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من  12صادر في  2399.18 قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم

 ( بتحديد خصائص التمور وعجين التمور التي يتم تسويقها2018يوليو  26) 1439ذي القعدة 
 

 (8553، ص 2018 أكتوبر 11بتاريخ  6716)ج ر    رقم 

 

 مية القروية والمياه والغابات،وزير الفالحة والصيد البحري والتن

 

تعلق بجودة التمور الم( 2017أكتوبر  25) 1439صفر  5صادر في ال 2.17.433بناء على المرسوم رقم 

 ،منه 5و 4وعجين التمور التي يتم تسويقها وسالمتها الصحية، السيما المادتين 

 

 

 قرر ما يلي:

 

 

في التمور وعجين التمور المنصوص  سبة الماء، ناربهذا القر   Iفي الملحق رقمتحدد، : المادة األولى

( المشار 2017أكتوبر  25) 1439صفر  5صادر في ال 2.17.433من المرسوم رقم  4عليها في المادة 

 إليه أعاله.
 

بهذا القرار، حجم التمور وطبيعة العيوب المسموح بها والنسب  IIيحدد، في الملحق رقم  :2المادة 

سالف ال 2.17.433من المرسوم رقم  5ر المعيبة المنصوص عليها في المادة المسموح بها من التمو

 .الذكر
 

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.   :3المادة 

 

 

 

 

 

 (2018 يوليو 26) 1439 ذي القعدةمن  12وحرر بالرباط، في 

 وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ عزيز أخنوش
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 مالحق
 

صادر ال 2399.18 الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقمبقرار وزير 

التي  التمور وعجين التموربتحديد خصائص  (2018يوليو  26) 1439ذي القعدة من  12في 

 يتم تسويقها

 
  Iالملحق رقم 

 في التمور وعجين التمور الماء نسبة

 المنتجات : الماء:من ى ولنسبة القصا

 التمور :أصناف 

 التي تحتوي أساسا على السكروز )سكر القصب(نواع األ 26%

 التي تحتوي أساسا على الجلوكوز والفركتوز )السكر المتحول(نواع األ 30%

 المذكورين  وعينعجين التمور المتأتي من الن 20%

 

 

  IIالملحق رقم 

لتمور بالنسبة لبها  والنسب المسموح بيعة العيوبحجم التمور وطبالنسبة لالنسب المسموح بها 

 حسب كل فئة من التمور / المعيبة

 

 العيوب المسموح بها  النسب المسموح بها

الفئة  ( I) الفئة األولى (IIالفئة الثانية )

 الممتازة

 : تمر(  حبة 100)عدد/   المطلوبةتمور ال تستجيب للخصائص  (أ

 ملقحة  تمور غير ناضجة أو غير - 1 2 4

 تمور حامضة أو فاسدة أو متعفنة - 0 1 1

 الطفيلياتبسبب تمور متضررة  - 3 8 12

ر في اللون أو التالؤم أو حروق بسبب يتمور بها بقع، أو تغي - 3 5 7

 الشمس أو شقوق في اللب

 : تمر(  حبة 100)عدد/العيوب المسموح بها بالنسبة للحجم  (ب

 زنها عن معدل الحصةالتمور التي يقل و  - 10 10 10

 : عيوب  أخرى (ج

تمور غير منزوعة النوى مختلطة مع تمور منزوعة نوى  - 2 2 2

 حبة تمر( 100)عدد/

 100تمور تنتمي ألصناف غير الصنف المبين في التلفيف )عدد/ - 5 5 5

 حبة تمر(

 المواد الغريبة )الوزن( - 1% 1% 1%

 


