
ع لبن الوعس والجبن الوصطنع بألبانها1946 شتنبر 24قرار وزٌري هؤرخ فً  ٌتعلق بالشروط الوفروضة على ٍب   

 

إسر ٙف  ٕافق 1332 شؼثاٌ 19أَّ تًقرؼٗ انظٓٛش انششٚف اًن عائم انالصيح 1914 ٕٚنّٛ 13 اًن  انظادس ٙف اذخار إن

 نٕقاٚح انذٕٛاَاخ األْهٛح يٍ األيشاع انغاسٚح ٔانظٓائش انششٚفح انظادسج ٙف ذغٛٛشِ أٔ ذرًًّٛ؛

إسر ٙف  صٚش٘ اًن ٖ األٔٗن 28ٔتُاء ػهٗ انقشاس إن ٕافق 1355 جًاد رؼهق تٕقاٚح انثشش 1936 غشد 17 اًن  اًن

ؼذ٘؛" انثشٔعٛهٕص " ٔانذٕٛاَاخ يٍ داء   أ٘ اإلعقاؽ اًن

 .َٔظشا القرشاح يذٚش ئداسج األيٕس االقرظادٚح تؼذ اعرشاسج يذٚش انظذح انؼًٕيٛح ٔانؼائهح ٔيذٚش ئداسج األيٕس انذاخهٛح

 

 :قررنا ها ٌلً

 

ؼض :الفصل األول ؼض ئال ئرا كاَد نّ قطؼح يٍ اًن ظطُغ تهثٍ اًن ؼض أٔ انجثٍ اًن ٌ ٚرؼاطٗ تٛغ نثٍ اًن  ال ٚجٕص أل٘ كاٌ أ

ٌ تزنك يٍ نذٌ سئٛظ يظهذح ذشتٛح انذٕٛاَاخ  .ٔكاٌ قذ دظم يٍ قثم ػهٗ اإلر

زكٕس ػهٗ انششٔؽ اٜذٛح: 2الفصل  ٌ اًن  :ٚرٕقف اإلر

شاقثح  (1 زكٕسٍٚ أػالِ ٕٚجّ ئٗن سئٛظ يظهذح ذشتٛح انذٕٛاَاخ تٕاعطح ٔالج اًن ذظٕنٍٛ اًن كم يغرغم ٚشغة ٙف تٛغ اًن

ؼض ٔذؼٍٛٛ جُغٓا فرش تانذائشج ذظشٚذا تزنك ٚزكش فّٛ ػذد سؤٔط انذٕٛاَاخ انرٙ ػُذِ يٍ َٕع اًن ذهٍٛٛ ٔانثٛطاس اًن  .اًن

زكٕس ٚثذس ػٍ األيٕس اٜذٛح ْٔٙ (2 ا تؼذد ٔٚقٕو انثٛطاس اًن  :ٚذظٙ انثٛطاس يفرش انذائشج دٕٛاَاخ انقطؼح ٕٔٚعى أرَٓ

ؼذ٘ " فٛٓا " انثشٔعٛهٕص"  ػٍ دانح طذح انذٕٛاَاخ ٔخظٕطا عشٚاٌ داء -أوال زكٕس " اإلعقاؽ اًن ٌ انذاء اًن ػهٗ أ

 .ٚفرش ػُّ تأخز شٙء يٍ انذو ٚؼشع ػهٗ يؼًم األتذاز انكًٕٛ٘ تًظهذح ذشتٛح انذٕٛاَاخ تقظذ انفذض ػُّ

ا هثُح ٔ ٕٚجّ انثٛطاس :ثاٍن  ػٍ َظافح يذم االعرغالل ٔدغٍ ذذتٛش األياكٍ ٔكٛفٛح اعرؼًال اٜالخ ٔاألدٔاخ انخاطح تاًن

ّ ٙف انفظم األٔل أو ال شاس ئٛن ٌ اًن ُاعة يُخ اإلر زكٕس ئٗن سئٛظ ئداسج ذشتٛح انذٕٛاَاخ تٛاَا ٚقشس فّٛ ْم يٍ اًن  .اًن

ذهٍٛٛ شاقثح اًن زكٕس ئٗن ٔالج اًن ٌ اًن  .ْزا ٔٚشفغ ئػالو تاإلر

ٌ اكرشف داء: 3الفصل  ٌ " انثشٔعٛهٕص" ئ فرش ٚقرشح سفغ اإلر ؼًم انكًٕٛ٘ فاٌ انثٛطاس اًن تؼذ انفذض انز٘ قاو تّ اًن

إسر ٙف  ّ أػالِ اًن شاس ئٛن صٚش٘ اًن ُظٕص ػهٛٓا ٙف انقشاس إن  .1936 غشد عُح 17ٔٚرخز داال انرذاتٛش انظذٛح اًن

ؼض ٚشخض نّ تًا ركش ٚهضو تانٕاجثاخ تاٜذٛح ْٔٙ: 4الفصل   :كم سب قطؼح يٍ اًن

زكٕس ٚؼشع ػهٗ يؼًم َظشا - ا ٌ انثٛطاس اًن فرش تانذائشج تكم ذغٛٛش أدذز ٙف ػذد سؤٔط قطؼح ػهٗ أ ٚؼهى انثٛطاس اًن

 :القرشاح يذٚش ئداسج األشغال انؼًٕيٛح قشسَا يا ٚأذٙ

شاقثح انقطؼاٌ يٍ  ؼض ٔٚشاِ الصيا ًن ٔاألٔػاع أٔ ٙف غٛشِ يٍ األٔقاخ انرٙ ٚشاْا يفٛذج يا أخزِ يٍ انذو يٍ تٍٛ اًن

جٓح انظذٛح؛  إن

ذهٍٛٛ تاألياكٍ انرٙ عرثاع فٛٓا انهثٍ ٔإَٔاع انجثٍ؛- ب شاقثح اًن  ٚظشح نٕالج اًن

 (2014ص  ،  11/10/1946 بتارٌد   1772  رقن   ج ر)



ٌ ٚؼشع جثُا نهثٛغ ئال ئرا كاٌ انجثٍ يهففا ٙف كاغذ نهرهفٛف يكرٕتح ػهّٛ انؼثاسج اٜذٛح ْٔٙ – ت جثٍ "  ال ٚجٕص نّ أ

ؼض انك ٔػُٕاَّ ٔػاليح يظُؼّ" اًن  .ٔكزنك اعى اًن

ظهذح :5الفصل  فرش تٓا سئٛظ اًن ى تًا ركش ٚجؼهٓا ٙف كم َادٛح انثٛطاس اًن شخض ٓن ظطُؼٍٛ اًن غرغهٍٛ ٔاًن ٌ قائًح اًن  ئ

 .نرشتٛح انذٕٛاَاخ

كهفاٌ كم فًٛا ٚخظّ ترُفٛز ْزا انقشاس :6الفصل  ٌ يذٚش ئداسج األيٕس االقرظادٚح ٔيذٚش ئداسج األيٕس انذاخهٛح ًْا اًن  ئ

 .ٔانغالو

 

 

 

، 1946 شتنبر سنة 24 الوىافق 1365 شىال عام 28وحرر بالرباط فً 

هحود الوقري : اإلهضاء

 


