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ومن اأهم اأهداف الرتميز:

•��تثمني التنوع واإنعا�س جودة املنتوجات املحلية ومهارات 
ال�ساكنة املحلية.

•�تنمية املناطق القروية وحت�سني دخل الفالحني ال�سغار.

•��تثمني الفالحة باملناطق القروية قادرة على احلفاظ على 
التنوع البيولوجي و على املوارد الطبيعية.

•��احلفاظ على الرتاث الثقايف واحلريف وفن الطبخ يف مناطق 
اإنتاج املنتوجات املحلية.

•��تطوير الفر�س املتاحة للمنتوجات املحلية يف الأ�سواق 
الوطنية والدولية.

•��تعزيز الروابط بني ال�ساكنة القروية والبيئة املحيطة بهم من 
اأجل تنمية فالحية م�ستدامة وخا�سة يف املناطق التي تعاين 

من معوقات طبيعية كبرية.

•�تعزيز اإعالم امل�ستهلكني.

ينظم ترميز املواد الفالحية مبوجب القانون رقم 25.06 

املتعلق بالعالمات املميزة للمن�ساأ واجلودة للمواد الغذائية 

واملنتوجات الفالحية والبحرية ال�سادر عن الظهري رقم 

56-08-1 بتاريخ 23 ماي 2008.

وقد خلق هذا القانون الإطار القانوين والتنظيمي لالعرتاف 

وحماية العالمات املميزة للمن�ساأ واجلودة.

كما ي�ساهم هذا النظام يف منح الفر�س ملنتوجاتنا لدخول 

الأ�سواق واحل�سول على احلماية �سد  كل اأنواع الغ�س �سواء على 

امل�ستوى الوطني اأو الدويل.

ترميز العالمات املميزة 

للمن�ساأ واجلودة

مت حتديد ثالث عالمات 

مميزة يف هذا املجال

عالمة اجلودة الفالحية. الإعرتاف باأن املنتوج يتوفر 

على جمموعة من امليزات واملوا�سفات اخلا�سة التي تخول 

له م�ستوى عال من اجلودة يفوق املنتوجات املماثلة له وذلك 

بف�سل �رشوط اإنتاجه و�سنعه ومن�سئه اجلغرايف عند الإقت�ساء.

البيان اجلغرايف. الت�سمية التي متكن من التعرف على 

منتوج كمنتوج ينحدر من اإقليم اأو جهة اأو موقع حملي عندما 

تعزى جودة هذا املنتوج اأو �سمعته اأو كل ميزة اأخرى حمددة 

له، ب�سورة اأ�سا�سية، اإىل هذا املن�ساأ اجلغرايف و يكون اإنتاجه 

و/اأو حتويله و/اأو تهييئه قد مت داخل املوقع اجلغرايف املحدد.

 ت�سمية املن�ساأ. الت�سمية اجلغرافية التي تطلق على جهة 

اأو مكان معني ويف بع�س احلالت الإ�ستثنائية تطلق على بلد 

وت�ستعمل لتعيني منتوج يكون متاأ�سال منه وتعزى جودته 

اأو �سمعته اأو مميزاته الأخرى ب�سورة ح�رشية اأو اأ�سا�سية اإىل 

الو�سط اجلغرايف الذي ي�ستمل على عوامل ب�رشية وعوامل 

طبيعية و يكون اإنتاجه وحتويله وتهييئه قد مت داخل املوقع 

اجلغرايف املحدد.

جــــز  مـو
ترميز املنتوجات الفالحية والبحرية

يعترب نظام ترميز املواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية، يف اإطار ا�سرتاتيجية خمطط املغرب الأخ�رش 

وخا�سة على م�ستوى دعامته الثانية، اأحد املحاور الأولية التي ترتكز على تنمية املنتوجات الفالحية وخ�سو�سا 

املنتوجات املحلية. 

منذ دخول القانون 06-25 اخلا�س بالعالمات املميزة للمن�ساأ واجلودة  حيز التنفيذ،  مت ترميز 37 منتوج، ويتعلق 

الأمر ب: 

 30 بيان جغرايف؛

 5 ت�سمية املن�ساأ.

• 2 عالمات اجلودة.

و تخ�س املنتجات املرمزة  اأ�سا�سا املنتجات املحلية يف جميع مناطق املغرب وتهم على اخل�سو�س زيت الزيتون 

وزيت اأركان والفواكه الطازجة واملجففة )الكلمنتني والتفاح والرمان والتمور واللوز( والنباتات الطبية و العطرية و 

م�ستقاتها )اإكليل اجلبل والورود والزعفران( واملنتجات احليوانية )الع�سل واجلنب واللحوم احلمراء(.
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البيان اجلغرايف املحمي

»اأركــان«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

اجلمعية املغربية للبيان اجلغرايف لزيت اأركان.

اأهداف البيان اجلغرايف املحمي :

• تنظيم �سل�سلة اإنتاج زيت اأركان واإر�ساء منهج جماعي من اأجل الت�سويق والتوا�سل واإنعا�س املنتوج.
• احلفاظ على القيمة امل�سافة للمنتوج لفائدة ال�ساكنة املحلية.

• تعزيز موقع زيت اأركان على ال�سعيد العاملي وحماربة جميع اأنواع الغ�س. 

�سل�سلة البيان اجلغرايف املحمي :

• م�ساحة غابة اأركان تناهز 830.000 هكتار.
• دور اإيكولوجي : حاجز �سد الت�سحر.

• دور اجتماعي واقت�سادي: 140 تعاونية ن�سائية.
• م�سدر عي�س ملا يزيد على 4.000 اأ�رشة قروية.

• ال�سادرات: 300 طن ت�سدر �سنويا.

حتديد املوقع اجلغرايف :

حممية املحيط احليوي لأ�سجار اأركان املعرتف بها من طرف اليوني�سكو ويحتوي على 250 جماعة قروية وح�رشية على 

م�ستوى 9 اأقاليم. 

ال�سمعة التاريخية :

• يعترب املغرب املوطن الأ�سلي ل�سجرة اأركان.
• كتب قدمية ترجع للقرن الثاين ع�رش لبن البيطار وابن ر�سوان توؤكد اأقدمية �سجرة اأركان باملغرب.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

• زيت طبيعية م�ستخرجة ح�رشيا من ثمار�سجرة الأركان.
• اللون : �ساف و �سفاف.

• النكهة : نكهة اللوز املحم�س.

االإ�ستعماالت :

• ي�ستعمل يف الطبخ املحلي : ) طواجني، الك�سك�س، اأملو...(.
• يدخل يف م�ستح�رشات التجميل والتداوي.
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ت�سمية املن�ساأ املحمية

»زيت الزيتون تيوت ال�سياظمة«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

تعاونية تيوت الإنتاج وت�سويق زيت الزيتون.

اأهداف ت�سمية املن�ساأ املحمية :

•�حت�سني م�ستوى العي�س لل�ساكنة القروية املحلية.
•�تثمني املمار�سات التقليدية.

•�تثمني الأ�سناف املحلية لأ�سجار الزيتون.

�سل�سلة ت�سمية املن�ساأ املحمية :

•�امل�ساحة املغرو�سة : 100 هكتار.
•�عدد اأ�سجار الزيتون : 12.000 �سجرة.

•�عدد االفالحني : 120 فالح.
•�الإنتاج : 500 طن من الزيتون.

•�معدل مردودية الزيت : 18 باملائة.
•�اإنتاج زيت الزيتون : 20 طن من الزيت البكر املمتازة.

حتديد املوقع اجلغرايف :

يت�سمن املوقع اجلغرايف جنوبا جزءا من اجلماعة القروية م�سكالة )قبيلة �سياظمة( و�سمال جزءا من اجلماعة  القروية 

زاويت )قبيلة حاحا(.

ال�سمعة التاريخية :

•�اأ�سجار الزيتون قدمية اأكرث من 5 قرون.
•�زيت زيتون ذات �سمعة  وجودة ذوقية خا�سة باملنطقة.  

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

• اخلا�سيات الكيميائية :
- احلمو�سة : اأقل اأو ي�ساوي 0،4 باملائة.

• اخلا�سيات التذوقية :  
- اللون : اأ�سفر ذهبي مع ب�سي�س من الخ�رشار. 

- الذوق : فاكهي متو�سط ومتوازن بني املرورة والل�سوعة.

- النكهة : نكهة حم�سو�سة للطماطم واخلر�سوف.

االإ�ستعماالت :

ت�ستهلك طبيعية وتدخل يف حت�سري خمتلف الأطباق املحلية.
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البيان اجلغرايف املحمي

»كلمنتني بركان«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

جمعية البيان اجلغرايف املحمي لكلمنتني بركان.

اأهداف البيان اجلغرايف املحمي :

• تثمني وحماية كلمنتني بركان.

• حماية الرتاث الفالحي الوطني.
• حت�سني دخل الفالحني.

�سل�سلة البيان اجلغرايف املحمي :

• امل�ساحة : 9.680 هكتار.
• الإنتاج : 110.000 طن.
• الت�سدير : 85.000 طن.

حتديد املوقع اجلغرايف :

�سهل طريفة باإقليم بركان :جماعات بوغريبة، ال�سويحية، زكزال، اأغبال، لعتامنا، فزوان ومداغ.

ال�سمعة التاريخية :

• ترجع ت�سمية الكلمنتني اإىل الراهب الأب "كلمون".
• اأدخلت اإىل �سهل طريفة منذ الثالثينات.

• جودة ذوقية خا�سة باملنطقة، جعلت لها �سمعة وطنية ودولية.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

�سنفني اثنني من الكلمنتني : بركان ونولي�س :

• الوزن املتو�سط : 64،8-85،8 غ.
• القطر العر�سي : 44-65 مم.

• ن�سبة الع�سري : ٪56-40.
• فرتة الن�سج : بداية اأكتوبر - بداية يناير.

االإ�ستعماالت :

ت�ستهلك طازجة اأو على �سكل ع�سري.
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املجموعة املتقدمة بالطلب :

املجل�س اجلهوي �سو�س ما�سة درعة.

اأهداف ت�سمية املن�ساأ املحمية :

•�تثمني وحماية زعفران تالوين.
•�حماية الرتاث الفالحي الوطني.

•�حت�سني دخل الفالحني.
•�اإعالم امل�ستهلك على �سحة اأ�سل املنتوج.

�سل�سلة ت�سمية املن�ساأ املحمية :

•�امل�ساحة : 650 هكتار.
•�معدل الإنتاج ال�سنوي : 3 طن.

حتديد املوقع اجلغرايف :

•�اإقليم تارودانت : 12 جماعة.
•�اإقليم ورزازات : 7 جماعة. 

ال�سمعة التاريخية :

•�زراعة قدمية اأكرث من 5 قرون.
•�منتوج جمايل بامتياز يتواجد يف جميع املنا�سبات املغربية بالبادية واملدينة.

•�م�سهور بخ�سائ�سه يف الطبخ والطب. 
•�يت�سمن رموز جمالية واعتقاديه.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

•�ميا�سم ذات لون اأحمر قامت، منحنية وه�سة.
•�امليا�سم املجففة يرتاوح طولها من 5 اإىل 25 مم.

•�نكهتها ناجتة عن البيكروكرو�سني 40-120 ملغ/100غ ورائحتها ناجتة عن �سفرنال 20-50 ملغ/100غ.

 االإ�ستعماالت :

•�يدخل يف حت�سني مذاق جميع الأطباق املغربية التقليدية.
•�ي�ستعمل كمادة للتجميل والتداوي.

•�ي�ستعمل كمنقوع اأو خمتلط بال�ساي. ت�سمية املن�ساأ املحمية

»زعفران تالوين«
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املجموعة املتقدمة بالطلب :

جمعية واحات تافياللت لتثمني املنتوجات املجالية واإنعا�س الزراعة الع�سوية.

اأهداف البيان اجلغرايف املحمي :

•�تثمني وحماية متر جمهول تافياللت.
•�حماية الرتاث الفالحي الوطني.

•�حت�سني دخل الفالحني.

�سل�سلة البيان اجلغرايف املحمي :

•�امل�ساحة : 110.000 نخلة منها 61.000 منتجة.
•�معدل الإنتاج ال�سنوي : 1.850 طن.

حتديد املوقع اجلغرايف :

•�اإقليم الرا�سيدية : 27 جماعة موزعة على 4 دوائر.
•�اإقليم تنغري: 3 جماعات تابعة لدائرة األنيف.  

ال�سمعة التاريخية :

•�اأقدم اأنواع الأ�سجار املثمرة (واحات معمرة منذ اأكرث من قرن.
•�غذاء اأ�سا�سي ل�ساكنة الواحات والقوافل منذ قرون. 
•�مادة اأ�سا�سية يف احلفالت وال�ستقبالت املغربية.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

•�ال�سنف : املجهول.
•�لون بني، فاحت من اجلهة العليا للثمرة.

•��سكل م�ستطيل بالن�سبة للثمار النا�سجة، مدبب يف الثلث العلوي مع وجود نتوءات جانبية.
•�معدل الأبعاد :  الطول : 2،5 – 6،5 �سم،  العر�س : 1،5 - 4 �سم،  الوزن : 15 - 30 غ. 

•�ن�سبة ال�سكريات : 75-80 غ/100غ من املادة اجلافة.
•�ن�سبة املاء : 20 - ٪30.

االإ�ستعماالت :

•�ي�ستهلك يف املنا�سبات الكربى والأعرا�س.

البيان اجلغرايف املحمي

»متور املجهول لتافياللت«
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عالمة اجلودة الفالحية

»خروف حليبي«

 املجموعة املتقدمة بالطلب :

اجلمعية الوطنية ملربي االأغنام واملاعز.

 اأهداف عالمة اجلودة الفالحية :

• تثمني حلم اخلروف احلليبي.
• تنويع منتوجات حلوم اخلروف احلمراء.

• حت�سني دخل مربي املا�سية.

�سل�سلة عالمة اجلودة الفالحية :

• الإنتاج ال�سنوي : 25.000 خروف مهجن.
• اإنتاج اللحوم : 450 طن.

املوقع :

• يربى على ال�ساحل الأطل�سي ويذبح يف مذابح الدارالبي�ساء، الرباط، مكنا�س ومراك�س. 

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

•  خروف بكري من 90 اإىل 120 يوم، ينحدر من هجني بني اأكبا�س م�ستوردة ونعاج حملية من اأ�سناف متح�سيت، اأبي 
اجلعد، بني كيل والدمان. 

• ت�ستثنى الهرمونات ودقيق احليوانات من تغذية النعاج واخلرفان.
• مينع منعا باتا عالج اخلرفان بامل�سادات احليوية. 

• يعتمد غذاء اخلرفان اأ�سا�سا على حليب النعاج.
• الوزن :

- خروف حي : 28-35 كلغ.

- الهيكل : 11-15 كلغ.

• حلم ذو لون اأحمر فاحت قليل ال�سحم.
• حلم جد فتي ولذيذ.

االإ�ستعماالت :

• متميز نظرا لفتاوته و�سغر هيكله.
• ي�ستعمل ب�سكل كبري يف الأعرا�س واملنا�سبات لإعداد اأطباق امل�سوي.
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البيان اجلغرايف املحمي

»حلم خروف بني كيل«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

اجلمعية الوطنية ملربي االأغنام واملاعز.

اأهداف البيان اجلغرايف املحمي :

• تثمني حلم خروف بني كيل.
• حماية الرتاث الفالحي الوطني.

• حت�سني دخل الفالحني.

�سل�سلة البيان اجلغرايف املحمي :

• عدد الروؤو�س : 1،2 مليون راأ�س.

حتديد املوقع اجلغرايف :

مراعي اأقاليم وجدة، جرادة، تاوريرت، كر�سيف، فيكيك، بوملان وبركان.

ال�سمعة التاريخية :

• �ساللة قدمية كانت ت�سمى بالدغمة.
• نظام رعوي قدمي يف املنطقة ال�رشقية.

• �سمعة كبرية مرتبطة بخ�سائ�سه الذوقية.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

• �سن الذبح  من 120 اإىل 180 يوم.
• وزن الذبيحة : 11-15 كغ.

• حلم ذو لون اأحمر فاحت.
• كليات ملفوفة ب�سحم اأبي�س.

• �سحم اأبي�س حازم.
• طعم لذيذ بنكهة الأع�ساب العطرية.

االإ�ستعماالت :

• متميز لإعداد ال�سواء.
• يدخل يف اإعداد اأطباق خمتلفة حملية.
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البيان اجلغرايف املحمي

»رمان �سفري اأوالد عبد اهلل«

 املجموعة املتقدمة بالطلب :

اجلمعية العبدلية الإنتاج وت�سويق الرمان.

اأهداف البيان اجلغرايف املحمي :

• التعريف بالرمان واأهميته حمليا وجهويا ووطنيا.
• امل�ساهمة يف حت�سني امل�ستوى التقني للمنتجني.

• حماية منتوج الرمان املحلي.
• البحث عن اأ�سواق جديدة لت�سويق املنتوج.

�سل�سلة البيان اجلغرايف املحمي :

• امل�ساحة : 850 هكتار.
• الإنتاج  : 24.000 طن.

حتديد املوقع اجلغرايف :

م�سيخة اأولد عبد اهلل التي تنتمي للجماعة القروية اخللفية، قيادة بني عمريال�رشقية، دائرة وعمالة الفقيه بن �سالح.

ال�سمعة التاريخية :

•  الأغرا�س الأوىل اأخذت من املحطة التجريبية للبحث الزراعي اأهل �سو�س، ومتت اإعادة غر�سها يف م�سيخة اأولد عبد اهلل 
خالل الأربعينيات من القرن املا�سي.

• جتدرت زراعة الرمان يف تقاليد م�سيخة اأولد عبد اهلل لأنها اأدخلت للمنطقة مع جتهيز حو�س بني عمري مباء الري. 

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

• ن�سبة الع�سري : 71 اإىل 82 مللرت/100غ. 
• احلمو�سة بغرام حام�س ال�سرتيك يف لرت من الع�سري : 1،8 اإىل 3،4.

• pHالع�سري : 3،4 اإىل 4،1.
• بريك�س % : 14،4 اإىل 17،5.

• لون الع�سري : اأحمر.
• ع�سم احلبة : طري.

• �سمك الق�رشة بامللمرت :2،0 اإىل 4،0.

االإ�ستعماالت :

• ي�ستهلك طازجا اأو على �سكل ع�سري نظرا ملذاقه املتميز.
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البيان اجلغرايف املحمي

»فاكهة ال�سبار اأيت باعمران«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

املجموعة ذات النفع االقت�سادي " �سبار اآيت باعمران ".

 اأهداف البيان اجلغرايف املحمي :

• احلماية القانونية ل�سنفي مو�سى وعي�سى.
• تعزيز اقت�ساد املنطقة والعائالت املنتجة والعاملة يف زراعة ال�سبار.

• تعزيز الدور البيئي لل�سبار واأثره على احلفاظ على املوارد )الرتبة والتنوع البيولوجي،...(.
• تعزيز نهج جودة مفيد  للفاعلني يف ال�سل�سلة.

�سل�سلة البيان اجلغرايف املحمي :

تقدر م�ساحة ال�سبار يف منطقة اآيت باعمران ب40.000 هكتار. وترتفع هاته امل�ساحة باأربعة يف املائة كل �سنة.

حتديد املوقع اجلغرايف :

•  اجلماعات التابعة لدائرة �سيدي افني، اإقليم �سيدي افني : �سيدي اإفني املدينة وم�ستي و�سبويا وتيوغزا واأملو واإمي نفا�ست 
واأيت عبد اهلل ومري اللفت وتنغرفة.

• اجلماعات التابعة لدائرة الق�سابي باإقليم كلميم : تليوين وتاركة وا�ساي.

ال�سمعة التاريخية :

•  ال�سبار موجودة يف املغرب منذ اأكرث من 4 قرون، وله عدة اأ�سماء م�سرتكة حتمل دائما اآثار م�سدر ا�سترياده مبا فيها 
الهندية اأو كرمو�س الن�سارى اأو اأكناري.

• يرجع تاريخ وجود ال�سبار يف منطقة اآيت باعمران اإىل اأكرث من 150 �سنة.
•  العثور على طوابع بريدية ا�سبانية واملوا�سم املنعقدة �سنويا يف منطقة اآيت باعمران منذ اأكرث من 50 �سنة تثبت وجود 

ووفرة واأهمية ال�سبار يف منطقة �سيدي افني.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

•  فاكهة عدمية الأ�سواك اآتية من �سنفي عي�سى )اإنتاج مبكر( و مو�سى )اإنتاج متاأخر(.
•  فاكهة عبارة عن ثمرة ممتلئة ذات �سكل بي�سوي اإىل دائري، يتغري لونها من اأ�سفر- اأخ�رش اإىل اأ�سفر-اأحمر عند الن�سج.

• الوزن : اأكرث من 100غ.
• ن�سبة ال�سكريات مبلغ يف 100غ من اللب :  

- كليكوز : 8،0-6،6. 

- فريكتوز : 6،1-4،1. 

- ال�ساكاروز : 1،7-0،9.

االإ�ستعماالت :

• ت�ستهلك طازجة كفاكهة منع�سة.
27• ت�ستخرج منها زيوت التجميل واأغذية للحمية.



البيان اجلغرايف املحمي

»جنب املاعز �سف�ساون«

 املجموعة املتقدمة بالطلب :

اجلمعية الوطنية ملربي االأغنام واملاعز. 

 اأهداف البيان اجلغرايف املحمي :

• حت�سني م�ستوى العي�س لل�ساكنة املحلية. 
• تثمني املمار�سات التقليدية.

�سل�سلة البيان اجلغرايف املحمي : 

• م�سدر احلليب :حليب املاعز من املراعي املثمنة للموارد الطبيعية.
• ت�ساهم املراعي بحوايل 49% اإىل 78% من احلاجيات الغذائية للحيوانات.

• مراعي املنطقة غنية باأنواع النباتات الربية والعطرية.

حتديد املوقع اجلغرايف :

يت�سمن املوقع اجلغرايف عمالة �سف�ساون التي ت�سم 28 جماعة حملية وعمالة وزان التي ت�سم 6 جماعات حملية.

ال�سمعة التاريخية :

• مهارات ال�ساكنة املحلية ل�سنع اأجبان املاعز بالطرق التقليدية.
• عادة ا�ستهالك جنب املاعز را�سخة عند �ساكنة املنطقة.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

• حمتوى املاء : 60% اإىل %70.
• ن�سبة الدهون على املادة اجلافة: 45% اإىل %65. 

• غني بحام�س الفوليك وفيتامني -د-.
• غني بالكل�سيوم و بالربوتينات ال�سهلة اله�سم.

• غني بفيتامني من �سنف -ب- و من فيتامني -اأ.-
.)C10وC8، C6 ( غني بالأحما�س الذهنية متو�سطة ال�سل�سلة •

االإ�ستعماالت :

• متميز كطبق حملي.
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ت�سمية املن�ساأ املحمية

»ورد قلعة مكونة-داد�س«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

املكتب اجلهوي لالإ�ستثمار الفالحي لورزازات. 

اأهداف ت�سمية املن�ساأ املحمية :

• حماية �سمعة هذا املنتج املحلي، املرتبطة برمز التقاليد، الأ�سالة، العراقة واجلودة. 
• حت�سني دخل الأ�رش القروية املقيمة يف مناطق الإنتاج.

• المتثال للممار�سات اجليدة لالإنتاج والت�سنيع.
• احلد من الغ�س والتزوير يف املنتوجات امل�ستخل�سة من ورد قلعة مكونة.

�سل�سلة ورد قلعة مكونة :

• امل�ساحة : 800 هكتار.
• الإنتاج : يرتاوح بني 3.000 و4.000 طن. 

• املردودية : ترتاوح بني 0،8 اإىل 1،4 كغ/م طويل.
• تزرع الورود على �سكل اأ�سيجة حتد الزراعات على املجاري املائية.

حتديد املوقع اجلغرايف :

ي�سمل املوقع اجلغرايف اجلماعات التالية :

• جماعتني ح�رشيتني وهما : بلدية قلعة مكونة وبومالن داد�س.
•  5 جماعات قروية : اآيت �سدرات ال�ساحل الغربية واآيت �سدرات ال�ساحل ال�رشقية واآيت و�سيف و�سوق اخلمي�س واإغيل نومكون 

املنتمية جلهة �سو�س ما�سة درعة.

ال�سمعة التاريخية :

•  لقد ادخل �سنف الورد ذي الرائحة املعطرة اأو �سنف روزا الدم�سقية اإىل منطقة قلعة مكونة يف بداية القرن 19.
•  يف �سنة 1938 و1948 مت بناء م�سانع معاجلة الورد الطري بال�ستخراج وبالتقطري من طرف م�ستثمرين الذين اأغرتهم 

وفرة وجودة الورود يف املنطقة. 

•  اأ�سبحت زراعة الورود تراث ثقايف من �سمن تقاليد املنطقة منها مو�سم الورود الذي ينظم كل �سنة يف املنطقة وقد نظمت 
دورته 49 يف ماي 2011.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية : 

• ال�سنف : روزا الدم�سقية.
•  النبتة على �سكل �سجرية ذات اأغ�سان وم�سعبة وقائمة اأو زاحفة وعادة ما حتتوي على �سعريات اأو اإبر رقيقة.

• اللون وردي يف مراحل النمو والن�سج.
• الرائحة جد عطرة.

االإ�ستعماالت :

• ي�ستعمل طريا ملنظره اجلميل و رائحته العطرة.
• ي�ستعمل جافا كم�ستح�رش للتجميل.

31• يدخل يف حت�سري ماء الورد و الزيوت الأ�سا�سية.



البيان اجلغرايف املحمي

»متر اأزيزاَ بوزيد لفجيج«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

التعاونية الفالحية امل�سرية.

اأهداف البيان اجلغرايف املحمي :

• تثمني وحماية  متر اأزيزا بوزيد لفجيج.
• حماية الرتاث الفالحي الوطني.

• ت�سجيع نهج جماعي للتوا�سل والت�سويق والرتويج من اأجل �سمان قيمة م�سافة للمنتج املحلي.

�سل�سلة البيان اجلغرايف املحمي :

• امل�ساحة : 1.000 هكتار.
• الإنتاج : 10 طن  يف ال�سنة .

• املردودية :  يرتاوح بني 50 اإىل 55 كلغ/نخلة. 
• يتميز �سنف اأزيزا بوزيد مبقاومته ن�سبيا ملر�س البيو�س. 

حتديد املوقع اجلغرايف :

اجلماعة احل�رشية لفجيج والتي تتكون من �سبعة ق�سور:املعيز، لوداغري، اأولد �سليمان، احلمام الفوقاين، احلمام التحتاين، 

العبيدات وزناقة.

ال�سمعة التاريخية :

•  مت اختيار �سنف اأزيزا بوزيد وتو�سيع زراعته يف واحة فجيج يف اأوائل القرن الع�رشين من طرف فالحي الواحة ، تعترب 
بذلك نبتة متوطنة باملنطقة. 

• بداأت اأوىل الدرا�سات العلمية على هذا ال�سنف يف الأربعينيات.
•  جودة ذوقية خا�سة جعلتها جتلب عددا كبريا من املنتجني وامل�ستثمرين من داخل املغرب وخارجه.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية : 

• ال�سكل : بي�ساوي متمدد.
• اللون:  يرتاوح بني الأ�سفر والبني وفاحت يف اجلزء العلوي.

• املتانة : ن�سف لينة اإىل جافة.
• الوزن : يرتاوح بني 4،5 و7 غ.

• ن�سبة ال�سكريات : من 75 اإىل 85 غ/100غ من املادة اجلافة.
• الرطوبة : %30-10.

االإ�ستعماالت :

• منتوج جد مطلوب من طرف امل�ستهلك املحلي.
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البيان اجلغرايف املحمي

»ع�سل زقوم تادلة اأزيالل«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

احتاد تعاونيات مربي النحل جلهة تادلة-اأزيالل.

اأهداف البيان اجلغرايف املحمي :

•�تثمني وحماية �سمعة ع�سل زقوم تادلة اأزيالل. 
•�هيكلة هذا القطاع وتعزيز نهج جماعي للتوا�سل والت�سويق والرتويج.

•�تعزيز مكانة ع�سل الزقوم يف الأ�سواق الوطنية والدولية وحماربة جميع اأنواع الغ�س.
•�امل�ساهمة يف حت�سني امل�ستوى التقني للمنتجني.

•�تقدمي �سمانات للم�ستهلكني حول جودة وتتبع من�ساأ املنتوج.

�سل�سلة البيان اجلغرايف املحمي :

•�امل�ساحة املغطاة بنبات الزقوم باملنطقة : حوايل 8.000 هكتار.
•�وحدات الإنتاج : 47.000 وحدة لإنتاج الع�سل تتوزع على 35 تعاونية.

•�الإنتاج ال�سنوي : حوايل 300 طن من الع�سل.

حتديد املوقع اجلغرايف :

•�اأقاليم بني مالل )22 جماعة( و اأزيالل )44 جماعة( و لفقيه بن �سالح )16 جماعة(

ال�سمعة التاريخية :

•�املخطوطات التي عرث عليها يف املنطقة والتي ترجع للع�سور القدمية تثبت اأقدمية اإنتاج الع�سل بطريقة التجمع.
•�الأدوات التي و�سعت من قبل مربي النحل وتكييفها مع متطلبات مهنتهم، ت�سهد على ممار�سة تربية النحل يف القدمي يف 

املنطقة واأهم هاته الأدوات جند عدة خاليا قدمية منها: خلية القلة وخلية اجلدار وخلية الطني وخلية املدخن.

•�اعتربت �سل�سلة تربية النحل ن�ساط زراعي يف حد ذاته منذ اأواخر القرن ال�ساد�س ع�رش وبداية القرن ال�سابع ع�رش مع انطالق 
ن�ساط املحاكم ب�ساأن تربية النحل.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

.Euphorbia resinifera  الع�سل : يجب اأن ياأتي من رحيق النحل الراعي يف نبات الزقوم الطبيعي والتلقائي يف منطقة تادلة اأزيالل�•
•�مكونات حبوب اللقاح يف الع�سل : 60% من لقاح الزقوم على الأقل.

•�اللون : ذهبي غامق.
•�الرائحة : رائحة اأزهار الزقوم والفينول.

•�الذوق : مرارة متو�سطة يف الفم ومذاق الفلفل احلار يف احللق.
•�ن�سبة املاء : 16-20 غ/100غ من الع�سل.

•�ن�سبة ال�سكروز : ل تتعدى 2غ/100غ.
•�ن�سبة الهدروك�سي متيل فورفرال HMF : ل يتعدى %40.

•�ن�سبة الفريكتوز والكلوكوز : ل تقل عن  65 غ/100غ من الع�سل.

االإ�ستعماالت :

•�يحظى باأهمية كربى على امل�ستوى املحلي والوطني ملذاقه احلار وميزاته الطبية والتجميلية.
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البيان اجلغرايف املحمي

»لوز تافراوت«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

املديرية اجلهوية للفالحة بتزنيت.

اأهداف البيان اجلغرايف املحمي :

•�حت�سني دخل املنتجني.
•�هيكلة ال�سل�سلة.

•�اعتماد معايري التتبع واجلودة. 

�سل�سلة البيان اجلغرايف املحمي : 

•�امل�ساحة : 24.554 هكتار اأغلبها بورية.
•�النتاج : 82.262 طن.

حتديد املوقع اجلغرايف :

•�اإقليم تزنيت : 15 جماعة متفرقة على دائرة تافراوت و دائرة اأنزي.
•�اإقليم �ستوكة اآيت باها : 11 جماعة تابعة لدائرة اآيت باها.

•�اإقليم تارودانت : 17 جماعة تابعة لدائرة اإغرم.

ال�سمعة التاريخية :

•�مورد مهم واأ�سا�سي يف حياة قبائل الأطل�س ال�سغري خالل القرنني 18 و19.
•�غذاء را�سخ يف عادات وتقاليد املنطقة منذ عدة قرون.

•��املهرجان ال�سنوي ل�سجرة لوز تافراوت يف �سهر فرباير ي�سهد على اأ�سالة هذا املنتوج يف املنطقة.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

•�لون الق�رشة يرتاوح بني البني الفاحت والداكن.
•�املذاق : لوز حلو مع طعم البندق.

•�ن�سبة املادة الذهنية )%/م ج( : 58-48.
•�ن�سبة الربوتينات : 28-18،5.

االإ�ستعماالت :

•�ي�ستهلك ياب�سا وحده اأو خمتلطا مع فواكه جافة اأخرى.
•�يدخل يف اإعداد عدة اأطباق تقليدية كاأملو واحللويات.

•�ت�ستخل�س منه زيوت خمتلفة تدخل يف التجميل كزيت اللوز والزيوت الأ�سا�سية.

37



البيان اجلغرايف املحمي

»متر بوفكو�س«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

االإحتاد الوطني جلمعيات منتجي التمور.

اأهداف البيان اجلغرايف املحمي :

•�تثمني متور بوفكو�س.
•�حت�سني دخل املنتجني.

•�حماية املنتجني وامل�ستهلكني �سد الغ�س.
•�التحفيز على تنظيم املنتجني.

�سل�سلة البيان اجلغرايف املحمي :

•�امل�ساحة : 87.222 كم مربع.
•�الإنتاج : 16.097 طن.

•�املردود :  يرتاوح بني 15 اإىل 35 كغ/قدم.
•�عدد الأ�سجار: 582.360 نخلة )11%من جمموع النخيل(. 

حتديد املوقع اجلغرايف :

•�تتواجد التمور ذات البيان اجلغرايف )متور بوفكو�س( يف 86 جماعة قروية يف خمتلف الواحات املغربية.
•��تتوزع هذه التمور على م�ستوى اأربعة مناطق مهمة: ورزازات )43%(، تافياللت )37%( طاطا )16%( وفكيك )%4(.

ال�سمعة التاريخية :

•�ظهر النخيل يف اأواخر احلقبة الثانية.
•�يحكي الفالحون باأن �سنف بوفكو�س كان ي�سكل ال�سنف الأكرث تواجدا يف الواحات املغربية كما كان الأكرث متيزا مقارنة 

ب�سائر الأ�سناف.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية : 

•�ال�سنف : بوفكو�س.
•�ال�سكل :بي�ساوي.

•�اللون : اأ�سفر يف طور البلح وبني داكن يف الطور النهائي.
•�املتانة : رطبة.

•�قليل الألياف، �سميك  ومع�سول اإىل حد ما.
•�وزن 100 حبة من التمر: يرتاوح بني 1.200غ  و2.000غ. 

•�ن�سبة ال�سكريات : من 65 اإىل 75غ/100غ من املادة اجلافة. 

االإ�ستعماالت :

39•�متار ت�ستهلك طازجة وياب�سة وحتظى باأهمية كربى على امل�ستوى املحلي والوطني.



البيان اجلغرايف املحمي

»تفاح ميدلت«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

جمعية منتجي تفاح ميدلت.

اأهداف البيان اجلغرايف املحمي :

•�الدفاع عن م�سالح منتجي البيان اجلغرايف »تفاح ميدلت«.
•�الرتويج والدعاية للمنتوج من خالل ترميزه.

•�احلفاظ على البيئة.

معلومات عامة حول ال�سل�سلة :

•�امل�ساحة : 6.661 هكتار؛
•�متو�سط اإنتاج :  158.800  طن/ال�سنة ما ميثل 36 باملائة من الإنتاج الوطني للتفاح.

•�مردودية تقدر ب 28.5 طن للهكتار.

حتديد املوقع اجلغرايف  :

املنطقة اجلغرافية لإنتاج تفاح البيان اجلغرايف »تفاح ميدلت« متتد على خم�س قيادات و �ستة ع�رش جماعة قروية تابعة 

لإقليم ميدلت.

ال�سمعة التاريخية :

•�بداأت زراعة التفاح على الأرجح من اأ�سل اأجنبي وتطورت يف عهد احلماية الفرن�سية، و مت اإن�ساء اأول مزارع التفاح يف عام 
 LIORCA 1928 على اأ�سا�س نوع التفاح

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

•�تنحدر الثمار، ح�رشيا، من 3 اأ�سناف : كولدن ديلي�سيو�س، �سطاركم�سون و�سطاركن ديلي�سيو�س.
•�ثمار ذات ق�رشة رقيقة.

•���سكل الثمار ممددا قليال اأو خمروطي ال�سكل بالن�سبة لديلي�سيو�س و م�سطح على م�ستوى و�سط القطر بالن�سبة ل�سطاركم�سون 
و�سطاركند�سلي�سيو�س.

•�متو�سط وزن الثمار بني 110 و180غرام.
•��لون الثمار : اأ�سفر، اأحمر اأو اأحمر غامق على التوايل بالن�سبة لالأ�سناف الثالثة كولدن ديلي�سيو�س، �سطاركم�سو ن و 

�سطاركن ديلي�سيو�س.

•�ثمار عند ن�سجها ه�سة و رطبة.
•�ثمار جد عطرية.

•�طعم حلو حام�س اإىل قليل احلمو�سة.

االإ�ستعماالت :

41•�ي�ستهلك طازجا اأو على �سكل ع�سري نظرا ملذاقه املتميز.



البيان اجلغرايف املحمي

»ملزاح زكزل«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

.)COONOUZ(تعاونية مزاح واد زكزل

اأهداف البيان اجلغرايف املحمي :

•�حماية ت�سمية منتوج البيان اجلغرايف »ملزاح زكزل« جهويا ووطنيا و على ال�سعيد الدويل.
•�امل�ساهمة يف حت�سني امل�ستوى التقني للمنتجني.
•�متثيل و الدفاع عن م�سالح منتجي ملزاح زكزل.

�سل�سلة البيان اجلغرايف املحمي :

•�امل�ساحة : 270 هكتار.
•�الإنتاج : 7.200 طن و متو�سط املردودية يرتاوح بني 20 و 25 طن للهكتار.

حتديد املوقع اجلغرايف :

منطقة اإنتاج البيان اجلغرايف »ملزاح زكزل« تنظم منطقة واد زكزل املمتد يف اجلماعة القروية لزكزل التابعة لإقليم بركان.

ال�سمعة التاريخية :

•�دخل الزعرور )املزاح( الياباين عن طريق اجلزائر اإىل املغرب يف عهد احلماية الفرن�سية يف بداية القرن املا�سي. و يعود 
دخوله لواد زكزل اإىل �سنوات ال�ستينات حيث مت تطويره.  

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

•�ينتج املزاح ح�رشيا من نبات املزاح من �سنف »Eriobotria japonica« املطعم على ال�سفرجل »de Provence« و ينق�سم 
اإىل اأربع اأنواع : الأول من اأ�سل ياباين »تاناكا« وثالثة اأنواع ذات اأ�سماء حملية : مو�سكا، نافيال و مكركبة. 

•��سكل الفاكهة بي�سوي مع لون اأ�سفر برتقايل.
•�لون لب الفاكهة ح�سب ال�سنف اأ�سفر اإىل برتقايل عند الن�سج  وهو كثري الع�سري، منع�س ومتو�سط احلمو�سة.

•�يرتاوح طول وعر�س الفاكهة على التوايل، ما بني ]45-55 مم[ و ]44-46مم[.
•�يرتاوح وزن الفاكهة  ووزن اللب على التوايل، بني ]55 – 65غ[ و]45-55غ[.

•�ترتاوح ن�سبة املاء بني 87 و %90.
•�ترتاوح ن�سبة ال�سكريات احلرة ما بني 8 و 9 غ/100غ من فاكهة املزاح.

•�يجب اأن ترتاوح ن�سبة ال�سكر الكلي ما بني 11 و 13غ/100غ من فاكهة املزاح.

االإ�ستعماالت :

•�ي�ستهلك طازجا اأو على �سكل ع�سري نظرا ملذاقه املتميز.
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البيان اجلغرايف املحمي

»متور بويطوب طاطا«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

التعاونية الفالحية تا�سقالة.

اأهداف البيان اجلغرايف املحمي :

• تثمني وحماية متر بويطوب طاطا.
• حت�سني دخل الفالحني.

• احلفاظ على الرتاث الفالحي الوطني.

�سل�سلة البيان اجلغرايف املحمي :

•�عدد اأ�سجار نوع بويطوب يقدر ب 31850. مردودية الأ�سجار تقدر ب 15 اإىل 20 كيلوغرام للنخل امل�سقي و10 كيلوغرامات 
بالن�سبة للبورية.

حتديد املوقع اجلغرايف :

يتواجد النوع بويطوب بواحات اإقليم طاطا بثالث دوائر هم اأقا وطاطا وفم زكيد.

ال�سمعة التاريخية :

•�بع�س الفالحني اأر�سلوا اأ�سل التمر بويطوب اإىل خم�س قرون ما�سية و يرجح اأنه م�ستق من النوع بوفكو�س.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

•�الثمار:
• تنتج التمور ح�رشيا من نخيل »Phœnix dactylifera L« من �سنف بويطوب.

• ذات لونني البني و العاجي على التوايل  يف اجلزئي  العلوي و ال�سفلي.
• ذات �سكل بي�ساوي مع خطوط طولية  باللون العاجي. 

• ذات نوات بي�ساوية ال�سكل رقيقة يف اجلزء ال�سفلي و خمططة باللون العاجي.
• حتتوي على ن�سبة »le Brix« ترتاوح بني 82.5 و83.9.

•�اأبعاد التمرة :
• وزن التمرة: يرتاوح بني 3.3 و 9.1غرام.
• وزن اللب: يرتاوح بني 2.7 و 10.4غرام.
• �سمك اللب: يرتاوح بني 2.2 و 6.4 ملمرت.

• ن�سبة وزن اللب / وزن الثمرة يرتاوح بني 74.8 و96.7
•�اخل�سائ�س الرئي�سية احل�سية:

• تتميز الفاكهة  بلب �سبه لني و حتتوي على قليل من الألياف.
• تتميز الثمرة برائحة الفواكه، الأزهار والكراميل.

• لديها حالوة مرتفعة.
• تتميز بنكهة الع�سل والكراميل وعرق ال�سو�س.

االإ�ستعماالت :

45•�متار ت�ستهلك طازجة وياب�سة وحتظى باأهمية كربى على امل�ستوى املحلي والوطني.



البيان اجلغرايف املحمي

»ع�سل بخنو جبل موالي عبد ال�سالم«

املجموعة املتقدمة بالطلب :     

احتاد تعاونيات الع�سل قطب موالي عبد ال�سالم.

اأهداف البيان اجلغرايف املحمي :

•�تثمني اأح�سن للع�سل من اأجل مدخول عادل للمنتجني. 
•�منهجية تتما�سى مع اأهداف مهنيي قطاع الع�سل.

•�معرفة اأح�سن لع�سل بخنو جبال مولي عبد ال�سالم.

�سل�سلة البيان اجلغرايف املحمي :

•�22700 خلية تقليدية موزعة على 1500 نحال.
•�20000 خلية ع�رشية موزعة على 200 نحال، مع حد اأدنى 30 وحد اأق�سى 500 خلية للمنحل.

•�مناطق الرعي املهمة توجد باجلبال بالأخ�س النباتات العا�سلة التالية : القطلب. هيذر، روزماري، زعرتو الأوريجانو.
•��اإنتاج الع�سل على م�ستوى اجلهة يقدر ب 200 طن �سنويا 50 باملائة منها تاأتي من العرائ�س. بالن�سبة للتنظيمات املهنية 

هناك 40 جمعية و تعاونية و4 احتاد تعاونيات.

حتديد املوقع اجلغرايف :

املنطقة اجلغرافية ت�سم اأربع جماعات قروية تابعة لإقليم العرائ�س وهي : تازاروت، بني عرو�س، عيا�سة و زعرورة.

ال�سمعة التاريخية :

•��يهيمن القطلب اإىل حد كبري على الغطاء النباتي باملنطقة اجلغرافية. يف 1975 روتنري ربى النحل القادم من املنطقة 
اجلغرافية املحددة. ال�سهادات تاأكد وجود النحل املربى بطريقة تقليدية وذلك انطالقا من خاليا م�سنوعة مبا�رشة من 

جذوع �سل�سلة الفلني.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية:

•��يجب اأن يتاأتى الع�سل من النحل من �ساللتي » Apis mellifera major«  و »Apis »mellifera intermissa املتغذين من 
نبات بخنو  املتواجد  باملوقع اجلغرايف املحدد اأعاله.

•�اخل�سائ�س  املتعلقة بالذوق و الرائحة :  
•  يجب اأن يتميز ع�سل بخنو مبرارة قوية جدا و ذو لون بني داكن و معتدل احلالوة و رائحة ونكهة فريدة من نوعها خا�سة 

�سجرة بخنو.

•�اخل�سائ�س البيوكيماوية : 
• يجب على الع�سل اأن يكون غني بلقاح اأزهار �سجرة بخنو بن�سبة تفوق %45.

• يجب على الع�سل ذو البيان اجلغرايف اأن يتوفر على ن�سبة من املاء ترتاوح بني 20% و22 %.
.)HMT( 9.6 meq/kg ، )<40meq/kg( ل تتعدى ن�سبة الهدروك�سيد ممتيل فريفرال •

• يجب اأن ل تتعدى فيه ن�سبتي الفريكتوز والكلوكوز على التوايل 36.6% و%31.5.

االإ�ستعماالت :

47يحظى باأهمية كربى على امل�ستوى املحلي والوطني ملذاقه احلار ن�سبيا وميزاته الطبية والتجميلية.



البيان اجلغرايف املحمي

»الك�سك�س اخلما�سي اأو املخام�س«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

جممع واحات ال�سحراء »م.و.�س«.

اأهداف البيان اجلغرايف املحمي :

•�الرتويج جلودة الك�سك�س اخلما�سي. 
•�تنظيم و تقوية �سل�سلة الإنتاج.

•�الرتويج اجلماعي للمنتوجات وحميطها اجلغرايف.

حتديد املوقع اجلغرايف:

اَم�ْس » اجلماعات القروية و احل�رشية التابعة لع�رش  َ َما�ِسي»  اأو «َك�ْسَك�ْس خمخُ ي�سمل املوقع اجلغرايف املعني بالبيان اجلغرايف« َك�ْسَك�ْس خخُ

عمالت موزعة على اجلهات الثالث: كلميمـ  ال�سمارة والعيونـ  بوجدور- ال�ساقية احلمراء و وادي الذهب الكويرة.

اأهمية القطاع :

•�يقدر الإنتاج ما بني 2500 و 3000 طن يف ال�سنة.
•�التنظيم املهني يتكون من 15 تعاونية وجمموعتان ذات النفع القت�سادي تقوم باإنتاج و ت�سويق الك�سك�س اخلما�سي.

ال�سمعة التاريخية :

•�تاريخ الك�سك�س يف املنطقة قدمي جدا. كتابات يعود تاريخها ل 1850  ت�سهد بروعة طبق الك�سك�س املح�رش بجنوب املغرب.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

•�تركيبة الك�سك�س :
اَم�ْس« من خم�سة اأنواع من احلبوب املختلفة  َ َما�ِسي«  اأو »َك�ْسَك�ْس مخُ  -��يتكون الك�سك�س ذو البيان اجلغرايف  »َك�ْسَك�ْس خخُ

و يتم فتله يدويا باإ�سافة املاء ال�سالح لل�رشب و امللح اختياريا، و يتم  تعري�سه ملعاجلات فيزيائية كالطهي و التجفيف.

اَم�ْس«  َ َما�ِسي«  اأو »َك�ْسَك�ْس مخُ -��تنح�رش ن�سب الدقيق يف اخلليط للح�سول على الك�سك�س ذو البيان اجلغرايف »َك�ْسَك�ْس خخُ

كالتايل:

-��القمح الطري : 35%-30؛   القمح ال�سلب : 20 - 25%؛   ال�سعري: 25%-20؛   ال�سعري املحم�س قبل الطحن : 17%-10؛   

الذرة املحم�سة بعد الطحن : %3-1.

•�اخل�سائ�س الفيزيائية والكيميائية:
-���رشعة الإماهة : غياب حبوب مقرم�سة بعد 7 دقائق من الإماهة.

-��موؤ�رش الإنتفاخ : يفوق 2،20 بعد 30 دقيقة من الإماهة.

-��الرطوبة : اأقل اأو ت�ساوي %12.

-��الرماد )% بالن�سبة للمادة اجلافة( : من 1،6 اإىل 1،8.

-��الربوتينات )% بالن�سبة للمادة اجلافة( : اأكرث من 9،5.

-��الدهون )% بالن�سبة للمادة اجلافة( : من 1،92 اإىل 2،61.

•�اخل�سائ�س الذوقية:
-��لون متجان�س اأ�سفر فاحت اأو اأبي�س ق�سدي.

-��رائحة عطرة و �سليمة مميزة لرائحة التحمي�س.

-��بنية متما�سكة  غري دقيقية اأو متعجنة.

االإ�ستعماالت :

49ي�ستعمل يف حت�سري اأطباق الك�سك�س خا�سة يف املناطق اجلنوبية للمغرب خالل وجبة الغذاء يوم اجلمعة و احلفالت و الأعرا�س.



البيان اجلغرايف املحمي

»زيت الزيتون البكر املمتازة وزان«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

املجموعة ذات النفع االقت�سادي ن�ساء الريف.

اأهداف البيان اجلغرايف املحمي :

•�احلفاظ على املمار�سات املحلية.
•�حت�سني م�ستوى دخل منتجي زيت الزيتون البكر املمتازة املرمزة.

•�حت�سني جودة اإنتاج الزيت مبنطقة وزان.
•��سمان التنمية امل�ستدامة يف منطقة اإنتاج زيت الزيتون البكر املمتازة املرمزة.  

�سل�سلة البيان اجلغرايف املحمي :

•�باإقليم وزان ميتد الزيتون على م�ساحة 34500 هكتار ما ميثل 5 باملائة من م�ساحة الزيتون على امل�ستوى  الوطني.
•�زراعة الزيتون باملنطقة مكونة اأ�سا�سا من النوع بي�سولني مغربي الذي ميثل 93 باملائة من امل�ساحة املزروعة.

•�الإنتاج الكلي للزيتون يقدر ب 45000 طن �سنويا. 90 باملائة تتجه نحو الع�رش و الباقي نحو الت�سبري. 

حتديد املوقع اجلغرايف :

يت�سمن املوقع اجلغرايف لإنتاج زيت الزيتون ذات البيان اجلغرايف زيت الزيتون البكر املمتازة وزان على �ستة ع�رش جماعة 

تابعة لإقليم وزان.

ال�سمعة التاريخية :

•�تاأ�سي�س مدينة وزان، وفقا للبحث التاريخي، يعود تاريخها اإىل الإمرباطورية الرومانية التي مت ت�سمينها يف الطريق 
»طنجي�س-فولوبيلي�س« . زراعة الزيتون باملنطقة قدمية. و يعود اإدخالها اإىل الرومان.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

•�اخل�سو�سيات املتعلقة بالذوق و الرائحة:
• اللون : اأخ�رش ذهبي. 

•  الذوق : املذاق الفاكهي متو�سط و متوازن مع معدل اأكرب من اأو ي�ساوي 3. الل�سوعة )املذاق الالذع( ترتاوح بني 2 و4 على 
�سلم التذوق للمجل�س الدويل للزيتون.

•�اخل�سائ�س الكيميائية:
• ن�سبة الأحما�س الذهنية احلرة )معرب عنها بحام�س الأولييك( اأقل اأو ت�ساوي 0،8 غرام لكل 100 غرام.

• موؤ�رشالبريوك�سيد يجب األ يتعدى meq10 من اأوك�سجني البريوك�سيد لكل كلغ من الزيت.
• ن�سبة  البوليفينول الكلي اأكرب من اأو ت�ساوي 200 جزء يف املليون.

• ن�سبة حم�س الأولييك ترتاوح بني 71،5 اإىل 73،5 )%، و/ و(.
• ن�سبة حم�س لينولينيك ترتاوح بني 0،8 اإىل 1،0 )%، و / و(.

االإ�ستعماالت :

51•�ت�ستهلك طبيعية وتدخل يف حت�سري خمتلف الأطباق املحلية. 



البيان اجلغرايف املحمي

»كبار اآ�سفي«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

اجلمعية االإقليمية ملنتجي  كبار اآ�سفي.

اأهداف البيان اجلغرايف املحمي : 

•�حت�سني دخل الأ�رش القروية مبناطق الإنتاج.
•�ت�سجيع وحماية البيان اجلغرايف«  كبار اآ�سفي».

•�امل�ساهمة يف تنظيم قنوات ت�سويق كبار اآ�سفي.

�سل�سلة البيان اجلغرايف املحمي :

•�امل�ساحة الإجمالية : 7.000 هكتار. 
•�الإنتاج : 10.000 طن �سنة 2012.

حتديد املوقع اجلغرايف :

ي�سمل املوقع اجلغرايف لكبار اآ�سفي 16 جماعة من اإقليم اآ�سفي كالتايل:  خط اأزكان، ملرا�سلة،  نكا، لعمامرة، اولد �سلمان، 

ا�سعادل، �سيدي التيجي، بوكدرة،�سبت كزولة ، حرارة، دار �سي عي�سى، �سيدي عي�سى، الغيات، البدوزة،اتوابت و ايري.

ال�سمعة التاريخية :

•�يرجع جمع الكبار باملنطقة وت�سديره اإىل فرن�سا اإىل فرتة ال�ستعمار. كانت اآنذاك منطقة اآ�سفي املنطقة الرئي�سية املنتجة 
للكبار باملغرب، يف حني مل تبداأ زراعته حتى بداية الثمانينات.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

.Capparis ovata اأو Capparis spinosa : ال�سنف�•
•�البنية : �سلبة.

•�ال�سكل : دائري تقريبا.
•�اللون : اأخ�رش ف�سي.

.)mm 11 احلجم : �سغري اإىل متو�سط )من 1 اإىل�•
�•�pH :  - بالن�سبة للكبار اململح > 4.5.

- بالن�سبة للكبار املخلل : ما بني 2،8 و 3،2.

االإ�ستعماالت : 

•�ي�ستعمل يف اإعداد اأطباق الطبخ املغربي والعاملي.
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ت�سمية املن�ساأ املحمية

»الزيت االأ�سا�سية خزامة اأوملا�س« 

املجموعة املتقدمة بالطلب:

تعاونية اخلزامى للنباتات العطرية والطبية.

اأهداف ت�سمية املن�ساأ املحمية :

•�حت�سني دخل الأ�رش القروية مبناطق الإنتاج؛
•�ت�سجيع وحماية ت�سمية املن�ساأ » الزيت الأ�سا�سية خزامة اأوملا�س «؛

•�خلق القيمة امل�سافة ملنتجات اخلزامة ؛
•�امل�ساهمة يف تنظيم قنوات ت�سويق اخلزامى ومنتوجها ؛

•�احلفاظ على تقاليد ومهارات ال�ساكنة املحلية املتعلقة باإنتاج اخلزامة وزيت اخلزامة؛
•�ت�سجيع البحث والتنمية للرفع من جودة املنتوج.

�سل�سلة ت�سمية املن�ساأ املحمية :

•�امل�ساحة الإجمالية : 2000 هكتار.
•�الإنتاج : 4000 لرتا �سنويا.

حتديد املوقع اجلغرايف :

اجلماعة القروية اأوملا�س التابعة لإقليم اخلمي�سات.

ال�سمعة التاريخية :

•��لقد مت اإدخال اخلزامى اإىل منطقة اأوملا�س يف اأوائل اخلم�سينيات من قبل امل�ستعمر الفرن�سي. كانت عملية التقطري تتم بعني 
املكان و كان يقت�رش ت�سدير الزيوت الأ�سا�سية فقط على فرن�سا. ولقد اأ�سبحت الزيت الأ�سا�سية للخزامة متجذرة مبنطقة 

اأوملا�س وتنتمي اإىل الرتاث املحلي. واأ�سبح لهذا املنتوج �سمعة و�سهرة وطنية.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

lavandula hybrida abrialis : ال�سنف�•
•�املظهر : �سائل �سفاف.

•�اللون : من اأبي�س اإىل اأ�سفر �ساحب.
•�الرائحة : مميزة، رائحة الكافور.

•�اخل�سائ�س الكيميائية :
C( : من 20 اإىل %40.

10
 H

18
 O( لينالول�-

-�1.8 - �سينيول : من 10 اإىل%30،6.

-�كافور : من 12 اإىل %25.

االإ�ستعماالت :

•�اإعداد العطور والزيوت الأ�سا�سية وا�ستعمالت اأخرى طبية.
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ت�سمية املن�ساأ املحمية

»زيت الزيتون البكر املمتازة اأغمات اأيالن«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

جمموعة اآيالن لتنمية املنتوجات املحلية ملنطقة اأغمات، اأوريكا و تامزوزت.

اأهداف ت�سمية املن�ساأ املحمية :

•�تنمية منطقة اآيالن واملنتوجات املنحدرة منها.
•�تثمني و تنمية زيت الزيتون البكر املمتازة اأغمات اأيالن.

•�فتح اأ�سواق جديدة على امل�ستوى الوطني والدويل.
•�حت�سني دخل الفالحني يف منطقة اأغمات اأيالن.

�سل�سلة ت�سمية املن�ساأ املحمية :

•�امل�ساحة : 3.800 هكتار.

حتديد املوقع اجلغرايف :

3 جماعات قروية تابعة جلهة مراك�س – تان�سيفت – احلوز و هي : اأوريكا ) دائرة تاحناوت (، اأغمات و تامزوزت )دائرة اآيت 
اأورير(.

ال�سمعة التاريخية :

•��ت�سهد كتابات قدمية يرجع تاريخها اإىل 1258 بعد امليالد على وجود الزيتون و زيت الزيتون و ثفل الزيتون الذي كان 
ي�ستعمل يف ت�سخني احلمامات و لالإنارة.

•�وجود اآثار ملع�رشات تعود لعهد الرومان.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

•�اخل�سائ�س الفيزيائية و الكيماوية :
-�موؤ�رش الن�سج : 1.5 – 3.5.

-�احلمو�سة : اأقل من 0.35 غرام يف املائة.

•�اخل�سائ�س املتعلقة بالذوق و الرائحة :
-�الذوق: فاكهي : 4.2-5.8 )مذاق اللوز الأخ�رشوالطماطم و اخلر�سوف والع�سب(.

-�املرورة : 4 - 5.8 ح�سب �سلم التذوق للمجل�س الدويل للزيتون.

-�الل�سوعة : 4 - 5.6

االإ�ستعماالت :

ت�ستهلك الزيت طبيعية اأو تدخل يف حت�سري خمتلف الأطباق املحلية.
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البيان اجلغرايف املحمي

»متور جيهل درعة«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

الفدرالية الوطنية ملنتجي التمور.

اأهداف البيان اجلغرايف املحمي :

•�حت�سني دخل منتجي متور جيهل درعة.
•�حماية ا�سم املنتوج.

•�تعزيز و الدفاع عن ا�سم  البيان اجلغرايف املحمي"متور جيهل درعة" على امل�ستوى اجلهوي والوطني والدويل.
•�تنظيم ت�سويق متور اجليهل. 

�سل�سلة البيان اجلغرايف املحمي :

•�عدد الأ�سجار : 525.000 نخلة.
•�الإنتاج : 25.600 طن.

حتديد املوقع اجلغرايف :

49.000 كلم مربع موزعة على اأربعة مناطق مهمة: ورزازات، زاكورة، تنغري و طاطا.

ال�سمعة التاريخية :

•��مت اإختيار �سنف اجليهل وتكثيفه من طرف مزارعي التمور ملنطقة درعة يف اأوائل القرن الع�رشين حيث عرف تاأقلما 
ملحوظا يف تلك املنطقة.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

•�ال�سنف : جيهل.
•�اللون : اأ�سفر بني.
•�ال�سكل : بي�ساوي.

•�اللب : اأ�سفر، وجود خرقة ليفية رقيقة.
•�الوزن : اأكرث من 6غ.

•�رائحة الفواكه، الأزهارالع�سبية واحلبوب.وطعم حلو وغني بالروائح.
•�ن�سبة املاء : ترتاوح بني 9 و 20غ/100غ من املادة الياب�سة.

•�قليل الألياف، �سميك ومع�سول اإىل حد ما. 
•�ن�سبة ال�سكرالكلي: من 70 اإىل 80غ/100غ من املادة اجلافة.

االإ�ستعماالت:

•�متار ت�ستهلك بكرثة من طرف �ساكنة املنطقة.
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البيان اجلغرايف املحمي

»جوز اأزيالل« اأو»كركاع اأزيالل«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

التعاونية الفالحية اأيت بوكماز للمنتجني الفالحيني

اأهداف البيان اجلغرايف املحمي :

�•�امل�ساهمة يف التنمية القت�سادية القروية املحلية.
•�تثمني وتعزيزوجود جوز اأزيالل بالأ�سواق الوطنية والدولية.

�•�حماية ا�سم املنتوج ومهارات املنتجني. 
•�امل�ساهمة يف هيكلة القطاع. 

�سل�سلة البيان اجلغرايف املحمي :

•�امل�ساحة 730: هكتار و متثل 16% من امل�ساحة الوطنية.من اأ�سجار اجلوز.
�•�الإنتاج الوطني ل�سنة 2009: 12500 طن من اجلوز غري املق�رش. 

حتديد املوقع اجلغرايف :

12 جماعة قروية تابعة جلهة تادلة اأزيالل و هي : تبانت، اآيتبوويل، �سيدي بوخلالف،اآيت بالل، تيفني، اآيتاأومدي�س، 
تيلوكيت، زاوية اأحن�سال، تامدانومر�سيد، اآيتاحممد، اأكودينلخري و اآيت عبا�س.

ال�سمعة التاريخية :

•��ي�سهد وجود اأ�سجار قدمية جدا يف املزارع التقليدية عل قدم هذه الزراعة التي رمبا قد اأدخلت يف املنطقة قبل قرنني اأو 
ثالثة قرون.

•��وقد اأدخل اجلوز على نطاق وا�سع من قبل الفرن�سيني يف مطلع القرن الع�رشين_و منذ ذلك الوقت و هو يكت�سي اأهمية كبرية 
يف الرتاث الجتماعي والقت�سادي والتاريخي يف ثقافة ال�سكان. فهو يعترب من بني املنتوجات النبيلة. 

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

•��سكل بي�سوي.
•�ق�رشة جد �سلبة.

•�لون النواة بني داكن.
•�يبلغ متو�سط العيار حوايل 3.5 �سم بالن�سبة للطول و 2.5 �سم بالن�سبة للعر�س.

•�الدهون : ≤ 66 / 100غرام.
•�فيتامني B1 : من 0.15 اإىل 0.18 / 100غرام.

االإ�ستعماالت :

•�ي�ستهلك ياب�سا وحده اأو خمتلطا مع فواكه جافة اأخرى.
•�يدخل يف اإعداد عدة اأطباق تقليدية حملية ووطنية واحللويات.
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البيان اجلغرايف

»اأوراق اأزير املجففة للمنطقة ال�رشقية«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

املديرية اجلهوية للمياه والغابات و حماربة الت�سحر للمنطقة ال�رشقية.

اأهداف البيان اجلغرايف :

•�تطوير وتثمني املنتجات الغابوية وامل�ساهمة يف حت�سني الظروف املعي�سية لل�سكان املحليني.
•�خلق قيمة م�سافة لأزير املنطقة ال�رشقية.

•�تنظيم ولوج اأزير املنطقة ال�رشقية اإىل الأ�سواق.
•�تعزيز تنظيم املنتجني يف �سكل تعاونيات للقطف واجلمع.

�سل�سلة البيان اجلغرايف :

•�الإنتاج الوطني : من 15.000 اإىل 20.000 طن من الأوراق املجففة.
•�تنتج املنطقة ال�رشقية للمغرب اأزيد من 60% من الإنتاج الوطني من اأوراق اأزير املجففة.

حتديد املوقع اجلغرايف:

حقول اأزير التلقائية لالأقاليم التالية: فجيج، جرادة، تاوريرت، بركان و الدريو�س التابعة للجهة ال�رشقية وت�سم 19 جماعة 

قروية.

ال�سمعة التاريخية:

•��يتواجد الأزير باجلهة ال�رشقية منذ الع�سورالقدمية بحيث اأنه رافق التكوينات اجليولوجية باجلهة ال�رشقية والأطل�س 
والريف.

•��يعترب الأزير التلقائي من الأع�ساب الطبية املتميزة و الرائدة داخل املوقع اجلغرايف للجهة ال�رشقية )فهر�س نباتات املغرب 
.)1941

اخل�سائ�س االأ�سا�سية:
•�ال�سنف: Rosmarinus officinalis L التلقائي املعروف يف املغرب با�سم »اأزير«؛

•�الأوراق: لطئة، قا�سية، �سيقة وخم�رشة؛
•�الأزهار: ذات لون اأزرق تتخلله بقع اأرجوانية �سغرية؛

•�الرطوبة الن�سبية:7.2 %؛
•�الرائحة: تزيل الإحتقان من اجلهاز التنف�سي؛

•�ن�سبة الأوكاليبتول )1،8 �سينول(: 60-40 %.

االإ�ستعماالت:

ت�ستخدم اأوراق اأزير التلقائي اأ�سا�سا ل�ستخراج الزيوت الأ�سا�سية واملواد امل�سادة لالأك�سدة وكذلك يف الطبخ و يف الطب 

التقليدي.
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البيان اجلغرايف

»الزيت االأ�سا�سية الأزير املنطقة ال�رشقية«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

املديرية اجلهوية للمياه والغابات و حماربة الت�سحر للمنطقة ال�رشقية.

اأهداف البيان اجلغرايف :
•�تطوير و تثمني املنتجات الغابوية وامل�ساهمة يف حت�سني الظروف املعي�سية لل�سكان املحليني.

•�خلق قيمة م�سافة لأزير املنطقة ال�رشقية.
•�تنظيم ولوج اأزير املنطقة ال�رشقية اإىل الأ�سواق.

•�تعزيز تنظيم املنتجني يف �سكل تعاونيات للقطف واجلمع.

�سل�سلة البيان اجلغرايف :

•�الإنتاج الوطني: 60 طن من الزيت الأ�سا�سية اأي ما يعادل 20.000 طن من الأوراق اخل�رشاء.

حتديد املوقع اجلغرايف:

ي�سمل املوقع اجلغرايف املعني بالبيان اجلغرايف » الزيت الأ�سا�سية لأزير املنطفة ال�رشقية » حقول اأزير التلقائية التابعة 

لالأقاليم التالية: فجيج، جرادة، تاوريرت، بركان و الدريو�س وي�سم 19 جماعة قروية.

ال�سمعة التاريخية:

•��يعترب الأزير التلقائي من الأع�ساب الطبية املتميزة والرائدة داخل املوقع اجلغرايف للجهة ال�رشقية )فهر�س نباتات املغرب 
1941(. �تطورت عملية التقطري باملنطقة موازاة مع عمليتي اجلمع والتجفيف. �بداأت عملية التقطري باملنطقة ال�رشقية من 

طرف تعاونية زكارة بني يعلى منذ مطلع ال�ستينات.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية:

.Rosmarinus officinalis L يتم ا�ستخراج الزيت الأ�سا�سية ح�رشيا من الأزير التلقائي املنحدر من �سنف�•
•�اخل�سائ�س الفيزيائية والكيميائية:

•�ن�سبة 1،8 �سينول : 60-40 %.
•�الكافور : %15،1-9.

•�الرائحة: تزيل الحتقان من اجلهاز التنف�سي.

االإ�ستعماالت:

يتم ا�ستخدام زيت اأزيرالأ�سا�سية يف ال�سيدلة وم�ستح�رشات التجميل والعطور و املركبات الكيميائية و كذا يف الطب 

التقليدي.
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البيان اجلغرايف

» العنب الدكايل«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

املجموعة ذات النفع االإقت�سادي »منتجي العنب الدكايل«.

اأهداف البيان اجلغرايف :

•�حت�سني دخل الأ�رش القروية املقيمة باملنطقة من خالل تثمني عنب املائدة الدكايل؛
•�حماربة تراجع م�ساحات زراعة العنب و�سيخوخة هذه الكروم؛

•��تعزيز والدفاع عن عنب املائدة ذو البيان اجلغرايف » العنب الدكايل« على امل�ستوى املحلي والوطني والدويل؛
•�امل�ساهمة يف تنظيم قنوات ت�سويق املنتوج.

�سل�سلة البيان اجلغرايف :

•�امل�ساحة: 12.700 هكتار.
•��ت�ساهم زراعة العنب بجهة دكالة عبدة ب 27% من الإنتاج الوطني من عنب املائدة، ومتثل ما يقارب 33% من امل�ساحة 

الوطنية لزراعة عنب املائدة.

حتديد املوقع اجلغرايف:

ي�سمل املوقع اجلغرايف اخلا�س اإقليمي اجلديدة و�سيدي بنور وي�سمل 20 جماعة قروية و حوايل 10.500 منتج للكروم.

ال�سمعة التاريخية:

•��تعود زراعة العنب بجهة دكالة عبدة اإىل عهد الربتغال الذين اأ�س�سوا مدينة مازاكان خالل القرن 16 وقاموا باإدخال هذا 
النوع من الزراعة.

•��كان العنب الدكايل موجها لإنتاج اخلمور يف عهد امل�ستعمر الفرن�سي، كما ي�سهد على ذلك قبو Emile Lautier بالعامرية، 
الذي يعود تاأ�سي�سه اإىل عام 1929.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

•�العناقيد: غري مكتظة، متنا�سقة ال�سكل واحلجم، يزيد وزن العنقود عن 250غ.
•��حبات العنب: ذات لون�اأحمر اأرجواين و�سكل بي�ساوي، كبرية وميكن اأن يتجاوز وزن احلبة 7غ، حتتوي على ن�سبة عالية 

من اللب وذات طعم حلو وق�رشة �سميكة مغطاة بطبقة �سمعية.

Brix° 17. معامل انك�سار: تفوق اأو ت�ساوي�•
•�ن�سبة ال�سكر/حمو�سة: تفوق اأو ت�ساوي 70.

االإ�ستعماالت :

ي�ستهلك طري اأو على �سكل ع�سري.
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البيان اجلغرايف

»لوز الريف«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

املجموعة ذات النفع االقت�سادي«لوزمية«.

اأهداف البيان اجلغرايف :

•�حماية �سمعة املنتوج املحلي املتميز باأ�سالته وجودته.
•�و�سع منهجية خا�سة باجلودة طبقا لتو�سيات دفرت التحمالت اخلا�س بهذا البيان اجلغرايف.

•�النخراط يف م�سار تثمني جتاري مع املنتجني ومهنيي التوزيع وامل�ستهلكني.

�سل�سلة البيان اجلغرايف  :

•�امل�ساحة : 25.330 هكتار.
•�الإنتاج : 3.545 طن لوز غري مق�رش و 700 طن مق�رش.

حتديد املوقع اجلغرايف :

ثمان جماعات قروية لإقليم احل�سيمة : بني بوفرح، روادي ،�سندة، بني حديفة، بني عبداهلل، �سيدي بومتيم، زاوية �سيدي عبد 

القادر و بني عمارت.

ال�سمعة التاريخية :

•��بينت ال�سهادات التاريخية اأن اللوز كان منت�رشا يف جميع مناطق الريف بجوار اأ�سجار الزيتون والتني وال�سفرجل واجلوز 
والليمون.

•�متت الأغرا�س الأوىل للوز داخل املوقع اجلغرايف يف منطقة بني بوفرح واملناطق املجاورة وذلك خالل احلماية ال�سبانية.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

•�ت�ستمد ثمار اللوز ح�رشيا من زرع بذور ال�سنف املحلي املعروف ب »اللوز البلدي«.
•�تتميز الثمار باخل�سائ�س التالية:

- ق�سور الثمار �سلبة اإىل جد �سلبة ؛

- اللوزة الطازجة بي�ساوية ال�سكل اإىل ممدودة؛

- لون اللوزة الطازجة بني فاحت؛

- يرتاوح الوزن املتو�سط ل 100 لوزة مابني 55 و 160 غرام؛

- ن�سبة املواد الذهنية )%املادة اجلافة( : 45-57؛

- ن�سبة الربوتينات الكلية )%املادة اجلافة( : 18-33؛

- ن�سبة ال�سكريات الكلية )%من الكليكوز( : 5.5-8 ؛

- مذاق حلو و عذب.

االإ�ستعماالت :

•�ت�ستهلك الفواكه املجففة وحدها اأو مع غريها من الفواكه املجففة.
•�ي�ستخدم اللوز يف الطبخ التقليدي واملخبوزات و احللويات.
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عالمة اجلودة الفالحية

»متور النجدة«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

الفدرالية الوطنية ملنتجي التمور.

اأهداف عالمة اجلودة الفالحية :

•�خلق قيمة م�سافة متعلقة بحماية �سمعة عالمة اجلودة الفالحية »متور النجدة«.
•�الدفاع عن عالمة اجلودة الفالحية »متور النجدة« على امل�ستوى املحلي والوطني والدويل.

•�تنظيم قنوات الت�سويق بني املنتجني واملوزعني ونقط بيع متور النجدة.
•�اتخاد جميع التدابري العلمية والتقنية لتح�سني جودة متور النجدة.

�سل�سلة عالمة اجلودة الفالحية :

•��قد مت غر�س مايزيد على 440.000 �ستلة اأنبوبية من �سنف النجدة منذ املو�سم الفالحي 2008-2009 يف خمتلف الواحات 
املغرببة درعة، زيز، تافياللت، باين و اجلهة ال�رشقية.

ال�سمعة :

•��مت انتقاء ال�سنف3014 يف واحات تافياللت من طرف املعهد الوطني للبحث الزراعي و متت ت�سميته ب »النجدة« والتي 
تعني »املنقذ« للنخيل املغربي �سد اآفة البيو�س، وعرف هدا ال�سنف زيادة على مقاومته للبيو�س باأدائه العايل جدا 

ل�سيما من حيث اإنتاج الفواكه ذات القيمة العالية.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية:

• مظهر الثمار لمع ولون بني حممر و�سكل بي�ساوي اأو م�ستطيل ومتماثل؛
• ق�رشة الثمار رقيقة ولب �سميك �سبه لني، متجان�س، عجيني، ناعم، متو�سط الألياف و ملت�سق؛

• الوزن : يرتاوح بني 7.5 و 18 غرام؛
• وزن اللب : يرتاوح بني 5 و 16غرام؛

• الطول : يرتاوح بني 28 و 49 مليمرت؛
• العر�س : يرتاوح بني 11 و 32 مليمرت؛

• الرائحة : فاكهية و نكهة الكراميل واحلبوب واخلروب وعرق ال�سو�س وال�سكالطة؛
• الدوق : جد حلو وغني بالنكهات.

االإ�ستعماالت :

•�توؤكل متور النجدة طازجة وحتظى بتقدير منتجي التمور للم�ستهلكني الوطنيني.
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البيان اجلغرايف

»حناء اآيت وابلي«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

.»C.O.S« جمعية جممع واحات ال�سحراء

اأهداف البيان اجلغرايف :

•�تعزيز جودة احلناء يف املوقع اجلغرايف املحدد.
•�تعزيز وتطوير �سمعة منتوج حناء اآيت وابلي.

•�البحت عن اأ�سواق جديدة.
•�تعزيز هيكلة وتنظيم قطاع احلناء.

�سل�سلة البيان اجلغرايف  :

•�امل�ساحة : 30 هكتار.
•�الإنتاج : 34،5 طن/ال�سنة.

حتديد املوقع اجلغرايف:

ي�سمل املوقع اجلغرايف املعني بالبيان اجلغرايف  «حناء اآيت وابلي« ثالث جماعات قروية تتواجد يف دائرة عقا لإقليم 

طاطا وهي كالتايل : اآيت وابلي، ق�سبة �سيدي عبد اهلل بن مبارك و توزونني.

ال�سمعة التاريخية:

تعترب احلناء ثقافة قدمية جدا يف املوقع اجلغرايف و لها تاريخ يعود اإىل الع�سور القدمية. وقد و�سفت باأنها »زارعة اجلنة« 

ح�سب تيودور موند Théodore Monod يف كتابه »فر�س النهر والفيل�سوف« الذي اأ�سدر يف عام 1946. وقد ا�ست�سهدت بها 

اأي�سا Odette Du Puigaudeau يف كتابها »فنون وعادات املغاربة«.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

• يجب اأن يكون م�سحوق احلناء نقيا، خال�سا، ذا بنية دقيقة جدا، طبيعيا وبدون اأي اإ�سافات كيميائية ؛
• ينبغي اأن يكون م�سحوق احلناء ذا لون اأخ�رش متجان�س و فاحت وذا رائحة عطرية قوية و مميزة؛

•  حتتوي اأوراق حناء اآيت وابلي على �سبغات النفطكينونيك )naphtoquinoniques( التي حتتوي على ال�سبغة الرئي�سية 
)lawson( .اللو�سون

• تركيز اجلزء الرئي�سي للتلوين )hydroxy 1.4 naphtoquinone 2( يف احلناء اآيت وابلي ت�سل ن�سبته اإىل 1.5% من وزنه.

االإ�ستعماالت :

�•��يتم ا�ستخدام حناء اآيت وابلي ك�سبغ وقناع لل�سعر، وكذلك يف و�سم اليدين والقدمني ولأغرا�س اجلمالية 
و الرمزية .

•�حت�رش احلناء يف جميع الحتفالت واملنا�سبات.
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البيان اجلغرايف

»�سفرجل واد املالح«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

التعاونية الفالحية واد املالح - ال�سفرجل.

اأهداف البيان اجلغرايف :

•�اإنعا�س املنتوج وحمايته �سد اختال�س الت�سمية ؛
•�املحافظة على الإرث التقليدي املحلي خا�سة طريقة تطعيم ال�سفرجل املحلي ؛

•�تعزيز اإعالم امل�ستهلك عن جودة و اأ�سل املنتوج ؛
•�خلق ديناميكية تنموية حملية واإقليمية لتعزيز الأن�سطة الزراعية و ال�سياحة.

�سل�سلة البيان اجلغرايف :

•�امل�ساحة :حوايل 100 هكتار
•�الإنتاج 2.000 طن.

حتديد املوقع اجلغرايف:

•�اجلماعتني القرويتني �سيدي مو�سى بن علي و�سيدي مو�سى املجذوب اللتان متتدان على طول واد املالح.

ال�سمعة التاريخية:

•��اأدخلت زراعة ال�سفرجل يف وادي املالح اأوائل �سنة 1920 من قبل امل�ستعمرين. و ح�سب روايات ال�سيوخ الأ�سلني ل�ساكنة واد 
. M. Brontozاملالح فاإن تقنية تطعيم ال�سفرجل ترجع ملزارع اإ�سباين يدعى ال�سيد برونتوز

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

• ثمار ال�سفرجل كمرثية ال�سكل حتتوي على نكهة ناعمة ورائحة ممتعة وذات لون ا�سفر؛
• حمتوى املادة اجلافة للفاكهة ما بني 16 و 17%؛

• درجة الربيك�س ترتاوح من 11 اإىل 14.9 ؛
• ن�سبة البكتني )غ/100غ من الفاكهة(: 1.18-1.33؛

• عدم وجود زغب عند االن�سج؛
• ن�سبة احلمو�سة )غ من حام�س املاليك /100غ من الفاكهة( : 0.90-0.43.

االإ�ستعماالت :

•�ي�ستخدم يف الطبخ التقليدي واإعداد الطواجن.
•�مميز يف اإنتاج املربى، كومبوت، الهالم ومربى الربتقال.
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البيان اجلغرايف

»زيت زيتون اأوطاط احلاج«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

املجموعة ذات النفع االقت�سادي »حتدي االألفية«.

اأهداف البيان اجلغرايف :

•�تعزيز وتطوير �سمعة زيت الزيتون اأوطاط احلاج ؛
•�اإنعا�س جمال اأوطاط احلاج ومنتجاته املحلية ؛

•�غزو اأ�سواق جديدة وطنية و عاملية ؛
•�حت�سني دخل املنتجني املحليني.

�سل�سلة البيان اجلغرايف  :

•�امل�ساحة : 8500 هكتار.
•�الإنتاج : 12.000 طن من الزيتون و 2.000 طن من زيت الزيتون.

حتديد املوقع اجلغرايف :

ي�سمل املوقع اجلغرايف املعني خم�سة جماعات قروية من اإقليم بوملان – دائرة اأوطاط احلاج و هي كالتايل : اأولد علي 

يو�سف، الوؤرجان، تي�ساف، الرميلة و فريتي�سة.

ال�سمعة التاريخية :

•��اأثارت زيت الزيتون اأوطاط احلاج انتباه �سارل دو فوكو خالل �سفره اإىل »للة مغنية« يف القرن التا�سع ع�رش. وقد و�سف 
املوؤلف الزيتون بالغابة التي تنتج زيت ممتازة.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية:

• اخل�سائ�س املتعلقة بالذوق و الرائحة :
• لون ذهبي مع انعكا�سات �سفافة من الأخ�رش الفاحت ؛

• ن�سيج كثيف ؛ الذوق الفاكهي متو�سط : ترتاوح ما بني 3 و5 ؛  املرورة متو�سطة : ترتاوح ما بني 3.5 و 5.5 ؛
• الل�سوعة متو�سطة : ترتاوح ما بني 3 و 5.

• اخل�سائ�س الكيميائية :
- ن�سبة احلمو�سة احلرة اأقل اأو ت�ساوي 0.7% ؛

- موؤ�رش البريوك�سيد يجب األ يتعدى meq10 من اأوك�سجني البريوك�سيد يف كل كيلوغرام من الزيت ؛

- موؤ�رش K270 يجب األ يتعدى 0.22.

االإ�ستعماالت :

ت�ستهلك طبيعية وتدخل يف حت�سري خمتلف الأطباق املحلية.

77



البيان اجلغرايف

»التني اجلاف نابوت تاونات«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

تعاونية منابع بوعدال للتنمية الزراعية.

اأهداف البيان اجلغرايف :

•�تثمني تني تاونات من �سنف النبوت و حمايته من جميع اأنواع الغ�س.
•�خلق قيمة م�سافة حملية مع تاأثري اإيجابي على حت�سني م�ستوى معي�سة املنتجني.

•�احلفاظ على املنتجات التقليدية و اخلربات املحلية.

�سل�سلة البيان اجلغرايف :

•�امل�ساحة : 21.000 هكتار.
•�الإنتاج : 29.000 طن.

حتديد املوقع اجلغرايف :

24 جماعة قروية موزعة على دائرتي تاونات و غف�ساي يف اإقليم تاونات.

ال�سمعة التاريخية :

ت�سهد العديد من املهرجانات على قدم و جتدر التني النبوت يف املوقع اجلغرايف، من بينها مهرجان التني بوهودة الذي 

تنظمه بلدية بوهودة �سهر �سبتمرب من كل عام، و مهرجان التني �سبت متيوة لتاونات و الذي يحتفل به يف �سهر اأغ�سط�س من 

كل عام و كذلك املهرجان الوطني للتني بتاونات يف �سهر �سبتمرب.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

•�ال�سمك: بني 2 �سم و 4 �سم.
•�اللون : اأ�سفر ذهبي لمع.

•�اخل�سائ�س الكيميائية الأ�سا�سية هي :
- اجللوكوز: %31-29.

- الفركتوز: %29-28.

- الألياف: %10-9.

- الن�ساط املائي النهائي: %0،5-0،4.

- الربوتني: %6-5.

االإ�ستعماالت :

وجود التني املجفف متجذر يف التقاليد املغربية، بحيث جنده حا�رشا يف جميع الحتفالت واملهرجانات )عا�سوراء، �سهر 

رم�سان املبارك ...(.
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البيان اجلغرايف

»زيت الزيتون تفر�سيت«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

التعاونية الفالحية االأمانة لالإنتاج الفالحي واحليواين.

اأهداف ت�سمية املن�ساأ  املحمية:

•�امل�ساهمة يف التنمية القروية والقت�سادية للمنطقة.
•�تنمية وتثمني زيت الزيتون تفر�سيت على م�ستوى ال�سوق الوطني والدويل.

•�حماية ا�سم املنتوج واملنتجني ومهاراتهم.
•��امل�ساهمة يف هيكلة اأف�سل للقطاع وتوزيع اأكرث اإن�سافا للقيمة امل�سافة على خمتلف املتدخلني يف القطاع.

�سل�سلة ت�سمية املن�ساأ املحمي :

•�امل�ساحة: 5.000 هكتار.
•�عدد املزارعني: 1750.

•�كمية الزيت امل�ستخل�سة �سنويا: 500 – 600 هكتليرت.
حتديد املوقع اجلغرايف :

ي�سمل املوقع اجلغرايف لإنتاج زيت الزيتون ذات البيان اجلغرايف زيت الزيتون تفر�سيت اجلماعة القروية  تافر�سيت وكذلك 

دواري بوفرقو�س وعلي بن حدو التابعني للجماعة القروية متال�سة بدائرة الدريو�س.

ال�سمعة التاريخية :

•�حقول الزيتون عتيقة  تفوق 100 عام كما ي�سهد على دلك وجود  مع�رشات عتيقة وكتابات  قدمية.
•�زيت زيتون م�سهورة بجودتها املميزة بف�سل خ�سائ�س الرتبة واملناخ للموقع اجلغرايف.

•�وجود مهارات تقليدية عتيقة ح�سب الروايات ال�سفوية.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية :

اخل�سائ�س الكيميائية :

•�ن�سبة الأحما�س الذهنية احلرة )معرب عنها بحام�س الأولييك( اأقل اأو ت�ساوي 0.6 %.
•�ن�سبة حم�س الأولييك ترتاوح بني 70 % و 77،3 %.

•�ن�سبة حم�س لينولييك ترتاوح بني 9 % و 10 %.
•�ن�سبة حم�س لينولينيك ترتاوح بني %0،4 و 0،8 %.

•�موؤ�رشالبريوك�سيد يجب اأن ي�ساوي اأول يتعدى méq20 من اأوك�سجني البريوك�سيد لكل كلغ من الزيت.
•�ن�سبة  البوليفينول الكلي يجب اأن يرتاوح بني 200  و 300 جزء يف املليون. 

اخل�سو�سيات املتعلقة بالذوق و الرائحة :

•�اللون : اأ�سفر ذهبي مع م�سحة خفيفة خ�رشاء و �سفافة.
•�الن�سيج:  �سل�س مع �سدة خفيفة يف الفم.

•�الذوق : 
- املذاق الفاكهي: متو�سط و متوازن.

- الطعم اخللفي يف الفم:  ع�سب حديث القطع. 

- الل�سوعة:  ترتاوح بني 2 و4.

االإ�ستعماالت :

81ت�ستهلك طبيعية وتدخل يف حت�سري خمتلف الأطباق املحلية.



البيان اجلغرايف

»ع�سل دغمو�س ال�سحراء«

املجموعة املتقدمة بالطلب :

جممع واحات ال�سحراء.

 اأهداف البيان اجلغرايف:

•�ترويج املنتوج يف املوقع اجلغرايف املحدد.
•�تعزيز وحماية �سمعة ع�سل دغمو�س ال�سحراء.

•�غزو اأ�سواق جديدة خمت�سة.
•�تقوية هيكلة وتنظيم قطاع الع�سل.

•�التعزيز اجلماعي للمنتجات ومن�سئها.
�•�حت�سني دخل الفالحني.

�سل�سلة البيان اجلغرايف :

•�وحدات الإنتاج: حوايل 1.000 وحدة لإنتاج الع�سل تتوزع على 4 تعاونيات.
•�الإنتاج ال�سنوي: حوايل 60 طن من الع�سل.

•�املردود : 3،4 كغ/وحدة/�سنة.
حتديد املوقع اجلغرايف :

ي�سمل املوقع اجلغرايف لإنتاج الع�سل ذي البيان اجلغرايف ع�سل الدغمو�س ال�سحراء 36  جماعة قروية  تتوزع على الأقاليم 

ال�سحراوية التالية:  اآ�سا - الزاك،  كلميم، طانطان،  �سيدي اإفني وتزنيت.

ال�سمعة التاريخية :

•��توؤكد العديد من الكتابات وال�سهادات اأن الع�سل كان حا�رشا بوفرة فيما كان ي�سمى الرحبات مبنطقة كلميم.
•��ي�سهد وجود اأدوات خا�سة �سممت من طرف النحالني ح�سب متطلبات مهنتهم على قدم تربية النحل يف املنطقة وكذلك 

املرا�سي القدمية وخاليا النحل التقليدية "ال�سيلة" وال�سكاكني )الفرام( واملدخن امل�سنوع من الفخار )ازكي( اأو )الدخانة( 

وقناع الوجه )اخلن�سو�س(.

اخل�سائ�س االأ�سا�سية للع�سل :

•�مكونات حبوب اللقاح يف الع�سل :  75% من لقاح الدغمو�س على الأقل.
•�اللون : عنربي داكن يف احلالة ال�سائلة و بني فاحت متجان�س عند التبلور.

•�الذوق : نبات جاف، �سمع، حار.
•�املذاق اخللفي يف الفم: لذع قوي ودائم.

•�البنية : �سائل اأو متبلور دقيق.
•�ن�سبة الهدروك�سي متيل فورفرال HMF : ل يتعدى 15مغ/كغ من الع�سل.

•�ن�سبة ال�سكروز : ل تتعدى 2 %.
•�ن�سبة الفريكتوز والكلوكوز : تفوق  70 %

االإ�ستعماالت :

•�يحظى باأهمية كربى على امل�ستوى املحلي والوطني ملذاقه ومميزاته الطبية.
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