
في جعل ضابط الصطناع أنواع السكر والسكر المستخرج من  1928مارس  5قرار وزيري مؤرخ في 

العنب أو الحبوب وغيرها وأنواع العسل واألثمار المطبوخة بالسكر وعصير الثمار المطبوخ والمجمد 

 واألثمار المطبوخة بالسكر والمهروسة وفي ضبط المتاجرة فيها

 

 

 -431، ص 10/03/1950بتاريخ  1950رقم   ج ر    -   977، ص 03/04/1928بتاريخ  806رقم   ) ج ر 

 (967، ص 15/04/1970بتاريخ  2998رقم    ج ر    -  1314، ص  26/05/1961بتاريخ  2535ج ر  رقم  









 

 



 

 

 الفصل الخامس 

بجودة ( يتعلق 2017نوفمبر  14) 1439من صفر  25صادر في  2.17.463تم نسخه بالمرسوم رقم  

 بتاريخ  6626رقم   )ج ر – سالمتهما الصحيةبوالتي يتم تسويقها العسل ومنتجات خلية النحل األخرى 

 .(6729ص ، 30/11/2017
 

 الفصل السادس 
بجودة  ( يتعلق2017نوفمبر  14) 1439من صفر  25صادر في  2.17.463تم نسخه بالمرسوم رقم  

 بتاريخ  6626رقم   )ج ر – سالمتهما الصحيةبوالتي يتم تسويقها العسل ومنتجات خلية النحل األخرى 

 .(6729ص ، 30/11/2017
 

  



 الفصل السابع 
بجودة ( يتعلق 2017نوفمبر  14) 1439من صفر  25صادر في  2.17.463تم نسخه بالمرسوم رقم  

 بتاريخ  6626رقم   )ج ر – سالمتهما الصحيةبوالتي يتم تسويقها العسل ومنتجات خلية النحل األخرى 

 .(6729ص ، 30/11/2017

 

  ثامنالالفصل 
( يتعلق بالجودة 2021مارس 26) 1442من شعبان  12صادر في  2.21.01مرسوم رقم بال تم نسخه

بتاريخ  6976)ج ر    رقم  – والسالمة الصحية للمربى وغيره من المنتجات المشابهة التي يتم تسويقها

 .(2225، ص  08/04/2021

  تاسعالالفصل 
( يتعلق بالجودة 2021مارس 26) 1442من شعبان  12صادر في  2.21.01مرسوم رقم بال تم نسخه

بتاريخ  6976)ج ر    رقم  – والسالمة الصحية للمربى وغيره من المنتجات المشابهة التي يتم تسويقها

 .(2225، ص  08/04/2021

 اشرالعالفصل 
( يتعلق بالجودة 2021مارس 26) 1442من شعبان  12صادر في  2.21.01مرسوم رقم بال تم نسخه

بتاريخ  6976)ج ر    رقم  – والسالمة الصحية للمربى وغيره من المنتجات المشابهة التي يتم تسويقها

 .(2225، ص  08/04/2021

  حادي عشرالالفصل 
( يتعلق بالجودة 2021مارس 26) 1442من شعبان  12صادر في  2.21.01مرسوم رقم بال تم نسخه

بتاريخ  6976)ج ر    رقم  – والسالمة الصحية للمربى وغيره من المنتجات المشابهة التي يتم تسويقها

 .(2225، ص  08/04/2021

 

 

 

 

، 1928مارس سنة  5الموافق  1346رمضان عام  12وحرر بالرباط في   

 محمد المقري

 


