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 شركة وفرة للصناعة والتنمية 

 12الدورة  –مجلس اإلدارة 

 
 في النظام األساس  أغراض الشركة

د لجميع  لتصنيف الوطني لألنشطة االقتصاديّة المنبثق عن التصنيف الصناعي الدولي  وفقاً لمرتّبة   الموحَّ

 .    (ISIC4)التنقيح الرابع - األنشطة االقتصادية 

 األساس )قبل وبعد( تعديالت النظام جدول 
 نص المادة بعد التعديل 

 )وفقاً للتصنيف( 
رقم   نص المادة قبل التعديل  

 المادة 

 الصناعات التحويلية  -1
 ( 101041إنتاج اللحوم الطازجة )الكود  -
 ( 101042)الكود إنتاج اللحوم المبّردة والمجّمدة  -
بمختلف الطرق كالتجفيف والتعليب حفظ وإعداد اللحوم ومنتجاتها   -

 ( 101043)الكود 
تقطيع وتجهيز وتعبئة وتغليف اللحوم والدواجن )الكود   -

101044 ) 
 
إنتاج السجق )النقانق( والهامبورجر من اللحوم )الكود   -

101051 ) 
 ( 101053إنتاج المارتديلال من اللحوم )الكود  -
 (103014ود تقطيع وتعبئة وتغليف الفواكه والخضار  )الك -

تعبئة وحفظ البقوليّات )المطبوخة وغير المطبوخة( بالتعليب )الكود 
103021 ) 

صناعة المنتجات الغذائيّة المصنّعة من البطاطس )يشمل رقائق  -
 ( 103023الكود )البطاطس( 

صناعة الدقيق والسميد المستخلص من البطاطس )الكود   -
103024 ) 

 ( 103032)الكود تبريد وتجميد الخضروات 
 ( 103041تجفيف وتعبئة التمور وصناعة منتجاتها )الكود  -
 (103050صناعة صلصة الطماطم )الكود -
 ( 103061تحميص وتعبئة المكّسرات ) -

 ( 103062صناعة زبدة المكسرات )الكود 
 ( 103070صناعة المربى والهالميّات )الكود  -
 ( 103080صناعة المخلالت والطرشي )التخليل( )الكود  -
 (106111تعبئة وطحن القمح )الكود  -
 (106112تعبئة وطحن الذرة )الكود   -
 (106116مطاحن الحبوب )الكود  -
طار من الحبوب على شكل رقائق يشمل )كورن  فصناعة أطعمة اإل -

 ( 106160فليكس، شبس إلخ( الكود )
 ( 106161تصنيع منتفخات الذرة )الكود   -
 ( 106211الذرة )الكود  صناعة النشا من  -
 ( 106212من البطاطس )الكود  ءصناعة النشا -
  (الملتوز)صناعة الجلوكوز وشراب الجلوكوز وسكر الشعير  -

 (106230وإنتاج الجيلوتين )الكود 
 (107411صناعة المكرونة بكافة أنواعها )الكود  -
 (107412الشعيريّة بكافة أنواعها )الكود  صناعة -

تصنيع وتعليب وحفظ ومعالجة وتطوير   -1

الغذائية، وتسويقها في الداخل المواد 

 ما يلي:  والخارج، ومنها

االستفادة من الفائض الموسمي للمحاصيل  أ. 

الزراعية وخاصة سريعة التلف وتقديمها  

للمستهلك بعد معالجتها واخضاعها لدرجات 

                                              متفاوتة من خدمات التصنيع الغذائي.

االستغالل األفضل لبعض المنتجات النباتيّة ب.

والحيوانيّة الثانويّة التي يشكل حرقها والتخلص  

منها خسارة لالقتصاد الوطني مثل مخلفات 

مسالخ الدواجن والحيوانات المجتّرة وبقايا  

األسماك ومخلفاتها كاألحشاء الداخلية  

والعظام واالستفادة منها إلنتاج  والرؤوس

                                                                       أعالف حيوانيّة ذات قيمة غذائية عالية.

تصنيع بعض المنتجات الغذائيّة من خاماتها .ت

كاستخراج الزيوت النباتيّة والسكر واالستفادة 

          نحو ذلكاها بعد التصنيع كأعالف ومن بقاي

تشجيع المنتجين في القطاع الزراعي على  .ث

إدخال محاصيل زراعيّة جديدة مما سيؤدي الي  

توسيع وتنويع قاعدة اإلنتاج الزراعي بما يحقق 

                                    واحداً من أهم أهداف التنميّة الزراعيّة.  

زيادة فرص تصدير المنتجات الزراعيّة  .ج

 المحليّة 

سريعة التلف كالسلع الغذائيّة   خاصة المحاصيل

 المصنّعة أو المعالجة. 

 الثالثة 
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 (107420الكسكسي المغربيّة )الكود صناعة  -
 (107504صناعة شرائح البطاطس )الكود  -
 (107943صناعة الخل )الكود  -
 (107946صناعة الكاتشب والصلصة الحارة )الكود  -
 (108014إعداد وطحن وكبس أعالف الحيوانات )الكود  -

 
 
 

 وتشمل:الزراعة والحراجة ،  -2
زراعة الحبوب )يشمل القمح والشعير وحبوب الذرة الصفراء   -

 (11101والبيضاء .. إلخ )الكود 
 ( 11301زراعة البطاطس والبطاطا الحلوة )الكود -
 (013003النباتات بما فيها النخيل )الكود وإكثار  زراعة أنسجة -
 )تشغيل نظم الري للمشروعات الزراعيّة )الكودمشروعات الّري  -

016103 ) 
 ( 16300أنشطة محاصيل بعد الحصاد )الكود  -
 ( 16400معالجة البذور للتكاثر )الكود   -
بدون مشغل )الكود  تأجير وتشغيل معّدات الزراعة والحراجة -

773050 ) 
 

 
 

االستثمار في مجال اإلنتاج الزراعي  -4

 وإكثار البذور 

إنشاء وإدارة المزارع النباتيّة والحيوانيّة 

والخدمات المتصلة، واستصالح األراضي  

الزراعيّة واستثمارها واستئجارها وحفر اآلبار. 

والحصول على الوكاالت واالستثمار في مجال 

االستيراد والتصدير للشركة وللغير في المواد  

زراعيّة والغذائيّة والحبوب والبذور ال

واألعالف، وشراء وإكثار البذور وبيعها 

وتصنيعها، خاّصة للمواد األّوليّة المستخدمة في  

التصنيع بالشركة، وذلك لصالح الشركة  

منفردين أو بالشراكة والتعاون مع مزارعين أو  

شركات زراعيّة أخرى. وفي سبيل تحقيق ذلك 

وث والتجارب الختيار  تقوم الشركة بدعم البح

 وإكثار أفضل البذور للمنتجات الزراعيّة. 

 الثالثة 

 ، وتشمل: النقل والتخزين -3

 ( 492300النقل البري للبضائع )الكود  -

 ( 492301نقل السلع المبّردة والمجّمدة )الكود  -

 ( 521011تشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع ) -

 ( 521012السلع بصفة عاّمة )الكود خدمات شحن وتفريغ  -

 ( 521014خدمات مناولة الحاويات )الكود  -

 ( 521021مخازن المواد الغذائيّة المبّردة )الكود  -

مخازن السلع المبّردة والمثلجة )مستودعات التبريد( )الكود  

521091 ) 

التخزين في مستودعات صوامع الغالل والدقيق ومخازن األغذية   -

 (521092عيّة )الكود والمنتحات الزرا

المخازن العاّمة التي تضم محموعة متنوعة من السلع )الكود   -

521093)   

 ( 521094ة )الكود يّ مخازن الوقود والمواد الكيميائ -

 

 الثالثة  ال يوجد مقابل 
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 تجارة الجملة والتجزئة وتشمل:  -4
 (461011وكالء البيع في المواد الخام الزراعيّة )الكود  -

 ( 462013البيع بالجملة للحبوب والبذور ماعدا الشعير )الكود  -
 البيع بالجملة لألعالف واإلضافات العلفيّة غير الدوائيّة   -

 ( 462092)الكود 
 (463012البيع بالجملة للخضروات )الكود  -
 ( 463013البيع بالجملة للتمور )الكود  -
 ( 463042 البيع بالجملة لألغذية والمشروبات )الكود -
 ( 463054البيع بالجملة للبهارات ) الكود   -
 ( 463077كز التوزيع لألغذية والمشروبات )الكود امر -
)الكود   - والمحفوظة  الطازجة  والخضروات  للفواكه  بالتجزئة  البيع 

472111 ) 
 ( 472112البيع بالتجزئة للتمور )الكود  -
البيع بالتجزئة لمنتجات األلبان والبيض والزيتون والمخلالت )الكود   -

472121  ) 
 (472130البيع بالتجزئة للحوم ومنتجات اللحوم )الكود   -
 ( 472170البيع بالتجزئة للمكّسرات والبن والتوابل والعطارة )الكود    -
 (472193البيع بالتجزئة للوجبات الجاهزة المحفوظة )الكود  -
 

( أعاله والتي يقرأ عنوانها 1المادة الثالثة ) نفس
 كالتالي:

تصنيع وتعليب وحفظ ومعالجة وتطوير   -1)
المواد الغذائية، وتسويقها في الداخل 

 ( والخارج

 الثالثة 

 ، وتشمل: األنشطة العقاريّة -5
على    - البيع  وأنشطة  وتقسيمها  والعقارات  األراضي  وبيع  شراء 

 (681010الخارطة )الكود 
)الكود   - )سكنيّة(  المؤجرة  أو  المملوكة  العقارات  وتأجير  إدارة 

681021 ) 
المؤجرة )غير سكنيّة( )الكود   - المملوكة أو  العقارات  إدارة وتأجير 

681022 ) 
 

االستثمار في مجال إنشاء وتطوير  -2
 وتملك المشاريع الصناعيّة لصالح الشركة. 

 

االستثمار في مجال األراضي والعقار  -3
 ويشمل ذلك:

 شراء وبيع األراضي لصالح الشركة. -
إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو   -

 المؤجرة )السكنيّة(. 
إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو   -

 المؤجرة )غير السكنيّة(.
إدارة وصيانة وتشغيل وتملك المشاريع  -

 الصناعيّة وإنشائها لصالح الشركة. 
األنظمة المتبعة  وتمارس الشركة أنشطتها وفق

وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من  
 الجهات المختصة إن وجدت. 

 الثالثة 

 

 

 

 

   

 


