
 

يونيو  25) 1435من شعبان  27صادر في   2290.14رقم لوزير الفالحة والصيد البحري قرار

 .بتحديد شروط استعمال الفوسفين السائل ألجل محاربة الحشرات بالتدخين( 2014

 

 (1167 ص  ، 12/02/2015بتاريخ     6334 رقم    )ج ر

 

 وزير الفالحة والصيد البحري،

 

القاضي بإحداث المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية،  25.08بناء على القانون رقم 

(، وال 2009فبراير  18) 1430من صفر  22بتاريخ  1.09.20الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 منه ؛ 2سيما المادة 

 

ادر المتعلق بمراقبة  مبيدات اآلفات الزراعية وتنظيم االتجار فيها، الص 42.95وعلى القانون رقم 

(، وال سيما 1997يناير  21) 1417من رمضان  12بتاريخ  1.97.01بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 منه؛ 13و 4، 3المواد 

 

( لتنظيم االستيراد 1922دجنبر  2) 1341من ربيع الثاني  12وعلى الظهير الشريف الصادر في 

 منه؛ 9 ال سيما المادةمه، وواالتجار واإلمساك واالستعمال للمواد السامة كما تم تغييره وتتمي

 

( المتعلق بالمصادقة 1999ماي  5) 1420من محرم  18الصادر في  2.99.105وعلى المرسوم رقم 

 منه، 10و 5تين والسيما الماد،على مبيدات اآلفات الزراعية

 

 

 قرر ما يلي:

 

 

من ربيع  12لصادر في الظهير الشريف ا من 9يحدد هذا القرار، تطبيقا لمقتضيات الفصل  المادة األولى:

الفوسفين السائل ألجل محاربة ، شروط عرض المشار إليه أعاله( 1922دجنبر  2) 1341الثاني 

الالزمة إلتمام إجراءات المصادقة على  التدقيقات كذا وه للبيع وبيعه واستعمالالحشرات بالتدخين 

صادر ال 2.99.105رقم إليه أعاله المشار المرسوم  من 10المنصوص عليها في المادة  المذكور الفوسفين

 .(1999ماي  5) 1420من محرم  18في 

 

السائل  استعمال الفوسفينعملية  :"محاربة الحشرات بالتدخين"يقصد في مدلول هذا القرار ب :2المادة 

الغاز وضخ  الفضاء تهييئأربعة مراحل:  وتشمل عملية التدخين هاته. بمانع للتسرفي فضاء مغلق و

 وإزالة الغاز. الفضاءظ على إغالق الحفاومدة 

 

من ربيع  12في الصادر الظهير الشريف  من 9الفصل في نصوص عليه الم سلم الترخيصي   :3المادة

للحائز على  ،فقط ،السائل الفوسفينالستعمال  ،الالزم( السالف الذكر1922دجنبر  2) 1341الثاني 

 من المرسوم 4طبقا لمقتضيات المادة مسلم له المذكور ال الفوسفين بيعبالترخيص على المصادقة أو 

 .2.99.105رقم  المشار إليه أعاله



 

 

 ستعمال الفوسفين السائل أن يقوموا بمحاربة الحشرات بالتدخين.باالترخيص لحاملي  ،فقط ،يمكن

 

 أعاله على: 3المشار إليه في المادة ستعمال الفوسفين السائل يشمل طلب الترخيص بايجب أن : 4المادة

 همودبلومات هموعناوين لألشخاص المكلفين بعمليات التدخيناألسماء العائلية والشخصية  -

 ؛همومؤهالت

 التقنية؛السيما خصائصها ،لوسائل المخصصة لعمليات التدخينوصف ا -

تترتب في حالة حدوث أضرار الطلبلتغطية مسؤوليتهصاحب من قبلالمبرم التأمين عقدنسخة من  -

 ائل خالل عمليات محاربة الحشرات بالتدخين.عن استعمال الفوسفين الس

 

لمكتب الوطني للسالمة من طرف المدير العام ل ،السائل الفوسفينتعمال سابسلم الترخيص ي  : 5المادة 

السائل المرتبط  الفوسفين بيعمدة صالحية المصادقة أو الترخيص بتطابقلمدة  ،الصحية للمنتجات الغذائية

 به.

 

أو عند انتهاء  المذكور بيعالبالترخيص  المذكورة أو دما يتم سحب المصادقةعنهذا الترخيص سحب ي  و

 صالحيته.مدة 

 

لم يتم ه مراقبة، أن، عقب يتبينالسائل عندما  الفوسفينستعمال باذلك، يمكن سحب الترخيص عالوة على 

رخيص كيفيات أعاله أو إذا لم يحترم صاحب هذا الت 4استيفاء أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 

 السائل المحددة في هذا القرار. استعمال الفوسفين

 

الفوسفين السائل طبقا لمقتضيات هذا القرار، مع احترام طريقة االستعمال  استعماليجب :6المادة 

في شهادة المصادقة أو مبينةفي أخرى  خاصيةوالمقادير المبينة فيها وكذا كل  المذكور وسفينلفالمرافقة ل

 يع. لبالترخيص با

 

يجب أن . ومسؤوالعين أحدهما باعتباره على األقل، ي ،شخصانيخصص لكل عملية تدخين يجب أن 

في أقنعة الغاز ، خاصة ، عند االقتضاء، بوسائل الحماية المناسبةساعديهميزود هؤالء األشخاص وكذا م

 بالجو. الفوسفينأجهزة الكشف عن غاز وحالة اشتغال 

 

المنشآت المعدة للتدخين بواسطة الفوسفين السائل بعيدة عن محالت  لمباني أويجب أن تكون ا :7المادة 

 للحيوانات.  المخصصةمحالت الالسكنى أو 

 

بصحة اإلنسان أو الحيوان هذه العملية ضر تال بحيث هذه المسافة المسؤول عن عملية التدخين حدد وي

 ( أمتار.10) ةفة عن عشرال تقل هذه المساأن الحاالت، ويجب، في جميع وال بالبيئة. 

 

حديد المباني بتالفوسفين السائل، ستعمال با، تحت مسؤولية الحائز على الترخيص القيام يجب :8المادة 

مدة طوال عملية التشوير هاته  يجب الحفاظ علىو. من خالل استعمال عالمات التشويرأو المنشآت

ممنوع  –بخار سام  -"غاز الفوسفين  وبرتقالي تحمل عباراتحمر أ لونلوحات ذات وضع ب التدخين

على خلفية ناصعةيتم فصلها بعضها عن  بأحرف سوداء مكتوبةباللغتين العربية والفرنسية، ، "ولوجال

يجب أن ترفق هذه و من مسافة كافية.مرئية مقروءة وو يمثل "جمجمة ميت" سم تخطيطيالبعض بر

المستعمل ورقم هاتف مركز مكافحة السموم وباسم  سم المنتوجبابالتاريخ المقرر لحقن الغاز والعبارات 

 المسؤول عن العملية وكذا برقم هاتفه.

 

. المذكورة المباني أو المنشآت التي تنجز فيها عمليات التدخين خالل مدة العملياتيمنع الولوج إلى 

 انتهاء هذه المدة، القيام بتهوية المباني أو المنشآت إلزالة غاز الفوسفين.ويجب،عقب 



 

كل يقوم، بعد كل عملية تدخين، بجمع أن  يجب على الحائز على الترخيص باستعمال الفوسفين السائل

 .دناهأ 11القارورات الفارغة وأن يخزنها طبقا لمقتضيات المادة 

 

أن يمسك سجال وفقا للنموذج  السائل الفوسفينباستعمال  ترخيصحائز على ال يجب على كل: 9المادة 

صالحية مدة ابتداء من تاريخ انتهاء تحتسب ر وأن يحتفظ به خالل مدة ثالث سنوات هذا القراب قملحال

 .ترخيصه

 

السائل  الفوسفين باستعمال ترخيصالحائز على المن طرف التوقيع عليه و هذا السجل يجب ترقيمو

لمكتب الوطني للسالمة الصحية التابعة لالمختصة  ،ية النباتاتوقاوالختم عليه من طرف مصالح 

 الحائز على الترخيص.وطن مالتابع لها للمنتجات الغذائية 

 

لمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. لالتابعين األعوان المؤهلين وضعه رهن إشارة يجب 

تاريخ كل بيان كل الزيارات التي يقوم بها هؤالء األعوان مع  ىلاإلشارة في السجل المذكور إ يجبو

التي أبداها ، اإلشارة إلى المالحظات االقتضاءو، عند  هوتوقيعلعون الذي قام بها امنها واسم  زيارة

 والتوصيات المحتملة.

 

السائل. ضغط الغاز معدنية اسطوانية مقاومة ل حاويات السائل في الفوسفين: يجب أن يعبأ 10المادة 

 مغلقة بإحكام.  بقىت حفظ في حاويات أصليةيجب أن ي  و

 

غيرها من  نوأن يتم عزلها ع طالها عيب حاوية كل، إلى تخزينكان الم فيارة، تتم اإلش أن يجبو

الترخيص  الحائز علىنفقة لى أن يتم إتالفها ععادفي أقرب وقتإلى الصانعأو ت  يجب أن الحاويات.و

 .تهمسؤوليو

 

فين على الفوستحتوي أو التي سبق أن كانت تحتوي يجب أن يتم تخزين الحاويات التي  : 11المادة 

 . ويتوفر على نظام إغالق ال يسمح بولوجه لألشخاص غير المرخص لهم السائل في محل مهوى

 

أن يحتوي على المنتجات الغذائية  يمكن للسكن أو كمحل للحيوانات والأن يخصص المحل يمكن لهذا  ال

بمحالت تخصص  تتم تعليتهوأن ال  في الطابق األرضي يقع يجب أنو معدة للحيوانات.الغذية التعلى أو 

وسائل ب يتهاتثبو عمودياحاويات سمح بتخزين الت ومسطحة إسمنتية تهيجب أن تكون أرضيو. للسكن

 السقوط. لمنع مناسبة

 

 

يجب وإطفاء الحريق. كذا معدات لكشف عن الحريق ولوقاية واايجب أن تتوفر في محل التخزين وسائل 

، في كل يجبكما . منه ق بالقربحدوث حريل في حالة إفراغ المحالقيام بلتجنب الحرائق و تدابيراتخاذ 

 . في حالة اشتغال جيدة الفوسفين غازمن  واقيةتوفير أقنعة  حين،

 

أشعة تخزين من كان ال، يجب حماية متخزين حاويات الفوسفين السائل في الهواء الطلقوفي حالة 

 .جهبولوغير المرخص لهم بحيث ال يسمح لألشخاص بإحكام إغالقه الشمس و

 

 .الجريدة الرسميةبينشر هذا القرار : 12المادة 

 

 (2014يونيو  25) 1435من شعبان  27حرر بالرباط في 

 عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري



 

 

 الملحق

 نموذج سجل عمليات محاربة الحشرات بالتدخين باستعمال الفوسفين السائل
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 رقم السجل
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 ؛بطاقة الوطنية للتعريفالسم العائلي والشخصي ورقم االألشخاص الطبيعيين: ل)*( بالنسبة 

 التسمية التجارية : االعتباريينألشخاص لبالنسبة 

 

 زيارات األعوان المؤهلين التابعين للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

 

ات أو التوصيات المالحظ توقيع العون 

 المحتملة

 هوية العون: اسمه

 العائلي والشخصي

ة تعريفه ورقم بطاق
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