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ر أكتوب 2( 1436من ذي الحجة  18في  صادر 3229.15قرار لوزير الفالحة والصيد البحري رقم 

 يبهاوتوض ومراقبتهابالمصادقة على النظام التقني المتعلق بإنتاج أغراس نخيل التمر  ) 2015

 واعتمادها.

 

 (9580ص   ،03/12/5201بتاريخ     6418  )ج ر  رقم

 
 وزير الفالحة والصيد البحري،

 

( 1969 زيوليو 25) 1389جمادى األولى  10الصادر في  1.69.169بناء على الظهير الشريف رقم 

 منه؛5و 2و 1 ولوالسيما الفص، بتنظيم إنتاج وتسويق البذور واألغراس، كما وقع تغييره

 

در الصا ،ئيةللسالمة الصحية للمنتجات الغذا بإحداث المكتب الوطنيقاضي ال 25.08على القانون رقم و

ا والسيم، (2009فبراير18) 1430صفر من  22في الصادر 01.09.20الظهير الشريف رقم بتنفيذه 

 منه؛ 2 مادةال

 

( 1977بر نتش 22) 1397شوال  8 يخاربت 863.75 وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم

رق طكذا وة في المغرب الرسمي ألنواع وأصناف النباتات القابلة للزراع فهرسبتحديد شروط إمساك ال

 منه، 3، وال سيماالفصلالمذكور فهرسالتجربة السابقة لتسجيل األصناف الجديدة في ال

 

 

 قرر ما يلي:

 

 

 هاتوضيبويصادق على النظام التقني المتعلق بإنتاج أغراس نخيل التمر ومراقبتها  :المادة األولى

 .واعتمادها، كما هو ملحق بهذا القرار

ة وعلى لغذائياالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات لى هذا النظام التقني بمصالح ويمكن االطالع ع

 الموقع االلكتروني لهذا المكتب.

 

، ال يمكن تسويق 1.69.169رقم  شار اليه أعالهالظهير الشريف الممن  5طبقا ألحكام الفصل  : 2المادة

بقرار لوزير الفالحة  قبل مؤسسات معتمدةاألغراس المنصوص عيها في المادة األولى أعاله إال من 

للمكتب  كل سنة، ننوفمبر وماي مشهري في  ،صرحتأن . ويجب على هذه المؤسسات والصيد البحري

 .بوضعية مخزوناتها من األغراس المعتمدة الوطني للسالمة الصحية للمنتجات

 

شوال  7 فـي درالصا 01.166 رقمات ينسخ قرار وزير الفالحة والتنمية القروية والمياه والغاب :3المادة 

ينها بتها وتخزبالموافقة على النظام التقني المتعلق بإنتاج أغراس النخيل ومراق (2001يناير  2) 1421

 واعتمادها.

 

 .في الجريدة الرسمية القرارهذا ينشر : 4 المادة

 
 

 ) 2015أكتوبر  2( 1436من ذي الحجة  18 الرباط، فيوحرر ب

 عزيز أخنوش، لصيد البحريوزير الفالحة وا
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 تها مراقبو نخيل التمرأغراس إنتاج ب المتعلقتقني ال امالنظ

 هاواعتماد وضيبهاتو

 
I- مقدمة 

 
يف ر الشرللظهي طبيقاطبقا لمقتضيات هذا النظام التقني ت نخيل التمر أغراسد اعتمينظم ا

ويق إنتاج وتس ظيمبتن( 1969يوليو  25) 1389جمادى األولى  10بتاريخ  1.69.169 رقم

 5تاريخ ب 1.76.472، كما وقع تغييره بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم غراسألاالبذور و

 منه. 5و 2و 1ل ووالسيما الفص 1977) سبتمبر1397 (19 شوال 

 

 القيام ائيةلمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذالتابعة ل لمصالح المختصةتولى ات

تخزين وخالل كل أطوار إنتاج  المراقبةه هذ تتمو .غراس واعتمادهاألبعمليات مراقبة ا

 .غراسألا وتسويق

 

د عهي أن ةلمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيل يمكن ،المراقبةوإلنجاز هذه 

 ونخاضعين للقان معنويين ألشخاص ذاتيين أو نخيل التمرغراس أ بعض عمليات مراقبةب

تب الوطني لمكالمدير العام ل حددهايي تلاات يفيالكوالتقنية  الشروطالخاص حسب  أوالعام 

رة م اإلشامتو .المعنية العمليات بعين االعتبار خذألامع  ،للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

بهذه ام يؤهلهم للقيالذين لألشخاص تي يمنحها في الرخصة الأعاله الشروط المذكورة  إلى

  .ياتلالعم

 
II- تعاريف 

 
 :ما يلي التقني بالمصطلحات التاليةنظام هذا الي مدلول فيراد 

 
فاكهة  إلنتاجمخصصة ال .Phoenix dactylifera Lنوع  من أغراس :نخيل التمر -

 ؛مرالت

 دنىاأل ذي المرتبةتندرج في تاكسون نباتي مغروسة نباتية  ةمجموعكل  الصنف: -

 : المعروفة، ويمكن

 كيب وراثي معين أو مجموعة معينة من تعريفها بالخصائص الناجمة عن تر

 ؛ التراكيب الوراثية

 الخصائص  بخاصية واحدة على األقل منمجموعة نباتية أخرى  كلتمييزها عن و

 ؛ سالفة الذكرال

 لقدرتها على التكاثر دون أي تغيير.   اعتبارها وحدة نظراو 

عة زراالر بتقنية لإلكثا :(organogénèse)  نسيجية بالتكوين العضويزراعة الال -

ن مبراعم خضرية  المريستيمية لتكوين ةاألنسجتقوم على تحفيز طاقات والتي  ةيجيالنس

 ؛ والتطور لتصبح غرسة مكتملة النمو بالزراعة النسيجيةلتكاثر شأنها ا
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 نتاجدة إلومع طبقا لمقتضيات هذا النظام التقني أشجار مراقبة :حضيرة أشجار األمهات  -

ختبر ة داخل الميجيزراعة النسريق الفسائل أو بإستخدام العن ط أغراس نخيل التمر

 ؛الشتالت النسيجية من أجل إنتاج  يةرزهنسجة الاأل أوفسائل لبالنسبة ل

ومعدة ة يجيلنسزراعة االفسائل أو بالب اإلكثارغرسة ناتجة عن  كل :نخيل التمرغرسة  -

 .للغرس
 

III- وضيبتالو لمراقبةا شروط  

III-1-  ةيجيسنزراعة الالب اإلكثارشروط  

ا الغرض لهذ عتمدةممختبرات من قبل التمر، حصريا،  نخيللة يجيسالنزراعة التتم يجب أن 

ت يجب على المختبراو. لمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةمن طرف ا

لوطني المكتب اد لهذا الغرض من قبل عالمدفتر التحمالت لبنود الطلب أن تستجيب صاحبة 

 لمستنداتاو  الوثائقبملف يتضمن طلب لا رفقأن ي. يجب سالمة الصحية للمنتجات الغذائيةلل

ت دفتر ته، من المطابقة لمقتضيادراس عند ،التحققالتي تمكن من المشار إليها أدناه و

 :التحمالت 

ه نيتنظيم وتصميم مبا الذي يبين عامال مهي، بما في ذلك تصموصف كامل للمختبر -

لبنية ل ، باإلضافةفي المختبر ةيجيسالنزراعة بالتكاثر الف عمليات لمختلالمخصصة 

 ؛عند اإلقتضاء الشتالت النسيجية التحتية المناسبة للتأقلم ونمو

 لجودةاتثبت  المستعملة والوثائق التي العلمية لمعداتالوسائل التقنية ولقائمة شاملة  -

 هذه الوسائل والمعدات؛المستوى التكنولوجي لو

 همؤهالتوم همكوينمستوى تتثبت التي وثائق الوكذا  موارد البشرية المتاحةقائمة ال -

 ؛(،...التكوين )الشهادات، السير الذاتية، وشهادات

 ؛ستخدميهمحدد مهام وأنشطة يهيكل تنظيمي للمختبر  -

لتتبع المختبر ونظام ا ئية داخلجرااإلطرق وال نسخة من دليل الجودة واإلجراءات -

 ؛الداخلي

 .أدناه III.5 دليل اإلجراءات المشار إليه في مقتضياتباحترام االلتزام  -
 

 إلنتاج يي الدليل اإلجرائمحددة فال مقتضياتعتمد اليعلى المختبر أن من جهة أخرى يجب 

نتجات لمكتب الوطني للسالمة الصحية للماالتي وضعها  نخيل التمرل الشتالت النسيجية

 . ويمكنضويالزراعة النسيجية بالتكوين العبكثار اإلتقنية  عملستيأن كما يجب . الغذائية

 االطالع على هذا الدليل على الموقع االلكتروني لهذا المكتب.

 

، يةلغذائالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات ل المدير العاممن طرف  عتمادم اإلسلي

نتجات للم لمكتب الوطني للسالمة الصحيةبا المختصةالمصلحة بها  ومقتعقب زيارة وذلك 

ت حمال، إذا اتضح لديها أن المختبر تتوفر فيه الشروط المحددة في دفتر التالغذائية

  المنصوص عليه أعاله. 

 

ختبر، المالتطابق داخل عدم  عند مالحظةو، للمراقبة داخل المختبرمنتظمة  تتم زيارات

 .يةلغذائنتجات المكتب الوطني للسالمة الصحية للمل المدير العاممن طرف  اإلعتماد يسحب
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 .اموا بهاقالشخص أو األشخاص الذين من طرف  للمختبرزيارة النسبة لكل ب تقريرإعداد يتم 

 

لصنف مطابقة للاواألزهار من المادة النباتية  أخذ الفسائل ةيجيسالنزراعة لاات مختبرلينبغي 

العينات خذ تأ .نيالتقا النظام من هذ IV الملحقالمحددة في  واآلفات خالية من األمراضوال

مة للسال لمكتب الوطنيبا المختصة مصلحةمن قبل الهذه المادة النباتية بعد الترخيص من 

 ،إلكثاراراحل مأثناء لتحديدها وتتبعها رقم القسمة  االتي تسند له الصحية للمنتجات الغذائية

  .هذا النظام التقنيب I الملحقالمبين في التصريح نموذج لوفقا 

 

III -2- بأصحاب المشاتل تعلقتروط ش 

 
نتاج إالراغبين في  ،معنويين ذاتيين أو اأشخاصسواء كانوا  ،أصحاب المشاتل يجب على

 : التاليةأن يستجيبوا للشروط  المعتمدة نخيل التمرأغراس  فئاتمختلف 

 أو يجيةالشتالت النس الضرورية إلنتاجالمعدات بنيات التحتية والأن يتوفروا على  -

 ؛تخزينهاو المحافظة عليهاتها ونموها وووقايصيانتها و معتمدةال األغراس

 يةنتاجإ طاقة ذاتوالولوج  ةسهلأو هما معا منشأة أو قطعة أرضية  أن يتوفروا على -

و هما أ بجذور في أكياس فسيلة 1000أو و/ شتلة نسيجية 0002 0 ال تقل على سنوية

 ؛معا

       لصنف وخالية من األمراض مطابقة ل حضيرة أشجار األمهاتعلى  أن يتوفروا -

 هذا النظام التقني؛ب IV رقم لملحقا فيالمحددة اآلفات و

لقيام اعلى  أكفاء قادرين ينأو يستفيدوا من خدمات تقني على كفاءة مهنية توفرواأن ي -

 عمليات اإلنتاج في أحسن الظروف؛جميع ب

ات هذا طبقا لمقتضي راقبةم غير نخيل التمرأغراس وتسويق  بعدم إنتاج أن يلتزموا -

س نتاج األغراإلالضيعة  في ةالمخصصجهة ال في المشتل أو في ،النظام التقني

 المعتمدة؛ 

 ؛هأدنا III.5 دليل اإلجراءات المشار إليه في  مقتضياتباحترام  أن يلتزموا -

 نخيلسبة لأرضية أو تربة خالية من األمراض الخطيرة بالن اقطعإال يستعملوا ال أن  -

 ؛ (fusarium oxysporum f.sp. albedinis) الخصوص البيوضوب ،التمر

 لبذور واألغراس.اإعتماد ب لمقتضيات المتعلقةطبقا ل عتمدينكونوا مأن ي -

 

III-3- التصريح باإلنتاجب تتعلق شروط 

 
 باإلنتاج إلى ايرسل تصريح أنمشتل صاحب يجب على كل ، نتاجاإل قبل وضع برنامج

ج لنموذاوفق  يعد لوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةالمكتب اب ختصةالمصالح الم

 : بالوثائق التاليةومرفقا  هذا النظام التقنيب II في الملحق رقم درجالم

 ؛عمل في األكياسستالتي  لتربةل البيوض فطرياتتحليل  شهادة -

ق ئوثا شأ،شهادة المنالفاتورة، ) المستعملةالمادة النباتية أصل  التي تثبتالوثائق  -

 ...(؛أخرى

المعلومات التي جميع وكذلك  ،خضع للمراقبةيي سذالالمشتل  موقع رسم بياني يحدد -

وكذا  ،استخدام نظام المعلومات الجغرافيةبما في ذلك عبر  موقعه أن تبينمن شأنها 
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 الطرق والمسالك المؤدية إلىو المسافة الكيلومتريةالمتعلقة ب المعلومات عند االقتضاء

 .المشتلمن ريبة الجماعة الق

لفة ساوثائق الغير مرفق بال أو أعاله ذكورلنموذج الما قباطي ال باإلنتاجتصريح ال يقبل أي 

 .الذكر

عن ال صو ئيةلمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذاعنية التابعة للمصالح الما تسلم

 .هذا النظام التقنييقدم وفق شروط  باإلنتاجتصريح  كل

مح أن يس، باإلنتاجصريح لتتوصله بوصل امن تاريخ  ابتداءمر، ألني باعلى المعجب ي

قبة المرابالمكلفين  لمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةن ليالتابع لألشخاص

ت منتجالمكتب الوطني للسالمة الصحية للالمؤهلين من قبل ا ولألشخاصواعتماد األغراس 

صد ق نخيل التمرأغراس مراقبة لقيام ببعض عمليات ة لرخصمتوفرين على الو الغذائية

مليات من أجل القيام بعوأماكن توضيب وتخزين األغراس، بالدخول إلى مشتله ها عتمادإ

 .النظام التقنيهذا  المراقبة المنصوص عليها في

III -4- لالعتمادالمقبولة األصناف تتعلق ب شروط 

 .Phoenix dactylifera Lنوع  من نخيل التمرس أغراو الشتالت النسيجية د إالاعتميمكن إ ال

 بالمغرب. النباتات المزروعةأصناف ونواع الرسمي أل سجلالالمسجلة بمن األصناف 
 

III-5- نظام التتبع بوضع تتعلق شروط 

اسطة إلنتاج األغراس بو أصحاب المشاتلنخيل ولل ةيجيسالنزراعة المختبرات يجب على 

 اءاتاإلجر دليلمقتضيات  وفق التتبعنظام وضع  الفسائل أو بواسطة ةيجيسالنزراعة ال

واسطة ب األغراسإلنتاج أو دليل اإلجراءات  ةيجيسالنزراعة الاألغراس بواسطة إلنتاج 

ت لمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجاامن طرف ن عديملا ، حسب الحالة،الفسائل

  .الغذائية

 

  :يليما  الشتالت النسيجيةبالنسبة إلنتاج  نظام التتبع تتضمن عملية -1

ات معلومبما في ذلك نظام ال اأخذ الفسائل منه تحديد النباتات األم التي سيتم -

 الجغرافية؛

 ؛إدخال الفسائل للمختبراريخ وت -

 ؛التكوين العضويتقنية التي تستخدم ار في المختبر ثكاإلدورات مختلف  -

 ؛ ضاءد اإلقتنع سيجيةلشتالت النل المنتجة لمختبراتلخضرية البراعم التسليم  -

 ؛ لشتالت النسيجيةل المنتجةلمختبرات داخل ااألنابيب  أغراستأقلم  -

 ؛المنتجة  المختبراتمن طرف  الشتالت النسيجيةتسليم  -

 .المغروسة المزارع تتبع -

 

 :يليما بالنسبة إلنتاج األغراس من خالل الفسائل  نظام التتبعتضمن يكما  -2

 شجارأمن أجل تكوين حضيرة  منها أخذ الفسائل تحديد النباتات األم التي سيتم -

 بما في ذلك نظام المعلومات الجغرافية؛األمهات 

 إنتاجأجل  ها منخذ مناأل التي يتم القسماتحضيرة أشجار األمهات وتحديد  -

 ؛األغراس المعتمدة
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 ؛االعتمادمن أجل  ةالمنتج قسمات األغراستحديد  -

 ؛فالحينلل األغراستسليم  -

 .المغروسة المزارع تتبع -

 

IV - تنظيم اإلنتاج 

IV -1-  ةالنباتيالمادة فئات  

 :اليةتلافئات ال نخيل التمرل ةالنباتيالمادة م ضت

 : النطالقة لالنباتيالمادة  .أ

من  ةلنباتياالمادة تتكون  الرسمي المغربي : سجلالالمسجلة ببالنسبة لألصناف الجديدة  -

من  IV الملحقالمحددة في  واآلفات ضالمطابقة للصنف والخالية من األمرااألشجار 

أخذ ت هامنو ،تحت المسؤولية المباشرة للمستنبط أو المحافظتكون و ،التقنيا النظام هذ

 ؛ يةزهرنسجة الاأل لفسائل أوا

ادة الم تتكون : المغربيالرسمي  سجلالالمسجلة ببالنسبة ألصناف المجال العام  -

 ة للصنفالمطابقمن األشجار  يةزهرجة النساألتأخذ منها الفسائل أو التي  النباتية

 ؛ النظام التقنيهذا ب IV الملحقالمحددة في  واآلفات والخالية من األمراض

 اآلفاتو مراضالمطابقة للصنف والخالية من األة النباتي: المادة األساس ةالنباتيالمادة  .ب

جيل واحد  ي فياإلكثار الخضرب تأتيةلموا النظام التقنيمن هذا  IV الملحقالمحددة في 

 ؛ ة لالنطالقالنباتيمن المادة 

آلفات وا ألمراضاالمطابقة للصنف والخالية من ة النباتيالمادة  المعتمدة: ةالنباتيالمادة  .ج

 :  تتكون منوالتي  من هذا النظام التقني IV المحددة في الملحق

 ؛ ألساسل ةالنباتيمن المادة  تأتيةمفسائل  -

 لمنحدرةا يةزهرنسجة اللأللفسائل أو لكثار في المختبر اإل من متأتيةشتالت نسيجية  -

 .النطالقأو ا ألساسل ةالنباتيالمادة من 

IV -2- إلنتاجلعامة عد قوا 

 لمستنبط أوة لالمباشرمسؤولية ال تحت المعتمدة وأ األساس أو نطالقإلل ةالنباتيالمادة توضع 

 أو القالنط)ا يةالنباتمادة لاوذلك حسب نوعية  ،صاحب المشتللأو هما معا  أو لمحافظل

 . (المعتمدة وأ األساس

 : اآلتية بياناتحمل الت المشتل بلوحاتفي  ةالنباتيالمادة  فئاتمختلف  قسماتيتم تحديد 

 ة؛النباتيالمادة  فئة -

 ؛اإلنتاجسنة والمشتل ورقم المختبر ب اتمامه الفسيلة مع أخذ خاللسند يالذي  رقم القسمة -

 ؛اسم الصنف -

 .غرستاريخ ال -

 
 ال يقلشريط بواسطة  نخيل التمرعزل األغراس عن باقي الزراعات األخرى غير يجب 

 باستمرار بواسطة التقنيات الزراعية أو المبيدات تنقيتها. ويجب (2) نيعرضه عن متر

.العشبية  
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 فئاتختلف مالحد األدنى لمسافات العزل ما بين  هذا النظام التقنيب IIIالملحق رقم يحدد 

 .نخيل التمرل ةالنباتي المادة

 
V- مراقبة اإلنتاج كيفيات 

 تصةالمخ مصالحالبها قوم تالتي  نخيل التمرأغراس الشتالت النسيجية ومراقبة  تشمل

 : ما يلي مكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةلل

 المراقبة في المشتل؛ -

 المراقبة في المختبر؛ -

 ؛لتمرنخيل ا سأغرا أوالشتالت النسيجية  وتخزين وحفظ نموالمراقبة في أماكن  -

 المعتمدة المستوردة.المادة النباتية مراقبة  -

 

V-1- المراقبة في المشتل 

 لصنفا ةمطابقوتتمثل في مراقبة  .نخيل التمر أغراس فئاتالمراقبة في المشتل جميع هم ت

حق الملي فة بينمالالنباتية تستجيب لمعايير الصحة  أنغراس التي يجب ألل والحالة الصحية

 .هذا النظام التقنيب  IVرقم

 

V-1-1-  نطالق لال ةالنباتيالمادة 

 : التالية ةتخضع أغراس االنطالق للمراقب

ترام التأكد من احو األغراس مصدرالتأكد من  وتشمل المادة النباتيةهذه  غرسقبل  -

 ؛العزل

 : كما يليتتم المراقبة  ،نتاجاإلبعد دخولها مرحلة  -

  ؛ الصنف مطابقةكذا والنباتية  الحالة الصحية من للتأكد مارثاإلخالل فترة 

  نتاج إ ديرتقو لصنفا مطابقةالنباتية و الحالة الصحية من للتأكد فسائلال إزالةقبل

  .فسائللا

V-2-1- األساس مادة 

تتم و .لفسائليرة أشجار األمهات المنتجة لضتتم مراقبة أغراس األساس من خالل مراقبة ح

 : التاليعلى النحو  ثالث زياراتبمن خالل القيام راقبة الم هذه

 ؛ التأكد من مصدر األغراس قبل غرس حضيرة أشجار األمهات وذلك من أجلمراقبة  -

 ؛ احترام العزلمراقبة و -

 : مارثمرحلة اإلحضيرة أشجار األمهات  بعد دخولمراقبة  -

  التأكد منو النباتية يةالحالة الصحالتأكد من  إلىوتهدف  نتاج الفاكهةإخالل مرحلة 

 ؛ الصنف مطابقة

  لصنفا ابقةمطمراقبة و النباتية مراقبة الحالة الصحية في وتتمثلالفسائل قبل إزالة 

 .عدد الفسائل المنتجةو
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V-1-3- المعتمدة مادةال 

 : التالية ةلمراقبل المعتمدةاألغراس والشتالت النسيجية تخضع 

أكد من وتشمل الت غراسع الشتالت النسيجية واألوضقبل والتي تكون ولى األالمراقبة  -

 احترام العزل ؛ مراقبة و غراسلشتالت النسيجية واألا مصدر

تالت الشمعدل نمو  وتشمل لنباتاتخالل مرحلة نمو اوالتي تكون ثانية الالمراقبة  -

لنمو حالة او النباتية الصحية ومراقبة الحالةمطابقة الصنف و غراسالنسيجية واأل

 ؛النباتي

و لة النموحا باتيةالن وتشمل مراقبة الحالة الصحيةتسليم القبل  والتي تكونالمراقبة الثالثة  -

 .وجودةالم غراساأل النسيجية أو الشتالتوعدد  النباتي ومطابقة الصنف
 

V-2-  في المختبرة النباتيالمادة مراقبة  

V-1-2- والمعتمدة ة لالنطالق واألساسالنباتيلمادة ا مراقبة 

جل ك من أوذل اتللمراقبة في المختبر والمعتمدةع المادة النباتية لالنطالق واألساس تخض

 البيوض.مرض  لتأكد من سالمتها منا

ة لنباتيالمادة بالنسبة لمراقبة بصفة كلية من طرف المستنبط أو المحافظ التتم يجب أن و

هذه  يجب أن تشملو النباتية لألساس.لمادة بالنسبة لمن طرف صاحب المشتل و لالنطالق

لمكتب االمصلحة المختصة بقوم تسنويا. و ةيمن المادة النبات %20على األقل المراقبة 

يقة بطر مدةلمعتوا بمراقبة المادة النباتية لألساس الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

 .عتباطيةا

V-2-2-  ة يجيزراعة النسالالمراقبة داخل مختبرات 

 راقبةمالب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية لمكتباختصة بالمصلحة المقوم ت

ر بع المشاوضع نظام التتقيام المختبرات ب أجل التأكد منمن  ةيجيسنزراعة الالمختبرات ل

من وجية لشتالت النسيالصحية ل ومن الحالة هذا النظام التقني،من أعاله  III-5في  هإلي

 التقنية المستعملة لإلكثار.

 

V-3- يل التمرأغراس نخ وتخزين الشتالت النسيجية أو المراقبة في أماكن نمو وحفظ  

من  لتأكدلو األغراس أالشتالت النسيجية أماكن نمو وحفظ وتخزين في تهدف المراقبة 

 .حفظها وتخزينهاو شروط نموها

 
V-4- المادة النباتية المعتمدة المستوردة مراقبة 

باتية ادة النالم ة المعتمدة المستوردة للمتطلبات التي تخضع لهايجب أن تستجيب المادة النباتي

 ات هذاطبقا لمقتضي ،المنتجة في المغرب (المعتمدةواألساس و النطالق)ا درجةمن نفس ال

 سجلالمسجلة بمن أصناف المستوردة لشتالت النسيجية أن تتأتى اينبغي  التقني. النظام

 لمتعلقةنظمة االقوانين واأل مقتضياتللمادة النباتية أن تستجيب هذه ا أيضا يجبالرسمي، كما 

 في المغرب. االمعمول بهعند االستيراد الصحة النباتية ب
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VI- العنونةاالعتماد و 

 القالنطابما فيها غراس ألا فئاتمختلف المراقبات على مختلف  إجراءبعد تعتمد فقط 

صفات والموا التقني النظامذا هلمقتضيات  التي تستجيبالمنتجات  ،معتمدةاألساس والو

منح عتماد إلاهذا  عنينتج و .التقني النظام هذا من Vو IVو III رقم لحقاتالمفي المحددة 

 ،راساألغأو للشتالت النسيجية  رقم القسمةو فئةالو لمشتل تبين الصنفلصاحب ا شهادة

 . وعددها ،عند االقتضاء ،حسب الحالة

 

ن أ صاحب المشتليجب على  ،جاهزة للتسويق األغراسالشتالت النسيجية أو عندما تكون 

ماد عتإ جلمن أ لمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةابالمختصة  المصلحة يخبر

 تستجيب التي واألغراسالشتالت النسيجية إال  وعنونة يمكن إعتماد وال .األغراسعنونة و

 .التقني النظامهذا  لمقتضيات

 

دد حالم ذجمطابقة للنمو عنونة ةبطاق األغراس المعتمدةأو  ت النسيجيةالشتالن تحمل يجب أ

 : لتاليةابيانات اليتضمن وأن  لمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةامن طرف 

 .فئةرقم القسمة والو الصنف

 

 ةلنسيجياللشتالت بالنسبة  حمرأو بالنسبة ألغراس األساس بيضالعنونة أ لون بطاقاتيكون 

 .األغراس المعتمدةأو 

 

 .غرسة أو شتلة نسيجيةعلى كل  هاالسالفة ذكر العنونة بطاقاتتوضع 

 

ي تب الوطنلمكبا للمصلحة المختصة ما يتبينعند ينالمناسبالعنونة  بطاقاتاإلعتماد و يسحب

 خزينتو حفظنمو و أماكنو لتلمشفي ا ةمراقب عقب ،الغذائيةللسالمة الصحية للمنتجات 

وط لشر تستجيبلم تعد غراس ألا نأ ،خالل التسويق أواألغراس أو النسيجية الشتالت 

 .التقني النظامهذا المحددة في االعتماد 

 

VII-  انتقاليةمقتضيات 

 

 نخيليجية لالنسعمليات إنتاج الشتالت  تباشر تيال الشتالت النسيجية جانتإمختبرات تتوفر 

جيب تستنسيجية الشتالت ال أنإثبات  ايكن بإمكانهلم تي وال نشر هذا النظام التقنيقبل  التمر

جنبر د 31على أجل يمتد إلى غاية ؛ أعالهIII.5 في عليها  تتبع المنصوصالتطلبات لم

 : نأ أجلمن  2017

 ؛هاع إنتاجلتتبالداخلي  هانظام كذاالمستخدمة و براعم الخضريةأو التثبت أصل الفسائل  -

للشتالت ة المطابقة الصنفيمن ي للبحث الزراعي معهد الوطنال اتمختبرلدى التأكد  يتم -

  .نفقتها وتحت مسؤوليتهاالمنتجة من طرف هذه المختبرات على  النسيجية
 

تم  ية التيلنسيجيمكن اعتماد الشتالت انتقالية المشار إليها أعاله اإل ه، خالل الفترةغير أن

 تاختبرمها الصنفية لدى بعد التأكد من مطابقت ،مصدر فسائلها وبراعمها الخضرية إثبات

ية ، وذلك على نفقة ومسؤولية منتجي الشتالت النسيجمعهد الوطني للبحث الزراعيال

 المذكورة.
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ي راعت ال ينخيل التمر التالشتالت النسيجية ل ال يمكن تسويقبعد إنصرام هذا األجل،  

 أعاله. III.5لمقتضيات المحددة في  ا

 

IIIV- مختلفة مقتضيات 

 ل التمرنخيل ينتج أو يسوق المادة النباتية المعتمدة إعتباريأو  ذاتيشخص  كليجب على 

ية ة الصحلمكتب الوطني للسالمالتابعة ل لمصالح المختصةاأن يضع رهن إشارة ، أوهما معا

 : التالية البيانات تضمني السجللمنتجات الغذائية 

 

 ؛هما معاأو رسيالم أوالمالك والمشتل  أو حسب الحالة، المختبر ،تحديد -

 ؛منتجكل صنف سم ا -

 القسمات؛ أرقام -

 ؛المادة النباتية المنتجةفئات  -

 ؛فئاتالو صنافاأل حسب األغراس المنتجة والمسوقةأو  الشتالت النسيجية عدد -

 تاريخ البيع؛ -

 اسم المشتري ومكان توجه المادة النباتية المسلمة. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 
 Iملحق رقم 

 
 خيل التمرن بإدخال فسائلنموذج التصريح 

 
أشجار رمز 

 مهاتاأل

تاريخ أخذ 

 فسائلال

تاريخ  رقم الفسيلة

اإلدخال 

 للمختبر

 مراقبمالحظات  رمز المختبر

 م.و.س.ص.م.غ
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 II ملحق رقم 

 

 )*( نخيل التمرأغراس والشتالت النسيجية  إنتاجبنموذج التصريح 

 
 لمشتلاصاحب  أوالشتالت النسيجية منتج  ............................(1)أنا الموقع أسلفه 

علق بإنتاج لمتا التقني النظامبأنني قد اطلعت على  أصرح ،(2) ...........................ب

ه لهذعده بالمبين  إخضاع إنتاجيوأطلب  ،ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها نخيل التمرأغراس 

 .اهنتائج مسبقا ني أقبلصرح أأوالمراقبة 

 

 لمادة النباتيةا قسمةرقم 

  المستعملة

 

أو  الشتالت النسيجية عدد

الخاضعة  األغراس

 للمراقبة

  فئةال

(3)  

 الصنف

    

 

 

 

 

 

 
 تاريخ                               حرر ب          

 واإلمضاءاالسم 

 

 

مكتب الوطني الب ختصةالمصلحة الم إلىالمشتل ويبعث صاحب أو الشتالت النسيجية منتج من طرف التصريح يتم مأل  )*(

 .مكان تواجد المشتلالتابع ل، للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
 

  هي: التقني نظامهذا المن  III.3للنقطة  طبقا، التصريحلهذا رافقة الوثائق الم

 

 ؛التي تستعمل في األكياس للتربةبالنسبة يوض البتتعلق بمرض تحليل شهادة  -

 ؛...(أخرىوثائق  شهادة المنشأ،الفاتورة، ) المستعملةالمادة النباتية ثبت أصل الوثائق التي ت -

موقعه  بينأن تالمعلومات التي من شأنها جميع وكذلك  ،خضع للمراقبةيي سذالالمشتل  موقع رسم بياني يحدد -

 المسافةة بالمتعلق االقتضاء المعلومات وكذا عندبما في ذلك عبر استخدام نظام المعلومات الجغرافية، 

 .المشتلمن الجماعة القريبة  الطرق والمسالك المؤدية إلىو الكيلومترية

 
 .تهوصفالموقع اسم  دديح( ت1)

  .مرلتانخيل أغراس  أوالشتالت النسيجية  حيث يتم إنتاج أوالشتالت النسيجية أو منتج  للمشتلد العنوان الدقيق ديحت (2)

 .(س أو المعتمدةاألسا) المادة النباتيةفئة  دديح( ت3)
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 IIIملحق رقم 

 اإلنتاج لعزلنيا الد مواصفاتال

  مواصفات العزل

 

 اإلنطالق ساألسا ةالمعتمد الحقل الفئات

امتر 200 أمتار 10  أمتار 10  أمتار 10   االنطالق 

امتر 200 أمتار 10  أمتار 10  أمتار 10   األساس 

 

امتر 200 أمتار 10  أمتار 10  أمتار 10   ةالمعتمد 

امتر 200 - امتر 200  امتر 200   الحقل 

 
 

 VI ملحق رقم

 
 لمادة النباتيةل المراقبة الصحيةمواصفات 

 
خيل نعلى  التي تعتبر خطيرةفات اآلو يجب أن تكون جميع فئات أغراس نخيل التمر خالية من األمراض

 التالية:األمراض وخاصة التمر 

 
 le Bayoud (Fusarium oxysporum f.sp. albedinis);  

 la pourriture du cœur (Thielaviopsis paradoxa );  

 le charançon rouge (Rynchophorus ferrugineus); 

 la cochenille blanche (Parlatoria blanchardi) ; 

 le Graphiola (Graphiola phoenicis)  (ou "Faux charbon) ;  

 le Belâat ou pourriture du bourgeon (phythophthora sp).  

 

 
 .قبل المراقبة هأعراضبدو عليها ت أوما  بمرض إصابتها مشكوك فية كل غرسة يجب إزال

  إحراق المادة النباتية المصابة. جبي جود مرض البيوضوفي حالة 
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 Vملحق رقم 

 المعتمدةشتالت النسيجية لألغراس أو ال المواصفات التقنية
 

 (2017أبريل  03بتاريخ  6557رقم  ج.ر  – (2016 ديسمبر 2) 1438 ربيع األول 2الصادر في  3392.16رقم يد البحري وزير الفالحة والص )نسخ وعوض بقرار

 

 أو الشتالت النسيجية  غراساأل ع المالحظةوموض

 نمو ة الجيد( جذور رئيسية 3)على األقل  النظام الجذري

( وريقات متصلبة 3)على األقل ثالث  - عدد األوراق

تي يقل عمرها عن الغراس لألبالنسبة 
 شهرا؛ 14

( ريشية 1)على األقل ورقة واحدة  -
التي يبلغ عمرها غراس لأل بالنسبة الشكل

 شهرا كحد أقصى. 24
 

 بدون المفتوحة جروحال

 مطابقة الحالة الصحية

 

 

 

 

 


