
 في شأن استيراد حامض الخل والمتاجرة فيه (1950 وووبر 28 )1370 مه صفر 17قرار وزيري صادر في 

 

٘ انقؼذج ػاو 23تًقرؼٗ انظٓٛش انششٚف انظادس ٙف  ٕافق ل 1332 ر  تشاٌ صجش انغش ٔانرذنٛس 1914 أكرٕتش 14 اًن

ُرجاخ انفالحٛح ٔتًقرؼٗ انظٓائش انششٚفح انرٙ طذسخ ترغٛٛشِ أٔ ذرًًّٛ؛ ٕاد انغزائٛح ٔاًن  ٙف تٛغ انسهغ ٔاًن

صٚش٘ انظادس ٙف  ٕافق ل 1352 شٕال 21ٔتُاء ػهٗ انقشاس إن  تشاٌ سٍ ػاتؾ نظُغ إَٔاع انخم 1934 ٚثشاٚش 6 اًن

راجشج تّ؛  ٔاًن

 ٔتاقرشاح يٍ يذٚش انفالحح ٔانرجاسج ٔانغاتاخ،

 

 :قرروا ما يأتي

 

 ال ٚشخض ٙف :( 2542، ص 22/11/1957 بتاريخ 2352ج ر رقم  - 11/11/1957 الصادر في 2.57.1528مرسوم رقم )الفصل األول 

ذػٕج  ادج اًن اسرٛشاد انحايغ انخهٛك ٔتٛؼّ ٔذشٔٚجّ ٔادخاسِ قظذ تٛؼّ إال إرا كاَد ؿثٛؼرّ قذ غٛشخ يٍ قثم تئػافح اًن

حظٕل تًقذاس َظف نٛرش ػهٗ األقم ٙف كم يائح نٛرش يٍ انحايغ  .سانٛسٛالؽ دٔيٛـم إٗن رنك اًن

قشسج ضج ػُذ االسرٛشاد ٙف انذٕٚاَح ذحد يشاقثح يٕظفٙ إداساخ انذٕٚاَاخ ٔانؼشائة غٛش اًن  .ٔٚقغ ْزا اًن

ادج انرٙ ٚغٛش تٓا حايغ انخم ػٍ ؿثٛؼرّ ٔيا ٚهضو يٍ انخذيح انزٍٚ ٚثاششٌٔ رنك ٌ ٚحؼش اًن سرٕسد أ  .ٔٚرحرى ػهٗ اًن

ال ذُـثق : ( 2542، ص 22/11/1957 بتاريخ 2352ج ر رقم  - 11/11/1957 الصادر في 2.57.1528مرسوم رقم )  الفصل الثاوي

ّ انظٛذنٛاخ  آسب طُاػٛح ذرُاٗف يغ ذغٛٛش ؿثٛؼرّ ٔال ػهٗ يا ذحراج إٛن ؼذ ًن قرؼٛاخ أػالِ ػهٗ انحايغ انخهٛك اًن اًن

 .ٔيخرثشاخ انرحهٛم

اجة ذغٛٛشِ –ٚرٕقف إدخال حايغ انخم : الفصل الثالث ٌ خاص ٚسهًّ يذٚش انفالحح – غٛش إن غشب ػهٗ إر  إٗن اًن

 .ٔانرجاسج ٔانغاتاخ

ٌ ٚثٍٛ ٙف ؿهثّ األيٕس اٜذٛح سرٕسد ا  :ٔٚجة ػهٗ اًن

  كًٛح حايغ انخم انز٘ سٛسرٕسدِ–أٔال 

  األيٕس انرٙ ٚسرؼًم فٛٓا–ثاَٛا 

ّ يسؤٔنٛح يا ٚسرٕسد يٍ انكًٛاخ أياو يظهحح صجش –ثانرا  ٕجّ إٛن ّ انحايغ ٔػُٕاَّ ٔٚرحًم اًن ٕجّ إٛن  اسى انشخض اًن

 .انغش ٔانرذنٛس 

ٕائغ : الفصل الرابع سرخشجح يٍ ذحهٛم اًن حرٕٚح ػهّٛ إَاع انخم اًن نى ٚرؼشع ٙف يقرؼٛاخ ْزا انقشاس نحايغ انخم اًن

سكشج  .اًن

 . سٛجشٖ انؼًم تٓزا انقشاس اترذاء يٍ ذاسٚخ َششِ ٙف انجشٚذج انشسًٛح ٔانسالو:الفصل الخامس

  1950 وووبر 28 الموافق 1370 صفر الخير 17وحرر بالرباط في 
 محمذ المقري 

 

( 2ص ، 05/01/1951  بتاريخ  1993  رقم    ج ر)


