية املجلس الوطني ملراقبة املجلس األعلى
للحسابات.
إذا حال مانع دون مزاولة رئيس املجلس الوطني ملهامه ،يتولى
ً
األمين العام للمجلس الوطني ،مؤقتا ،مهمة اآلمر بالصرف في كل
ما يتعلق بضمان السير الضروري للمجلس الوطني ،تحت مسؤولية
مكتب تنسيق أشغال املجلس الوطني.

 اإلعانات املالية املخصصة له من امليزانية العامة للدولة ؛ اإلعانات املالية املقدمة له من قبل أي هيئة وطنية أو دولية،خاصة أو عامة ؛

املادة 43
يستعين املجلس الوطني من أجل ممارسة الصالحيات املخولة
له بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية

 -العائدات املتأتية من أنشطته ؛

الجاري بها العمل وبموظفين يوضعون رهن إشارة املجلس الوطني

 -الهبات والوصايا ؛

وبأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود ،عند االقتضاء.

 مداخيل مختلفة.• في النفقات :
 نفقات التجهيز؛ نفقات التسيير.يعتبر رئيس املجلس الوطني آمرا بقبض مداخيل املجلس الوطني

تخضع املوارد البشرية العاملة باملجلس الوطني لنظام أسا�سي
خاص.
كما يستعين املجلس الوطني ومؤسساته وهيئاته بخبراء
متخصصين من غير األعضاء ،يتم تشغيلهم بموجب عقود ملدة معينة
قصد إنجاز مهام محددة.
املادة 44

وصرف نفقاته ،وله أن يعين األمين العام للمجلس الوطني أو أي
شخص آخر من بين املسؤولين العاملين تحت إمرته آمرا مفوضا
بالصرف.

تعتبر مهمة أعضاء املجلس الوطني و أعضاء مؤسساته وهيئاته
تطوعية.
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غير أنه يمكن منح تعويضات لهؤالء األعضاء عن حضورهم
اجتماعات املجلس الوطني ومؤسساته وهيئاته وعن املهام التي تناط
بهم وعن تنقالتهم.
تحدد بموجب مرسوم الفئات املستفيدة من هذه التعويضات
وأصنافها ومقاديرها.
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ال يجوز بأي حال من األحوال أن تكون الوضعية التي يخولها
النظام األسا�سي للموارد البشرية للمجلس الوطني أقل من الوضعية
التي كان يتمتع بها املعنيون باألمر في إطارهم األصلي باملعهد امللكي
للثقافة األمازيغية.
في انتظار إقرار النظام األسا�سي للموارد البشرية للمجلس الوطني،

الباب العاشر

املنصوص عليه في املادة  43أعاله ،يحتفظ موظفو ومستخدمو وأعوان

أحكام مختلفة وانتقالية

املعهد امللكي للثقافة األمازيغية بكافة الحقوق التي يستفيدون منها

املادة 45

في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
تعتبر الخدمات التي أنجزها موظفو ومستخدمو وأعوان املعهد

تنشر بالجريدة الرسمية :
 اآلراء التي يدلي بها املجلس الوطني طبقا ألحكام البندين  1و  4مناملادة  3من هذا القانون التنظيمي ؛
 التقريرالسنوي املنصوص عليه في املادة  5أعاله.املادة 46

امللكي للثقافة األمازيغية كما لو أنها أنجزت داخل املجلس الوطني.
املادة 50
يحل املجلس الوطني محل املعهد امللكي للثقافة األمازيغية في كافة
حقوقه والتزاماته.

يعمل املجلس الوطني على نشر التقارير والدراسات واألبحاث
التي تنجز باسمه طبقا ألحكام هذا القانون التنظيمي ،بكل الوسائل
املتاحة.

كما تنقل إليه ملكية األرشيف والوثائق وامللفات املوجودة في تاريخ

املادة 47

دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ في حوزة املعهد امللكي

تقوم إدارات الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات والهيئات
العامة والخاصة املعنية بتزويد املجلس الوطني ،بطلب منه أو تلقائيا،
بالوثائق واملعطيات واملعلومات وكل التسهيالت الالزمة التي من شأنها
مساعدته على ممارسة مهامه وصالحياته.
املادة 48
يقوم رئيس الحكومة ،ورئيس مجلس النواب ،ورئيس مجلس
املستشارين ،كل فيما يخصه ،بإخبار املجلس الوطني بمآل اآلراء التي
أدلى بها في إطار اإلحاالت املنصوص عليها في املادة  3أعاله.
طبقا ألحكام الفقرة األولى من الفصل  132من الدستور ،يحال
النظام الداخلي للمجلس الوطني إلى املحكمة الدستورية للبت
في مطابقته ألحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي.

ولهذا الغرض ،تنقل إلى املجلس الوطني ،مجانا ،العقارات واملنقوالت
وحقوق امللكية الفكرية اململوكة للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية،

للثقافة األمازيغية.
كما تنقل إلى املجلس الوطني االعتمادات املالية املفتوحة باسم
املعهد في امليزانية العامة للدولة ،واألرصدة املالية املوجودة في
حساباته البنكية ،في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
وتنقل إلى املجلس الوطني أيضا جميع الحقوق وااللتزامات
املتعلقة بكافة صفقات الدراسات واألشغال والتوريدات ،وكذا جميع
العقود واالتفاقيات املبرمة من قبل املعهد امللكي للثقافة األمازيغية،
قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
املادة 51
تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من

املادة 49

تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص مسطرة تعيين أعضاء

يدمج تلقائيا باملجلس الوطني كافة املوظفين واملستخدمين
واألعوان املزاولين مهامهم باملعهد امللكي للثقافة األمازيغية في تاريخ
دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.

الجمعية العامة ومؤسسات املجلس الوطني وهيئاته ،وتدخل باقي
األحكام األخرى حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب املجلس الوطني
ومؤسساته وهيئاته.
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تنسخ ابتداء من تاريخ تنصيب املجلس الوطني ومؤسساته وهيئاته
أحكام النصوص التالية :
 الظهير الشريف رقم  1.01.299الصادر في  29من رجب 1422( 17أكتوبر )2001القا�ضي بإحداث املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ؛
 القانون رقم  10.02املتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغةالعربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.03.119بتاريخ
 18من ربيع اآلخر  19( 1424يونيو  ،)2003مع مراعاة األحكام
بعده :
	• يتم حل معهد الدراسات واألبحاث والتعريب املحدث باملرسوم
رقم  2.59.1965الصادرفي  15من رجب  14( 1379يناير،)1960
وتنقل مجانا بصفة تلقائية املمتلكات العقارية واملنقولة
املوضوعة رهن إشارته وكذا املوارد البشرية العاملة به إلى
املجلس الوطني وذلك وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي.
	• تستفيد املوارد البشرية التي تزاول مهامها بمعهد الدراسات
واألبحاث والتعريب من نفس املقتضيات املنصوص عليها في
املادة  49من هذا القانون التنظيمي.
تعيين أعضاء باملحكمة الدستورية
بموجب الظهير الشريف رقم   1.20.35الصادر في  5شعبان 1441
( 30مارس  ،)2020تم تعيين السيدة لطيفة الخال والسيد الحسين
اعبو�شي عضوين باملحكمة الدستورية ،ابتداء من  4أبريل .2020
*

*

*

بموجب قرار لرئيس مجلس النواب ،تم تعيين السيد محمد علمي
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مرسوم رقم  2.20.157صادرفي  24من رجب  19( 1441مارس )2020
باملوافقة على اتفاقية القرض رقم  CMA 1238 01 Kاملبرمة
بتاريخ  19ديسمبر  2019بين اململكة املغربية والوكالة الفرنسية
للتنمية ،بمبلغ مائة وخمسين مليون أورو (150.000.000
أورو) ،لتمويل مشروع اإلدماج االقتصادي للشباب في ثالث
جهات باملغرب (طنجة  -تطوان  -الحسيمة والرباط  -سال -
القنيطرة وسوس  -ماسة).
رئيس الحكومة،
بناء على قانون املالية رقم  80.18للسنة املالية  2019الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.18.104بتاريخ  12من ربيع اآلخر 1440
( 20ديسمبر  ،)2018وال سيما املادة  51منه ؛
وعلى البند  Iبالفصل  41من قانون املالية لسنة 1982
رقم  26.81الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.81.425بتاريخ
 5ربيع األول ( 1402فاتح يناير  )1982؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يوافق على اتفاقية القرض رقم  ،CMA 1238 01 Kامللحقة
بأصل هذا املرسوم واملبرمة بتاريخ  19ديسمبر  2019بين اململكة
املغربية والوكالة الفرنسية للتنمية ،بمبلغ مائة وخمسين مليون أورو
( 150.000.000أورو) ،لتمويل مشروع اإلدماج االقتصادي للشباب
في ثالث جهات باملغرب (طنجة  -تطوان  -الحسيمة والرباط  -سال -
القنيطرة وسوس  -ماسة).
املادة الثانية
يسند إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة تنفيذ هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  24من رجب  19( 1441مارس .)2020

عضوا باملحكمة الدستورية ابتداء من   4أبريل .2020
*

*

*

بموجب قرار لرئيس مجلس املستشارين ،تم تعيين السيد خالد
برجاوي عضوا باملحكمة الدستورية ابتداء من  4أبريل .2020

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

الجريدة الرسمية
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مرسوم رقم  2.20.175صادر في  24من رجب  19( 1441مارس )2020

مرسوم رقم  2.20.211صادرفي  28من رجب  23( 1441مارس )2020

باملوافقة على اتفاق  التمويل املتعلق بقرض بمبلغ 31.855.000

باملوافقة على العقد املبرم بتاريخ  27فبراير  2020بين اململكة

أورو  ومنحة بمبلغ  615.000أورو ،املبرم بتاريخ  6ربيع اآلخر 1441

املغربية ومؤسسة  KFWلضمان قرض بمبلغ أربعة ماليين 

( 3ديسمبر  )2019بين اململكة املغربية والصندوق الدولي

وتسعمائة وثمانين ألف أورو ( 4.980.000أورو) الذي قدمته

للتنمية الزراعية ،لتمويل مشروع التنمية القروية املندمجة
بإقليم تازة.

املؤسسة املذكورة للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح
للشرب ( ،)ONEEلتمويل مشروع «البرنامج الثالث للتطهير
السائل باملراكزالصغرى  -الشطرالثاني».

رئيس الحكومة،
بناء على قانون املالية رقم  80.18للسنة املالية  2019الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.18.104بتاريخ  12من ربيع اآلخر 1440
( 20ديسمبر  ،)2018وال سيما املادة  51منه ؛
وعلى البند  Iبالفصل  41من قانون املالية لسنة  1982رقم 26.81
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.81.425بتاريخ  5ربيع األول 1402

رئيس الحكومة،
بن ــاء عل ــى البن ــد  1بالفص ــل  41م ــن قــان ــون املالي ــة لسن ــة 1982
رقم  26.81الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.81.425بتاريخ
 5ربيع األول ( 1402فاتح يناير  )1982؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

(فاتح يناير  )1982؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :
املادة األولى

رسم ما يلي :
املادة األولى

يوافق على العقد امللحق بأصل هذا املرسوم ،واملبرم بتاريخ

يوافق على اتفاق التمويل امللحق بأصل هذا املرسوم واملتعلق

 27فبراير  2020بين اململكة املغربية ومؤسسة  KFWلضمان قرض

بقرض بمبلغ  31.855.000أورو ومنحة بمبلغ  615.000أورو ،واملبرم

بمبلغ أربعة ماليين وتسعمائة وثمانين ألف أورو ( 4.980.000أورو)

بتاريخ  6ربيع اآلخر  3( 1441ديسمبر  )2019بين اململكة املغربية

الذي قدمته املؤسسة املذكورة للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،لتمويل مشروع التنمية القروية

للشرب ( ،)ONEEلتمويل مشروع «البرنامج الثالث للتطهير السائل

املندمجة بإقليم تازة.

باملراكز الصغرى  -الشطر الثاني».
املادة الثانية

يسند إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة تنفيذ هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  24من رجب  19( 1441مارس .)2020

املادة الثانية
يعهد بتنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.
وحرر بالرباط في  28من رجب  23( 1441مارس .)2020

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وقعه بالعطف :

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  4059.19صادر في  23من ربيع اآلخر  1441
( 20ديسمبر  )2019بتغييروتتميم قراروزيرالفالحة والصيد البحري رقم  1490.13الصادرفي  22من جمادى اآلخرة 1434
( 3ماي  )2013بتحديد قائمة املواد غيراملرغوب فيها ونسبها القصوى في تغذية الحيوانات وكذا قائمة وحدود استعماالت
املضافات واألخالط املسبقة واملواد الغذائية املركبة واملواد الغذائية التكميلية املوجهة لتغذية الحيوانات.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  1490.13الصادر في  22من جمادى اآلخرة  3( 1434ماي )2013
بتحديد قائمة املواد غير املرغوب فيها ونسبها القصوى في تغذية الحيوانات وكذا قائمة وحدود استعماالت املضافات واألخالط
املسبقة واملواد الغذائية املركبة واملواد الغذائية التكميلية املوجهة لتغذية الحيوانات ،كما تم تغييره وتتميمه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
ينسخ امللحق رقم  IIبقرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  1490.13الصادر في  22من جمادى اآلخرة 1434
( 3ماي  )2013املشار إليه أعاله ،كما تم تغييره وتتميمه ،ويعوض بامللحق بهذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23ربيع اآلخر  20( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

*

الجريدة الرسمية

عدد 8 - 6870نابعش 8عش (( 8يربأ (2أ ((2

1837

الملحق

20
( 1441
في23
الصادرفي
بقرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم  4059.19صادر
1441
اآلخراآلخر
ربيع ربيع
 23من
ع اآلخر 20(( 1441
 ))2019بتغييروتتميم قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  1490.13الصادر في  22من جمادى اآلخرة 1434
ديسمبر 2019
 20دجنبر
مادى اآلخرة  3( 1434ماي  )2013بتحديد قائمة المواد غير المرغوب فيها ونسبها القصوى في تغذية الحيوانات وكذا قائمة وحدود استعماالت
ة وحدود استعماالت
المضافات واألخالط المسبقة والمواد الغذائية المركبة والمواد الغذائية التكميلية الموجهة لتغذية الحيوانات
الحيوانات
« الملحق II

« بتحديد حدود استعمال المضافات واألخالط المسبقة للمضافات والمواد الغذائية المركبة والمواد الغذائية التكميلية
د الغذائية التكميلية
« المرخص بها في تغذية الحيوانات

المضافات:
A

الحد األقصى
(مغ  /كغ من
الغذاء
الكامل)

مقتضيات أخرى

مضاف

الحد األدنى (مغ
 /كغ من الغذاء
الكامل)

الحد األقصى
للسن

صنف أو فئة
الحيوانات

التركيب  ،الصيغة
الكيميائية  ،الوصف

A
إسم المضاف

AGENTS LIANTS, ANTIMOTTANTS ET COAGULANTS
A-I

Acide c

A -I-1

Citrate de

A - I-2

Stéarates de
potassium e

A - I-3

Acide siliciq
et sé

A -I-4

Silice co

A -I-5

Silicate de
d’aluminium

A -I-6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات

Bentonite

Bento
montmorillo

 "-ييجبجب تجنب االستعمال المتزامن
مع macrolides
عن طريق الفم" ؛
 بالنسبة للدواجن" :يجب تجنب اإلستعمالالمتزامن مع
"robénidine.
 بالنسبة للدواجن" :يجب تجنب االستعمالالمتزامن مع coccidiostatiques
robénidine
غير A -I-7
مع نسبة أكبر من  5000مغ/كغ من
 bentoniteمن المواد الغذائية الكاملة» .
 يجب أال يتجاوز إجمالي كميةbentonite
الحد األقصى المرخص به في المواد
الغذائية الكاملة البالغة  20000مغ /كغ من
المواد الغذائية الكاملة.

جميع المواد الغذائية للحيوانات
يحظر المزيج الذي يحتوي على إضافات
من مجموعات من "المضادات الحيوية" و
" و  " coccidiostatiquesاألدوية
األخرى" ،إال في حالة:
momensin-sodium, narasin,
A -I-8
lasalocide-sodium,
flavophospholipol salinomycine
sodium, nicarbazine,

20000

*20 000

-

-

-

-

C6H8O7

Acide citrique

A -I-1

C6H5Na3O7

Citrate de sodium

A - I-2

C18H35O2Na
C18H35O2K
C36H70O4Ca

Stéarates de sodium, de
potassium et de calcium

A - I-3

Acide silicique, précipité
et séché

A -I-4

-

Silice colloïdale

A -I-5

-

Silicate de sodium et
d’aluminium, synthétique

A -I-6

-

المجترات والدواجن
والخنازير

composition en
additif
≥ Bentonite:
70% de
smectite
)dioctaédrique
la
montmorillonit
(e
Caractérisation
de la substance
active
≥ Bentonite:
70% de
smectite
)dioctaédrique
la
montmorillonit
e( -Substances
permettant de
réduire la
contamination
des aliments
pour animaux
par les
mycotoxines
()aflatoxine B1

جميع أنواع
الحيوانات

-

يجب اإلشارة في وصفة اإلستعمال إلى:

A-I

(Bentonite )1m558

Bentonite(montmorillonite )E 558

A -I-7

A -I-8
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:المضافات
A
إسم المضاف

 الصيغة، التركيب
 الوصف، الكيميائية

صنف أو فئة
الحيوانات

الحد األقصى
للسن

الحد األدنى (مغ
 كغ من الغذاء/
)الكامل

الحد األقصى
 كغ من/ (مغ
الغذاء
)الكامل

مقتضيات أخرى

robénidine و
يجب اإلشارة في الملصق إلى اإلسم
.الخاص للمضاف

A -I-9

Vermiculite

A -I-10

Sépiolite

A -I-11

Argile sépiolitique

A -1-12

Natrolite-phonolite

A -I-13

Clinoptilolite d’origine
sédimentaire

A -I-14

Kieselgur )Terre de
diatomée(

A -II
A -II-1

Silicate naturel
de magnésium,
d’aluminium et
de fer, expansé
par chauffage,
exempt
d’amiante
Silicate de
magnésium
hydraté
d’origine
sédimentaire
contenant au
moins 60% de
sépiolite et un
maximum de
30% de
montmorillonit
e, exempt
d’amiante
Silicate de
magnésium
hydraté
d’origine
sédimentaire
contenant au
moins 40% de
sépiolite et25%
d’illite, exempt
d’amiante
Mélanges
naturel
d’aluminosilicates
alcalins et
alcalinoterreux et
d’hydrosilicate
s d’aluminium,
de natrolite )43
– 46.5 %( et de
feldspath
Aluminosilicat
e de calcium
hydraté
d’origine
sédimentaire
contenant au
moins 80 % de
clinoptilolite et
au maximum
20 % de
minéraux
argileux,
exempt de
fibres et de
quartz
E 551c

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

20 000*

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

20 000*

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

25 000*

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

20 000*

جميع أنواع
الحيوانات أو فئات
الحيوانات

-

-

-

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
وبدون قيود في الزمن

AGENTS EMULSIFIANTS, STABILISANTS, EPAISSISSANTS ET GELIFIANTS
Lécithines

-

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

-

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

الجريدة الرسمية
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المضافات:
مقتضيات أخرى

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

A

الحد األقصى
(مغ  /كغ من
الغذاء
الكامل)

الحد األدنى (مغ
 /كغ من الغذاء
الكامل)

الحد األقصى
للسن

صنف أو فئة
الحيوانات

التركيب  ،الصيغة
الكيميائية  ،الوصف

إسم المضاف

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

-

Alginate de
propylèneglycol ) alginate
( de 1,2-propanediol

A -II-2

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

-

Gomme Xanthane

A -II-3

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

-

Sorbitol

A -II-4

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

-

Mannitol

A -II-5

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

-

Ricinoléate de glycéryl
polyéthylèneglycol

A -II-6

-

-

-

-

Lignosulfonates

A -II-7

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

CONSERVATEURS
جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

-

جميع أنواع
الحيوانات

A -III
C6H8O2

Acide sorbique

A -III-1

يجب اإلشارة في وصفة اإلستعمال إلى:
« مع ارتفاع نسبة الرطوبة و للحفاظ على
الحمض الهوائي للحبوب الخام الرطبة
يجب تجنب استعمال
،l’acide formique
لوحده أو عندما يشكل أكثر من 50 %
من وزن الخلط مع أحماض أخرى»

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

جميع أنواع
الحيوانات

CH2O2

Acide formique

A -III-2

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

CHO2Na

Formiate de sodium

A -III-3

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

C2H2O4Ca

Formiate de calcium

A -III-4

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

C2H4O2

Acide acétique

A -III-5

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

C4H6O4Ca

Acétate de calcium

A -III-6

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

C3H6O3

Acide lactique

A -III-7

-

-

-

1840

الجريدة الرسمية

عدد 8 - 6870نابعش 8عش (( 8يربأ (2أ ((2

المضافات:
مقتضيات أخرى

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
يجب اإلشارة في توجيهات إستعمال
المضاف إلى الحفظ و شروط اإلستقرار و
بالنسبة لألخالط المسبقة يجب اإلشارة إلى
شروط التخزين

A

الحد األقصى
(مغ  /كغ من
الغذاء
الكامل)

الحد األدنى (مغ
 /كغ من الغذاء
الكامل)

الحد األقصى
للسن

صنف أو فئة
الحيوانات

التركيب  ،الصيغة
الكيميائية  ،الوصف

إسم المضاف

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

C3H6O2

Acide propionique

A -III-8

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

C3H5O2Na

Propionate de sodium

A -III-9

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

C6H10O4Ca

Propionate de calcium

A -III-10

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

C3H9O2N

Propionate d’ammonium

A -III-11

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

CH5O2N

Formiate d’ammonium

A -III-12

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

C4H4O4

Acide fumarique

A -III-13

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

C6H8O7

Acide citrique

A -III-14

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

H3PO4

Acide orthophosphorique

A -III-15

100
*isolément
ou
ensemble
avec E 311
ou E 312
150
*isolément
ou
ensemble
avec E321
et/ou E
324
150
*isolément
ou
ensemble
avec E320
et/ou E
324
150
*isolément
ou
ensemble
avec E320
ou E 321
-

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات باستثناء
الكالب

C11 H16 O2

Butylhydroxyanisol
()BHA

A -III-17

-

-

جميع أنواع
الحيوانات باستثناء
الكالب

C15 H24 O

Butylhydroxytoluène
()BHT

A -III-18

جميع أنواع
الحيوانات باستثناء
الكالب

C14 H19 ON

Ethoxyquine

A -III-19

-

Sorbate de potassium

A -III-20

-

-

-

-

-

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

C10H12O5

Gallate de propyle

A -III-16

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات

جميع أنواع
الحيوانات

C6H10CaO6,
E 327
Composition
en additifs
Alpha, bêta,
gamma et
deltatocophérol.
Caractérisation
de la substance

Acide DL-malique

A -III-21

Lactate de calcium

A -III-22

Extraits d'huiles végétales
riches en tocophérol

A -III-23

الجريدة الرسمية
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المضافات:
مقتضيات أخرى

اليمكن تجاوز  80مغ/كغ في مزج
 canthaxanthineمع
 caroténoïdesأخرى و
 xanthophyllesبالنسبة
للدجاج المنتج للبيض و الدواجن األخرى
-

-

-

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
باستثناء المواد المعدة لتغذية صغار
الحيوانات
جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
باستثناء المواد المعدة لتغذية صغار
الحيوانات
جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
باستثناء المواد المعدة لتغذية صغار
الحيوانات
جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
باستثناء المواد المعدة لتغذية صغار
الحيوانات
جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
باستثناء المواد المعدة لتغذية صغار
الحيوانات
جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
باستثناء المواد المعدة لتغذية صغار
الحيوانات
مواد معدة للرضاعة فقط

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

الحد األقصى
(مغ  /كغ من
الغذاء
الكامل)

الحد األدنى (مغ
 /كغ من الغذاء
الكامل)

صنف أو فئة
الحيوانات

الحد األقصى
للسن

التركيب  ،الصيغة
الكيميائية  ،الوصف

A
إسم المضاف

active
Alpha, bêta,
gamma et
deltatocophérol:
- C29H50O2
- C28H48O2
- C28H48O2
- C27H46O2
CAS No:
— 59-02-9
— 490-23-3
— 54-28-4
— 119-13-1

COLORANTS

A -IV

*25

-

الدواجن غير الدجاج
المنتج للبيض

*8
80 )seul ou
avec les
autres
caroténoïd
es et
xanthophyl
(les
80 )seul ou
avec les
autres
caroténoïd
es et
xanthophyl
(les
80 )seul ou
avec les
autres
caroténoïd
es et
xanthophyl
(les

-

الدجاج المنتج للبيض

-

Canthaxanthine

A -IV-1

Capsanthine

A -IV-2

-

-

الدواجن

C40H56O

Lutéine

A -IV-3

-

-

الدواجن

C40H56O2

Zeaxanthine

A -IV-4

الدواجن

-

Ester éthylique de l’acide
béta-apo-8’-caroténoique

A -IV-5

*80

-

VITAMINES

A --V

*13500

-

-

دجاج للتسمين

*13 500

-

-

بط للتسمين

*13 500

-

-

صغار الديك الرومي
للتسمين

*13 500

-

-

خرفان للتسمين

*13 500

-

-

خنازير للتسمين

*13 500

-

-

أبقار للتسمين

*25 000

-

-

عجول للتسمين

-

-

-

أصناف أو فئات
أخرى من الحيوانات

-

Vitamine A

A -V-1

1842
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المضافات:
مقتضيات أخرى

يجب عدم اإلستعمال المتزامن مع
la vitamine D3
مواد غذائية للرضاعة فقط
تجنب أإلستعمال المتزامن مع
la vitamine D3
يجب عدم اإلستعمال المتزامن مع
la vitamine D3
يجب عدم اإلستعمال المتزامن مع
la vitamine D3
مواد معدة للرضاعة فقط
منع أإلستعمال المتزامن مع
la vitamine D3
يجب عدم اإلستعمال المتزامن مع
la vitamine D3
يجب عدم اإلستعمال المتزامن مع
la vitamine D2
يجب عدم اإلستعمال المتزامن مع
la vitamine D2
يجب عدم اإلستعمال المتزامن مع
la vitamine D2
يجب عدم اإلستعمال المتزامن مع
la vitamine D2
يجب عدم اإلستعمال المتزامن مع
la vitamine D2
يجب عدم اإلستعمال المتزامن مع
la vitamine D2
يجب عدم اإلستعمال المتزامن مع
la vitamine D2
جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

الحد األقصى
(مغ  /كغ من
الغذاء
الكامل)

الحد األدنى (مغ
 /كغ من الغذاء
الكامل)

الحد األقصى
للسن

صنف أو فئة
الحيوانات

*2000

-

الخنازير

*10 000

-

صغار الخنازير

*4 000

-

-

األبقار

*4 000

-

-

األغنام

*10 000

-

-

العجول

*4000

-

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

Vitamine D2
A -V-2

*4000

-

-

األبقار

*2000

-

-

الخنازير

*4000

-

-

األغنام

*10000

-

-

العجول

*4000

-

-

الخيول

*5000

-

-

دواجن للتسمين

*5000

-

-

صغار الديك الرومي

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

-

إسم المضاف

الخيول

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات

التركيب  ،الصيغة
الكيميائية  ،الوصف

A

جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات أو فئات
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات

-

Vitamine D3
A -V-3

-

Vitamine K
– Vitamine B1
Hydrochlorure de
thiamine
– Vitamine B1
Mononitrate de thiamine
– Vitamine B2
Riboflavine
– Vitamine B2
’Riboflavine-5phosphateëster de sel de
mono-sodium
Vitamine B12cyanocobalamine
Vitamine C – L-acide
ascorbique
Vitamine C – L-Ascorbate
de sodium
Vitamine C – L-Ascorbate
de calcium
Vitamine C – Acide
palmytil 6-L-ascorbique
Acide pantothénique – Dpantothénate de calcium
Acide pantothénique – Dpanthénol
Acide nicotinique
()niacine
– Acide nicotinique
Amide d’acide nicotinique
)nicotinamide-niacinamide
(()NA

A -V-4
A -V-5
A -V-6
A -V-7
A -V-8
A -V-9
A -V-10
A -V-11
A -V-12
A -V-13
A -V-14
A -V-15
A -V-16
A -V-17

-

Acide folique

A -V-18

-

Para-amino acide
(benzoïque )pABA

A -V-19

-

Biotine – D-)+(-biotine

A -V-20

الجريدة الرسمية
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المضافات:
مقتضيات أخرى

جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
يجب اإلشارة في وصفة استعمال المضافو األخالط المسبقة،
إلى شروط التخزين و اإلستقرار ،يمكن
إستعماله في الماء الصالح للشرب ،ينصح
بعدم تجاوز المستويات اإلضافية التالية:
 2000مغ من
 bétaïneلكل كغ من الغذاء
الكامل (مع نسبة الرطوبة )%12
أو 1000مغ من
 Bétaïneلكل لتر من ماء الشرب
بالنسبة للدواجن 700 ،مغ من
 Bétaïneلكل لتر من ماء الشرب
بالنسبة للخنازير و  250مغ من
Bétaïneلكل لتر من ماء الشرب
بالنسبة للعجول.
.في حالة االستعمال المتزامن لمكمالتbétaïne
في المولد المعدة لتغذية الحيوانات
ومياه الشرب  ،يجب عدم تجاوز
المستويات اإلجمالية الموصى بها  ،مع
مراعاة المستويات الكامنة في النظام
الغذائي.
الغذائي .من أجل حماية المستعمل :يجب
الجهاز
ارتداء حامي
الجهاز :ايجب
حامياملستعمل
أجل حماية
 منونظارات
لتنفسي
ارتداء
املناولة
والقفازات عند
ونظارات السالمة
التنف�سي
المناولة.
والقفازات عند
السالمة
جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
 يجب اإلشارة في وصفة إستعمال المضافواألخالط المسبقة والمواد الغذائية المركبة
إلى شروط التخزين و اإلستقرار ،يمكن
إستعماله في الماء الصالح للشرب ،ينصح
بعدم تجاوز المستويات اإلضافية التالية:

A

الحد األقصى
(مغ  /كغ من
الغذاء
الكامل)

الحد األدنى (مغ
 /كغ من الغذاء
الكامل)

الحد األقصى
للسن

صنف أو فئة
الحيوانات

التركيب  ،الصيغة
الكيميائية  ،الوصف

إسم المضاف

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

-

Carnitine – L-carnitine
Carnitine -

-

جميع أنواع
الحيوانات أو فئات
الحيوانات

C5H11NO2
numéro de
CAS : 107-437

Bétaïne anhydre

-

-

A -V-21

A -V-22

 2000مغ من
 bétaïneلكل كغ من الغذاء

الكامل (مع نسبة الرطوبة )%12
أو 1000مغ من
 Bétaïneلكل لتر من ماء الشرب
بالنسبة للدواجن 700 ،مغ من
 Bétaïneلكل لتر من ماء الشرب
بالنسبة للخنازير و  250مغ من
Bétaïneلكل لتر من ماء الشرب
بالنسبة للعجول.
 في حالة االستعمال المتزامن لمكمالتbétaïne
في المولد المعدة لتغذية الحيوانات ومياه
الشرب  ،يجب عدم تجاوز المستويات
اإلجمالية الموصى بها  ،مع مراعاة
المستويات الكامنة في النظام الغذائي .من
ارتداءحامي
يجب ارتداء
املستعمل :
حمايةحماية
أجلمن أجل
حامي
يجب
المستعمل:
السالمةعند
ونظاراتوالقفازات
ونظارات السالمة
التنف�سي
الجهاز
التنفسي
الجهاز
االستعمالإلستعمال
والقفازات عند ا

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

C5H11NO2·H
Cl CAS
number: 59046-5

Bétaïne hydrochloride

A -V-23

 .1يدرج المضاف في المواد المعدة لتغذية
الحيوانات على شكل خلط مسبق.

 .2أقصى كمية لمزج
 25- hydroxycholécalciférolو
( vitamine D3)cholécalciférolلكل
كغ من الغذاء الكامل:
 ≤  0,125مغ (( )136مايعادل - 5 000 UIمن )vitamine D3
بالنسبة لدجاج التسمين و صغار الديك
الرومي للتسمين ،
 ≤  0,080مغ بالنسبة للدواجن األخرى  0,050 ≤.مغ بالنسبة للخنازير .3اإلستعمال المتزامن مع
 vitamine D2غير مرخص به.
 .4يجب اإلشارة إلى نسبة
 éthoxyquineعلى الملصق.
 .5من أجل السالمة  :يجب ارتداء حامي
الجهاز التنفسي .

-

*0,1

-

-

دجاح للتسمين

*0,1

-

-

صغار الديك الرومي
للتسمين

C27H44O2.H2
O

25-hydroxycholécalciférol

A -V-24
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:المضافات
A
إسم المضاف

 الصيغة، التركيب
 الوصف، الكيميائية

A -V-25

Vitamine E/all-rac-alphatocopheryl
acetate

C31H52O3
CAS No 769591-2

A -V-26

Vitamine E

A -V-27

Vitamine B6/ chlorhydrate
de pyridoxine

C31H52O3
CAS No 5895-7
C8H11NO3.H
Cl

A -V-28

Chlorure de choline

-

Carbonate ferreux

FeCO3

A -VI-2
A -VI-3
A -VI-4
A -VI-5
A -VI-6
A -VI-7

الحد األقصى
للسن

الحد األدنى (مغ
 كغ من الغذاء/
)الكامل

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات

Chlorure ferreux,
tétrahydraté
Chlorure ferrique,
hexahydraté
Citrate ferreux,
hexahydraté

FeC12.4H2O
FeC13.4H2O
Fe3)C6H5O7(2
6H2O

Fumarate ferreux

FeC4H2O4

Lactate ferreux, trihydraté

Fe)C3H5O3(2.
3H2O

Oxyde ferrique

Fe2O3

جميع أنواع
الحيوانات

-

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات

-

FeSO.7H2O

A -VI-11

Chélate ferreux de
glycine, hydraté

Fe)x(1-3 .
nH2O)x =
anion de
glycine
synthétique(

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

A -VI-12

Iodate de calcium,
hexahydraté

Ca)IO3(26H2O

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

A -VI-13

Iodate de calcium,
anhydre

Ca)IO3(2

-

-

A -VI-14

Iodure de sodium

NaI

A -VI-15

Iodure de potassium

KI

A -VI-9
A -VI-10

مقتضيات أخرى

إذا كانت الملصقات تشير إلى محتوى
، vitamine E
فيجب استعمال المعادالت التالية لوحدات
 مغ من1 - :قياس المحتويات
acétate de tout-rac-alphatocophéryle = 1 UI - 1 من مغ
RRR-alpha tocophérol = 1,49
UI - 1  من مغacétate RRRalpha-tocophéryle = 1,36 UI 2.
La vitamine E يمكن إستعمال
في مياه الشرب

Sulfate ferreux,
monohydraté
Sulfate ferreux,
heptahydraté
Chelate ferreux d’aminoacides, hydraté

A -VI-8

الحد األقصى
 كغ من/ (مغ
الغذاء
)الكامل

OLIGO ELEMENTS

A -VI
A -VI-1

صنف أو فئة
الحيوانات

FeSO4H2O

)Fe)x(1-3
nH2O

جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

A -VI-16

Chlorure de cobalt,
hexahydraté

CoCI2.6H2O

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

A -VI-17

Sulfate de cobalt,
heptahydraté

CoSO.7H2O

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

Ovins :
500
)total(*
*Animaux
de
compagnie
: 1250
)total(
Porcelets
jusqu’à
une
semaine
avant
le sevrage
: 250
mg/jour
Autres
espèces :
750 )total(

-

*Equidés :
4 )au total(
Poissons :
20 )au
total(
Vaches
laitières et
poules
pondeuses
: 5 )au
total(
Autres
espèces ou
catégories
: 10 )au
total(
Toutes les
espèces
animales
ou
catégories
d’animaux
: 2 *)au

-

-

-

-

الجريدة الرسمية
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:المضافات
A
إسم المضاف

 الصيغة، التركيب
 الوصف، الكيميائية

صنف أو فئة
الحيوانات

CoSO4.H2O

جميع أنواع
الحيوانات

الحد األقصى
للسن

الحد األدنى (مغ
 كغ من الغذاء/
)الكامل

الحد األقصى
 كغ من/ (مغ
الغذاء
)الكامل

مقتضيات أخرى

total(
A -VI-18

Sulfate de cobalt,
monohydraté

A -VI-19

Carbonate de cobalt

CoCO3

A -VI-20

Acétate de cobalt

-

A -VI-21

Méthionate de cuivre

Cu)C5H10NO
2S(2

Oxyde cuivrique

CuO

A -VI-22
A -VI-23
A -VI-24

Sulfate cuivrique,
pentahydraté
Carbonate basique de
cuivre monohydraté

A -VI-25

Chélate cuivreux d’acide
aminé, hydratés

A -VI-26

Chélate cuivreux de
glycine, hydraté

A -VI-27

Chlorure cuivrique
dihydraté

A -VI-28

Carbonate manganeux

A -VI-29
A -VI-30
A -VI-31
A -VI-32
A -VI-33

Chlorure manganèse,
tétrahydraté
Phosphate acide de
manganèse, trihydraté
Oxyde manganeux
Sulfate de manganèse
d’acide aminé hydraté
Sulfate manganeux
monohydraté

CuSO 5H O
CuCO3 H2O
Cu )x(1-3
nH2O)x =
anion de tout
acide aminé
dérivé de
protéines de
soja
hydrolysées(
Poids
moléculaire
inférieur à
1500
Cu )x(1-3 .
nH2O )x =
anion de
glycine
synthétique(
CuCl2,2H2O
MnCO3
MnCl2.4H2O
MnHPO4.
3H2O
MnO
H2MnO5S

-

-

-

-

1*

فقط في األطعمة التي يتم تسويقها على
شكل غيرمسحوق

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

*Bovins :
1. Bovins
avant le
début de la
rumination
: - aliments
d’allaiteme
nt : 15
)total(
- autres
aliments
complets :
15 )total(
2. Autres
bovins : 35
)total(
Ovins : 15
)total(.
Poissons :
25 )total(
Crustacés :
50 )total(
Autres
espèces :
25 )total(

-

-

،المجترات
ف ص ي لة
،ال خ ي ل يات
القوارض و
القواعيات
،المجترات
ف ص ي لة
،ال خ ي ل يات
القوارض و
القواعيات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات

جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A -VI-34

Sulfate manganeux
tétrahydraté

MnSO4, 4H2O

جميع أنواع
الحيوانات

A -VI-35

Chélate de manganèse de
glycine, hydraté

-

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

A -VI-36

Chélate de manganèse
d'acides aminés, hydraté

-

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

-

-

-

-

*Poissons
: 100
)total(
Autres
espèces :
150 )total(

-

*
Poissons :
100
Autres
espèces :
150
*
Poissons :
100 )total(
Autres
espèces :
150
)total((
*
Poissons :
100 )total(
Autres
espèces :
150 )total(

-

-

-
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:المضافات
A
إسم المضاف

 الصيغة، التركيب
 الوصف، الكيميائية

A -VI-37

Oxyde de zinc

ZnO

A -VI-38

Sulfate de zinc

ZnS

A -VI-39
A -VI-40
A -VI-41
A -VI-42
A -VI-43

A -VI-44

A -VI-45

A -VI-46

Chélate de zinc d’acides
aminés hydratés
Chélate de zinc de
glycine, hydraté
Chlorure de zinc
monohydraté
Molybdate d’ammonium
)NH4(

ZnCl2 H2O
Mo7O24.4H2
O6

صنف أو فئة
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات

الحد األقصى
 كغ من/ (مغ
الغذاء
)الكامل

الحد األقصى
للسن

الحد األدنى (مغ
 كغ من الغذاء/
)الكامل

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,5*

-

-

-

-

-

-

0,50*
)total(

 يدرج المضاف في المواد المعدة لتغذية.1
.الحيوانات على شكل خلط مسبق
 يجب: من أجل حماية المستعملين. 2
ارتداء حامي الجهاز التنفسي ونظارات
.السالمة والقفازات عند اإلستعمال

مقتضيات أخرى

150*
)total(

-

Sélénite de sodium

Na2SeO

Sélénométhionine

Sélénométhioni
ne produite par
Saccharomyces
cerevisiae
)levure
séléniée
inactivée(

Analogue hydroxylé de la
sélénométhionine

Préparation
solide et
liquide
d'hydroxyanalogue de
sélénométhioni
ne ,
C5H10O3Se,
CAS number
873660-49-2

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

0,50 )total(

يدرج المضاف في المواد المعدة. .1
.لتغذية الحيوانات على شكل خلط مسبق
 يجب: من أجل حماية المستعملين. 2
ارتداء حامي الجهاز التنفسي ونظارات
.السالمة والقفازات عند اإلستعمال
 الحد األقصى للمكمالت المحتوية على.3
 مغ من0.2 : العضويSélénium
 لكل كغ من الغذاء الكاملSe
.%12 المحتوي على نسبة الرطوبة

Sélénium organique

Sélénium
organique
produit par
saccharomyces
cerevisiae
CNCM I-3060

الدواجن و الخنازير

-

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

-

ACIDES AMINES, LEURS SELS ET PRODUITS ANALOGUES

A -VII

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

-

-

L-lysine sulfate produit
par fermentation de
Corynebacterium
glutamicum

CH3S)CH2(2CH)NH2(COOH
C6H16N2O6S

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

-

-

A -VII-3

L-lysine HCl

C6H15ClN2O2

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

-

-

A -VII-4

L-thréonine

CH3-CH)OH(CH)NH2(COOH

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

-

-

A -VII-5

L-tryptophane

)C8H5NH(CH2CH)NH2(COOH

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

-

-

A -VII-6

Analogue hydroxylé de la
méthionine

CH3S)CH2(2CH)OH(COOH

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

-

-

A -VII-7

L-histidinemonohydrochloride-monohydrate

C3H3N2-CH2CH)NH2(COOH· HCl·
H2O

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

-

-

A -VII-8

L-arginine

C6H14N4O2

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

-

-

A -VII-1

DL-méthionine

A -VII-2

الجريدة الرسمية
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:المضافات
A
إسم المضاف

 الصيغة، التركيب
 الوصف، الكيميائية

A -VII-9

L-valine

C5H11NO2

A -VII-10

Acide guanidinoacétique

C3H7N3O2

A -VII-11

L-isoleucine

C6H13NO2

A -VIII

A -VIII-1

6-phytase

3-phytase
A -VIII-2

Endo-1,4-β-xylanase
A -VIII-3

Préparation de
6-phytase
produite par
Asper-gillus
oryzae )DSM
17594(
Préparation de
6-phytase
produite par
Trichoderma
reesei )CBS
126897(
Préparation de
6-phytase
produite par
Trichoderma
reesei )CBS
122 001(
Préparation de
6-phytase
produite par
Pichia pastoris
)DSM 22036(
Préparation de
6-phytase
produite par
Pichia pastoris
)DSM 15927(

Préparation de
3-phytase
produite par
Aspergillus
niger )CBS
114.94(
Préparation de
3-phytase
produite par
Aspergillus
niger )CBS
101672(

Endo-1,4-bêtaxylanase EC
3.2.1.8 produit
par Bacillus
subtilis )LMG
S-15136(

صنف أو فئة
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات

الحد األقصى
للسن

الحد األدنى (مغ
 كغ من الغذاء/
)الكامل

الحد األقصى
 كغ من/ (مغ
الغذاء
)الكامل

مقتضيات أخرى

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ADDITIFS ZOOTECHNIQUES
دواجن للتسمين

-

1 500 FYT

-

الدواجن المنتجة
للبيض

-

600 FYT

-

 يجب اإلشارة في وصفة إستعمال.1
المضاف والخلط المسبق إلى درجة حرارة
التخزين و مدة الحفظ و اإلستقرار عند
.التحبيب
: الجرعة الموصى بها.2
. لكل كغ من الغذاء الكامل500 FTU
 يستعمل في األغذية المركبة المحتوية.3
Phosphore  من0,23 % على أكثر من
la phytine المرتبط ب

صغار الخنازير

2 mois

500 FTU

-

دجاج للتسمين

-

375 FTU

-

-

الدجاج المنتج للبيض

-

250 FTU

-

-

صغار الديك الرومي
للتسمين

-

250 FTU

-

-

-

250 FTU

-

-

دجاج للتسمين
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:المضافات
A
إسم المضاف

A -VIII-4

A -VIII-5

A -VIII-6

A -VIII-7

Endo-1,4-β-glucanase

Endo-1,3)4(-bêtaglucanase -

Produit de fermentation
d’Aspergillus oryzae

Endo-1,4-béta-mannanase

 الصيغة، التركيب
 الوصف، الكيميائية
Endo-1,4-bêtaxylanase EC
3.2.1.8 produit
par Penicillium
funiculosum
Endo-1,4-bêtaxylanase EC
3.2.1.8 produit
par Aspergillus
niger
Endo-1,4-bêtaxylanase EC
3.2.1.8 produit
par
Trichoderma
longibrachiatu
m
Endo-1,4-bêtaxylanase EC
3.2.1.8 produit
par
Trichoderma
reesei
Endo-1,4-bêtaxylanase EC
3.2.1.8 produit
par
Trichoderma
viride
Préparation
d’endo-1,4bêta- glucanase
produite par
Trichoderma
longibrachiatu
m )IMI SD142(
Préparation
d’endo-1,4bêta- glucanase
produite par
Aspergillus
niger
Préparation
d’endo-1,3)4(béta-glucanase
produite par
Aspergillus
aculeatus
Préparation
d’endo-1,3)4(béta-glucanase
produite par
Aspergillus
niger
Préparation
d’endo-1,3)4(béta-glucanase
produite par
Trichoderma
longibrachiatu
m

صنف أو فئة
الحيوانات

دجاج للتسمين

دجاج للتسمين

الحد األقصى
للسن

-

-

الحد األقصى
 كغ من/ (مغ
الغذاء
)الكامل

مقتضيات أخرى

500 CU

-

: الجرعة الموصى بها.1
 لكل كغ من500-1 000 CU
.الغذاء الكامل
 يستخدم في األغذية المركبة للحيوانات.2
الغنية ب
polysaccharides non amylacés
 مثل األغذية،(خصوصا
)bêta-glucanes
التي تحتوي على أكثر من
. من الشعير40%

-

-

-

الحد األدنى (مغ
 كغ من الغذاء/
)الكامل

-

األبقار الحلوب

85

300

-

-

Préparation
d’endo-1,4bétamannanase
produite par
bacillus lentus
)ATCC 55045(

دجاج للتسمين

79200 U

-

-

-

الجريدة الرسمية
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:المضافات
A
إسم المضاف

A -VIII-8

Protéase

A -VIII-9

Sérine protéase

Alpha-amylase
A -VIII-10

A -VIII-11

Alpha-galactosidase

A -VIII-12

Cellulase

A -VIII-13

Endo-1,4-beta xylanase
EC 3.2.1.8 Endo-1,3)4(beta-glucanase EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta glucanase
EC 3.2.1.4

 الصيغة، التركيب
 الوصف، الكيميائية
avec une
activité
minimale de :
Pour les
liquides
7,2 X105 U/ml
Protéase issue
de
fermentation
de
streptomyces
fradiae
Préparation de
serine protease
)EC 3.4.21.-(
Produite par
Bacillus
licheniformis
)DSM 19670(
ayant une
activité
minimale de
75 000 PROT
/g
Alpha-amylase
produite par
Aspergillus
oryzae CBS
585.94
Alpha-amylase
produite par
Aspergillus
oryzae DS114
Alpha-amylase
produite par
Bacillus
amyloliquefaci
ens DSM 9553
Alpha-amylase
produite par
Bacillus
subtilis DS098
Alphagalactosidase
produite par
Aspergillus
oryzae )DSM
10286(
Cellulase
produite par
Aspergillus
niger

Préparation
d'endo1-4 béta
glucanase,
d'endo 1,3 )4(
béta-glucanase
et d'endo 1,4
béta xylanase
produits par
Trichoderma
reesei )ATCC
74444(

صنف أو فئة
الحيوانات

الحد األقصى
للسن

الحد األدنى (مغ
 كغ من الغذاء/
)الكامل

الحد األقصى
 كغ من/ (مغ
الغذاء
)الكامل

مقتضيات أخرى

الدواجن

-

-

-

-

دجاج للتسمين

-

15 000
PROT

-

-

-

-

-

-

دجاج للتسمين

-

100 U

دجاج للتسمين

-

-

-

-

- Poulet de
chair :
endo-1,4betaxylanase
: 135 U
endo-1,3)4(betaglucanase:
35 U
endo-1,4betaglucanas
e:
40 U
- Poule
pondeuse:
endo-1,4betaxylanase
: 216 U

-

دجاج للتسمين

الدجاج المنتج لللحم
و الدجاج المنتج
للبيض و صغار
الخنازير المفطومة

-

-

-
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المضافات:
مقتضيات أخرى

الحد األقصى
(مغ  /كغ من
الغذاء
الكامل)

يدرج المضاف في أغذية الحيوانات على
شكل خلط مسبق.
يجب أال يتجاوز الخلط مع مختلف
مصادر
chlorure d'ammonium
المستويات القصوى المرخص لها في
التغذية الكاملة للحيوانات المجترة.

10 000 mg
/ kg
d’aliment
pour une
période
d'alimentat
ion
n'excédant
pas trois
mois
Maximum
5 000 mg /
kg pour
une
période
d'alimentat
ion
supérieure
à trois
mois.

الحد األدنى (مغ
 /كغ من الغذاء
الكامل)

الحد األقصى
للسن

صنف أو فئة
الحيوانات

التركيب  ،الصيغة
الكيميائية  ،الوصف

A
إسم المضاف

(endo-1,3)4betaglucanase:
56 U
endo-1,4betaglucanas
e : 64 U
- Porcelets
sevrés:
endo-1,4betaxylanase
: 270 U
(endo-1,3)4betaglucanase:
70 U
endo-1,4betaglucanas
e: 80 U

-

-

خرفان للتسمين،
المجترات غير
الخرفان للتسمين

NH4Cl CAS
No: 12125-029

≥ Chlorure d'ammonium
99,0 %

Coccidiostatiques et Histomonostatiques
يجب اإلشارة في ملصق األغذية المركبة
إلى:
"يجب تجنب اإلستعمال  3أيام على األقل
قبل الذبح"
يجب تجنب اإلستعمال يوم واحد على
األقل قبل الذبح
يجب اإلشارة في وصفة اإلستعمال:
«خطر على الخيول ،
يحتوي هذا الغذاء على مادة
 : ionophoreيجب تجنب
اإلستعمال المتزامن مع
la tiamuline
و مراقبة اآلثار الجانبية المحتملة عند
استعمال أدوية أخرى في نفس الوقت»

يجب تجنب اإلستعمال  5أيام على األقل
قبل الذبح
يجب تجنب اإلستعمال  5أيام على األقل
قبل الذبح

40

20

-

دجاج للتسمين

125

100

-

دجاج للتسمين

120

100

16
semaines

صغار الدجاج
الموجه إلنتاج البيض

100

60

16
semaines

صغار الديك الرومي

36

30

-

دجاج للتسمين

36

30

-

صغار الديك الرومي

C24 H35 O5

C36H61O11Na

C15H13Cl2N5
.HCl,

A -VIII-14

A -IX

Décoquinate 60,6 g/kg

Monensin sodium

Chlorydrate de robénidine

A -IX-1

A -IX-2

A-IX-3

الجريدة الرسمية

عدد 8 - 6870نابعش 8عش (( 8يربأ (2أ ((2

1851

المضافات:
مقتضيات أخرى

يجب تجنب اإلستعمال  5أيام على األقل
قبل الذبح.
يجب اإلشارة في ملصق األغذية المركبة
إلى:
"يجب تجنب اإلستعمال  5أيام على األقل
قبل الذبح".
يجب اإلشارة في وصفة اإلستعمال:
«خطر على الخيول»
« يحتوي هذا الغذاء على مادة مضافة من
مجموعة : ionophores
يستحسن تجنب اإلستعمال المتزامن مع
بعض األدوية»
يجب اإلشارة في ملصق األغذية المركبة
إلى:
"يجب تجنب اإلستعمال  5أيام على األقل
قبل الذبح".
يجب اإلشارة في ملصق األغذية المركبة
إلى:
"يجب تجنب اإلستعمال  5أيام على األقل
قبل الذبح".
يجب اإلشارة في ملصق األغذية المركبة
وفي وصفة اإلستعمال إلى:
« خطر على الخيول و الديك الرومي و
األرانب»
« يحتوي هذا الغذاء على مادة مضافة من
مجموعة : ionophores
يستحسن تجنب اإلستعمال المتزامن مع
بعض األدوية (مثل » ) la tiamuline
يجب تجنب اإلستعمال يوم واحد على
األقل قبل الذبح.
يجب اإلشارة في ملصق األغذية المركبة
و في وصفة اإلستعمال إلى:
« خطر على الخيول و الديك الرومي»
« يحتوي هذا الغذاء على مادة مضافة من
مجموعة : ionophores
يستحسن تجنب اإلستعمال المتزامن مع
بعض األدوية (مثل » ) la tiamuline
يجب اإلشارة في ملصق األغذية المركبة
و في وصفة اإلستعمال إلى:
« خطر على الخيول و صغار الديك
الرومي»
« يحتوي هذا الغذاء على مادة مضافة من
« يحتوي هذا الغذاء على مادة مضافة من
مجموعة : ionophores
يستحسن تجنب اإلستعمال المتزامن مع
بعض األدوية (مثل » ) la tiamuline
يجب اإلشارة في ملصق األغذية المركبة
إلى "يجب تجنب اإلستعمال  5أيام على
األقل قبل الذبح".
 .يجب اإلشارة في وصفة اإلستعمال:
«خطر على الخيول»
« يحتوي هذا الغذاء على مادة مضافة من
مجموعة : ionophores
يستحسن تجنب اإلستعمال المتزامن مع
بعض األدوية (مثل » ) la tiamuline
يجب تجنب اإلستعمال  3أيام على األقل
قبل الذبح
يجب تجنب اإلستعمال يوم واحد على
األقل قبل الذبح
.1يدرج المضاف في األغذية المركبة
للحيوانات على شكل خلط مسبق .

الحد األقصى
(مغ  /كغ من
الغذاء
الكامل)

الحد األدنى (مغ
 /كغ من الغذاء
الكامل)

الحد األقصى
للسن

صنف أو فئة
الحيوانات

66

50

-

أرانب للتسمين

125

75

-

دجاج للتسمين

125

75

16
semaines

صغار الدجاج
الموجه إلنتاج البيض

التركيب  ،الصيغة
الكيميائية  ،الوصف

C34H53O8Na,

3

2

-

دجاج للتسمين

3

2

12
semaines

صغار الديك الرومي

70

60

-

دجاج للتسمين

70

60

-

دجاج للتسمين

(4 )3H
quinazolinone,
7-bromo-6chloro-3-[3hydroxy-2(pipéridyl
acétonyl]-dltransbromhydr
ate

C43H72O11

C42H69O11Na

50

50

12
semaines

صغار الدجاج
الموجه إلنتاج البيض

5

5

16
semaines

صغار الديك الرومي

6

5

-

دجاج للتسمين

1

1

16
semaines

1

1

-

أرانب

1

1

-

دجاج للتسمين

C47H83O17N

صغار الدجاج
C17H9Cl3N4O
الموجه إلنتاج البيض
2,

A
إسم المضاف

Lasalocide A sodium

Halofuginone

Narasin

Salinomycin-sodium

Maduramicineammonium

A -IX-4

A -IX-5

A -IX-6

A -IX-7

A -IX-8

Diclazuril
A -IX-9
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المضافات:
مقتضيات أخرى

الحد األقصى
(مغ  /كغ من
الغذاء
الكامل)

الحد األدنى (مغ
 /كغ من الغذاء
الكامل)

الحد األقصى
للسن

.2عدم خلط  diclazurilمع مواد
 coccidiostatiquesأخرى.
.3من أجل السالمة  :ارتداء حامي الجهاز
التنفسي والنظارات والقفازات أثناء
المناولة.
.4يجب على صاحب الترخيص تخطيط
وتنفيذ برنامج المراقبة التابعة لمرحلة
العرض في السوق فيما يخص مقاومة
البكتيريا و . Eimeria spp
يجب تجنب اإلستعمال  5أيام على األقل
قبل الذبح.
يمكن أن يؤدي االستعمال المتزامن ل
 Semduramicineو tiamuline
إلى انخفاض استهالك الغذاء والماء بشكل
مؤقت.

1

25

1

20

صنف أو فئة
الحيوانات

-

صغار الديك الرومي
للتسمين

-

دجاج للتسمين

التركيب  ،الصيغة
الكيميائية  ،الوصف

C45H76O16Na

A
إسم المضاف

Semduramicine- sodium

Micro-organismes
 .1يجب اإلشارة في وصفة إستعمال
المضاف ،والخلط المسبق إلى درجة
حرارة التخزين و مدة الحفظ و اإلستقرار
عند التحبيب.
 .2من أجل السالمة يوصى باستعمال
أقنعة السالمة أثناء الخلط.
 .3اإلستعمال المتزامن مع
 coccidiostatiquesغير مرخص به.
يجب اإلشارة في وصفة إستعمال المضاف
والخاط المسبق إلى درجة حرارة التخزين,
مدة الحفظ و اإلستقرار عند التحبيب.
يجب اإلشارة في وصفة اإلستعمال إلى
العبارة التالية" :كمية
Saccharomyces cerevisiae
في الحصة اليومية ال يجب أن تتجاوز
2,5 x 109 UFC
لكل  100كغ من وزن الحيوان
و 0,5 x 1010 UFC
لكل  100كغ إضافية من وزن الحيوان"
يجب اإلشارة في وصفة إستعمال المضاف
والخاط المسبق إلى درجة حرارة التخزين
و مدة الحفظ و اإلستقرار عند التحبيب .
كمية Saccharomyces cerevisiae
في الحصة اليومية ال يجب أن تتجاوز
5,6 x 109 UFC
لكل  100كغ من وزن الحيوان
يجب إضافة
8,75 x109 UFC
لكل  100كغ إضافية من وزن الحيوان

1 × 109

*8 x 109

1 × 109

4 x 109

-

-

A -IX-10

A -X

الدجاج المنتج للبيض

Préparation du
CECT 5940 de
Bacillus
amyloliquefaci
ens contenant
une
concentration
minimale de 1
× 109 UFC / g

Bacillus
amyloliquefaciens CECT
5940

A -X-1

أبقار للتسمين
Préparation de
Saccharomyces
cerevisiae
contenant au
moins : 5 x 109
UFC /g
d'additif

Saccharomyces cerevisiae
A -X-2

*2 x 109

4 x 108

-

األبقار الحلوب

-

*2 x 109

2 x 108

6 mois

العجول

-

*1,7 x 108

1,7 x 108

-

أبقار للتسمين

-

*3,5 x 108

5 x 107

يجب اإلشارة في وصفة إستعمال المضاف
والخاط المسبق إلى درجة حرارة التخزين
ومدة الحفظ و اإلستقرار عند التحبيب.
كمية Saccharomyces cerevisiae
في الحصة اليومية ال يجب أن تتجاوز
8,4 x 109 UFC
لكل  100كغ من وزن الحيوان.
يجب إضافة
1,8 x109 UFC
لكل  100كغ إضافية من وزن الحيوان.

*2 x 109

4 x 108

األبقار الحلوب

-

األبقار الحلوب

Préparation de
Saccharomyces
cerevisae
contenant au
moins 1 x 109
UFC/g
d’additif
Préparation de
Saccharomyces
cerevisiae
contenant au
moins :
poudre
granuleuse : 2
x 1010 UFC/g
d’additif
enrobé : 1 x

Saccharomyces cerevisiae
CNCM I-1077

A -X-3

الجريدة الرسمية
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المضافات:
مقتضيات أخرى

يجب اإلشارة في وصفة إستعمال المضاف
والخاط المسبق إلى درجة حرارة التخزين
و مدة الحفظ و اإلستقرار عند التحبيب.
كمية Saccharomyces cerevisiae
في الحصة اليومية ال يجب أن تتجاوز
4,6 x 109 UFC
لكل  100كغ من وزن الحيوان.
يجب إضافة
2 x 109 UFC
.لكل  100كغ إضافية من وزن الحيوان.
يجب اإلشارة في وصفة إستعمال المضاف
والخاط المسبق إلى درجة حرارة التخزين
ومدة الحفظ و اإلستقرار عند التحبيب.
يمكن إستعماله في المواد الغذائية المركبة
للحيوانات المحتوية على
les cocciodiostatiques

المرخص بها التالية :

décoquinate, halofuginone,
narasin, salinomycine-sodium,
maduramycine-ammonium,
diclazuril.

قي وصفة اإلستعمال يجب اإلشارة إلى
درجة حرارة التخزين ومدة التخزين
واإلستقرار عند التحبيب.
الجرعات :الموصى بها
1,25x1010_ 6x1010 UFC
لكل رأس في اليوم.

الحد األقصى
(مغ  /كغ من
الغذاء
الكامل)

الحد األدنى (مغ
 /كغ من الغذاء
الكامل)

الحد األقصى
للسن

صنف أو فئة
الحيوانات

التركيب  ،الصيغة
الكيميائية  ،الوصف

A
إسم المضاف

1010 UFC/g
d’additif

*1,6 x 109

5 x 108

*1 x 1010

1 x 109

7x109
UFC / kg
d'aliment
complet
ayant une
teneur en
humidité
de 12%

8x108 UFC /
kg d'aliment
complet
ayant une
teneur en
humidité de
12%

-

أبقار للتسمين

دجاج للتسمين

الخيول

-

-

3 x 108 UFC

-

دجاج للتسمين

-

-

1X 109 UFC

-

العجول و صغار
الماعز

-

-

1 x 10 UFC

-

دجاج للتسمين

-

-

1 x 109 UFC

-

الديك الرومي

-

-

1 x 108 UFC

-

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

3 x 107 UFC

-

-

-

1 x 108 UFC

-

9

جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات

Préparation de
Pediococcus
acidilactici
contenant au
moins 1 x 1010
UFC/g
d’additif

Pediococcus acidilactici
CNCM MA18/5M

Préparation de
Saccharomyces
cerevisiae
NCYC Sc 47
contenant au
moins 5 x 109
UFC / g

Saccharomyces cerevisiae
NCYC Sc 47

Enterococcus
faecium
NCIMB 10415

Enterococcus faecium

Bacillus
subtilis C-3102
- DSM 15544
Bacillus
subtilis - DSM
17299- DSM
5750

Bacillus Subtilis

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A -X-5

A -X-6

A -X-7

Lactobacillus
plantarum
CNCM I- 840
Lactobacillus
plantarum
CNCM MA
18/5U

Lactobacillus plantarum

A -X-8

-

Pediococcus acidilactici

A -X-9

-

Lactobacillus buchneri

A -X-10

Substances aromatiques et apéritives
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات

A -X-4

A -XI
-

Thymol

A -XI-1

-

Bornéol

A -XI-2

-

Cajeput

A -XI-3

-

Curcuma spp

A -XI-4

Boldo

A -XI-5

Artichaut

A -XI-6

La Menthe poivrée

A -XI-7

Pneumus
boldus
Cynarae
Scolymus
Menthax x
piperita L
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المضافات:
مقتضيات أخرى

الحد األقصى
(مغ  /كغ من
الغذاء
الكامل)

الحد األدنى (مغ
 /كغ من الغذاء
الكامل)

الحد األقصى
للسن

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

صنف أو فئة
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات

التركيب  ،الصيغة
الكيميائية  ،الوصف

إسم المضاف

Pinus sylvestris

Le Pin sylvestre

A -XI-8

Eucalyptus
globulus

Eucalyptus commun

A -XI-9

-

Vanilline

A -XI-10

-

Extrait de la plante
Macleaya cordata

A -XI-11

Carvacrol

Extrait naturel d’origan

A -XI-12

Extrait naturel de
capsicum

A -XI-13

piment

A -XI-14

Cinnamaldéhyde : Extrait
naturel de Cannelle

A -XI-15

Cannelle

A -XI-16

Eugénol : Extrait du clou
de Girofle

A -XI-17

Girofle

A -XI-18

Extrait de fenugrec

A -XI-19

Oléorésine

Eugénol

-

-

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

CAS 9014757-2

-

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات
جميع أنواع
الحيوانات

A

-

Extrait de Yucca.
schidigera Roezl ex
Ortgies
Extrait de romarin
()Rosmarinus officinalis L
Extrait de pépin de raisin
)Vitis vinifera spp,
Vinifera et Vitis vinifera
(L
tanin extrait de quebracho
()Schinopsis Balansae
Extrait de naringine
()Citrus x paradisi

A -XI-20
A -XI-21
A -XI-22
A -XI-23
A -XI-24

-

Huile de tournesol

A -XI-25

-

Huile d'anis

A -XI-26

*  *:الحد األقصى لدمج هذا المضاف في األغذية التكميلية قد يصل إلى Xضعف المستوى األقصى لألغذية الكاملة ،حيث أن  Xهو عامل الضرب المشار إليه على النحو التالي.*X :
( على سبيل المثال  * 100يعني أن الحد األقصى لمستوى دمج هذه المادة المضافة في األطعمة التكميلية قد يصل إلى  100ضعف المستوى األقصى لألغذية الكاملة)..
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األخالط المسبقة للمضافات
االسم التااري للمنتج

العنصر النشيط
Vitamine B6

أصناف الحيوانات
الدجاج

Vitamine B2
B-1

AB 230600 )TECHNA(

Vitamine PP
Vitamine B1

الدجاج المنتج للبيض

Biotine
Acide folique
Biotine
Acide folique
Vitamine B2
B-2

AB 240600 )TECHNA(

Vitamine B6

الدجاج للتوالد

Vitamine B12
Vitamine PP
Vitamine B1
Sélénium
B-3

AB 250600 )TECHNA(

Iodate de calcium, anhydre
Cobalt

الدجاج
األبقار

Acide propionique
B-4

ACIDBAC )DEX IBERICA(

B-5

ACIDE ASCORBIQUE )HALOR C( )BEIJING ENHALOR
INTERNATIONAL TECH CO(

B-6

ACIDE FOLIQUE )ANDRES PINTALUBA(

Propionate de calcium
Acide orthophosphorique

جميع أنواع الحيوانات

Acide formique
Vitamine C

جميع أنواع الحيوانات

Acide folique

جميع أنواع الحيوانات

Acide propionique
B-7

ACIDOMIX AFG )NOVUS(

Acide formique

جميع أنواع الحيوانات

Formate d'ammonium
Acide formique
B-8

ACIDOMIX AFL )NOVUS(

Acide propionique
Propionate d'ammonium

جميع أنواع الحيوانات

Formate d'ammonium
Acide orthophosphorique
B-9

ACIDPLUS )DEX IBERICA(

Acide propionique

جميع أنواع الحيوانات

Acide formique
B-10

B-11

B-12

ACTISAF )Lesafre Feed Additives(

ACTIVATE WD MAX )NOVUS(

AD 475-AD'ACIDS G2P )IDENA(

Saccharomyces cerevisiae CBS
493.94

المجترات

Acide formique

الدواجن

Acide propionique

األرانب

Analogue hydroxylé de méthionine

الخنازير

Acide furmarique
Acide citrique
Acide lactique

المجترات

Acide sorbique
B-13

ADDI-ROB 6,6% )VITAFOR ou VIAL(

Robénidine

دجاج للتسمين و الديك الرومي

B-

B-14
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((2 (أ2  ((يربأ8 عش8 نابعش8 - 6870 عدد

األخالط المسبقة للمضافات
االسم التااري للمنتج

العنصر النشيط

أصناف الحيوانات

ADDI-SAL 12% )VITAFOR(

Salinomycine sodium, sel sodique de
polyéther de l'acide
monocarboxylique, produit par
Streptomyces albus

الدواجن

B-15

ADDI-SEL 1% )VITAFOR / VIAL(

B-16

ADDI-SEL 5% )VITAFOR ou VIAL(

B-17

ADNISAL )ZHEJIANG SHENGHUA BIOK
BIOLOGY/ADNIMALIS EUROPE(

B-18

ADNISIN )ZHEJIANG SHENGHUA BIOK
BIOLOGY/ADNIMALIS EUROPE(

B-19

ADPHOS 5.0 POUDRE )ADVANCED ENZYMES
TECHNOLOGIES LIMITED(

Phytase

B-20

ADSORBATE-DRY )NUTRI-AD(

Sépiolite

B-21

ADD MONENSIN 20% )SHANDONG QILU KING-PHAR
PHARMACEUTICAL(

B-22

ADD SALINO 12% )SHANDONG QILU KING PHAR
PHARMACEUTICAL(

B-23

ADIMIX PRECISION )NUTRI-AD(

B-24

AEN )PHYTOSYNTHESE(

B-25

AGECON YEAST PELLET )TECNOZOO(

Sélénium
Sélénium
Salinomycine sodium produite par
Streptomyces albus subsp albus, de
carbonate de calcium et de bentonite
Monensin sodium produit par
Streptomyces cinnamonensis et de
carbonate de calcium

Monensin sodium

Salinomycine sodium

جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
دجاج للتسمين و صغار الدجاج الموجه إلنتاج
) أسبوعا12 البيض (حتى عمر
 صغار الدجاج الموجه إلنتاج،دجاج للتسمين
 أسبوعا) و صغار الديك12 البيض (حتى عمر
) أسبوعا12 الرومي (حتى عمر
الدواجن
جميع أنواع الحيوانات
 صغار الدجاج الموجه إلنتاج،دجاج للتسمين
 أسبوعا) و الديك16 البيض (حتى عمر
الرومي
 صغار الدجاج الموجه إلنتاج،دجاج للتسمين
) أسبوعا12 البيض (حتى عمر

Butyrate de sodium

الدواجن

Extrait naturel de plantes

الدواجن

Acide propionique

األبقار

Acide formique

الماعز

Acide furmarique

األغنام

Manno-oligosaccharides )MOS(

دجاج للتسمين
العجول
األرانب

B-26

AGRIMOS )LALLEMAND(

Bêta-glucans )glucose(

خرفان للتسمين
البط
الدجاج المنتج للبيض
السمك
األبقار الحلوب

B-27

AGRISAP )LALLEMAND(

Extraits naturels de plantes riches en
saponines

األرانب
الخرفان

B-28

AGROTAN PH )AGROVIT(

B-29

AL 120 MA )IDENA(

B-30

AL 490 PNTIPLUS C )IDENA(

Formiate de calcium, acide formique,
acide lactique, acide DL-malique et
acide orthophosphorique

الدواجن

Substances aromatiques

العجول

Sépiolite
Zinc

الدواجن

Manganèse
B-31

ALIMET )NOVUS(

Méthionine
Autres vitamines
Minéraux

B-32

ALKOSEL )LALLEMAND(

Sélénométhionine
Sélénium

جميع أنواع الحيوانات
الخنازير
السمك
دجاج للتوالد
دجاج للتسمين
أبقار للتسمين

الجريدة الرسمية
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B-

((2 (أ2  ((يربأ8 عش8 نابعش8 - 6870 عدد

األخالط المسبقة للمضافات
االسم التااري للمنتج

العنصر النشيط

أصناف الحيوانات
الدجاج المنتج للبيض

Cellulase

الدواجن

Xylanase
Phytase
B-33

ALLZYME SSF )ALLTECH(

Bétaglucanase
Amylase

الخنازير

Pectinase
Protease
B-34
B-35

ALQUERFEED ANTITOX )BIOVET(
ALTERION NE )NOVOZYME pour ADISSEO France(

Silicate de calcium hydraté
Silicate d'aluminium et de sodium
hydraté
Bacillus subtilis

الدجاج المنتج لللحم

Betaine anhydre

جميع أنواع الحيوانات

B-36

ALTIFIN S1 )SHANDONG E.FINE PHARMACY(

B-37

AMAFERM )BIOZYME/PROVIMI(

Produit de fermentation d'Aspergillus
oryzae

B-38

AMARIL )DEXIBERICA(

Formate de calcium, acide
orthophosphorique, cinnamaldéhyde,
acide silicique, précipité et séché et
mélange naturel de stéatites et de
chlorite

B-39

AMASIL 85 )BASF(

B-40

AMASIL COMBI

B-41

AMASIL NA )BASF(

B-42

ANTI-OX HP )VITALAC(

جميع أنواع الحيوانات

Acide formique
Acide propionique
Acide formique
Formiate de sodium
Acide formique
Ethoxyquine
Gallate de propyle
Acide sorbique
Carbonate de calcium

جميع أنواع الحيوانات األليفة

جميع أنواع الحيوانات
المجترات

جميع أنواع الحيوانات

جميع أنواع الحيوانات

Acide citrique
B-43
B-44
B-45

ANIRED 100 )FOSHAN LEADER BIO-TECHNOLOGY/
Canthaxanthin )minimum 10%(
AniMedica International(.
Aniyellow
xanthophyll
40
)FOSHAN
LEADER
BIOXanthophylles )minimum 40%(
TECHNOLOGY/ AniMedica International(.
Aniyellow
xanthophyll
20
)FOSHAN
LEADER
BIOXanthophylles )minimum 20%(
TECHNOLOGY/ AniMedica International(.
Sépiolite

الدواجن و السمك
الدواجن و السمك
الدواجن و السمك

B-46

APC GISTOP )APC(

B-47

APC IMUPRO PO )APC(

Clinoptilolite d'origine sédimentaire

الدواجن

B-48

APC VITOP )APC(

Clinoptilolite d'origine sédimentaire

األبقار

B-49

APEX 5 )NUTRI-AD(

Substances aromatiques

الدواجن

B-50

APSAVIT A 1000 )ANDRES PINTALUBA(

Vitamine A

جميع أنواع الحيوانات

B-51

APSAVIT B1 MONONITRATE )ANDRES PINTALUBA(

Vitamine B1

جميع أنواع الحيوانات

B-52

APSAVIT B2 80% )ANDRES PINTALUBA(

Vitamine B1

جميع أنواع الحيوانات

B-53

APSAVIT D3 500 )ANDRES PINTALUBA(

Vitamine D3

جميع أنواع الحيوانات

B-54

APSAVIT E 50% )ANDRES PINTALUBA(

Vitamine E

جميع أنواع الحيوانات

Montmorillonite

جميع أنواع الحيوانات

B-

األخالط المسبقة للمضافات
االسم التااري للمنتج

B-55

APSAVIT K3 50% )ANDRES PINTALUBA(

B-56

APSAVIT NIACINE )ANDRES PINTALUBA(

B-57

APSAVIT PANTOTHENATE DE CALCIUM )ANDRES
PINTALUBA(

B-58

AQUAVIT B )LABIANA(

B-59

AROME CITRUS )TECHNA(

B-60

AROME FRUITS ROUGES )TECHNA(

B-61

AROME LAIT/VANILLE )TECHNA(

B-62

AR2005-BOOST LAIT )MG2MIX SAS(

B-63

ASCORBIC ACID )DSM(

B-64
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ATOCER )NUTRISTAR/CCPA(

العنصر النشيط
Ménadione bisulfite de sodium

جميع أنواع الحيوانات

Acide nicotinique

جميع أنواع الحيوانات

DL-Pantothénate de calcium

جميع أنواع الحيوانات

Vitamines
Acide nicotinique

B-66

ATOFIRST )CCPA(

AVAILA 4 )ZINPRO CORPORATION(

الدواجن

Limonène

جميع أنواع الحيوانات

Arome de fraise et de framboise

جميع أنواع الحيوانات

Vanilline

جميع أنواع الحيوانات

Propylène glycol, silice et glycérol
Vitamine C

المجترات
جميع أنواع الحيوانات

Propionate de calcium

المجترات

Formiate de calcium

األرانب

Bentonite-montmorillonite
Sépiolite

B-65

أصناف الحيوانات

Sulfate de zinc, sépiolite et bentonite

الدواجن
الدواجن و األرانب و المجترات

Co-glucoheptonate

األبقار

Cu-lysine

الدواجن

Mn-méthionine
Zn-méthionine

األغنام

Chélate de manganèse
B-67

AVAILA ZMC )ZINPRO CORPORATION(

Chélate de zinc

جميع أنواع الحيوانات

Chélate de cuivre
B-68

AVAILA-ZN )ZINPRO CORPORATION(

B-69

AVAILA-SE 1000 )ZINPRO CORPORATION(

B-70

AVATEC 150 G )ALPHARMA/ PFIZER(

B-71

AVEMIX P5000 )AVEVE BIOCHEM NV/AVEVE NV(

B-72

AVEMIX XG 10 )AVEVE BIOCHEM NV/AVEVE NV(

B-73

AVEMIX XG 10 L )AVEVE(

B-74

AVIANCE III )TECHNA(

B-75

AVIAX )PHIBRO(

Semduramicine sodium

B-76

AVIAX 5% )PHIBRO(

Semduramicine sodium

B-77

AVIMATRIX )NOVUS DEUTSCHLAND(

Complexe Zn-acide aminé
Sélénium organique )zinc-Lsélénométhionine(

جميع أنواع الحيوانات
الدواجن و المجترات

Lasalocid A-sodium 15 g/100 g
)avatec 15% cc(, produit par
Streptomyces Lasaliensis subsp.
Lasaliensis

الدواجن

6-phytase EC 3.1.3.26 [produite par
Aspergillus orysae )DSM 11857(]

الدواجن

Béta-glucanase
Xylanase
Béta-glucanase
Xylanase
Substances aromatiques
Carbonate de calcium

Acide benzoique, acide fumarique et
formiate de calcium

الدواجن

الدواجن
الدجاج
صغار الديك الرومي
الدجاج
الدجاج
الدجاج المنتج لللحم والديك الرومي و الدجاج
المنتج للبيض

الجريدة الرسمية
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B-79

((2 (أ2  ((يربأ8 عش8 نابعش8 - 6870 عدد

األخالط المسبقة للمضافات
االسم التااري للمنتج
AVI-MUL TOP/GP 10 )SEVECOM(

AVIPLUS P )VETAGRO(

العنصر النشيط
Glycéryl polyéthylèneglycol
ricinoléate
Vanilline
Acide citrique
Thymol

أصناف الحيوانات
الدواجن والمجترات و تربية األحياء المائية

الدواجن

Acide sorbique

B-80

B-81

AVIZYME 1500 )DANISCO(

AVIZYME 1505 )DANISCO(

B-82

AVIZYME 1510 )DANISCO(

B-83

AXTRA XB 201 TPT )GENENCOR INTERNATIONAL
OY/DANISCO(

B-84

AXTRA PHY 5000 L )GENECOR INTERNATIONAL
OY/DANISCO ANIMAL HEALTH(

B-85

AXTRAPHY 10000 TPT2 )Finn Oy VAASA Plant / DANISCO(.

B-86

ACTISAF Sc 47 STD )LFA/Phileo(

B-87

ALL-G RICH )ALLTECH Inc(

B-88

AL868MA )IDENA(

B-89

ANIMASANUM )OEKOMINERAL(

B-90

ATOCER )NUTRISTAR/CCPA(

Endo-1,3)4(-bêta-glucanase EC
3.2.1.6 [produite par Trichoderma
longibrachiatum )ATCC 74252(]
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8
[produite par Trichoderma
longibrachiatum )CBS 357.94(]
Subtilisine EC 3.4.21.62 )protease(
produite par Bacillus subtilis )ATCC
2107(
Polygalacturonase EC 3.2.1.15
[produite par Aspergillus aculeatus
)CBS 589.94(]
Alpha-amylase EC 3.2.1.1 [produite
par Bacillus amyloliquefaciens )CBS
360.94(]
Subtilisine EC 3.4.21.62 )protease(
produite par Bacillus subtilis )ATCC
2107(
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8
[produite par Trichoderma
longibrachium )CBS 614.94(]
Alpha-amylase EC 3.2.1.1 [produite
par Bacillus amyloliquefaciens )CBS
360.94(]
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8
[produite par Trichoderma reesei
)CBS 529.94(]
Subtilisine EC 3.4.21.62 )protease(
produite par Bacillus subtilis )ATCC
2107(
Alpha-amylase EC 3.2.1.1 [produite
par Aspergillus orysae )ATCC
66222(]
Xylanase
Glucanase
Phytase produite par trichoderma
reesei
6-Phytase) EC 3.1.3.26 ( dérivée de
trichoderma reesei ATCC SD-6528,
carbonate de calcium et sulfate de
sodium

Saccharmyces cerevisiae

Algues séchées )schizochytrium
limacinum( et éthoxyquine
Substances aromatiques, carbonate
de calcium, sépiolite, sulfate de
sodium et oxyde de zinc
Clinoptiolite
Sépiolite, bentonite montmorillonite,
formiate de calcium et propionate de
calcium

الدجاج

الدواجن

صغار الديك الرومي

الدواجن

الدواجن
الدواجن
الدواجن

 عجول، أبقار للتسمين،األبقار الحلوب
 الماعز والنعاج، أغنام للتسمين،المزارع
، إناث الخنزير، الجاموس الحلوب،الحلوب
 األرانب و، خنازير للتسمين،صغار الخنازير
الخيول

 األبقار و الخيول،الدواجن
العجول
 األسماك و، األغنام، األبقار،فصيلة الخيليات
الدواجن
الدواجن و األرانب و المجترات

B-
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العنصر النشيط

أصناف الحيوانات

B-91

AVIATOR DRY Midds )CHURCH AND DWIGHT CO(

Levure hydrolysée, extrait de levure
et culture de levure

الدواجن

B-92

AUXIBACT PFF )SMARTCHEM SOLUTIONS SL/AUXITECH
FEED ADDITIVES(

Acide formique, acide propionique et
acide phosphorique

جميع أنواع الحيوانات

B-93

AXION BREEDER )CCPA(

Acide fumarique, acide sorbique,
acide DL malique, acide citrique,
canthaxanthine et sélénium
organique

الدواجن

B-94

AXION FEEDSTIM )CCPA(

Sulfate de zinc heptahydrate, extrait
de curcuma et de polyphénols extrait
de pépins de raisins

الدواجن

B-95

B TRAXIM 6% )PANCOSMA(

Chélate de cuivre

جميع أنواع الحيوانات

Acide lactique
Formate d'ammonium
B-96

B.I.O ACID LIQUID )BIOCHEM(

B-97

B.I.O.ACID ULTRA )BIOCHEM(

Acide acétique
Propionate d'ammonium
Acide propionique
Acide citrique
Acide formique
Formiate d'ammonium
Acide formique
Acide propionique

جميع أنواع الحيوانات

جميع أنواع الحيوانات

Propionate d'ammonium

B-98

BACFLORA F )XVET GmbH(

B-99

BACILLUS SUBTILIS BSN049-VC )ARTECHNO(

Acide lactique
Bacillus subtilis, Bacillus
licheniformis, Enterococcus faecium,
Lactobacillus acidophiles, acide
formique, acide citrique, acide
orthophosphorique, acide lactique,
Saccharomyces cerevisiae et oxyde
de magnésium
Bacillus subtilis BSN049-VC à 2x
108 et carbonate de calcium d'origine
marine

الدواجن

الدواجن

Acide citrique
B-100

BACTERIA CONTROL SF1 )PETI BV/KEMIRA(

Acide formique

جميع أنواع الحيوانات

Acide propionique
B-101

BACTOCELL PA 10 MD )LALLEMAND(

Pediococcus acidilactici CNCM MA
18/ 5M

الدواجن

B-102

BACTOCELL PA ME 10 MD )LALLEMAND(

Pediococcus acidilactici CNCM MA
18/ 5M

الدواجن

B-103

BACTOCELL DRINK )LALLEMAND/DANSTAR FERMENT AG(

Pediococcus acidilactici CNCM MA
18/ 5M contenant au moins 1*1010
UFC/g

 الدجاج المنتج للبيض و، الدجاج المنتج لللحم
الكتاكيت

Butylhydroxytoluène )BHT(
B-104

BAROX LIQUIDE )KEMIN EUROPA(

Butylhydroxyanisol )BHA(
Ethoxquine

جميع أنواع الحيوانات

Acides gras
Butylhydroxytoluène )BHT(
B-105

BAROX PLUS LIQUID )KEMIN EUROPA(

Acide propionique
Acide citrique

جميع أنواع الحيوانات

Ethoxyquine
B-106

BEDGEN 40 PREMIX SFA CONCENTRATE )BEDSON(

Chlorure de choline

الدواجن

الجريدة الرسمية
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األخالط المسبقة للمضافات
االسم التااري للمنتج

B-107

BERGAZYM P )BERG+SCHMIDT GmbH&CO(

B-108

BIO-COX 1120 G )ZOETIS(

العنصر النشيط
Préparation d’enzymes d’une souche
de Trichoderma longibrachiatum IMI
SD 135: endo-1-4 béta-xylanase,
cellulase, alpha-amylase, protéase
Salinomycine sodium
Acide formique, acide acétique et
acide lactique

B-109

BIOTRONIC SE FORTE LIQUID )BIOMIN Gmbh(

B-110

BIOTRONIC TOP 3 )BIOMIN(

B-111

BUTIPEARL )EURHEMA/KEMIN(

B-112

BETAFIN S1 )DANISCO(

Bétaïne

B-113

BETAINE ANHYDRE 96% )NANCHANG LIFENG INDUSTRY
AND TRADING /ANIMEDICA(

Bétaïne

B-114

BETAINE HCL 97% )NANCHANG LIFENG INDUSTRY AND
TRADING/ANIMEDICA(

Bétaïne

B-115

((2 (أ2  ((يربأ8 عش8 نابعش8 - 6870 عدد

BETAINE HYDROCHLORIDE 98% )SKYSTONE FEED(

B-116

BETAINE HYDROCHLORIDE )BEIJING ENHALOR
INTERNATIONAL TECH CO(

B-117

BHT FEED GRADE )STERLITAMAK PETROCHEMICAL
PLANT/ANDRES PINTALUBA(

B-118

BI 5000.030 )Trouw Nutrition France(

Acide formique, formiate
d’ammonium, acide acétique et acide
propionique
Sels de calcium, acide butyrique,
huile de palme hydrogénée et
substance aromatique

Betaine hydrochloride

أصناف الحيوانات
 الدجاج المنتج للبيض و، الدجاج المنتج لللحم
الديك الرومي
الدجاج
الدواجن
 الجمبري و، األسماك، الخنازير، الدواجن
العجول
جميع أنواع الحيوانات
الدواجن
األسماك
الدواجن
الدواجن
األسماك
الدواجن و األسماك

Bétaïne

جميع أنواع الحيوانات

BHT

جميع أنواع الحيوانات

Vitamine A
Oligo-éléments

جميع أنواع الحيوانات

Acide citrique
B-119

BIACID )CELTIC(

Formiate de calcium

الدواجن

Lactate de calcium
B-120

BIO-ADD-SOLID )verdugt(

B-121

BIO-COX 120G )ALPHARMA/ PFIZER(

B-122

BIOLYS )EVONIK DEGUSSA(

Acide formique
Acide propionique
Salinomycine sodium, sel sodique de
polyéther de l'acide
monocarboxylique, produit par
Streptomyces albus
L-Lysine HCl

جميع أنواع الحيوانات أو فئات الحيوانات
باستثناء الدواجن و األسماك

الدجاج
جميع أنواع الحيوانات
الخنازير

B-123

BIOMIN IMBO )BIOMIN(

Fructo oligo saccharides
BIOMIN IMB 52

األبقار
الدواجن

B-124

BIOMIN P.E.P POULTRY )BIOMIN(

Substances aromatiques et apéritives

B-125

BIOMIN P.E.P SOL )BIOMIN(

Substances aromatiques et apéritives

B-126

BIOMIN PHYTASE 5000 )BIOMIN(

B-127

BIOPLEX CUIVRE )ALLTECH(

B-128

BIOPLEX FER )ALLTECH(

B-129

BIOPLEX MANGANESE )ALLTECH(

B-130

BIOPLEX ZINC )ALLTECH(

B-131

BIOSOL )BIOCHEM(

6-Phytase EC 3.1.3.26 [produite par
Aspergillus orysae )DSM 11857(]

الدواجن
العجول
الدواجن
الدواجن

Cuivre

جميع أنواع الحيوانات

Fer

جميع أنواع الحيوانات

Manganèse

جميع أنواع الحيوانات

Zinc

جميع أنواع الحيوانات

Bétaïne

جميع أنواع الحيوانات
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العنصر النشيط

أصناف الحيوانات

Enterococcus faecium ATCC 53519
B-132

BIOTIN 2% on carrier lactose )IMPEXTRACO(

Biotine

جميع أنواع الحيوانات

B-133

BIOTINE 2% )ANDRES PINTALUBA(

Biotine

جميع أنواع الحيوانات

B-134

BIOTOX )BIOCHEM(

B-135

BREDOL683 )AKZO NOBEL/ALTILIS(

Silicate de sodium et aliminium
synthétique
Ricinoléate de glycéryl polyéthylène
glycol

األبقار
الخنازير
جميع أنواع الحيوانات

Sulfate de cuivre
Sodium
B-136

B-SAFE HC )INVIVO NSA-USINE SEREMIX(

Extrait naturel de plantes

الدواجن

Tanin de chataigner
Sépiolite
B-137

B-TRAXIM 2C Cu-240, code M60-5010 )PANCOSMA(

Chélate cuivreux d'acides aminés,
hydraté
Chélate cuivreux de glycine

جميع أنواع الحيوانات

B-138

B-TRAXIM 2C Fe-220, code M60-5000 )PANCOSMA(

Chélate ferreux de glycine

جميع أنواع الحيوانات

B-139

B-TRAXIM 2C Mn-220, code M60-5030 )PANCOSMA(

Chélate de manganèse

جميع أنواع الحيوانات

B-140

B-TRAXIM 2C Zn-260 code M-5020 )PANCOSMA(

Chélate de zinc de glycine

جميع أنواع الحيوانات

B-141

B-TRAXIM Se-11 )PANCOSMA(

Sélinate de sodium

جميع أنواع الحيوانات

B-142

B-TRAXIM Sélénium-2 )PANCOSMA(

B-143

B-TRAXIM TEC/ Cu-130 )PANCOSMA(

Chélate cuivreux d'acides aminés,
hydraté

B-TRAXIM TEC/ Mn-110 )PANCOSMA(

Chélate de manganèse d'acides
aminés, hydraté

Sélinite de sodium
Hydrolysat de protéines de soja

جميع أنواع الحيوانات
األبقار
الخيول
الخيول

B-144

الدواجن
األبقار
الخيول

B-145

B-TRAXIM TEC/Fe-120 )PANCOSMA(

Chélate ferreux d'acides aminés
hydraté

الدواجن
األبقار
الخيول

B-146

B-TRAXIM TEC/Zn-130 )PANCOSMA(

Chélate de zinc d'acides aminés,
hydraté

األبقار
الدواجن

B-147

BUTIREX C4 )NOVATION(

Sel de sodium d'acides gras
alimentaires

جميع أنواع الحيوانات

Butylhydroxyanisol )BHA(
B-148

BUTTER VANILLE AROME DRY )KEMIN EUROPA(

Substances aromatiques
Silice colloïdale

جميع أنواع الحيوانات

1,2-Propanediol
األبقار
B-149

BUTYLin 54 )DIETAXION(

Butyrate de sodium

الدواجن
الخيول

B-150

BUTYRATE DE SODIUM 98% )NANCHANG LIFENG
INDUSTRY AND TRADING CO/ANIMEDICA(

Butyrate de sodium

جميع أنواع الحيوانات
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BUTYRATE DE SODIUM PROTEGE 90% )NANCHANG LIFENG
INDUSTRY/ANIMEDICA(

العنصر النشيط
Butyrate de sodium

أصناف الحيوانات

جميع أنواع الحيوانات

Bacillus subtilis, Bacillus
licheniformis, Enterococcus faecium,
Lactobacillus acidophiles, acide
formique, acide citrique, acide
orthophosphorique, acide lactique,
Saccharomyces cerevisiae et oxyde
de magnésium

الدواجن

Urée et chlorure de calcium

المجترات

B-152

BACFLORA F )XVET GmbH(

B-153

BACTI-REGAL )RUMEN TECH(

B-154

Bg-MAXTm )CHURCH AND DWIGHT CO(

B-155

BIOPLUS YC )BIOCHEM(

Bacillus licheniformis et Bacillus
subtilis

الدواجن

B-156

BLUEPRINT RUMAGEN )ALLTECH FLANDERS
BVBA et ALLTECH UK(

Produit dérivé de levure de type
saccharomyces cerevisiae et urée

األبقار المنتجة لللحم و الحلوب

B-157

BRIO LIVER )CCPA(

B-158

BRIO MITE )CCPA(

B-159

BUPOTOX )BUPO ANIMAL HEALTH(

B-160

CALCIUM IODATE )TECHNA(

B-161

Culture de levure, aluminosilicate de
sodium et calcium hydraté, levure de
bièrre sêchée

Sorbitol, DL-méthionine et chlorure
de choline

 الدواجن المنتجة لللحم و الدواجن،إاناث األبقار
 دواجن للتوالد و الديك الرومي،المنتجة للبيض
في مرحلتي النمو والنهاية

الدواجن

Thymol et sépiolite

الدواجن المنتجة للبيض

Aluminosilicate de calcium et
sodium hydraté

جميع أنواع الحيوانات

Iodate de calcium, anhydre

جميع أنواع الحيوانات

CALIBRIN-A )AMLAN INTERNATIONAL(

Calcium montmorillonite

جميع أنواع الحيوانات

B-162

CALIBRIN-Z )AMLAN INTERNATIONAL(

Calcium montmorillonite

جميع أنواع الحيوانات

B-163

CALPHORMIN )TRM(

L-Lysine HCl
Calcium

الخيول

Oligo-éléments
B-164

CAPSOQUIN )ITP SA/GLOBAL NUTRITION(

Ethoxyquine

جميع أنواع الحيوانات

Bentonite-montmorillonite
B-165

CAPTURA AF )NOVUS(

Sépiolite

،صغار الديك الرومي
 الدجاج،صغار الدجاج الموجه إلنتاج البيض
وجميع أنواع الحيوانات

Propionate d'ammonium
B-166

CARBOFER C39 )TECHNA(

Carbonate de fer

جميع أنواع الحيوانات

B-167

CARBONATE DE COBALT )OMG KOKKOLA CHEMICALC
OY/ANDRES PINTALUBA(

Carbonate de cobalt

جميع أنواع الحيوانات

B-168

CARBONATE DE COBALT )UMICORE(

Carbonate de cobalt

جميع أنواع الحيوانات

B-169

CARBONATE DE COBALT 45% )VITAFOR(

B-170

CARBONATE DE FER )Minerais de la Mediterranée/PINTALUBA(

Cobalt
Carbonate basique de cobalt,
monohydraté

جميع أنواع الحيوانات

Carbonate de fer

جميع أنواع الحيوانات

B-
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العنصر النشيط

أصناف الحيوانات

B-171

CARBONATE DE FER )SIBELCO EUROPE/ANDRES
PINTALUBA(

Carbonate de fer

جميع أنواع الحيوانات

B-172

CARBONATE DE FER 39% )VITAFOR ou VIAL(

Carbonate ferreux

جميع أنواع الحيوانات

B-173

CarnEon 50 )LAH(

L-carnitine

جميع أنواع الحيوانات
 المجترات غيرالخرفان، خرفان للتسمين
للتسمين

B-174

CHLORURE D’AMMONIUM (NANCHANG LIFENG INDUSTRY
AND TRADING(

Chlorure d’ammonium à plus de 99%

B-175

CHLORURE DE CHOLINE 60% )TAIAN HAVAY CHEMICALS/
BIESTERFELD(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات

B-176

CHLORURE DE CHOLINE 60% )SHANDONG AOCTER
CHEMICAL(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات

B-177

CHLORURE DE CHOLINE 60% )SHANDONG JUJIA BIOTECH(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات

B-178

CHLORURE DE CHOLINE 75% LIQUIDE )SHANDONG JUJIA
BIOTECH(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات

B-179

CHLORURE DE CHOLINE 75% LIQUIDE )TAIAN HAVAY
CHEMICALS CO/MILLENIS(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات

B-180

CHOLIPEARL )EURHEMA/KEMIN(

B-181

CLOSTAT HC SP DRY )KEMIN EUROPE(

Bacillus subtilis

الدجاج المنتج لللحم

B-182

CAROPHYLL RED 10% )DSM(

Canthaxanthine

جميع أنواع الحيوانات

Chlorure de choline, acide silique et
lécithine

Ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'
caroténoïque

األبقار الحلوب و األبقار

B-183

CAROPHYLL YELLOW 10% )DSM(

الدواجن

B-184

CC 60 CHOLINE CHLORIDE 60% VEGETABLE CARRIER
)BALCHEM ITALIA( ANCIEN )AKZO NOBEL(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات

B-185

CC 75 CHOLINE CHLORIDE 75 % AQUEOUS SOLUTION
)AKZO(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات

Aluminosilicate
B-186

CHECK-O-TOX BIOPLUS )HARSHVARDHAN'S/PFIZER
ANIMAL HEALTH INDIA(

Acide propionique
Acide acétique

الدواجن

Acide sorbique
B-187

CHLORURE DE CHOLINE 50% SILICA )NUTREX(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات

B-188

CHLORURE DE CHOLINE 60% )ANDRES PINTALUBA(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات

B-189

CHLORURE DE CHOLINE 60% )SHANDONG NB
TECHNOLOGY CO. LTD(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات

B-190

CHLORURE DE CHOLINE 60% )VITAFOR/VIAL(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات

B-191

CHLORURE DE CHOLINE 60% RAFLE DE MAIS )NUTREX(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات

B-192

CHLORURE DE CHOLINE 60% VEGETALE )HYLEN/JEFO
EUROPE(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات

B-193

CHLORURE DE CHOLINE 70% )ANDRES PINTALUBA(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات

B-194

CHLORURE DE CHOLINE 75% )ALGRY QUIMICA SL(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات

B-195

CHLORURE DE CHOLINE 75% )BALCHEM ITALIA(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات

B-196

CHLORURE DE CHOLINE 75% )BE LONG CORPORATION(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات

B-197

CHLORURE DE CHOLINE 75% )INDUKERN(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات
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العنصر النشيط

أصناف الحيوانات

B-198

CHLORURE DE CHOLINE 75% LIQUID )HYLEN/JEFO
EUROPE(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات

B-199

CHLORURE DE CHOLINE 75% LIQUIDE )BE-LONG CHOLINE
INDUSTRIAL CORP(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات

B-200

CHLORURE DE CHOLINE 75% Liquide )HYLEN/JEFO EUROPE(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات

B-201

CHLORURE DE CHOLINE LIQ 75% )SHANDONG NB
TECHNOLOGY(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات

B-202

CHLORURE DE CHOLINE LIQUIDE )BALCHEM ITALIA(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات

B-203

CHOLINE CHLORIDE 60% )MIAVIT GmbH(

Chlorure de choline

B-204

CHOLINE CHLORIDE 60% )SHANDONG AOCTER CHEMICAL(

Chlorure de choline

B-205

CHOLINE CHLORIDE 60% CORN COB )ZOUPING JUJIA
CHOLINE INDUSTRIAL/BIOCHEM(

Chlorure de choline

B-206

CHOLINE CHLORIDE 60% CORN COB FEED GRADE )FANO
GROUP LIMITED/BIOCHEM(

Chlorure de choline

B-207

Choline Chloride 60%corn cob )Be-Long Entreprises Limited(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات

B-208

CHOLINE CHLORIDE 60-BROWN )LAH(

Chlorure de choline

B-209

CHOLINE CHLORIDE 75% LIQUID )SHANDONG AOCTER
CHEMICAL(

Chlorure de choline

B-210

CHOLINE CHLORIDE 75% LIQUID )SHANDONG NB
TECHNOLOGY(

Chlorure de choline

B-211

CHOLINE CHLORIDE 75% LIQUID )ZOUPING JUJIA CHOLINE
INDUSTRIAL CO/BIOCHEM(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات

B-212

CHOLINE CHLORIDE SOLUTION 75% )BASF(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات

B-213

CHLORURE DE CHOLINE 60% POUDRE )LIAONING
BIOCHEM(

Chlorure de choline

B-214

CIBENZA® EP150 )BIORESOURCE BRI/NOVUS INT(

Bacillus Licheniformis )ATCC
53757( et sa protéase )EC 3.4.21.19(

B-215

CIBENZA DP 100 )NOVUS(.

Protéase

B-216

CIBENZA IND 900 )NOVUS INTERNATIONAL(

Protéase

جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات

جميع أنواع الحيوانات
الدجاج المنتج لللحم و صغار الدجاج المقبلة
) أسبوعا24 على وضع البيض (أقل من
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
صغار الديك الرومي للتسمين

B-217

CLINACOX 0,5% )ELANCO/ Janssen Pharmaceutica et BIOVET (

Diclazuril 0,5 g/ 100 g )Clinacox
0,5% premix(

دجاج للتسمين
صغار الدجاج الموجه إلنتاج البيض

B-218

CLOSTAT DRY )KEMIN(

Bacillus subtilis DSM 5750

الدواجن

Propylène glycol

الخرفان

Gamma-nonalactone
B-219

CMO-TEK 161)PANCOSMA(

صغار الخنازير

Lactate d'éthyl
Butyrate d'éthyl

العجول

Vanilline
B-220

COBALT 5% )ANDRES PINTALUBA(

B-221

COVATONE 430 )PANCOSMA(

Carbonate de cobalt

جميع أنواع الحيوانات

Vanilline
Gamma-nonalactone

األبقار

Aldéhyde benzoique

B-222

COVOTEC 560 )PANCOSMA(

B-223

COVOTEC 571, code 6571 )PANCOSMA(

Ethyle butyrate, vanilline, acide
phénylacétique, gamma-nanalactone,
Benzaldehyde, isoamyl butyrate et
propylène glycol
Vanilline

األبقار

المجترات

B-
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العنصر النشيط

أصناف الحيوانات

Aldéhyde benzoique
Gamma-nonalactone
Extrait naturel de la canelle
)cinnamaldéhyde(
Extrait de fenugrec
Essence d’orange
Citral
Cinnamaldehyde
Vanilline
Monensin sodium, sel sodique de
polyéther de l'acide
monocarboxylique, produit par
streptomyces cinnamonensis

B-224

COVOTEC 573 )PANCOSMA(

B-225

COXIDIN 200 Microgranulé )BIOVET(

B-226

COXIRIL 0,2% )BIOVET/HUVEPHARMA(

Diclazuril

B-227

COXIRIL 0,5% )BIOVET/HUVEPHARMA(

Diclazuril
Salinomycine sodium, sel sodique de
polyéther de l'acide
monocarboxylique, produit par
Streptomyces albus
Salinomycine sodium, sel sodique de
polyéther de l'acide
monocarboxylique, produit par
Streptomyces albus

األبقار
األغنام

الدواجن
 صغار الديك الرومي و، صغار الدجاج،الدجاج
األرانب
 صغار الديك الرومي و، صغار الدجاج،الدجاج
األرانب

B-228

COXISTAC 12%)PHIBRO(

الدجاج

B-229

COXSTOP )CIPLA(

B-230

CREAMINO )ALZCHEM TROSTBERG GmbH/EVONIK
INDUSTRIES(

B-231

CREATINO )NANCHANG LIFENG INDUSTRY AND TRADING
Co., Ltd(/AniMedica International(.

B-232

CUPRAMEL 25 )OLMIX(

B-233

CUXAVIT A 500 )LAH(

B-234

CUXAVIT A D3 )LAH(

B-235

CUXAVIT A/D3 500/100 )LAH(

B-236

CUXAVIT A500 )LAH(

Vitamine A

جميع أنواع الحيوانات

B-237

CUXAVIT B1 Mononitrate )LAH(

Vitamine B1

جميع أنواع الحيوانات

B-238

CUXAVIT B12 )1%( )LAH(

Vitamine B12

جميع أنواع الحيوانات

B-239

CUXAVIT B12 0,1% )LAH(

Vitamine B12

جميع أنواع الحيوانات

B-240

CUXAVIT B2 80% )LAH(

Vitamine B2

جميع أنواع الحيوانات

B-241

CUXAVIT B6 )LAH(

Vitamine B6

جميع أنواع الحيوانات

B-242

CUXAVIT BIOTINE 2% )LAH(

Biotine

جميع أنواع الحيوانات

B-243

CUXAVIT C )LAH(

Vitamine C

جميع أنواع الحيوانات

B-244

CUXAVIT CALPAN )LAH(

Acide pantothenique

B-245

CUXAVIT CHOLINE CHLORIDE 60% BROWN )LAH(

Chlorure de choline

الدواجن
جميع أنواع الحيوانات

B-246

CUXAVIT D3 500 )LAH(

Vitamine D3

جميع أنواع الحيوانات

B-247

CUXAVIT E 50 )LAH(

Vitamine E

جميع أنواع الحيوانات

B-248

CUXAVIT FOLIC ACID )LAH(

Acide folique

جميع أنواع الحيوانات

B-249

CUXAVIT K3 MSB )LAH(

Vitamine K3

جميع أنواع الحيوانات

B-250

CUXAVIT K3 STAB 44 )LAH(

Vitamine K3

جميع أنواع الحيوانات

B-251

CUXAVIT NIACIN )LAH(

Acide nicotinique

جميع أنواع الحيوانات

B-252

CYCOSTAT 66 G )ALPHARMA/ PFIZER(

دجاج للتسمين
صغار الدجاج الموجه إلنتاج البيض

Acide guanidoacétique

الدجاج المنتج لللحم

Acide guanidinoacétique

الدواجن و األسماك

Sulfate de cuivre

جميع أنواع الحيوانات

Vitamine A

جميع أنواع الحيوانات

Vitamine A

جميع أنواع الحيوانات أو فئات الحيوانات
باستثناء الدواجن و األسماك

Vitamine D3
Vitamine A

جميع أنواع الحيوانات

Vitamine D3

Robénidine

المجترات

دجاج للتسمين
صغار الديك الرومي

الجريدة الرسمية
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العنصر النشيط

أصناف الحيوانات

CYGRO 1% )ALPHARMA/PFIZER(

Maduramicine ammonium alpha 1 g/
100 g )cygro 1%(, sel ammonique de
polyéther de l'acide
monocarboxylique produit par
Actinomadura yumaensis )ATCC
31585( NRRL 12515

الدواجن

Levure hydrolysée, extrait de levure
et culture de levure

األبقار و صغار الثيران

CELMANAX DRY )CHURCH AND DWIGHT CO(

B-255

CELMANAX SCP )CHURCH&DWIGHT(

B-256

CRINA POULTRY PLUS )DSM(

B-257

DECCOX 6% )ZOETIS(

B-258

DESIGN KALIKOK SD )SFPS/INVIVO NSA(

B-259

DESIGN B-COOL )SFPS/INVIVO-NSA(

Levure hydrolysée, extrait de levure
et culture de levure
Subsatnces aromatiques
Décoquinate
Magnésium, gallate de propyle et
éthoxyquine
Oligo-éléments
Vitamines
Vitamine A

 األبقار الحلوب واألبقارحديثة البلوغ، العجول

الدواجن
الدجاج المنتج لللحم
الدواجن
المجترات
األبفار الحلوب

Sépiolite
Gallate de propyle
Manganèse
B-260

DESIGN CAROFERTIL )SFPS/INVIVO-NSA(

Zinc
Cobalt

الماعز

Cuivre
Sélénium
Vitamine E
Ethoxyquine
Vitamine D3
B-261

DESIGN LIVER UP )SFPS/INVIVO-NSA(

Vitamine A

المجترات

Vitamine E
Chélate de zinc d'acides aminés,
hydraté
Gallate de propyle
B-262

DESIGN PROLOCO )SFPS/INVIVO-NSA(

Ethoxyquine

المجترات

Biotine
Sulfate de zinc, monohydraté
Sulfate de zinc, monohydraté
B-263

DESIGN RUMITAN

Sépiolite

المجترات

Oxyde de manganese
Acide phosphorique

B-264

DIGEST-ION VéGé )VITALAC(

B-265

DIGEGRAIN PRO 6)ADVANCED ENZYME TECHNOLOGIES(

Protéase et sulfate de sodium

الدواجن والخنازير

B-266

DIGEGRAIN MAX )ADVANCED ENZYME TECHNOLOGIES(

Amylase, xylanase, mannanase,
pectinase, cellulase, béta-glucanase
et sulfate de sodium

الدواجن والخنازير

B-267

DIGEPHOS 10G )ADVANCED ENZYME TECHNOLOGIES(

Phytase

الدواجن والخنازير

B-268

DL METHIONINE 99% )CHONGQING UNISPLENDOUR
TIANHUA METHIONINE CO/ BIESTERFELD(

Acide formique

Méthionine

الدواجن

جميع أنواع الحيوانات

B-
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العنصر النشيط

أصناف الحيوانات

B-269

DL-METHIONINE FEED GRADE 99% )MethAmino( )EVONIK
DEGUSSA ANTWERPEN(

Méthionine

جميع أنواع الحيوانات

B-270

DL-METHIONINE FEED GRADE 99% )SUMITOMO CHEMICAL
CO(

Méthionine

جميع أنواع الحيوانات األليفة

B-271

DYEST PLUS )LIPTOSA(

Sépiolite
Formiate de calcium
Bétaïne
B-272

DICLAZURIL 0,5% PREMIX )GUANGZHOU HAICHENG
PHARMACEUTICAL CO., LTD(

B-273

DICLACOX 0.5% )Zhejiang Dayang Biotech(

B-274

Diclazuril

الخنازير
الدواجن
الدواجن

Diclazirul à 0,5% et épi de mais

الدجاج المنتج لللحم

DIGEGRAIN DELTA LIQUIDE )ADVANCED ENZYME
TECHNOLOGIES(

Xylanase, phytase, protéase,
mannanase et amylase

الدواجن و الخنازير

B-275

DIGEGRAIN DELTA POUDRE )ADVANCED ENZYME
TECHNOLOGIES(

Xylanase, phytase, protéase,
mannanase et amylase

الدواجن و الخنازير

B-276

E.C.O.TRACE Cu )BIOCHEM(

Chélate de cuivre

جميع أنواع الحيوانات

B-277

E.C.O.TRACE Fe )BIOCHEM(

Chélate ferreux de glycine

جميع أنواع الحيوانات

B-278

E.C.O.TRACE Mn 20% )BIOCHEM(

Chélate de manganèse

جميع أنواع الحيوانات

B-279

E.C.O.TRACE Zn )BIOCHEM(

Chélate de zinc de glycine

جميع أنواع الحيوانات

B-280

E.C.O.TRACE PREMIX STANDARD III )BIOCHEM(

B-281

ELITOX )IMPEXTRACO(

B-282

EUCAMENTH )MERCORDI bvba(

B-283

ECOBIOL® Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 )EVONIK(

B-284

ECONASE XT 25 L )ROAL OY(

B-285

ECOX 200 )ECO ANIMAL HEALTH(

B-286

ELANCOBAN 200 )ELANCO(

B-287

ENDOFEED DC )ANDRES PINTALUBA(

Chélate de glycine de zinc,
manganèse et cuivre hydraté
Bentonite
Mélange des huiles essentielles
naturelles )Menthax piperita, Pinus
sylvestris et Eucalyptus globulus
Bacillus amyloliquefaciens contenant
minimum 1 x 109 UFC/g et
carbonate de calcium
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8
[produite par Aspergillus niger )CBS
270.95(]
Monensin sodium, sel sodique de
polyéther de l'acide
monocarboxylique, produit par
streptomyces cinnamonensis
Monensin sodium, sel sodique de
polyéther de l'acide
monocarboxylique, produit par
streptomyces cinnamonensis
Endo-1,3)4(-bêta-glucanase EC
3.2.1.6 [produite par Bacillus
amyloliquefaciens )DSM 9553(]
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8
[produite par Aspergillus niger
)CNCM I-1517(]

 األغنام و الماعز، األبقار،الدواجن
جميع أنواع الحيوانات
الدواجن

الدواجن
الخنازير
الدواجن
الدواجن

الدجاج
الدجاج المنتج للبيض

جميع أنواع الحيوانات

Acide phosphorique
B-288

ENDOX 5X CONCENTRATE Dry )KEMIN EUROPA(

Acide citrique

جميع أنواع الحيوانات

Butylhydroxyanisol )BHA(
Ethoxyquine
Acide citrique

B-289

ENDOX D DRY )KEMIN(

Acide phosphorique
Ethoxyquine
BHA

جميع أنواع الحيوانات
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B-290

ENERGY A DRY )PERSTORP WASPIK BV(

B-291

ENERGY MIX LIQUID )PERSTORP WASPIK BV(

العنصر النشيط
Glycérine
Monopropylène glycol
Monopropylène glycol
Glycérine

أصناف الحيوانات
األبقار الحلوب

األبقار الحلوب

Saccharomyces cerevisiae CBS
493.94
Cellulase
B-292

ENZYMIX )ADVANCED ENZYME TECHNOLOGIES LIMITED(

Vitamine A

األبقار

Vitamine D3
Pectinase

B-293

ENT-ACT )ALIVIRA ANIMAL HEALTH LIMITED(

B-294

ENERZYME PRO 700 )ALIVIRA ANIMAL HEALTH LIMITED(

B-295

ENERZYME COMBI PRO )ALIVIRA ANIMAL HEALTH
LIMITED(

B-296

E-PROBIOTICS 105 )SHANDONG BAOLAI LEELAI BIO-TECH(

B-297

E-PROBIOTICS 123-LAYERS )SHANDONG BAOLAI LEELAIBIO-TECH-CO(

B-298

E-PROBIOTICS 151-BROILERS )SHANDONG BAOLAI LEELAIBIO-TECH-CO(

B-299

EUROTIOX L 15 )NUTRI CONCEPT/GLOBAL NUTRITION(

Bacillus subtilis, Bacillus
licheniformis, protéase produite par
bacillus licheniformis, 1,4 β –Dxylanxylanohydrolase produite par
Trichoderma sps et 1,4α D-Glucan
Glucanohydrolase produite par
Aspergillus oryzae
1,4-Beta mannanase )CAS N° 3728854-3( produite par Bacillus lentus et
de protéases: CAS N° 9025-49-4
produite par Aspergillus awamori et
CAS N° 9014-01-1 produite par
Bacillus licheniformis(
Protéase )CAS N° 9025-49-4 et
9014-01-1(, cellulase )1,4 β DGlucan 4 Glucanohydrolase CAS N°
901254-8(, xylanase )1,4 β-Xylan
Xylanohydrolase CAS N° 9012-574(, beta glucanase )1,3 Beta D
Glucanase CAS N° 9025-37-0,
amylase )1,4 α D-Glucan
Glucanohydrolase, CAS N° 9001-198(, pectinase )Poly 1,4 α DGalacturonide, CAS N° 9032-75-1(,
phytase )myo-inositolhexaphosphatase 4
phosphohydrolase, CAS N° 9001-892(, lipase )triacyl Glycerol acyl
hydrolase, CAS N° 9001-62-1(
Lactobacillus plantarum CNCM I840
Pediococcus acidilactici CNCM MA
18/ 5M
Pediococcus acidilactici CNCM MA
18/ 5M
Bacillus subtilis DSM 5750
Pediococcus acidilactici CNCM MA
18/ 5M
Bacillus subtilis DSM 5750

الدواجن

الدواجن

الدواجن

جميع أنواع الحيوانات

الدجاج المنتج للبيض

دجاج للتسمين

Acide citrique
Ethoxyquine

جميع أنواع الحيوانات

Propyl gallate
Acide acétique
B-300

EVACIDE S LIQUID )NUTRI AD(

Acide propionique
Monopropylène glycol

الدواجن

Acide formique
B-301

EVIMIX PONDEUSE 0,5% )IN VIVO NSA Portugal(

Oligo-éléments

الدجاج المنتج للبيض

B-
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أصناف الحيوانات

vitamines
Oligo-éléments

B-302

EVIMIX BOVIN LAIT 0,5% )IN VIVO NSA Portugal(

B-303

EVIMIX BOVIN VIANDE )0,5%( )IN VIVO NSA Portugal(

B-304

EVIMIX OVIN 0,5% )IN VIVO NSA Portugal(

B-305

EVIMIX POULET DEMARRAGE/CROISSANCE ECO 0,5% )IN
VIVO NSA Portugal(

B-306

EVIMIX POULET FINITION ECO 0,5% )IN VIVO NSA Portugal(

B-307

EVIMIX POULET FINITION STANDARD 0,5% )IN VIVO NSA
Portugal(

Oligo-éléments

B-308

EVIMIX POULET/DEMARRAGE/CROISSANCE STANDARD
0,5% )IN VIVO NSA Portugal(

Vitamines

B-309

EXAL )TOLSA(

Sépiolite

B-310

ECONASE XT 25 G )ROAL OY(

B-311

FARMASACC )FARMAVET ILAC SAN(

Vitamines
Oligo-éléments
Vitamines
Vitamines
Oligo-éléments
Vitamines
Oligo-éléments
Oligo-éléments
Vitamines

Vitamines

Oligo-éléments

Endo-1,4-béta-xylanase
Saccharomyces cerevisiae

B-312

FERTIMMUN )PROVIMI France(

Carbonate de calcium, chélate de
zinc, chélate de manganèse, sélénium
organique, chélate de cuivre, biotine,
vitamine E, arome naturel et extrait
naturel de raisins

B-313

FORMAXOL F )EURHEMA/KEMIN EUROPA(

Formiate de calcium, acide citrique et
substances aromatiques

B-314

Fra LBB Dry )FRAMELCO(

B-315

FREE TOX )NUTREX(

B-316

FYSAL FLOW LIQUID )SELKO BV(

B-317

FERROMEL 30 )MELSPRING INTERNATIONAL BV(

B-318

FERROUS CARBONATE )MINERAIS DE LA
MEDITERRANEE/INDUKERN(

B-319

FEUILLE ORIGAN BROYEE )TECHNA(

األبقار الحلوب

أبقار للتسمين

األغنام

الدجاج

الدجاج

الدجاج

الدجاج
جميع أنواع الحيوانات
الدواجن و الخنازير
 أبقار للتسمين و األبقار الحلوب،العجول

المجترات باستثناء األغنام

جميع أنواع الحيوانات

Acide butyrique, acide propionique
et acide laurique estérifiés par du
glycérol

الدواجن

Bentonite, parois de levures,
clinoptiolite et acides organiques

الدواجن

Acide formique, acide acétique, acide
propionique, formiate d'ammonium
et acide acétique
Sulfate de fer monohydrate
Carbonate ferreux
Feuille d'origan

جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
المجترات
الخنازير

B-320

FINASE EC 5P )ROAL OY/AB ENZYMES Gmbh(

B-321

FINTOX )LIPTOSA(

Phytase

Aluminosilicate

الدجاج المنتج للبيض
الدجاج
صغار الديك الرومي
جميع أنواع الحيوانات

Formiate d'ammonium
Propionate d'ammonium
B-322

FINTOX MOLD SP )LIPTOSA(

Acide formique
Acide propionique

جميع أنواع الحيوانات

Formiate de calcium
Aluminosilicate
B-323

FINTOX PLUS )LIPTOSA(

Argile sépiolitique
Bentonite-montmorillonite

جميع أنواع الحيوانات
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B-324

FISHFORM PLUS )ADDCON NORDIC AS(

B-325

FLORIANCE 3G )TECHNA(

B-326

FOLIC ACID )BASF(

B-327

FORXIN )ETS CALLEGARI(

B-328

FORMYCINE GOLD PX )NOVUS CAROTENOID
TECHNOLOGIES S.A(

العنصر النشيط
Potassium diformate et acide
formique

أصناف الحيوانات
مواد حافظة للمواد األولية لألسماك

Origan
Carbonate de calcium

صغار الديك الرومي

Acide folique

جميع أنواع الحيوانات

Bentonite

الدواجن

Charbon végétal
Bentonite-montmorillonite
Formaldéhyde, acide propionique,
bentonite et acide silicique précipité
et séché

المجترات
الخنازير
) لجميع أنواع الحيواناتEnsilage( أونسيالج

Acide propionique
B-329

FRA LAC 34 DRY )FRAMELCO(

B-330

FRA SAL M Plus )Franklin Products(

Acide lactique
Propionate de potassium
Acide butyrique
Propionate d'ammonium
Acide citrique
Acide propionique
Acide formique

الدواجن

جميع أنواع الحيوانات

Formiate d'ammonium

B-331

FRAZYM PE DRY )Franklin Products(

Acide lactique
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8
[produit par Penicillium funiculosum
)IMI SD 101(]
Endo-1,3)4(-bêta-glucanase EC
3.2.1.6 [produite par Aspergillus
niger )MUCL 39199(]
Pectine
Alphagalactosidase EC 3.2.1.22
[produite par Aspergillus orysae
)DSM 10286(]

الدواجن

Acide formique
B-332

FUNGINIB 2AL )Master Trade/IN VIVO NSA-NEOVIA(

Acide propionique

جميع أنواع الحيوانات

Acide sorbique
Vitamine E, bentonite, sépiolité,
butylhydroxytoluène et substances
aromatiques

B-333

FILOMIX TB )FILOZOO(

B-334

FINTOX PRO ADVANCE )LIPTOSA(

Bétaine, inositol, aluminosilicates et
mélange de substances aromatiques
naturelles

جميع أنواع الحيوانات

B-335

FYLAX - FORTE HC LIQUID )SELKO B.V(

Acide sorbique, acide formique,
acide acétique, acide lactique, acide
propionique, propionate
d'ammonium, acide citrique et acide
ascorbique

جميع أنواع الحيوانات

B-336

FYLAX FLOW )Selko BV(

Acide sorbique, acide formique,
acide acétique, acide lactique, acide
propionique et propionate
d'ammonium

جميع أنواع الحيوانات

B-337

FYSAL FLOW LIQUID )SELKO BV(

Acide formique, acide acétique, acide
propionique, formiate d'ammonium
et acide acétique

جميع أنواع الحيوانات

B-338

GALLIACID S )VETAGRO/JEFO EUROPE(

Acide citrique
Acide sorbique
Acide fumarique

الدواجن

الدواجن

Substances aromatiques
B-339

GALLINAT + )JEFO NUTRITION(

B-340

GALLIPRO )BIOCHEM(

Acide fumarique, acide sorbique,
acide DL -malique, acide citrique et
substances aromatiques
Bacillus subtilis DSM 5750

الدواجن
جميع أنواع الحيوانات

B-
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العنصر النشيط

أصناف الحيوانات

B-341

GALLIPRO TECT 200 )BIOCHEM(

Bacillus licheniformis )DSM 17236(
contenant minimum 8.0 x 109 UFC/g,
terre de diatomées )E 551c( et
carbonate de calcium

الدواجن

B-342

GLOBAFIX PLUS )NUTRI-CONCEPT(

Bentonite

جميع أنواع الحيوانات

B-343

GLOBAMAX 1000 )NUTRI-CONCEPT(

Bentonite et lactate de calcium

جميع أنواع الحيوانات

B-344

GLOBAMAX B 750 )GLOBAL INTERNATIONAL(

Butyrate de calcium

جميع أنواع الحيوانات

B-345

GLUKOSA )NOVATION(

Glycérol

األغنام

Niacine

الماعز

Propylène glycol
Sulfate de cobalt, monohydraté

األبقار الحلوب

Propionate de calcium
Propionate de calcium
1,2-Propanediol
B-346

GLYCO-LINE )CCA Nutrition/VITALAC(

Niacine

المجترات

Glycérol
Silice colloïdale
جميع أنواع الحيوانات

B-347

GLYADD Cu 24% )LIPTOSA(

Chélate de cuivre et glycine hydraté

B-348

GLYADD Fe 20% )LIPTOSA(

Chélate de fer et glycine hydraté

جميع أنواع الحيوانات

B-349

GLYADD Mn 20% )LIPTOSA(

Chélate de manganèse et glycine
hydraté

جميع أنواع الحيوانات

B-350

GLYADD Zn 26% )LIPTOSA(

Chélate de zinc et glycine hydraté

جميع أنواع الحيوانات

B-351

GROMAX )ZOETIS(

Maduramicine ammonium et
nicarbazine

الدجاج المنتج للبيض

B-352

GRAIN PREP )AGRICHEM(

B-353

GUSTI PLUS )NUTRIAD(

Extrait végétal de Yucca Schidegera
Substances aromatiques

الدواجن
جميع أنواع الحيوانات

Cinnamaldehyde
Citral
B-354

H+S FACTORS Super 125 Spray )PANCOSMA(

Isopropyl alcool
Huile essentielle d’orange

جميع أنواع الحيوانات

Acetate isoamyl
Vanilline
B-355

HEMICELL HT )Elanco Animal Health ou D&D Ingredient
Distributors(

B-356

HEMICELL L )ELANCO ANIMAL HEALTH(

B-357

HOSTAZYM P WSP )BIOVET/HUVEPHARMA(

B-358

HOSTAZYM X WSP )BIOVET/HUVEPHARMA(

B-359

HEMICELL-HT )CHEMGEN CORP(

B-360

HEMOREX )TRM(

Béta-mannanase
Bêta-mannanase issue de la
fermentation de Paenibacillus lentus
(ou Bacillus lentus), chlorure de
calcium, chlorure de sodium,
sorbitol, glutamate monosodique,
acétate de sodium et sorbate de
potassium
Préparation enzymatique de 6phytase produite par une souche de
Pichia pastoris
Préparation enzymatique d'endo-1,4béta-xylanase produite par une
souche de Trichoderma
longibrachiatum
Béta-mannanase

الدواجن

الدواجن

الدجاج المنتج للبيض و الدجاج للتسمين
 الدجاج المنتج للبيض وصغار،دجاج للتسمين
الديك الرومي للتسمين
الدواجن

Vitamine C
Bioflavonoides

الخيول

Vitamine K3
B-361

HEPAMET )LABIANA(

Vitamines

صغار الديك الرومي

الجريدة الرسمية
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العنصر النشيط

أصناف الحيوانات

Chlorure de choline
Méthionine

الدجاج

Acide folique
B-362

HEPATRON 85% )BIOCHEM(

B-363

HEPATRON 95% )HEALTHY HUSBENDRY Sci-Tec
CO/BIOCHEM(

B-364

HERBA-MIX 805 )PANCOSMA(

Bétaïne
Stéarate de calcium
Acide silicique, précipité et séché
Bétaïne
Essence d orange
Cinnamaldehyde

جميع أنواع الحيوانات

جميع أنواع الحيوانات

األبقار

Extrait de fenugrec
Acide gras hydrogéné d'origine
végétale

B-365

HIDROPALM )NOREL(

B-366

HORSE SEL )EVIALIS NUTRITION(

B-367

HOSTAZYM X 15000 GRANULE )BIOVET(

Xylanase

B-368

HOSTAZYM X 15000 LIQUIDE )BIOVET(

Xylanase

B-369

HOSTAZYM-P5000 )HUVEPHARMA-BIOVET(

Sel

Phytase

المجترات
فصيلة الخيليات
الدواجن
الخنازير
الدواجن
الخنازير
الدجاج
الدجاج المنتج للبيض

Acide propionique
Acide formique
B-370

HYGEN PRO )LIPTOSA(

Propionate d'ammonium

الدواجن

Formiate de calcium
Propylène glycol
B-371

HEPATRON 75% )HEALTHY HUSBANDRY Sci-tech/ BIOCHEM(

Bétaine

جميع أنواع الحيوانات

B-372

IODATE CALCIQUEANHYDRE )AJAY EUROPE/ANDRES
PINTALUBA(

Iodate de calcium, anhydre

B-373

IODATE DE CALCIUM 62 % )VITAFOR ou VIAL(

Iodate de calcium, anhydre

B-374

IODATE DE CALCIUM 63% )I( )VITAFOTR/VIAL(

Iodate de calcium, anhydre

B-375

IODATE DE CALCIUM 63,5 )VITAFOR ou VIAL(

Iodate de calcium, anhydre

B-376

IODATE DE CALCIUM ANHYDRE )INCASA/ INDUKERN(

Iodate de calcium, anhydre

B-377

IODE 10% )ANDRES PINTALUBA(

Iodate de calcium, anhydre

جميع أنواع الحيوانات

B-378

JEFO SECURE CHOLINE )JAFAGRO TECHNOLOGIES/JEFO
EUROPE(

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات

جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات

Propionate d'ammonium
B-379

KEM WET LR LIQUIDE )KEMIN(

Acide orthophosphorique

جميع أنواع الحيوانات

Acide propionique
B-380

KEMIRA AMMFOR 96 NC )TAMINCO FINLAND OY(

B-381

KEMIRA MOULD CONTROL LP1 NC )VENDRIG
VERHUUR/TAMINCO(

B-382

KEMTRACE CHROMIUM PROPIONATE 0,4% DRY )KEMIN(

B-383

KEMTRACE CU 25 DRY )KEMIN(

Acide formique
Formiate d'ammonium
Propionate d'ammonium
Acide propionique

جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات

Carbonate de calcium
Acide propionique
Propionate de chrome

األبقار

Acide propionique

األبقار

Carbonate de cuivre
Carbonate de calcium

الدواجن

B-
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B-384

KEMTRACE Mn 11 DRY )KEMIN(

B-385

KEMTRACE ZINC PROPIONATE 27 DRY )KEMIN(

B-386

KEMZYME PLUS DRY )KEMIN EUROPA(

B-387

KEMZYME PLUS LIQUID )KEMIN EUROPA(

العنصر النشيط

أصناف الحيوانات

Acide propionique

الدواجن

Carbonate de manganèse

األبقار
الدواجن

Propionate de zinc
Protease
Alpha-amylase
Endo-1,3)4(-bêta-glucanase EC
3.2.1.6 [produite par Bacillus
amyloliquefaciens )DSM 9553(]
Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4
[produite par Aspergillus niger )CBS
600.94(]
Endo-1,3)4(-bêta-glucanase EC
3.2.1.6 [produit par Aspergillus
aculeatus )CBS 589.94(]

األبقار

الدواجن

جميع أنواع الحيوانات

Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8
[produite par Trichoderma reesei
)CBS 529.94(]
Alpha-amylase

B-388

KEMZYME PLUS P DRY )KEMIN EUROPA(

B-389

KEMZYME PLUS P LIQUID )KEMIN EUROPA(

B-390

KOKCISAN )KRKA(

B-391

KOLVIT 60 CC )IMPEXTRACO(

B-392

LALSIL CL )LALLEMAND(

B-393

LALSIL DRY )LALLEMAND(

B-394

LALSIL FRESH )LALLEMAND(

B-395

LEVUCELL SC 10 ME )LALLEMAND(

B-396

LEVUCELL SC 10 ME TITAN )LALLEMAND(

B-397

LEVUCELL SC 20 )LALLEMAND(

Endo-1,3)4(-bêta-glucanase EC
3.2.1.6 [produite par Bacillus
amyloliquefaciens )DSM 9553(]
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8
[produite par Trichoderma reesei
)CBS 529.94(]
Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4
[produite par Aspergillus niger )CBS
600.94(]
Endo-1,3)4(-bêta-glucanase EC
3.2.1.6 [produite par Bacillus
amyloliquefaciens )DSM 9553(]
Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4
[produite par Aspergillus niger )CBS
600.94(]
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8
[produite par Trichoderma reesei
)CBS 529.94(]
Salinomycine sodium, sel sodique de
polyéther de l'acide
monocarboxylique, produit par
Streptomyces albus

جميع أنواع الحيوانات

جميع أنواع الحيوانات

دجاج للتسمين و صغار الدجاج الموجه إلنتاج
البيض

Chlorure de choline

جميع أنواع الحيوانات

Lactobacillus plantarum CNCM MA
18/5U
Pediococcus acidilactici CNCM MA
18/ 5M

جميع أنواع الحيوانات

Lactobacillus buchneri
Pediococcus acidilactici CNCM MA
18/ 5M
Lactobacillus buchneri

جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات

Saccharomyces cerevisiae CBS
493.94

المجترات

Saccharomyces cerevisiae CNCM I1077

المجترات

Saccharomyces cerevisiae CBS
493.94

المجترات

Vitamine B2
Vitamine B6
B-398

LIPTO-REN PLUS )LIPTOSA(

Vitamine B1
Sorbitol
Vitamine C

جميع أنواع الحيوانات

الجريدة الرسمية
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B-399

L-LYSINE 99% HCL )GLOBAL BIO-CHEM(

L-Lysine HCl

B-400

L-LYSINE HCL 98,5% )CHANGCHUN DAHE BIO
TECHNOLOGY DEVELOPMENT(

L-Lysine HCl

B-401

L-LYSINE HCL 99% FEED GRADE )AJINOMOTO
EUROLYSINE(

L-Lysine HCl

B-402

L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE )ADM(

L-Lysine HCl

B-403

L-THREONINE 98,5% FEED GRADE )AJINOMOTO
EUROLYSIN(

B-404

L-THREONINE FEED GRADE 98,5% )ThreAMINO( )EVONIK
AGROFERM(

L-Thréonine

B-405

L-THREONINE FEED GRADE 98,5% )ThreAmino( )EVONIK
FERMAS(

L-Thréonine

B-406

L-TRYPTOPHANE 98% FEED GRADE )AJINOMOTO
EUROLYSINE(

B-407

LUCANTIN YELLOW 10% NXT )BASF(

B-408

LUCANTIN RED
10% NXT )BASF(

B-409

LUCTAROM ANISIC 22930 )LUCTA(

Thréonine

L-Tryptophane
Ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'
caroténoïque, palmitate d'ascorbyle,
BHT, gallate de propyle, gélatine,
hydrolysat de protéine, sucrose,
méthyl-4-hydroxybenzoate, propyl-4hydroxybenzoate, acide sorbique,
benzoate de sodium, huile végétale,
acide phytic et acide silicique
précipité et séché
Canthaxanthine, palmitate
d'ascorbyle, D,L-alpha-tocophérol,
gallate de propyle, gélatine,
hydrolysat de protéine, sucrose,
méthyl-4-hydroxybenzoate, propyl-4hydroxybenzoate, acide sorbique,
benzoate de sodium, huile végétale,
acide phytic et acide silicique
précipité et séché
Chlorure de sodium
Substances aromatiques

أصناف الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات

الدواجن

 أسماك الزينة وطيور الزينة،الدواجن

جميع أنواع الحيوانات

Acide silicique, précipité et séché
Vanilline
Isopentyl acétate
B-410

LUCTAROM FRUITY 5871Z )LUCTA SA(

Benzyl propionate

جميع أنواع الحيوانات

2-Methyl butyl acétate
Benzaldehyde
B-411

LUPRO-CID

B-412

LUPROSIL

B-413

LUPROSIL GRAIN

Acide propionique
Acide formique
Acide propionique

المجترات

Propionate d'ammonium

المجترات

Acide propionique
B-414

LUPROSIL NC )BASF(

جميع أنواع الحيوانات

Propionate d'ammonium

جميع أنواع الحيوانات

1,2-Propanediol
Propionate d'ammonium

جميع أنواع الحيوانات

LUTAVIT A 1000 PLUS )BASF(

Vitamine A

جميع أنواع الحيوانات

B-417

LUTAVIT A 1000 NXT )BASF(

Vitamine A

جميع أنواع الحيوانات

B-418

LUTAVIT A 500 S )BASF(

Vitamine A

جميع أنواع الحيوانات

B-419

LUTAVIT A/D3 500/100 PLUS )BASF(

B-415

LUPROSIL NC 64 )BASF(

B-416

Vitamine D3
Vitamine A

جميع أنواع الحيوانات

B-

B-420
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LUTAVIT AD3 1000/200 PLUS )BASF(

العنصر النشيط
Vitamine A
Vitamine D3

أصناف الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات

B-421

LUTAVIT B1 )BASF(

Vitamine B1

جميع أنواع الحيوانات

B-422

LUTAVIT B1 CHLORHYDRATE

Vitamine B1

جميع أنواع الحيوانات

B-423

LUTAVIT B1 MONONITRATE

Vitamine B1

B-424

LUTAVIT B12

Vitamine B12

جميع أنواع الحيوانات

B-425

LUTAVIT B12 1% )BASF(

Vitamine B12

جميع أنواع الحيوانات

B-426

LUTAVIT B2 SG 80 )BASF(

Vitamine B2

جميع أنواع الحيوانات

B-427

LUTAVIT B6 )BASF(

Vitamine B6

جميع أنواع الحيوانات

B-428

LUTAVIT C Crist )BASF(

Vitamine C

جميع أنواع الحيوانات

B-429

LUTAVIT CALPAN )BASF(

Acide pantothénique

جميع أنواع الحيوانات

B-430

LUTAVIT D3 500 )BASF(

Vitamine D3

جميع أنواع الحيوانات

B-431

LUTAVIT E 50 S )BASF(

Vitamine E

جميع أنواع الحيوانات

B-432

LUTAVIT E-50 )BASF(

Vitamine E

جميع أنواع الحيوانات

B-433

LUTAVIT H2 )BASF(

Biotine

جميع أنواع الحيوانات

B-434

LUTAVIT K3 MNB )BASF(

Vitamine K3

جميع أنواع الحيوانات

B-435

LUTAVIT K3 MPB )BASF(

Vitamine K3

جميع أنواع الحيوانات

B-436

LUTAVIT K3 MSB )BASF(

Vitamine K3

جميع أنواع الحيوانات

B-437

LUTAVIT NIACIN )BASF(

Acide nicotinique

جميع أنواع الحيوانات

B-438

LYSIPEARL )EURHEMA/KEMIN(

L-Lysine HCl

جميع أنواع الحيوانات

L-lysine sulphate produit par
fermentation de Corynebacterium
glutamicum

جميع أنواع الحيوانات

جميع أنواع الحيوانات

B-439

LYSINE SULFATE 70% )NANCHANG LIFENG INDUSTRY AND
TRADING(

B-440

LYSOFORTE BOOSTER )KEMIN(

Lécithine

B-441

L-Méthionine )CJ BIO MALAYSIA(

L-méthionine

B-442

LUTRELL PURE )BASF(

Oméga 6 ester méthylique d’acide
gras

األبقار الحلوب

B-443

LUTRELL PURE )BASF/BTC CHEMICAL DISTRIBUTION(

Oméga 6 ester méthylique d’acide
gras

األبقار الحلوب

جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات

Acide silicique, précipité et séché
B-444

LYSOFORTE BOOSTER DRY )KEMIN EUROPA NV(

Lécithine

جميع أنواع الحيوانات

Carbonate de calcium

B-445

LALSIL DRY HC )LALLEMAND(

B-446

LALSIL FRESH HC )LALLEMAND(

B-447

LEVUCOW )ALPHATECH SAS(

B-448

LIPIDOL )PATHWAY INTERMEDIATES INTERNATIONAL(

B-449

M3PH92 SPECIAL )SCHAUMANN(

B-450

MAGNAPAC )NOREL(

B-451

MANGANESE OXYDE 60/62% )MANMOHAN
INTERNATIONAL CONTRACTING / INDUKERN(

B-452

MAR 248 TURBOVIV )CCPA/DELTAVIT(

Lactobacillus Buchneri NCIMB
40788, Pediococcus acidilactici
CNCM MA 18/5M, béta-glucanase
d’Aspergillus niger MUCL, xylanase
de Trichoderma longibrachiatum
MUCL 39203 )EC 3.2.1.8(
Lactobacillus buchneri NCIMB et
d'aluminosilicate
Saccharomyces cerevisiae
Lécithine
Propionate d'ammonium
Acide gras d'origine végétale
Oxyde de manganèse
Cinnamaldehyde

) لجميع أنواع الحيواناتEnsilage( أونسيالج

) لجميع أنواع الحيواناتEnsilage( أونسيالج
األبقار
، الدجاج المنتج للبيض،الدجاج المنتج لللحم
 المجترات، الديك الرومي،الدجاج للتوالد
وتربية األحياء المائية
جميع أنواع الحيوانات
المجترات
جميع أنواع الحيوانات
المجترات
العجول

الجريدة الرسمية
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MAXI MIL A LIQUIDE )ANITOX(

MASTERSORB GOLD )GRASP(

العنصر النشيط
Acide acétique
Acide butyrique
Bentonite, saccharmyces cerevisies et
extrait de chardon marie
Vitamines A, D3, E, sulfate de zinc,
sulfate de manganèse, sulfate de
cuivre, iodate de calcium, sélénite de
sodium, carbonate de calcium et
sélénométhionine
Acide formique, acide propionique,
acide acétique, acide citrique,
formate de sodium et propionate
d'ammonium

أصناف الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
، الدجاج المنتج للبيض،الدجاج المنتج لللحم
، األبقار، الحيوانات األليفة،الدجاج للتوالد
 تربية األحياء المائية، الخيول،األغنام
والخنازير

B-455

MERVIT LAITIERE TOP 100 )VITAMEX(

B-456

MOLD-HALT )V.M.D(

B-457

MYCOACTIVE PLUS )PH IBERICA(

B-458

MYCOPROTECT )TECHNA(

B-459

MYCO CURB GT LIQUIDE )KEMIN EUROPA(

B-460

MYCOTEX )MICRON BIO-SYSTEM(

B-461

MAXIBAN 160 )ELANCO(

B-462

MENADIONE SODIUM BISULFITE Feed Grade )DSM(

Vitamine K3

جميع أنواع الحيوانات

B-463

MEPRON )GENERA(

Méthionine

جميع أنواع الحيوانات

B-464

MetAMINO )EVONIK DEGUSSA(

Méthionine

جميع أنواع الحيوانات

B-465

METASMART DRY )ADISSEO/ KEMIN(

B-466

METHIONINE HYDROXY ANALOGUE )ADISSEO/NOVUS(

B-467

METHPLUS )LIPTOSA(

B-468

MHA Méthionine Hydroxy Analogue, calcium )NOVUS(

B-469

MICOFUNG PR )BEXIBERICA(

األبقار الحلوب

الدواجن

Bentonite et parois de levures
)saccharomyces cerevisiae(

الدواجن و المجترات

Bentonite-montmorillonite, levures
mortes et sépiolite

الدواجن المنتجة لللحم

Propionate d'ammonium, acide
propionique, acide sorbique, glyceryl
polyethylene glycol et BHA
Bentonite-montmorillonite,
saccharmyces cerevisiae, sulfate de
manganèse et cellulase
Narasin, polyéther de l'acide
monocarbonique, produit
Streptomyces aureofaciens
Nicarbazine 80 g/Kg )Maxiban
G160(, complexe équimoléculaire de
1,3-bis )4-nitrophényl( urée et de 4,6diméthyl-2-pirimidinol, sous forme
de granulés

Analogue hydroxylé de méthionine
Méthionine
Aluminosilicate
Substances aromatiques
Sel calcique de l'hydroxy analogue
de méthionine

جميع أنواع الحيوانات
المجترات و الدواجن

دجاج للتسمين

األبقار الحلوب
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات

Propionate de calcium

األغنام

Acide acétique

األبقار

Acide sorbique
Acide propionique
Cobalt

الدواجن
جميع أنواع الحيوانات

B-470

MICROGRAN Co 5% BMP

B-471

MICROGRAN CO 5% BMP )DOX-AL ITALIA/DSM(

Carbonate de cobalt

B-472

MICROGRAN I 10% BMP )DOX-AL ITALIA/DSM(

Iodate de calcium, anhydre

جميع أنواع الحيوانات

B-473

MICROGRAN Se 1% BMP

Sélénium

جميع أنواع الحيوانات

B-474

MICROVIT A PROMIX 1000 )ADISSEO(

Vitamine A

B-475

MICROVIT A PROSOL 500 )ADISSEO(

Vitamine A

B-476

MICROVIT A SUPRA 1000 )ADISSEO(

Vitamine A

B-477

MICROVIT A SUPRA RUMINANT )ADISSEO(

Vitamine A et butylhydroxytoluène

B-478

MICROVIT A SUPRA 1000 )ADISSEO/KEMIN(

Vitamine A

جميع أنواع الحيوانات

جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات

B-
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العنصر النشيط

أصناف الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات

B-479

MICROVIT AD3 SUPRA 1000-200 )ADISSEO(

Vitamine D3

B-480

MICROVIT B1 PROMIX THIAMINE MONO )ADISSEO(

Vitamine B1

جميع أنواع الحيوانات

B-481

MICROVIT B12 PROMIX 1000 )ADISSEO(

Vitamine B12

جميع أنواع الحيوانات

B-482

MICROVIT B2 SUPRA 80 )ADISSEO(

Vitamine B2

B-483

MICROVIT B3 PROMIX NIACIN )ADISSEO(

Vitamine B3

جميع أنواع الحيوانات

B-484

MICROVIT B3 PROSOL NIACINAMIDE )ADISSEO(

Vitamine B3

جميع أنواع الحيوانات

B-485

MICROVIT B5 PROMIX D-Calpan )ADISSEO(

Vitamine B3

جميع أنواع الحيوانات

B-486

MICROVIT B6 PROMIX PYRIDOXINE )ADISSEO(

Vitamine B6

جميع أنواع الحيوانات

B-487

MICROVIT B9 PROMIX FOLIC ACID )ADISSEO(

Acide folique

جميع أنواع الحيوانات

B-488

MICROVIT D3 PROMIX 500 )ADISSEO(

Vitamine D3

جميع أنواع الحيوانات

B-489

MICROVIT D3 PROSOL 500 )ADISSEO(

Vitamine D3

جميع أنواع الحيوانات

B-490

MICROVIT E PROMIX 50 )ADISSEO(

Vitamine E

جميع أنواع الحيوانات

B-491

MICROVIT H PROMIX Biotin 2 % )ADISSEO(

B-492

MICROVIT K3 MNB 96% )ADISSEO(

Vitamine K3

B-493

MICROVIT K3 PROMIX MNB 96% )ADISSEO(

Vitamine K3

B-494

MICROVIT K3 PROMIX MPB )ADISSEO(

Vitamine K3

Biotine

Vitamine E
B-495

MINELYS HE ALIMENT MINERAL )PROVIMI France(

Vitamine D3
Vitamine A
Oligo-éléments

B-496

MINTREX Cu )NOVUS(

B-497

MINTREX Mn )NOVUS(

B-498

MINTREX Zn )NOVUS(

MOLASWEET )PANCOSMA(

جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
األبقار الحلوب
األغنام
األبقار

Chélate de cuivre

الدواجن

Analogue hydroxylé de méthionine

المجترات

Analogue hydroxylé de méthionine

الدواجن

Chélate de manganèse

المجترات

Chélate de zinc

الدواجن

Analogue hydroxylé de méthionine

المجترات

Acide laurique
B-499

جميع أنواع الحيوانات

Vanilline

جميع أنواع الحيوانات

1,2 Propylène glycol
Propionate d’ammonium

B-500

MOLD NIL PRO LIQUID )NUTRI-AD(

B-501

MOLD-NIL DRY )NUTRI-AD(

B-502

MONENSIN SODIUM 20% )Andres Pintaluba(

B-503

MONENSIN 20% )NANCHANG LIFENG INDUSTRY AND
TRADIN/Animedica(.

B-504

MONOCHLORHYDRATE DE L-LYSINE )CJ DO BRASIL LTDA(

L-Lysine HCl

B-505

MONOCHLORHYDRATE DE L-LYSINE )L-LYSINE HCL(
)PT.CHEIL JEDANG INDONESIA(

L-Lysine HCl

B-506

MONTEBAN 100 )ELANCO(

Acide propionique
Propionate de calcium
Monensin sodium, sel sodique de
polyéther de l’acide
monocarboxylique, produit par
streptomyces cinnamonensis
Monensin et de carbonate de calcium

Narasin 80 g/Kg, polyéther de l’acide
monocarbonique, produit par
Streptomyces aureofaciens )NNRL
8092( sous forme de granulés

جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات

الدواجن
 صغار الدجاج الموجه،الدجاج المنتج لللحم
إلنتاج البيض وصغار الديك الرومي (أقل من
) أسبوعا16
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات

الدواجن

الجريدة الرسمية

1879

B-

((2 (أ2  ((يربأ8 عش8 نابعش8 - 6870 عدد

األخالط المسبقة للمضافات
االسم التااري للمنتج

B-507

MOULDBLOCK 214 )NUSANA(

B-508

MT.X PLUS )OLMIX(

B-509

MULTIMAN 6098 )MULTITECNICA/OLMIX(

العنصر النشيط
Acide propionique, propionate
d’ammonium, monopropylène
glycolde, glycérine et glycéryl
polyéthylèneglycol ricinoléate

أصناف الحيوانات

الدواجن والمجترات

Terre de diatomée

األبقار

Montmorillonite

الدواجن

Oxyde de manganèse

جميع أنواع الحيوانات

MULTIZYME PRO )XVET(

Endo-1.4 beta xylanase/EC 3.2.1.8
produite par Trichoderma viridae
)NIBH FERM BP4842(, Endo-1.3
)4( beta glucanase/EC3.2.1.6
produite par Aspergillus aculeatus,
Endo-1.4 beta glucanase/EC 3.2.1.4
produite par Trichoderma resei ,
Alpha amylase/EC3.2.1.1 produite
par Bacillus amyloliquefaciens
)DSM 9553(, 6-phytase EC 3.1.3.26
produite par Aspergillus oryzae
)DSM 17594(

الدواجن

B-511

MYCOBAN )EUROFEED TECHNOLOGIES SPA(

Acide formique, acide phosphorique,
acide lactique, acide sorbique, acide
fumarique, cuivre penta sulfate, huile
essentielle )thymol( et propylène
glycol

 الديك، الدجاج للتوالد،الدجاج المنتج لللحم
،الرومي المنتج لللحم و الديك الرومي للتوالد
األغنام و األبقار

B-512

MYCOCURB DRY )KEMIN(

B-510

Acide fumarique
Propionate de calcium

جميع أنواع الحيوانات

Acide sorbique
Propionate d’ammonium
B-513

MYCOCURB LIQUID )KEMIN(

Acide propionique
Acide orthophosphorique

جميع أنواع الحيوانات

Acide sorbique
B-514

MYCOFIX PLUS )BIOMIN(

Biomin BBSH 797, terre de
diatomée, bentonite, Biomin MTV,
extraits d'algues et extraits de plantes

الدواجن و المجترات و الخنازير

Biomin BBSH 797
B-515

MYCOFIX PLUS 3.0 )BIOMIN(

Bentonite
Levures inactivées

جميع أنواع الحيوانات

Terre de diatomée
Terre de diatomée
B-516

MYCOFIX SELECT )BIOMIN(

Biomin BBSH 797

جميع أنواع الحيوانات

Bentonite
Biomin MTV

B-517

MYCOSORB A+ )ALLTECH FLANDERS BVBA(

Produits dérivés de levure type
saccharomyces cerevisiae et de
chlorella vulgaris
Vitamines )A, D3,E(, oxyde de
magnésium, sulfate de cuivre
heptahydrate, iodate de calcium,
acétate de cobalt, sélénite de sodium,
oxyde de zinc et butylhydroxytoluène

B-518

MA 1.0 )PENTA SA(

B-519

METAMINO )EVONIK ANTWERPEN(

DL-méthionine

B-520

NATSEL )NATURAL REMEDIES PVT(

Plantes

جميع أنواع الحيوانات

المجترات

جميع أنواع الحيوانات
الدواجن
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B-521

NATUGRAIN BLEND G

B-522

NATUGRAIN BLEND L

B-523

NATUGRAIN TS )BASF(

B-524

NATUGRAIN WHEAT G

B-525

NATUGRAIN WHEAT L

العنصر النشيط
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8
[produite par Trichoderma reesei
)CBS 529.94(]
Endo-1,3)4(-bêta-glucanase EC
3.2.1.6 [produite par Aspergillus
niger )MUCL 39199(]
Endo-1,3)4(-bêta-glucanase EC
3.2.1.6 [produite par Aspergillus
niger )MUCL 39199(]
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8
[produite par Trichoderma reesei
)CBS 529.94(]
Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4
[produite par Aspergillus niger )CBS
600.94(]
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8
[produite par Aspergillus niger )CBS
520.94(]
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8
[produite par Aspergillus niger )CBS
520.94(]

أصناف الحيوانات

المجترات

المجترات

الدواجن

دجاج للتسمين

Endo-1,4-bêta-xylanase )EC 3.2.1.8(

المجترات
الدواجن

B-526

NATUPHOS 10000G )BASF(

3-Phytase EC 3.1.3.8 [produite par
Aspergillus niger )CBS 114.94(]

B-527

NATUPHOS 10000L )BASF(

3-Phytase EC 3.1.3.8 [produite par
Aspergillus niger )CBS 114.94(]

B-528

NATUPHOS 5000 )BASF(

3-Phytase EC 3.1.3.8 [produite par
Aspergillus niger )CBS 114.94(]

الدواجن
الخنازير
صغار الديك الرومي
دجاج للتسمين
الدجاج المنتج للبيض

Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8
[produite par Aspergillus niger
)CNCM I-1517(]
B-529

NATUPHOS 5000 COMBI G )BASF(

Phytase

الدواجن

Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4
[produite par Aspergillus niger )CBS
600.94(]
Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4
[produite par Aspergillus niger )CBS
600.94(]
B-530

NATUPHOS 5000 COMBI L )BASF(

Phytase

الدواجن

Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8
[produite par Aspergillus niger )CBS
270.95(]
دجاج للتسمين

B-531

NATUPHOS 5000 G )BASF(

3-Phytase EC 3.1.3.8 [produite par
Aspergillus niger )CBS 114.94(]

خنازيرللتسمين
أنثى الخنزير إناث الخنازير
صغار الديك الرومي
صغار الخنازير
الدجاج المنتج للبيض

B-532

NATUPHOS 5000 L )BASF(

3-Phytase EC 3.1.3.8 [produite par
Aspergillus niger )CBS 114.94(]

صغار الديك الرومي
الدجاج المنتج للبيض
أنثى الخنزير
صغار الخنازير
دجاج للتسمين
خنازير للتسمين

B-533

NATURA’OX (TECHNINATURE).

B-534

NATUROX IP 2 PREMIUM LIQUID )KEMIN EUROPA NV(

B-535

NATUSTAT )ALLTECH UK ou ALLTECH FLANDERS BVBA(

Romarin )Rosmarinus officinalis L(,
naringine )Citrus x paradisi(, extrait
de pépin de raisin )Vitis vinifera spp,
Vinifera(, quebracho )Schinopsis
Balansae( et curcuma
Extrait riche en tocophérol,
composants aromatisants et huile
végétale
Chélate de cuivre

 العجول والمجترات الصغيرة، األبقارالحلوب

جميع أنواع الحيوانات
الخنازير
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أصناف الحيوانات

Chélate de zinc

المجترات

Extrait de Yucca Schidigera

الدواجن

Amylase
Xylanase
B-536

NATUZYME )BIOPROTON(

Phytase
Protéase

الدواجن

Cellulase
Glucanase
B-537

NIACIN FEED GRADE )LONZA(

Acide nicotinique

جميع أنواع الحيوانات

B-538

NOVASIL PLUS )BASF(

Calcium bentonite

جميع أنواع الحيوانات

B-539

NOVIMOLD L
)INNOVAD(

B-540

NOTOX ULTIMATE F )PROVIMI France(

B-541

NUTRI-FERM )NUTRI-AD(

B-542

NP 1600 )SAVOB(

B-543

NR-LYSINE )NATURAL REMEDIES PVT(

B-544

NUPRO )ALLTECH(

B-545

NUTRACID GAELIS )Trouw Nutrition France(

B-546

NUTRASE XYLA )NUTREX(

Propionate d'ammonium, acide
propionique, acide
orthophosphorique, acide sorbique et
ricinoléate de glycéryl
polyéthylèneglycol
Bentonite montmorillonite, sépiolite
et mélange de substances
aromatiques
Produit de fermentation
d’Aspergillus oryzae
Thymol
Argile ghassoul
extrait de levure
Saccharomyces cerevisiae CBS
493.94
Formiate de calcium
Sépiolite
Acide sorbique
Acide orthophosphorique
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8
[produite par Bacillus subtilis )LMGS 15136(]

B-547

NUTRASE XYLA 500 )NUTREX(

Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8
[produite par Trichoderma
longibrachiatum )ATCC 74252(

B-548

NUTRI BIND DRY )NUTRI AD(

Calcium

B-549

NUTRI-BIND PLUS DRY )NUTRI-AD(

B-550

NUTRIKEM DRY )KEMIN EUROPA(

Gomme arabique
Lignosulfonate
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8
[produite par Trichoderma
longibrachiatum )ATCC 2105(]
Endo-1,3)4(-bêta-glucanase EC
3.2.1.6 [produite par Bacillus
amyloliquefaciens )DSM 9553(]
Alpha amylase

، تخزين الحبوب،مواد حافظة للمواد الغذائية
) ومعالجة سطحهensilage( أونسيالج
)ensilage( لألونسيالج

األبقار و الدواجن
األبقار
الدجاج
الدواجن
الدواجن
الدواجن
الدجاج
الدجاج المنتج للبيض و صغار الديك الرومي
للتسمين
الدجاج المنتج للبيض
الدجاج
صغار الديك الرومي للتسمين
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
الدواجن

صغار الديك الرومي

Protéase
B-551

NUTRI-LAC IGA LIQUID )NUTRI AD(

B-552

NUTRI-LAC LIQUID )NUTRI AD(

Acide formique

األبقار

Acide lactique

الدواجن

Acide formique
Acide lactique

األبقار

Endo-1,4-beta-xylanase )EC 3.2.1.8(
et endo-1,4- beta-glucanase )EC
3.2.1.4( produites par Aspergillus
niger

الدواجن

B-553

NATUGRAN TS L )BASF(

B-554

NATUPHOS E 10000 G )BASF(

6-Phytase

الدواجن

B-555

NATUPHOS E 10000 L )BASF(

6-Phytase

الدواجن

B-
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العنصر النشيط

أصناف الحيوانات

B-556

NATUPHOS E 5000 G )BASF(

6-Phytase

الدواجن

B-557

NATUPHOS E 5000 L )BASF(

6-Phytase

الدواجن

B-558

NICARMIX 25 )PLANILQUIMICA/PHIBRO(

B-559

NOPTIMA 150 )NUSANA BV(

B-560

NOR-GRAPE 80 )NOR FEED SUD(

B-561

NOR-MITE PX 750 )NOR-FEED SUD(

B-562

NORPONIN RUMI )NORFEED(

Nicarbazine

 يوم كحد أقصى28 الدجاج للتسمين حتى عمر

Urée

مجترات بمعدة وظيفية

Extrait de raisin )vitis vinifera(

جميع أنواع الحيوانات

Substances aromatiques )extrait de
feuilles d'Eugenia caryophyllus et de
Cymbopogan nardus(, sépiolite et
silice

الدواجن

Extrait de yucca schidigera

المجترات

Autres vitamines
B-563

OE 6256.030 )Troux Nutrition France(

Butylhydroxytoluène )BHT(
Minéraux

الدجاج المنتج للبيض

Ethoxyquine
B-564

OPTIGEN II )ALLTECH ETATS UNIS ou ALLTECH DE STAR
L.VANDENBERGHE&ZN(

B-565

OPTIMA PLUS L
)INNOVAD(

Urée et ses dérivés
Propionate d'ammonium, acide
propionique, acide
orthophosphorique, acide sorbique,
ricinoléate de glycéryl
polyéthylèneglycol et glycérine

األبقار

جميع أنواع الحيوانات األليفة

Substances aromatiques
B-566

OPTITEK MPI )PROVIMI France(

Carbonate de calcium

األبقار الحلوب

Oxyde de magnésium
Ethoxyquine
B-567

ORO GLO 20 DRY )KEMIN EUROPA(

Silicone dioxide

الدواجن

Lutéine
Gallate de propyle
Carbonate de calcium
B-568

OXAN )NOVATION(

Acide citrique

جميع أنواع الحيوانات

Ethoxyquine
Sépiolite
B-569

OXIDEX LIQ )DEX IBERICA(

B-570

OXIMANGAN PEC 60 )FERMAVI/OLMIX(

B-571

OXISTAT )AGIL(

B-572

OXYDE DE MANGANESE )ANDRES PINTALUBA(

B-573

OXYDE DE MANGANESE 60/62% )VITAFOR(

B-574

OXYDE DE MANGANESE 62% )TECHNA(

Ethoxyquine

جميع أنواع الحيوانات

BHT
Oxyde de manganèse
Citrates de sodium
Oxyde de manganèse
Manganèse
Oxyde de manganèse

جميع أنواع الحيوانات
الدواجن
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
الدجاج المنتج للبيض
دجاج للتوالد

B-575

OXYDE DE ZINC )VITAFOR(

Oxyde de zinc

صغار الديك الرومي
صغار الديك الرومي للتسمين
دجاج التسمين
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العنصر النشيط

أصناف الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات

B-576

OXYDE DE ZINC 72% )ANDRES PINTALUBA(

Oxyde de zinc

B-577

OXYDE DE ZINC 72% )TECHNA(

Oxyde de zinc

B-578

OXYDE DE ZINC 72% )VITAFOR(

Oxyde de zinc

جميع أنواع الحيوانات

B-579

OXYDE DE ZINC 75% )VITAFOR/VIAL(

Oxyde de zinc

جميع أنواع الحيوانات

B-580

OXYDE DE ZINC AFOX 72% )UMICORE(

Oxyde de zinc

جميع أنواع الحيوانات

B-581

OXYNAT 3D )PHYTOSYNTHESE(

B-582

OXY-NIL DRY )NUTRI-AD(

Extrait naturel de plantes

جميع أنواع الحيوانات

الدواجن
المجترات

Acide citrique
Ethoxyquine

األبقار

Butylhydroxyanisol )BHA(
Ethoxyquine
B-583

OXY-NIL LIQUID )NUTRI-AD(

B-584

OXY-NIL RX-DRY )NUTRI AD(

BHA
Acide citrique
BHT

جميع أنواع الحيوانات

Butylhydroxytoluène )BHT(
Acide citrique

األبقار

Ethoxyquine
Vitamine B12
Biotine
B-585

PA 051 Prémélange pour volaille de chair )Techna(

Vitamine B1
Vitamine B2

الدجاج

Vitamine B6
Vitamine PP
Sélénium
B-586

PA 088 )TECHNA(

Iodate de calcium, anhydre

األبقار

Cobalt
Manganèse
B-587

PA 530 Prémélange pour bovins )Techna(

Iodate de calcium, anhydre

األبقار

Sélénium
B-588

PA0778-GALLIMIX )MG2MIX SAS(

Acide citrique, acide fumarique et
acide sorbique

الدواجن

B-589

PA0328-MIXTANE RUMEN )MG2MIX SAS(

Tanin de châtaignier, sépiolite et
extraits de plantes

المجترات

B-590

PAC B )PROVIMI France(

Substances aromatiques
Bicarbonate de sodium

األبقار

Sulfate de zinc
Sulfate de manganèse
B-591

PAC C )PROVIMI France(

Extrait de vegetaux

األبقار

Sulfate de sodium
Carbonate de calcium
B-592

PAH 192 SOLICROIT )TECHNA(

B-593

PAN FIXE code H60-CC )PANCOSMA(

B-594

PAN ORANGE SPRAY )PANCOSMA(

Méthionine
L-Lysine HCl

الدواجن

Clinoptilolite d’origine sédimentaire

الدواجن

Bentonite-montmorillonite

المجترات

Essence d’orange
Linalool
Geraniol

جميع أنواع الحيوانات

B-
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األخالط المسبقة للمضافات
االسم التااري للمنتج

العنصر النشيط

أصناف الحيوانات

Linalool
B-595

PAN SHEEP 605, CODE 6605 )PANCOSMA(

Trans-anéthol
Essence d’orange

األغنام

Bornéol
B-596

PAN TUTTI FRUTTI MIX code A60-3131 )PANCOSMA(

Substances aromatiques

جميع أنواع الحيوانات

Cinnamaldehyde
Acetate isoamyl
B-597

PAN-APPLE Super 607 )PANCOSMA(

Isopropyl alcool

جميع أنواع الحيوانات

Acetate d’hexyl
Isoamyl isovalerate
B-598

PANBONIS 10 )HERBONIS(

B-599

PANBONIS 20 )HERBONIS(

B-600

PANBONIS SD )IN VIVO(

Farine des feuilles de la plante
Solanum glaucophyllum et de
remoulage de blé
Farine des feuilles de la plante
Solanum glaucophyllum et de
remoulage de blé
Extrait de végétaux
Carbonate de calcium

 المجترات و الخنازير،الدواجن
 المجترات و الخنازير،الدواجن
جميع أنواع الحيوانات

Linalool
B-601

PAN-ORANGE 418, code 6418 )PANCOSMA(

1-Octanal

Hydrolysat de protéines végétales
B-602

PAN-PETS 507 )PANCOSMA(

جميع أنواع الحيوانات

Essence d’orange
Geraniol
Huiles essentielles naturelles de
persil

جميع أنواع الحيوانات

Huiles essentielles de céleri et d'ail
Acide isovalérique
B-603

PAN-PETS 528 )PANCOSMA(

Acide caproique

جميع أنواع الحيوانات

Acide butyrique
B-604

PANTIMPEX 980 )IMPEXTRACO(

Vitamine B3
Propionate de sodium

B-605

PARAdigmOX Blue dry )KEMIN(

Gallate de propyle

جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات

Acide citrique
Acide citrique
B-606

PARADIGMOX BLUE LIQUID )KEMIN(

Gallate de propyle
Substances aromatiques

جميع أنواع الحيوانات

Acide propionique
Gallate de propyle
B-607

PARADIGMOX WHITE DRY )KEMIN(

Acide citrique
Silice colloïdale

جميع أنواع الحيوانات

BHT
Gallate de propyle
B-608

PARAdigmOX White liquid )KEMIN(

BHT
Acide citrique

جميع أنواع الحيوانات

Acide propionique
B-609

PERFEGG SD )INVIVO NSA(

B-610

PROMET )NANCHANG LIFENG INDUSTRY AND TRADING
Co., Ltd(

Extraits de plantes et sépiolite
DL-Méthionine )60% min( et huile
végétale hydrogénée

الدجاج المنتج للبيض
المجترات

الجريدة الرسمية
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األخالط المسبقة للمضافات
االسم التااري للمنتج

العنصر النشيط

أصناف الحيوانات

PHORA POULTRY )ANC HAYVAN BESLENMESI(

Plantes, bentonite montmorillonite et
silice colloidale

الدواجن

Phytase

الدواجن

Phytase

الدواجن

PHYTASE 5000 U/g )NANCHANG LIFENG INDUSTRY AND
TRADING CO/ANIMEDICA INTERNATIONAL GmbH(
PHYTASE HEAT STABLE PHYTASE 5000 U/g )NANCHANG
LIFENG INDUSTRY AND TRADING CO/ANIMEDICA
INTERNATIONAL GmbH(
PHYTASE HTR )HUNAN NHY BIOENGINEERING CO(

6-Phytase

PHYTASE LIQUID 10 000 U/g )NANCHANG LIFENG
INDUSTRY AND TRADING CO/ANIMEDICA INTERNATIONAL Phytase
GmbH(

، الدجاج المنتج لللحم،الدجاج المنتج للبيض
الخنازيرو البط
الدواجن

B-616

PHYTASE LIQUID 5000 U/g )NANCHANG LIFENG INDUSTRY
AND TRADING CO/ANIMEDICA INTERNATIONAL GmbH(

B-617

PHYTASE SL )HUNAN NHY BIOENGINEERING CO(

B-618

PM DINDE )SFPS ou SETNA(

Sulfate de cuivre, sulfate de fer,
oxyde de manganèse, oxyde de zinc,
iodate de calcium et sélénite de soude

الديك الرومي في مرحلتي اإلنطالق والنمو

B-619

PM PONTE )SFPS ou SETNA(

Sulfate de cuivre, sulfate de fer,
oxyde de manganèse, oxyde de zinc,
iodate de calcium et sélénite de soude

الدواجن المنتجة للبيض

B-620

PMX AIR C )MANGHEBATI(

Extraits de plantes )reine des prés,
thym(, acide citrique, acide sorbique
et propionate de calcium

 األبقار و الدواجن،الخيول

B-621

PMX AV3 Cr )MANGHEBATI(

Extraits de plantes )Ginkgo biloba(,
acide citrique et acide propionique

B-622

PMX BACTIRUS W )MANGHEBATI(

Mélange de substances aromatiques
)thym et cannelle(

B-623

PMX EMANOX )MANGHEBATI(

Extraits de plantes )thym, garlic et
origon(

 األغنام و الماعز، األبقار،الدواجن

B-624

PMX HP001 UEB )MANGHEBATI(

Extraits de plantes, acide citrique,
acide sorbique et acide propionique

الخيول و الدواجن

B-625

PMX PHYTO TARI )MANGHEBATI(

B-626

POULTRY GROW 250 )JEFO EUROPE(

B-627

PoultryStar me )BIOMIN HOLDING(

B-628

PREMELANGE PONDAMEL R )NUTRAL(

B-629

PREMIX BOVINS A L'ENGRAISSEMENT 0,4% AGROAL
)AGRO&AL(

B-630

PREMIX BREBIS ET CHEVRES 0,4% AGROAL )AGRO&AL(

B-631

PREMIX OVINS A L'ENGRAISSEMENT 0,4% AGROAL
)AGRO&AL(

Phytase
6-Phytase

Mélange de substances aromatiques
)persil, thym et reine des prés(, acide
citrique, acide sorbique et propionate
de calcium

الدواجن
، الدجاج المنتج لللحم،الدجاج المنتج للبيض
الخنازيرو البط

 الماعز و األبقار، العجول، الدواجن،الخيول
الحلوب
 الماعز و الخيول، األغنام، األبقار،الدواجن

 النعاج و أنثى الماعز،األبقار الحلوب

Protéase issue de fermentation de
streptomyces fradiae, culture de
levures déshydratées, dioxyde de
silicium

الدواجن

Mélange de bactéries probiotiques
)Bifidobacterium sp, Lactobacillus
spp et Enterococcus faecium( et de
silicate

الدواجن

Sulfate de manganèse

الدواجن

Vitamines A, D3, E, oxyde
manganeux, oxyde de zinc, sélénite
de sodium, iodate de calcium
anhydre, sulfate cuivrique
pentahydrate et butylhydroxytoluène
Vitamines A, D3 et E, sulfate ferreux
monohydrate, oxyde manganeux,
oxyde de zinc, sélénite de sodium,
iodate de calcium anhydre,
butylhydroxytoluène et sépiolite
Vitamines A,D3,E,K3,B1,B2,B12,
niacine, acide pantothénique, sulfate
ferreux monohydrate, oxyde
manganeux, oxyde de zinc, sélénite
de sodium, iodate de calcium
anhydre et butylhydroxytoluène

أبقار للتسمين

النعاج و أنثى الماعز خالل فترة اإلنتاج

أغنام للتسمين

B-
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B-632

PREMIX RUMINANTS SEVRAGE 5% AGROAL )AGRO&AL(

B-633

PREMIX VACHES LAITIERES 0,4% AGROAL )AGRO&AL(

B-634

PREMIX VOLAILLE BIACID )PROVIMI(

العنصر النشيط
Vitamines A, D3, E, B1,B2,B12,K,
niacine, acide pantothénique, oxyde
manganeux, oxyde de zinc, sélénite
de sodium, iodate de calcium
anhydre et de butylhydroxytoluène
Vitamines A, D3, E, niacine, sulfate
ferreux monohydrate, oxyde
manganeux, oxyde de zinc, sulfate
cuivrique pentahydraté, sélénite de
sodium, iodate de calcium anhydre et
butylhydroxytoluène
Vitamines, oligo-éléments et
substances aromatiques
Vitamines A,D3, E, niacine, sulfate
ferreux monohydrate, oxyde
manganeux, oxyde de zinc, sulfate
cuivrique pentahydrate, sélénite de
sodium, iodate de calcium anhydre,
butylhydroxytoluène et oxyde de
magnésium

أصناف الحيوانات

قصد فطم المجترات

األبقار الحلوب خالل فترة اإلنتاج

الدواجن المنتجة لللحم

B-635

PREMIX VACHES LAITIERES PRODUCTION 200 GR/JOUR
AGROAL )AGRO&AL(

B-636

PROLYS )Nanchang Lifeng Industry And Trading Co, Ltd(

B-637

PROPION 50 E )DEXIBERICA(

B-638

PROTAIN NA 501 )PERSTORP WASPIK BV(.

B-639

PROTAIN OT 119 )PERSTORP WASPIK BV(

B-640

PV DINDE )SFPS ou SETNA(

Vitamine A, D3, E, K3, B1, B2, PP,
B5, B6, B9, H, B12 et bétaine

الديك الرومي

B-641

PV PONTE )SFPS ou SETNA(

Vitamine A, D3, E, K3, B1, B2, PP,
B5, B6, B9, H, B12 et bétaine

الدواجن المنتجة للبيض

B-642

PV VL 0,5% MAROC )PROVIMI France(

B-643

PX AV3 C )MANGHEBATI(

B-644

PX EMANOX )MANGHEBATI(

B-645

PX FAN+F4 )MANGHEBATI(

B-646

PX KERLAIT )MANGHEBATI(

L-Lysine HCL
Acide propionique et propionate
d'ammonium
Extrait de romarin )Rosmarinus
officinalis L(, extrait de tocophérols
tirés d'huiles végétales )1b306 i( et
huile végétale
Gallate de propyle,
Butylhydroxyanisol,
Butylhydroxytoluène, acide citrique,
silice et carbonate de calcium

Oligo-éléments, vitamines et
substances aromatiques
Extraits de plantes, propionate de
calcium, acide citrique et acide
sorbique
Extraits de plantes et silice

PX VL 0.5% MAROC )PROVIMI France(

Oligo-éléments, vitamines et
substances aromatiques

B-649

PHYZYME XP 1000 G )DANISCO(

B-650

PHYZYME XP 10000 TPT )DANISCO(

B-653

PM AV-OX+ )NUTRI SERVICE(.

PM BOVINS )SFPS(

األبقار الحلوب
 الماعز و الخيول، األغنام، األبقار،الدواجن
 األغنام و الماعز، األبقار،الدواجن

األبقار الحلوب
األبقار الحلوب

6-Phytase EC 3.1.3.26 [produite par
Aspergillus orysae )DSM 11857(]

الدواجن

Phytase

الدواجن

6-Phytase EC 3.1.3.26 [produite par
Aspergillus orysae )DSM 11857(]

الدواجن

Mélange de substances aromatiques
)canelle et thym(, kieselgur )E551c(,
silice )E551b(, germes de blé,
chlorure de sodium et dextrose
Mélange de substances aromatiques
)Chardon marie et Ginkgo biloba(,
kieselgur )E551c( et maltodextrine
Sélénite de soude

B-654

الدواجن

الدواجن و األبقار

B-648

PM AV-GRAM+ )NUTRI SEVICE(.

الدواجن

Extraits de plantes et silice

PX VL 0,5% MAROC )PROVIMI France(

B-652

جميع أنواع الحيوانات

الدواجن و األبقار

B-647

PHYZYME XP 5000 G )DANISCO(

 أبفار للتسمين، الماعز، األغنام، األبقار الحلوب
واألبقار الحلوب

Extraits de plantes, propionate de
calcium, acide sorbique et silice

Oligo-éléments, vitamines et
substances aromatiques

B-651

األبقار الحلوب خالل فترة اإلنتاج

Oxyde de zinc
Oxyde de manganèse

الدواجن و العجول

 العجول و األبقار الحلوب، الدواجن
الماعز
األبقار

الجريدة الرسمية
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العنصر النشيط

أصناف الحيوانات

Sulfate de cuivre
Carbonate de cobalt
Iodate de calcium, anhydre
Sulfate de cuivre
Sélénite de soude
B-655

PM BROILER )SFPS(

Iodate de calcium, anhydre
Oxyde de zinc
Oxyde de manganèse

دجاج للتسمين

Sulfate de fer monohydrate
Sulfate de fer monohydrate
Oxyde de manganèse
B-656

PM DINDE )SFPS(

Iodate de calcium, anhydre
Oxyde de zinc

صغار الديك الرومي

Sulfate de cuivre
Sélénite de soude
Carbonate de cobalt
Oxyde de zinc
B-657

PM OVINS )SFPS(

Sélénite de soude

األغنام

Iodate de calcium, anhydre
Oxyde de manganèse
Iodate de calcium, anhydre
Oxyde de zinc
B-658

PM PONTE )SFPS(

Sulfate de fer monohydrate
Sélénite de soude

الدجاج المنتج للبيض

Sulfate de cuivre
Oxyde de manganèse
B-659

POUDRE DE CANELLE )TECHNA(

Cinnamaldehyde

المجترات
دجاج للتسمين

B-660

POULCOX 20%

Monensin sodium )doublon(

صغار الديك الرومي
صغار الدجاج الموجه إلنتاج البيض

Formiate de calcium
B-661

PREFECT )AGIL(

Acide propionique
Propionate de calcium

الدواجن

Acide formique
B-662

Prémix Dinde Croissance DZ 3656.050 MNS )TNF(

B-663

Prémix Dinde Finition DU 2956.050 )TNF(

B-664

Prémix Dinde Repro RE 6800.050 )TNF(

B-665

PRISMA JET HC )IN VIVO(

B-666

PRISMA JET SD )SFPS/IN VIVO NSA(

B-667
B-668

Oligo-éléments
Vitamines
Oligo-éléments
Vitamines
Oligo-éléments
Vitamines

صغار الديك الرومي

صغار الديك الرومي
صغار الديك الرومي

Extrait naturel de plantes

الدواجن

Extrait de végétaux

الدواجن

PRISMA SAFE )EVIALIS(

Acides aminés

الدواجن

PRO GIT LF5 )KEMIRA CHEMICALS(

Acide formique

الدواجن

B-
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B-669

Pro Sid MI 601 )PERSTORP WASPIK BV(

B-670

Pro Tain OT 502 )PERSTORP WASPIK BV(

B-671

PROFARE EZ 202 )PERSTORP WASPIK BV(

العنصر النشيط
Acide propionique
BHA
BHT
Ethoxyquine
Xylanase
Béta-galactosidase

أصناف الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات

جميع أنواع الحيوانات

Glucanase

B-672

PROFARE EZ 301 )PERSTORP WASPIK BV(

Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4
[produite par Trichoderma
longibrachiatum )CBS 592.94
Alphagalactosidase EC 3.2.1.22
[produite par Aspergillus orysae
)DSM 10286(]

الدواجن

Xylanase
Xylanase
B-673

PROFARE EZ 309 )PERSTORP WASPIK(

Alphagalactosidase

جميع أنواع الحيوانات

Glucanase
Béta-mannanase
B-674

PROFARE EZ 313 )PERSTORP WASPIK BV(

Glucanase
Béta-galactosidase

جميع أنواع الحيوانات

Xylanase
B-675

PROFARE EZ 503 )PERSTORP WASPIK BV(

B-676

PROFARE EZ 604 )PERSTORP WASPIK BV(

B-677

PROFORCE AC 600 )PERSTORP WASPIK BV(

B-678

PROFUN PR )DEXIBERICA(

Xylanase
Glucanase
Xylanase
Glucanase

جميع أنواع الحيوانات

جميع أنواع الحيوانات

Acide formique

جميع أنواع الحيوانات

Acide sorbique

األبقار

Propionate de calcium

األغنام

Acide propionique
Acide acétique

الدواجن

Acide acétique
B-679

PROFUNG SAL LIQ )DEX IBERICA(

Acide formique

جميع أنواع الحيوانات

Acide propionique
B-680

PROFUNG SAL POUDRE )DEX IBERICA(

Acide propionique

B-681

PROMYR XR 800 )PERSTORP WASPIK BV(

B-682

PROPHORCE AC 299 )PERSTORP WASPIK BV(

Formiate de sodium

B-683

PROPHORCE AC 503 )PERSTORP WASPIK BV(

Acide formique

Propionate de sodium
Acide propionique

جميع أنواع الحيوانات

المجترات
جميع أنواع الحيوانات
الدواجن

Acide lactique
B-684

PROPHORCE PH 101 )PERSTORP WASPIK BV(

Acide formique

الدواجن وجميع أنواع الحيوانات

Formiate de sodium
B-685

PROPHORCE PH 514 )PERSTORP WASPIK BV(

B-686

PROPHORCE PH 902 )PERSTORP WASPIK BV(

B-687

ProPhorce SA 101 )PERSTORP WASPIK BV(

Acide formique
Acide lactique
Acide formique
Acide lactique
Acide propionique
Acide sorbique
Formiate de sodium

جميع أنواع الحيوانات
الدواجن
جميع أنواع الحيوانات
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العنصر النشيط

أصناف الحيوانات

Acide propionique
Acide formique
Acide citrique
Formiate d'ammonium
B-688

PROPHORCE SA 902 )PERSTORP WASPIK BV(

Propionate d'ammonium
Acide formique

الدواجن

Acide lactique
Acide propionique
B-689

PROPHORCE SR 110 )PERSTOP WASPIK BV(

B-690

PROPHORCE SR 130 )PERSTOP WASPIK(

B-691

PROPHORCE SA EXCLUSIVE )PERSTORP WASPIK(

B-692

PROPIONATE DE CALCIUM )TECHNA(

Glycérine
Acide butyrique
Glycérine
Acide butyrique
Acide formique, acide lactique,
cinnamaldehyde )extrait de cannelle(,
glycérine et propylène glycol
Propionate de calcium

جميع أنواع الحيوانات

جميع أنواع الحيوانات

الدواجن
الدجاج المنتج للبيض

Acide sorbique
B-693

PROSID MI 201 )PERSTORP WASPIK BV(

B-694

PROSID MI 214 )PERSTORP WASPIK BV(

Acide propionique

الدواجن

Propionate d'ammonium
Propionate de calcium

جميع أنواع الحيوانات

Acide sorbique
B-695

PROSID MI 502 )PERTORP WASPIK BV(

Acide propionique
Acide acétique

الدواجن

Propionate d'ammonium
B-696

PROSID MI 601 )PERSTORP WASPIK(

B-697

PROSID TB 101 )Perstorp Waspik BV(

B-698

PROSID TB 102 )Perstorp Waspik BV(

Propionate d'ammonium
Acide propionique
Bentonite
Bentonite
Extrait de levure

جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات

Bentonite
B-699

PROSID TB 207 )PERSTORP WASPIK BV(

Propionate de calcium
Extrait de levure

جميع أنواع الحيوانات

Extrait naturel de plantes
Formate d'ammonium
Acide formique
B-700

PRO-STABIL BSL )NOVUS(

Ricinoléate de glycéryl
polyéthylénglycol

جميع أنواع الحيوانات

Acide propionique
Propionate d'ammonium
Acide formique
B-701

PROTACID ACQUA 0.3% )QUIMIDROGA(

Acide lignosulfonique

جميع أنواع الحيوانات

Ethoxyquine
B-702

PROTAIN OT 102 )PERSTORP WASPIK(

B-703

PROTAIN OT 501 )PERSTORP WASPIK BV(

Acide lactique

جميع أنواع الحيوانات

Acide formique
Butylhydroxyanisol )BHA(

جميع أنواع الحيوانات

B-
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أصناف الحيوانات

Butylhydroxytoluène )BHT(
BHA
B-704

PROTAIN OT 502 )PERSTORP WASPIK(

BHT

جميع أنواع الحيوانات

Ethoxyquine
Chélate de manganèse et glycine
hydraté
B-705

PROTICAL 3+ )TECHNA(

Pidolate de calcium

الدواجن

Sulfate de manganèse monohydrate
B-706

PROTOPHYT LIQUIDE )PHYTOSYNTHESE(

B-707

PROVELYS )PROVIMI(

Cinnamaldehyde

الدواجن

Oligo-éléments

الماعز

Vitamines

األبقار الحلوب

Sépiolite
B-708

PROVIMAX )PROVIMI(

Lactate de calcium
Propionate de calcium

الدجاج المنتج للبيض

Acide fumarique
B-709
B-710

PV BROILER )SFPS(
PV PONTE )SFPS(

Vitamines

الدواجن

Vitamines

الدجاج المنتج للبيض
صغار الديك الرومي

Acide citrique
B-711

PV REPRO )SETNA NUTRICION SA ou SFPS(

Vitamines
Ethoxyquine

الدجاج المنتج للبيض

Gallate de propyle
Vitamine D3
B-712

PV RUMI 500 G )SFPS(

B-713

PX 4505 TECHZYME PL )TECHNA(

Vitamine B1
Vitamine A
Vitamine E
Phyzyme XP
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8
[produite par Aspergillus niger )CBS
270.95(]

المجترات

الدواجن

3-Phytase EC 3.1.3.8 [produite par
Aspergillus niger )CBS 114.94(]
B-714

PX POULET PHY 0,5% )PRIMEX(

Oligo-éléments

الدجاج

Robénidine
Endo-1,3)4(-bêta-glucanase EC
3.2.1.6 [produite par Aspergillus
niger )CNCM I-1517(]
B-715

PA0320-M2-ZYM )MG2MIX SAS(

6-Phytase, endo 1-4 béta-xylanase et
endo 1,3)4(-béta-glucanase

الدواجن

B-716

PA3002-FULL-ZYM )MG2MIX SAS(

Endo-1,4 béta xylanase, protéase,
d'alpha amylase, 6-phytase et endo1,3)4( béta glucanase

الدواجن

B-717

PIXAFIL LZ 15 )ALTILIS(

Extrait de fleurs de tagètes

الدواجن

B-718

QUANTUM BLUE 5G )ROAL OY/AB ENZYMES Gmbh(

Phytase

الدجاج

Sorbitol

الخنازير

Chlorure de sodium
B-719

QUANTUM BLUE 10 G )ROAL OY(

6-Phytase )EC 3.1.3.26(

الدجاج المنتج للبيض
صغار الديك الرومي
 صغار الدجاج المقبلة إلنتاج،دجاج للتسمين
 الديك الرومي، الديك الرومي للتسمين،البيض
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أصناف الحيوانات
، أنواع الطيور الصغيرة، دجاج للتوالد،للتوالد
صغار الخنازيرالمفطومة و الخنازير

B-720

QUANTUM BLUE 5L )ROAL OY/AB ENZYMES GmbH

Phytase

الدواجن

B-721

QUATRIX )TECHNINATURE(

Sulfate monohydrate, sulfate de
cuivre pentahydrate, mélange de
substances aromatiques, extraits de
plantes et sépiolite

المجترات

B-722

REVITAL PLUS )NUTRI-AD(

B-723

REPAXOL F )EURHEMA/KEMIN EUROPA(

B-724

RUMAGEN )ALLTECH FLANDERS BVBA et ALLTECH UK(

B-725

RHODIMET AT 88 )ADISSEO(

Méthionine

جميع أنواع الحيوانات

B-726

RHODIMET NP 99 )ADISSEO(

Méthionine

جميع أنواع الحيوانات

B-727

ROBENZ 66 G )ALPHARMA/ PFIZER(

Robénidine

ROBIMPEX 66 )IMPEXTRACO(

Robénidine

Acide lactique
Acide citrique

الدواجن

Acide orthophosphorique

B-728

Substances aromatiques
Produit dérivé de levure de type
sacharmyces cerevisiae et urée

جميع أنواع الحيوانات
األبقار و األبقار الحلوب

الدجاج
صغار الديك الرومي
أرانب للتسمين
دجاج للتسمين

B-729

RONOZYME HIPHOS GT )NOVOZYMES/DSM(

6-Phytase EC 3.1.3.26 [produite par
Aspergillus orysae )DSM 11857(]

جميع أنواع الحيوانات

B-730

RONOZYME HIPHOS L )NOVOZYME/DSM(

6-Phytase EC 3.1.3.26 [produite par
Aspergillus orysae )DSM 11857(]

جميع أنواع الحيوانات

B-731

RONOZYME MULTIGRAIN )GT( )NOVOZYMES DENMARK(

Endo1-4 béta glucanase, endo 1,3 )4(
béta-glucanase et endo 1,4 béta
xylanase produits par Trichoderma
reesei )ATCC 74444(

 الدجاج المنتج للبيض و،الدجاج المنتج لللحم
صغار الخنازيرالمفطومة

B-732

RONOZYME P )ROCHE(

6-Phytase EC 3.1.3.26 [produite par
Aspergillus orysae )DSM 11857(]

دجاج للتسمين

B-733

RONOZYME P 5000 )CT( )DSM(

6-Phytase EC 3.1.3.26 [produite par
Aspergillus orysae )DSM 11857(]

جميع أنواع الحيوانات
الدجاج
خنازير للتسمين

B-734

RONOZYME PCT )DSM(

3-Phytase EC 3.1.3.8 [produite par
Aspergillus orysae )DSM 10289(]

الدجاج المنتج للبيض
صغار الخنازيرو صغار الديك الرومي للتسمين

B-735

RONOZYME ProAct )NOVOZYMES(

B-736

RONOZYME VP

B-737

RONOZYME VP )CT( )DSM(

B-738

B-739

RONOZYME VP )L( )DSM(

ROVABIO EXCEL AP )ADISSEO(

Protéase
Endo-1,3)4(-bêta-glucanase EC
3.2.1.6 [produit par Aspergillus
aculeatus )CBS 589.94(]
Endo-1,3)4(-bêta-glucanase EC
3.2.1.6 [produit par Aspergillus
aculeatus )CBS 589.94(]
Endo-1,3)4(-bêta-glucanase EC
3.2.1.6 [produite par Aspergillus
aculeatus )CBS 589.94(] )doublon(
Endo-1,3)4(-bêta-glucanase EC
3.2.1.6 [produit par Aspergillus
aculeatus )CBS 589.94(]

الدواجن
دجاج للتسمين
صغار الخنازير
دجاج للتسمين
صغار الخنازير
الدواجن والخنازير

Xylanase

دجاج للتسمين

Glucanase

البط
خنازير للتسمين
صغار الديك الرومي للتسمين
الدجاج المنتج للبيض

B-740

ROVABIO EXCEL AP 10 )ADDISSEO(

Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8
[produit par Penicillium funiculosum
)IMI SD 101(]
Endo-1,3)4(-bêta-glucanase EC

خنازير للتسمين
صغار الديك الرومي للتسمين

B-
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3.2.1.6 [produite par Bacillus
amyloliquefaciens )DSM 9553(]
Xylanase

أصناف الحيوانات
الدجاج المنتج للبيض
الدجاج
صغار الخنازير
صغار الديك الرومي للتسمين

B-741

ROVABIO EXCEL AP T-Flex )ADISSEO(

الدجاج المنتج للبيض
Glucanase

البط
خنازير للتسمين
دجاج للتسمين

Glucanase

صغار الديك الرومي للتسمين
صغار الخنازير

B-742

ROVABIO EXCEL LC )ADISSEO(

دجاج للتسمين
Xylanase

البط
الدجاج المنتج للبيض
خنازير للتسمين

Xylanase

الدجاج المنتج للبيض
صغار الخنازير

B-743

ROVABIO EXCEL LC2 )ADISSEO(

صغار الديك الرومي للتسمين
Glucanase

البط
خنازير للتسمين
دجاج للتسمين

Phytase
B-744

ROVABIO MAX AP )INNOV'IA INDUSTRIE/ADISSEO(

Xylanase

الدواجن

Béta-glucanase

B-745

ROVABIO MAX LC )ADISSEO(

Xylanase

األبقار

6-Phytase EC 3.1.3.26 [produite par
Aspergillus orysae )DSM 11857(]

الدواجن

Glucanase
B-746

ROVIMIX A 1000 )DSM(

Vitamine A

جميع أنواع الحيوانات

B-747

ROVIMIX A-500 )DSM(

Vitamine A

جميع أنواع الحيوانات

B-748

ROVIMIX B1 )DSM(

Vitamine B1

جميع أنواع الحيوانات

B-749

ROVIMIX B2 80 SD )DSM(

Vitamine B2

B-750

ROVIMIX B6 )DSM(

Vitamine B6

جميع أنواع الحيوانات

B-751

ROVIMIX BIOTIN )DSM(

Biotine

جميع أنواع الحيوانات

B-752

ROVIMIX CALPAN )DSM(

B-753

ROVIMIX D3 500 )DSM(

B-754

Acide pantothénique
Autres vitamines

جميع أنواع الحيوانات

جميع أنواع الحيوانات

Vitamine D3

جميع أنواع الحيوانات

ROVIMIX E-50 Adsorbate )DSM(

Vitamine E

جميع أنواع الحيوانات

B-755

ROVIMIX E50-SD )DSM(

Vitamine E

جميع أنواع الحيوانات

B-756

ROVIMIX FOLIC 80 SD )DSM(

Acide folique

جميع أنواع الحيوانات

B-757

ROVIMIX H-2 )DSM(

Biotine

جميع أنواع الحيوانات

B-758

ROVIMIX H-2 )ROCHE VITAMINES(

Biotine

جميع أنواع الحيوانات

B-759

ROVIMIX HY-D 1,25% )DSM(

25-Hydroxycholécalciférol

جميع أنواع الحيوانات

B-760

ROVIMIX K3 MNB )BROTHERS ENTREPRISES
HOLDING/DSM(

Vitamine K3

جميع أنواع الحيوانات
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Vitamine PP

أصناف الحيوانات

B-761

ROVIMIX NIACIN )DSM(

B-762

ROVIMIX NIACINAMIDE )VERTELLUS SPECIALITIES
BELGIUM NV/DSM(

Niacinamide

B-763

ROVOMIX A-1000 )DSM(

Vitamine A

جميع أنواع الحيوانات

B-764

ROVOMIX A-500

Vitamine A

جميع أنواع الحيوانات

ROXAZYME G2G

Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4
[produite par Trichoderma viridae
)FERM BP 4447(]
Endo-1,3)4(-bêta-glucanase EC
3.2.1.6 [produite par Trichoderma
viridae ) FERM BP 4447(]
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8
[produite par Trichoderma viridae
)NIBH FERM BP 4842(]

B-765

B-766

RUMEN STIMUL )VITALAC(

Acide nicotinique

RONOZYME WX )CT( )NOVOZYMES(

B-768

جميع أنواع الحيوانات

الدجاج المنتج للبيض
صغار الديك الرومي للتسمين
دجاج للتسمين

Vitamine B1

األبقار

Carbonate de calcium

األغنام

Cobalt
Argile sépiolitique

B-767

جميع أنواع الحيوانات

الماعز

Endo-1,4 béta-xylanase

الدواجن

ROVABIO ADVANCE L )ADISSEO(

Endo-1,4 béta-xylanase et endo-1,3
)4(-béta-glucanase

الدواجن

B-769

ROVABIO ADVANCE P )ADISSEO(

Endo-1,4 béta-xylanase et endo-1,3
)4(-béta-glucanase

الدواجن

B-770

SACOX 120 )INTERVET(

B-771

SACOX 120 Microgranulate )BIOVET(

B-772

SAFIZYM GL-200 )LESAFFRE FEED ADDITIVES(

B-773

SAFIZYM GP-40 )LESAFFRE FEED ADDITIVES(

B-774

B-775

B-776

SAFIZYM XL-200 )SAF-ISIS/ LESAFFRE FEED ADDITIVES(

SAFIZYM XP-20 )LESAFFRE Feed Additives(

SAFMANNAN )Lesafre Feed Additives(

Salinomycine sodium, sel sodique de
polyéther de l'acide
monocarboxylique, produit par
Streptomyces albus
Salinomycine sodium, sel sodique de
polyéther de l'acide
monocarboxylique, produit par
Streptomyces albus
Endo-1,3)4(-bêta-glucanase EC
3.2.1.6 [produite par Trichoderma
longibrachiatum )ATCC 74252(]
Endo-1,3)4(-bêta-glucanase EC
3.2.1.6 [produite par Trichoderma
longibrachiatum )ATCC 74252(]
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8
[produite par Trichoderma
longibrachiatum )ATCC 74252(
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8
[produite par Trichoderma
longibrachiatum )ATCC 74252(
Saccharomyces cerevisiae CNCM I1077

دجاج للتسمين و صغار الدجاج الموجه إلنتاج
البيض
دجاج للتسمين و صغار الدجاج الموجه إلنتاج
البيض
دجاج للتسمين
دجاج للتسمين
الدجاج المنتج للبيض
دجاج للتسمين
صغار الديك الرومي للتسمين
صغار الديك الرومي للتسمين
الدجاج المنتج للبيض
دجاج للتسمين
جميع أنواع الحيوانات

Acide formique
Propionate de calcium
Propionate d'ammonium
B-777

SALCURB DRY )KEMIN(

Acide propionique

جميع أنواع الحيوانات

Formiate de calcium
Acide sorbique
Formiate d'ammonium
B-778

SALCURB LIQUID )KEMIN(

Formiate d'ammonium

جميع أنواع الحيوانات

B-
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أصناف الحيوانات

Propionate d'ammonium
Acide sorbique
Acide propionique
Acide orthophosphorique
Acide formique
B-779

SALECO 120 )ECO ANIMAL HEALTH(

B-780

SALIGRAN G 120 )IMEXTRACO(

B-781

SALINOMYCIN 12% GRANULAR )ZHEJIANG SHENGHUA
BIOK BIOLOGY CO/ INDUKERN(

B-782

SALINOMYCINE SODIUM 12% )Andres Pintaluba(

B-783

SALINOMYCINE SODIUM 12% )ZHEIJIANG SHENGHUA(

B-784

SALINOMYCINE 12% )NANCHANG LIFENG INDUSTRY AND
TRADIN/Animedica(

B-785

SALINOPHARM 12% )BIOVET/HUVEPHARMA(

B-786

SALINOPHARM 12% PREMIX )BIOVET(

Salinomycine sodium, sel sodique de
polyéther de l'acide
monocarboxylique, produit par
Streptomyces albus
Salinomycine sodium, sel sodique de
polyéther de l'acide
monocarboxylique, produit par
Streptomyces albus
Salinomycine sodium, sel sodique de
polyéther de l'acide
monocarboxylique, produit par
Streptomyces albus
Salinomycine sodium, sel sodique de
polyéther de l'acide
monocarboxylique, produit par
Streptomyces albus
Salinomycine sodium, sel sodique de
polyéther de l'acide
monocarboxylique, produit par
Streptomyces albus
Salinomycine et carbonate de
calcium
Salinomycine sodium, sel sodique de
polyéther de l'acide
monocarboxylique, produit par
Streptomyces albus
Salinomycine sodium, sel sodique de
polyéther de l'acide
monocarboxylique, produit par
Streptomyces albus

دجاج للتسمين و صغار الدجاج الموجه إلنتاج
البيض
دجاج للتسمين
صغار الدجاج الموجه إلنتاج البيض
دجاج للتسمين و صغار الدجاج الموجه إلنتاج
البيض
دجاج للتسمين و صغار الدجاج الموجه إلنتاج
البيض

دجاج للتسمين
دجاج للتسمين و صغار الدجاج الموجه إلنتاج
) أسبوعا12 البيض (أقل من
دجاج للتسمين و صغار الدجاج الموجه إلنتاج
البيض

دجاج للتسمين

Acide formique
B-787

SALKIL )AGIL(

Formiate d'ammonium

الدواجن

Propionate d'ammonium
Acide formique
B-788

SALMOCCIDE LIQUIDE )VITALAC(

Formiate de sodium
Acide propionique

الدواجن

Acide acétique
Acide citrique
B-789

SALMO-NIL DRY )NUTRI AD(

Acide acétique
Acide propionique

جميع أنواع الحيوانات

Acétate de calcium
Acide lactique
B-790

SALMO-NIL LIQUID )NUTRI AD(

Propionate d'ammonium
Acide propionique

جميع أنواع الحيوانات

Acide formique
Silice colloïdale
B-791

SALMOX POWDER

Acide propionique

جميع أنواع الحيوانات

Formate d'ammonium
B-792

SANACORE EN DRY )NUTRI-AD(

Propionate de sodium

األرانب

Substances aromatiques

الدواجن
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B-793

SANTOQUIN LIQUID )NOVUS INTERNATIONAL(

B-794

SANTOQUIN MIXTURE 6 )NOVUS INTERNATIONAL(

B-795

SANGROVIT EXTRA )PHYTOBIOTICS(

B-796

SELACID GREEN GROWTH P LIQUID )SELKO BV(

B-797

SELACID GREEN GROWTH-P-MP )SELKO BV(

B-798

SELFI GLYCOL )PROVIMI France(

B-799

SEL-PLEX 2700 )ALLTECH UK(

B-800

SEL-PLEX 2300 )ALLTECH UK(

B-801

SQM CUIVRE )QUALITECH(

B-802

SQM FER )QUALITECH(

B-803

العنصر النشيط
Ethoxyquine
Silice colloïdale

أصناف الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات

Ethoxyquine
Mélange de substances aromatiques
)extrait de plante macleaya cordata(,
chlorure de sodium et
lignosulphonates
Acide sorbique, acide formique,
acide acétique, acide propionique et
formiate d'ammonium
Acide sorbique, acide formique,
acide acétique, acide propionique et
formiate d'ammonium
Monopropylène glycol, glycérol,
niacine, oxyde de magnesium
Sélénium organique produit par
Saccharomyces cerevisiae CNCM I3060
Sélénium organique produit par
Saccharomyces cerevisiae CNCM I3060
Complexe de polysaccharide de
cuivre

جميع أنواع الحيوانات

 األرانب و الخنازير،الدواجن
 األرانب و الخنازير،الدواجن
األبقار الحلوب و الماعز الحلوب

جميع أنواع الحيوانات األليفة
جميع أنواع الحيوانات األليفة
الدواجن و األبقار الحلوب

Complexe de polysaccharide de fer

الدواجن و األبقار الحلوب

SQM MAGNESIUM )QUALITECH(

Complexe de polysaccharide de
magnésium

الدواجن و األبقار الحلوب

B-804

SQM MANGANESE )QUALITECH(

Complexe de polysaccharide de
manganèse

الدواجن و األبقار الحلوب

B-805

SQM ZINC )QUALITECH(

Complexe de polysaccharide de zinc

الدواجن و األبقار الحلوب

B-806

STAR FLORA DIGEST )NUTRISTAR/CCPA(

B-807

STARFIX )Alcoeste Destilaria Fernandopolis(

B-808

SELACID LIQUID )TROUW NUTRITION
INTERNATIONAL/SELKO BV(

Acide fumarique, acide sorbique,
acide DL-malique, acide citrique et
huile essentielle d'origan
Levure autolysée )saccharomyces
cerevisiae( et silicate d'aluminium
)bentonite(

الدواجن
جميع أنواع الحيوانات

Formate d'ammonium

الخنازير

Acide formique

الدواجن

Acide acétique
Acide sorbique

األرانب

Acide propionique

B-809

SELACID-MP )SELKO BV(

Formate d'ammonium

الخنازير

Acide propionique

األرانب

Acide formique
Acide sorbique

الدواجن

Acide acétique
B-810

Selenite de sodium 1% )CALIER / INDUKERN(

Sélinite de sodium

جميع أنواع الحيوانات

B-811

SELENITE DE SODIUM 4,5% )TECHNA(

Sélinite de sodium

جميع أنواع الحيوانات

B-812

SELENITE DE SODIUM 45% )POCH SPOLKA
AKCYJNA/PINTALUBA(

Sélinite de sodium

B-813

SELENITE DE SOUDE 45% )VITAFOR ou VIAL(

Sélénométhionine

جميع أنواع الحيوانات

B-814

SELENIUM 1% )ANDRES PINTALUBA(

Sélinate de sodium

جميع أنواع الحيوانات

B-815

SELISSEO 2% Se )ADISSEO(

Sélénométhionine

جميع أنواع الحيوانات

B-816

SEL-PLEX )ALLTECH UK ou ALLTECH FLANDERS BVBA (

Forme organique du sélénium
produite par Saccharomyces

جميع أنواع الحيوانات

جميع أنواع الحيوانات

B-
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العنصر النشيط

أصناف الحيوانات

cerevisiae CNCM I-3060

B-817

SEL-PLEX P 2000 )ALLTECH UK ou ALLTECH FLANDERS
BVBA(

Sélénium

جميع أنواع الحيوانات

B-818

SEPIOLITA <100 )SEPIOLSA(

Sépiolite

جميع أنواع الحيوانات

B-819

SEPIOLITA 60-100 )SEPIOLSA(

Sépiolite

جميع أنواع الحيوانات

Glycérol
B-820

SHAUMASIL TMR G )SCHAUMANN(

Propionate d'ammonium

األبقار

Propylène glycol
Bacillus subtilis DSM 5750
B-821

S-HEALTH 804 )SHANDONG BAOLAI LEELAI-BIO-TECH-CO(

B-822

SHELLBIOTIC )VITAMEX(

Minéraux
Pediococcus acidilactici CNCM MA
18/ 5M
Vitamines

جميع أنواع الحيوانات

Acide lactique
Silicium dioxide

الدواجن

Distillat du cocotier et du palmier
B-823

SHORTACID DRY )EUROFEED TECHNOLOGIES SPA(

Acide lactique, acide phosphorique,
acide formique, acide propionique,
acide butyrique et acide acétique

B-824

SHORTACID LIQUID )EUROFEED TECHNOLOGIES SPA(

Acide lactique, acide phosphorique,
acide formique, acide propionique,
acide butyrique et acide acétique

B-825

SMARTAMINE )ADISSEO/KEMIN(

B-826

SORBATOX )AGIL(

B-827

STABILISIS 87-5 )SCHAUMANN(

 الديك، الدجاج للتوالد،الدجاج المنتج لللحم
، الديك الرومي للتوالد، الرومي المنتج لللحم
األغنام و األبقار
 الديك، الدجاج للتوالد،الدجاج المنتج لللحم
، الديك الرومي للتوالد،الرومي المنتج لللحم
األغنام و األبقار

Méthionine

المجترات و الدواجن

Silicate de sodium et aliminium
synthétique

جميع أنواع الحيوانات

Formiate d'ammonium
Propionate d'ammonium

جميع أنواع الحيوانات

Glycérol
B-828

STAR EGGSHELL )NUTRISTAR(

Vitamines
Manganèse

الدجاج المنتج للبيض

Acide citrique
B-829

STAR FLORA DIGEST )NUTRISTAR/CCPA(

Huile d'oregano
Acide sorbique

الدواجن

Acide furmarique
Plantes

الدواجن

B-830

STOSI )NATURAL REMEDIES PVT(

B-831

SUCRAM 3D )PANCOSMA(

B-832

SULFATE DE COBALT )TODINI AND CO(

B-833

SULFATE DE COBALT 21% )VITAFOR/VIAL(

B-834

SULFATE DE CUIVRE )OLMIX(

B-835

SULFATE DE CUIVRE 24/25 % )VITAFOR / VIAL(

Sulfate cuivrique, pentahydraté

B-836

SULFATE DE CUIVRE PENTAHYDRATE )ANDRES
PINTALUBA(

Sulfate cuivrique, pentahydraté

جميع أنواع الحيوانات

B-837

SULFATE DE FER )MELSPRING INTERNATIONAL/
INDUKERN(

Sulfate ferreux monohydraté

جميع أنواع الحيوانات

B-838

SULFATE DE FER 30% MONOHYDRATE )VITAFOR/VIAL(

Sulfate de fer monohydrate

Vanilline
Saccharinate de sodium
Cobalt
Sulfate de cobalt, monohydraté
Sulfate de cuivre

األبقار
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات

جميع أنواع الحيوانات
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أصناف الحيوانات

B-839

SULFATE DE FER MONOHYDRATE )ANDRES PINTALUBA(

Sulfate de fer monohydrate

جميع أنواع الحيوانات

B-840

SULFATE DE FER MONOHYDRATE )MELSPRING GERMANY
GMBH(

Sulfate de fer monohydrate

جميع أنواع الحيوانات

B-841

SULFATE DE MANGANESE )TECHNA(

B-842

SULFATE DE MANGANESE 32% MONOHYDRATE
)VITAFOR/VIAL(

Sulfate de manganèse monohydrate

B-843

SULFATE DE MANGANESE MONOHYDRATE )ANDRES
PINTALUBA(

Sulfate de manganèse monohydrate

B-844

SULFATE DE ZINC 34% )TECHNA(

B-845

SULFATE DE ZINC 35% MONOHYDRATE )VITAFOR/VIAL(

Sulfate de zinc, monohydraté

جميع أنواع الحيوانات

B-846

SULFATE DE ZINC MONOHYDRATE )ANDRES PINTALUBA(

Sulfate de zinc, monohydraté

جميع أنواع الحيوانات

B-847

SUPER 93 G EXP )INVIVO NSA(

B-848

SURF-ACE )NOVUS(

B-849

SAFMANNAN )LFA/Phileo(

B-850

SALCAP LIQUID NT )ITPSA(

B-851

SALIVTECH )TECHNINATURE(

B-852

SANGROVIT WS )PHYTOBIOTICS(

Extrait de substances aromatiques
)Macleaya cordata(, acide DLmalique et sorbate de potassium

جميع أنواع الحيوانات

B-853

SELKO 4HEALTH )SELKO BV(

Acide sorbique, acide formique,
acide acétique, acide propionique,
formate d'ammonium et glycérol
polyéthylène glycol ricinoléate

 الدواجن و األرانب،الخنازير

B-854

SELSAF )PHILEO LESAFFRE(

Sélénium organique

جميع أنواع الحيوانات

B-855

STAR EGGSHELL )NUTRISTAR(

Manganèse et vitamines PP, B6, B,
B2 et B12

الدجاج المنتج للبيض

B-856

STAR FLORA DIGEST )NUTRISTAR/CCPA(

Acide fumarique, acide sorbique,
acide DL-malique, acide citrique et
huile essentielle d'origan

الدواجن

Vitamine E

الدواجن

Sulfate de manganèse

Sulfate de zinc

Vitamines
Oligo-éléments
Acide propionique
Propionate d'ammonium
Produit de levures Saccharomyces
cerevisiae
Acide formique, acide propionique et
formiate d'ammonium
Substances aromatiques

المجترات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
المجترات

الخيول
جميع أنواع الحيوانات
 الدواجن و تربية األحياء، الخنازير،المجترات
المائية
جميع أنواع الحيوانات
المجترات

Parois de levures sechés
B-857

T5X PREMIUM )IN VIVO(

Bétaïne
Sélénium

المجترات

Argile sépiolitique
BHT
Sélénium

المجترات

Vitamine E
B-858

T5X SD )IN VIVO NSA(

Bentonite-montmorillonite
Parois de levures sechés

الدواجن

Vitamine C
BHT
B-859

T5X SD )SERMIX filiale de NEOVIA et INVIVONSA Portugal(

B-860

TAMINIZER C )TAMINCO BVBA(

Bentonite- montmorillonite, bétaine,
vitamines )E, C, B6( et sélénite de
sodium
Chlorure de choline

الدواجن و المجترات
جميع أنواع الحيوانات

B-
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B-861

TAMINIZER CL )TAMINCO(

B-862

TERMIN-8 liquide )ANITOX(

B-863

TECHNOMOS )BIOCHEM(

العنصر النشيط
Chlorure de choline
Acide propionique
Formaldéhyde
Saccharomyces cerevisiae

أصناف الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
الدواجن
، الديك الرومي، الدجاج المنتج للبيض،العجول
 األرانب و الخرفان،الدجاج المنتج لللحم

Vitamine B1
B-864

THERMOPLUS )CCPA/NUTRISTAR(

Carbonate de calcium
Oxyde de zinc

المجترات

Sulfate de sodium
B-865

THREAMINO )EVONIK DEGUSSA(

B-866

TNI BETAIN HCL )TROUW NUTRITION INTERNATIONAL(

B-867

TOCOMIX 500 )IMPEXTRACO(

B-868

TOCOPET IPR )VITA BLEND(

L-Thréonine

جميع أنواع الحيوانات

Bétaïne

جميع أنواع الحيوانات

Vitamine E

جميع أنواع الحيوانات

Extrait de romarin )Rosmarinus
officinalis L(, extrait de tocophérols
tirés d'huiles végétales )1b306 i( et
huile de tournesol

مسحوق السمك

Bentonite-montmorillonite
B-869

TONILYS )Trouw Nutrition France(

Vitamine E
Vitamine B6

جميع أنواع الحيوانات

Butylhydroxytoluène )BHT(
Sépiolite
Acide sorbique
B-870

TOXFIN DRY )KEMIN EUROPA(

Acide formique
Propionate de calcium

جميع أنواع الحيوانات

Bentonite-montmorillonite
Butylhydroxyanisol )BHA(

B-871

B-872

TOXIBOND )BIOMIX(

TOXIBOND PRO )BIOMIX(

Monoxyde de silicium, oxyde
d’aluminium, oxyde de calcium,
oxyde de fer, oxyde de magnésium,
oxyde de sodium et oxyde de
potassium
Mannane oligosaccharide, fructo
oligosaccharide, amylase, xylanase,
lipase, lactase, protéase, phytase,
peptinase et cellulase

الدجاج
صغار الديك الرومي
المجترات
الدجاج المنتج للبيض
الدجاج
المجترات
صغار الديك الرومي

Sodium
B-873

TOXIDEX )DEX IBERICA(

Vermiculite

جميع أنواع الحيوانات

Aluminosilicate

B-874

TOXY-NIL DRY )NUTRI AD(

Bentonite-montmorillonite

الخنازير

Propionate de calcium

الدواجن

Sépiolite
Saccharomyces cerevisiae CBS
493.94

المجترات
الدجاج

B-875

TOXY-NIL PLUS DRY )NUTRI-AD(

Sulfate cuivrique, pentahydraté

المجترات
الدواجن

الجريدة الرسمية
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TRYPAMINO L-TRYPTOPHANE FEED GRADE 98% )EVONIK
FERMAS(

TURBO TOX )XVET GmbH(

العنصر النشيط

أصناف الحيوانات

L-Tryptophane

جميع أنواع الحيوانات

Acide citrique

الدواجن

Saccharomyces cerevisiae CBS
493.94

األغنام

Propionate de calcium
Formiate de calcium

األبقار الحلوب

Terre de diatomée
Bentonite, terre de diatomée,
lécihine, acide silicique précipité et
séché, levures déshydratés et extrait
d'huile de Tagetes Erecta L

B-878

TOXIBAN MAX )NOVUS CAROTENOID TECHNOILOGIES(

B-879

TOXI-GUARD )XVET GMBH(.

B-880

TOXI-VETO )V.M.D(

Argile, extraits de levure de
saccharomyces cerevisiae, sorbitol,
inuline et propionate de calcium

الدواجن

B-881

TOXY-NIL PLUS DRY )NUTRI-AD(

Sépiolite, bentonite, acide silicique
précipités et déshydraté, extrait de
levures inactivées, propionate de
calcium, acide citrique, acide
orthophosphorique, éthoxyquine et
butyl hydroxyanisol

جميع أنواع الحيوانات

B-882

TRIBUFEED )NANCHANG LIFENG INDUSTRY AND
TRADING(

Tributyrine )ester d'acide butyrique
et de glycérol(

الدواجن و تربية األحياء المائية

Terre de diatomée, carbonate de
calcium et oxyde de magnésium

Chélate de zinc d'acides aminés
hydraté, chélate cuivreux d'acides
aminés hydraté, chélate de
manganèse d'acides aminés hydraté
et sélénium organiques produit par
saccharomyces cerevisiae
Chélate de zinc d'acides aminés
hydraté, chélate de manganèse
d'acides aminés hydraté, chélate de
cuivre d'acides aminés hydraté,
chélate de fer d'acides aminés
hydraté, iodate de calcium et
sélénium organique produit par
saccharomyces cerevisiae
Extrait de levure )saccharomyces
cerevisiae inactivé(, acide
propionique, acide formique, acide
citrique et bentonite

جميع أنواع الحيوانات

جميع أنواع الحيوانات األليفة

 األبقار، األبقار الحلوب،األبقار المنتجة لللحم
المرضعة والجاموس

B-883

TRT TM BOVINE PAK )ALLTECH UK(

B-884

TRT TM POULTRY PAK )ALLTECH UK(

B-885

TURBO TOX )XVET GMBH(

B-886

THERMOPLUS )CCPA/ NUTRISTAR(

Carbonate de calcium, sulfate de
sodium, oxyde de zinc, vitamine B1
et extraits de plantes

المجترات

B-887

TOXO XL )Selko BV(

Bentonite, levure et produits dérivés
de levure

الدواجن و الخنازير

B-888

UNIKE PLUS DRY )NUTRI-AD(

Bentonite, sépiolite, acide silicique
précipité et séché, propionate de
calcium, acide citrique, acide
orthophosphorique, butyl
hydroxyanisol, extrait de levure de
saccharomyces et extrait de plantes

جميع أنواع الحيوانات

B-889

VALEA )PROVIMI France(

B-890

VARIUM )AMLAN(

B-891

VERSAL LIQUID )BIOCHEM(

الدواجن

الدواجن و المجترات

Substances aromatiques, BHT et
propionate de sodium

المجترات

Levure, sodium glutamate et
bentonite

الدواجن

Acide citrique
Acide formique

الدواجن

B-
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العنصر النشيط

أصناف الحيوانات

Acide lactique
Acide propionique
Acide acétique
Acide lactique, formate de sodium,
acide formique, acide citrique et
acide propionique

B-892

VETO-ACID )V.M.D(

B-893

VITA CHEL CUIVRE 24% )VITAFOR(

B-894

VITA CHEL FER 18% )VITAFOR(

B-895

VITA CHEL MANGANESE 22% )VITAFOR(

B-896

VITA CHEL ZINC 25% )VITAFOR(

B-897

VITADOX POUDRE )VITAFOR/VIAL(

B-898

VITALPROTECT SECURE )TECHNA FRANCE NUTRITION(.

B-899

VITAMIN E 50% )ZHEJIANG NVB COMPANY LTD(

Vitamine E )DL-alpha-tocopheryl
acetate cas n° 7695-91-2(

 الماعزو الدواجن، األغنام،األبقار

B-900

VETRIBAC D )VETANCO(

Diclazuril 0,5 g/ 100 g )Clinacox
0,5% premix(

الدواجن

B-901

VISTABET 91 )TASCO(

B-902

VITABIOCELL )VITALAC(

Chélate de cuivre
Chélate de fer
Chélate de manganèse

الدواجن
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات

Chélate de zinc

جميع أنواع الحيوانات

BHA, éthoxyquine, acide citrique,
acide phosphorique et BHT

جميع أنواع الحيوانات

Bentonite 1m558, levure de bière,
charbon végétal et extraits de plantes
)Echinacea purpurea(

الدواجن و المجترات

Bétaïne
Extrait de levure
Argile sépiolitique

المجترات
الدواجن
المجترات

Acide formique
B-903

VITACID HP )VITALAC(

Acide phosphorique
Acide lactique

الدواجن

Acide propionique
Acide citrique
B-904

VITADOX )VITAFOR / VIAL(

Butylhydroxyanisol )BHA(
Ethoxyquine

جميع أنواع الحيوانات

Acide phosphorique
Natrolite-phonolite

جميع أنواع الحيوانات

B-905

VITALPROTECT )TECHNA(

B-906

VITAMIN B12 1% FEED GRADE )SANOFI AVENTIS
CHIMIE/DSM(

Vitamine B12

جميع أنواع الحيوانات

B-907

VITAMINE B12 0,1% )ANDRES PINTALUBA(

Vitamine B12

جميع أنواع الحيوانات

B-908

VITAMINE B12 1% )GLOBE FINE CHEMICALS HOLLAND
B.V/ANDRES PINTALUBA(

Vitamine B12

جميع أنواع الحيوانات

B-909

VITAMINE B6 )ANDRES PINTALUBA(

Vitamine B6

B-910

VITAMINE E 50% )ZHEJIANG DONGGONG
PHARMACEUTICAL CO/ INDUKERN(

Vitamine E

Charbon végétal

جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات

L-Lysine HCl
B-911

VITE-E-PLUS )TRM(

Sélénium
Vitamine C
Vitamine E

الخيول

الجريدة الرسمية
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العنصر النشيط

أصناف الحيوانات

Vitamine B2
Vitamine B1
B-912

VICTUREA )PALITAL GmbH & Co(

Urée

المجترات

B-913

VITAFIX PLUS )NUSCIENCE BELGIUM(

Aluminosilicates )bentonite(,
produits de levure )saccharomyces
cerevisiae(, butylhydroxytoluène et
éthoxyquine

B-914

VITAFIX PLUS )NUSCIENCE BELGIUM(

Aluminosilicates, produits de levure,
butylhydroxytoluène et éthoxyquine

الدواجن و المجترات

B-915

VITAFIX SELECT )NUSCIENCE BELGIUM(

Aluminosilicates,
butylhydroxytoluène et éthoxyquine

الدواجن و المجترات

B-916

VITAFIX ULTRA )NUSCIENCE BELGIUM(

Aluminosilicates )bentonite(,
produits de levure )saccharomyces
cerevisiae(, bétaine,
butylhydroxytoluène et éthoxyquine

الدواجن و المجترات

B-917

VITAL-OX 14 )VITABLEND NEDERLAND BV(

BHT

جميع أنواع الحيوانات

الدواجن و المجترات

Acide formique
B-918

WATER TREATMENT LIQUID )NUTRI AD(

Acide propionique
Acide acétique

جميع أنواع الحيوانات

Acide lactique
B-919

XAMACOL 40 )NOVUS CAROTENOID TECHNOLOGIES SA(

B-920

XAROCOL 20 )NOVUS CAROTENOID TECHNOLOGIES SA(

Lutéine et zéaxanthine )extraites de
Tagetes erecta(, éthoxyquine, acide
silicique, précipité et séché et
carbonate de calcium
Capsanthine extraite de Capsicum
annum, éthoxyquine, acide silicique,
précipité et séché et carbonate de
calcium

الدجاج المنتج للبيض و الدجاج المنتج لللحم

الدجاج المنتج للبيض و الدجاج المنتج لللحم

Cinnamaldehyde
B-921

XTRACT 7065 )PANCOSMA(

Eugénol

المجترات

Capsicum oléorésine
Extrait naturel de piment )capsicum
oléorésine(
B-922

XTRACT Code 6930 )AXISS/PANCOSMA(

Extrait naturel de l'origan )carvacrol(
Extrait naturel de la canelle
)cinnamaldéhyde(
Extrait du clou de girofle )eugénol(

B-923

XTRACT Code 6965 )AXISS/PANCOSMA(

B-924

YAE-SACC TS )ALLTECH Inc ou ALLTECH SERBIA(

Saccharomyces cerevisiae

B-925

YEA-SACC TS-50 )ALLTECH UK(

Saccharomyces cerevisiae

B-926

YUCCA POUDRE )DK(

B-927

ZY BARLEY-250 I )LAH(

B-928

ZY MS 250 I )LAH(

Extrait naturel de la canelle
)cinnamaldéhyde(

Yucca schidigera
Xylanase
Béta-glucanase
Endo-1,3)4(-bêta-glucanase EC
3.2.1.6 [produite par Bacillus
amyloliquefaciens )DSM 9553(]
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8
[produite par Trichoderma reesei
)CBS 529.94(]

الدواجن
الخنازير

األبقار الحلوب
، العجول، أبقار للتسمين،األبقار الحلوب
 صغار، الخرفان، أنثى الماعز الحلوب،النعاج
الماعز و الخيول
 األبقار الحلوب و الخيول،األبقار
جميع أنواع الحيوانات أو فئات الحيوانات
باستثناء الدواجن و األسماك
جميع أنواع الحيوانات
الخنازير
الدواجن
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الجريدة الرسمية
المواد الغذائية التكميلية

االسم التااري للمنتج

العنصر النشيط

صنف الحيوانات

C-1

42 DEGREE )XVET GmbH(

Extrait de plantes naturelles )salix alba,
urtica dioica, equisetum arvense(, L-lysine,
DL-méthionine, chlorure de sodium,
chlorure de potassium et chlorure de
magnésium

الدواجن

C-2

A-MAX ULTRA )CHURCH & DWIGHT Co.,Inc.(

Saccharomyces cerevisiae

األبقار

C-3

ACETOLYN )ALPHATECH SAS(

C-4

Propylène glycol, vitamine PP et
propionate de sodium

األبقار الحلوب

ACTI PLUS )BIODEVAS(

Extraits de plantes aromatiques

األبقار الحلوب

C-5

ACTIVITON )BIOCHEM(

Vitamines, oligo-éléments et acides aminés

الدواجن و المجترات

C-6

ACTIVO LIQUID )EW NUTRITION(

Acide citrique, l'huile de cannelle et l'huile
d'origan

الدواجن

C-7

ACTI’Z HYDRA 250 L (SYNERGIE PROD /
QALIAN(

Citrate de potassium et chlorure de sodium

الدواجن و الطريدة

C-8

ACTI’Z ANTI OX 250 L (QALIAN).

C-9

ACTI’Z ANTI OX1000 L (QALIAN).

C-10

ACTI'Z HYDRA 1000 L )QUALIAN(

C-11
C-12
C-13

Acide citrique, sélénite de sodium, stéarate
de calcium, bicarbonate de sodium et
carbonate de sodium
Acide citrique, sélénite de sodium, stéarate
de calcium, bicarbonate de sodium et
carbonate de sodium

الدواجن و الطريدة
الدواجن و الطريدة

Citrate de potassium et chlorure de sodium

الدواجن

AD3E FOR )VITAFOR NV(

Vitamines A, D3 et E

الدواجن

AD3E FOR PLUS )VITAFOR NV(

Vitamines A, D3 et E

AD3E HYDROSOL 100/20/20 )QALIAN(

Vitamines A, D3 et E
Vitamine A, vitamine D3, vitamine E,
monooléate de polyéthylène sorbitane,
ricinoléate de glycéryl polyéthylène-glycol,
buthylhydroxytoluène )BHT(, acide
citrique et sorbate de potassium
Vitamines A )palmitate de rétinyle
3a672b(, D3, E )3a700(, ricinoléate de
glycéryl polyéthylèneglycol, BHT, et
sorbitol

C-14

AD3E POWER )ARTIMON(

C-15

AD3E SOLUTION )SANIZOO(

C-16

ADEC-VIT LIQUID )FARMAVET ILAC SAN(

C-17

ADICOX AP )ADIFEED SP(

C-18

ADICOXSOL PF )ADIFEED SP(

Mélange de substances aromatiques, acide
acétique et lactate de calcium

C-19

ADIHEPASOL PF )ADIFEED SP(

Mélange de substances aromatiques,
vitamines, acide propionique, acide
acétique et lactate de calcium

C-20

ADISALMOSOL PF )ADIFEED SP(

Substances aromatiques, acide acétique et
lactate de calcium

C-21

ADIVIGOSOL PF )ADIFEED SP(

Substances aromatiques, acide ascorbique
et sulfate de fer

Vitamines A, D3, E et C
Substance aromatique et oxyde de fer

الدواجن
 األغنام و الماعز، األبقار،الدواجن
 العجول و الخيول، األبقار،الدواجن

 األغنام و الماعز، الدواجن

جميع أنواع الحيوانات
 المجترات و حيوانات الفروي،الدواجن
 الديك،الدجاج المنتج للبيض و الدجاج المنتج لللحم
 البط و اإلوز،الرومي

 الديك،الدجاج المنتج للبيض و الدجاج المنتج لللحم
 البط و اإلوز،الرومي

 الديك،الدجاج المنتج للبيض و الدجاج المنتج لللحم
 البط و اإلوز،الرومي
 الديك،الدجاج المنتج للبيض و الدجاج المنتج لللحم
 البط و اإلوز،الرومي

الجريدة الرسمية
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المواد الغذائية التكميلية
االسم التااري للمنتج

العنصر النشيط

C-22

ADNICALPHOS )TECNOFIRM(

Chlorure de magnésium, chlorure de
sodium, chlorure de calcium, chlorure de
cuivre, chlorure de manganèse, chlorure de
fer, chlorure de zinc et chlorure de cobalt

C-23

ADNICALPHOS )TECNOFIRM/ADNIMALIS(

Chlorure de magnésium, chlorure de
sodium, chlorure de calcium, chlorure de
cuivre, chlorure de manganèse, chlorure de
fer, chlorure de zinc et chlorure de cobalt

 دجاج، الدجاج المنتج للبيض،الدجاج المنتج لللحم
 الديك الرومي المنتج لللحم و الديك الرومي،للتوالد
للتوالد

C-24

AGROCID SUPER OLIGO )CID LINES(

Acide formique, acide sorbique, acide
citrique, acide propionique, acide lactique,
chlorure cuivrique trihydraté et chlorure de
zinc monohydraté

الدواجن

C-25

ALGUA DIGEST )HORSE TECHNA(

Sulfate de zinc monohydrate, sulfate de
manganèse monohydrate, acétate de cobalte
et substances aromatiques

الخيول

C-26

Chélate de zinc d'acide aminé hydraté,
ALLTECH CALVING CARE )SINTAL pour ALL- chélate de manganèse d'acide aminé
TECHNOLOGY(
hydraté et sélénium organique produit par
Saccharomyces cerevisiae

صنف الحيوانات
 الدجاج، الدجاج المنتج للبيض،الدجاج المنتج لللحم
 الديك الرومي المنتج لللحم و الديك الرومي،للتوالد
للتوالد

األبقار الحلوب

C-27

ALMARIL PLUS )NEOLAIT(

Phosphore, potassium, sodium, vitamine C
et bétaine

الدواجن

C-28

ALPHAMITE )ALPHATECH(

Vitamine C et extraits de plantes )origanum
vilgare, Echinacea purpurea, Ginseng et
cynorrhodon(

الدواجن

C-29

ALTADIAR unique )Laboratoire SOLUTIO(

C-30

AMICEN'S SOLUCION )CENAVISA(

Vitamines et acides aminés

C-31

AMINO VIT-AL SUPER )A.A.H.P(

Vitamines et acides aminés

C-32

AMINOGROW ORAL )INTERCHEMIE
WERKEN(

Acides aminés

C-33

AMINOGROW WS )INTERCHEMIE WERKEN(

Acides aminés

المجترات و الدواجن

C-34

AMINOVITAL )BIMEDA(

Vitamines, acides aminés et minéraux

جميع أنواع الحيوانات

C-35

ANPROSOL AMINOPAN )CHEMIFARMA(

Vitamines et acides aminés

جميع أنواع الحيوانات

Vitamine C, bétaîne et acide citrique

صغار المجترات
 الخرفان و العجول، األبقار، األرانب،الدواجن
 الدواجن و األرانب،المجترات
 الدواجن و الخنازير، الماعز، األغنام،األبقار
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المواد الغذائية التكميلية
االسم التااري للمنتج

C-36

AR 2005 BOST LAIT

C-37

Art-Hyal )VET EXPERT/OBIONE(

C-38

Art-ASU )VET EXPERT/OBIONE(

C-39

AROMAX )XVET GMBH(

C-40

AROM'X VP )SYMBIOPOLE(

C-41

ARTIMIX PLUS )ARTIMON(

C-42

ARTIFUNG )ARTIMON(

C-43

ARTIPHOS )ARTIMON(

C-44

ATLAZYL )ATLAS VETERINAIRE(

C-45

1904

الجريدة الرسمية

AVI VIT 200 HEPATOBOOSTER )MERVUE
LABORATORIES(

العنصر النشيط
Acide silicique précipité et séché,
propylène glycol
Glucosamine, chondroïtine sous forme
sulfate, acide hyaluronique, stéarate de
magnésium, oxyde de magnésium, acide
stéarique et vitamine C
Glucosamine, chondroïtine sous forme
sulfate, acide hyaluronique, stéarate de
magnésium, oxyde de magnésium, acide
stéarique, vitamine C, extrait d'avocat et de
soja, la L-carnitine, d'oxyde de zinc, oxyde
manganeux et harpagophytum procumbens
Huile d’eucalyptus, huile de menthe,
menthol et l’huile de thym
Huiles essentielles
Vitamines A, D3, E, K3, B1 )HCL(,B6
)HCL(, B2, B5, B12, L-lysine, DLméthionine, polysorbate 80, ricinoléate de
glycéryl polyéthylèneglycol, BHT, sorbate
de potassium, monopropylène glycol et
extrait de Saccharomyces cerevisiae
Acétate de tocophérol )VitamineE(,
menthol, monooléate de polyethylène )20(
sorbitane, BHT, monopropylène glycol,
glycérine, et essences d'Eucalyptus
globulus, de Melaleuca alternifolia, de
Thymus vulgaris, de Mentha arvensis.
Acide phosphorique, chlorure de
manganèse, chlorure de zinc, chlorure
ferrique hexahydraté, sulfate de cuivre
pentahydraté, chlorure de calcium,
phosphate disodique anhydre et chlorure de
magnésium hexahydraté
Chlorure de choline et acide propionique

صنف الحيوانات
المجترات

الكالب

الكالب

العجول و الدواجن
الدواجن

الدواجن و األبقار

الدواجن و األبقار

الدواجن

 الماعز و الدواجن، األبقار،األغنام

Acide ascorbique, thiamine, riboflavine,
chlorhydrate de pyridoxine,
cyanocobalamine, biotine, carnitine,
inositol, ménadione et thiamine

الدواجن

C-46

AVI VIT 28 On-Guard )MERVUES
LABORATORIES(

Carvacrol, eugenol, thymol, L-arginine,
thréonine et sorbitol

الدواجن

C-47

AVIAPROTECTOR P )TROPMED(

Sorbitol, DL-méthionine, chlorure de
choline, thiamine, vitamine C, ménadione
sodium bisulfite et sulfate de fer

الخيول

C-48

AVIATOR LIQUID )CHURCH AND DWIGHT
CO(

Levure hydrolysée, extrait et culture de
levure et acide acétique

الدواجن

C-49

AVICUNIFEED )SYMBIOPOLE(

Huiles essentielles et extraits de plantes
aromatiques et apéritives

الدواجن

C-50

AVIPRO LIQUID AD3E )Lohmann Animal
Health(

C-51

AVIPRO LIQUID AD3EC )Lohmann Animal
Health(

C-52

AVIPRO LIQUID BX FORTE )Lohmann Animal
Health(

C-53

AVIPRO LIQUID E+Se )Lohmann Animal Health(

Vitamines A, D3 et E

، العجول، الجمال، الخيول، البقريات،الدواجن
 األكباش و إناث الماعز،المهر

Vitamines A, D3, E et C

، العجول، الجمال، الخيول، البقريات،الدواجن
 األكباش و إناث الماعز،المهر

Vitamines B1,B2,B6,B12, biotine,
nicotinamide, acide pantothénique, acide
folique, vitamine K3 et L-carnitine
Vitamine E et sélénium

الدواجن

، العجول، الجمال، الخيول، البقريات،الدواجن
 األكباش و إناث الماعز،المهر

الجريدة الرسمية
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المواد الغذائية التكميلية
االسم التااري للمنتج

العنصر النشيط

صنف الحيوانات

C-54

AVIPRO LIQUID LC ENERGY )Lohmann
Animal Health(

L-carnitine, bétaine, sorbitol et magnésium

الدواجن

C-55

AVISTIM )BIO ARMOR DEVELOPPEMENT(

Vitamine B12, vitamine E, sélénite de
sodium et huiles essentielles

الدواجن

C-56

AVI VIT RESPIRON )MERVUE(

Propylène glycol, carvacrol, d'Eucalyptus
globulus et la menthe poivrée

الدواجن

C-57

AVIPRO LIQUID PHOS PLUS )Lohmann Animal
Health(

Phosphore, calcium, magnésium, sodium,
manganèse, zinc et cuivre

الدواجن

C-58

BACI 50 )NUTRAL(

Acide ascorbique et sulfate de zinc

الدواجن

C-59

BALSAMIC CONTROL )AUDEVARD(

Carbonate de calcium, eucalyptus, ail,
nigelle et citron

الخيول

C-60

BEEFINDUS VAP )COFATHIM(

C-61

BENFITAL PLUS )BOEHRINGER INGELHEIM
DANMARK(

C-62

BEST HOOF )FARNAM EUROPE
DISTRIBUTION(

C-63

BETAFLU )CHEMIFARMA(

C-64

BETAMINT )INVESA(

Bétaine, vitamine C, chlorure de potassium,
chlorure de magnésium hexa-hydraté,
chlorure de calcium di-hydraté et chlorure
de sodium

C-65

BETASOL-C ORAL )INTERCHEMIE WERKEN(

Bétaine, vitamine C, chlorure de potassium,
chlorure de magnésium, chlorure de
calcium et chlorure de sodium

C-66

BETAVALOR )TIMAC AGRO SAS(

C-67

BETAVIT )TIMAC AGRO SAS(

C-68

BETAXOL-C )ALPATECH(

C-69

BI-CALCYPHOS CODE T 12243)COFATHIM(

Vitamines, sels minéraux et plantes
apéritives

األبقار و الماعز

C-70

BI-CALCYPHOS CODE T 16203 )COFATHIM(

Vitamines, sels minéraux et plantes
apéritives

األبقار و الماعز

C-71

BI-HEPATOX )BIVIT ITALIA Srl(

Oligo-éléments et vitamines

 الخنازيرو خيول المزارع، األبقار،األبقار الحلوب

Bicarbonate de sodium, dioxide de
silicium, lécithine, acétate de sodium,
citrate de soidium, glycine, gomme de
xanthane et aromes

العجول

Thréonine, tryptophane, biotine, choline,
lysine, méthionine, zinc, calcium,
phosphore, magnésium et sodium

الخيول

Bétaine et sorbitol

 األغنام و الماعز، الخنازير، األبقار،الدواجن

الدواجن و الخنازيز

الدواجن

Chlorure de choline, niacinamide, de
méthionine et acide sorbique

الدواجن و المجترات

Vitamines A,D3,C,E, niacine, Dpanthothénate de calcium, B2, B6, B1,
biotine, B12, C et L-carnitine

الدواجن و المجترات

Sorbitol, chlorure de choline, L-carnitine,
bétaine, méthionine, sulfate de magnésium
et vitamine PP

Vitamines B1, B2, B6, B12, L-carnitine,
chlorure de choline, bétaine, méthionine, Llysine, extrait d'artichaud et sorbitol

 األرانب و، الماعز،  األغنام، األبقار،الدواجن
الخيول

الدواجن و المجترات
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الجريدة الرسمية
المواد الغذائية التكميلية

االسم التااري للمنتج

العنصر النشيط

صنف الحيوانات

C-72

BI-LIGOFIX )COFATHIM(

Oligo-éléments, vitamines et plantes
aromatiques et apéritives

C-73

BI-LIGOFIX sans fer )COFATHIM(

Oligo-éléments, vitamines et plantes
aromatiques et apéritives

 الخنازير، صغار األبقار، األبقار،األبقار الحلوب
و خيول المزارع

C-74

BIOACTIVE )TRM(

Vitamine B12, bétaîne et L-carnitine

الخيول

C-75

BIOBRON AIR )BIO ARMOR
DEVELOPPEMENT(

C-76

BIOTINZ-SE )TROPMED(

C-77

BIVIT ADE 50 )BIVIT ITALIA(

Vitamine A, Vitamine D3 et la Vitamine E

،) الدواجن األخرى (الصغار،الدجاج للتسمين
 العجول و الخرفان،األرانب

C-78

BONUTRON SPORT )AUDEVARD(

Vitamines, acides aminés et oligo-éléments

الخيول

C-79

BONUTRON STUD )AUDEVARD(

Vitamines, oligo-éléments et acides aminés

الخيول

C-80

BOOSTY'VO )NEWBORN ANIMAL CARE(

Vitamines, oligo-éléments, butyl hydroxy
toluène et substances aromatiques et
apéritives

العجول

C-81

BOOSTY'VO )NEWBORN ANIMAL CARE(

Vitamines, butylhydroxytoluène,
Enterococcus faecium et substances
aromatiques

العجول

C-82

BOVIESTIMUL )INVESA(

Saccharomyces cerevisiae, DL méthionine,
lysine, sulfate de cobalt, phosphate
disodique, phosphate monocalcique

C-83

BOVIESTIMUL )INVESA(

Saccharomyces cerevisiae, DL-méthionine,
lysine et carbonate de cobalt

C-84

BOVIGEL CALCIUM )TROPMED(

Chlorure de calcium, carbonate de calcium,
chlorure de magnésium et sulfate de cobalt

C-85

BOVIKALC )BOEHRINGER INGELHIM
DANMARK(

Chlorure de calcium et sulfate de calcium

األبقار الحلوب

C-86

BOVINE BLUELITE )NUTRIBIO(

Vitamines )A,D3,E ( et chélate de zinc et
glycine hydraté

األبقار

C-87

BOVOSAN )SYMBIOPOLE(

C-88

BRONCHOVEST )BIOCHEM(

C-89

BUPOCOX-L )BUPO ANIMAL HEALTH(

Huile essentielle d'origan extraite de
l'Origanum vulgare L, inuline et carbonate
de calcium

الدواجن و العجول

C-90

BUPOCOX-P )BUPO ANIMAL HEALTH(

Huile essentielle d'origan extraite de
l'Origanum vulgare L, inuline et carbonate
de calcium

الدواجن

Huiles essentielles, vitamine C et chlorure
de magnésium
Biotine, zinc et sélénite de sodium

Huiles essentielles et extraits de plantes
aromatiques et apéritives
Menthe poivrée naturelle, extrait de
mentha arvensis, menthol, huile
d’eucalyptus et extrait d’eucalyptus
globulus labill

 الخنازيرو خيول المزارع، األبقار،األبقار الحلوب

 المجترات و الخيول، الدواجن
جميع أنواع الحيوانات

جميع أنواع الحيوانات

 األغنام و الماعز، أبقار للتسمين،األبقار الحلوب

المجترات الحلوب

 صغار الماعز و صغار، الخرفان، المهر،العجول
الخنازير

الدواجن

الجريدة الرسمية
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المواد الغذائية التكميلية
االسم التااري للمنتج

العنصر النشيط

صنف الحيوانات

C-91

CALCEO )NUTRAL(

Ortie, spiruline, vitamine D3, sulfate de
cuivre, sulfate de zinc monohydraté, sulfate
manganeux monohydraté, pilodate de
calcium, sorbitol, luzerne

الدواجن

C-92

CALCI-LOU-ENERGIE

Chlorure de calcium, chlorure de
magnésium, propylène glycol, méthionine,
L-lysine, huile d'olive raffinée et mélange
aromatique de banane

األبقار الحلوب

C-93

CALCIMIN ORAL )INTERCHEMIE WERKEN(

Chlorure de calcium dihydrate, chlorure de
magnésium haxahydrate et vitamine D3

C-94

Calcio Cal orale )Lamavet(

 األبقار، الدجاج المنتج للبيض،الدجاج المنتج لللحم
و األغنام

Formiate de calcium et chlorure de
magnésium

األبقار

Vitamines E, D3, A, B1, B2, B6, B12, D,
pantothénate de calcium, acide folique,
nicotinamide, acide ascorbique, biotine et
oligo-élèments )sélénite de sodium, iodate
de calcium, chélate de fer de glycine
hydraté, chélate de zinc de glycine hydraté,
chélate de cuivre de glycine hydraté et
chélate de manganèse de glycine hydraté(

العجول

األبقار

C-95

CALF AID )INFORM NUTRITION IRELAND(

C-96

CALF RENOVA )NUTRIBIO(

Bacillus licheniformis et Bacillus subtilis

C-97

CALGEL )ALPHATECH(

Monopropylène glycol, glycérine, chélate
de magnésium, chlorure de magnésium et
acétate de cobalt

C-98

CALMEX )VETPLUS Ltd(

L-théamine, Piper methysticum, Ltryptophane et vitamines B1, B3, B6, B8,
B12

الكالب

C-99

CALMEX CAT )VETPLUS Ltd(

L-théamine, Piper methysticum, Ltryptophane et vitamines B1, B3, B6, B8,
B12

القطط

C-100

CALPHORMIN )TRM(

Calcium, de phosphore, lysine, zéolite de
sodium, zinc, manganèse, cuivre, sodium
aluminosilicate et acides aminés

الخيول

C-101

CALPRO )LABORATOIRE SOLUTIO(

Chlorure de calcium, chlorure de
magnésium, acide phosphorique, chlorure
de zinc, chlorure de manganèse, chlorure
de fer, et chlorure de cuivre

الدواجن و المجترات

C-102

CANIGLO )TRM(

Acide linoleique, acide linolénique, acide
oleique et vitamines A et D

الكالب

C-103

CARBOVET GEL )VETALIS
TECHNOLOGIES/PANCOSMA

Charbon végétal, gomme xanthane, extrait
de fenugrec et propionate de sodium

 األغنام و الماعز، الخيول، األبقار،العجول

C-104

CARNI PASTE )CIPLA(

C-105

CARNITOL-L )FRANVET(

Sorbitol, choline, L-carnitine et extraits
végétaux

 الماعز و األرانب،  األغنام، األبقار،الدواجن

C-106

CARNITOL-L )QALIAN(

Sorbitol, choline, L-carnitine et extraits
végétaux

 الماعز و األرانب، األغنام، األبقار،الدواجن

L-carnitine et dexapanthenol

 األغنام و الماعز،األبقار

الخيول و الكالب

((2 (أ2  ((يربأ8 عش8 نابعش8 - 6870 عدد
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الجريدة الرسمية
المواد الغذائية التكميلية

االسم التااري للمنتج
CARNITONIC ORAL )INTERCHEMIE
WERKEN(

العنصر النشيط
Chlorhydrate de carnitine, sorbitol et
vitamine B12
Sorbitol, chlorure de choline75%, chlorure
de betaine, L-carnitine, DL-méthionine,
chlorure de magnésium hexahydraté,
nicotinamide, vitamine B6 )HCL( et
vitamine B12

صنف الحيوانات
 الدواجن، الماعز،  األغنام، األبقار، العجول
و الخيول

 األبقارو األغنام، الدواجن

C-108

CARNIVIT )ARTIMON(

C-109

CEDA-VIT )BROVAPHARMA(

C-110

CELMANAX LIQUID )CHURCH AND DWIGHT
CO(

C-111

CERTISELEN E )SOGEVAL(

C-112

CERTIVIT AD3E+ )SOGEVAL(

C-113

CETO LOU OLIGO

C-114

CHELAPHYTAS SELEN + E )COFATHIM(

C-115

CHICK'BOOST )Newborn Animal Care(

C-116

CHICKTONIC )INVESA(

C-117

COATEX CAPSULES )VETPLUS Ltd(

C-118

COFAPARTYL )COFATHIM(

C-119

COLOBOOST POULAIN + )NEWBORN
ANIMAL CARE(

Vitamine E, butylhydroxytoluène, bacillus
licheniformis, bacillus subtilis, iodate de
calcium anhydre et sélénite de sodium

المهر

C-120

COLOBOOST VEAU + )NEWBORN ANIMAL
CARE(

Vitamine E, BHT, Bacillus licheniformis,
Bacilluis subtilis, iodate de calcium
anhydre et sélénite de sodium

العجول

C-121

COMPLIVIT )VetPlus Ltd(

Acides aminés, vitamines et minéraux

C-122

COXSAN )PHYTOSOLUTIONS(

Huile d'origan et huile d'ail

C-123

C-POWER )MERCORDI bvba(

C-124

CRYPTAROM LIQUIDE )BIODEVAS(

C-125

CURRAGH OIL )TRM(

C-126

C-VET )QALIAN(

Vitamines )A, D3, E et C(
Levure hydrolysée, extrait et culture de
levure et acide acétique
Vitamine E et sélénite de sodium
Vtamine A,D3, et E
1,2-Propanediol, glycérol, sorbitol, niacine,
propionate de sodium et chlorure de cobalt
Vitamines, oligo-éléments et plantes
aromatiques et apéritives
Vitamines et minéraux
Vitamines A, D3, E, K3, B6, B2, B12,
thiamine, B2, B12, méthionine, chlorure de
choline, lysine et acides aminés
Vitamine E, A et D3
Extraits de plantes aromatiques et
apéritives

Acide ascorbique polyethoxylate,
cholicalciférol, glycérol et propionate de
sodium
Extraits de plantes aromatiques et chlorure
de magnésium
Huile de lin et hydroxyde de calcium
Vitamine C

، األرانب،  القطط،الخيول،  الماعز، األغنام،األبقار
الطيو و حيوانات الفروي

األبقار الحلوب و عجول للتسمين
 الماعز و األرانب، األبقار، األغنام،الدواجن
 فصيلة الخيليات، الماعز، األبقار، األغنام،الدواجن
و اإلبليات

األبقار الحلوب

 األبقار و الماعز،األغنام
 فَرْ خ الدِّيك الرُّ و ِمي و فرخ البط،الكتاكيت

جميع أنواع الحيوانات

القطط و الكالب
 النعاج و إناث، إناث الخنزير، الفرس،األبقار
الماعز

القطط و الكالب
الدواجن و صغار المجترات
 الدواجن و الخنازير، العجول،األبقار
 األغنام و الماعز،األبقار
الخيول
جميع أنواع الحيوانات

الجريدة الرسمية
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المواد الغذائية التكميلية
االسم التااري للمنتج

العنصر النشيط

صنف الحيوانات

DAACID ECO DRY )DAAVISION BV(

Acide laurique, 1.2 propanediol, glycérine,
acide formique, formate d'ammonium,
acide acétique, acide silicique et acide
benzoique

الدواجن و الديك الرومي

1.2 Propanediol, glycérine, acide acétique,
acide propionique, propionate
d'ammonium, acide silicique et acide
benzoique
1.2 Propanediol, glycérine, acide formique,
formate d'ammonium, acide acétique, acide
sorbique, sulfate cuivrique pentahydraté et
zinc acétate dihydraté

C-128

DAAMOULD ECO DRY )DAAVISION BV(

C-129

DAAQUASAFE )DAAVISION BV(

C-130

DELTA ARGIVO SE )CCPA(

C-131

DELTA STIMFLASH )TRIADE du groupe CCPA(

C-132

DETOXIAL HP SOLUTION )COFATHIM(

C-133

DIAKUR PLUS )BOEHRINGER INGELHEIM
DANMARK(

Bicarbonate de sodium, dioxide de
silicium, lécithine, acétate de sodium,
citrate de soidium, glycine, gomme de
xanthane et aromes

C-134

DIAMOND V ORIGINAL XPC )DIAMOND V
MILLS(

Saccharomyces cerevisiae séché

C-135

DIETEVIT EXCELL )NEOLAIT(

C-136

DIETEVIT REFRESH )NEOLAIT(

C-137

DIETEVIT TONIC )NEOLAIT(

C-138

DIGEST FAST )LIPTOSA(

C-139

DIGESTIVO )DEX IBERICA(

Acide formique, acide orthophosphorique
et extrait naturel de saponines

جميع أنواع الحيوانات

C-140

DIGESTIVO )DEXIBERICA(

Acide formique et acide orthophosphorique

جميع أنواع الحيوانات

C-141

DigestSea STILL )ARTIMON SAS/AMADEITE(

Sorbitol, extraits d’algue (Ulva sp.),
hydroxy analogue de méthionine, extraits
de plantes )Boldo et Artichaut(

 الخنازيرو المجترات، الدواجن، ال ِق ْش ِريَّات،األسماك

C-142

DOLOPHYT )FARNAM EUROPE
DISTRIBUTION(

Substances aromatiques )la reine des prés,
le thym et le réglisse(

الخيول

C-143

DRAINACOL )Laboratoires du Chêne Vert(

Sorbitol, choline, méthionine, vitamine B6,
vitamine PP, inositol et extraits végétaux

الدواجن

Vitamine E, iodate de calcium anhydre et
sélénite de sodium
Thymol
Acides aminés, vitamines et oligo-éléments

Vitamines )A, D3, E( et oligo-éléments
)chélates de zinc, sulfate de cuivre, iodate
de calcium, oxyde de manganèse, cobalt et
sélénite de sodium(
Vitamines )A, E, niacine( et oligo-éléments
)chélates de zinc, chélates de manganèse,
chélates de cuivre, iodate de calcium,
cobalt monohydrate et sélénite de sodium(
Oxyde de magnésium, phosphate de
magnésium, carbonate de calcium, oxyde
de zinc, sulfate de cuivre pentahydraté,
sélénite de sodium, iodure de potassium,
carbonate de cobalt monohydraté, et
vitamines A et E
Lécithine hydrolysée, farine de
légumineuse, BHT, acide citrique, chlorure
de choline, carnitine tartrate, bétaine et
mélange d'aromes )extrait d'artichaut et
extrait de chardon marie(

الدواجن و الديك الرومي

الدواجن و الديك الرومي

المجترات

الدواجن و األرانب
 الماعزو الخنازير، األغنام،األبقار

العجول

 الحيوانات الصغيرة و الكبيرة،الدواجن

 كغ200 األبقار التي يفوق وزنها

، األبقار حديثة البلوغ الحلوب،األبقار الحلوب
األبقار المرضعة و األبقار حديثة البلوغ

 األبقار المرضعة و األبقار،األبقار الحلوب الجافة
حديثة البلوغ

، تربية األحياء المائية، الكالب،  القطط،الدواجن
األبقارو األبقار الحلوب

((2 (أ2  ((يربأ8 عش8 نابعش8 - 6870 عدد
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الجريدة الرسمية
المواد الغذائية التكميلية

االسم التااري للمنتج

العنصر النشيط

صنف الحيوانات

C-144

DRAINACOL )Laboratoires du Chêne Vert(

Sorbitol, choline, méthionine, vitamine B6,
vitamine PP et extraits végétaux

الدواجن

C-145

DRENCH-LOU MINERAL

Chlorure de potassium, carbonate de
sodium, sulfate de magnésium, sulfate de
calcium et mono-ammonium phosphate

األبقار الحلوب

C-146

DYNALAC )UFAC(

Glycérine, huiles végétales, éthoxyquine,
buthylhydroxytoluène,
buthylhydroxyanisol et sels d'acide
propionique

األبقار الحلوب و كل المجترات الحلوب

C-147

EKYFLEX ARTHRO SOLUTION )AUDEVARD(

C-148

ELECTRO DEX )DEX IBERICA(

Sulfate de manganèse monohydrate, sulfate
de cuivre pentahydrate, sulfate de cobalt
heptahydrate et chlorure de potassium

جميع أنواع الحيوانات

C-149

ELECTRO-DEX )DEXIBERICA(

Sulfate de manganèse, sulfate de cuivre
pentahydrate, sulfate de cobalt
heptahydrate, chlorure de potassium et
chlorure de calcium

جميع أنواع الحيوانات

C-150

ELECTROLYTE GOLD )TRM(

Chlorure de sodium, citrate de sodium,
chlorure de potassium, sulfate de
magnesium, carbonate de calcium et
vitamine C et E

الخيول

C-151

ELECTROMIX WS )INTERCHEMIE WERKEN(

Dextrose, chlorure de sodium, glycine,
phosphate de sodium, chloride de
potassium et citrate de sodium

C-152

ELECTROSOL ORAL )INTERCHEMIE
WERKEN(

Dextrose, chlorure de sodium, glycine,
phosphate de sodium, chloride de
potassium et citrate de sodium

C-153

ELECTROZIP )FARNAM EUROPE
DISTRIBUTION(

C-154

ELEUTHROMAX )TRM(

C-155

ENTEROFERM 35 G )CHEVITA GmbH(

C-156

EPATONIC )TIMAC AGRO S.A.S(

C-157

EPATRAL 89 )NUTRAL(

Acide de fruit, sulfate de glucosamine,
hydrolysat de collagène marin,
méthylsulfonylméthane et curcuma

الخيول

 الماعز و الدواجن، األغنام، األبقار،العجول

 الماعز و الدواجن، األغنام، األبقار،العجول

Vitamines et oligo-éléments

الخيول

Extrait de plante naturel )Eleutherococcus
Senticosus Maxim(

الخيول

Enterococcus faecium DSM NCIMB
10415 et DL-méthionine

العجول و الدواجن

Oligo-éléments )oxyde de zinc, chélate de
zinc de l'hydroxy analogue de méthionine,
oxyde manganeux, sulfate de cuivre
pentahydrate, iodate de calcium anhydre,
sélénite de sodium, sélénométhionine,
cobalt( et vitamines )A, D3, E, niacine,
chlorure de choline, K3, B1, C(

األبقار و الماعز

Sulfate de zinc et extrait de curcuma

الدواجن و المجترات

الجريدة الرسمية
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المواد الغذائية التكميلية
االسم التااري للمنتج

العنصر النشيط

صنف الحيوانات

C-158

EQUIDIUR )FARNAM EUROPE
DISTRIBUTION(

Extrait de plante, sodium, magnésium et
potassium

الخيول

C-159

EQUIFORT )TROPMED(

Vitamines, acides aminés et oligo-éléments

الخيول

C-160

EQUILIBRIUM )HIPRA(

Vitamines, oligo-éléments, butyl hydroxy
toluène et substances aromatiques et
apéritives

العجول

C-161

EQUILYTE )FARNAM EUROPE
DISTRIBUTION(

Chlorure de sodium, chlorure de potassium,
sulfate de magnésium, sels de calcium et
vitamines E et C

الخيول

C-162

EQUISPORT 4-13 )FARNAM EUROPE
DISTRIBUTION(

Vitamines, oligo-éléments et acides aminés

الخيول

Chlorure de sodium, chlorure de calcium,
chlorure de potassium, chlorure de
magnésium, chlorure de zinc, chlorure de
cuivre, chlorure de manganèse, acétate de
cobalt et propionate de calcium

الخيول

C-163

EQUISPORT ELECTROLYTES )FARNAM
EUROPE DISTRIBUTION(

C-164

EQUISPORT GESTATION )FARNAM EUROPE
DISTRIBUTION(

Vitamines, acides aminés et oligo-éléments

الخيول

C-165

EQUISPORT PERFORMANCE )FARNAM
EUROPE DISTRIBUTION(

Vitamines, acides aminés et oligo-éléments

الخيول

C-166

EQUISPORT YEARLING )FARNAM EUROPE
DISTRIBUTION(

Vitamines, acides aminés et oligo-éléments

الخيول

C-167

EQUISTRO BIOTIN FORTE )VETOQUINOL(

Zinc, biotine et fer

الخيول

C-168

EQUISTRO CHRYSANPHYTON
)VETOQUINOL(

Chrysantellum americanum

الخيول

C-169

EQUISTRO ELECTROLYT 7 )VETOQUINOL(

Vitamine C, niacine, panthothénate de
calcium, fer, zinc, cuivre, manganèse,
cobalt et iode

الخيول

C-170

EQUISTRO ELYTAAN )VETOQUINOL(

Vitamines, oligo-éléments et acides aminés

الخيول

C-171

EQUISTRO ENERGY BOOSTER
)VETOQUINOL(

Vitamine E, panthothénate de calcium, fer,
zinc, vitamine B6, vitamine B1, niacine,
inositol, vitamine B2, vitamine B12, Llysine, DL-méthionine et chlorure de
choline

الخيول

C-172

EQUISTRO EQUILISER )VETOQUINOL(

Vitamine B1, vitamine B6, niacine et Ltryptophane

الخيول

C-173

EQUISTRO EXCELL E )VETOQUINOL(

Lysine, vitamine E et sélénium

الخيول

C-174

EQUISTRO KERABOL )VETOQUINOL(

Biotine, méthionine, zinc de manganèse et
sélénium

الخيول

C-175

EQUISTRO MEGA BASE )VETOQUINOL(

Vitamine A, vitamine D3, vitamine E,
vitamine C, cuivre, sélenium et zinc

الخيول

C-176

EQUISTRO SECRETA PRO MAX
)VETOQUINOL(

Vitamine E et substances aromatiques

الخيول

C-177

EQUISTRO SUPER E )VETOQUINOL(

Vitamine E, sélénium et L-lysine

الخيول

Pulpes d’agrumes, fibres de blé, fIbres de
pois, pulpes et extrait de pommes, lécithine
et glycérol

الخيول

C-178

EQUITOP PRONUTRIN )BOEHRINGER
INGELHIM DANMARK(

((2 (أ2  ((يربأ8 عش8 نابعش8 - 6870 عدد

C-

المواد الغذائية التكميلية
االسم التااري للمنتج

C-179

EQUIVENT )TRM(

C-180

FAST )INVE BELGIE(

C-181

FERMACTIVE-Cu )PH IBERICA(

C-182

1912

الجريدة الرسمية

FERTIBOL )NUTRAL(

العنصر النشيط

صنف الحيوانات

Huile de pin, huile de menthe poivrée,
huile d’anis et iodure de potassium

الخيول

Vitamines et oligo-éléments

الكتاكيت

Acide propionique, acide formique, acide
orthophosphorique et sulfate de cuivre
pentahydrate

الدواجن

Oxyde de zinc, oxyde de magnésium,
oxyde de cuivre, oxyde de manganèse,
iodate de calcium, sélénite de sodium,
carbonate de cobalt

األبقار

C-183

FERTINERGY P )TIMAC AGRO S.A.S(

DL-méthionine et mélange de substances
aromatiques

C-184

FIRST AID )Mervue Laboratories/Inform Nutrition
Ireland(

Acide ascorbique, alpha tocophérol, acide
nicotinique, vitamines B1, B2,B6,B12,
chélate de fer, thréonine, citrate de sodium
et chlorure de potassium

العجول

C-185

FITOLEX-L LIQUIDE )VETBIOCHEM(

Vitamines B2, B6,B12, D panthenol,
niacinamide et DL-méthionine

الدواجن

C-186

FLORYBOOST VEAU )NEWBORN ANIMAL
CARE(

Bentonite-montmorillonite et substances
aromatiques et appéritives )huile essentielle
de thym, de romarin et de cajeput(

العجول

Bentonite-montmorillonite, propionate de
sodium et substances aromatiques et
appéritives )huile essentielle de thym, de
romarin et de cajeput(

العجول

C-187

FLORYBOOST VEAU )NEWBORN ANIMAL
CARE(

Huiles essentielles

 األغنام و الماعز،األبقار

C-188

FLUIDHYFORT )SYMBIOPOLE(

C-189

FLUSHING )BIOCHEM(

Vitamine C, bétaine et chlorure de calcium

الدواجن

C-190

FOAL BOOSTER )FARNAM EUROPE
DISTRIBUTION(

Vitamines, oligo-éléments et acides aminés

الخيول

C-191

FOORTIBOOST VEAU )NEWBORN ANIMAL
CARE(

Vitamines A, D3, E, B1, B5, B6, B3, C et
K3, butyl hydroxy toluène )BHT( et oligoéléments

العجول

C-192

FOS-BEVIT )BROVAPHARMA(

Butafosfon, nicotinamide, acide folique et
cyanocobalamine

C-193

FRESH COW YMCP )NUTRIBIO(

Vitamines )A,D3,E et niacine(, chélate de
zinc et glycine hydraté, Saccharomyces
cerevisiae et produit de fermentation
d'Aspergillus oryzae

األبقار

C-194

FURINAID )T.R.M(

N-acétyl glucosamine

القطط

C-195

GANAMINOVIT )INVESA(

Vitamines et acides aminés

 األغنام و الماعز، األبقار، الخيول،الدواجن

C-196

GANASUPERVIT )INVESA(

Vitamines et oligo-éléments

الدواجن

C-197

GASTRIX )FARNAM EUROPE DISTRIBUTION(

C-198

GLOBOGESTIM VAPREVER )COFATHIM(

C-199

GLUCOMIN )LABIANA(

Produit issu de la fermentation lactique des
grains d'orge
Vitamines et oligo-éléments
Dextrose, sodium chloride, potassium
chloride, oxyde de magnésium, lactate de
calcium, acide citrique, glycine, lysine et
méthionine

 األغنام و الماعز، األبقار، الخيول،الدواجن

، القطط،  الكالب، الماعز، األغنام، األبقار،الخيول
حيوانات الفروي و الدواجن

 األرانب و المجترات،الدواجن
ااألبقار الحوامل
 الماعز والخنازير، األغنام،األبقار

الجريدة الرسمية
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المواد الغذائية التكميلية
االسم التااري للمنتج
GLYCO-BUF )UFAC(
GLYCERINE )UFAC(

C-202

GNF )TRM(

C-203

GOOD AS GOLD )TRM(

C-204

GROWMAX )XVET(

C-205

HEAT STRESS FORMULA )TRM(

C-206

HEMOREX )TRM(

العنصر النشيط

صنف الحيوانات

Glycérine, silicate d'aluminium et silicate
de magnésium

األبقار الحلوب و كل المجترات الحلوب

Glycerine, silicate d'aluminium et silicate
de magnésium

األبقار الحلوب و كل المجترات الحلوب

Carbonate de calcium, hydroxyde de
magnésium, glutamine, thréonine et fructooligosaccharides

الخيول

L-tryptophane et vitamines B1 et E

الخيول

Vitamines B1, B2, B6, acide
orthophosphorique, acide citrique, cirate de
sodium, acide malique, acide lactique,
cuivre de 1,2 propandiol et extrait de levure
Lactate de calcium, niacinamide, acide
panthoténique-D-panthénol, vitamine B6,
vitamine B2, acide folique et vitamine B12

الدواجن

الدواجن

Bioflavonoides, et vitamines K et C

الخيول
الخيول

C-207

HEMOXYL )FARNAM EUROPE
DISTRIBUTION(

Substances aromatiques )extrait de vigne
rouge(

C-208

HEPABIAL CARNITINE )THESEO(

L-carnitine, chlorure de choline, sorbitol et
extrait d'artichaut

C-209

HEPACURE )LABORATOIRES DU CHENE
VERT(

Sorbitol, choline et hydroxy analogue de
méthionine

C-210

HEPADETOX HP. AMINO )COFATHIM(

Extraits de plantes, vitamines du groupes
B, acides aminés et saccharomyces
cerevisiae
Bicarbonate de sodium, chlorure de
magnésium, chlorure de potassium,
nicotinamide, chlorure de choline, Dpanthothénate de calcium, vitamine B1,
vitamine B2, vitamine B6, vitamine B12
d'acide folique, DL-méthionine, extrait
d'artichaut, sulfate de fer, gomme de
xanthane, lécithine et sorbate potassium

جميع انواع الحيوانات

الدواجن
، النعاج، الخنازير، العجول، األبقار الحلوب،األبقار
إناث الماعز وخيول المزارع

 الخنازير و الخيول،األبقار

C-211

HEPAFORT )LABIANA(

C-212

HEPAFLUSH )BIO ARMOR
DEVELOPPEMENT(

Sorbitol, L-carnitine, bétaine, vitamine B1,
vitamine B6, vitamine B3, chlorure de
magnésium, huiles essentielles et extraits
de plantes

الدواجن و المجترات

C-213

HEPANEPHRYL )Laboratoire Chêne Vert(

Vitamines, oligo-éléments et acides aminés

الدواجن

C-214

HEPATOCEN LIQUIDO )CENAVISA(

Vitamines B1, B2, B6, B12, niacinamide,
calcium D-pantothénate, DL-méthionine et
sorbitol

 الخنازير و المجترات،الدواجن

C-215

HEPATOFOR )VITAFOR NV(

Vitamines )B1, B6, B12, chlorure de
choline(, acides aminés )L-Lysine, hydroxy
analogue de méthionine et L-carnitine( et
extraits d'artichaux

الدواجن و المجترات

C-216

HEPATOXINE )ALIVETPHARMA(

C-217

HEPARYL )BCI(

Chlorure de choline, acide propionique et
boldine

Chlorure de choline, acide propionique

 الماعز و الدواجن، األغنام،األبقار

 الماعز و الدواجن، األغنام،األبقار

((2 (أ2  ((يربأ8 عش8 نابعش8 - 6870 عدد

C-

1914

الجريدة الرسمية
المواد الغذائية التكميلية

االسم التااري للمنتج

العنصر النشيط

صنف الحيوانات

C-218

HEPATOPRO PLUS )LABORATOIRE SOLUTIO(

Sorbitol, bétaîne, chlorure de choline,
méthionine et propionate de sodium

الدواجن و المجترات

C-219

HEPATOREN ORAL )S.P VETERINARIA(

L-carnitine, DL-méthionine, L-lysine,
chlorure de choline, vitamine B12, chlorure
de sodium, chlorure de potassium, sorbitol

جميع انواع الحيوانات

C-220

HEPATOSAN )TECNOFIRM(

Lysine, bétaine, sorbitol, DL-méthionine,
sulfate de magnésium, chlorure de choline,
L-carnitine et acide propionique

 الدجاج، الدجاج المنتج للبيض،الدجاج المنتج لللحم
 الديك الرومي المنتج لللحم و للتوالد،للتوالد

C-221

HEPATOSAN )TECNOFIRM/ADNIMALIS(

Lysine, bétaine, sorbitol, DL-méthionine,
sulfate de magnésium, chlorure de choline,
L-carnitine et acide propionique

 الدجاج، الدجاج المنتج للبيض،الدجاج المنتج لللحم
 الديك الرومي المنتج لللحم و للتوالد،للتوالد

C-222

HEPATOVALL )MEVET(

Sorbitol, chlorure de choline, sulfate de
magnésium heptahydraté, propylène glycol,
inositol, DL-méthionine, D-panthénol,
ascorbate de sodium, extrait d'artichaut,
dextrose, chlorure de pyridoxine )Vit.B6(,
Sorbate de potassium, Vitamine E,
chlorhydrate de thiamine )Vit.B1(,
phosphate sodique de riboflavine )Vit.B2(
et cyanocobalamine )Vit.B12(

C-223

HEPAVEX 200 )INVESA(

Sorbitol, DL-méthionine, chlorure de
choline, sulfate de magnésium et carnitine
hydrochlorure

جميع انواع الحيوانات

C-224

HEPAVIT )DEXIBERICA(

Vitamine B1, B2, B6, B12, K3, inositol et
chlorure de choline

جميع انواع الحيوانات

C-225

HIDRO REX VITAL AMINOACIDOS )S.P
VETERINARIA(

C-226

HOOFMAKER )TRM(

C-227

HORSE CALCYL )COFATHIM(

C-228

HORSE CROISSYL )COFATHIM(

C-229

HORSE EPHYTEX+ENTRETIEN HP
)COFATHIM(

Substances aromatiques et apéritives

الخيول

C-230

HORSE MINORPHYT )COFATHIM(

Vitamines et oligo-éléments

الخيول

C-231

HORSE PHYDERMES

Substances aromatiques et apéritives et
minéraux

الخيول

C-232

HORSE PHYTOSART )COFATHIM(

Oligo-éléments et extraits végétaux

الخيول

C-233

HORSE SABIOTIZINC )COFATHIM(

Oligo-éléments, acides aminés et plantes
aromatiques et apéritives

الخيول

C-234

HOOF FORMULA (KEVIN BACON’S)

Acide propionique, biotine, vitamine A,
sulfate de magnésium monohydraté, levure
de bière, méthylsulfonylméthane )MSM( et
tourteau de soja

الخيول

C-235

HOT'LYTE )BIO ARMOR DEVELOPPEMENT(

Acide citrique, acide acétique et extraits de
plantes

الدواجن

Vitamines et acides aminés

 األغنام و األرانب، األبقار، الخنازير،الدواجن

 األرانب و المجترات،الدواجن

Acides aminés

الخيول

Saccharomyces cerevisiae, vitamines du
groupe B, acides aminés, oligo-éléments et
minéraux

الخيول

Acides aminés, vitamines du groupe B,
oligo-éléments et extraits de plantes
aromatiques et apéritives

خيول في مرحلة النمو

الجريدة الرسمية
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CC-236

C-237

C-238

C-239

المواد الغذائية التكميلية
االسم التااري للمنتج
HYDRAFEED )ADITEC/ HYPRED(
HYDRATONIC POUDRE )TECHNA FRANCE
NUTRITION(

HYDROFRESH )TECNOFIRM(

HYDROFRESH )TECNOFIRM/ADNIMALIS(

C-240

HYPERMINERAL PLUS )V.M.D(

C-241

INITIATION VO )TECHNA(

C-242

((2 (أ2  ((يربأ8 عش8 نابعش8 - 6870 عدد

INTRA AEROSOL )INTRACARE BV(

العنصر النشيط

صنف الحيوانات

Acide citrique, glycine et vanilline

العجول

Minéraux, gallate de propyl, éthoxyquine et
substance aromatique

الخيول

Bétaine, acide citrique, sulfate de
magnésium et citrate de potassium
Bétaine, acide citrique, sulfate de
magnésium et citrate de potassium

 الدجاج، الدجاج المنتج للبيض،الدجاج المنتج لللحم
 الديك الرومي المنتج لللحم و للتوالد،للتوالد

 الدجاج، الدجاج المنتج للبيض،الدجاج المنتج لللحم
 الديك الرومي المنتج لللحم و للتوالد،للتوالد

Acide citrique, huile de cannelle et huile
d'origan

الدواجن

Vitamines et oligo-éléments

العجول

Huile d'eucalyptus, huile de menthe poivrée
)pipermint(, L-menthol, alcool
isopropylique, ricinoléate et glycéryl
polyéthylèneglycol

الدواجن

C-243

INTRA AQUA ACID )INTRACARE BV(

Acide formique, acide lactique, acide
propionique et formiate d'ammonium

الدواجن

C-244

INTRA AQUA ACID MINERAL )INTRACARE
B.V(

Acide formique, acide lactique, acide
propionique, formiate d'ammonium, sulfate
de cuivre pentahydrate et sulfate de zinc

الدواجن

C-245

INTRA CALFEROL )INTRACAREBV(

Chlorure de calcium dihydraté, gluconate
de calcium monohydraté, chlorure de
magnésium hexahydraté, vitamine D3,
ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol,
sorbate de potassium et sodium
methylparahydroxybenzoate

C-246

INTRA LIPOSOL )INTRACARE BV(

Ricinoléate de glycéryl polyéthylène glycol
et vitamine E

C-247

INTROMIN ORAL )INTERCHEMIE WERKEN(

Phosphore, calcium, magnésium, fer,
sodium, manganèse, zinc et cuivre

Propionate de calcium, propionate de
sodium, chlorure de potassium, chlorure de
sodium, molybdate de sodium, sulfate de
cuivre, sulfate de fer, sulfate de manganèse
et sulfate de zinc

 األغنام و الدواجن،األبقار

الدواجن

 الماعز و الدواجن، األغنام، األبقار،العجول

 الجمال و العجول، األبقار، إناث الماعز،األكباش

C-248

INTROMIN WS )INTERCHEMIE WERKEN(

C-249

INTROVIT A+ ORAL )INTERCHEMIE
WERKEN(

Vitamines et acides aminés

الدواجن و المجترات

C-250

INTROVIT A+ WS )INTERCHEMIE WERKEN(

Vitamines et acides aminés

الدواجن و المجترات

C-251

INTROVIT ES 100 ORAL )INTERCHEMIE
WERKEN(

C-252

INTROVIT ORAL )INTERCHEMIE WERKEN(

Vitamine E et sélénite de sodium

Vitamines A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C,
K3, D-panthénol, nicotinamide, biotine,
acide folique, chlorure de choline et
glycine

 الدواجن و الخنازير،  الماعز، األغنام،األبقار

 الماعز و الدواجن، األغنام، األبقار،العجول

((2 (أ2  ((يربأ8 عش8 نابعش8 - 6870 عدد
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الجريدة الرسمية
المواد الغذائية التكميلية

االسم التااري للمنتج

العنصر النشيط

صنف الحيوانات

C-253

INTROVIT-C WS )INTERCHEMIE WERKEN(

Vitamine C

C-254

INTROVIT-ES-200 WS )INTERCHEMIE
WERKEN

Vitamine E et sélénite de sodium

 الماعز و الدواجن، األغنام، األبقار،العجول

C-255

INTROVIT-K-200 WS )INTERCHEMIE
WERKEN(

Bisulfite sodique de ménadione

 الماعز و الدواجن، األغنام، األبقار،العجول

C-256

IRON MAX )FARNAM EUROPE
DISTRIBUTION(

C-257

IRONXCELL )TRM(

 األكباش و األبقار، إناث الماعز، العجول،الدواجن

Vitamines et minéraux

الخيول

Fer et vitamines

الخيول

Chlorure de potassium, propylène glycol,
chlorure de cobalt, mélange aromatique de
banane, huile d'olive raffinée et protéines
brutes

C-258

K-LOU-ENERGIE

C-259

KAYVIT 20 )INDUSTRIA ITALIANA
INTEGRATORI TREI (

C-260

KETOVIT + )MERVUE LABORATORIES(

Vitamines E, B1, B2, B6, B12, niacine,
acide pantothenique et carnitine

األبقار و األغنام

KETO GOLD )NETTEX(

Vitamines, sulfate de zinc, sulfate de
cobalt, chlorure de choline, méthionine,
lysine et sulfate de manganèse d'acide
aminé hydraté

األبقار

C-261

Ménadione sodium bisulfite

C-262

LACTATION START DRINK )XVET GmbH(

Vitamines A, D3, E, acide nicotinique,
propionate de sodium, chloride de sodium,
phosphate de disodium, propionate de
calcium, carbonate de calcium et chlorure
de potassium

C-263

LACTOLYTE ENERGY )XVET GmbH(

Acide lactique )Bactérie Enterococcus
faecium(, bicarbonate de sodium, chlorure
de sodium et chlorure de potassium

C-264

LACTOMUSCLE )FARNAM EUROPE
DISTRIBUTION(

Citrate de soude et vitamines B1 et B5

C-265

LAMB AID )Mervues Laboratories(

Vitamines et oligo-éléments

األبقار الحلوب

الدواجن

الدواجن و المجترات

الدواجن و العجول

الخيول
الخرفان و العجول

Vitamines, sulfate de magnésium, sulfate
de zinc, chélate de fer d'acide aminé
hydraté, chlorure de choline et sulfate de
manganèse d'acide aminé hydraté

الخرفان حديثة الوالدة

C-266

LAMB KICK-START )NETTEX(

C-267

LE PROMOTEUR )NEOFARMA pour CALIER
MAROC(

Vitamines et acides aminés

جميع انواع الحيوانات

C-268

LE PROMOTEUR POUDRE )NEOFARMA pour
CALIER MAROC(

Vitamines et acides aminés

جميع انواع الحيوانات

C-269

LEVACARB SERINGUE )FARNAM EUROPE
DISTRIBUTION(

Charbon de bois et bentonite

 الجديان و صغار، الخرفان، العجول،المهر
الخنازير

C-270

LEVACARB POUDRE )FARNAM EUROPE
DISTRIBUTION(

Charbon de bois et bentonite

 الجديان و صغار، الخرفان، العجول،المهر
الخنازير

C-271

LICOROL )PHYTOSOLUTIONS(

C-272

LICVITE )NEOLAIT(

Eucalyptol et menthol
Propionate de calcium, chlorure de
calcium, gluconate de calcium, magnésium,
1,2 propanediol et niacine

الدواجن
 إناث الماعز و النعاج،االبقار

الجريدة الرسمية
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المواد الغذائية التكميلية
االسم التااري للمنتج

العنصر النشيط

C-273

LIPTOSAFE L )LIPTOSA(

Acides organiques, vitamines, enzymes,
extraits naturels de plantes et extrait sec de
fermentation de saccharomyces cerevisiae

C-274

LIQUIPHOS STRONG )BIOCHEM(

Fer, cuivre, manganèse, zinc et phosphore

C-275

LIQUIVIT 20 )BIOCHEM(

Acides aminés

C-276

LIQUIVIT 20 )BIOCHEM(

Vitamines A,D3,E,K3,B1,B2,B6,B12,
acide folique et vitamine C

C-277

LIQUIVIT STRONG )BIOCHEM(

C-278

Liver Pro )BIOCHEM(

Vitamines, oligo-éléments et acides aminés

الدواجن

C-279

LIVERAVIT - DEX )DEXIBERICA(

Vitamine B1, B2, B6, B12, K3, inositol et
chlorure de choline

جميع انواع الحيوانات

C-280

LIVOZYL )BCI(

Chlorure de choline et acide propionique

المجترات و الدواجن

C-281

LIVOZYL )BCI(

Chlorure de choline et acide propionique

 الماعز و الدواجن، االغنام،االبقار

C-282

LOVIT PROBIOTIC )LAH(

Citrate de potassium et chlorure de sodium

الدواجن

C-283

LUMANCE )INNOVAD(

Huiles essentielles )thymol, eugénol et
cinnamaldéhyde(, esters d'acide butyrique,
acides gras à chaine moyenne,
maltodextrine et clinoptilolite d'origine
sédimentaire

 االرانب و االسماك،الدواجن

C-284

MAX FLEX XR )FARNAM CENTRALE LIFE(

Vitamine C, MSM )méthyl sulfonyl
méthane(, sulfate de chondroitine, vitamine
C et sulafte de magnésium

الخيول

C-285

MEGA PROTECT POULTRY )CCPA(.

Vitamine E, polyphénols provenant
d'extraits naturels de Camellia sinensis et
Vitis venifera

الدواجن

C-286

MELOFEED )NUTRISERVICE pour
LALLEMAND(

C-287

MENTOFIN )EWABO(

C-288

METAFISIOL )CHEMIFARMA(

Acides aminés

 الخنازير و الخيول، االرانب،الدواجن

C-289

MET 55 )JEFAGRO TECHNOLOGIES(

DL-méthionine

االبقار الحلوب

C-290

METRABOL )NUTRAL(

C-291

Vitamines A, D3 et E

Jus de chair de melon lyophilisé et
cellulose microcristalline
Menthol et eucalyptol

صنف الحيوانات
 االرانب و الخيول، المجترات،الدواجن

جميع انواع الحيوانات
 الدواجن و الخنازير، الماعز، االغنام،االبقار
 الدجاج المنتج، الدجاج المنتج للبيض،الكتاكيت
لللحم و الديك الرومي
 الجديان و، الخرفان، االبقار، االرانب،الدواجن
النعاج

 الحيوانات، القشريات، الخيول، الدواجن،المجترات
األليفة و الخنازير

الدواجن

Oxyde de magnésium, oxyde de zinc,
oxyde de cuivre, sélénite de sodium et
substances aromatiques et apéritives

االبقار

MICRONIL liquide )ORIGINAL PROCESS(

Produit issu de la fermentation lactique des
grains d'orge

الخيول

C-292

MICRONIL liquide )ORIGINAL PROCESS(

Produit issu de la fermentation lactique des
grains d'orge

 االرانب و المجترات،الدواجن

C-293

MICRONIL Pate orale )ORIGINAL PROCESS(

Produit issu de la fermentation lactique des
grains d'orge

الخيول

C-294

MICRONIL préparation poudre )ORIGINAL
PROCESS(

Produit issu de la fermentation lactique des
grains d'orge

جميع انواع الحيوانات

((2 (أ2  ((يربأ8 عش8 نابعش8 - 6870 عدد

CC-295

المواد الغذائية التكميلية
االسم التااري للمنتج
MILLAPHOS LECKSCHALE )SCHAUMANN(

العنصر النشيط
Vitamines A, D3, E, calcium, sodium,
phosphore et magnésium

C-296

MINERAVIT DEX )DEX IBERICA(

Vitamines A,D3,E,B1,B12,C,K3, acide
nicotinique, calcium lactate pentahydrate,
chlorure de potassium, sulfate de
magnésium et chlorure de sodium

C-297

MINERAVIT-DEX )DEXIBERICA(

Vitamine A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C,
acide nicotinique, calcium lactate
pentahydrate et chlorure de potassium

C-298

MITAROM LIQUIDE )BIODEVAS(

Extraits de plantes aromatiques

C-299

1918

الجريدة الرسمية

MIXODIL )NEOLAIT(

Vitamines et oligo-elèments

C-300

MIXOLIGO PLUS )NEOLAIT(

Acide phosphorique, phosphate
monosodique, chlorure de magnésium,
chlorure de calcium, chlorure de cuivre,
chlorure ferrique, chlorure de zinc, chlorure
de manganèse, sélénite de sodium et sulfate
de cobalt

C-301

MIXTRAL )NUTRAL(

Vitamine E et sulfate de zinc monohydrate

C-302

MPG 65 poudre )VITALAC(

C-303

MULTI LAMB RAPID )RUMENCO Ltd(

C-304

MULTIFOR )VITAFOR NV(

C-305

MULTIPLEX )TRM(

Monopropylène glycol, glycérol et silice
Vitamines, oligo-éléments et acides aminés
Vitamines et acides aminés

MULTIPLEX POWDER )TRM(

Vitamines, minéraux d'oligo-éléments et
acides aminés

C-308

MULTIVIT CH )KELA LABORATORIA(

C-309

MUSCLE DOG )TRM(

C-310

MUSCLE PLUS )FARNAM EUROPE
DISTRIBUTION(

C-311

MUSCLE UP )TRM(

C-314

N'ACTIV )TIMAB(

C-315

NATRI DETOX )LABORATOIRE SOLUTIO(

C-316

NEOMERIOL )NEOLAIT(

الدجاج المنتج للبيض
 دواجن للتوالد والدواجن، الدواجن المنتجة لللحم
المنتجة للبيض

الدجاج المنتج لللحم و الدجاج المنتج للبيض

الدواجن و االبقار
 االغنام و الماعز،االبقار
النعاج
الدواجن باستثناء الحمام و اإلوز

الكالب و القطط

C-307

MYCOPROTECT PLUS )VITALAC(

جميع انواع الحيوانات

الكالب

MULTIPLEX POWDER )TRM(

C-313

جميع انواع الحيوانات

الخيول

C-306

MYCOBINDER )VITALAC(

االغنام و الماعز

Vitamine B6, B12 et B1
Vitamines, minéraux d'oligo-éléments et
acides aminés

C-312

صنف الحيوانات

Vitamines et oligo-éléments

، االكباش، الخيول، االبقار، الخنازير،الدواجن
 إناث الماعز،الخرفان

Gamma oryzanol

الكالب

Vitamines et acides aminés

الخيول

Gamma oryzanol

الخيول

Bentonite )1m558(, clinoptilolite d'origine
sédimentaire )1g568(, paraois de levure
type Saccharomyces cerevisiae, mélasse de
canne à sucre, pulpes de chicorée et
carbonate de calcium
Bentonite )1m558(, clinoptilolite d'origine
sédimentaire )1g568(, paraois de levure
type Saccharomyces cerevisiae et mélasse
de canne à sucre
Urée, gallate de propyle et
butylhydroxytoluène
Sorbitol, bétaîne, chlorure de choline et
analogue hydroxylé de méthionie
Sorbitol, lysine, DL-méthionine,
magnésium et choline

جميع انواع الحيوانات

جميع انواع الحيوانات

المجترات ذات المعدة الوظيفية

المجترات

 الماعز و االرانب، االغنام، االبقار،الدواجن

الجريدة الرسمية
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المواد الغذائية التكميلية
االسم التااري للمنتج

العنصر النشيط

صنف الحيوانات

C-317

NEPHROBIOL )ALPHATECH(

Sorbitol, magnésium, potassium et extraits
de plantes )boldo, artichaud(

الدواجن

C-318

NEUTRACID )TRM(

Acide citrique et citrate de sodium

الخيول

C-319

NO BLEEDING )FARNAM EUROPE
DISTRIBUTION(

Substances aromatiques )extrait de vigne
rouge(

الخيول

C-320

NOVYRATE EB
)INNOVAD(

Esters d'acide butyrique, acide silicique,
précipité et séché )E551a(

 االرانب و العجول،الدواجن

C-321

NRG DRENCH )KANTERS SPECIAL
PRODUCTS B.V(

C-322

NUTRI-SCOUR 5 EN 1 )NETTEX(

C-323

Vitamines A, B2, B3, B5, B6, B11, B12, C,
D3 et E

جميع انواع الحيوانات

Vitamine C, vitamine E, glycine et
Enterococcus faecium

العجول

NUTRISOL ORAL )INTERCHEMIE WERKEN(

Sulfate de cuivre pentahydrate, chlorure de
zinc, acide lactique, acide formique, acide
propionique, méthionine, thréonine,
tryptophane, lysine et acide citrique

الدواجن

C-324

NUTRIVAL POUDRE )THESEO(

Vitamines, acides aminés et oligo-éléments

جميع انواع الحيوانات

C-325

NUTRIZAN )NEOLAIT(

C-326

NUVISOL HATCH L )NUTREX(

C-327

OMEGA 3 )UFAC(

C-328

ORAL XB )FARNAM EUROPE DISTRIBUTION(

C-329

OREGRO )BUPO ANIMAL HEALTH(

C-330

OREGO PLUS )XVET(

C-331

OREGO-STIM liquide

C-332

OVULITRAL )NUTRAL(

C-333

PA 8028 DEFITOX L1 )MG2MIX SAS(

C-334

PA TBOURIDA )TECHNA FRANCE
NUTRITION(

Vitamines A, D3, E et bétaine
Vitamines du groupe B, niacine, biotine et
L-carnitine
Huile marine, éthoxyquine,
buthylhydroxytoluène,
buthylhydroxyanisol et sels d'acide
propionique
Vitamines, oligo-éléments et acides aminés
Huile essentielle d'origan, carvacrol et
thymol
Huiles essentielles )huile d'origan, huile de
thym, huile de l'arbre à thé, huile d'anis(
Huile d’oregano, huile de ricin et eau
Vitamines et acides aminés
Bentonite, paroi de levure, terre de
diatomée et substances aromatiques
L-carnitine, substances aromatiques,
Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47,
concentré protéique de soja, remoulage de
blé, Echinacea purpurea, artichaut, boldo,
graine de fenugrec

 إناث الماعز و النعاج،االبقار
الدواجن
 االبقار الحلوب و االسماك،الدواجن

الدواجن و المجترات
 العجول و الخنازير،الدواجن
الدواجن
جميع انواع الحيوانات
االبقار
الدواجن و المجترات

الخيول

PANAMINOL )Laboratoire SOLUTIO(

Vitamines )A,D3, E, B1, B2, B6, K3,
niacinamide, acide pantothénique, chlorure
de choline(, chlorure de zinc, chélate de
manganèse, chélate de cuivre, iodure de
potassium, sélénite de soude, propionate de
sodium, méthionine, lysine, tryptophane et
thréonine

C-336

PASKABOOSTER )HORSE TECHNA(

Vitamines, chélate ferreux de glycine
hydraté, iodure de potassium, acétate de
cobalt, chélate de cuivre de glycine
hydraté, chélate de zinc de glycine hydraté,
chélate de manganèse de glycine hydraté et
sélénite de sodium

الخيول

C-337

PASKABREEDING GRANULE )VETAGRI(

Vitamines, oligo-éléments et acides aminés

الخيول

C-335

 العجول، الخيول، الماعز، االغنام،االبقار
و الدواجن

((2 (أ2  ((يربأ8 عش8 نابعش8 - 6870 عدد

C-

1920

الجريدة الرسمية
المواد الغذائية التكميلية

االسم التااري للمنتج

العنصر النشيط

صنف الحيوانات

PASKAMINE )VETAGRI(

Vitamines, oligo-éléments et acides aminés

الخيول

C-339

PASKA IMUFLOR )BIOCHEM/HORSE
TECHNA(

Huile et graisse végétale, colostrum
poudre, produits de levures )TechnoMos(,
13.6.3 mono, di et triglycérides d'acides
gras, vitamines A, E, C et B12 et oligoéléments )cuivre, zinc, manganèse et
sélénium(,

الخيول

C-340

PASKATONIC SOLUTION )NUTRI SERVICE /
HORSE TECHNA(

Vitamines, oligo-éléments, DL-méthionine
et lysine

الخيول

C-341

PASKATONIC 912 )HORSE TECHNA(

Vitamines, acides aminés et oligo-éléments

المهر

C-342

PHYTAROMIX ACTE )SYMBIOPOLE(

Sulfate de cuivre, sulfate de manganèse,
huiles essentielles et extraits de plantes
aromatiques et apéritives

C-343

PHYTELIMINE )COFATHIM(

Oligo-éléments et plantes aromatiques et
apéritives

 إناث، النعاج، ذكور الخنزير، إناث الخنزير،االبقار
 الخرفان و الجديان،الماعز

C-344

PHYTOCHELAVITAL )COFATHIM(

Vitamines, oligo-éléments, acides aminés,
levures et plantes apéritives

 الخرفان، الماعز، االغنام، االبقار،االبقار الحلوب
و الجديان

C-345

PILOSAN )VET EXPERT/OBIONE(

C-346

POLYCALCIUM PRODUCTION J+ )NEOLAIT(

C-347

POLYCHOC B+ )NEOLAIT SAS(.

C-348

C-338

Huile de bourrache raffiné, huile de
poisson, lécithine, zinc, D-biotine et
vitamines )B1, B12, B2, B6 , B1(
Vitamines et oligo-éléments

 الماعزو الدواجن، االغنام، الخيول،االبقار

الكالب و القطط
 الخيول و الدواجن، الماعز،االبقار

Vitamines )A, D3, E, K3 )3a710(, C, B1,
B2, B6, B5, B12, biotine et vitamine PP(,
propylène glycol, sorbitol et dextrose

الدواجن

PMG RACE )PROVIMI(

Oligo-éléments et vitamines

الخيول

C-349

PMG STUD )PROVIMI(

Oligo-éléments et vitamines

الخيول

C-350

POLYVITE POUR LES POULES PONDEUSES
)BROVAPHARMA(

Vitamines )A, D3, E, B1, B2, B3, B5, B6,
B9, B12, K3 et H(

C-351

POLYVITE POUR LES POUSSINS ET LES
DINDONNEAUX )BROVAPHARMA(.

Vitamines )A, D3, E, B1, B2, B3, B5, B6,
B9, B12, K3 et H(

C-352

PoultryStar Sol EU )BIOMIN(

C-353

POULTRYVIT LIQUID )TROPMED(

Vitamines et acides aminés

 الماعز و الجمال، االغنام، االبقار،الدواجن

C-354

POULTRYVIT POUDRE )TROPMED(

Vitamines et acides aminés

 الماعز و الجمال، االغنام، االبقار،الدواجن

Fructo-oligosaccharides, Enterococcus
faecium, Bifidobacterium animalis et
Lactobacillus salivarius

C-355

PowerLyte + )MERVUE LABORATORIES(

Vitamines )C,E,A,D3,B1,B2,B6,B12, Dpentothenate de calcium et acide
nicotinique(, thréonine, citrate de sodium et
chélate de fer de glycine hydraté

C-356

PREVILAC )LABORATOIRE SOLUTIO(

Sorbitol, chélate de cuivre et vitamines B2,
chlorure de calcium, chélate de calcium et
glycérol

C-357

PRO-MAC POULTRY )KANTERS SPECIAL
PRODUCTS B.V(

Vitamines et acides aminés

الدجاج المنتج للبيض وصغار الديك الرومي
الكتاكيت وفراخ الديك الرومي

الدواجن

العجول

االبقار الحلوب
الدواجن

الجريدة الرسمية

1921

C-

((2 (أ2  ((يربأ8 عش8 نابعش8 - 6870 عدد

المواد الغذائية التكميلية
االسم التااري للمنتج

العنصر النشيط

صنف الحيوانات

PROMAX )VETPLUS(

Bentonite-montmorillonite, enterococcus
faecium, L-glutamine, thréonine, inuline et
extraits de parois cellulaire de
saccharomyces cerevisiae

الكالب

PROMOCHAIR )TECNOFIRM(

Vitamines )A, D3, E, niacine, B1, B5, B6,
B12, K3, biotine(, oligo-éléments )chélate
de fer, de manganèse, de zinc, de cuivre et
sélénite de sodium( et acides aminés
)Lysine et méthionine(

PROMOCHAIR )TECNOFIRM/ADNIMALIS(

Vitamines )A, D3, E, niacine, B1, B5, B6,
B12, K3, biotine(, oligo-éléments )chélate
de fer, de manganèse, de zinc, de cuivre et
sélénite de sodium( et acides aminés
)Lysine et méthionine(

PROMOPONTE )TECNOFIRM(

Vitamines )A, D3, E, niacine, B1, B5, B6,
B12, K3, biotine(, oligo-éléments )chélate
de fer, manganèse, zinc, cuivre et
sélenium(à revoir et acides aminés )Lysine
et méthionine(

C-362

PROMOPONTE )TECNOFIRM/ADNIMALIS(

Vitamines )A, D3, E, niacine, B1, B5, B6,
B12, K3, biotine(, oligo-éléments )chélate
de fer, manganèse, zinc, cuivre et
sélenium( et acides aminés )Lysine et
méthionine(

C-363

PROPION 50 E )DEX IBERICA(

C-364

PROPUL'S LIQUIDE )Laboratoire SOLUTIO(

C-365

PURE POWER CREATINE )TRM(

C-366

RED CELL )FARNAM EUROPE
DISTRIBUTION(

C-367

C-358

C-359

C-360

C-361

Acide propionique et propionate
d’ammonium
Sorbitol, niacinamide, acétate de cobalt et
propionate de sodium

الدجاج المنتج لللحم و الديك الرومي المنتج لللحم

الدجاج المنتج لللحم و الديك الرومي المنتج لللحم

 الدجاج للتوالد و الديك،الدجاج المنتج للبيض
الرومي للتوالد

 الدجاج للتوالد و الديك،الدجاج المنتج للبيض
الرومي للتوالد

جميع انواع الحيوانات
االبقار الحلوب و النعاج

Créatine monohydrate

الخيول

Vitamines, acides aminés et minéraux

الخيول

RED CELL BOOSTER )FARNAM EUROPE
DISTRIBUTION(

Vitamines du groupe B, niacine, biotine et
L-carnitine

الدواجن

C-368

REHYDION GEL )CHEVITA(

Diacétate de sodium, citrate de sodium,
chlorure de sodium, propionate de sodium
et chlorure de potassium

االبقار

C-369

RENYL )THESEO(

Chlorure d'ammonium, sulfate de
magnésium, sulfate de sodium et sorbitol

C-370

REPLENOLYTE )Ballinskelligs Veterinary
Products(

Calcium chloride dihydrate, magnésium
chloride hexahydrate, potassium chloride,
sodium acétate trihydrate et sodium
chloride

C-371

C-372

RESCUE KIT SL )BIOCHEM(

RESPIMAX )ALPHATECH SAS(

Zinc, cuivre, manganèse, bétaine, vitamines
)B1,B2,B6,B12,K3(, acide nicotinique,
pantothénate de calcium, bacillus
licheniformis, et bacillus subtilis
Huiles essentielles d'eucalyptus, menthol,
carvacrol et thymol

 الكالب و القطط، االغنام،االبقار

العجول

الديك الرومي و العجول

الدواجن و االبقار

((2 (أ2  ((يربأ8 عش8 نابعش8 - 6870 عدد

CC-373

C-374

المواد الغذائية التكميلية
االسم التااري للمنتج
RESPIMINT ORAL )INTERCHEMIE WERKEN(

RESPIRAL SOLUTION )HORSE TECHNA(

العنصر النشيط

الدواجن

Substances aromatiques )Thym, Eucalyptus
et Pulmonaire(, sulfate
manganeux monohydraté et iodure de
potassium

الخيول

Vitamine E, sodium, phosphore et calcium

االبقار الحلوب

RINDAVITAL ENERGIETRUNK
)SCHAUMANN(

C-376

ROTO-CORONA PLUS )NETTEX(

Vitamines )A, D3, E(, acide sorbique et
buthylhydroxyanisole

RUMEN BOOSTER )Mervue Laboratories/Inform
Nutrition Ireland(

Retinyl acetate, acide ascorbique,
cholecalciferol, acide nicotinique, alpha
tocopherol, thiamine, cyanocobalamine,
méthionine, sulfate de cobalt, levure et
propionate de calcium

C-378

RUMILAB )LABIANA(

صنف الحيوانات

Huile d'eucalyptus, menthol et la menthe
poivrée

C-375

C-377

1922

الجريدة الرسمية

Vitamines )B1, B2, niacinamide(, DLméthionine, oligo-éléments )fer,
manganèse, zinc( et conservateurs
)propionate de sodium et propionate de
calcium(
Thiamine, riboflavine, pyridoxine,
cyanocobalamine, acide nicotinique, sulfate
de zinc, sulfate de cobalt, oxyde de
manganèse, sélénite de sodium, sulfate de
fer et carbonate de calcium, propionate de
sodium, carbonate de magnésium

العجول

 إناث الماعزو جمال، االكباش،العجول،االبقار
السباق

 االغنام و الماعز، العجول،االبقار الحلوب

C-379

RUMINOANTACID )MERVUES
LABORATORIES/ Inform Nutrition Ireland(

C-380

RYCAPS )NUTRIBIO(

Vitamines )E et niacine(, Saccharomyces
cerevisiae et produit de fermentation
d'Aspergillus oryzae

االبقار

C-381

SANIVIT B+ )TECNOFIRM(

Vitamines A, D3, E, C, K3, B1, B2, B5,
B6, B12 et niacine

 الدجاج، الدجاج المنتج للبيض،الدجاج المنتج لللحم
 الديك الرومي المنتج لللحم و الديك الرومي،للتوالد
للتوالد

Vitamines A, D3, E, C, K3, B1, B2, B5,
B6, B12 et niacine

 الدجاج، الدجاج المنتج للبيض،الدجاج المنتج لللحم
 الديك الرومي المنتج لللحم و الديك الرومي،للتوالد
للتوالد

C-382

SANIVIT B+ )TECNOFIRM/ADNIMALIS(

Bicarbonate de sodium, acide citrique,
sulfate de magnésium, algues, chlorure de
potassium, acide ascorbique, acétate de
calcium et chlorure de sodium,
Extrait d’algues, monooléate de
polyoxyéthylène, sorbitane, acide
formique, lysine, BHT, acide nicotinique,
vitamines A, B1, B6, E et D3

 إناث الماعزو جمال السباق، االكباش،االبقار

 العجول و المجترات، الخنازير،الدواجن

C-383

SEALYT SPARK )SYNERGIE PROD(

C-384

SEARUP STILL )ARTIMON/AMADEITE(

C-385

SERHYDRAL )SERVAL(

C-386

SERVALOR SP )SERVAL(

Argile montmorillonite, sorbitol et chlorure
de sodium

C-387

SPILLERS RACING MIX )MARS HORSE CARE
UK(

Orge, avoine, coques de soja GM, mélasse,
maïs, farine de soja GM, extrait de
tournesol, pois, noix d'herbe, huile de
colza, carbonate de calcium, sel, prémix de
vitamines et minéraux )vitamine A,
vitamine D3, calcium iodate anhydre,
sulfate de cuivre pentahydraté, manganèse
E5, sélénite de sodium E8, sulphate
ferreux, monohydraté E1(, diphosphate de
calcium, vitamine C, BHT )E321( et
Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

الخيول

C-388

SPEEDXCELL )TRM(

Vitamines et minéraux

الخيول

C-389

SONALIN )OLEET PROCESSING(

Chlorure de sodium, citrate de sodium,
vitamine C et dextrose

Vitamine E, acide propionique, graines de
lin, graines de légumineuses et farine de
luzerne

 الخنازير و العجول، الخيول، القشريات،األسماك

 الخرفان و الجديان،العجول
 الخرفان و الجديان،العجول

االبقار الحلوب

الجريدة الرسمية

1923
C-
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المواد الغذائية التكميلية
االسم التااري للمنتج

C-390

SPOLIAVAP PHYTOSTAF )COFATHIM(

C-391

STAR LIVER )ARTIMON/NUTRISTAR
INTERNATIONAL(

العنصر النشيط
Extraits hydro-alcooliques et huiles
essentielles de plantes
Sorbitol, chlorure de choline, bétaine et
DL-méthionine
Extrait de levure, vitamine B1, vitamine
B2, acide aspartique, acide citrique, acide
malique, acide phosphorique, acide
tartarique, sulafte de cuivre et chlorure de
potassium

صنف الحيوانات
إناث، صغار األبقار، خيول المزارع،االبقار البالغة
 النعاج و إناث، العجول، ذكور الخنزير،الخنزير
الماعز
 االغنام و الماعز، الخيول، االبقار،الدواجن

 الدواجن و الخنازير، الماعز، االغنام،االبقار

C-392

STIMOSOL ORAL )INTERCHEMIE WERKEN(

C-393

STIMVAX )TECNOFIRM(

Vitamine E, sélénite de sodium et acide
propionique

 الدجاج، الدجاج المنتج للبيض،الدجاج المنتج لللحم
 الديك الرومي المنتج لللحم و الديك الرومي،للتوالد
للتوالد

C-394

STIMVAX )TECNOFIRM/ADNIMALIS(

Vitamine E, sélénite de sodium et acide
propionique

 الدجاج، الدجاج المنتج للبيض،الدجاج المنتج لللحم
 الديك الرومي المنتج لللحم و الديك الرومي،للتوالد
للتوالد

C-395

STRESS CARE L )BUPO ANIMAL HEALTH(

Vitamines, propylène glycol, acide
formique, acide propionique, acide citrique
et phytase

الدجاج المنتج لللحم و الدجاج المنتج للبيض

C-396

STRESSITRAL )NUTRAL(

Vitamines )A, D3, E, B1, B2, B5, B6, B12,
C(, lysine et méthionine

الدواجن

C-397

STRESSMIX WS )INTERCHEMIE WERKEN(

Vitamines )A, D3, E, B2, B6, B12, C, K(,
pantothénate de calcium, nicotinamide,
sulfate de cuivre, sulfate de magnésium,
sulfate de manganèse, sufhate de zinc,
chlorure de sodium, chlorure de potassium,
glycine, lysine et méthionine

C-398

STRESSOL ORAL )INTERCHEMIE WERKEN(

C-399

STRIDE )TRM(

Chlorydrate de glucosamine, sulfate de
chondroitine et méthyl sulfonyl méthane

الخيول

C-400

STRIDE HA )TRM(

Glucosamine hydrochloride, sulfate de
chondroitine, méthyl sulfonyl méthane et
acide hyaluronique

الخيول

C-401

STRIDE PLUS )TRM(

Chlorhydrate de glucosamine, sulfate de
chondroitine, acide hyaluronique et méthyl
sulfonyl méthane

الكالب

Chlorydrate de glucosamine, sulfate de
chondroitine, méthylsulfonylméthane,
acide hyaluronique, acide aspartique,
sérine, acide glutamique, glycine,
d'isoleucine et leucine

القطط

Chlorydrate de glucosamine, méthyl
sulfonyl méthane et acides aminés

القطط

Chlorhydrate de glucosamine, sulfate de
chondroitine, acide hyaluronique et méthyl
sulfonyl méthane

الكالب

C-402

C-403

C-404

STRIDE PLUS HA FELINE )T.R.M(

STRIDE PLUS HA FELINE )TRM(

STRIDE POWDER )TRM(

Vitamines, acides aminés et minéraux

 الماعز و الدواجن، االغنام، االبقار،العجول

 الدواجن و، االبقار، الماعز، االغنام،العجول
والخنازير
الخنازير
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الجريدة الرسمية
المواد الغذائية التكميلية

االسم التااري للمنتج

C-405

SUPER PHOS )MERVUE LABORATORIES(

C-406

العنصر النشيط

صنف الحيوانات

Vitamines D3

 االغنام والخرفان،االبقار

SUPERAMINOBIVIT )BIVIT ITALIA(

Vitamines et acides aminés

الدواجن و الديك الرومي

C-407

SUPERAMINOBIVIT PLUS )BIVIT ITALIA(

Vitamines et acides aminés

 العجول و انواع اخرى من الحيوانات،الدواجن

C-408

SUPERAMINOBIVIT PLUS )BIVIT ITALIA(

Vitamines et acides aminés

الدواجن و الديك الرومي

C-409

SURLACTASIM )COFATHIM(

Vitamines, sels minéraux, acides aminés et
plantes apéritives

االبقار الحلوب

C-410

SYNOQUIN EFA LARGE BREED pour chiens de
plus de 25 kg

D-glucosamine HCL, chondroitine sulfate
sodique, acide ascorbique et sulfate de zinc

 كلغ25الكالب اكثر من

C-411

SYNOQUIN EFA MEDIUM BREED pour chiens
de 10 à 25 kg

D-glucosamine HCL, chondroitine sulfate
sodique, acide ascorbique et sulfate de zinc

 كلغ25  الى10الكالب من

Glucosamine HCL, sulfate de chondroitine,
acide ascorbique et sulfate de zinc

القطط

C-412

SYNOQUIN EFA pour chats )VETPLUS Ltd(

C-413

SYNOQUIN EFA pour chats )VETPLUS Ltd(

D-glucosamine HCL, chondroitine sulfate
sodique, vitamine C, sulfate de zinc et krill

القطط

C-414

SYNOQUIN EFA pour chiens de 10 à 25 kg
)VETPLUS Ltd(

Glucosamine HCL, sulfate de chondroitine,
acide ascorbique et sulfate de zinc

 كلغ25 الى10الكالب من

C-415

SYNOQUIN EFA pour chiens de moins de 10 kg
)VETPLUS Ltd(

Glucosamine HCL, sulfate de chondroitine,
acide ascorbique et sulfate de zinc

 كلغ10الكالب اقل من

C-416

SYNOQUIN EFA pour chiens de plus de 25 kg

Glucosamine HCL, sulfate de chondroitine,
acide ascorbique et sulfate de zinc

 كلغ25الكالب اكثر من

C-417

SYNOQUIN EFA SMALL BREED pour chiens de
moins de 10 kg

D-glucosamine HCL, chondroitine sulfate
sodique, acide ascorbique et sulfate de zinc

 كلغ10الكالب اقل من

C-418

SYNOQUIN GROWTH )VETPLUS Ltd(

C-419

TIMACAL )TECNOFIRM(

C-420

TIMALIVER )TECNOFIRM(

C-421

TIMAVIT )TECNOFIRM(

C-422

TONICOMPETITION PLUS )TROPMED(

N-acétylglucosamine, glucosamine HCL,
chondroitine sulfate sodique, vitamine C

الكالب

Propionate de calcium et vitamine D3

الدواجن

Sorbitol, chlorure de choline, bétaine, de
méthionine

، االبقار، االبقار الحلوب،  االرانب، الدواجن
 االغنام و الخيول، صغار الماعز، الخرفان

Vitamines, oligo-éléments et hydroxyanalogue de méthionine

، االبقار، االبقار الحلوب، االرانب، الدواجن
 وصغار الماعز، الخرفان

Vitamines et oligo-éléments

الخيول

الجريدة الرسمية
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المواد الغذائية التكميلية
االسم التااري للمنتج

العنصر النشيط

صنف الحيوانات

C-423

TONISELEN )QALIAN(

Vitamine E et sélénium

C-424

TONITRAL )NUTRAL(

Vitamine C et sulfate de zinc

C-425

TURBOVIT )NEOLAIT(

Vitamines A,D3,E,C,K3,B1,B6,B12,PP, et
choline

 الدواجن، الدواجن للتوالد، الدواجن المنتجة لللحم
 االغنام و الماعز، االبقار،المنتجة للبيض

C-426

TWYDIL ELECTROLYTES POUDRE ORALE
)PAVESCO AG(

Chlorure de sodium, chlorure de potassium,
lactate de calcium, palatinose, oxyde de
magnésium

الخيول

C-427

TWYDIL VIGORADE )PAVESCO AG(

C-428

TWYDIL ELECTROLYTES PATE ORALE
)PAVESCO AG(.

C-429

TWYDIL COURSE )PAVESCO AG(.

C-430

ULTIMATE ACID )KANTERS SPECIAL
PRODUCTS B.V(

C-431

UREACTIVE 85 )MPA VETERINARY/PH
IBÉRICA(

C-432

VEGACHOL )Laboratoire du Chêne Vert(

C-433

VENTAL )NUTRAL(

C-434

VETIDRAL FLASH )AUDEVARD(

C-435

VIGEST )BOMAC LABORATORIES LTD(

C-436

VITA BLOC PLUS )TRISAL(

Vitamines )A, D3, E, K3, C, B1, B2, B6,
B12(, biotine niacine et acide folique, betacarotène, sulfate de fer, chélate cuivreux
d’acide aminés hydratés, chélate de
manganèse d'acides aminés hydraté, chélate
de zinc d’acides aminés hydratés, sélénite
de sodium et extrait d'ananas comosus
Chlorure de sodium, palatinose, chlorure de
potassium, lactate de calcium, ascorbate de
sodium, oxyde de magnésium , pectine,
gomme xanthane et vitamine C
Vitamines )A, D3, E, K3, C, B1, B2, B6,
B12(, biotine, acide nicotinique, Dpanthothénate de calcium, acide folique,
chlorure de choline, oligo-éléments, acides
aminés, oxyde de magnésium, graines de
lin, son de blé, pulpes de pomme et huile
de soja,
Acide formique, formiate d'ammonium,
chélate de cuivre, acide acétique, acide
propionique, acide lactique, chélate de zinc
et acide sorbique

Urée et acides gras d'origine végétale

Sorbitol, choline, méthionine et carnitine

الخيول

الخيول

الخيول

جميع انواع الحيوانات

االبقار الحلوب و االبقار المنتجة لللحم

 االغنام و الماعز، العجول، االبقار،الدواجن
الدواجن

Vitamine C, chlorure de sodium,
monopropylène glycol, chlorure de
potassium et chlorure de magnésium

الخيول

Vitamines du groupe B, acides aminés et
minéraux
Vitamines et oligo-éléments
Vitamines E, C, B1 et B2, sélénium et
lysine

VITA E PLUS )TRM(

C-438

VITA E SELENIUM FOR )VITAFOR NV(

C-439

VITACAL GEL )ALPHATECH(

Monopropylène glycol, glycérine, chélate
de magnésium, chlorure de magnésium et
acétate de cobalt

C-440

VITACHELAMINE H.P )COFATHIM(

Vitamines, acides aminés, oligo-éléments
et huile végétale

C-441

VIT-AL C )A.A.H.P(

Vit & Min )VET EXPERT/OBIONE(

الدواجن

Vitamine C, iodure de potassium et sulfate
de manganèse

C-437

C-442

 الماعز و الدواجن، االغنام،االبقار

Vitamine E et sélénium

Vitamines, minéraux et acides aminés
Phosphate tricalcique, oxyde de
magnésium, huile de soja, cire d'abeille,
zinc, manganèse, cuivre, acide folique,
biotine et vitamines )B2, B12, B6, B1, E,
B3, A, D3(

، المهر، العجول، الخرفان،الحيوانات الصغيرة
االبقار و الخيول
 الماعز و الخيول،  االغنام،االبقار
الخيول
الدواجن و المجترات

 االغنام و الماعز،االبقار
 الدواجن و االرانب،الخنازير،االبقار
جميع انواع الحيوانات

القطط و الكالب
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C-

1926

الجريدة الرسمية
المواد الغذائية التكميلية

االسم التااري للمنتج

العنصر النشيط
Vitamine A, D3, E, K3, groupe B et
vitamine C

صنف الحيوانات
 الخيول واالغنام، الماعز، االبقار،الدواجن

C-443

VITAMAX )VITAMEX(

C-444

VITAMIN B COMPLEX )TROPMED(

Vitamines B1, B2, B6, B12, B3, PP, H et K

C-445

VITAMINE E -SELENIUM & LYSINE
)FARNAM EUROPE DISTRIBUTION(

Vitamine E, L-lysine, sélénite de sodium et
chlorure de sodium

C-446

VITAMINOACIDOS )DEX IBERICA(

Vitamines A,D3,E,B1,B2,B6,B12,C,K3,
pantothenate de calcium, nicotinamide et
acides aminés

جميع انواع الحيوانات

C-447

VITAMINOACIDOS )DEXIBERICA(

Vitamine A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C,
K3, calcium panthothenate et acides
aminés

جميع انواع الحيوانات

Vitamines ) A, D3, E, PP, K3, B5, B1, B2,
B6, B12(, manganèse, zinc, fer, sélénium,
cuivre, iode, lysine, hydroxy analogue de
méthionine, acide glutamique et
magnésium

 االغنام و، الجمال، الخيول، االبقار،الدواجن
واملاعز
الماعز

الخيول

الدواجن

C-448

VITAPLUS )LABORATOIRES CHENE VERT(

C-449

VITAPODO )Laboratoire SOLUTIO(

C-450

VITAPRO HYDROL )LABORATOIRE
SOLUTIO(

C-451

VITAPRO SELENE )LABORATOIRE SOLUTIO(

C-452

VITOL 140 Oral )INTERCHEMIE WERKEN(

Vitamines A, D3 et E

 الدواجن و الخنازير، الماعز، االغنام،االبقار

C-453

VITOL-80 C Oral )INTERCHEMIE WERKEN(

Vitamines A, D3, E et C

 الدواجن و الخنازير، الماعز، االغنام،االبقار

C-454

VMD - OLIGOVIT plus)VMD(

C-455

VMD-SUPERVITAMINS )VMD(

C-456

VMD-VITAMIN AD3E 100/20/20 Oral )V.M.D(

Biotine, chélate de zinc de glycine et
vitamine B1
Chlorure de sodium, chlorure de potassium,
chlorure de magnésium, acide citrique et
propiontae de sodium
Vitamines A, E, D3, sélénite de sodium et
iodure de potassium

Vitamines A,D3,E,K3,C,B1,B2,B6,B12,
B3,B9,B5,B7, méthionine, lysine, sulfate
de sodium, chloride de potassium, sulfate
de manganèse, sulfate de zinc, sulfate de
cuivre et sulfate de fer

 الماعز و الخيول، االغنام،االبقار

الدواجن

الدواجن و المجترات

، االكباش، المهر، العجول، الخيول،االبقار
 الدواجن و الخنازير،الخرفان

Vitamines et oligo-éléments

جميع انواع الحيوانات

Vitamine A, D3 et E

جميع انواع الحيوانات

C-457

VOLAROM )BIODEVAS(

Extraits de plantes aromatiques

الدواجن

C-458

V.S.L )FARNAM EUROPE DISTRIBUTION(

Vitamine E, lysine et sélénite de sodium

الخيول

C-459

XANTEX PATE ORALE )FARNAM EUROPE
DISTRIBUTION(

Vitamines B2, B6, B12, D-panthénol,
niacinamide et DL-méthionine

الدواجن

C-460

XANTEX POUDRE )FARNAM EUROPE
DISTRIBUTION(

Vitamine C, MSM )méthyl sulfonyl
méthane(, sulfate de chondroitine, vitamine
C et sulfate de magnésium

الخيول
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الجريدة الرسمية

1927

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  679.20صادر في  18من جمادى اآلخرة  13( 1441فبراير  )2020بتحديد
قائمة املؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية املستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة واملطالبة بتقديم
برمجتها امليزانياتية متعددة السنوات للجان البرملانية املعنية.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على املرسوم رقم  2.15.426الصادر في  28من رمضان  15( 1436يوليو  )2015املتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين املالية،
كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  2املكررة منه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تحدد بامللحق املرفق بهذا القرار ،قائمة املؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية املستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات
من الدولة واملنصوص عليها في املادة  2املكررة من املرسوم املشار إليه أعاله رقم .2.15.426
املادة الثانية
ينسخ قرار وزير االقتصاد واملالية رقم  551.18الصادر في  4جمادى اآلخرة  21( 1439فبراير  )2018بتحديد قائمة املؤسسات
العمومية واملقاوالت العمومية املستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة واملطالبة بتقديم برمجتها امليزانياتية متعددة
السنوات للجان البرملانية املعنية.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  18من جمادى اآلخرة  13( 1441فبراير .)2020
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

*
*

*

1928

الجريدة الرسمية
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ملحق بالقرار رقم  679.20الصادر يف  18من جمادى اآلخرة  13( 1441فبراير )2020
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الجريدة الرسمية

1929

1930

الجريدة الرسمية
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الجريدة الرسمية

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات رقم  853.20صادر في  7رجب 1441
( 2مارس  )2020يتعلق باملنع املؤقت لصيد خيار البحر 
( )Holuthuria spوجمعه باملياه البحرية املغربية.
وزيرالفالحةوالصيدالبحريوالتنميةالقرويةواملياهوالغابات،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر
في  27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه وال سيما الفصل  6منه؛
وبعد استطالع رأي املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛
وبعد استشارة غرف الصيد البحري،
قرر ما يلي :
املادة األولى

1931

يحدد الترخيص املنصوص عليه أعاله ،على الخصوص ،مدة
صالحيته واملناطق املرخص فيها بأخذ العينات ومعدات الصيد
وأدوات الجمع املستعملة وكذا كميات خيار البحر (Holuthuria
 )spاملرخص بأخذها كعينات .يشار إلى مرجع هذا الترخيص في
رخصة الصيد التي يستفيد منها املعهد الوطني للبحث في الصيد
البحري لهذا الغرض.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  7رجب  2( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :عزيزاخنوش.

يمنع صيد «خيار البحر» من صنف ( )Holuthuria spوجمعه قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  908.20صادر في
 11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتحديد محيط
باملياه البحرية املغربية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة
يحتفظ بداخله بحق استكشاف املواد املنجمية والبحث
الرسمية إلى غاية  31ديسمبر .2020
عنها واستغاللها لفائدة الدولة.
املادة الثانية
استثناء من أحكام املادة األولى أعاله ،يمكن ،خالل فترة
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
املنع املنصوص عليها أعاله ،الترخيص للمعهد الوطني للبحث في
بناء على القانون رقم  33.13املتعلق باملناجم ،الصادر بتنفيذه
الصيد البحري ،لصيد خيار البحر ( )Holuthuria spوجمعه في
املياه البحرية املغربية من أجل أخذ عينات ،وذلك طبقا لبرنامجه الظهير الشريف رقم  1.15.76بتاريخ  14من رمضان 1436
(فاتح يوليو  )2015وال سيما املادة  5منه  ؛
املتعلق بالبحث العلمي.

1932

الجريدة الرسمية

وعلى القانون رقم  33.01القا�ضي بإحداث املكتب الوطني
للهيدروكاربورات واملعادن ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.03.203بتاريخ  16من رمضان  11( 1424نوفمبر  )2003؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.807الصادر في  12من رجب 1437
( 20أبريل  )2016بتطبيق أحكام القانون رقم  33.13املتعلق باملناجم
بشأن مسطرة منح السندات املنجمية ،وال سيما املادة  45منه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يحتفظ لفائدة الدولة بحق استكشاف املواد املنجمية والبحث
عنها واستغاللها داخل املحيط املحددة حدوده وفقا لإلحداثيات
الجغرافية امللحقة بهذا القرار ،مع مراعاة الحقوق املكتسبة القائمة
بهذا املحيط.
املادة الثانية
يعهد إلى املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن القيام
باستكشاف والبحث عن مادة الصخور النفطية واستغاللها وذلك
في إطار اتفاقية استكشاف وبحث واستغالل مادة الصخور النفطية
املبرمة مع الدولة ،داخل املحيط املنصوص عليه في املادة األولى أعاله
ملدة عشر سنوات قابلة للتجديد.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :عزيزرباح.

*
* *

اإلحداثيات
العالمة

األفصول ()X

الألرتوب ()Y

TA-01
TA-02
TA-03
TA-04
TA-05
TA-06

434287,530
الحد مع املحيط األطل�سي
579685,500
580107,459
558105,752
434408,990

595507,400
596528,070
الحد مع املحيط األطل�سي
637344,862
589821,091
595388,120

قرار مشترك لوزير الطاقة واملعادن والبيئة ووزير الصناعة
والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي رقم  927.20صادر في
 11من رجب  6( 1441مارس  )2020القا�ضي بإجبارية تطبيق
مواصفات قياسية مغربية متعلقة باملنتجات الفوتوضوئية
وبسخانات املاء الشمسية.
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
ووزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،
بناء على القانون رقم  47.09املتعلق بالنجاعة الطاقية ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.161بتاريخ فاتح ذي القعدة 1432
( 29سبتمبر   )2011؛
وعلى القانون رقم  12.06املتعلق بالتقييس والشهادة باملطابقة
واالعتماد ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.10.15بتاريخ
 26من صفر  11( 1431فبراير  ،)2010والسيما املادة  33منه ؛
وعلى مقرر وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
رقم  915.12الصادر في  6ربيع األول  30( 1433يناير  )2012باملصادقة
على مواصفات قياسية مغربية ؛
وعلى مقرر وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
رقم  2585.13الصادر في  27من شوال  4( 1434سبتمبر )2013
القا�ضي باملصادقة على مواصفات قياسية مغربية ؛

امللحق
اإلحداثيات
العالمة

األفصول ()X

الألرتوب ()Y

TA-01
TA-02
TA-03
TA-04
TA-05
TA-06

434287,530
الحد مع املحيط األطل�سي
579685,500
580107,459
558105,752
434408,990

595507,400
596528,070
الحد مع املحيط األطل�سي
637344,862
589821,091
595388,120

* * *
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وعلى مقرر مدير املعهد املغربي للتقييس رقم  746.15الصادر في
 14من جمادى األولى  5( 1436مارس  )2015القا�ضي باملصادقة على
مواصفات قياسية مغربية ؛
وعلى مقرر مدير املعهد املغربي للتقييس رقم  2689.15الصادر في
 4شوال  21( 1436يوليو  )2015القا�ضي باملصادقة على مواصفات
قياسية مغربية ؛
وعلى مقرر مدير املعهد املغربي للتقييس رقم  840.18الصادر في
 8رجب  26( 1439مارس  )2018القا�ضي باملصادقة على مواصفات
قياسية مغربية ؛

الجريدة الرسمية
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وعلى مقرر مدير املعهد املغربي للتقييس رقم  2332.18الصادر
في  5ذي القعدة  19( 1439يوليو  )2018القا�ضي باملصادقة على
مواصفات قياسية مغربية ؛
وعلى مقرر مدير املعهد املغربي للتقييس رقم  3652.18الصادر
في  25من ربيع األول  3( 1440ديسمبر  )2018القا�ضي باملصادقة على
مواصفات قياسية مغربية،
قررا ما يلي :
املادة األولى
تصبح املواصفات القياسية املغربية املبينة مراجعها في امللحق بهذا
()1
القرار إجبارية التطبيق.
املادة الثانية
توضع املواصفات القياسية املشار إليها في املادة األولى أعاله رهن
إشارة املعنيين باألمر باملعهد الوطني للتقييس.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
اإلمضاء  :عزيزرباح.

وزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد
األخضروالرقمي،
اإلمضاء  :موالي حفيظ العلمي.

( : )1يراجع امللحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد  6870بتاريخ  8شعبان 1441
( 2أبريل .)2020

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  1020.20صادر في                                   
 6شعبان  31( 1441مارس  )2020باتخاذ تدابير مؤقتة ضد
ارتفاع أسعارالكمامات الواقية.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة،
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116بتاريخ  2رمضان 1435
( 30يونيو  ،)2014وال سيما املادة  4منه ؛

1933

وعلى املرسوم رقم  2.14.652الصادر في  8صفر 1436
(فاتح ديسمبر  )2014بتطبيق القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ،والسيما املادة  3منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة ؛
وبعد استشارة مجلس املنافسة ؛
وبعد استطالع رأي لجنة األسعار املشتركة بين الوزارات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تنظم ،لفترة مؤقتة تحدد في ستة ( )6أشهر ،أسعار البيع القصوى
بالتقسيط للكمامات الواقية الغير منسوجة املوجهة لالستعماالت
الغير طبية التي تستجيب ملعايير املواصفة املغربية ».«NM ST 21.5.200
املادة الثانية
يحدد السعر األق�صى للبيع للعموم للكمامات املذكورة في املادة
األولى أعاله كما يلي :
 ( )2,50درهمان ونصف للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمةاملضافة بالنسبة للعلبة من  10وحدات ؛
 ( )2درهمان للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة املضافةبالنسبة للعلبة من  50وحدة.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  6شعبان  31( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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نصوص خاصة
مرسوم رقم  2.20.262صادر في  2شعبان  27( 1441مارس )2020
بتجديد مدة انتداب بعض أعضاء لجنة التقنين التابعة لهيئة
مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  64.12القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة
التأمينات واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.14.10بتاريخ  4جمادى األولى  6 ( 1435مارس  ،) 2014ال سيما
املادة  28منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.16.172الصادر في  7جمادى اآلخرة 1437
( 17مارس  )2016بتعيين أعضاء مجلس هيئة مراقبة التأمينات
واالحتياط االجتماعي وأعضاء لجنة التقنين ،كما وقع تغييره،
ال سيما املادتين  3و  4منه،
رسم ما يلي :
املادة األولى
طبقا ألحكام الفقرة  7من املادة  28من القانون رقم  64.12املشار
إليه أعاله ،يجدد ملدة ثالث سنوات ،انتداب أعضاء لجنة التقنين
املشار إليهم في البنود  )5و  )6من املادة  28السالفة الذكر ،املعينين
بموجب املرسوم رقم  2.16.172املشار إليه أعاله.
املادة الثانية
ينشر هذا املرسوم في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  2شعبان  27( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3848.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة  
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  11يوليو ،2019
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر : )1995
«املادة األولى -.تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة
«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«أو شهادة تعادلها :
«.........................................................................................................
« - Qualification de master dans la spécialité architecture,
 « délivrée par l’Université d’Etat technique de Voronej« Fédération de Russie - le 4 juillet 2018, assortie de la
« qualification de bachelor dans la spécialité architecture,
« délivrée par l’Université d’Etat d’architecture et de génie
»« civil de Voronej - Fédération de Russie - le 10 août 2016. 
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3922.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة  
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3923.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة  
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛

وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛

وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  11يوليو ،2019
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر : )1995
«املادة األولى -.تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة
«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«أو شهادة تعادلها :
«.........................................................................................................
« - Diplôme national d’architecte, délivré par l’Ecole
« nationale d’architecture et d’urbanisme - Université de
»« Carthage - Tunisie - le 21 juin 2017. 

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  3أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر : )1995
«املادة األولى -.تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة
«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«أو شهادة تعادلها :
«.........................................................................................................
« - Qualification d’architecture dans la spécialité
« architecture, délivrée par l’Académie russe de peinture,
« sculpture et architecture - Fédération de Russie - le
»« 6 juillet 2009. 
املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3924.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة  
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  3أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر : )1995
«املادة األولى -.تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة
«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«أو شهادة تعادلها :
«.........................................................................................................
« - Qualification master degree program subject area
« « architecture of buildings and constructions », délivrée
« par O.M. Beketov national University of urban economy
« in Kharkiv - Ukraine - le 30 juin 2017, assortie de la
« qualification of bachelor of architecture, délivrée par la
»« même université - le 24 décembre 2015. 
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3925.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة  
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  3أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر : )1995
«املادة األولى -.تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة
«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«أو شهادة تعادلها :
«.........................................................................................................
« - Titlul de arhitect in domeniul de studii arhitectura, programul
« de studii arhitectura, délivré par Facultatea de arhitectura
 »« G.M. Cantacuzino Universitatii tehnice « Gheorghe asachi 
»« din IASI - Roumanie - le 14 novembre 2018. 
املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3926.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة  
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  3أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر : )1995
«املادة األولى -.تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة
«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«أو شهادة تعادلها :
«.........................................................................................................
« - Diplôme national d’architecte, délivré par l’Ecole
« supérieure privée des sciences et d’ingénierie de
« Carthage Université privée Tunis Carthage - Tunisie - le
»« 16 décembre 2016. 
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

1937

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3927.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة  
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  11يوليو ،2019
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر : )1995
«املادة األولى -.تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة
«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«أو شهادة تعادلها :
«.........................................................................................................
« - Qualification master degree, program subject area
« « architecture and town planning », professional
« qualification « architect », délivrée par Kharkiv national
 « University of civil engineering and architecture - Ukraine« le 30 juin 2018, assortie de bachelor’s degree in the field
 « of study « architecture », délivré par la même université»« le 30 juin 2016. 
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

1938

الجريدة الرسمية

عدد 8 - 6870نابعش 8عش (( 8يربأ (2أ ((2

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3928.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة  
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3929.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة  
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  11يوليو ،2019
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر : )1995
«املادة األولى -.تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة
«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«أو شهادة تعادلها :
«.........................................................................................................
« - Qualification de master dans la spécialité « architecture »,
« délivrée par l’Université d’Etat d’architecture et de génie
« civil de Kazan - Fédération de Russie - le 5 juillet 2018,
« assortie de la qualification de bachelor dans la spécialité
« «architecture», délivrée par la même université - le
»« 6 juillet 2016. 
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛

اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  11يوليو ،2019
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر : )1995
«املادة األولى -.تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة
«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«أو شهادة تعادلها :
«.........................................................................................................
« - Diplôme de l’ESA grade 2, délivré par l’Ecole spéciale
« d’architecture - France - le 3 novembre 2015, assorti
« du diplôme d’architecte DESA (HMONP), délivré par
»« la même école - le 30 avril 2018. 
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

الجريدة الرسمية

عدد 8 - 6870نابعش 8عش (( 8يربأ (2أ ((2

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3930.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة  
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  3أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر : )1995
«املادة األولى -.تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة
«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«أو شهادة تعادلها :
«.........................................................................................................
« - Grade académique de master en architecture, à
 « finalité spécialisée, délivré par la Faculté d’architecture« Université Libre de Bruxelles - Belgique, au titre de
»« l’année académique 2014-2015. 
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

1939

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3931.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة  
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  3أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر : )1995
«املادة األولى -.تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة
«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«أو شهادة تعادلها :
«.........................................................................................................
« - Qualification master degree program subject area
« « architecture and town planning », educational
« program « architecture of buildings and constructions »,
« délivrée par Odessa State Academy of civil engineering
« and architecture - Ukraine - le 2 juillet 2018, assortie de
« bachelor’s degree in the field of study architecture,
« délivré par la même académie - Ukraine - le 1er juillet
»« 2016. 
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

1940

الجريدة الرسمية

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3932.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة  
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  3أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر : )1995
«املادة األولى -.تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة
«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«أو شهادة تعادلها :
«.........................................................................................................
« - Qualification d’architecte, dans la spécialité
« « architecture », délivrée par l’Université d’Etat de
« l’architecture et du génie civil de Kazan - Fédération de
»« Russie - le 3 juillet 2014. 
املادة الثانية

عدد 8 - 6870نابعش 8عش (( 8يربأ (2أ ((2

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3933.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة  
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  3أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر : )1995
«املادة األولى -.تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة
«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«أو شهادة تعادلها :
«.........................................................................................................
« - Qualification master degree, program subject area
« « architecture and town planning », educational
« program « architecture of buildings and constructions »,
« délivrée par O.M. Beketov national University of urban
« economy in Kharkiv - Ukraine - le 30 juin 2018, assortie
« de bachelor’s degree field of study « architecture »,
»« délivré par la même université - le 30 juin 2016. 
املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

الجريدة الرسمية
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3934.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة  
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3935.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة  
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  3أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر : )1995
«املادة األولى -.تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة
«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«أو شهادة تعادلها :
«.........................................................................................................
« - Qualification master degree, program subject area
« « architecture and town planning », professional
« qualification « architect » délivrée par Kharkiv national
 « University of civil engineering and architecture - Ukraine« le 30 juin 2018, assortie de bachelor’s degree in the field
 « of study « architecture », délivré par la même université»« le 30 juin 2016. 

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  3أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر : )1995
«املادة األولى -.تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة
«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«أو شهادة تعادلها :
«.........................................................................................................
« - Qualification master degree program subject area
« architecture and town planning educational program
« architecture of buildings and constructions,  professional
« qualification architect, délivrée par Kyiv national
« University of construction and architecture - Ukraine - le
« 30 juin 2018, assortie de bachelor’s degree specialized
« in architecture, délivré par la même université - le
»« 30 juin 2016. 
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

1942

الجريدة الرسمية

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3936.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة  
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  3أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر : )1995
«املادة األولى -.تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة
«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«أو شهادة تعادلها :
«.........................................................................................................
« - Qualification de master dans la spécialité «architecture»,
 « délivrée par l’Université d’Etat technique de Voronej« Fédération de Russie - le 4 juillet 2018, assortie
«de la  qualification de bachelor dans la spécialité
««architecture», délivrée par l’Université d’Etat
«d’achitecture et de génie  civil de Voronej - Fédération de
»«Russie - le 10 août  2016. 
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3937.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة  
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  3أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر : )1995
«املادة األولى -.تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة
«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«أو شهادة تعادلها :
«.........................................................................................................
« - Diplôme national d’architecte, délivré par l’Ecole
 « nationale d’architecture et d’urbanisme de Tunis»« Université de Carthage - Tunisie - le 25 juin 2015. 
املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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الجريدة الرسمية

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3938.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة  
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

1943

« 2017, assorti de la qualification of bachelor of
« architecture, délivrée par la même université - le 30 juin
»« 2015. 
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  11يوليو ،2019
قرر ما يلي :
املادة األولى

اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3939.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة  
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛

تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر : )1995

وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛

«املادة األولى -.تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة
«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«أو شهادة تعادلها :

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛

«.........................................................................................................
« - Master degree program subject area « architecture of
« buildings and constructions », professional qualification
« « architect », délivré par Kharkiv national University of
« civil engineering and architecture - Ukraine - le 30 juin

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  3أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر : )1995
«املادة األولى -.تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة

1944

الجريدة الرسمية
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«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«أو شهادة تعادلها :

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

« - Qualification master degree program subject area
« architecture and town planning educational program
« architecture of buildings and constructions, professional
« qualification architect, délivrée par Kyiv national
 « University of construction and architecture - Ukraine« le 30 juin 2018, assortie de bachelor’s degree field of
« study « architecture », délivré par O.M. Beketov national
« University of urban economy in Kharkiv - Ukraine - le
»« 30 juin 2016. 

وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛

«.........................................................................................................

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  27ديسمبر ،2018
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر : )1995

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  17.20صادر في  6جمادى األولى 1441
( 2يناير   )2020بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة  
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛

«املادة األولى -.تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة
«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«أو شهادة تعادلها :
«.........................................................................................................
« - Degree of master of science in emergent technologies
« and design, délivré par architectural association school
« of architecture - Royaume Uni - le 26 octobre 2015,
« assorti du degree of bachelor of architecture, délivré
« par the American University in Dubai - Emirats Arabes
« Unis, en août 2014 et d’une attestation de validation
« du complément de formation par l’Ecole nationale
»« d’architecture de Rabat.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  6جمادى األولى  2( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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الجريدة الرسمية

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

1945

قررا ما يلي :

والغابات ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 3995.19

املادة األولى

صادرفي  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر  )2019بالترخيص

يرخص لشركة «  » YACADO PECHE sarl AUاملسجلة في
السجل التجاري بالداخلة تحت رقم  ، 9133أن تقوم وفق الشروط
املحددة في اتفاقية إنشاء و استغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/081املوقعة بتاريخ  27من ربيع األول 1440
( 5ديسمبر  )2018بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية و املياه و الغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة
لتربية األحياء البحرية تسمى «  »Yacado Pêcheألجل تربية املحار
املقعر « .»Crassostrea gigas

لشركة «  » YACADO PECHE sarl AUبإنشاء واستغالل
مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « » Yacado Pêche
وبنشرمستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

املادة الثانية

بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر

تمنح هذه الرخصة ،طبقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم  ،2.08.562ملدة عشر( )10سنوات تحتسب ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،
بطلب من املستفيد منها ،وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت
على أساسها.

( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص

يجب أن يودع طلب التجديد هذا ،طبقا ملقتضيات املادة  3من
القرار املشار إليه أعاله رقم  ،1643.10لدى الوكالة الوطنية لتنمية
تربية األحياء البحرية داخل أجل أقصاه ستة ( )6أشهر قبل تاريخ
انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

في  11من جمادى اآلخرة  26( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة

املادة الثالثة

إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية

يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل 1-28
من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في
 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي تمسكه
شركة «  » YACADO PECHE sarl AUجردا ،حسب الترتيب الزمني،
وتقسيما ،حسب الصنف ،لعمليات دخول و خروج املحار املقعر
«  »Crassostrea gigasالذي تتم تربيته.

في  27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصلين  28و 1-28منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في 13من ذي الحجة 1429
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  1643.10الصادر

االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره و تتميمه ،و ال سيما املادة  3منه ؛
وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية

املادة الرابعة

املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية كما

يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم
 2018/DOE/081املشار إليها في املادة األولى أعاله.

تم تغييره وتتميمه ؛
واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية

املادة الخامسة

رقم  2018/DOE/081املوقعة بتاريخ  27من ربيع األول 1440

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

( 5ديسمبر  )2018بين شركة « » YACADO PECHE sarl AU  ووزير

وحرر بالرباط في  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر .)2019
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق
عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

*
*

*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

1946

الجريدة الرسمية
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و املياه و الغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة رقم  3995.19الصادر في  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر  )2019بالترخيص لشركة « » YACADO PECHE sarl AU
بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «  »   Yacado Pêcheو بنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها 
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «  »  Yacado Pêcheرقم 2018 /DOE/081
املوقعة بتاريخ  27من ربيع األول  5( 1440ديسمبر  )2018بين شركة «» YACADO PECHE sarl AU
ووزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية واملياه والغابات
ا

(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد

شركة «  » YACADO PECHE sarl AUالكائن مقرها بحي واد الشياف ،رقم  31-الداخلة

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

على مستوى خليج الداخلة إقليم واد الذهب

املساحة

هكتاران ()2

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

الحدود
B1

خط العرض
''23°50'50.3347شماال

خط الطول
'' 15°49'23.2536غربا

B2
B3
B4

''23°50’54.7771شماال
'' 23°50'57.1506شماال
'' 23°50’52.7082شماال

'' 15°49'28.4146غربا
'' 15°49'25.9997غربا
'' 15°49'20.8384غربا

منطقة حماية

منطقة عرضها عشرة ( )10أمتارتحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.

اإلشارات في البحر

ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

تربية املحاراملقعر« »Crassostrea gigas

التقنية املستعملة

استخدام الجيوب فوق طاوالت

وسائل االستغالل

سفن الخدمة

املراقبة و التتبع التقني و العلمي

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

املراقبة البيئية

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة

تدبيرالنفايات

الطمر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم  28.00املتعلق بتدبير النفايات والتخلص
منها

مبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ قار :عشرون ( )20درهما في السنة
مبلغ متغير :واحد في األلف ( )1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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الجريدة الرسمية

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 3996.19
صادر في  21من ربيع اآلخر   18( 1441ديسمبر )2019
بالترخيص لشركة «  » AGDOUL MAR sarlبإنشاء واستغالل
مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «  » Agdoul Marوبنشر 
مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

لتربية األحياء البحرية تسمى «  »Agdoul Marألجل تربية املحار
املقعر « . »Crassostrea gigas
املادة الثانية
تمنح هذه الرخصة ،طبقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم  ،2.08.562ملدة عشر( )10سنوات تحتسب ابتداء من

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر
في  27من شوال  23(1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصلين  28و 1-28منه ؛

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،
بطلب من املستفيد منها ،وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت
على أساسها.
يجب أن يودع طلب التجديد هذا ،طبقا ملقتضيات املادة  3من

وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في 13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ؛

القرار املشار إليه أعاله رقم  ،1643.10لدى الوكالة الوطنية لتنمية
تربية األحياء البحرية داخل أجل أقصاه ستة ( )6أشهر قبل تاريخ
انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26 ( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  3منه ؛

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل 1-28

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية كما
تم تغييره وتتميمه ؛

من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في
 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي
تمسكه شركة «  » AGDOUL MAR sarlجردا ،حسب الترتيب الزمني،
وتقسيما ،حسب الصنف ،لعمليات دخول و خروج املحار املقعر

واعتبارا التفاقية إنشاء و استغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/051املوقعة بتاريخ  22من جمادى األولى 1440
( 29يناير  )2019بين شركة « » AGDOUL MAR sarl  ووزير الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها
من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قررا ما يلي :
املادة األولى
يرخص لشركة «  » AGDOUL MAR sarlاملسجلة في السجل
التجاري بالداخلة تحت رقم  ، 8491أن تقوم وفق الشروط
املحددة في اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/051املوقعة بتاريخ  22من جمادى األولى 1440
( 29يناير  )2019بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة
*

1947

«  »Crassostrea gigasالذي تتم تربيته.
املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم
 2018/DOE/051املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر .)2019
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

1948

الجريدة الرسمية
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة رقم  3996.19الصادر في  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر  )2019بالترخيص لشركة « » AGDOUL MAR sarl
بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « » Agdoul Marو بنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها 
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «  »  Agdoul Marرقم 2018 /DOE/051
املوقعة بتاريخ  22من جمادى األولى  29( 1440يناير  )2019بين شركة «» AGDOUL MAR sarl
ووزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و املياه و الغابات
ا

(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد

شركة «  » AGDOUL MAR sarlالكائن مقرها بحي القسم  1زنقة معاد ابن جبل رقم  - 132الداخلة

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

على مستوى خليج الداخلة إقليم واد الذهب

املساحة

هكتاران ( 2هكتار)

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

الحدود
B1

خط العرض
''23°50'32,3شماال

خط الطول
'' 15°49'51,59غربا

B2
B3
B4

''23°50’27,85شماال
'' 23°50'25,48شماال
'' 23°50’29,93شماال

'' 15°49'46,43غربا
'' 15°49'48,85غربا
''15°49'54غربا

منطقة حماية

منطقة عرضها عشرة ( )10أمتارتحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.

اإلشارات في البحر

ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

تربية املحاراملقعر« »Crassostrea gigas

التقنية املستعملة

استخدام الجيوب فوق طاوالت

وسائل االستغالل

سفن الخدمة

املراقبة و التتبع التقني و العلمي

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

املراقبة البيئية

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة

تدبيرالنفايات

الطمر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم  28.00املتعلق بتدبير النفايات والتخلص
منها

مبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ قار :عشرون ( )20درهما في السنة
مبلغ متغير :واحد في األلف ( )1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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الجريدة الرسمية

قرارمشترك لوزيرالفالحة والصيد البحري و التنمية القروية واملياه
والغابات ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 3998.19
صادر في  21من ربيع اآلخر   18( 1441ديسمبر )2019
بالترخيص لشركة « » JAIMETCHOUJENA MAROC sarl
بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
« » Jaimetchoujena Maroc Boutelhaوبنشرمستخرج من
االتفاقية املتعلقة بها.

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة
لتربية األحياء البحرية تسمى «»Jaimetchoujena Maroc Boutelha  
ألجل تربية املحار املقعر « .»Crassostrea gigas
املادة الثانية
تمنح هذه الرخصة ،طبقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم  ،2.08.562ملدة عشر( )10سنوات تحتسب ابتداء من

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر
في  27من شوال  23(1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،والسيما الفصلين  28و 1-28منه ؛

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،
بطلب من املستفيد منها ،وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت
على أساسها.
يجب أن يودع طلب التجديد هذا ،طبقا ملقتضيات املادة  3من

وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في 13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ؛

القرار املشار إليه أعاله رقم  ،1643.10لدى الوكالة الوطنية لتنمية
تربية األحياء البحرية داخل أجل أقصاه ستة ( )6أشهر قبل تاريخ
انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26 ( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره و تتميمه ،و السيما املادة  3منه ؛

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل 1-28
من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية كما
تم تغييره و تتميمه ؛

 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي تمسكه
شركة «  » JAIMETCHOUJENA MAROC sarlجردا ،حسب الترتيب
الزمني ،وتقسيما ،حسب الصنف ،لعمليات دخول و خروج املحار
املقعر «  »Crassostrea gigasالذي تتم تربيته.

واعتبارا التفاقية إنشاء و استغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/099املوقعة بتاريخ  14من جمادى األولى 1440
( 21يناير  )2019بين شركة « » JAIMETCHOUJENA MAROC sarl
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية و املياه و الغابات
واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح االدارة،
قررا ما يلي :
املادة األولى
يرخص لشركة «  » JAIMETCHOUJENA MAROC sarlاملسجلة في
السجل التجاري باملحمدية تحت رقم  ،19241أن تقوم وفق الشروط
املحددة في اتفاقية إنشاء و استغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018 /DOE/099املوقعة بتاريخ  14من جمادى األولى 1440
( 21يناير  )2019بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد

املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم
 2018/DOE/099املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر .)2019
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

ا

*

1949

*
*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

1950

الجريدة الرسمية
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
رقم 3998.19الصادر في  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر  )2019بالترخيص لشركة »« JAIMETCHOUJENA MAROC sarl
بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « »   Jaimetchoujena Maroc Boutelha
و بنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « » Jaimetchoujena Maroc Boutelha
رقم  2018/DOE/099املوقعة بتاريخ  14جمادى األولى  21( 1440يناير  )2019بين شركة
« » JAIMETCHOUJENA MAROC sarlووزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و املياه و الغابات
(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد

شركة «  » JAIMETCHOUJENA MAROC sarlالكائن مقرها باملنطقة الصناعية الجنوب الشرقية رقم  71-املحمدية

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

على مستوى خليج الداخلة إقليم واد الذهب

املساحة

ثمانية ( )8هكتارات

الحدود الخارجية ملكان املزرعة
القطعة 1

القطعة 2

القطعة 3

القطعة 4

الحدود
B1

خط العرض
''23°50'30.1546شماال

خط الطول
'' 15°50'20.0580غربا

B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4

'' 23°50’25.7064شماال
'' 23°50'23.3354شماال
'' 23°50’27.7836شماال
'' 23°50'24.5479شماال
'' 23°50'20.0998شماال
'' 23°50'17.7292شماال
'' 23°50'22.1770شماال
'' 23°51'6.5117شماال
'' 23°51'11.0434شماال
'' 23°51'13.3740شماال
'' 23°51'8.8423شماال
'' 23°51'10.0141شماال
'' 23°51'14.5458شماال
'' 23°51'16.8768شماال
'' 23°51'12.3448شماال

'' 15°50'14.9028غربا
'' 15°50'17.3206غربا
'' 15°50'22.4758غربا
'' 15°50'13.6108غربا
''15°50'8.4559غربا
'' 15°50'10.8737غربا
'' 15°50'16.0289غربا
'' 15°50'43.8695غربا
'' 15°50'48.9379غربا
'' 15°50'46.4744غربا
'' 15°50'41.4060غربا
'' 15°50'40.1690غربا
'' 15°50'45.2375غربا
'' 15°50'42.7736غربا
'' 15°50'37.7052غربا

منطقة حماية

منطقة عرضها عشرة ( )10أمتارتحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.

اإلشارات في البحر

ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

تربية املحاراملقعر« »Grassostrea gigas

التقنية املستعملة

استخدام الجيوب فوق طاوالت

وسائل االستغالل

سفن الخدمة

املراقبة و التتبع التقني و العلمي

إدارة الصيد البحري و املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

املراقبة البيئية

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة

تدبيرالنفايات

الطمروالتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم  82.00املتعلق بتدبيرالنفايات و التخلص منها

مبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ قار :ثمانون ( )80درهما في السنة
مبلغ متغيـر :واحد في األلف ( ) 1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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الجريدة الرسمية

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 3999.19
صادرفي  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر  )2019بالترخيص
لشركة «  » MY FISHERIES sarl AUبإنشاء واستغالل
مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «  »My Fisheriesوبنشر 
مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

لتربية األحياء البحرية تسمى « » My Fisheries  ألجل تربية األصناف
البحرية اآلتية في البحر :
 املحاراملقعر«  »Crassostrea gigas؛ بوزروك/بلح البحرمن الصنفين « » Mytilus galloprovincialisو « . » Perna perna
املادة الثانية

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر
في  27من شوال  23(1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،والسيما الفصلين  28و 1-28منه؛

تمنح هذه الرخصة ،طبقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم  ،2.08.562ملدة عشر( )10سنوات تحتسب ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،
بطلب من املستفيد منها ،وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت
على أساسها.

وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في 13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه؛

يجب أن يودع طلب التجديد هذا ،طبقا ملقتضيات املادة  3من
القرار املشار إليه أعاله رقم  ،1643.10لدى الوكالة الوطنية لتنمية
تربية األحياء البحرية داخل أجل أقصاه ستة ( )6أشهر قبل تاريخ
انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26 ( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،والسيما املادة  3منه ؛

املادة الثالثة

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية كما
تم تغييره و تتميمه؛

يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل 1-28
من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في
 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي تمسكه
شركة «  » MY FISHERIES sarl AUجردا ،حسب الترتيب الزمني،
وتقسيما ،حسب الصنف ،لعمليات دخول و خروج املحار املقعر
«  » Crassostrea gigasوبوزروك/بلح البحر من الصنفين
«  » Mytilus galloprovincialisو «  »  Perna perna  الذي تتم تربيتهما.

واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء
البحرية رقم  2019/SMA/015املوقعة بتاريخ  19من شعبان 1440
( 25أبريل  )2019بين شركة «  » MY FISHERIES sarl AUووزير
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق
عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قررا ما يلي :
املادة األولى

املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم
 2019/SMA/015املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة

يرخص لشركة «  » MY FISHERIES sarl AUاملسجلة في
السجل التجاري بإنزكان تحت رقم  ،17799أن تقوم وفق الشروط
املحددة في اتفاقية إنشاء و استغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2019/SMA/015املوقعة بتاريخ  19من شعبان 1440
( 25أبريل  )2019بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية و املياه و الغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر .)2019
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

1951

*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

1952

الجريدة الرسمية
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و املياه و الغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة رقم 3999. 19الصادر في  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر  )2019بالترخيص لشركة « » MY FISHERIES sarl AU
بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « »  My Fisheries  وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها 
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « » My Fisheries
رقم  2019/SMA/015املوقعة بتاريخ  19شعبان  25( 1440أبريل  )2019بين شركة « » MY FISHERIES sarl AU
ووزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و املياه و الغابات
(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد

شركة «  » MY FISHERIES sarl AUالكائن مقرها بدواراوالد علي اوالد داحو ،تمسية ،أيت ملول -تمسية ،انزكان

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

في البحر ،عرض اميودار ،عمالة اكاديراداوتنان

املساحة

خمسة عشر( )15هكتارا

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

الحدود
B1

خط العرض
'' 30°33'54.6786شماال

خط الطول
'' 9°46'6.6551غربا

B2
B3
B4

'' 30°34'5.819شماال
''30°34'12.9104شماال
''30°34'1.7695شماال

''9°46'20.3178غربا
''9°46'12.5958غربا
''9°45'58.9331غربا

منطقة حماية
اإلشارات في البحر

منطقة عرضها خمسون ( )50مترا تحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.
ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

تربية األصناف البحرية التالية:
 املحاراملقعر« »Crassostrea gigas -بوزروك/بلح البحرمن الصنفين «  » Mytilus galloprovincialisو « » Perna perna

التقنية املستعملة

الحبال شبه السطحية

وسائل االستغالل

سفن الخدمة

املراقبة و التتبع التقني و العلمي

إدارة الصيد البحري و املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

املراقبة البيئية

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة

تدبيرالنفايات

الطمر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم  28.00املتعلق بتدبير النفايات والتخلص
منها

مبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ قار :سبعة آالف وخمسمائة ( )7.500درهم في السنة
مبلغ متغيـر :واحد في األلف ( ) 1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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الجريدة الرسمية

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 4001.19
صادر في  21من ربيع اآلخر   18( 1441ديسمبر )2019
بالترخيص لشركة  «  » DAKHLA MARCOM sarlبإنشاء
واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى   »Dakhla
«   Marcomوبنشرمستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

1953

البحري والتنمية القروية واملياه الغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة
لتربية األحياء البحرية تسمى « »Dakhla Marcom  ألجل تربية املحار
املقعر « .»Crassostrea gigas
املادة الثانية
تمنح هذه الرخصة ،طبقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم املشار

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر
في  27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،والسيما الفصلين  28و 1-28منه ؛

إليه أعاله رقم   ،2.08.562ملدة عشر( )10سنوات تحتسب  ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية  ويمكن تجديدها،
بطلب من املستفيد منها ،وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت
على أساسها.
يجب أن يودع طلب التجديد هذا ،طبقا ملقتضيات املادة  3من

وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في 13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ؛

القرار املشار إليه أعاله رقم  ،1643.10لدى الوكالة الوطنية لتنمية
تربية األحياء البحرية داخل أجل أقصاه ستة ( )6أشهر قبل تاريخ

وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26 ( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،والسيما املادة  3منه ؛

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.
املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل 1-28

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية كما
تم تغييره وتتميمه ؛

من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في
 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي
تمسكه شركة «  » DAKHLA MARCOM  sarlجردا ،حسب الترتيب
الزمني ،وتقسيما ،حسب الصنف ،لعمليات دخول و خروج املحار

واعتبارا التفاقية إنشاء و استغالل مزرعة لتربية األحياء
البحرية رقم   2018/DOE/066املوقعة بتاريخ  6ربيع اآلخر 1440
( 14ديسمبر  )2018بين شركة  «  » DAKHLA MARCOM sarl  ووزير
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق
عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

املقعر «  »Crassostrea gigasالذي تتم  تربيته.
املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم
  2018/DOE/066املشار إليها في املادة األولى أعاله.

قررا ما يلي :

املادة الخامسة

املادة األولى
يرخص لشركة «  » DAKHLA MARCOM sarlاملسجلة
في السجل التجاري بالداخلة تحت رقم  ،8605أن تقوم وفق
الشروط املحددة في اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء
البحرية رقم   2018/DOE/066املوقعة بتاريخ  6ربيع اآلخر 1440
( 14ديسمبر   )2018بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد
*

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر .)2019
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

1954

الجريدة الرسمية
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ملحق بالقرار املشترك  لوزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و املياه و الغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة رقم  4001.19الصادر في  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر  )2019بالترخيص لشركة « » DAKHLA MARCOM sarl
بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «   »   Dakhla Marcomو بنشر  مستخرج  من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « » Dakhla Marcom
رقم  2018/DOE/066الموقعة بتاريخ 6ربيع اآلخر  14( 1440ديسمبر  )2018بين شركة
«  »DAKHLA MARCOM sarlووزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات
(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد

شركة «  » DAKHLA MARCOM sarlالكائن مقرها بحي املسيرة  1زنقة أحمد الشرقاوي رقم  18صندوق البريد 495
 -الداخلة

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

على مستوى خليج الداخلة إقليم وادي الذهب

املساحة

هكتاران ( )2هكتار

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

الحدود
B1

خط العرض
'' 23°51'3.0139شماال

خط الطول
'' 15°50'47.5649غربا

B2
B3
B4

'' 23°51’7.5456شماال
'' 23°51'9.8766شماال
'' 23°51’5.3449شماال

'' 15°50'52.6333غربا
'' 15°50'50.1698غربا
'' 15°50'45.1014غربا

منطقة حماية

منطقة عرضها عشرة ( )10أمتارتحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.

اإلشارات في البحر

ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

تربية املحاراملقعر« »Crassostrea gigas

التقنية املستعملة

استخدام الجيوب فوق طاوالت

وسائل االستغالل

سفن الخدمة

املراقبة و التتبع التقني و العلمي

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

املراقبة البيئية

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة

تدبيرالنفايات

الطمر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم  28.00املتعلق بتدبير النفايات والتخلص
منها

مبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ قار :عشرون ( )20درهما في السنة
مبلغ متغيـر :واحد في األلف ( ) 1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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الجريدة الرسمية

قرارمشترك لوزيرالفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و املياه
والغابات ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم4003.19
صادر في  21من ربيع اآلخر   18( 1441ديسمبر )2019
بالترخيص لشركة « » CHTOUKA AQUACULTURE sarl AU
بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
«  » Chtouka Aquacultureوبنشر مستخرج من االتفاقية
املتعلقة بها.

البحري والتنمية القروية و املياه و الغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة
لتربية األحياء البحرية تسمى «  »Chtouka Aquacultureألجل تربية
األصناف البحرية اآلتية في البحر :
 املحاراملقعر«  »Crassostrea gigas؛ بوزروك/بلح البحرمن الصنفين « » Mytilus galloprovincialisو « . » Perna perna
املادة الثانية

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر
في  27من شوال  23(1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،والسيما الفصلين  28و 1-28منه؛

تمنح هذه الرخصة ،طبقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم   ،2.08.562ملدة عشر( )10سنوات تحتسب  ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية  ويمكن تجديدها،
بطلب من املستفيد منها ،وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت
على أساسها.

وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في 13من ذي الحجة  1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره و تتميمه؛

يجب أن يودع طلب التجديد هذا ،طبقا ملقتضيات املادة  3من
القرار املشار إليه أعاله رقم  ،1643.10لدى الوكالة الوطنية لتنمية
تربية األحياء البحرية داخل أجل أقصاه ستة ( )6أشهر قبل تاريخ
انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26 ( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،والسيما املادة  3منه ؛

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل 1-28
من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في
 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي
تمسكه شركة «  » CHTOUKA AQUACULTURE sarl AUجردا،
حسب الترتيب الزمني ،وتقسيما ،حسب الصنف ،لعمليات دخول
وخروج املحار املقعر «  »Crassostrea gigasوبوزروك/بلح البحر من
الصنفين «  »  Mytilus galloprovincialis  و  «  »  Perna perna  التي
تتم  تربيتهما.

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية كما
تم تغييره وتتميمه؛
واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2019/SMA/019املوقعة بتاريخ  14رجب  21( 1440مارس)2019
بين شركة «  »CHTOUKA AQUACULTURE sarl AUووزير الفالحة
والصيد البحري و التنمية القروية و املياه والغابات واملصادق عليها
من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،
قررا ما يلي :
املادة األولى

املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم
 2019/SMA/019املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة

يرخص لشركة «»CHTOUKA AQUACULTURE sarl AU
املسجلة في السجل التجاري بإنزكان تحت رقم  ، 17687أن تقوم وفق
الشروط املحددة في اتفاقية إنشاء و استغالل مزرعة لتربية األحياء
البحرية رقم  2019/SMA/019املوقعة بتاريخ  14رجب 1440
( 21مارس  )2019بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر .)2019
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

1955

*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

1956

الجريدة الرسمية
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ملحق بالقرار املشترك  لوزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و املياه و الغابات
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4003.19الصادر في  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر )2019
بالترخيص لشركة «  » CHTOUKA AQUACULTURE sarl AUبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية
األحياء البحرية تسمى « »  Chtouka Aquaculture  و بنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها 
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « » Chtouka Aquaculture
رقم  2019/SMA/019املوقعة بتاريخ  14من رجب  21( 1440مارس  )2019بين شركة «» CHTOUKA AQUACULTURE
ووزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و املياه و الغابات
(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد

شركة «  » CHTOUKA AQUACULTURE sarl AUالكائن مقرها بطريق سبت آيت ميلك ،بيوكرة ،شتوكة آيت باها

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

في البحر ،عرض اميودار ،عمالة اكاديراداوتنان

املساحة

خمسة عشر( )15هكتارا

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

الحدود
B1

خط العرض
'' 30°33'39.1838شماال

خط الطول
'' 9°45'47.6550غربا

B2
B3
B4

'' 30°33'50.3251شماال
'' 30°33'57.4160شماال
'' 30°33'46.2744شماال

'' 9°46'1.3166غربا
'' 9°45'53.5946غربا
'' 9°45'39.9330غربا

منطقة حماية

منطقة عرضها خمسون ( )50مترا تحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.

اإلشارات في البحر

ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

تربية األصناف البحرية التالية:
 املحاراملقعر« »Crassostrea gigas -بوزروك/بلح البحرمن الصنفين «  » Mytilus galloprovincialisو « » Perna perna

التقنية املستعملة

الحبال شبه السطحية

وسائل االستغالل

سفن الخدمة

املراقبة و التتبع التقني و العلمي

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

املراقبة البيئية

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة

تدبيرالنفايات

الطمر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم  28.00املتعلق بتدبير النفايات والتخلص
منها

مبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ قار :سبعة آالف و خمسمائة ( )7.500درهم في السنة
مبلغ متغير :واحد في األلف ( ) 1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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الجريدة الرسمية

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 4004.19
صادرفي  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر  )2019بالترخيص
لشركة «  » DAKHLA SHELLFISH sarl AUبإنشاء واستغالل
مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى« » Dakhla Shellfish
وبنشرمستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

لتربية األحياء البحرية تسمى «  » Dakhla Shellfishألجل تربية املحار
املقعر « .» Crassostrea gigas
املادة الثانية
تمنح هذه الرخصة ،طبقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم  ،2.08.562ملدة عشر ( )10سنوات تحتسب ابتداء من

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر
في  27من شوال  23(1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصلين  28و 1-28منه ؛

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،
بطلب من املستفيد منها ،وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت
على أساسها.
يجب أن يودع طلب التجديد هذا ،طبقا ملقتضيات املادة  3من

وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ؛

القرار املشار إليه أعاله رقم  ،1643.10لدى الوكالة الوطنية لتنمية
تربية األحياء البحرية داخل أجل أقصاه ستة ( )6أشهر قبل تاريخ
انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  3منه ؛

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل 1-28

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية،
كما تم تغييره وتتميمه ؛

من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في
 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي
تمسكه شركة «  » DAKHLA SHELLFISH sarl AUجردا ،حسب
الترتيب الزمني ،وتقسيما ،حسب الصنف ،لعمليات دخول وخروج

واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/067املوقعة بتاريخ  14من جمادى األولى 1440
( 21يناير  )2019بين شركة «  » DAKHLA SHELLFISH sarl AUووزير
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق
عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قررا ما يلي :
املادة األولى
يرخص لشركة «  » DAKHLA SHELLFISH sarl AUاملسجلة في
السجل التجاري بالداخلة تحت رقم  ،11367أن تقوم وفق الشروط
املحددة في اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/067املوقعة بتاريخ  14من جمادى األولى 1440
( 21يناير  )2019بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية و املياه والغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة
*

1957

املحار املقعر «  » Crassostrea gigasالذي تتم تربيته.
املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم
 2018/DOE/067املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر .)2019
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

1958

الجريدة الرسمية
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة رقم  4004.19الصادر في  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر  )2019بالترخيص
لشركة » « DAKHLA SHELLFISH sarl AU بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « » Dakhla Shellfish
وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « » Dakhla Shellfish
رقم  2018/DOE/067املوقعة بتاريخ  14من جمادى األولى  21( 1440يناير  )2019بين شركة
«  » DAKHLA SHELLFISH sarl AUووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008

اسم املستفيد

شركة «  » DAKHLA SHELLFISH sarl AUالكائن مقرها بشارع الوالء حي القسم زنقة  10عمارة رقم  - 7الداخلة

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

على مستوى خليج الداخلة ،إقليم وادي الذهب

املساحة

هكتاران ()2

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

الحدود
B1

خط العرض
'' 23°50'46.7682شماال

خط الطول
'' 15°49'26.8810غربا

B2
B3
B4

'' 23°50'51.2106شماال
'' 23°50'53.5841شماال
'' 23°50'49.1417شماال

'' 15°49'32.0419غربا
'' 15°49'29.6270غربا
'' 15°49'24.4661غربا

منطقة حماية
اإلشارات في البحر
نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

منطقة عرضها عشرة ( )10أمتارتحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.
ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية
تربية املحاراملقعر« » Crassostrea gigas

التقنية املستعملة

استخدام الجيوب فوق طاوالت

وسائل االستغالل
املراقبة و التتبع التقني و العلمي

سفن الخدمة
إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

املراقبة البيئية

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة

تدبيرالنفايات
مبلغ األتاوة املستحقة

الطمروالتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم  28.00املتعلق بتدبيرالنفايات والتخلص منها
مبلغ قار :عشرون ( )20درهما في السنة
مبلغ متغير :واحد في األلف ( )1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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الجريدة الرسمية

قرارمشترك لوزيرالفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و املياه
والغابات ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 4005.19
صادر في  21من ربيع اآلخر   18( 1441ديسمبر )2019
بالترخيص لشركة «  » DERHEM MAR sarl AUبإنشاء
واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى »Derhem
«   Marوبنشرمستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

لتربية األحياء البحرية تسمى «  » Derhem Marألجل تربية املحار
املقعر « .» Crassostrea gigas
املادة الثانية
تمنح هذه الرخصة ،طبقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم  ،2.08.562ملدة عشر( )10سنوات تحتسب ابتداء من

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية واصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر
في  27من شوال  23(1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،والسيما الفصلين  28و 1-28منه ؛

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،
بطلب من املستفيد منها ،وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت
على أساسها.
يجب أن يودع طلب التجديد هذا ،طبقا ملقتضيات املادة  3من

وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في 13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره و تتميمه ؛

القرار املشار إليه أعاله رقم  ،1643.10لدى الوكالة الوطنية لتنمية
تربية األحياء البحرية داخل أجل أقصاه ستة ( )6أشهر قبل تاريخ
انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26 ( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،والسيما املادة  3منه ؛

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل 1-28

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية كما
تم تغييره و تتميمه ؛

من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في
 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي
تمسكه شركة «  » DERHEM MAR sarl AUجردا ،حسب الترتيب
الزمني ،وتقسيما ،حسب الصنف ،لعمليات دخول املحار املقعر

واعتبارا التفاقية إنشاء و استغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/085املوقعة بتاريخ  24من جمادى األولى 1440
( 31يناير  )2019بين شركة « » DERHEM MAR sarl AU   ووزير
الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و املياه و الغابات
واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قررا ما يلي :
املادة األولى
يرخص لشركة «  » DERHEM MAR sarl AUاملسجلة في السجل
التجاري بالداخلة تحت رقم  ،621أن تقوم وفق الشروط املحددة
في اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية رقم
 2018/DOE/085املوقعة بتاريخ  24جمادى األولى 1440
( 31يناير  )2019بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية و املياه و الغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة
*

1959

«  »Crassostrea gigasالذي تتم تربيته.
املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم
 2018/DOE/085املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر .)2019
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

1960

الجريدة الرسمية
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و املياه و الغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة  رقم  4005.19الصادر في  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر  )2019بالترخيص لشركة « » DERHEM MAR sarl AU
بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «  »   Derhem Marو بنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « » Derhem Mar
رقم  2018/DOE/085املوقعة بتاريخ  24من جمادى األولى  31( 1440يناير  )2019بين شركة «» DERHEM MAR sarl AU
ووزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و املياه و الغابات
(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008

اسم املستفيد

شركة «  » DERHEM MAR sarl AUالكائن مقرها بالحي الصناعي -الداخلة

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

على مستوى خليج الداخلة إقليم واد الذهب

املساحة

عشرون ( )20هكتارا

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

الحدود
B1

خط العرض
'' 23°45'13.2750شماال

خط الطول
'' 15°48'7.3260غربا

B2
B3
B4

'' 23°45’6.9430شماال
'' 23°45'26.5399شماال
'' 23°45’31.8726شماال

'' 15°48'11.3666غربا
'' 15°48'40.3351غربا
'' 15°48'36.2941غربا

منطقة حماية

منطقة عرضها مائة ( )100مترتحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.

اإلشارات في البحر
نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

التقنية املستعملة

تربية املحاراملقعر« »Crassostrea gigas
استخدام الفوانيس املعلقة

وسائل االستغالل
املراقبة و التتبع التقني و العلمي

سفن الخدمة
إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

املراقبة البيئية

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة

تدبيرالنفايات

الطمر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم  28.00املتعلق بتدبير النفايات
والتخلص منها
مبلغ قار :مائتا ( )200درهم في السنة
مبلغ متغير :واحد في األلف ( ) 1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.

مبلغ األتاوة املستحقة
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الجريدة الرسمية

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 4006.19
صادر في  21من ربيع اآلخر   18( 1441ديسمبر )2019
بالترخيص لشركة « »ZAOUI MAR sarlبإنشاء واستغالل
مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « »Zaoui Marوبنشر 
مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

لتربية األحياء البحرية تسمى « »Zaoui Marألجل تربية املحار املقعر
».«Crassostrea gigas
املادة الثانية
تمنح هذه الرخصة ،طبقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم   ،2.08.562ملدة عشر( )10سنوات تحتسب ابتداء من

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية واصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر
في  27من شوال  23(1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،والسيما الفصلين  28و 1-28منه؛

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية  ويمكن تجديدها،
بطلب من املستفيد منها ،وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت
على أساسها.
يجب أن يودع طلب التجديد هذا ،طبقا ملقتضيات املادة  3من

وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في 13من ذي الحجة  1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره و تتميمه؛

القرار املشار إليه أعاله رقم  ،1643.10لدى الوكالة الوطنية لتنمية
تربية األحياء البحرية داخل أجل أقصاه ستة  ( )6أشهر قبل تاريخ
انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26 ( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره و تتميمه ،و السيما املادة  3منه ؛

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل  1-28من الظهير

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية  كما
تم تغييره وتتميمه؛

الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في  27من شوال 1393
( 23نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي تمسكه شركة  «ZAOUI
»  MAR sarlجردا ،حسب الترتيب الزمني ،و تقسيما ،حسب الصنف،
لعمليات دخول و خروج املحار املقعر « »Crassostrea gigasالذي تتم

واعتبارا التفاقية إنشاء و استغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/050املوقعة بتاريخ  22من جمادى األولى 1440
( 29يناير  )2019بين شركة  «    » ZAOUI MAR sarlووزير الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها
من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قررا ما يلي :
املادة األولى
يرخص لشركة « »ZAOUI MAR sarlاملسجلة في السجل
التجاري بالداخلة تحت رقم  ،8493أن تقوم وفق الشروط
املحددة في اتفاقية إنشاء و استغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/050املوقعة بتاريخ  22جمادى األولى 1440
( 29يناير    )2019بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية و املياه و الغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة
*

1961

تربيته.
املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم
 2018/DOE/050املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر .)2019
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

1962
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة رقم  4006.19الصادر في  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر  )2019بالترخيص لشركة  « »ZAOUI MAR sarlبإنشاء
واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «  »Zaoui Marوبنشر مستخرج  من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «»Zaoui Mar
رقم  2018/DOE/050املوقعة بتاريخ  22من جمادى األولى  29( 1440يناير   )2019بين شركة
« »ZAOUI MAR sarlووزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و املياه و الغابات
(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008

اسم املستفيد

شركة « »ZAOUI MAR sarlالكائن مقرها بحي موالي رشيد ،الزنقة  - 04الداخلة

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

على مستوى خليج الداخلة إقليم واد الذهب

املساحة

هكتاران ()2
الحدود
B1

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

B2
B3
B4
منطقة حماية

خط العرض
'' 23°39'3.7548شماال

خط الطول
'' 15°51'33.1826غربا

'' 23°39’0.4309شماال
'' 23°38'57.6366شماال
'' 23°39’0.9608شماال

'' 15°51'27.1163غربا
'' 15°51'28.9206غربا
'' 15°51'34.9866غربا

منطقة عرضها عشرة ( )10أمتارتحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.
ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

اإلشارات في البحر
نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

تربية املحاراملقعر«»Crassostrea gigas

التقنية املستعملة

استخدام الجيوب فوق طاوالت

وسائل االستغالل
املراقبة و التتبع التقني و العلمي

سفن الخدمة
إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

املراقبة البيئية

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة

تدبيرالنفايات

الطمر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم  28.00املتعلق بتدبير النفايات والتخلص
منها
مبلغ قار :عشرون ( )20درهما في السنة
مبلغ متغير :واحد في األلف ( ) 1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.

مبلغ األتاوة املستحقة
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قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2743.19
صادر في  10جمادى األولى  6( 1441يناير  )2020يتم بموجبه
التصريح بشغور مزرعة تربية األحياء البحرية املسماة
«.»Kiliç Morocco Seafood
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر
في  27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه وال سيما الفصل  31منه؛
وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة
 17منه ؛
وعلى القرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري ووزير
االقتصاد واملالية رقم  66.15الصادر في  29من رمضان 1436
( 16يوليو  )2015بالترخيص لشركة « Kiliç Morocco Seafood
 »sarl Auبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
« »Kiliç Morocco Seafoodوبنشر مستخرج من االتفاقية
املتعلقة بها ؛

1963

واعتبارا لخالصة املحضر املنجز بتاريخ  6مارس  2019من طرف
مندوب الصيد البحري بالجبهة الذي عاين عدم استعمال مزرعة
تربية األحياء البحرية املسماة « »Kiliç Morocco Seafoodلفترة
تفوق السنة،
قررا ما يلي :
املادة األولى
طبقا ملقتضيات الفصل  31من الظهير الشريف بمثابة قانون
املشار إليه أعاله رقم  ،1.73.255وتبعا ملحضر املعاينة املنجز بتاريخ
 6مارس  2019من قبل مندوب الصيد البحري بالجبهة ،يصرح،
ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية ،بشغور
مزرعة تربية األحياء البحرية املسماة «»Kiliç Morocco Seafood
موضوع القرار املشترك املشار إليه أعاله رقم  66.15الصادر في
 29من رمضان  16( 1436يوليو .)2015
املادة الثانية
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10جمادى األولى  6( 1441يناير .)2020
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

 1964

الجريدة الرسمية
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املحكمة الدستورية
قراررقم  103.20م.د صادرفي  17من رجب  12( 1441مارس )2020
الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
املحكمة الدستورية،

بعد اطالعها على القانون التنظيمي رقم  04.16املتعلق باملجلس
الوطني للغات والثقافة املغربية ،املحال إليها برسالة السيد رئيس
الحكومة ،املسجلة بأمانتها العامة في  17فبراير  ،2020وذلك من أجل
البت في مطابقته للدستور ؛
وبعد اطالعها على مذكرة مالحظات السيد رئيس الحكومة
املسجلة باألمانة العامة املذكورة في  28فبراير  2020؛
وبعد االطالع على باقي الوثائق املدرجة في امللف ؛
وبناء على الدستور ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91
بتاريخ  27من شعبان  29 ( 1432يوليو  ،)2011ال سيما الفصل 132
منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم  066.13املتعلق باملحكمة
الدستورية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.139بتاريخ
 16من شوال  13( 1435أغسطس  ،)2014ال سيما املادة  25منه ؛
و بعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

في إطار قراءة ثانية في  26يوليو  2019بعد تعديل بعض مواده ،ثم
بعد ذلك تداول فيه مجلس املستشارين ،ووافق عليه باإلجماع في
ُ
 31ديسمبر  ،2019ثم أحيل مجددا إلى مجلس النواب الذي صادق
عليه نهائيا في قراءة موالية في  11فبراير  2020؛
وحيث إن الفقرة األولى من الفصل  85من الدستور ،نصت على أن
التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية يتم وفق املسطرة
املشار إليها في الفصل  84الذي أقر في فقرتيه األولى واألخيرة على
أنه « يتداول مجلسا البرملان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون
بغية التوصل إلى املصادقة على نص واحد ،»...وعلى أنه «يعود ملجلس
النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه »...؛
وحيث يستفاد من هذه األحكام ،من جهة ،أن مشاريع ومقترحات
القوانين التنظيمية ،وكذا مشاريع ومقترحات التعديالت املدخلة
عليها ،التي تعد من مشموالتها ،يتعين عرضها وجوبا على كل من
مجلس النواب ومجلس املستشارين لتدارسها ومناقشتها والتصويت
عليها ،وذلك قصد التوصل بشأنها إلى املصادقة على نص واحد ،ومن
جهة أخرى ،أن كل مجلس من مجل�سي البرملان يتداول في نص مشروع
أو مقترح القانون التنظيمي الذي صوت عليه املجلس اآلخر في الصيغة
التي أحيل بها إليه ،بما في ذلك التعديالت التي تكون قد أدخلت عليه ؛
وحيث إنه ،يبين من االطالع على األعمال التحضيرية للبرملان،
بخصوص القانون التنظيمي املعروض ،أن :

حيث إن الفصل  132من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن
القوانين التنظيمية ،قبل إصدار األمر بتنفيذها ،تحال إلى املحكمة
الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور ،مما تكون معه هذه املحكمة
مختصة بالبت في مطابقة القانون التنظيمي املحال إليها للدستور ؛

 مجلس النواب أدخل خالل القراءة الثانية ،تعديال على املادة ،10التي صادق مجلسا البرملان بشأنها،على نص واحد في القراءة األولى،
إذ وافق على استبدال تسمية «الهيئة الخاصة بتنمية استعمال
اللغات األجنبية األكثر تداوال في العالم والترجمة» بتسمية
«الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات األجنبية والترجمة»،
وأن مجلس املستشارين وافق ،خالل القراءة الثانية ،على هذه
املادة بالصيغة التي أحيلت بها إليه،

حيث إنه ،يبين من الوثائق املدرجة في امللف ،أن القانون
التنظيمي املذكور ،اتخذ في شكل قانون تنظيمي ،جرى التداول
في مشروعه باملجلس الوزاري املنعقد في  26سبتمبر  ،2016طبقا
ألحكام الفصل  49من الدستور ،وأودع باألسبقية لدى مكتب
مجلس النواب في  30سبتمبر  ،2016ولم يشرع في التداول فيه من
قبل هذا املجلس ،إال بعد م�ضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه،
ووافق عليه باإلجماع في قراءة أولى ،بجلسته العامة املنعقدة في
 10يونيو  ،2019وبعد ذلك تداول فيه مجلس املستشارين ،وأدخل
تعديالت على بعض مواده ،ووافق عليه باألغلبية ،في جلسته العامة
املنعقدة في  23يوليو  ،2019ثم وافق عليه مجلس النواب باإلجماع

 مجلس النواب أدخل ،خالل القراءة الثانية ،تعديال على املادة 17التي صادق مجلسا البرملان عليها،على نص واحد في القراءة األولى،
إذ وافق على إضافة بندين إلى املادة املذكورة يتعلقان بالصالحيات
املسندة إلى «الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات األجنبية
والترجمة» ويهمان ،على التوالي «إعداد الدراسات واألبحاث
ومشاريع اآلراء الكفيلة بتطوير الترجمة بين اللغتين الرسميتين
واللغات األجنبية األكثر تداوال في العالم» و «اقتراح التدابير التي
من شأنها تعزيز حركة الترجمة» ،وأن مجلس املستشارين وافق،
في القراءة الثانية ،على البندين املذكورين بنفس الصيغة التي
أحيال بهما إليه،

أوال  :فيما يتعلق باالختصاص :

ثانيا  :فيما يتعلق باإلجراءات املتبعة إلقرار القانون التنظيمي :
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 مجلس املستشارين ،أدخل خالل القراءة الثانية ،تعديال علىاملادة  51التي صادق مجلس النواب ،بشأنها ،في قراءة ثانية،
على نص واحد ،إذ وافق على حذف أحكام الفقرتين الثالثة
واألخيرة من املادة املذكورة ،اللتين تنصان على التوالي على أنه
«يتم حل معهد الدراسات واألبحاث والتعريب املحدث باملرسوم
رقم  2.59.1965الصادر في  15من رجب  14(1379يناير ،)1960
وتنقل مجانا بصفة تلقائية املمتلكات العقارية واملنقولة املوضوعة
رهن إشارته وكذا املوارد البشرية العاملة به إلى املجلس الوطني
وذلك وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي» ،وعلى أنه «تستفيد
املوارد البشرية التي تزاول مهامها بمعهد الدراسات واألبحاث
والتعريب من نفس املقتضيات املنصوص عليها في املادة  49من
هذا القانون التنظيمي» ،وأن مجلس النواب أدخل خالل قراءة
موالية ،تعديال على نفس املادة بإعادتها إلى صيغتها التي أحيلت
بها ،في قراءة ثانية ،إلى مجلس املستشارين ؛
وحيث إنه ،ال يعتد إال بأحكام الدستور ،فيما يخص البت في
دستورية قانون تنظيمي ،سواء تعلق األمر باإلجراءات املتبعة
إلقراره ،أو بتلك املتعلقة بجوهره ؛
وحيث إن حق التعديل املكفول على السواء ألعضاء مجل�سي
البرملان وللحكومة ،طبقا للفقرة األولى من الفصل  83من الدستور،
الذي قد يكون إما باإلضافة أو الحذف أو التغيير أو التنقيح
أو التصحيح ،يجب أن يمارس في تقيد بباقي أحكام الدستور ،ال سيما
ما تتطلبه قاعدتا التداول بين املجلسين ،والتصويت النهائي الذي
خص به الفصل  84من الدستور مجلس النواب ،وأوكل إليه تقدير
إعماله ؛
وحيث إن القاعدتين الدستوريتين املشار إليهما ،تحددان ،أيضا،
نطاق ما يجوز ملجل�سي البرملان من تعديل ملقتضيات سبق أن توصال
بشأنها إلى املصادقة على نص واحد ؛
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وحيث إنه ،من جهة أخرى ،فإن مجلس النواب ،الذي يعود له
التصويت النهائي على النص املعروض ،أدخل خالل قراءة موالية،
تعديال على املادة  51بإعادتها إلى صيغتها التي أحيلت بها إلى مجلس
املستشارين ،وهي نفس الصيغة التي توصل كل من املجلسين بشأنها
إلى املصادقة على نص واحد خالل القراءة الثانية بمجلس النواب ؛
وحيث إنه ،تأسيسا على ما سبق ،تكون التعديالت السالفة الذكر،
من حيث موضوعها ،ونطاقها ،وكيفيات التداول فيها ،والتصويت
عليها ،تقيدت بالحدود الدستورية املقررة ملمارسة حق التعديل،
مما يكون معه شكل تقديم القانون التنظيمي املعروض ،وإجراءات
إعداده والتداول فيه والتصويت عليه ،مطابقا ألحكام الفصول 83
و 84و 85من الدستور ؛
ثالثا  :فيما يتعلق باملوضوع :
حيث إن الدستور نص في الفقرة األخيرة من فصله الخامس على
أنه يحدث مجلس وطني للغات والثقافة املغربية ،يحدد قانون تنظيمي
صالحياته وتركيبته وكيفيات سيره ؛
وحيث إن القانون التنظيمي املعروض على أنظار هذه املحكمة،
يتكون من  51مادة موزعة على عشرة أبواب ،يتضمن الباب األول
أحكاما عامة (املادتان 1و ،)2ويتعلق الباب الثاني بصالحيات املجلس
الوطني (املواد  )5-3والثالث بتأليف املجلس الوطني (املواد )9-6
والرابع بمؤسسات وهيئات املجلس الوطني (املواد  )17-10والخامس
بأجهزة مؤسسـات وهيئـات املجلس الوطني (املواد  )29-18والسادس
بكيفيات سير أجهزة مؤسسـات وهيئـات املجلس الوطـني (املـادة )30
والسـابع بأجهـزة املجلـس الوطـني (املواد  )35-31والثامن بكيفيات سير
املجلس الوطني (املادتان  36و )37والتاسع بالتنظيم اإلداري واملالي
للمجلـس الوطني (املواد  )44-38والعاشر يتضمن أحكاما مختلفة
وانتقالية (املواد  )51–45؛
وحيث إنه ،بعد دراسة أحكامه ،مادة مادة ؛

وحيث إنه ،يجوز ملجل�سي البرملان ،ضمن هذا النطاق ،إدخال
تعديالت على مقتضيات سبق أن توصال بشأنها إلى املصادقة على نص
واحد ،متى كانت التعديالت املذكورة تروم التقيد بأحكام الدستور،
أو مالءمة املقتضيات املصادق عليها ،أو تصحيح خطإ مادي،
أو املالءمة بين مقتضيات تشريعية معروضة على البرملان ،أو لها صلة
مباشرة بمقتضيات لم يتم بعد التوصل إلى املصادقة على نص واحد
بشأنها ؛

حيث إن املادة الثانية نصت في فقرتها األولى ،على أنه «يعتبر
املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية ،بصفته مؤسسة دستورية
وطنية مستقلة مرجعية في مجال السياسة اللغوية والثقافية ،شخصا
اعتباريا من أشخاص القانون العام ،يتمتع باالستقالل اإلداري
واملالي» ؛

وحيث إنه يبين ،من جهة ،أن التعديلين املدخلين من قبل مجلس
النواب ،خالل القراءة الثانية ،على املادتين  10و 17لهما صلة مباشرة،
من حيث موضوعهما ،بأحكام املادتين  12و 14من القانون التنظيمي
املعروض واللتين لم يتوصل املجلسان بشأنهما إلى نص واحد خالل
القراءة األولى ؛

وحيث إنه ،لئن كان الدستور ال ينص صراحة على استقالل
املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية ،على غرار مؤسسات أخرى،
فإن الفقرة األخيرة من الفصل  5من الدستور ،أسندت إلى قانون
تنظيمي تحديد صالحيات هذا املجلس ،وتركيبته وكيفيات سيره،
وأوكلت إليه على وجه الخصوص ،مهمة «حماية وتنمية اللغتين

في شأن املادة الثانية (الفقرة األولى) :
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العربية واألمازيغية ،ومختلف التعبيرات الثقافية املغربية باعتبارها
تراثا أصيال وإبداعا معاصرا» ،مما يستفاد منه أن الغاية التي من
أجلها نص الدستور على إحداث املجلس املذكور ،يتوقف تحقيقها،
على توفره على استقالل مؤسساتي ،يعود للمشرع تحديد مداه
وشروطه ؛
وحيث إنه يبين من االطالع على أحكام القانون التنظيمي
املعروض ،أن املشرع اختار ،استنادا إلى سلطته التقديرية ،إضفاء
صفة الشخصية االعتبارية للقانون العام على املجلس املذكور،
وخوله استقالال إداريا وماليا (املادة  )2يسمح له بالنهوض ،على
أفضل وجه ،باملهام التي حددها له الدستور ،وأسند لجمعيته العامة
صالحية املصادقة على مشروع ميزانية املجلس ،وعلى مشروع
النظام األسا�سي للموارد البشرية العاملة به (املادة  ،)32وحدد أبواب
ميزانية املجلس من موارد ونفقات (املادة  ،)41وأوكل لرئيس املجلس
صفة اآلمر بقبض مداخيل املجلس وصرف نفقاته (املادة ،)41
وأخضعها للمراقبة القضائية واملالية املطبقة على سائر أجهزة الدولة
(املادة  ،)42مما يكون معه املشرع ،قد باشر سلطته التقديرية،
إعماال ملا يتطلبه تمكين املجلس من استقالل مؤسساتي الزم للقيام
بمهمته الدستورية ؛
وحيث إنه ،مع مراعاة ما سبق ،ليس في الفقرة األولى من هذه
املادة ما يخالف الدستور ؛
في شأن املادة الثالثة :
حيث إن املادة الثالثة من القانون التنظيمي املعروض ،حددت
املهام التي يضطلع بها املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية،
والصالحيات املسندة إليه إلنجاز املهام املذكورة ؛
وحيث إن الفقرة األولى من هذه املادة تنص على أنه « يضطلع
املجلس الوطني بمهمة اقتراح التوجهات االستراتيجية للدولة في
مجال السياسة اللغوية والثقافية ،والسهر على انسجامها وتكاملها،
والسيما ما يتعلق منها بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية
واألمازيغية وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية
املغربية ،وبتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها،
وحفظ وصون التراث الثقافي املغربي وتثمينه ،وتيسير تعلم وإتقان
اللغات األجنبية األكثر تداوال في العالم ،واملساهمة في تتبع تنفيذ هذه
التوجهات ،بتنسيق مع السلطات والهيئات املعنية ».؛
وحيث إن التشريع ،وفق القانون التنظيمي ،يتم في نطاق
املوضوعات املحددة له ،احتراما لسمو الدستور ؛
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وحيث إنه ،لئن كانت الفقرة األخيرة من الفصل  5من الدستور
أسندت إلى املجلس الوطني ،على وجه الخصوص ،مهمة «حماية
وتنمية اللغتين العربية واألمازيغية ،ومختلف التعبيرات الثقافية
املغربية باعتبارها تراثا أصيال وإبداعا معاصرا» ،فإن ذلك ال يحول،
دون إمكانية إسناد املشرع ،في نطاق سلطته التقديرية ،مهام أخرى
لهذا املجلس ،شرط ارتباطها عضويا باملهمة الدستورية املوكلة إليه،
وتقيدها بنطاق االلتزامات الدستورية للدولة في مجالي السياسة
اللغوية والثقافية ،وعدم مساس املهام املذكورة في طبيعتها ومداها،
باالختصاصات املسندة إلى مختلف السلط بموجب أحكام الدستور ؛
وحيث إن املهمة املوكولة للمجلس ،طبقا ألحكام الفقرة األولى من
املادة الثالثة املشار إليها ،ثابتة الصلة باملهمة الدستورية املسندة إليه
بمقت�ضى الفقرة األخيرة من الفصل  5من الدستور ،ومرتبطة ارتباطا
عضويا بالتزامات الدولة املتعلقة بالسياسة اللغوية والثقافية،
املقررة ،بأحكام الفقرة الخامسة من الفصل  5من الدستور،
وال تتعدى نطاق االقتراح ،والسهرعلى انسجام وتكامل السياسة
املذكورة ،واملساهمة في تتبع تنفيذ التوجهات االستراتيجية للدولة
املتعلقة بها ،والتنسيق مع السلطات والهيئات املعنية ؛
وحيث إنه ،إضافة إلى ما تقدم ،فإن مهام املجلس ،على النحو الذي
وردت به في الفقرة األولى من املادة الثالثة السالف ذكرها ،راعت تنوع
مختلف التعبيرات الثقافية املغربية ،إذ أناطت باملجلس مهمة النهوض
بالثقافة الوطنية في مختلف تجلياتها ،في تالؤم وانسجام مع الفقرة
الثانية من تصدير الدستور ،التي أقرت تنوع مقومات الهوية الوطنية
املوحدة «بانصهار كل مكوناتها ،العربية-اإلسالمية ،واألمازيغية،
والصحراوية الحسانية ،والغنية بروافدها اإلفريقية واألندلسية
والعبرية واملتوسطية» ؛
وحيث إن الفقرة األخيرة من الفصل الخامس من الدستور،
أسندت تحديد صالحيات املجلس الوطني للغات والثقافة إلى قانون
تنظيمي ؛
وحيث إن الصالحيات املخولة للمجلس ،بمقت�ضى أحكام الفقرة
الثانية من املادة الثالثة املعروضة ،جاءت ،من جهة أولى ،منسجمة مع
املهمة الدستورية املوكلة إليه ،ولم تتعد ،من جهة ثانية ،نطاق إبداء
الرأي (البنود األول و 4و ،)13واالقتراح (البنود  2و 5و 6و 9و10
و ،)11والدراسة والرصد والتحليل (البنود  3و 7و 8و )12وتيسير
التشاور والحوار والتعاون بين الفاعلين في مجال التنمية اللغوية
والثقافية (البند  ،)14وال تمس باختصاص باقي السلط الدستورية
وال تتداخل مع االختصاصات املخولة ملؤسسات أوهيئات استشارية
أخرى ؛
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وحيث إن ما نصت عليه أحكام البند الثاني من الفقرة الثانية
من هذه املادة ،من تخويل املجلس صالحية «اقتراح التوجهات
االستراتيجية للسياسة اللغوية والثقافية التي سيتم اعتمادها في
مختلف مجاالت الحياة العامة» ،لم يتجاوز نطاق املهمة الدستورية
املسندة إلى املجلس ،ولم يتعده إلى التداول في التوجهات االستراتيجية
لسياسة الدولة في املجالين اللغوي والثقافي ،وهو اختصاص يعود
للمجلس الوزاري طبقا للفصل  49من الدستور ؛
وحيث إنه ،مع مراعاة هذا التفسير ،ليس في هذه املادة ما يخالف
الدستور ؛
في شأن املادتين السادسة (الفقرة األولى) و( 19الفقرة األولى) :
حيث إن الفقرتين األوليين من هاتين املادتين ،نصتا على التوالي
على أنه «يتألف املجلس الوطني ،عالوة على رئيسه الذي يعين بظهير
شريف.... ،من تسع وعشرين ( )29عضوا مع العمل على احترام مبدإ
املناصفة كما هو منصوص عليه في الفصل  19من الدستور »...وعلى
أنه « يعين بظهير شريف مدير كل مؤسسة أو هيئة من مؤسسات
املجلس الوطني وهيئاته ...مع مراعاة مبدإ املناصفة كما ورد في الفصل
 19من الدستور» ؛
وحيث إنه ،يتعين على املشرع ،وفق سلطته التقديرية ،تحديد
كيفيات إعمال الهدف الدستوري املتمثل في السعي إلى تحقيق مبدإ
املناصفة بين الرجال والنساء ،املقرر بمقت�ضى أحكام الفقرة الثانية
من الفصل  19من الدستور ،بكونه وسيلة لضمان الطابع الفعلي
للمساواة بين الجنسين ،على النحو املقرر في الفقرة األولى من الفصل
 19والفقرة الثانية من الفصل  6من الدستور ؛
وحيث إن السعي من أجل تحقيق مبدإ املناصفة ،ال ينحصر
مجال إعماله ،على املقتضيات التشريعية التي من شأنها تشجيع تكافؤ
الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف االنتخابية ،وإنما
يشمل أيضا ،سن القواعد وتحديد السبل التي من شأنها تعزيز ولوج
النساء إلى املهام العمومية غير االنتخابية ؛
وحيث إن مقتضيات الفقرتين األوليين من املادتين السالف
ذكرهما ،جاءت إلعمال هدف مقرر في الدستور ،وليس فيها ما يخالف
أحكامه ؛
في شأن املادة التاسعة ( الفقرة األولى ،املقطع األخير)
حيث إن هذه املادة تنص على أنه « تنتهي العضوية في املجلس
الوطني» « ...أو عند القيام بأعمال أو تصرفات تتنافى مع االلتزامات
املرتبطة بالعضوية في املجلس الوطني ».؛
وحيث إنه ،إذا كان من الواجبات املنوطة بالعضو في املجلس
الحرص على القيام بما تتطلبه مهمته من التزام وجدية ،فإن تحديد
األعمال والتصرفات املتنافية مع التزامات العضوية في املجلس ينبغي
أن ال تمس بالحقوق والحريات املضمونة دستوريا ؛
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وحيث إنه مع مراعاة ذلك ،ليس في هذا املقت�ضى ،ما يخالف
الدستور ؛
في شأن املادة العاشرة :
حيث إن املادة العاشرة من القانون التنظيمي املعروض تنص على أنه
« تطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من الفصل  5من الدستور ،يضم
املجلس الوطني كال من أكاديمية محمد السادس للغة العربية واملعهد
امللكي للثقافة األمازيغية .وتحدث لديه الهيئات التالية  :
– الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات
الثقافية املغربية األخرى ؛
– الهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث ؛
– الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات األجنبية والترجمة» ؛
وحيث إن إعمال التزام الدولة بالسهر على انسجام السياسة
اللغوية والثقافية الوطنية ،على النحو املنصوص عليه في الفقرة
الخامسة من الفصل  5من الدستور ،يقت�ضي ،فيما يخص هيكلة
املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية ،وجوب ضمه لكل املؤسسات
املعنية بمجاالت مهمته ،طبقا للفقرة األخيرة من الفصل  5من
الدستور ؛
وحيث إنه ،يبين من االطالع على أحكام القانون التنظيمي
املعروض ،أنها خولت صفة الشخص االعتباري للقانون العام
للمجلس الوطني وحده ،دون غيره ،من املؤسسات والهيئات املضمومة
إليه ،أو املحدثة لديه (املادة  ،)2وأقرت ،تبعا لذلك ،صفة العضوية
باملجلس ملسؤولي املؤسسات والهيئات املذكورة (البند ب ،الفقرة
الثانية من املادة  ،)6وحددت لتلك املؤسسات والهيئات ،بمقت�ضى
املواد  12و 14و 15و 16و 17اختصاصات ذات طبيعة تحضيرية
لعمل األجهزة التداولية والتنفيذية للمجلس من جمعية عامة،
ورئيس املجلس الوطني ومكتب تنسيق (املادة  ،)31وأحدثت ضمن
الهيكل املؤسساتي للمجلس ،هيكلة تنظيمية متجانسة تنطبق على
كافة مؤسسات املجلس وهيئاته (املواد  18و 19و 20و 27و 28و،)29
وأقرت مبدأ تولي مدير املؤسسة أو الهيئة املعنية مهمة تدبيرها تحت
سلطة رئيس املجلس الوطني (الفقرة الثانية من املادة  ،)19وكذا مبدأ
ممارسة جميع مؤسسات املجلس وهيئاته لالختصاصات املسندة إليها
«تحت سلطة رئيس املجلس الوطني ووفق توجيهات الجمعية العامة،
في إطار تناسق املهام املسندة إلى املجلس الوطني وتكاملها» (املادة  )21؛
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وحيث إنه ،باإلضافة إلى ما تقدم ،فإن أحكام القانون التنظيمي
املعروض منحت صفة العضوية بمكتب تنسيق أشغال املجلس
الوطني ملديري املؤسسات والهيئات التي يضمها (املادة  ،)34وأجازت
للرئيس تفويض ،تحت مسؤوليته ،جزءا من صالحياته إلى أعضاء
مكتب تنسيق أشغال املجلس أو أي مسؤول آخر باملجلس (الفقرة
األخيرة من املادة  ،)33وأناطت باملكتب املذكور تنسيق عمل
مؤسسات املجلس الوطني وهيئاته (الفقرة األولى من املادة ،)35
ونصت على تعيين رئيس املجلس الوطني مديري مؤسسات املجلس
وهيئاته آمرين بالصرف مساعدين ،كل واحد فيما يخصه (الفقرة
األخيرة من املادة  ،)41وقضت بنسخ مقتضيات النصوص املحدثة
للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،وأكاديمية محمد السادس للغة
العربية ابتداء من تاريخ تنصيب املجلس الوطني ومؤسساته وهيئاته،
ونصت على حل معهد الدراسات واألبحاث للتعريب ابتداء من نفس
التاريخ(املادة  ،)51إعماال للمتطلب الدستوري ،املتمثل في ضم كل
املؤسسات املعنية ،من حيث موضوع نشاطها ،بمجال مهام املجلس،
كيفما كانت درجة النصوص التي أحدثت بموجبها املؤسسات املذكورة،
في التراتبية القانونية ؛
وحيث إنه ،تأسيسا على ما سبق بيانه ،تكون اختيارات املشرع،
فيما يتعلق بالهيكلة املؤسساتية للمجلس ،تقيدت باملتطلب الدستوري
املتمثل في إقامة مجلس يضم كل املؤسسات املعنية باملجاالت املندرجة
ضمن مهامه ،ولم تحدث ،داخل املجلس املذكور ،هياكل قائمة
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ملؤسسات مستقلة ،وراعت املستلزمات التنظيمية واملؤسساتية
املترتبة عن إعمال مبدإ انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية،
مما تكون معه أحكام املادة العاشرة غير مخالفة للدستور ؛
لهذه األسباب :
أوال  -تصرح  :
 - 1بأن املواد ( 2الفقرة األولى) و 3و( 6الفقرة األولى) و( 9املقطع
األخير من الفقرة األولى) و 10و( 19الفقرة األولى) ،ليس فيها ما يخالف
الدستور ،مع مراعاة التفسير واملالحظات املسجلة بشأنها ؛
 - 2بأن باقي املواد مطابقة للدستور ؛
ثانيا  -تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة،
وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر املحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس
 17من رجب  12( 1441مارس .)2020
اإلمضاءات :
اسعيد إهراي.
عبد األحد الدقاق     .الحسن بوقنطار     .أحمد السالمي اإلدري�سي     .السعدية بلمير.
محمد بن عبد الصادق                        .موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.
محمد املريني           .محمد األنصاري           .ندير املومني           .محمد بن عبد الرحمان جوهري.
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1969

إعالنات وبالغات
مجلس النواب

رئيس مجلس النواب،
الحبيب املالكي

1970
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مجلس املستشارين

رئيس مجلس املستشارين،
عبد الحكيم بن شماش

ثمن النسخة بمقراملطبعة الرسمية  10 :دراهم
ثمن النسخة لدى املودعين املعتمدين  12 :درهما
تطبيق الفقرة األولى من املادة الثانية من القراراملشترك لألمين العام للحكومة ووزيراالقتصاد واملالية
رقـ ـ ــم  2477.18الص ـ ـ ــادرفي  22من محرم  2( 1440أكتوبر)2018

