
  بشاى هرالبة نظافة لحوم األسواق1955 شتنبر 28لرار وزيري هؤرخ في 

 

 الحود هلل وحده،

 :لرار الصدر األعظن في اجتواع الوجلس الوصغر ها يلي

ٌمؼذج ػاَ 23تّمتضٝ اٌظ١ٙش اٌشش٠ف اٌصادس ٟف  ٞ ا ٛافك ي 1332 ر  تشاْ صجش اٌغش ٚاٌتذ١ٌس 1914 أوتٛتش 14 اٌّ

٠ٌُٚشٟف ت١غ اٌسٍغ ٚتض ٛاد اٌغزائ١ح ٚا ٌفالح١ح ٚتّمتضٝ اٌظٙائش اٌشش٠فح اٌصادسج  اخٔتٛجاٌّ تغ١١شٖ  ؛ ٚتت١ّّٗ ب ا

ٜ األٌٚٝ 14 تّمتضٝ اٌظ١ٙش اٌشش٠ف اٌصادس ٟفٚ ٛافك ي 1337 جّاد  تشأْ سٓ ضاتظ ٌتفمذ 1919 ٠ثشا٠ش 15 اٌّ

ؼذج ٌالستٙالن اٌؼِّٟٛ؛ حضشج ِٓ ٌحَٛ اٌثٙائُ ٚاٌّ ٛاد اٌّ ٌٍحَٛ ٚاٌّ  ا

ٌمؼذج 9 تّمتضٝ اٌظ١ٙش اٌشش٠ف اٌصادس ٟفٚ ٞ ا ٛافك ي 1359 ر ٌٍحُ ٚوزا 1940 دجٕثش 9 اٌّ  تشأْ تحس١ٓ و١ف١ح ت١غ ا

ٛافك ي 1361 شٛاي 17 اٌظ١ٙش اٌشش٠ف اٌصادس ٟفٚالس١ّا تت١ّّٗ ٚ تغ١١شٖ  باٌصادسجاٌظٙائش  ؛  1942 أوتٛتش 27 اٌّ

ٛافك ي 1372 فاتح شؼثاْ تّمتضٝ اٌظ١ٙش اٌشش٠ف اٌصادس ٟفٚ ٍففح 1953 أتش٠ً 14 اٌّ ٌٍحَٛ اٌّ  تشأْ تحض١ش ا

٘ا ٚت١ؼٙا  .ٚإ٠ذاػٙا ٚاست١شاد

ٌٍحَٛ إٌٝ  ْ تسٍُ تٙا ٘اتٗ ا ف١ذ اٌتؼش٠ف تّا ٠مصذ ِٓ ػثاسج ٌحَٛ األسٛاق ٚتؼ١١ٓ اٌى١ف١اخ اٌتٟ ٠ٕثغٟ أ ٚح١ث أٔٗ ِٓ اٌّ

 .االستٙالن اٌؼِّٟٛ

 

 :يمرر 

 

زتٛحح ١ٌستٍٙىٙا :الفصل األول ستخشجح ِٓ اٌح١ٛأاخ األٌٛفح اٌّ ٌٍحَٛ ٚاٌجضاسج اٌّ ْ ٠فُٙ ِٓ ػثاسج ٌحَٛ األسٛاق ا ٠جة أ

ٌزتح ذ٠ٕح اٚ اٌؼّاسج اٌتٟ ٚلغ ف١ٙا ا ٌٍث١غ ٟف ِذ٠ٕح أٚ ٟف ػّاسج غ١ش اٌّ ؼشٚضح   .اٌؼَّٛ ٚاٌّ

تحذد ششٚط دخٛي :  (52، ص 07/01/2013 صادر في 6115 ج ر رلن – 04/12/2012 صادر في 2.12.612هرسوم رلن ) 2الفصل 

ٌفالحح ٚاٌص١ذ اٌثحشٞ ٌذاخ١ٍح ٚٚص٠ش ا ٕمٌٛح ت١ٓ اٌجّاػاخ تمشاس ِشتشن ٌٛص٠ش ا ٌٍحَٛ اٌّ . ٚت١غ ا

ا اٌؼًّ ٌٍمٛا١ٔٓ اٌجاسٞ ٌٙ ستٜٛ اٌصحٟ عثما  ٌٍحَٛ ِجاصس ِؼتّذج ػٍٝ اٌّ ْ ٠ىْٛ ِصذس ٘زٖ ا  .٠جة أ

 
 .(52، ص 07/01/2013 صادر في 6115 ج ر رلن – 04/12/2012 صادر في 2.12.612تنسد بورسوم رلن ) 3الفصل 

ْ ٠تُ ٔمً : ( 52، ص 07/01/2013 صادر في 6115 ج ر رلن – 04/12/2012 صادر في 2.12.612هرسوم رلن ) 4الفصل  ٠جة أ

ٌٍتٍف ٌماتٍح  ٛاد ا تؼٍمح تٕمً اٌّ ٌٍمٛا١ٔٓ اٌجاسٞ تٙا اٌؼًّ اٌّ ٌٍحَٛ عثما   .ا

زوٛس : 5الفصل  ٌفصً اٌثأٟ اٌّ ؼشفح ٟف ا خاٌفح اٌّ ٌٍحَٛ اٌتٟ تىْٛ ِٛضٛع اٌّ ٞ إٌٝ حجض ا ٌمشاس تؤد زا ا وً ِخاٌفح ٌٙ

ؤسخ ب  ِٛأ إ١ٌٗ أػالٖ ٚاٌّ ٕصٛص ػ١ٍٙا ٟف اٌظ١ٙش اٌشش٠ف اٌّ ظش ػٓ اٌؼمٛتاخ اٌّ ٌمؼذج 23أػالٖ ٚرٌه تصشف إٌ ٞ ا  ر

ٛافك ي 1332ػاَ   .1914 أوتٛتش 14 اٌّ

ٌفالحح ٚاٌغاتاخ وً ٚاحذ ِّٕٙا ف١ّا ٠خصٗ ٚاٌسالَ: 6الفصل  ٌذاخ١ٍح ِٚذ٠ش ا ٌمشاس إٌٝ ِذ٠ش ا  .٠سٕذ تٕف١ز ٘زا ا

 

 1955 شتنبر 28 الووافك 1375 صفر 10وحرر بالرباط في  

 هحود الومري 

 

( 3292  ص،18/11/1955  بتاريد  2247  رلن    ج ر)


