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 سبتمبر 3( 1437من ذي القعدة  29في  صادر 784.16قرار لوزير الفالحة والصيد البحري رقم 

 اعتمادها.توضيبها ومراقبتها وو بالمصادقة على النظام التقني المتعلق بإنتاج أغراس الرمان )2016
 

 (8261، ص 2016 ديسمبر 26بتاريخ     2965رقم      )ج ر

 

 (2016 سبتمبر 2) 1437 من ذي القعدة 29وحرر بالرباط، في 

  زيز أخنوش، عزير الفالحة والصيد البحريو

 

 

 ي،وزير الفالحة والصيد البحر

 

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

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

 

الصادر  للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بإحداث المكتب الوطني قاضيال 25.08على القانون رقم و

 2مادة يما الوالس ،(2009فبراير 18) 1430من صفر   22بتاريخ 1.09.20الظهير الشريف رقم بتنفيذه 

 منه ؛

 

سبتمبر  22) 1397شوال  8الصادر في  863.75 وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم

الرسمي ألنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة في المغرب وكذا  فهرس( بتحديد شروط إمساك ال1977

 منه، 3، وال سيما الفصل المذكور فهرسطرق التجربة السابقة لتسجيل األصناف الجديدة في ال

 

 قرر ما يلي:

 

 

يصادق على النظام التقني المتعلق بإنتاج أغراس الرمان ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها  المادة األولى:

 .كما هو ملحق بهذا القرار

 

ويمكن االطالع على هذا النظام التقني لدى مصالح المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 

 لى الموقع االلكتروني لهذا المكتب.وع

 

، ال يمكن تسويق 1.69.169من الظهير الشريف المشار إليه أعاله رقم  5طبقا ألحكام الفصل  :2المادة 

بقرار للوزير المكلف  معتمدة األغراس المنصوص عليها في المادة األولى أعاله إال من قبل مؤسسات

 . بالفالحة

 

بوضعية مخزوناتها من من كل سنة،  مايونوفمبر شهري  في صرح،أن ت ويجب على هذه المؤسسات

 للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.عتمدة لدى األغراس الم

 

 .في الجريدة الرسمية القرارهذا ينشر  :3المادة 
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 ملحق 

بالمصادقة على النظام  )2016سبتمبر  2( 1437من ذي القعدة  29في الصادر  784.16 رقمقرار وزير الفالحة والصيد البحري ب

 التقني المتعلق بإنتاج أغراس الرمان ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها

 عتمادهاالنظام التقني المتعلق بإنتاج أغراس الرمان ومراقبتها وتوضيبها وا
 

I- مقدمة 

 
رقم الشريف  للظهير المتخذ تطبيقاطبقا لمقتضيات هذا النظام التقني أغراس الرمان د اعتمينظم ا

إنتاج وتسويق البذور  بتنظيم( 1969يوليوز  25) 1389جمادى األولى  10 الصادر في 1.69.169

 (19 شوال 5بتاريخ  1.76.472 ، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقماألغراسو
 منه. 5و 2 ،ولاألل ووالسيما الفص 1977) سبتمبر1397

 
القيام بعمليات مراقبة  لمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةالتابعة ل لمصالح المختصةتتولى ا

 ها.وتسويقاألغراس وتخزينها خالل كل أطوار إنتاج  المراقبةهذه  وتتم .األغراس واعتمادها
 

أن يعهد ببعض عمليات  لمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةل يمكن ،المراقبةوإلنجاز هذه 
اعتباريين خاضعين للقانون العام أو الخاص حسب الشروط  ألشخاص ذاتيين أومراقبة أغراس الرمان 

، مع اآلخذ للمنتجات الغذائيةلمكتب الوطني للسالمة الصحية التقنية والكيفيات التي يحددها المدير العام ل
بعين االعتبار العمليات المعنية. وتتم اإلشارة إلى الشروط المذكورة أعاله في الرخصة التي يمنحها 

 لألشخاص الذين يؤهلهم للقيام بالعمليات المذكورة. 
 
II- تعاريف 

 
 يراد في مدلول هذا النظام التقني بالمصطلحات التالية ما يلي:

 

 المخصصة إلنتاج  الرمان ؛ Punica granatum Lمن نوع  . أشجار الرمان: -

مجموعة نباتية مغروسة تندرج في تاكسون نباتي واحد ذي المرتبة األدنى المعروفة، الصنف: كل  -
 ويمكن:

  تعريفها بالخصائص الناجمة عن تركيب وراثي معين أو مجموعة معينة من التراكيب
 الوراثية؛

 أخرى بذكر خاصية واحدة على األقل من الخصائص  تمييزها عن كل مجموعة نباتية
 السالفة الذكر؛

 لقدرتها على التكاثر دون أي تغيير.   اعتبارها وحدة نظرا 

 جزء من غصن يحتوي على عين أو أكثر يخصص إلكثار صنف معين؛عقلة:  -

عقل  ومعدة إلنتاج طبقا لمقتضيات هذا النظام التقني أشجار مراقبة حضيرة األشجار األمهات : -
 الرمان؛

 .غرسة ناتجة عن اإلكثار الخضري ومعدة للغرس كلغرسة الرمان:  -
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III-  للمراقبةقبول الشروط 

III-1- شروط تتعلق بأصحاب المشاتل 

 
 فئاتغب في إنتاج مختلف الذي ير ا،ياعتبار أو اذاتي اشخصصاحب المشتل، سواء كان يجب على 

 التالية:أن يستجيب للشروط  المعتمدة أغراس الرمان
غرسة  000 50أن يتوفر على بقعة أرضية سهلة الولوج ال تقل طاقتها اإلنتاجية السنوية عن  -

 رمان ؛
مطابقة للصنف وخالية من حضيرة األشجار األمهات على ، داخل مشتله أو ضيعته، أن يتوفر -

 هذا النظام التقني؛المرفق ب III رقم لملحقا فياألمراض المحددة 
جميع قادرين على القيام ب ينتقنيمستخدمين أو يستفيد من خدمات  ءة مهنيةعلى كفا أن يتوفر -

 عمليات اإلنتاج في أحسن الظروف؛
، في طبقا لمقتضيات هذا النظام التقنيبعدم إنتاج وتسويق أغراس الرمان غير مراقبة  أن يلتزم -

 المشتل أو في الجزء المخصص من الضيعة إلنتاج األغراس المعتمدة؛ 
تها ووقايصيانتها و األغراس المعتمدة الضرورية إلنتاجمنشآت والمعدات على ال أن يتوفر -

 ؛ تخزينهاوالصحية 
أال يستعمل إال قطعا أرضية أو تربة خالية من الخيطيات، خاصة تلك المنتمية ألنواع  -

Meloidogyne أو من العوامل الممرضة الخطيرة األخرى بالنسبة للرمان؛ 
جمادى  10 الصادر في 1.69.169رقم لظهير الشريف قتضيات اأن يكون معتمدا طبقا لم -

 .(1969يوليوز  25) 1389األولى 
 

III-2- التصريح باإلنتاجتتعلق ب شروط 

 
باإلنتاج إلى  اتصريح وجهيأن  ،يجب على كل صاحب المشتل، قبل وضع برنامجه الخاص باإلنتاج

في الملحق  بينلنموذج الماوفق  جات الغذائية يعدالمصالح المعنية بالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنت
 :، مرفوقا بالوثائق التاليةهذا النظام التقنيالمرفق ب I رقم

الخيطيات مسلمة خالل ثالثة أشهر على األكثر، قبل استعمال القطعة األرضية أو شهادة تحليل  -
 ؛ التربة

 (؛أخرىوثائق  شهادة المنشأ، الفاتورة،) المستعملةالمادة النباتية الوثائق التي تثبت أصل  -

أن المعلومات التي من شأنها جميع وكذلك  ،خضع للمراقبةيي سذالالمشتل  موقع رسم بياني يحدد -
 كذا المعلوماتموقعه بما في ذلك عبر استخدام نظام المعلومات الجغرافية، عند االقتضاء، و تبين

 المشتل.من الجماعة القريبة  ة إلىالطرق والمسالك المؤديو المسافة الكيلومتريةالمتعلقة ب

 ذكور أعاله أو غير مرفق بالوثائق السالفة الذكر.لنموذج الما قباطال ي باإلنتاجال يقبل أي تصريح 

للمصرح وصال عن كل  لمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةعنية التابعة للمصالح المتسلم ا
 .النظام التقني هذاتصريح يقدم وفق الشروط المحددة في 

، أن يسمح لمستخدمي باإلنتاجيجب على المعني باألمر، ابتداء من تاريخ توصله بوصل التصريح 
المكلفين بالمراقبة واعتماد األغراس ولألشخاص  لمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةا

المتوفرين على الرخصة المبينة و لمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةالمؤهلين من قبل ا

تخزينها للقيام ببعض عمليات إلى محالت توضيب األغراس وأعاله بالولوج إلى مشتله و Iفي النقطة 

 ها.عتمادمراقبة أغراس الرمان بغية إ
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III-3- تتعلق باألصناف المقبولة لالعتماد شروط 

الرسمي  سجلفي ال المسجل Punica granatum Lأغراس الرمان من صنف  د إالاعتميمكن إ ال

 بالمغرب. النباتات القابلة للزراعةأصناف ونواع أل
 

III-4- تنظيم اإلنتاج 

III-4-1-  ةالنباتيفئات المادة  

 :اليةتة للرمان الفئات الالنباتيتضم المادة 
لمشار ا المطابقة للصنف والخالية من األمراض النطالقل المادة النباتية: النطالقة لالنباتيالمادة  .أ

المرفق بهذا النظام التقني، والمتأتية مباشرة من عند المستنبط أو  IIIإليها في الملحق رقم 

 بالمغرب؛ النباتات المزروعةأصناف ونواع المحافظ، وذلك بعد تسجيلها في السجل الرسمي أل
المشار إليها  ضالمطابقة للصنف والخالية من األمرا المادة النباتيةاألساس: قبل  ما ةالنباتيالمادة  .ب

والمتأتية بواسطة اإلكثار الخضري في جيل واحد  المرفق بهذا النظام التقني، IIIفي الملحق رقم 

 لالنطالق؛ ةالنباتيمن المادة 
المشار إليها في  المطابقة للصنف والخالية من األمراضة النباتي: المادة األساس ةالنباتيالمادة   .ج

والمتأتية بواسطة اإلكثار الخضري في جيل واحد من  ام التقنيالمرفق بهذا النظ IIIالملحق رقم 

، وتكون أغراس حضيرة األشجار النطالقة لالنباتيأو من المادة قبل األساس  ما ةالنباتيالمادة 
 ؛االمهات 

المشار إليها في  خالية من األمراضالالمطابقة للصنف وة النباتي: المادة المعتمدة ةالنباتيالمادة  .د

المرفق بهذا النظام التقني تتكون من عقل حضيرة األشجار األمهات المخصصة  IIIقم الملحق ر

 ذات جذور منحدرة من العقل.  راسكذا أغإلنتاج أغراس معتمدة و
 

III-4-2- قواعد عامة لإلنتاج 

المباشرة تحت المسؤولية  المعتمدة أو األساس أو قبل األساس ماأو  نطالقلإل ةالنباتيتوضع المادة 
قبل  ماأو  النطالقل يةالنباتللمستنبط أو للمحافظ أو هما معا أو لصاحب المشتل، وذلك حسب فئة المادة 

 . المعتمدة أو األساس أو األساس
 : حمل البيانات اآلتيةتة في المشتل بوضع لوحات النباتييتم تحديد قسمات مختلف فئات المادة 

 ة؛النباتيفئة المادة  -
 ؛سند من خالل التصريح باإلنتاجيلذي ا رقم القسمة -
 ؛اسم الصنف -
 تاريخ الغرس. -

 
يجب عزل األغراس عن باقي الزراعات األخرى غير الرمان بواسطة شريط ال يقل عرضه عن مترين 

 .(. ويجب تنقيتها باستمرار بواسطة التقنيات الزراعية أو المبيدات العشبية2)

الحد األدنى لمسافات العزل ما بين مختلف فئات المادة  لتقنيهذا النظام االمرفق ب IIيحدد الملحق رقم 

 ة للرمان.النباتي
 

IV- كيفيات مراقبة اإلنتاج 

مكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات مراقبة أغراس الرمان التي تقوم بها المصالح المختصة لل تشمل
 ما يلي: الغذائية

 المراقبة في المشتل؛ -
 المراقبة في المختبر؛ -
 اقبة في أماكن التخزين؛المر -
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 مراقبة المادة النباتية المعتمدة المستوردة. -
 

IV-1- المراقبة في المشتل 

والحالة الصحية  لصنفا مطابقةالرمان. وتتمثل في مراقبة  أغراس تهم المراقبة في المشتل جميع فئات
هذا النظام المرفق ب III رقملألغراس التي يجب أن تستجيب لمعايير الصحة النباتية المبينة في الملحق 

 .التقني
 

IV-1-1-  ة لالنطالق وما قبل األساسالنباتيالمادة 

 تخضع أغراس االنطالق وما قبل األساس للمراقبات التالية:
 األغراس ومراقبة احترام العزل؛ مصدرقبل غرس هذه المادة النباتية وتشمل التأكد من  -
 كما يلي: بعد دخولها مرحلة اإلنتاج، تتم المراقبة  -

  ؛ لصنفا مطابقةخالل فترة اإلثمار للتأكد من الحالة الصحية النباتية وكذا 
 وتقدير إنتاج العقل.  لصنفا مطابقةمن الحالة الصحية النباتية و العقل للتأكد قبل إزالة 

IV-2-1- المادة النباتية األساس 

صة إلنتاج للعقل. وتتم هذه تتم مراقبة أغراس األساس من خالل مراقبة األشجار األمهات المخص
 المراقبة من خالل القيام بثالث زيارات على النحو التالي:

مراقبة منجزة قبل غرس حضيرة األشجار األمهات وذلك من أجل التأكد من مصدر األغراس والتأكد  -
 من احترام العزل؛

 مراقبة بعد دخول حضيرة األشجار األمهات مرحلة اإلثمار: -
 ج الفاكهة وتهدف إلى التأكد من الحالة الصحية النباتية والتأكد من خالل مرحلة إنتا

 ؛ لصنفا مطابقة
 وتقدير  لصنفا مطابقةوتتمثل في مراقبة الحالة الصحية النباتية ومراقبة  قبل إزالة العقل

 إنتاج العقل.
 

IV-3-1- المادة المعتمدة 

 تخضع األغراس المعتمدة للمراقبات التالية:
تجذيرها والحالة  لى والتي تكون بعد إنبات العقل قصد التأكد من أصلها ونسبةالمراقبة األو  -

 الصحية النباتية ومطابقة الصنف؛
المراقبة الثانية والتي تكون خالل مرحلة نمو األغراس وتشمل مراقبة الحالة الصحية النباتية  -

 وحالة النمو النباتي ومطابقة الصنف.
 

IV-2- المراقبة في المختبر 

 
بأخذ  لمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةية المراقبة في المشتل، يقوم االنباتنسبة للمادة بال

 العينات لتحليلها في المختبر في حالة الشك من سالمتها.
 

IV-3- المراقبة في أماكن التخزين 

 
 ادة النباتية للرمان.تهدف المراقبة في أماكن التخزين إلى التأكد من شروط التخزين وجودة حفظ الم

 
 

IV-4- مراقبة المادة النباتية المعتمدة المستوردة 
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يجب أن تستجيب المادة النباتية المعتمدة المستوردة للمتطلبات المبينة في هذا النظام التقني والتي تخضع 
في المغرب. لها المادة النباتية من نفس الصنف )االنطالق، األساس ما قبل األساس والمعتمدة( المنتجة 

الرسمي، كما يجب أن تستجيب  سجلالمسجلة بينبغي أن تتأتى األغراس المستوردة من أصناف 
 التنظيمية المتعلقة بالصحة النباتية عند االستيراد المعمول بها في المغرب.للمقتضيات التشريعية و

 

V- االعتماد والعنونة 
 

فئات أغراس الرمان )االنطالق وما قبل األساس  تعتمد فقط بعد إجراء المراقبات المنجزة على مختلف
واألساس والمعتمدة( المنتجات التي تستجيب لمقتضيات هذا النظام التقني والمواصفات المحددة في 

السالفة الذكر. وينتج عن هذا االعتماد منح شهادة لصاحب المشتل تبين الصنف  IVو IIIو II رقمالمالحق 

 راس. والفئة ورقم القسمة وعدد األغ
 

لمكتب المختصة ل عندما تكون األغراس جاهزة للتسويق، يجب على صاحب المشتل أن يخبر المصلحة
من أجل اعتماد وعنونة األغراس. وال يمكن اعتماد وعنونة  الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

 لمتطلبات هذا النظام التقني. إال األغراس التي تستجيب
 

لمكتب الوطني س المعتمدة بطاقة عنونة مطابقة للنموذج المحدد من طرف ايجب أن تحمل األغرا
 تتضمن البيانات التالية: الصنف ورقم القسمة والفئة.و للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

 

يكون لون بطاقات العنونة أبيض بالنسبة ألغراس ما قبل األساس واألساس وأحمر بالنسبة لألغراس 
 المعتمدة.

 

بطاقات العنونة السالف ذكرها على كل غرسة رمان بالنسبة لإلنتاج في األكياس وعلى مجموعة توضع 
 غرسة بالنسبة إلنتاج األغراس ذات الجذور العارية. 30إلى  25من األغراس من 

 

لمكتب الوطني للسالمة يسحب االعتماد وبطاقات العنونة المناسبين عندما يتبين للمصالح المختصة ل
، عقب مراقبة في المشتل أو أماكن التخزين أو خالل التسويق أن األغراس لم منتجات الغذائيةالصحية لل

 لشروط االعتماد المحددة في هذا النظام التقني. تعد تستجيب
 

VI- مقتضيات مختلفة 
 

يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري ينتج أو يسوق المادة النباتية المعتمدة للرمان أو هما معا، أن 
سجال لمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التابعة ل لمصالح المختصةرهن إشارة ا يضع

 يتضمن البيانات التالية:
 تحديد المشتل ومالكه أو مسيره أوهما معا ؛ 
 كل صنف منتج ؛سم ا 
 أرقام القسمات؛ 
 فئات المادة النباتية المنتجة ؛ 
 والفئات ؛ صنافاأل عدد األغراس المنتجة والمسوقة حسب 
 تواريخ البيع؛ 
 .اسم المشتري ووجهة المادة النباتية المسلمة 
 
 

 
 Iملحق رقم 
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 نموذج التصريح إلنتاج أغراس الرمان)*(

 (III-2)النقطة 

 

 التصريح بإنتاج أغراس الرمان

بأنني ، أصرح (2) ........................لمشتلا صاحب(............................ 1)أنا الموقع أسلفه 

 قد اطلعت على النظام التقني المتعلق بإنتاج أغراس الرمان ومراقبتها وتوضيبها 

 واعتمادها، وأطلب إخضاع منتوجاتي المبينة بعده لهذه المراقبة معلنا أنني أقبل مسبقا نتائجها.

المادة النباتية  قسمةرقم 

  المستعملة

الخاضعة  غراسعدد األ

 للمراقبة
  الفئة

(3)  

 الصنف

    

 

 تواجد المشتل.يتم مأل التصريح من طرف صاحب المشتل ويبعث إلى المصلحة المعنية بالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، التابع له مكان  )*(

 

 حرر ب ............... بتاريخ ...................                              

 االسم واإلمضاء
 

المتعلق بإنتاج أغراس الرمان ومراقبتها وتوضيبها  النظام التقنيمن  III-2للنقطة  طبقا، التصريحلهذا رافقة مالوثائق ال

  :واعتمادها 

 ؛ الخيطيات مسلمة داخل ثالثة أشهر على األكثر، قبل استعمال القطعة األرضية أو التربةتحليل وثيقة  -
 :  ةالمستعملالمادة النباتية الوثائق التي تثبت أصل  -

 ؛...............أخرىوثائق                 شهادة المنشأالفاتورة                 
موقعه بما في ذلك عبر استخدام نظام المعلومات الجغرافية، ضع للمراقبة واالخالمشتل  موقع رسم بياني يحدد -

الجماعة مسالك المؤدية من الطرق والو المسافة الكيلومتريةالمتعلقة ب عند االقتضاء، و كذا البيانات
 المشتل. إلى.................... 

 

 مالحظة هامة:  

 ؛اسم الموقع وصفته دديح( ت1)

  ؛رمانالأغراس حيث يتم إنتاج لمشتل اد عنوان ديحت (2)

 فئة المادة النباتية )ما قبل األساس أو األساس أو المعتمدة(. دديح( ت3)
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 IIملحق رقم 

 ل اإلنتاجالمواصفات الدنيا لعز

 (III-4-2)النقطة 

 

  مواصفات العزل

 

 الفئات

 اإلنطالق قبل األساسما  ساألسا ةالمعتمد الحقل

 االنطالق ممر فارغ أمتار 2 أمتار 5 أمتار 5 أمتار 10

 قبل األساسما  أمتار 2 ممر فارغ أمتار 5 أمتار 5 أمتار 10

 

 ساألسا أمتار 5 أمتار 5 ممر فارغ أمتار 5 أمتار 10

 

 ةالمعتمد أمتار 5 أمتار 5 أمتار 5 ممر فارغ أمتار 10

 

 IIIملحق رقم 

 لمادة النباتيةل المراقبة الصحيةمواصفات 

 (IV-1)النقطة 

 

 ال تعتمد أغراس الرمان المصابة باألمراض التالية :

- Pucerons (Aphis punicae) 
- Nématodes (Meloidogyne incognita) 
- Cératite (Ceratitis capitala) 
 

 ة كل غرسة مشكوك في إصابتها بمرض أو تبدو عليها أعراضه قبل المراقبة.يجب إزال
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 IVملحق رقم 

 المعتمدة غراسألل المواصفات التقنية

 

 (V)النقطة 

 

 موضع المالحظة غراس في الكيساأل بجذور عارية غراساأل

 الجذور نمو جيدسليمة مع  نمو جيدسليمة مع 

 ةنمو الغرس اسنتمتر 50على األقل  ارسنتمت 50على األقل 

 مفتوح جرح بدون بدون

 الحالة الصحية مطابقة مطابقة

 العمر شهرا 16إلى  8   شهرا 24إلى  8

 30بدون إنبات على علو 

 را على األقلمتيسنت

 30بدون إنبات على علو 

 را على األقلمتيسنت

 ةالغرسشكل 

 

 


