
( بتحديد شروط 1993أبريل  20) 1413من شوال  28صادر في  966.93 قرار لوزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم

 استيراد وتسويق البذور.
 (988ص  ،16/06/1993بتاريخ   4207رقم    )ج ر

 

 ،وزير الفالحة واإلصالح الزراعي

( المعتبر بمثابة 1969 يوليو 25) 1389جمادى األولى  10الصادر في  1.69.169بعد االطالع على الظهير الشريف رقم 

، كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم يم إنتاج وتسويق البذور واألغراسقانون يتعلق بتنظ

 ،منه 6و 5و 4و 1( والسيما الفصول 1977سبتمبر  19) 1397شوال  5الصادر في  1.76.472

 

 

 :قرر ما يلي

 

 

الصادر  895.22بالقرار رقم غييرها وتتميمها تتم و 09/11/1994في  الصادر 3828.94 رقم الزراعيعدلت بقرار لوزير الفالحة واإلصالح ) المادة األولى

 : ةتالييخضع استيراد وتسويق البذور واألغراس للشروط ال : (5091 ص ،04/08/2022 تاريخب 7114 ج ر  رقم  -  2022أبريل  12 في

يجب على المؤسسات التي تقوم باستيراد وتسويق البذور أن تكون معتمدة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.  −

، يعفى المستوردون المعنيون من االعتماد السالف الذكر. القبول المؤقت وفق نظامبذور المستوردة غير أنه، بالنسبة لل

 ور المذكورة في السوق الوطني أو تفويتها بدون عوض؛وال يجوز بأي حال من األحوال بيع البذ

 يشترط في األصناف التي يراد استيرادها وتسويقها أن تكون مدرجة بالسجل الرسمي أو القوائم المؤقتة ؛ −

يجب إرفاق البذور المحصل عليها وفق نمط اإلنتاج البيولوجي بشهادة مسلمة من طرف هيئة المراقبة واالعتماد المعترف  −

 والتنظيمية الجاريفي بلد إنتاج البذور المذكورة، كما يجب أن تكون هذه البذور معنونة طبقا للنصوص التشريعية بها 

 بها العمل في البلد المذكور؛

باستثناء بذور البطاطس، معتمدة وفق ويجب أن تكون البذور غير تلك المحصل عليها وفق نمط اإلنتاج البيولوجي،   −

أو أن  (AOSCA)أو جمعية الوكاالت الرسمية العتماد البذور  (OCDE)تنمية االقتصادية نظام منظمة التعاون وال

 CEE-ONUمعيار ''العادي'' إذا تعلق األمر ببذور الخضروات. ويجب اعتماد بذور البطاطس وفق الصنف ''تكون من 

 '' الجاري به العمل؛

أو   (ISTA)للجمعية الدولية لتجارب البذورباستثناء بذور البطاطس، بالشهادة الدولية البرتقالية يجب إرفاق البذور،  −

 .(AOSA)بوثيقة التحليل لجمعية  محللي البذور الرسميين 

فيما يتعلق :  (5091 ص ،04/08/2022 تاريخب 7114 ج ر  رقم  -  2022أبريل  12 الصادر في 895.22بالقرار رقم غييرها وتتميمها تتم ) 2المادة 

المصلحة المختصة بالمكتب  لدىباألصناف الجديدة من األنواع التي لم تدرج في قائمة أو سجل رسمي يجب إيداع عينة منها 

ويجب إرسال ، رب تحت مسؤولية مبتدعها أو ممثلهتجارب عليها بالمغ وإجراء الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

 .اقتضى الحال قيدها في القائمة المؤقتة إن قصدالمصلحة المذكورة التجارب إلى ذه هنتائج 

يمكن   : (5091 ص ،04/08/2022 تاريخب 7114 ج ر  رقم  -  2022أبريل  12 الصادر في 895.22بالقرار رقم ضها ي)تم نسخ مقتضياتها وتعو 3 المادة

الصحية للمنتجات الغذائية أن ترخص باستيراد كميات محددة من البذور المتأتية للمصلحة المختصة بالمكتب الوطني للسالمة 

 من أصناف غير تلك المسجلة بالسجل الرسمي، قصد القيام بالتجارب األولية أو تجارب السجل أو تجارب البحث.

ة الصحية للمنتجات الغذائية تحدد كميات البذور المذكورة المرخص باستيرادها بمقرر للمدير العام للمكتب الوطني للسالم

 ينشر في الموقع اإللكتروني للمكتب. 

 



 

 يجب إرفاق هذه البذور بشهادة مسلمة من طرف المستنبط، تثبت أن األصناف المتأتية منها غير معدلة وراثيا.

 بدون عوض. اأو تفويتهال يجوز بأي حال من األحوال بيع البذور المرخصة لهذا الغرض في السوق الوطني 

 .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية: 4لمادة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .(1993أبريل  20) 1413من شوال  28وحرر بالرباط في 
 .عبد العزيز مزيان ،وزير الفالحة واإلصالح الزراعي

 


