
( 1986 ديسمبر 22 )1407 مه ربيع اآلخر 19 صادر في 1306.85قرار لوزير الفالحت واإلصالح السراعي رقم 

. يتعلق بالمراقبت الصحيت للنباتاث أو المنتجاث النباتيت حيه االستيراد

 

وزير الفالحت واإلصالح السراعي، 

ٌٍٕثاذاخ؛ (1927 قثرّثؽ 20 )1346 ِٓ ؼت١غ األٚي 23تٕاء ػٍٝ اٌظ١ٙؽ اٌشؽ٠ف اٌظاظؼ ٟف  ٌٍّؽالثح اٌظس١ح   تكٓ ٔظاَ 

ٞ اٌسدح 14 اٌظاظؼ ٟف 1.73.439ٚػٍٝ اٌظ١ٙؽ اٌشؽ٠ف ؼلُ  ٌع١ٌٚح  (1974 ٠ٕا٠ؽ 8 )1393 ِٓ غ تٕشؽ االذفال١ح ا

ٛلؼح تؽِٚا ٟف  ثاذاخ اٌّ ، 1951 ظ٠كّثؽ 6ٌسّا٠ح إٌ

 

 : قرر ما يلي

 

ٌفظً : المادة األولى ث١ٕح ٟف ا ٕرداخ أٚ اٌكٍغ اٌّ شاؼ إ١ٌٗ أػالٖ تراؼ٠ص 5ال ٠ّىٓ ظضٛي أٚ ػثٛؼ اٌّ  ِٓ اٌظ١ٙؽ اٌشؽ٠ف اٌّ

 : إال ٟف (1927 قثرّثؽ 20 )1346 ِٓ ؼت١غ األٚي 23

 ٌم١ٕطؽج ٚاٌؼ١ْٛ ٚاٌؼؽائش ٚإٌاػٛؼ ٚطٕدح ؛ ٌعاؼ اٌث١ؼاء ٚاٌدع٠عج ٚا  ِٛأئ أواظ٠ؽ ٚاٌسك١ّح ٚا

  اػٛؼ)ِؽاوؿ اٌسعٚظ تثٕٟ أظاؼ ٌف١ٕعق  (إٌ  ؛ (ٚخعج)ٚؾٚج تغاي  (طٕدح)ٚا

  ٌعاؼ اٌث١ؼاء ٚفاـ ِٚؽاوش ٚٚخعج ٚاٌؽتاؽ  .قال ٚطٕدح ٚذطٛاْ- ِطاؼاخ أواظ٠ؽ ٚا

طاؼاخ  ٛأئ أٚ ِؽاوؿ اٌسعٚظ أٚ اٌّ ا ٟف اٌّ ٌفمؽج األٌٚٝ أػالٖ ػٕع ظضٌٛٙ شاؼ إ١ٌٙا ٟف ا ٕرداخ أٚ اٌكٍغ اٌّ ٚذطؼغ اٌّ

شاؼ إ١ٌٗ أػالٖ تراؼ٠ص  اؼظج ٟف اٌظ١ٙؽ اٌشؽ٠ف اٌّ ٌٍرفر١ش اٌظسٟ ٚفك اإلخؽاءاخ ٚاٌشؽٚؽ اٌٛ ٌػوؽ   ِٓ ؼت١غ 23ا٢ٔفح ا

اظج اٌطاِكح تؼعٖ (1927 قثرّثؽ 20 )1346األٚي   .ِغ ِؽاػاج أزىاَ اٌّ

ٌفكً ٚاٌطؼَٛ ٚاٌثظً اٌؿ٘ؽٞ ٚاٌؼكالً ٚٔثاخ اٌثظً : 2المادة  ْ ذؽفك إؼقا١ٌاخ األغؽاـ ٚاٌؼىاـ ٚا ٠دة أ

ٌع١ٌٚح اٌطاطح تسّا٠ح  ٍسك تاالذفال١ح ا ٌٍّٕٛغج اٌّ مطٛػح تشٙاظج طس١ح ِطاتمح  ٚاٌدػا١ِؽ ٚاٌثػٚؼ ٚاٌثؿٚؼ ٚاألؾ٘اؼ اٌّ

ٛلؼح تؽِٚا ٟف  شاؼ إ١ٌٙا أػالٖ اٌّ ثاذاخ اٌّ ٌفاذٛؼج اٌرداؼ٠ح اٌطاطح تاإلؼقاي ِشٙٛظا 1951 ظ٠كّثؽ 6إٌ  ٚوػا تٕكطح ِٓ ا

ٕشأ  ؽقً ِٚؤقكح اٌّ ْ اٌّ ثاذاخ ٚإقُ ٚػٕٛا كرٛؼظ ذرؼّٓ ت١اْ أٔٛاع ٚأّٔاؽ إٌ ؽقً أٚ اٌّ تّطاتمرٙا ٌألطً ِٓ ٌعْ اٌّ

ؽقً إ١ٌٗ ٚٚؾْ اٌطؽٚظ ٚذفاط١ً ِسرٜٛ وً ٚازع ِٕٙا ْ اٌّ  .ٚإقُ ٚػٕٛا

ظاٌر  ْ ذؽفك إؼقا١ٌاخ تػٚؼ اٌثطاطا ٚاٌطّاطُ ٚاٌثاظٔداْ ، ػالٚج ػٍٝ ِا غوؽ ، ترظؽ٠ر إػاٟف ذسؽؼٖ اٌّ ٠ٚدة أ

ٕشأ ٠ٚشٙع ف١ٗ ْ اٌّ ثاذاخ ٟف تٍعا ٌٍّسافظح ػٍٝ طسح إٌ  : اٌؽق١ّح 

ْ اإلؼقا١ٌح ق١ٍّح ِٓ األِؽاع ٚاٌطف١ٍ١اخ اٌرا١ٌح1 -  : إ

 ضٕفكاء اٌثطاطا ؛ 

 قٍى١اخ اٌثطاطا ؛ 

 ٌعذ١الٔىٛـ ؛  ا

 ١ٍٛاظ ٚخ١ٓ ؛  اٌّ

( 1528ص ، 31/12/1986 بتاريخ   3870  رقم    ج ر)



 اٌؼفؼؼ١اخ اٌثؼثا١ٔح ؛ 

 اٌؼفؼؼ١اخ اٌؼفظ١ح ؛ 

 ٌعتٛي اٌثىر١ؽ٠ح ؛  ا

 غؿٌٟ ؛  اٌؼكمً اٌّ

 االٔد١ٛط١ٌٛف ؛ 

 اٌىالف١ثىر١ؽ ؛ 

 اٌثكٛظِٚٛٔاـ. 

١ٕاء أٚ ِؽوؿ اٌسعٚظ أٚ ِطاؼ اإلؼقاي ذسد ِؽالثح ِٛظف ذاتغ 2 - أٔٗ ٚلؼد غؽتٍرٙا ٚذط١ٙؽ٘ا ٚذٍف١فٙا إِا ٟف اٌّ

ظٍسح  ٌٍرٛػ١ة ِؽالثح ِٚؼرّعج ِٓ لثً اٌّ ٕشأ ٚإِا ٟف ِسطح  ثاذاخ ٟف اٌّ ٌٍّسافظح ػٍٝ طسح إٌ ٌٍّظٍسح اٌؽق١ّح 

ػوٛؼج ػوٛؼج. اٌّ ٌٍّظٍسح اٌّ  .ٚفٟ ٘ػٖ اٌساٌح ٠ثاشؽ ذفر١شٙا ز١ٓ اإلؼقاي ِٓ ٌعْ ِٛظف ذاتغ 

ٌفؼالخ األضؽ3ٜ -  .أٔٙا، ؾ٠اظج ػٍٝ غٌه، ضا١ٌح ِٓ اٌرؽاب ٚاٌىأل ٚا

ػٍٝ أٔٗ ٠كّر تعضٛي تػٚؼ اٌثطاطا اٌرٟ ال ذداٚؾ ف١ٙا ٔكثح األِؽاع أٚ اٌطف١ٍ١اخ اٌسعٚظ اٌرا١ٌح ػّٓ ِدّٛع اٌسع 

 .ِٓ ٚؾٔٙا% 10األلظٝ اٌثاٌغ 

ٌفطؽ٠ح ٚاٌثىر١ؽ٠ح (أ  : ف١ّا ٠طض األِؽاع ا

ظاب تأزع األِؽاع اٌرا١ٌح - 2%  : ِٓ ٚؾْ اٌؼكمً اٌّ

 اٌركٕح ؛- 

 اٌرؼفٓ اٌداف ؛ -

 .اٌرؼفٓ اٌؽضٛ -

ظاتح تاٌؼفؼؼ١اخ اٌؼاِح ٟف ِكازح ذؿ٠ع ػٍٝ اٌثٍث - 5% ٌٍْٛ  (االور١ِٕٛف)ِٓ ٚؾْ اٌؼكالً اٌّ أٚ اٌؼفؼؼ١اخ غاخ ا

ٌفؼٟ ٚاٌظٛالٟٔ  .ا

ظاتح تفطؽ االؼِٚح- 10%  .ِٓ ٚؾْ اٌؼكالً اٌّ

ث١عج (ب  : ف١ّا ٠طض اٌطف١ٍ١اخ اٌّ

طاؽ ، ٠ٚكّر وػٌه تعضٛي تػٚؼ اٌثطاطا اٌرٟ ال ذؿ٠ع ٔكثح - 5% ظاتح تطّف ػؼاخ ٚاػسح ِٓ إٌ ِٓ ٚؾْ اٌؼكالً اٌّ

 .(B اٌظٕف)% 10ٚ (A اٌظٕف)% 8ٚ (E اٌظٕف) 2%ٚ (SE اٌظٕف)% 1,5إطاترٙا تاٌف١ؽٚؾ ػٍٝ 

ؽقً إ١ٌٗ أٚ : 3المادة  اظج األٌٚٝ أػالٖ ػٓ طؽ٠ك اٌدٛ ٚخة ػٍٝ اٌّ شاؼ إ١ٌٙا ٟف اٌّ ٕرداخ أٚ اٌكٍغ اٌّ إغا ٚلغ اقر١ؽاظ اٌّ

ظؽذ  : ٚو١ٍٗ أٚ اٌّ

طاؼ إٌٝ  - ثاشؽج ، تٕمً اٌطؽٚظ ِٓ اٌّ ْ ٠مَٛ ، ذسد ل١ع شؽٚؽ اٌسؽاقح اٌرٟ ذسعظ٘ا إظاؼج اٌدّاؼن ٚاٌؼؽائة غ١ؽ اٌّ أ

ٌٍشطض ٔفكٗ ٚاٌرٟ ٠ؼاظي ٚؾٔٙا  ٍّٛوح  ٛخٙح أٚ اٌّ ثاذاخ ف١ّا ٠طض اإلؼقا١ٌاخ اٌّ ىٍف تسّا٠ح إٌ فرش اٌّ  50ِىرة اٌّ

طاؼ ذفر١ش اإلؼقا١ٌاخ اٌرٟ ٠ؿ٠ع ٚؾٔٙا ػٍٝ  اخة ذفر١شٙا أٚ ٠مً ػٕٙا ، ٠ٚثاشؽ تاٌّ ٕرداخ اٌٛ  50و١ٍٛغؽاِا ِٓ اٌّ

 و١ٍٛغؽاِا ؛

أِٛؼ  - ثاشؽج، تٕمً اٌثؼاػح اٌّ ْ إظاؼج اٌدّاؼن ٚاٌؼؽائة غ١ؽ اٌّ ْ ٠مَٛ، تٛاقطح ػؽتح ِغٍمح ٠طفؽ٘ا أزع أػٛا أ

ٌٍرثط١ؽ ىٍف تاٌرفر١ش اٌظسٟ ٚغٌه إٌٝ غا٠ح ألؽب ِسطح   .ترثط١ؽ٘ا ِٓ ٌعْ اٌؼْٛ اٌّ



ؽقً إ١ٌٗ أٚ ٚو١ٍٗ  اظج ذؽخغ أٚ ذرٍف ِٓ ٌعْ اٌّ ٕظٛص ػ١ٍٙا ٟف ٘ػٖ اٌّ ٚوً تؼاػح ٌُ ذرٛافؽ ف١ٙا شؽٚؽ االقر١ؽاظ اٌّ

ؽقً إ١ٌٗ ثاذاخ ػٍٝ ٔفمح اٌّ ٌٍّسافظح ػٍٝ طسح إٌ ظٍسح اٌؽق١ّح   .ٚإال أذٍفرٙا ذٍمائ١ا اٌّ

ْ الرؼٝ اٌساي غٌه : 4المادة  ىٍف تٙػا اٌرفر١ش ، ٠ٚشاؼ ، إ ٛظف اٌّ ذكدً ٔرائح اٌرفر١ش اٌظسٟ ٟف ِسؼؽ ٠سؽؼٖ اٌّ

ؽقً إ١ٌٗ أٚ  ٕرح ِٓ ٌعْ اٌّ ؽقً إ١ٌٗ ، أٚ ِّثٍٗ ، إٌٝ ػ١ٍّح ذط١ٙؽ اٌكٍؼح أٚ اٌّ ث١مح اٌرٟ ذكٍُ ٔكطح ِٕٙا إٌٝ اٌّ ٟف ٘ػٖ اٌٛ

 .ٚو١ٍٗ أٚ ػ١ٍّح ذثط١ؽ٘ا أٚ إؼخاػٙا أٚ إذالفٙا

سعظج ٟف  ثطؽج ، األذاٜٚ اٌّ طٙؽج أٚ اٌّ ٕرداخ أٚ اٌكٍغ اٌّ ْ ٠عفغ ، لثً ز١اؾج اٌّ ؽقً إ١ٌٗ أٚ ِّثٍٗ أ ٠ٚدة ػٍٝ اٌّ

ؽقً إ١ٌٗ أٚ ٚو١ٍٗ إؼخاػٙا أٚ إذالفٙا تأِؽ ِٓ ِظٍسح اٌدّاؼن ظٛص اٌرٕظ١ّ١ح اٌداؼٞ تٙا اٌؼًّ ٚإال ذؼ١ٓ ػٍٝ اٌّ  .إٌ

أِٛؼ تٙا ظاًض أخً اٌثّا١ٔح أ٠اَ اٌرٟ ذٍٟ ٠َٛ طعٚؼ األِؽ تئؼخاع أٚ إذالف اٌكٍغ  ؼ١ْٕٛ تاألِؽ اٌؼ١ٍّاخ اٌّ ٚإغا ٌُ ٠ٕفػ اٌّ

ثاذاخ تئذالفٙا ذٍمائ١ا ػٍٝ ٔفمرُٙ ٌٍّسافظح ػٍٝ طسح إٌ ظٍسح اٌؽق١ّح  ػوٛؼج لاِد اٌّ ٕرداخ اٌّ ٌٍّٛظف  .أٚ اٌّ ٠ٚدٛؾ 

ٕرداخ ٠شىً ضطؽا ػٍٝ  ػوٛؼج إغا واْ االزرفاظ تاٌكٍغ أٚ اٌّ ْ ٠طفغ أخً اٌثّا١ٔح أ٠اَ اٌّ ىٍف تاٌرفر١ش اٌظسٟ أ اٌّ

ْ ٠ثثد تّسؼؽ ذسؽؼٖ اٌكٍطح  ٕرداخ ٠دة أ ٌٍثؼائغ أٚ اٌّ ؿؼٚػاخ، ٚوً إذالف تظٛؼج ذٍمائ١ح  اٌظسح اٌؼاِح أٚ اٌّ

طرظح  .اٌّ

 

 : ذؼفٝ ِٓ اٌرفر١ش اٌظسٟ: 5المادة 

ٌمٙٛج1 - ٚأٚؼاق اٌشاٞ  (Coffea Arabica, Coffea Liberica Bull et Coffea stenophylla Dox) تؿٚؼ ا

 .(اٌشاٞ اٌظ١ٕٟ)

ٌع٠ٕاؼ ٚاٌسٕاء 2 - ؼظ ا١ٌاتكح ٚزش١شح ا ْ ا١ٌاتف ٚاٌظؼرؽ ا١ٌاتف ٚفؼالخ أؾ٘اؼ اٌٛ األٚؼاق )اٌطؿاِٝ ا١ٌاتكح ٚاٌؼث١ثؽا

 ؛ (اٌدػٚؼ أٚ اٌؼؽٚق)ٚػؽق اٌكٛـ  (ٚاٌؼؽٚق ا١ٌاتكح

طرٍف 3 - ع ٚاٌؼفض اٌّ  ؛ (ػفض اٌظ١ٓ ٚذماٚخ ٚػفض اٌثطُ)اٌؼٍه ٚاٌظّغ ٚاٌؼٍه اٌظّغٟ ٚاٌىثاء ٚاٌداٚٞ ٚػٛظ إٌ

ٍففح ٟف ػٍة ؛4 -  األػشاب اٌطث١ح ا١ٌاتكح ٚاٌّ

ثاذاخ أٚ 5 - رىْٛ ِٕٗ ِدّٛع أٚ تؼغ إٌ مشؽ أٚ اٌّ ٌٍرىث١ف ٚاٌطشة غ١ؽ اٌّ خ١ّغ أٔٛاع اٌطشة ِا ػعا اٌطشة اٌظاٌر 

سر٠ٛح ِٕٙا  ٌٍعتاغح ِا ػعا اٌّ ٛاظ اٌظاٌسح  ٌعتغ ٚاٌّ ٌمشٛؼ ا١ٌاتكح ٚاٌطفاف ا ٌٍرفر١ش اٌظسٟ ٚا ثاذ١ح اٌطاػؼح  ٕرداخ إٌ اٌّ

 ػٍٝ تؿٚؼ أٚ فٛاوٗ واٍِح ؛

طثٛضح ٚاٌرٟ وأد ِسً 6 - ظثؽج أٚ اٌّ ٌفٛاوٗ اٌّ شّش ٚاٌرفاذ ٚاإلخاص ٚاٌطٛش ا١ٌاتف ٚا اٌثؽلٛق ٚاٌر١ٓ ٚاٌؼٕة ٚاٌّ

ٌمّر ٚاٌشؼ١ؽ ٚاٌطؽطاي ٚاٌكٍد  ذسؼ١ؽ طٕاػٟ غ١ؽ اٌردف١ف ٚظل١ك اٌسثٛب ٚاٌؼدائٓ اٌغػائ١ح ٚإٌطاٌح ٚاٌثفً ٚذثٓ ا

ثاذ١ح ِثً اٌؽاف١ٗ ٚاٌك١كاي  ٌفظح ٚاألٌفاف إٌ ٛػة ٟف ٌفائف ِؼغٛطح تطؽ٠مح ١ِىا١ٔى١ح ِٚؽتٛطح ٚظل١ك ا ٚاٌرثٓ اٌّ

كسٛلح ؛ طسٛٔح أٚ اٌّ ثاذ١ح اٌّ ٕرداخ إٌ ثاذٟ ٚتٛخٗ ػاَ اٌّ ٌمطٓ ِٓ غ١ؽ زثٛب ٚاٌكث١ة إٌ  ٚا

 األػشاب اٌثسؽ٠ح ؛7 -

ٌفكرك 8 - ٌفكرك)تؿٚؼ اٌكّكُ ٚا١ٌٕدً ٚا ٌٍرىث١ف ؛ (تؽٚؾ ا مشؽ ، إغا وأد غ١ؽ ِؼعج  ٌٍٛؾ اٌّ  ٚتؿٚؼ اٌدٛؾ ٚاٌثٕعق ٚا

ؼّمح تٛاقطح اٌسؽاؼج أٚ اٌى١ّ١اء ؛9 - ثاذاخ ا١ٌاتكح اٌّ ثاذاخ ٚأخؿاء إٌ  إٌ

ٌمؽاؼ تراؼ٠ص فاذر ِاؼـ 10 - ٕظٛص ػ١ٍٙا ٟف ا ٌفائعج االلرظاظ٠ح أٚ اٌظس١ح ػٕعِا ذمعَ ٚفك اٌشؽٚؽ اٌّ ٌٍٛالر غاخ ا ا

ٌٍٛالر ؛1928 رؼٍك تاقر١ؽاظ ا   اٌّ

ٛػة ٟف ػٍة أٚ طؽٚظ11 - ظٕٛع ٚاٌّ  .اٌرثغ اٌّ



ٌفالزح تراؼ٠ص فاذر قثرّثؽ : 6المادة  ٌعٌٚح ٟف ا ٕرداخ ٠1958ٕكص لؽاؼ واذة ا ٌٍٕثاذاخ ٚاٌّ ؽالثح اٌظس١ح  رؼٍك تاٌّ  اٌّ

ثاذ١ح ز١ٓ االقر١ؽاظ  .إٌ

ٌػٞ ٠ٕشؽ ٟف اٌدؽ٠عج اٌؽق١ّح: 7المادة  ٌمؽاؼ ا ؽالثح اٌرم١ٕح ٚؾخؽ اٌغش ذٕف١ػ ٘ػا ا ثاذاخ ٚاٌّ  .٠كٕع إٌٝ ِع٠ؽ زّا٠ح إٌ

 

 

 

 

 

 .(1986 ديسمبر 22 )1407 مه ربيع اآلخر 19وحرر بالرباط في 

 .عثمان الدمناتي وزير الفالحت واإلصالح السراعي،

 


