
 

بخحذيذ ًسبت  (1987 يٌاير 6 )1407 جوادى األولي 5صادر في  2.86.760هرسوم رقن 

. الوواد الذهٌيت في األلباى الوعالجت

 

 

الوزير األول، 

الوخؼلق بالضجش ػي الغش فً البضائغ الظادس بخٌفٍزٍ الظٍِش الششٌف سقن  13.83بٌاء ػلى القاًْى سقن 

 هي القاًْى الوزكْس ؛ 16ّالسٍوا الفظل  (1984 أكخْبش 5 )1405 هذشم 9بخاسٌخ  1.83.108

فً شأى هشاقبت إًخاج اللبي ّحٌظٍن  (1926 أغسطس 6 )1345 هي هذشم 26ّػلى القشاس الظادس فً 

االحجاس فً اللبي ّالوٌخجاث اللبٌٍت، كوا ّقغ حغٍٍشٍ ّحخوٍوَ ؛ 

، (1986 دٌسوبش 24 )1407 هي سبٍغ اَخش 21ّبؼذ دساست الوششّع فً الوجلس الْصاسي الوٌؼقذ فً 

 

  :  رسن ها يلي

 

اير 5)1419 رهضاى 17بخاريخ  2.98.601 غيرث بالورسوم رقن) الوادة األولي اير 21بخاريخ . ر.  ج،(1999 ٌي  ٌي

ال ٌجْص لوؤسساث هؼالجت األلباى الوشخض لِا بظْسة قاًًٍْت أى حذضش ّحؼشع للبٍغ األلباى :  (1999

: إال إرا كاًج حذخْي ػلى الٌسب الذًٍا الخالٍت هي الوْاد الذٌٍُت  (U.H.T)الوبسخشة أّ الوؼقوت أّ الوؼقوت 

 غشاها هي الوْاد الذٌٍُت فً كل 30( :U.H.T)فٍوا ٌخض اللبي الكاهل الوبسخش أّ الوؼقن أّ الوؼقن - 1

لخش؛ 

 غشاها هي الوْاد 15: الوفشّص ًظف قشذحَ  (U.H.T)فٍوا ٌخض اللبي الوبسخش أّ الوؼقن أّ الوؼقن - 2

الذٌٍُت فً كل لخش؛ 

. ال شئ: الوفشّص قشذحَ كلِا  (U.H.T)فٍوا ٌخض اللبي الوبسخش أّ الوؼقن أّ الوؼقن - 3

 6 بخاريخ 4010 رقن .ر. ج, (1989 أغسطس 28) 1410  هحرم25بخاريخ  2.87.616 غيرث بالورسوم رقن) 2الوادة 

ًيو 4 )1423 ربيع األول 22بخاريخ  2.02.94 وًسخج وعوضج بالوادة األولي هي الورسوم رقن 1989شخٌبر   يو

ًيو 6بخاريخ  5010رقن . ر. ، ج(2002 ال ٌوكي بٍغ الذلٍب الوبسخش ّالذلٍب الوؼقن ّالذلٍب الوؼقن  ( :2002 يو

(UHT) ٍإال ّفق الخسوٍاث الخاطت الوشاس إلٍِا فً الوادة األّلى أػال .

 

 (4ص ،  1987//07/01 بخاريخ 3871  رقن  ج ر)



ًيو 4 )1423 ربيع األول 22 بخاريخ  2.02.94 ًسخج وعوضج بالوادة األولي هي الورسوم رقن) 3الوادة  ، (2002 يو

ًيو 6) بخاريخ 5010 رقن .ر. ج  هي الوشسْم 10ػالّة ػلى البٍاًاث الوٌظْص ػلٍِا فً الوادة (( : 2002 يو

الوزكْس، ٌجب أى حذول لفٍفت الذلٍب  (2000 دٌسوبش 7 )1421 سهضاى 10الظادس فً  2.00.425 سقن

: البٍاًاث الخالٍت  (UHT)الوبسخش أّ الوؼقن أّ الوؼقن 

ٌسخؼول الوظطلخ " (UHT)دلٍب هؼقن "أّ " دلٍب هؼقن"أّ " دلٍب هبسخش"حكولت لخسوٍت البٍغ * 

دسب الذالت ؛ " كاهل الذسن"أّ " هٌضّع القشذة جضئٍا"أّ " كاهل"

سقن حسجٍل هؼول البسخشة أّ الخؼقٍن ؛ * 

. ٌذفظ فً هكاى باسد ٌّسخِلك سشٌؼا بؼذ فخذَ"بٍاى * 

بخذذٌذ  (1970 ٌٌاٌش 26 )1389 هي ري القؼذة 18الظادس فً  2.69.398ٌٌسخ الوشسْم سقن : 4الوادة 

 .هْاطفاث األلباى الوبسخشة

 .ٌسٌذ إلى ّصٌش الفالدت ّاإلطالح الضساػً حٌفٍز ُزا الوشسْم الزي ٌٌشش فً الجشٌذة الشسوٍت: 5الوادة 

 

 .(1987 يٌاير 6 )1407 جوادى األولي 5وحرر بالرباط في 
 .الذكخور عس الذيي العراقي: اإلهضاء 

  : وقعه بالعطف
 .وزير الفالحت واإلصالح السراعي، عثواى الذهٌاحي

 


