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ذي  3الصادر في  1.21.67يتعلق بمنتجات حماية النباتات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  34.18رقم القانون 

 (.2021يوليو  14) 1442الحجة 

 

 (5747، ص 2021يوليو  29بتاريخ  7008)ج ر رقم 

 

 الحمد هلل وحده،

 بداخله: –الطابع الشريف 

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا:

 

  : يليأصدرنا أمرنا الشريف بما منه،  50و  42بناء على الدستور والسيما الفصلين 

 

كما ، يتعلق بمنتجات حماية النباتات 34.18القانون رقم  ،وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ينفذ

 .وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين

 

* 

* * 

 

 

 حماية النباتات يتعلق بمنتجات 34.18قانون رقم 

 

 عامة  أحكام األول:القسم 

 الغرض والتعاريف ومجال التطبيق األول:الباب 

 

 المادة األولى

لى عوكذا  ،ومراقبتها عمالهااستعلى النباتات و حمايةمنتجات في السوق ل عرضالعلى يحدد هذا القانون النظام المطبق 

 مراقبة األنشطة المرتبطة بها.

 2المادة 

 النصوص المتخذة لتطبيقه بما يلي: مدلول هذا القانون ويراد في 

يحتوي عليها، أو  : كل مستحضر مركب من مواد فعالة أو مواد واقية للنباتات أو مواد ُمؤاِزرةمنتوج حماية النباتات .1

 ألحد االستعماالت اآلتية:يخصص 

غراض المستحضر الستعماالت تتعلق بأما لم يخصص هذا ، اآلفاتحماية النباتات أو المنتجات النباتية من  -

 النظافة الصحية؛

 المراحل الحيوية للنباتات، باستثناء المواد المغذية؛التأثير على  -
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مواد خاصة تتعلق بال خضع لمقتضياتي ا المستحضرهذ المنتجات النباتية، إال إذا كان ضمان المحافظة على -

 ؛حافظةال

المذكور  المستحضر، إال إذا استعمل المرغوب فيها، باستثناء الطحالبغير ات النباتأجزاء إتالف النباتات أو  -

 المياه لحماية النباتات؛تربة أو فوق ال

فوق  المذكور ، باستثناء الطحالب، إال إذا استعمل المستحضرغير مرغوب فيه للنباتاتنمو أو الوقاية من  كبح -

 ؛التربة أو المياه لحماية النباتات

أو على النباتات أو أجزاء  اآلفاتعاما أو خاصا على  تأثيراتحدث  ،بما فيها الكائنات الدقيقة مادة،: كل مادة فعالة .2

 النباتات أو المنتجات النباتية؛

كل مادة أو مستحضر تتم إضافته إلى منتوج حماية النباتات قصد إزالة آثاره السامة على بعض  مادة واقية للنباتات: .3

 النباتات أو الحد منها؛

 منتوج حماية النباتات؛ فيالمواد الفعالة الموجودة  تأثيرعزز ي: كل مادة أو مستحضر من شأنه أن ُمؤاِزرة مادة .4

، يخصص لخلطه مع منتوج ُمَرِكِّبة: كل مادة أو مستحضر يتكون من عنصر ُمَرِكِّب واحد أو عناصر مادة مساعدة .5

 ؛حماية النباتات بغية تعزيز فعاليته

في  يدخلالمادة الُمؤاِزرة، ال المادة الواقية للنباتات و أو مستحضر، غير المادة الفعالة وال: كل مادة عنصر ُمَرِكِّب .6

 منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة؛تركيبة 

على  ، منتجات حماية النباتات أو مواد مساعدةبدون عوضأو بعوض : كل نشاط بيع أو توزيع، لتوزيع بالجملةا .7

 المستعملين؛الموزعين بالتقسيط أو على 

، منتجات حماية النباتات أو مواد مساعدة، بدون عوضأو بعوض : كل نشاط بيع أو توزيع، التوزيع بالتقسيط .8

 حصريا، على المستعملين؛

 للنباتات الواقيةالمواد  وأ: كل نشاط يهدف إلى إنتاج المواد الفعالة منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة صنع .9

 وتوضيبها؛هما معا  أوؤاِزرة و/أو تركيب منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة المواد المُ  وأ

تأثير يتعلق تعلق بحماية النباتات حسب مدلول هذا القانون وتأثير ي، في نفس الوقت، لهمنتوج : منتوج مختلط .10

 ؛حسب التشريع الجاري به العمل في هذا المجال بالتخصيب

 خر؛ من تلفيف إلى تلفيف آ نقل منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة: كل عملية إعادة التوضيب .11

على صحة اإلنسان  مقبوليكون لها تأثير غير ه قد منتوج حماية النباتات أو تنتج عن يحتويها: كل مادة ُمقلقةمادة  .12

 البيئة؛ علىأو الحيوان أو 

 عالة:مادة ف : كلمادة أساسية .13

العصبية أو تأثير على يتعلق بالسمية الغدد الصماء أو تأثير جهاز توازن ال ينتج عنها تأثير قد يحدث خلال في  -

 النظام المناعي؛

أو تعلق بالصحة النباتية، غير أنها تفيد في حماية صحة النباتات إما مباشرة ييست مخصصة، أساسا، الستعمال ل -

يسهل  ىتم الحصول عليه من خالل عملية الذوبان أو أي طريقة أخري ،من خالل منتوج يتكون من هذه المادة

 ؛القيام بهامستعمل نهائي كل على 

 ؛اية النباتاتحم ا من منتجاتمنتوجباعتبارها ال يتم عرضها في السوق  -
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 ؛البيئة علىعلى صحة اإلنسان أو الحيوان أو  إال خطرا ضئيالكل مادة فعالة ال تشكل : ضعيف خطرذات مادة  .14

ذات كل منتوج حماية النباتات يحتوي، حصريا، على مادة أو عدة مواد  :ذو خطر ضعيفمنتوج حماية النباتات  .15

 ؛خطر ضعيف

الصعيد آفة قليلة االنتشار على  ضدأو  االنتشار: استعمال منتوج حماية النباتات على نبات قليل استعمال محدود .16

 الوطني.

 

 3المادة 

والمواد  للنباتات اقيةمنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة والمواد الفعالة والمواد الوتطبق أحكام هذا القانون على 

جات حماية الذين يزاولون أنشطة تتعلق بمنت االعتباريينووكذا على األشخاص الذاتيين  ةبكِِّ رَ المُ العناصر الُمؤاِزرة و

 .أو يستعملونهااد الُمؤاِزرة والمو للنباتاتالواقية والمواد المساعدة والمواد الفعالة والمواد  النباتات

 

 اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات الثاني:الباب 

 

 4المادة 

 : في شأن"اللجنة" تتولى إبداء رأي استشاري  يُشار إليها فيما يلي بتحدث لجنة وطنية لمنتجات حماية النباتات، 

وتعديلها المصادقة المذكورة تجديد  والمواد الُمؤاِزرة وكذا للنباتاتالواقية المصادقة على المواد الفعالة والمواد  -

 ؛وسحبها

وتعديله  الترخيص المذكور تجديد وكذا والمواد المساعدةحماية النباتات منتجات في السوق لعرض البالترخيص  -

 ؛هوسحب

أو أو المواد الُمؤاِزرة  للنباتات الواقيةأو المواد بالمواد الفعالة أو تنظيمي ذي صلة  تشريعيوع نص ركل مش -

بَة   و المواد المساعدة؛أو منتجات حماية النباتات أالعناصر المَركِِّ

اقية المواد الو وأتتعلق بالمواد الفعالة  ،تُعرض عليها من قبل أحد أعضائها كل مسألة ذات طابع تقني أو علمي -

 ؛و المواد المساعدةمنتجات حماية النباتات أ وأ ةبِكِّ رَ المُ العناصر  وأالمواد الُمؤاِزرة  وأ للنباتات

 .السلطة المختصةمن قبل  تُعرض عليهاكل مسألة أخرى  -

 يمكن للجنة:عالوة على ذلك، 

 أدناه؛ 23في القائمة المشار إليها في المادة الُمَرِكِّبة اقتراح تسجيل العناصر  -

واقتراح  ،و المواد المساعدةمنتجات حماية النباتات أدراسة المخاطر الناجمة عن حيازة أو مناولة أو استعمال  -

 المخاطر؛هذه جراء يمكن من تدبير كل إ

 وأصنعها  وأالمواد المساعدة حماية النباتات أو استيراد منتجات  شروطتحسين  كل تدبير من شأنهاقتراح  -

ا بعين االعتبار القوانين ذأو التخلص منها أخ استعمالها وأتوزيعها  وأتخزينها  وأإعادة توضيبها  وأتركيبتها 

 .الجاري بها العمل
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 تهم أو مؤهالتهم.الكفاءاعتبارا خبراء االستعانة بيجوز للجنة، من أجل القيام بمهامها، 

 5المادة 

 اللجنة تأليفيحدد بنص تنظيمي و .اللجنة من ممثلي اإلدارة والمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية كونتت

 .عملها كيفيات سيرووعدد أعضائها 

 

 

 اتمنتجات حماية النباتلليقظة في مجال المخطط الوطني  الثالث:الباب 

 

 6المادة 

" يحدد اإلطار العام لتتبع ورصد اآلثار غير المرغوب اتنتجات حماية النباتلليقظة في مجال ممخطط وطني "اإلدارة  عدت

 البيئة. على وأالحيوان  وأعلى صحة اإلنسان  ،والمواد المساعدةلمنتجات حماية النباتات فيها 

ات المتعلقة باآلثار غير جمع المعلوم في "الوطني لليقظة في مجال منتجات حماية النباتاتالمخطط " يتمثل الغرض من

محاربة مندمجة ضد  إلىاللجوء المذكورة بهدف اقتراح التدابير التي ينبغي اتخاذها للحد منها، وال سيما بفيها  المرغوب

  منتجات حماية النباتات.تحل محل يمكن أن التي أو التقنيات البديلة، مثل الوسائل غير الكيميائية  ائقوالطر ،اآلفات

 ما يلي: ا المخططشمل هذي

على صحة  ،لمنتجات حماية النباتات والمواد المساعدةفيها  تتعلق باآلثار غير المرغوبوتحيين قاعدة بيانات  مسك (أ

 البيئة؛على  وأالحيوان  وأاإلنسان 

 التي تم جمعها؛ المعطياتتقييم  (ب

عند االقتضاء، و ،والجماعات الترابية العموميةوالمؤسسات  مصالح الدولةعملية تمكن من تنظيم تدخالت  منظومة (ج

 ا؛أو التخلص منه فيها الحد من هذه اآلثار غير المرغوبالمدعوة للتدخل قصد المنظمات المهنية والتعاونيات 

 مهامهم.من أجل القيام بعند االقتضاء القطاع الخاص و مالقطاع العاومستخدمي وإعداد موظفي  كيفيات تكوين (د

 7المادة 

االعتبار تطور المخاطر المتعلقة بعين أخذا ، انتظاممنتجات حماية النباتات بلليقظة في مجال يتم تحيين المخطط الوطني 

 العملية.المنظومة ونتائج تقييم ، جديدة منتجاتل للعرض في السوق الترخيصوبمنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة، 

المخطط الوطني  وتنفيذوتحيين  إعداد وكيفياتوى محتأعاله و 6ممثلي اإلدارة المشار إليها في المادة بنص تنظيمي يحدد 

 منتجات حماية النباتات.لليقظة في مجال 

 

 منتجات حماية النباتات  الثاني:القسم 

 الُمَرِكِّبةالعناصر والمواد الُمؤاِزرة والواقية للنباتات المواد الفعالة والمواد  األول:الباب 

 والمواد الُمؤاِزرةالواقية للنباتات والمواد على المواد الفعالة المصادقة  األول:الفرع 
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 8المادة 

من قبل السلطة المختصة، بطلب من كل شخص  للنباتات والمواد الُمؤاِزرةالواقية يصادق على المواد الفعالة والمواد 

 وأمنتجات حماية النباتات  صنعمن أجل استيراد أو أدناه  61يتوفر على االعتماد المنصوص عليه في المادة  اعتباري

 أعاله. 4للجنة المنصوص عليها في المادة ااستشارة المواد المساعدة، بعد 

 

 9المادة 

السلطة المختصة، أن المادة  قبللمخاطر من لأعاله إال إذا تبين، بعد تقييم  8ال تمنح المصادقة المنصوص عليها في المادة 

غير مقبول على  تأثيرأي ليس لها أو مستقلباتها أو بقاياها المعنية  أو المادة الُمؤاِزرة للنباتات الواقيةالفعالة أو المادة 

 البيئة. على صحة اإلنسان أو الحيوان أو

 : في هذا التقييم يتمثل

أو المادة المادة الواقية للنباتات أن المادة الفعالة أو ، لطلبباالمرفق  لملفالمعطيات المضمنة في ا بناء على ،التحقق -

تطابق متطلباته، على األقل،  ضمن القائمة المحددة بنص تنظيميوارد والمصادقة عليها في بلد سبق تقييمها  الُمؤاِزرة

 متطلبات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، أو؛

أو المادة المادة الواقية للنباتات لمعايير المصادقة على المادة الفعالة أو بها  المدلىالمعطيات دى استجابة مدراسة  -

 الُمؤاِزرة.

التحليلية والفيزيوكميائية والبيولوجية المعطيات والسمية اإليكولوجية وية لمتعلقة بالسمامعطيات التحدد بنص تنظيمي 

والمواد المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات  وكذا معايير ،عليها تقييم المخاطر المذكور أعاله يرتكزالتي 

  الُمؤاِزرة.

 10المادة 

 ( سنوات.10عشر )ال تتجاوز لمدة  الُمؤاِزرة ةادأو الم للنباتات الواقيةة الفعالة أو المادة ادتمنح المصادقة على الم

 ( سنة.15) ةعشر خمسال تتجاوز لمدة  ذات خطر ضعيفتمنح المصادقة على مادة 

لمدة غير  بمادة فعالة باعتبارها مادة أساسية االعتراف، معنيطلب أي شخص ب بمبادرة منها أوللسلطة المختصة،  يمكن

 محددة طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

 11المادة 

المصادق ذات خطر ضعيف والمواد الُمؤاِزرة والمواد  للنباتات الواقيةالمواد الفعالة والمواد  قائمةتحدد بنص تنظيمي 

 عليها والمواد األساسية المعترف بها.

 12المادة 

تقييم إلعادة  ، خالل مدة صالحية المصادقة،أو المواد الُمؤاِزرة للنباتات الواقيةيمكن أن تخضع المواد الفعالة أو المواد 

 من طرف السلطة المختصة في الحاالت التالية:

لم تعد  ،المعنية أن المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة الُمؤاِزرةالشك إلى عند وجود أسباب تدعو  -

تستوفي شروط المصادقة عليها، السيما تلك المتعلقة بحماية صحة اإلنسان أو صحة الحيوان أو البيئة أو بسبب 

نتائج المعطيات التي تخلص إليها مراقبة منتجات حماية النباتات التي  في ضوءالمستجدات العلمية أو التقنية أو 
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أو بسبب النتائج  المصادق عليها اد الواقية للنباتات أو المواد الُمؤاِزرةتحتوي على هذه المواد الفعالة أو المو

 المحصل عليها في إطار رصد أو مراقبة بقايا المواد المذكورة في المنتجات الغذائية أو عليها؛

 . بعده 13طبقا ألحكام المادة  عليهاإجراء تعديل في المصادقة المذكورة  حاملإذا رغب  -

أو المادة  للنباتات الواقيةالمصادقة على المادة الفعالة أو المادة على  اإلبقاء إعادة التقييم، قراربعد تتخذ السلطة المختصة، 

 أعاله. 4المنصوص عليها في المادة  اللجنةاستشارة رة المعنية أو تعديلها أو سحبها، وذلك بعد الُمؤازِ 

 

 13المادة 

عناصر  منأو أكثر عنصر يرغب في تعديل الذي أعاله  8المنصوص عليها في المادة  المصادقة حامليجب على  

 . اللجنةاستشارة ، بعد لسلطة المختصةالدن مسبقة من أن يحصل على موافقة  المصادقة،

 14المادة 

لنفس المدة، ها حاملأو المادة الُمؤاِزرة، بناء على طلب  للنباتاتالواقية يمكن تجديد المصادقة على المادة الفعالة أو المادة 

 المحددة طبقا ألحكام معايير المصادقةتستوفي  المعنيةأو المادة الُمؤاِزرة  للنباتات الواقيةإذا تبين أن المادة الفعالة أو المادة 

 أعاله. 9المادة 

 هذه اآلجال رفض الطلب.احترام عدم  لىع ترتبيجب تقديم طلب التجديد داخل اآلجال المحددة بنص تنظيمي. وي

قبل انصرام مدة صالحية المصادقة، وجب تمديد مدة الصالحية هاته فيه  توالبدراسة الطلب القيام بغير أنه، إذا لم يتم 

 ة.للتجديد مرة واحد قابلة (1) لسنة واحدة

 15المادة 

في الحاالت أعاله، يمكن للسلطة المختصة سحب المصادقة  12عالوة على حالة السحب المنصوص عليها في المادة 

 :التالية

 ؛هاطلب من حاملناء على ب -

 ؛من الشروط التي منحت على أساسها االخالل بشرط أو أكثرإذا تم  -

 .يهاالحصول عل قصد مضللةأو  خاطئةمعطيات أو معلومات بقد أدلى ها حاملأن  ثبتإذا  -

 16المادة 

وكذا  ،المواد الُمؤاِزرةو للنباتات الواقيةالمواد وتحدد بنص تنظيمي كيفيات دراسة طلبات المصادقة على المواد الفعالة 

 .ةالمصادق هذهكيفيات إعادة تقييم وتعديل وتجديد وسحب 

 

 والمواد الُمؤاِزرةاستيراد المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات  الثاني:الفرع 

 أحكام خاصة

 

 17المادة 
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الحصول على  منتجات حماية النباتات صنعمن أجل  أو مادة ُمؤاِزرةواقية للنباتات استيراد مادة فعالة أو مادة يتطلب 

أو المواد  صنع منتجات حماية النباتاتاعتماد حاملي السلطة المختصة إلى األشخاص تسلمها، لهذا الغرض،  رخصة

 أدناه. 61المنصوص عليه في المادة  ةالمساعد

 التأكد من:مكن من االستيراد بملف يتكون من جزء إداري وجزء علمي وتقني ي رخصةطلب  يرفقيجب أن 

المنصوص عليها في المادة معايير التقييم تستجيب ل للنباتات أو المادة الُمؤاِزرة الواقيةالمادة الفعالة أو المادة أن  -

 أعاله؛ 9

في المادة المشار إليها القائمة ضمن  مدرجةالمعنية  أو المادة الُمؤاِزرة للنباتات الواقيةالمادة الفعالة أو المادة  أن -

 أعاله؛  11

أو المواد المساعدة  منتجات حماية النباتات صنعمن أجل ساري المفعول اعتماد أن صاحب الطلب يتوفر على  -

 أدناه. 61المادة في المنصوص عليه 

 .لطلبباالمرفق  ملفمكونة للالوثائق القائمة تحدد بنص تنظيمي 

 18المادة 

 الواقيةوالمادة الفعالة أو المادة ومدة صالحيتها  حاملهااالستيراد جميع البيانات التي تمكن من تحديد هوية  رخصة تتضمن

 .مفيدآخر  بيانكل ومصدرها ووجهتها و المادة الُمؤاِزرة المعنية وكذا أ للنباتات

الواقية لمادة الفعالة أو المادة من أجل استيراد اإال  استعمالهاوال يمكن ما، سبب ألي ال يمكن تفويت أو نقل هذه الرخصة 

 .الوجهة التي ُسلمت من أجلهاو ،هاللنباتات أو المادة الُمؤاِزرة المبينة في

 19المادة 

مدة ل، حاملهامن ، بناًء على طلب ايمكن تجديدهو( سنوات. 5ال يمكن أن تتجاوز مدة صالحية رخصة االستيراد خمس )

 .استيفاء الشروط التي ُسلمت على أساسهااستمرار سنوات في حالة  (5) ال تتجاوز خمس

 هذه اآلجال رفض طلب التجديد.يترتب عن عدم احترام وتجديد داخل اآلجال المحددة بنص تنظيمي. الطلب تقديم يجب 

 20المادة 

  :في الحاالت التالية يمكن للسلطة المختصة سحب رخصة االستيراد

 طلب من حاملها؛ب (1

 ؛قصد الحصول عليهاخاطئة أو مضللة معطيات أو معلومات ب حاملهاإذا أدلى  (2

 أو تم سحبه؛ هاحاملذي يتوفر عليه منتجات حماية النباتات ال صنعمدة صالحية اعتماد إذا انتهت  (3

في صنع منتجات  استعملتأو المادة الُمؤاِزرة المستوردة قد  ية للنباتاتاقأن المادة الفعالة أو المادة الو تبينإذا  (4

 ؛ُسلمت الرخصة من أجلهاغير تلك التي 

ا في نصوص عليهالمالقائمة من المعنية  أو المادة الُمؤاِزرة للنباتات الواقيةالمادة الفعالة أو المادة إذا تم حذف  (5

 أعاله. 11المادة 

 21المادة 
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لتصدير المواد  ،ابتداء من تاريخ السحب يحتسب ،(1) أجل سنة واحدةيمنح لحاملها االستيراد،  رخصةفي حالة سحب 

شخص آخر لتفويتها لأو  ةالمذكور الرخصةأو المواد الُمؤاِزرة المستوردة قبل سحب  للنباتات الواقيةالفعالة أو المواد 

، شريطة أال لصنع منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدةأدناه  61يتوفر على االعتماد المنصوص عليه في المادة 

 أعاله. 20( من المادة 4( أو 3( أو 2البنود  األسباب المشار إليها فيلسبب من قد تم هذه الرخصة  يكون سحب

التي لم يتم تصديرها أو المواد الواقية للنباتات والمواد الُمؤاِزرة والمواد الفعالة انصرام األجل المذكور أعاله، تعتبر بعد 

ير بتنفيذه الظه الصادر المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها 28.00تفويتها في حكم النفايات حسب مدلول القانون رقم 

ويجب على حائزها التخلص منها على  .(2006نوفمبر  22) 1427من شوال  30الصادر في  1.06.153الشريف رقم 

 .الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي وفقنفقته وتحت مسؤوليته 

 تنظيمي.لكيفيات المحددة بنص ا حسبلدى السلطة المختصة موضوع تصريح  تفويتكل عملية تصدير أو أن تشكل يجب 

 22المادة 

 .هاوسحب هاوتجديدها كيفيات تسليم اتحدد بنص تنظيمي كيفيات دراسة طلبات رخص االستيراد وكذ

 

 الُمَرِكِّبةالعناصر  الثالث:الفرع 

 أحكام خاصة 

 

 23المادة 

ينتج عن استعماله في تركيبة منتوج من منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة عندما  ُمَرِكِّبعنصر ال يمكن إدماج 

 أو بقاياه تأثير غير مقبول على صحة اإلنسان أو صحة الحيوان أو النباتات أو المنتجات النباتية أو البيئة.

 إدماجها في تركيبة منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة.أال يتم التي يجب  الُمَرِكِّبةالعناصر  قائمةتحدد بنص تنظيمي 

 

 حماية النباتات والمواد المساعدةمنتجات ل في السوق عرضال الثاني:الباب 

 رخصة العرض في السوق األول:الفرع 

 

 24المادة 

"رخصة العرض في السوق" أو حيازتها من  من النباتات والمواد المساعدة المستفيدة ال يمكن استيراد إال منتجات حماية

 ، أو استعمالها.عوضأو بدون عوض ، بتفويتهاأجل البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها أو 

 رخصة العرض في السوق: من منتجات حماية النباتات التالية تستثنى 

 ؛يةعلى مادة أو عدة مواد أساس حصريا التي تحتويالمنتجات  -

 أدناه؛ 46المادة  ألحكامفي إطار التجريب طبقا  باختباراتلقيام ل المنتجات المخصصة -

 الموجهة حصريا للتصدير.المنتجات  -
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التي تم تعديلها أو لمعلومات المتعلقة برخص العرض في السوق المسلمة أو إلى اللعموم الولوج تضمن السلطة المختصة 

 وسيلة مناسبة، بما في ذلك النشر على موقعها اإللكتروني.سحبها بكل 

 25المادة 

على االعتماد  يتوفرطلب من كل شخص ناء على طة المختصة بتمنح رخصة العرض في السوق من طرف السل

 .اللجنةاستشارة بعد ، منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدةلصنع أو استيراد  أدناه 61المادة  المنصوص عليه في

 

 26المادة 

بملف يتكون من جزء إداري وجزء علمي وتقني أعاله  25المنصوص عليها في المادة  الرخصةطلب رفق يجب أن ي

 عنية تستجيب للمتطلبات التالية:منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة المالتأكد من أن من  يمكن

 بالنسبة لمنتجات حماية النباتات: (1

المشار إليها في المادة مدرجة ضمن القائمة وموادها الُمؤاِزرة قية للنباتات اأن تكون موادها الفعالة وموادها الو -

 أعاله؛ 11

 ؛أعاله 23مدرجة ضمن القائمة المشار إليها في المادة  الُمَرِكِّبةأال تكون عناصرها  -

 أعاله. 23مدرجة ضمن القائمة المشار إليها في المادة  الُمَرِكِّبةبالنسبة للمواد المساعدة: أال تكون عناصرها  (2

 27المادة 

بالنسبة لكل منتوج من منتجات حماية النباتات وكل مادة من المواد المساعدة، موضوع طلب رخصة العرض في السوق، 

 : يتمثل فيالسلطة المختصة بتقييم تقوم 

في والترخيص لها في بلد وارد ها متقييسبق قد المعنية المساعدة  ةج حماية النباتات أو المادومنت أنالتحقق من  (1

هذا القانون المنصوص عليها في متطلبات ال ،األقل ، علىه، تطابق متطلباتدة بنص تنظيميالمحدقائمة ال

 والنصوص المتخذة لتطبيقه، أو؛

 للمتطلبات التالية:  صاحب الطلب أدلى بهاالمعطيات التي مدى استجابة دراسة  (2

 بالنسبة لمنتجات حماية النباتات: (أ

 للمكونات المعنية؛تحديد حد أقصى للبقايا بالنسبة قد تم  -

 البيئة؛ على أوشكل أي تأثير غير مقبول على صحة اإلنسان أو الحيوان ال ت -

 ؛يةصحة النباتالوفق شروط استعمال مطابقة للممارسات الجيدة في مجال ة كون فعالأن ت -

 بالنسبة للمواد المساعدة: (ب

 ها؛أضيفت إلياستعمالها فعالية أو خصائص أخرى لمنتجات حماية النباتات التي  يعززأن  -

 تم تحديد حد أقصى للبقايا بالنسبة للمكونات المعنية؛قد  -

 البيئة.على ال تشكل أي تأثير غير مقبول على صحة اإلنسان أو الحيوان أو  -

 28المادة 
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وكذا من  ،من المواد المساعدة واحدةمن منتجات حماية النباتات أو مادة  واحدتمنح رخصة العرض في السوق لمنتوج 

 أجل استعمال واحد أو عدة استعماالت خاصة. 

 ،المساعدة المعنية ةومنتوج حماية النباتات أو الماد ،حاملهاهوية  العناصر التي تمكن من تحديد الرخصةبين تو

 مفيد.آخر وكذا كل بيان والخصائص األساسية واالستعماالت المرخص بها للمنتوج أو المادة المذكورة، 

 29المادة 

 ( سنوات.10عشر )ال تتجاوز المساعدة لمدة  ةادمنتوج حماية النباتات أو المفي السوق لعرض الرخصة تمنح 

 ( سنة.15) عشرةخمس ال تتجاوز لمدة ذي خطر ضعيف حماية النباتات في السوق لمنتوج عرض التمنح رخصة 

 30المادة 

منتجات حماية النباتات أو المواد خضع يمكن للسلطة المختصة، خالل مدة صالحية رخصة العرض في السوق، أن ت

  تقييم في الحاالت التالية:العادة إلالمساعدة المعنية 

ضوء المستجدات العلمية  في، التي منحت على أساسها الرخصةشروط الأنها لم تعد تستوفي لشك إذا كان ما يدعو ل -

بناء على نتائج مراقبة منتجات حماية النباتات، أو بناء على النتائج المتوصل إليها في إطار رصد أو  ،أو التقنية

 ؛ومراقبة بقايا منتجات حماية النباتات في المنتجات الغذائية أو عليها

 . بعده 31طبقا ألحكام المادة  تعديلهافي الرخصة المذكورة  حاملرغب إذا  -

، بعد أو تعديلها أو سحبهاالمعنية  رخصة العرض في السوقاإلبقاء على  قرار إعادة التقييمبعد  لمختصةتتخذ السلطة ا

 .اللجنةاستشارة 

 31المادة 

 رخصته.المضمنة في بيانات ب من السلطة المختصة تعديل بعض الرخصة العرض في السوق أن يطل لحامليمكن 

 حماية النباتات منتوجبشروط استعمال باستعمال أو أو بالخصائص الفيزيائية والكيميائية أو تعلق طلب التعديل بتركيبة إذا 

بالمعطيات العلمية والتقنية الضرورية لتقييم يرفق طلبه  الرخصة أن حامل، وجب على المساعدة المعنيةمادة ال أوالمعني 

 .المطلوبالتعديل 

عنه أي تغيير غير مقبول في تركيبة يترتب إذا لم الرخصة بموافقتها على التعديل المطلوب  حاملالسلطة المختصة  بلغت

منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة المعنية أو خصائصها الفيزيوكيميائية أو نجاعتها أو سميتها أو سميتها 

 اإليكولوجية.

 تعديل ويبلغ للمعني باألمر.يجب أن يعلل كل رفض 

 32المادة 

 هعرضالمرخص باستعمال منتوج حماية النباتات  توسيعهنية أن تطلب من السلطة المختصة يمكن للمنظمات الفالحية الم

 بنص تنظيمي.في السوق، من أجل استعمال محدود، وفق الشروط والكيفيات المحددة 

المطلوب ليس له أي تأثير غير  االستعمال توسيعلتأكد من أن قصد االسلطة المختصة طلب لتقييم من قبل كل يخضع 

 البيئة. على مقبول على صحة اإلنسان أو الحيوان أو

لمنتوج المعني في السوق لعرض الرخصة  حاملهذا االستعمال، تخبر بذلك  توسيعتوافق السلطة المختصة على عندما 

محدود بشكل من أجل استعمال جب اإلشارة إلى توسيع الرخصة ي ،الحالةفي هذه المنتوج. هذا  تطلب منه تعديل عنونةو

 منفصل في العنونة.
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المستعملين على أن يتم إخبار سلطة المختصة تحرص ال، المطلوب تعديلالإجراء المذكورة حامل الرخصة في حالة رفض 

  .الموافق عليهاالستعمال المحدود  بتوسيع

مسؤولية الشخص تتعلق بالمعلومات التي تنشرها السلطة المختصة أو، عند االقتضاء، العنونة، إشارة  تتضمنيجب أن 

لنباتية في إطار االستعمال سميته افي حالة نجاعة المنتوج المعني أو نقص الذي يستعمل منتوج حماية النباتات في حالة 

 .الموافق عليهالمحدود 

 

 33المادة 

، بشكل حماية النباتات يستفيد من رخصة العرض في السوق استعمال منتوجتقرر توسيع يمكن للسلطة المختصة أن 

يتم اتخاذها طبقا  ،عندما يتطلب األمر استعمال المنتوج المعني في إطار تدابير استعجالية تتعلق بحماية النباتات مؤقت،

 .العمل بهللتشريع الجاري 

 34المادة 

إذا الرخصة،  حاملطلب من بلنفس المدة مادة مساعدة  حماية النباتات أو منتوجلالعرض في السوق يمكن تجديد رخصة 

 27المنصوص عليها في المادة شروط الستوفي تة النباتات المذكور أو المادة المساعدة المذكورة تبين أن منتوج حماي

 .أعاله

 عدم احترام هذه اآلجال رفض الطلب.  لىالمحددة بنص تنظيمي. ويترتب عاآلجال  داخلتجديد الجب إيداع طلب ي

 ، وجب تمديد مدة الصالحية هاته لسنة واحدةخصةدراسة الطلب قبل انصرام مدة صالحية الرب القيامغير أنه، إذا لم يتم 

 قابلة للتجديد مرة واحدة. (1)

 35المادة 

في أعاله، يمكن للسلطة المختصة أن تقوم بسحب الرخصة  30عالوة على حالة السحب المنصوص عليها في المادة 

 :الحاالت التالية

 من حاملها؛ طلبب (1

 ؛إذا تم االخالل بشرط أو أكثر من الشروط التي منحت على أساسها (2

 ؛يهاأدلى بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة للحصول عل قد هاحاملثبت أن  إذا (3

المنصوص عليه في  االستيرادأو  الصنعاالعتماد من أجل ممارسة نشاط  أو سحبفي حالة انتهاء مدة صالحية  (4

 .أدناه 61المادة 

 36المادة 

ألسباب  أو في حالة سحبهامادة مساعدة  حماية النباتات أوالعرض في السوق لمنتوج رخصة انتهاء مدة صالحية في حالة 

من من السوق  ، فورا،أو المواد المعنيةسحب المنتجات  وجبالبيئة، بتتعلق بحماية صحة اإلنسان أو صحة الحيوان أو 

 وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.  ،تهوتحت مسؤولي تهعلى نفقالرخصة المذكورة  حاملقبل 

والمواد المساعدة التي تم سحبها من السوق في حكم النفايات حسب مدلول القانون السالف تعتبر منتجات حماية النباتات 

وفق الشروط  ،في السوق التخلص منها على نفقته وتحت مسؤوليته عرضال ويجب على حامل رخصة .28.00الذكر رقم 

 والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
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البذور من السوق وإتالفها على نفقة هذه في معالجة البذور، وجب سحب المذكورة إذا تم استعمال منتجات حماية النباتات 

 وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. ،هايوتحت مسؤولية حائز

 37المادة 

ألسباب أو في حالة سحبها مادة مساعدة  حماية النباتات أو العرض في السوق لمنتوجرخصة انتهاء مدة صالحية في حالة 

لمنتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة ، بالنسبة ، يمكنالبيئةبصحة اإلنسان أو الحيوان أو غير تلك المتعلقة ب

  سحبها:قرار تاريخ تاريخ انتهاء مدة صالحية هذه الرخصة أو قبل المستوردة أو المصنوعة قبل 

 ( شهرا؛12عشر ) ياثنمدة ال تتجاوز بيعها وتوزيعها خالل  -

 ( شهرا. 24وعشرين ) اأربعجاوز مدة ال تتاستعمالها خالل  -

 المذكورة.ات النباتحماية منتجات بعلى البذور المعالجة اإلجراء طبق نفس ي

البذور المعالجة  وأا أعاله، يجب على حائز منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة مالمشار إليه ينجلألعند انصرام ا

 أعاله. 36التخلص منها طبقا ألحكام المادة  المعنية أن يقوم بسحبها من السوق وإتالفها أو

 38المادة 

بكل تأثير  السلطة المختصة أن يخبرمساعدة  ةمادحماية النباتات أو العرض في السوق لمنتوج رخصة حامل يجب على 

 يسببه منتوج ،أو على النباتات أو على المنتجات النباتية البيئةعلى أو صحة اإلنسان أو الحيوان قد يكون غير مقبول على 

أو مادة ُمؤاِزرة واقية للنباتات بقايا مادة فعالة أو مستقلباتها أو مادة  تسببه أو ةالمساعدة المذكور المادةحماية النباتات أو 

 ة. المذكورادة أو المج والمنتحتوي عليه يب كِِّ مرَ عنصر أو 

بها، بتقييم المخاطر وتتخذ اإلجراءات الضرورية، بما فيها عند  تقوم السلطة المختصة، بناء على المعلومات المتوصل

من  االقتضاء توجيه أمر لحامل رخصة العرض في السوق بسحب منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة المعنية

 . السوق

 المعني النباتات بنقص فعالية منتوج حمايةيجب، أيضا، على حامل رخصة العرض في السوق أن يخبر السلطة المختصة 

وأن يدلي لدى السلطة  أو ظهور مقاومة له أو كل تأثير غير متوقع على النباتات أو على المنتجات النباتية أو على البيئة

 المذكورة بكل معلومة يتوفر عليها في هذا الشأن.

 

 والعنونةالتلفيف  الثاني:الفرع 

 

 39المادة 

 هذا الفرع.  ألحكاموالمعنونة طبقا الملففة حماية النباتات والمواد المساعدة منتجات لالعرض في السوق  حصريا يمكن

 40المادة 

 :المساعدةالتلفيف المعد الحتواء منتجات حماية النباتات أو المواد أن يكون يجب 

 جهاز إغالق محكم؛يتوفر على للتسرب و امقاوم -

 ؛القاسية الجويةحوال أللومقاوما للصدمات  -



13 

 جودته؛كل تدهور في الحفاظ على استقرار المنتوج وتجنب شأنه من  -

 والسيما المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات. ،منتوج آخرتفادي كل خلط مع كل شأنه من  -

 توزيعبيع وقصد  هاستعماللتلفيف الذي يعتزم يرفق طلبه بوصف لرخصة العرض في السوق أن صاحب طلب يجب على 

 . منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة

 

 

  41المادة 

 مدلول القانونحسب نفايات الفي حكم منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة لتلفيف يعتبر التلفيف الذي سبق استعماله 

الشروط  وفق ،وليتهيجب على حائز التلفيف المذكور التخلص منه على نفقته وتحت مسؤو ،28.00رقم  السالف الذكر

 والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 

الغذائية أو المنتجات وباألخص أي منتوج آخر أو مادة أخرى،  الحتواءالتلفيف المذكور  استعمالإعادة  تمت أاليجب و

 المواد المعدة لتغذية الحيوانات.

  42المادة 

تستجيب لمتطلبات وعنونة تصادق عليها السلطة المختصة على مساعدة المادة الحماية النباتات أو يجب أن يتوفر منتوج 

 التصنيف والعنونة والتلفيف المحددة بنص تنظيمي.

تتضمن هذه العنونة بطاقة توضع على التلفيف، وعند الضرورة، وثيقة إرشادات منفصلة. ويجب أن ترافق هذه الوثيقة 

كيفية رشادات حول اإلو تضمن جميع المعلومات الضروريةتل يةعلى البطاقة غير كاف ةالمتاح المساحةإذا كانت ، التلفيفَ 

 .بعد استعمالهالتلفيف  التخلص من

 

 تكميلية أحكام الثالث:الفرع 

 43المادة 

 على لمنتوج المستعملها، وجب أن يتوفر اقبل استيرادحماية النباتات  لمعالجة بمنتوجالبذور المستوردة تخضع عندما 

 أعاله. 24في المادة  المنصوص عليهارخصة العرض في السوق المطابقة 

منتوج حماية النباتات المستعمل يتوفر على استيراد البذور، إذا لم  ينودون االخالل بالتشريع والتنظيم المطبق، أنه غير

 البذورد استيرابترخيص ال أمكنرخصة العرض في السوق السالفة الذكر،  على المشار إليها أعالهلمعالجة البذور 

 27قائمة المنصوص عليها في المادة في الالتصدير واردا بلد ت المحددة بنص تنظيمي، إذا كان لكيفياحسب ا، المذكورة

 أعاله.

 :في الحاالت التاليةيتم سحب رخصة استيراد البذور المذكورة 

 ؛التصديربلد له في وردة مرخًصا د منتوج حماية النباتات المستعمل في معالجة البذور المستإذا لم يع (1

 أعاله؛ 27من قائمة الدول المنصوص عليها في المادة البذور المذكورة حذف بلد تصدير إذا تم  (2

ظروف ضمن له منتوج حماية النباتات المستعمل لمعالجة البذور المذكورة لقييم، أن عملية تبعد ، إذا تبين (3

 البيئة.على المحلية آثار غير مقبولة على صحة اإلنسان أو الحيوان أو االستعمال 
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 وجبالبيئة، بسحب رخصة استيراد البذور المذكورة ألسباب تتعلق بحماية صحة اإلنسان أو صحة الحيوان أو  في حالة

نفقته وتحت  لىع االستيراد رخصة حاملمن طرف أو تصديرها من السوق وإتالفها  ،فوًرا ،سحب البذور المعنية

 .فق الكيفيات المحددة بنص تنظيميو مسؤوليته

حماية صحة اإلنسان أو صحة الحيوان تلك المتعلقة بفي حالة سحب رخصة استيراد البذور المذكورة ألسباب أخرى غير 

 :أقصاه أجال من تاريخ قرار السحب، ابتداءحائز البذور المعنية، منح يُ أو البيئة، 

 ؛أو هما معا أو توزيعها بيع البذور المذكورةقصد ( شهًرا 12عشر ) اثنا -

 استعمالها.قصد ( شهًرا 24وعشرون ) أربع -

الفها طبقا ألحكام إتا أعاله، يجب على حائز البذور المعنية أن يقوم بسحبها من السوق ومالمشار إليه ينلجاألانصرام  عند

 أعاله. 36المادة 

 44المادة 

كذا و ،لشروط المنصوص عليها في هذا القانونفي حالة استيفائه لمختلط منتوج ل في السوق عرضالبأن يرخص  يمكن

 مجال المواد المخصبة.في التشريع الجاري به العمل في عليها الشروط المنصوص 

  45المادة 

 :تحدد بنص تنظيمي

 ؛المساعدةحماية النباتات والمواد منتجات في السوق لعرض الطلب رخصة بالمرفق  العناصر المكونة للملف (1

كيفيات تسليم وكذا ، المواد المساعدةحماية النباتات والعرض في السوق لمنتجات يفيات دراسة طلبات رخص ك (2

 الرخص المذكورة؛وسحب وتجديد وتعديل 

  والمواد المساعدة؛دة تقييم منتجات حماية النباتات كيفيات تقييم أو إعا (3

وكذا المعايير  ،التحليلية والفيزيوكميائية والبيولوجيةالمعطيات و السمية والسمية اإليكولوجيةب المتعلقة معطياتال (4

 ؛أو إعادة التقييم المذكور التي يستند عليها التقييمالتقنية 

دراسة طلب ع منتجات حماية النباتات المعنية أو ببيعها و/أو باستعمالها، ضروري لنصكل متطلب خاص يتعلق ب (5

 رخصة العرض في السوق؛

البذور المعالجة المشار  وأوكيفيات السحب من السوق لمنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة  الشروط التقنية (6

 أعاله؛ 43و 36إليها في المادتين 

 كيفيات تلفيف وعنونة منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة. (7

 

 منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة تجريب  الثالث:الباب 

 46المادة 

الحصول على أو من أجل  ،البحث العلمي أو التقني راضألغمساعدة مادة أو  حماية النباتات منتوج تجريبيتطلب 

لهذا  السلطة المختصة اسلمهعلى رخصة ت الحصول ،تعديلهاأو أو المواد المذكورة  العرض في السوق للمنتجاترخصة 

 .الغرض
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 :يُقدم من قبلبناًء على طلب  التجريبتمنح رخصة 

 مؤسسات البحث العلمي أو التقني؛ -

المعنية مادة المساعدة الأو  حماية النباتات نتوجالعرض في السوق لمرخصة حاملي  االعتبارييناألشخاص  -

 ؛بالتجريب

منتجات  صنعأجل استيراد أو  أدناه من 61المادة في االعتماد المنصوص عليه  حاملي االعتبارييناألشخاص  -

 ؛المساعدة المذكورة أو المواد حماية النباتات

 ، باالستعماالت المحدودة.حصريا، التجريبالمنظمات المهنية الفالحية عندما يتعلق  -

  47المادة 

 ملف يتكون من وثائق تمكن من دراسة الطلب المذكور.التجريب برخصة طلب فق يجب أن ير

 . التجريب رخصة طلببالمرفق  شكل ومضمون الملفبنص تنظيمي يحدد 

  48المادة 

 ( سنوات.3لمدة ال تتعدى ثالث ) التجريبتمنح رخصة 

 رخصةالمساعدة المعنية ب ةادمنتوج حماية النباتات أو المأو خصائص يبة تعديل تركفي حالة  التجريب رخصةتسحب 

 .و المادة المعنيةألتجريب المنتوج الشروط التقنية  تعديلفي حالة  أوالتجريب 

 وسحبها. التجريبرخصة  منحكيفيات بنص تنظيمي تحدد 

 49المادة 

الحاصلين على  االعتباريينألشخاص من قبل ا منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة إالال يمكن القيام بتجريب 

المذكور  لطلبباالمرفق  بعد دراسة الملف، إذا تبينهذا االعتماد،  يمنحالسلطة المختصة.  قبلمن الغرض  لهذااعتماد 

واألماكن التي والمنشآت والوسائل المادية ات البشرية أن صاحب الطلب يتوفر على الكفاء، لعين المكانوبعد زيارة 

منتجات حماية التجارب على تستجيب للمتطلبات العلمية والتقنية والتنظيمية المحددة بنص تنظيمي، الضرورية إلجراء 

المعترف بها من قبل السلطة المختصة حسب  ،لتجريبفي مجال ا وفقًا للممارسات الجيدة ،النباتات أو المواد المساعدة

 .الكيفيات المحددة بنص تنظيمي

زيارة المنشآت يمكن أن تتضمن  ضرورية يمكن للسلطة المختصة أن تقوم، خالل مدة صالحية االعتماد، بكل مراقبة

  رام الشروط التي منح على أساسها االعتماد.والوسائل المادية واألماكن، من أجل التأكد من احت

 التي منح على أساسها لم يعد مستوفا. الشروطأو أكثر من  شرطا، أن مراقبةالعقب ، ثبتيتم سحب االعتماد إذا 

 .منحه شروطوفق نفس تجديده  ويمكن( سنوات. 5أن تتجاوز مدة صالحية االعتماد خمس ) يمكنال 

يمسك ويحين، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، سجال يبين وفق التسلسل الزمني أن  التجريبيجب على حامل اعتماد 

 .المذكورالعمليات التي يقوم بها في إطار االعتماد 

  .هوسحب هوتجديداالعتماد  منحكيفيات بنص تنظيمي تحدد 

 50المادة 



16 

من  ،أعاله 49 االعتماد المنصوص عليه في المادة حاملووالتي قام بها األشخاص  هال المرخصبالتجارب ال يُعترف إال 

 أعاله. 30و 27أجل تقييم أو إعادة تقييم منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة المنصوص عليهما في المادتين 

 51المادة 

منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة في السوق لعرض الال يتوفر على رخصة الذي  تجريبالرخصة حامل يمكن ل

 .التجريبألغراض  ةالمعنيأو المادة طلب الحصول على رخصة استيراد عينات من المنتوج 

كميات محدودة ولمدة ال يمكن أن تتجاوز مدة صالحية رخصة ستراد ال، حصريا، هاتهتمنح رخصة استيراد العينات 

 .المتعلقة بها التجريب

التي منحت على أساسها إذا تبين لها أن الشروط  سحبها رخصة استيراد العينات أوبتعديل يمكن للسلطة المختصة أن تقوم 

 لم تعد مستوفاة. 

 وسحبها.وتعديلها ات رخصة استيراد العين منحكيفيات بنص تنظيمي تحدد 

 52المادة 

تعتبر ، أعاله 51و 46المنصوص عليهما في المادتين  العينات استيرادأو رخصة  التجريبفي حالة سحب رخصة 

يجب على حامل رخصة ، و28.00في حكم النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم  التي تتم حيازتهاالعينات 

 وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. ،وليتهالتخلص منها على نفقته وتحت مسؤ جريبتال

المنتجات التي ال تتوفر على رخصة العرض عينات أعاله، يتم استرداد  49المادة  إليه فيفي حالة سحب االعتماد المشار 

أو ألحكام الفقرة األولى أعاله، بالتخلص منها طبقا إما أن يقوم  الذي يمكنه التجريبرخصة  حاملمن قبل في السوق 

، وذلك مواصلة التجريبمن أجل  أعاله 49 يتوفر على االعتماد المنصوص عليه في المادة اعتباريإلى شخص نقلها ب

 .الكيفيات المحددة بنص تنظيميالشروط و وفق

 53المادة 

ما تبقى منها في حكم لها وانهاية التجارب، تعتبر عينات منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة التي لم يتم استعمبعد 

لص منها على نفقته على حامل رخصة التجريب التخيجب و ،28.00رقم السالف الذكر حسب مدلول القانون نفايات ال

 الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.  وفقوتحت مسؤوليته، 

حامل االعتماد المنصوص عليه في المادة من قبل  تجريب العينات عليهاتالف النباتات والمنتجات النباتية التي تم يجب إ

 .الكيفيات المحددة بنص تنظيميوط ورالش فقوأعاله الذي قام بعملية التجريب المذكورة  49

 

 مختلفة أحكام الرابع:الباب 

 

 54المادة 

 من خالل: ال سيما  ،مالئمااستعماال يجب استعمال منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة 

 العنونة؛والمبينة في المعنية أو المادة  لمنتوج المعنيل في السوق عرضالاحترام الشروط المحددة في رخصة  -

 حماية النباتات.ألجل تطبيق مبادئ الممارسات الجيدة في مجال الصحة النباتية والمكافحة المندمجة  -
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غير مقبولة على صحة  رالمواد المساعدة ترتبت عنه آثا وأأن استعماال غير مطابق لمنتجات حماية النباتات  ثبتإذا 

بإتالف النباتات أو المنتجات النباتية المعنية باالستعمال ن للسلطة المختصة أن تأمر مكالبيئة، أ على نسان أو الحيوان أواإل

 الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.الشروط ووفق ، على نفقة وتحت مسؤولية المستعملوالمذكور 

حالة رش ال سيما في  ،يمكن للسلطة المختصة أن تحدد بنص تنظيمي شروطا خاصة الستعمال منتجات حماية النباتات

 المنتجات المذكورة جوا.

 55 المادة

 حماية المستهلكلتدابير  بتحديدالقاضي  31.08 رقم القانون فيالمنصوص عليها المتعلقة باإلشهار متطلبات العالوة على 

أن ، يجب (2011فبراير  18) 1432من ربيع األول  14الصادر في  1.11.03الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 للمتطلبات التالية: شهار منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة إيستجيب 

 وعلى المنشورات المخصصة للمهنيين؛والمواد بيع هذه المنتجات  فضاءاتيقتصر على أن  -

 . بيان استعماالتهاكذا تلك المتعلقة باستعمال المنتجات والمواد المذكورة، والبيانات التحذيرية وأن يتضمن  -

 يمنع كل ادعاء بتوفر منتجات حماية النباتات على خصائص مخصبة، باستثناء المنتجات المختلطة. 

 56المادة 

 والموادحماية النباتات  ومنتجات الُمؤاِزرة والمواد للنباتاتالواقية  والموادالفعالة  بالموادالمتعلقة  ،تستفيد المعطيات

م اإلدالء بهذه التقارير لدى السلطة عندما يتمن الحماية  ،التجارب والدراساتو االختبارات المضمنة في تقاريرالمساعدة 

 أو قصد تعديل دة المساعدةامالحماية النباتات أو العرض في السوق لمنتوج لحصول على رخصة المختصة قصد ا

 .الرخصة المذكورة

خر يرغب أي شخص آ لفائدةالمعنية واالختبارات والدراسات رير التجارب ااستعمال تقالحماية، يجب أال يتم  فترةخالل 

الحصول على رخصة ؤاِزرة أو يرغب في مُ  أو مادةواقية للنباتات  ةادم وأفعالة  مادةالحصول على المصادقة على في 

استعمال بصراحة مالك هذه المعطيات  إال إذا رخص ،مساعدة ةادم وأمنتجات حماية النباتات العرض في السوق ل

 ."ولوجالشهادة "ى كل وثيقة أصلية تسمبموجب المذكورة المعطيات 

 57المادة 

 وأرير التجارب ستجيب تقييجب أن أعاله،  56من أجل االستفادة من حماية المعطيات المنصوص عليها في المادة 

 : يناآلتي يينلشرطل الدراسات وأاالختبارات 

 ُمؤاِزرة أوال مادةالللنباتات أو الواقية  مادةالفعالة أو ال مادةعلى ال مصادقةالللحصول على  اكون ضروريأن ي -

 ؛حماية النباتات أو مادة مساعدة أو تعديلهاالعرض في السوق لمنتوج رخصة للحصول على 

المعترف بها من قبل السلطة المختصة حسب  المختبر وأمجال التجارب  لممارسات الجيدة فيلعداده طبقا إأن يتم  -

 .الكيفيات المحددة بنص تنظيمي

 58المادة 

حماية العرض في السوق لمنتوج رخصة منح ات تحتسب ابتداء من تاريخ ( سنو10تحدد مدة حماية المعطيات في عشر )

نسبة للمواد الفعالة ومنتجات حماية ( سنة بال13ثالث عشرة ) إلىة مدهذه الرفع . وتالمعنية النباتات أو المادة المساعدة

 ذات خطر ضعيف.النباتات 
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( أشهر بالنسبة للمعطيات المتعلقة بكل طلب تمديد رخصة العرض في السوق لتشمل بعض 3المدتان بثالثة ) تمدد هاتان

 ( سنوات5داخل الخمس )على أبعد تقدير،  ،بالطلبرخصة العرض في السوق  حاملعندما يتقدم االستعماالت المحدودة 

 . المذكورةالرخصة الموالية لتاريخ منح 

 ( سنة. 13حماية المعطيات ثالث عشرة )لأي حال من األحوال، أن تتعدى المدة اإلجمالية في ال يمكن، 

، خمس الخطر الضعيف ذاتحماية المعطيات، بالنسبة لمنتجات حماية النباتات لأنه، يمكن أن تصل المدة اإلجمالية  غير

 ( سنة.15عشرة )

، تتم حماية المعطيات لتجديد رخصة العرض في السوق أو تعديلها ضروريةوالدراسات إذا كانت التجارب واالختبارات 

 ( شهرا.30لمدة ثالثين ) المتعلقة بها

 59 المادة

أو  للنباتات واقيةمادة فعالة أو مادة يجب أن تبين المعلومات الواجب معالجتها بطريقة سرية في طلب المصادقة على 

يلحق ضررا قد المعلومات هذه أن نشر بما يثبت مع اإلدالء  ،رخصة العرض في السوقفي طلب مادة ُمؤاِزرة أو 

  .لصاحب الطلببالمصالح التجارية 

 .المعلوماتهذه نوع وطبيعة بنص تنظيمي يحدد 

 60المادة 

مادة من حماية النباتات أو ا من منتجات منتوجأن للشك تدعوه  اسبابأرخصة العرض في السوق  حامل يكون لدىعندما 

على صحة  تشكل خطرا غير مقبولأن من شأنها رخصة المذكورة أو ال ال تطابقالمعروضة في السوق المساعدة المواد 

المختصة التي تتخذ جميع التدابير الالزمة، ، فورا، السلطة أن يخبر بذلك هعلي وجبالبيئة، على اإلنسان أو الحيوان أو 

 .من السوق بما في ذلك سحب المنتجات المعنية

المنتجات المعنية وفقًا للشروط والكيفيات المحددة بسحب بمبادرة منه  أن يقوملحامل رخصة العرض في السوق  يمكن

 بنص تنظيمي.

 

 االعتماد والشواهد الفردية:  القسم الثالث

 

 61المادة 

مزاولة أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة وإعادة توضيبها واستيرادها وتوزيعها بالجملة  تتطلب

السلطة  عتماد تمنحهتعمالها، باستثناء االستشارة، الحصول على االمتعلقة باس اتوكذا تقديم الخدم ،وتوزيعها بالتقسيط

 .لهذا الغرض المختصة

وفق الشروط المحددة  محل على حدة،كل اعتماد خاص بالحصول على  اط في محالت مختلفةمزاولة نفس النشتتطلب 

 بعده. 62في المادة 

 62المادة 

بنص تنظيمي  قائمتهابملف يتكون من الوثائق المحددة أعاله  61المنصوص عليه في المادة االعتماد طلب  يرفقيجب أن 

  التالية: الشروط يستوفياالعتماد صاحب طلب التأكد من أن يمكن السلطة المختصة من 

 كون شخصا اعتباريا؛ أن ي (1
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يتوفر على الشهادة الفردية  ،العتماداموضوع طلب لنشاط مزاولة ا، لعلى األقل ،واحدًاذاتيا شخًصا  يعينأن  (2

 أدناه الخاصة بالنشاط المعني؛  68المادة طبقا ألحكام  تمنح المطابقة

 االعتماد؛موضوع طلب النشاط لمزاولة خصص حصريًا ت تمحاليتوفر على أن  (3

 ؛المعنيالنشاط  لمزاولةالوسائل التنظيمية الالزمة أن يتوفر على  (4

 .صالحيته سريانويحافظ على  ،نشاطه بمزاولةغطي مسؤوليته المدنية المتعلقة يتأمين عقد  يكتتبأن  (5

نشاط التوزيع بالتقسيط من طرف كل شخص ذاتي يتوفر على الشهادة ( أعاله، يمكن مزاولة 1لبند من أحكام ااستثناء 

شخصا يتوفر على الشهادة الفردية  يشغلأدناه أو  68المادة ألحكام طبقا  الممنوحة للنشاط المذكور المطابقةالفردية 

 ( أعاله.5إلى  (3 من ودشروط المحددة في البنعالوة على ذلك، يجب على صاحب الطلب أن يستوفي الالمذكورة. 

 63المادة 

( سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحه. 10في عشر )أعاله  61المنصوص عليه في المادة  االعتمادتحدد مدة صالحية 

 ويمكن تجديده لنفس المدة في حالة استمرار استيفاء الشروط التي منح على أساسها.

 استعماله إال لمزاولة النشاط أو األنشطة المبينة فيه. ال يمكن تفويت االعتماد أو نقله ألي سبب كان. وال يمكن

يبين وفق الترتيب الزمني سجال  ،يمسك ويحين، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمييجب على حامل االعتماد أن 

 . بما في ذلك بطريقة إلكترونية بنشاطهالعمليات المتعلقة 

 64المادة 

بزيارات للمحالت والمنشآت  عند االقتضاءو لوثائقمنتظمة لاالعتماد، بمراقبة  خالل مدة صالحيةتقوم السلطة المختصة، 

 االعتماد.هذا  استعمالشروط لاالعتماد قصد التأكد من احترامه  حاملوالتجهيزات المستعملة من قبل 

االعتماد، أمكن تعليق االعتماد الممنوح على أساسها شرط أو أكثر من الشروط خالل بإلامراقبة أو زيارة، بعد إذا ثَبَُت، 

 جديد.الشروط من هذه من اتخاذ التدابير الضرورية التي تمكنه من استيفاء  حاملهبغية تمكين 

االختالالت، الرامية لتصحيح والتوصيات  تمت معاينتهايبين قرار تعليق االعتماد أوجه عدم المطابقة أو العيوب التي 

، والذي ال يمكن أن يتجاوز أوجه عدم المطابقة أو العيوب المذكورة بتصحيحالقيام  ملهحاوكذا األجل الذي يتعين فيه على 

 ( أشهر.6ستة )

، عند انصرام األجل المحدد، يتم سحب االعتماد. وفي التي تمت معاينتها أوجه عدم المطابقة أو العيوب تصحيحا لم يتم إذ

 حالة العكس، يتم رفع إجراء التعليق.

 65المادة 

 :إذا ثبت، امسبق هسحب االعتماد، دون تعليقيتم 

 البيئة؛على شكل خطرا على صحة االنسان أو الحيوان أو مزاولة األنشطة تمواصلة أن  -

 .مضللةبناء على معلومات خاطئة أو تم االعتماد الحصول على  أن -

 66المادة 

يتم تدبير المخزون الذي تتم حيازته من قبل األشخاص المعنيين عند ، أو سحبه االعتمادانتهاء مدة صالحية في حالة 

 37تاريخ انتهاء مدة الصالحية أو تاريخ السحب المذكور وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي مع مراعاة أحكام المادة 

 أعاله. 
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 67المادة 

 وتعليقه وسحبه.وتجديده االعتماد  منحتحدد، بنص تنظيمي، كيفيات 

 68المادة 

 أو إعادة التوضيب أنشطة الصنع لمزاولةشهادة فردية بناء على طلب منهم، تمنح السلطة المختصة لألشخاص الذاتيين، 

، باستثناء االستشارة، المتعلقة باستعمال منتجات اتأو االستيراد أو التوزيع بالجملة أو التوزيع بالتقسيط أو تقديم الخدم

 :الشرطين اآلتيين أحد ، على األقل،ستوفي صاحب الطلبيعندما حماية النباتات والمواد المساعدة 

 بنص تنظيمي؛ يكون حاصال على دبلوم من الدبلومات الواردة في القائمة المحددةأن  -

معتمدة من طرف اإلدارة خاصة مؤسسة يكون قد تابع تكوينا في مجال النشاط المعني في مؤسسة عمومية أو أن  -

 .في هذا الشأن شهادةيتوج بمنح ، ، لهذا الغرضالمحددةالمختصة واردة في القائمة 

 تحدد بنص تنظيمي قائمة المؤسسات المذكورة وشروط وكيفيات منح الشهادات.

 69المادة 

بناء على طلب . ويمكن تجديدها، منحها( سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ 5في خمس )الفردية  تحدد مدة صالحية الشهادة

 .المذكورة مجال النشاط المشمول بالشهادةالمطلوبة في  مهاراتالوالمعارف ى استمرار توفره عليثبت ، عندما حاملهامن 

 .من أجل الحصول عليها مضللةمعلومات خاطئة أو أدلى ب حاملهاأن  يثبتيتم سحب الشهادة الفردية عندما 

 وتجديدها وسحبها.  الفردية اتالشهاد منحكيفيات شروط و تحدد بنص تنظيمي

 

 والمخالفات والعقوبات والمساطر اتاالختصاص الرابع:القسم 

  تهاومعاينالمخالفات  عن البحث األول:الباب 

 

 70المادة 

عالوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وتحرير 

من قبل المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية،  ،لهذا الغرض ا،المؤهلون قانونمحاضر في شأنها، األعوان 

 ن طبقا للتشريع الجاري به العمل.ووالمحلف

األعوان المذكورين الذين يزاولون مهامهم المتعلقة بالشرطة القضائية طبقا  تأهيلتحدد، بنص تنظيمي، شروط وكيفيات 

 ألحكام هذا القانون.

إليهم أعاله بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون المشار  يلتزم األعوان

 الجنائي.

 يمكن لهم، عند االقتضاء، التماس مساعدة القوة العمومية، مباشرة، من أجل القيام بمهامهم. 

 71المادة 
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خذة لتطبيقه ومعاينتها، يمكن لألعوان ألجل البحث عن المخالفات المرتكبة خرقا ألحكام هذا القانون والنصوص المت

 :أن أعاله، دون االخالل بأحكام قانون المسطرة الجنائية، 70المشار إليهم في المادة 

كل مكان  ،وبصفة عامة ،أعاله 61المادة في لقيام باألنشطة المنصوص عليها ا كل األماكن والوسائل المستعملة ليلجو (1

بة ومنتجات حماية المواد الفعالة أو وسيلة توجد فيها  والمواد الواقية للنباتات والمواد الُمؤاِزرة والعناصر الُمَركِِّ

 ؛النباتات والمواد المساعدة

يقوموا، تبعا للمعلومات التي يطلعون عليها، بكل المعاينات الضرورية في األماكن والوسائل المشار إليها في البند  (2

 االستماع إلى األشخاص المعنيين؛  ، بهذه المناسبة،ة. كما يمكنهم( أعاله، وعند االقتضاء، على الطريق العمومي1

يطلعوا على السجالت أو الفواتير أو كل وثيقة مهنية أخرى من شأنها أن تيسر لهم إنجاز مهامهم، وأن يأخذوا نسخا  (3

 ، بحجزها؛الضرورةمنها، ويقوموا بجمع المعلومات واإلثباتات المفيدة، وعند 

 جل القيام بتحرياتهم؛من أكل الوسائل الضرورية رهن إشارتهم  أن يضعوا المعنيينيطلبوا من األشخاص  (4

أو  بةكِِّ رَ العناصر المُ أو  المواد الُمؤاِزرة وأ للنباتات الواقيةالمواد  وألمواد الفعالة وعاء يحتوي على ايطلبوا فتح كل  (5

أو تسليمها بحضور الناقل أو المْرِسِل أو المْرَسِل  المواد المساعدة أثناء إرسالها أو نقلها وأ منتجات حماية النباتات

 إليه أو وكالئهم؛

، قصد أعاله( 5والمواد المذكورة في البند يأخذوا، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، كل عينة من المنتجات  (6

 ؛المطابقة تحاليلإجراء 

بعد  ،إذا تبين منهابالتخلص  وأن يأمروا المذكورة، في انتظار نتائج التحاليل ،المعنيةوالمواد يقوموا بإيداع المنتجات  (7

 ؛أو التخلص منها بإرجاعهافي حالة المنتجات والمواد المستوردة،  ،عدم مطابقتها أو أن يأمروا ،التحاليل المذكورة

نيا على صحة اإلنسان أو الحيوان عندما يثبت أنها تشكل خطرا آ السالفة الذكروالمواد المنتجات التخلص من بيأمروا  (8

  .البيئةعلى أو 

 72المادة 

ومرتكب أو مرتكبي ه حررة مؤرخ وموقع عليه من قبل العون الذي محضر مخالف ،ل معاينة مخالفةكوبعد  فورا ،يحرر

 المخالفة.

المخالفة أو تعذر عليهم ذلك، وجبت اإلشارة إلى هذا في حالة رفض مرتكب أو مرتكبي المخالفة التوقيع على محضر 

 الرفض أو التعذر في محضر المخالفة.

 يجب أن تسلم، فورا، نسخة من المحضر لمرتكب المخالفة.

 73المادة 

  :المحدد بنص تنظيمي، ويتضمن، على الخصوص، البيانات اآلتيةالنموذج  مخالفة وفقاليعد محضر 

 المخالفة؛ بيان هوية مرتكب أو مرتكبي (1

 بيان هوية العون محرر المحضر؛ (2

 تاريخ وساعة ومكان معاينة المخالفة؛ (3

 وأالمواد الُمؤاِزرة  وأللنباتات  الواقيةالمواد  وأالعناصر التي تمكن، حسب الحالة، من تحديد المواد الفعالة  (4

بة   بالمخالفة؛المواد المساعدة المعنية  وأمنتجات حماية النباتات  وأالعناصر الُمَركِِّ
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 طبيعة المخالفة؛ (5

 ؛ذلكإن أُِمَر ب التخلص منها، المنتجات أو المواد المعنية أو و/أو إتالفالمنجزة  اإلشارة إلى اإليداعات (6

 عليها، عند االقتضاء؛ مراجع الوثائق التي تم االطالع (7

 .ومعاينتها البحث عن المخالفة كل اإلجراءات المتخذة في إطار (8

أقوال كل شخص حاضر في مكان ارتكاب المخالفة يكون االستماع إليه مفيدا، كلما سمحت يتضمن المحضر، أيضا، 

 الظروف بذلك.

عينات المنصوص في حالة أخذ عينات، وجبت اإلشارة إلى ذلك في محضر المخالفة مع اإلشارة إلى مرجع محضر أخذ ال

 بعده. 74عليه في المادة 

 74المادة 

يشكل كل أخذ عينة موضوع محضر، يعد وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، ويتضمن، على الخصوص، البيانات 

 اآلتية: 

 ؛م بأخذ العينةأعاله، وكذا بيان هوية الشخص الذي قا 73( من المادة 4و (2( و1البيانات المشار إليها في البنود  -

 تاريخ وساعة ومكان وظروف أخذ العينة؛ -

 ت منها العينة؛لتي تمكن من تحديد الحصة التي أخذالعناصر ا -

 العناصر التي تمكن من تحديد العينة وطبيعتها ومحتواها وحجمها؛ -

 وجهة العينة. -

 75المادة 

يقوم العون محرر المحضر بختم العينات المأخوذة ويوجهها، فورا، إلى المختبرات المختصة طبقا للتشريع والتنظيم 

 .إجراء التحاليل ، قصدالعمل ماالجاري به

 خبرة مضادة.أن يطلب إنجاز نتائج التحاليل واألبحاث ه ضيجوز لكل طرف من األطراف لم تر

 يتحمل مرتكب المخالفة، في حالة إدانته، المصاريف المترتبة عن التحاليل وعن الخبرة المضادة، عند االقتضاء.

 76المادة 

طالب أن يه ل أمكن، عينات أو لم يصدر أي حكم ضدهالأخذ المادة المعنية بأو إذا لم تترتب أي متابعة ضد حائز المنتوج 

 وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. بتعويض

في وفق الشروط المنصوص عليها  أو التخلص منها إتالفها أو الشخص المعنييمكن إعادة العينات أو ما تبقى منها إلى 

 .هذا القانون

 77المادة 

إلى النيابة  لهما ن مطابقتينأعاله، ونسختا 74و 72في المادتين المحضرين المشار إليهما كل من أصل يجب أن يوجه 

من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إعداد آخر وثيقة من الوثائق يوما ( 20) نوعشر العامة المختصة داخل أجل أقصاه

 التي يجب، عند االقتضاء، إرفاقها بالمحضرين المذكورين.



23 

 78ة الماد

 المحضرين إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيهما.مضمون يعتد ب

 

 المخالفات والعقوبات الثاني:الباب 

 

 79 المادة

( إلى سنتين 2القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من شهرين ) مجموعة المنصوص عليها في األشدعقوبات بالدون اإلخالل 

أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل درهم ( 500.000خمسمائة ألف ) درهم إلى (100.000ألف )مائة  من( وبغرامة 2)

 شخص:

حماية النباتات دون من منتجات من أجل صنع منتوج  أو مادة ُمؤاِزرة يحوز مادة فعالة أو مادة واقية للنباتات .1

 أعاله؛ 17المنصوص عليها في المادة المطابقة التوفر على رخصة االستيراد 

للبيع أو يوزعها أو عرضها قصد بيعها أو ي مساعدةمن المواد الحماية النباتات أو مادة  ا من منتجاتيحوز منتوج .2

 ألحكامخرقا  ،رخصة العرض في السوق المعنيةالتوفر على دون بدون عوض أو يستعملها أو بعوض يفوتها 

أو بعد  ،تم سحبهابموجب رخصة أو منتهية الصالحية، رخصة العرض في السوق بموجب أعاله، أو  24المادة 

 أعاله؛ 37جل المنصوص عليه في المادة انصرام األ

 قصد الحصول على المصادقة على مادة فعالة أو مادة واقية للنباتات مضللةيدلي بمعطيات أو معلومات خاطئة أو  .3

 مساعدة؛مادة  حماية النباتات أومنتوج في السوق لعرض الرخصة أو قصد الحصول على  ،أو مادة ُمؤاِزرة

أو منتجات حماية النباتات أو  أو المواد الُمؤاِزرة المواد الفعالة أو المواد الواقية للنباتاتالتخلص من ال يقوم ب .4

 في الحاالت المنصوص عليها في هذا القانون؛منها  أو عينات المواد المساعدة

يزاول نشاط صنع منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة أو إعادة توضيبها أو استيرادها أو توزيعها بالجملة  .5

اعتماد تم تعليقه أو سحبه بموجب أعاله أو  61المادة  ألحكامخرقا  المطابقأو بالتقسيط دون التوفر على االعتماد 

 صالحيته؛مدة أو انتهت 

أو  مطابقة لرخصة العرض في السوق المطابقةللبيع منتجات حماية النباتات أو مواد مساعدة غير  رضعي .6

أو التي  اتأو يستعملها في إطار تقديم الخدمبدون عوض أو بعوض أو يوزعها أو يفوتها يحوزها قصد بيعها 

 يكون تلفيفها أو عنونتها غير مطابق؛

 .أعاله 41خرقا ألحكام المادة تات أو المواد المساعدة يعيد استعمال تلفيف منتجات حماية النبا .7

 80 المادة

ثالثين إلى درهم  (10.000) فأال ةعشرمن  ( أشهر وبغرامة3) ةثالث( يوما إلى 15يعاقب بالحبس من خمسة عشر )

التي والتحريات قوبتين فقط، كل شخص يعترض أو يعيق عمليات المراقبة درهم أو بإحدى هاتين الع (30.000ألف )

 أعاله. 70ألعوان المشار إليهم في المادة يقوم بها ا

 81المادة 

 (5.000)ة آالف خمسمن يعاقب بغرامة دون اإلخالل بالعقوبات األشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، 

 درهم: (200.000مائتي ألف )إلى درهم 
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 أعاله؛ 55المادة  ألحكامخرقا  مساعدةمادة  وأمنتوج حماية النباتات  كل شخص يقوم بإشهار .1

فوتها يعرضها للبيع أو يوزعها أو يقصد بيعها أو أعاله  43المادة خرقا ألحكام مستوردة كل شخص يحوز بذورا  .2

 ؛بدون عوضأو بعوض 

 ؛أعاله 54 المادة أو 28شروط االستعمال المنصوص عليها في المادة ب الذي ال يتقيد اتالخدممقدم  .3

 دون التوفر على االعتماد ،التجريبحماية النباتات أو مادة مساعدة من أجل  يحوز أو يستعمل منتوج كل شخص .4

أو بعد  ،أعاله 46المنصوص عليها في المادة  المطابقةالرخصة على أو  أعاله 49المنصوص عليه في المادة 

ت أو المنتجات النباتية التي النباتا يقم بإتالفصالحية اعتماده أو رخصته أو لم انتهاء مدة سحب أو تعليق أو 

 أعاله؛ 53في المادة  ألحكامخرقا ها التجارب أجريت علي

توزيع بالتقسيط أو تقديم راد أو التوزيع بالجملة أو الستياالأو  توضيبالأو إعادة  صنعالأنشطة  يزاولكل شخص  .5

تات والمواد المساعدة دون التوفر على ، باستثناء االستشارة، المتعلقة باستعمال منتجات حماية النبااتالخدم

 ؛صالحيتها انتهت مدة أوها م سحبتشهادة بموجب أعاله أو  68الشهادة الفردية المنصوص عليها في المادة 

المادة  أو 49المادة في أو ال يحين، طبقا للكيفيات المطلوبة، السجالت المنصوص عليها  يمسككل شخص ال  .6

 أعاله.  63

  82المادة 

 .إلى الضعف المنصوص عليها في هذا القانونالعقوبات رفع ، تحالة العودفي 

في حالة العود كل شخص تمت إدانته بمقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحدى المخالفات  يعتبر

( شهرا الموالية لتاريخ صدور المقرر 12المنصوص عليها في هذا القانون، وارتكب مخالفة جديدة داخل أجل اثني عشر )

 المذكور. 

 ل مخالفة تم ارتكابها. في حالة ارتكاب عدة مخالفات، تطبق العقوبات على ك

 

 نتقاليةختامية وا أحكام الخامس: القسم

 

 83المادة 

المتعلق بمراقبة مبيدات اآلفات  42.95ابتداء من تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ تنسخ أحكام القانون رقم 

ا ذالتنظيمية التي ال تتعارض مع مقتضيات ه وتظل نصوصهالزراعية وتنظيم االتجار فيها، كما تم تغييره وتتميمه، 

ر هذا ( شهرا ابتداء من تاريخ صدو18القانون سارية المفعول إلى أن يتم نسخها وذلك في أجل أقصاه ثمانية عشر )

 القانون بالجريدة الرسمية.

 غير أنه:

 42.95السالف الذكر رقم تظل المصادقة ورخص البيع الممنوحة لمبيدات اآلفات الزراعية بموجب أحكام القانون  -

سارية المفعول إلى غاية انتهاء مدة صالحيتها، شريطة أن تستمر المبيدات المذكورة في استيفاء الشروط التي 

 تم على أساسها منح المصادقة أو رخصة البيع؛
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من القانون يتوفر األشخاص الذاتيون أو االعتباريون المتوفرون على الرخص المسلمة طبقا ألحكام الباب الثاني  -

( قصد االمتثال ألحكام هذا القانون تحتسب ابتداء من تاريخ دخول 2على أجل سنتين ) 42.95السالف الذكر رقم 

 نصوصه التنظيمية حيز التنفيذ.

 84المادة 

 42.95رقم السالف الذكر القانون أحكام  علىتعتبر كل إحالة، في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، 

 هذا القانون. فيالمضمنة لها المطابقة  حكاماألبمثابة إحالة على 

 85مادة ال

 تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

  (.2021يوليو  14) 1442ذي الحجة  3في  فاسبوحرر 

 وقعه بالعطف : رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني


