
 

 

 

 

 

 

  

  46-02رقم  القانون  غي و تتميمتب66.20 مشروع قانون 

ام و نظام التبغ املصنع   املتعلق بنظام التبغ ا

   



  

 46-02رقم  القانون  غي و تتميمتبشروع قانون مل يةتقديممذكرة 

ام و  املصنعنظام التبغ  املتعلق بنظام التبغ ا

بة  ع 2021 لسنة املاليةل املا قانون الينص مشروع  الكإحداث ضر ع جيل جديد من  مطبقة داخلية ع االس

سميته منتجات التبغ املصنع نةبال" اصط ع  ائر التقليدية  "ائر امل أثناء تبغ ال تحرق الكبديل لل

الك ائر لم يتم اإل االس ذا النوع من ال املتعلق  46-02رقم  القانون  من 10ليه صراحة  الفصل إشارة . و بما أن 

ام واملصنع ح توسيع محيط الفصل املشار بنظام التبغ ا نةإ، يق ائر امل شمل كذلك ال   .ليه ل

ون إو بالنظر  ا   ق سو ائر ال يتم  ن وأو  سب املغرب تحتوي ع  حاليا ال وت ل أكسيد أع من القطران والني

ون مقارنة  ح ،ذات الصلة املعاي الدوليةمع الكر ام التبغ املتعلق بنظامعديل القانون  كذلك ُيق سن ل صنعوامل ا

عات ت سب يخصاملعاي الدولية فيما  وتما شر اتاو  لسالفة الذكرالقصوى للمواد الكيميائية ا ال ة عل  و

ع الفصل من 25 املادة مقتضيات تميمو ت عديلتب ،ذلكو ، منتجات التبغ  ع تنص ال،  46-02قم ر القانون  من الرا

سب  للتبغ علبة ل تحمل أن يجب«  هأن ا،  وت القطران،املصنع باإلضافة للبيانات املنصوص عل من  ، و ذلك" نوالني

ون. أكسيد أول  سبةضافة إأجل  ار  ال

سبتحدد س و    .تنظي بنص اتطبيق و طرق  منتجات التبغع القصوى للمواد الكيميائية  ال

حة  ةو موازا ن  امع التعديالت املق تم ، 25و  10ملادت عض التعديالت إس و  46-02القانون رقم  عاألخرى دخال 

م    :ال 

  ع ف فئات التبغ املصنَّ  )؛10املادة (عر
  ا  املادة ن املشار إل  ؛ 10حذف التنصيص ع أنواع التبغ األخرى املعدة للتدخ
 انية إ ونًيا م الت املتعلقة بباالحتفاظ إلك ات ال  )؛16و 12و  7املواد ( هدخول التبغ املصنع وخروجحر
 ) م منع صنعرةكر امل 24املادة إضافة مادة جديد اد )  ع واست  الفصل  الواردة غ املصنع التبغ منتجات وتوز

تصة  من 10 ان ا ا  املراسيم املتالقانون مع التنصيص ع ضرورة موافقة ال تطبيق ل ذةخاملنصوص عل

 ؛القانون السالف الذكر
  ام املواد تبة عن اإلخالل بأح  24املكررة و  21و  16و  14و  13و  12التنصيص ع تحصيل الغرامات امل

ور؛ 25املكررة و   من القانون املذ

 ة  سن ناملاد قتضياتعدم االمتثال ملعقو  .املكررة 24و ة كرر امل 21 ت

ذا.   تلكم الغاية من مشروع القانون 

 


