
اير 15 )1395 هحرم 2 بتاريخ 2.74.614هرسىم رقن  بتحديد األسواء التي تباع بها أًىاع الخبس الوصٌىع  (1975 ٌي

 هي طرف الخبازيي العاهليي حسب الطريقة األوربية

 

 إى الىزير األول،

٘ انقؼذج 23تًقتضٗ انظٓٛش انششٚف انصادس ٙف  تضجش انغش ٙف انثضائغ ٔانتذنٛس ٙف  (1914 أكتٕتش 14 )1332 ر

ُتٕجاخ انفالدٛح، دسثًا ٔقغ تغٛٛشِ ٔتتًًّٛ؛ ٕاد انغزائٛح ٔاًن  اًن

صاس٘ تتاسٚخ  جهس إن ششٔع ٙف اًن ٘ انذجح 3ٔتؼذ دساسح اًن  ،(1974 دجُثش 17 )1394 ر

 

 يرسن ها يلي

 

ٌ : الفصل األول ؼشٔض نهثٛغ يٍ طشف انخثاصٍٚ انؼايهٍٛ دسة انطشٚقح األٔستٛح ٚجة أ صُٕع ٔاًن ٌ إَٔاع انخثض اًن إ

ٛضاخ اٜتٛح  :تتٕفش فٛٓا اًن

I  -الخبس الوصٌىع وجىبا بالدقيق الىطٌي الوستخرج هي القوح الطري.  

ذػٕ :  غشاو800انخثض يٍ ٔصٌ - 1 ٕع اًن تسايخ ٙف ٔصَّ تُسثح 50انثانغ طٕنّ َذٕ " تٕسدٔٙن" اُن   %.5 سُتًٛتشا، اًن

ًتيسي" الخبس هي ًىع - 2  ":فا

ضياس" َٕع انطائشج أٔ  (أ تسايخ ٙف ٔصَّ تُسثح 500انثانغ ٔصَّ " اًن  ؛% 5 غشاو اًن

ضياس انصغٛش "َٕع  (ب تسايخ ٙف ٔصَّ  تُسثح 250انثانغ ٔصَّ " انقضٛة"أ " اًن  ؛%5 غشايا اًن

 . غشاو ػهٗ األقم100انخثض انصغٛش انثانغ ٔصَّ  (ج

ستٓهك صُغ خثضاخ يٍ ٔصٌ - 3  . غشاو ٙف شكم خثضج يستذٚشج أ كؼكؼح800ٚجٕص تطهة يٍ اًن

ٌ تشاػٗ ٙف رنك األٔصاٌ " فاَتٛضٖ " ٔٚجٕص أٚضا صُغ انخثض يٍ َٕع  ذذدج أػالِ تششط أ ٙف أشكال يخانفح نألشكال اًن

ثُٛح أػالِ  .اًن

IIالخبس الوصٌىع وجىبا بالدقيق الووتاز هي القوح الطري    . 

ذػٕج  )  صُٕػاخ اًن       (،"تاسٚضٚاٌ" أ " ُٕٚٛاصسٖ" جًٛغ اًن

ستذٚش انثانغ ٔصَّ " انكؼكح" أٔ " انطائشج" انخثض يٍ َٕع  ( أ تسايخ ٙف ٔصَّ  تُسثح 400أٔ انخثض اًن  غشاو ٔاًن

 ؛    5%

ستذٚش انثانغ ٔصَّ " انكؼكح" أٔ " انقضٛة " انخثض يٍ َٕع  ( ب تسايخ ٙف ٔصَّ  تُسثح 200أٔ انخثض اًن  غشاو ٔاًن

 ؛   5 %

 .    غشايا ػهٗ األقم50انخثض انصغٛش انثانغ ٔصَّ  ( ج

( 521 ص، 12/02/1975 بتاريخ 3250 رقن   ج ر )



شسٕو انز٘ ُٚشش : 2الفصل  ذهٛح تُفٛز ْزا اًن ٚسُذ إٗن ٔصٚش انفالدح ٔاإلصالح انضساػٙ ٔإٗن انسهطاخ اإلقهًٛٛح ٔاًن

ٓى ٙف انفصم األٔل أػالِ شاس إٛن ستغهح يٍ طشف انخثاصٍٚ اًن خاتض اًن  .    تانجشٚذج انشسًٛح ٔٚؼهق ٙف اًن

 

 

 

 

( 1975 يٌاير 15 ) 1395 هحرم 2وحرر بالرباط في 
ىزير األول، أحود عصواى   ال

  صالح الوسيلي   ،وزير الفالحة واإلصالح السراعي: وقعه بالعطف

 


