
 الفهرس

 المحور األول:

 واالقصصصد   الصنصعة الصقليدية قطصعوصنظيم تخصصصصص  ال النصوص المؤطرة

 االجصمصعي

  ( ٌتعلق بتحدٌد اختصاصات وتنظٌم كتابة 9.33أبرٌل  33) 3319جمادى األولى  .صادر فً  903.01.2مرسوم رقم

 ؛(9.33أبرٌل  95)3319جمادى األولى  93بتارٌخ  8215 عدد الرسمٌة الجرٌدة ،الدولة المكلفة بالصناعة التقلٌدٌة

  ( ٌتعلق باختصاصات وزٌرة السٌاحة والنقل 9.32أكتوبر  .3) 3333صفر  35صادر  90320232مرسوم رقم

أكتوبر  .3) 3333صفر  32بتارٌخ  2599الجوي والصناعة التقلٌدٌة واالقتصاد االجتماعً، الجرٌدة الرسمٌة عدد 

 (؛9.32

 فً صادر .915.03ولة لدى وزارة السٌاحة والصناعة التقلٌدٌة المكلف بالصناعة التقلٌدٌة رقم قرار لكاتب الد . 

وتنظٌم األقسام والمصالح التابعة للمدٌرٌات  اختصاصات ٌتعلق بتحدٌد( 9.33 أبرٌل 33) 3319 األولى جمادى

 95)3319 األولى جمادى 93 بتارٌخ 8215 دعد الرسمٌة الجرٌدة التقلٌدٌة، بالصناعة المكلفة الدولة المركزٌة لكتابة

 ؛(9.33 أبرٌل

 فً صادر .915301 رقم التقلٌدٌة بالصناعة المكلف التقلٌدٌة والصناعة السٌاحة وزارة لدى الدولة لكاتب قرار . 

 المكلفة الدولة لكتابة الالممركزة المصالح وتنظٌم اختصاصات بتحدٌد ٌتعلق( 9.33 أبرٌل 33) 3319 األولى جمادى

 0(9.33 أبرٌل 95)3319 األولى جمادى 93 بتارٌخ 8215 عدد الرسمٌة الجرٌدة التقلٌدٌة، بالصناعة

 

 المحور الثصني:

 الهيئص  التخصضعة لوصصية الوزارة 

 مكصب صنمية الصعصون (1

 جمادى  32بتارٌخ  93.3حق تؤسٌس الجمعٌات، الجرٌدة الرسمٌة عدد ٌضبط بموجبه  308501.2 ظهٌر شرٌف رقم

 (؛3285نونبر  .9) 31.5األولى 

  ربٌع  95بتارٌخ صادرة  92.8بإحداث مكتب التنمٌة التعاون، الجرٌدة الرسمٌة عدد  30290332ظهٌر شرٌف رقم

 (؛3229شتنبر  95) 3159الثانً 

  تعاون االساسً لل( بمثابة النظام 3221نونبر  39) 3151الصادر فً جمادى الثانٌة  .308.035شرٌف رقم ظهٌر

 (؛3221نونبر  92) 3151رجب  39بتارٌخ  9222المتبادل، الجرٌدة الرسمٌة عدد 



  ( ٌتعلق بمكتب تنمٌة 32.8أبرٌل  91)  3128ربٌع الثانً  33بتارٌخ  30.10283ظهٌر شرٌف بمثابة  قانون رقم

 (؛32.8ماي  93)  3128جمادى األولى  2، صادرة بتارٌخ 19.3التعاون، الجرٌدة الرسمٌة عدد 

  ( ٌغٌر وٌتمم بموجبه الظهٌر الشرٌف رقم ..32فبراٌر  38) .312صفر  98بتارٌخ  30.20155ظهٌر شرٌف رقم

، الجرٌدة للمعونة المتبادلة( بمثابة النظام االساسً 3221نونبر  39) 3151الصادر فً جمادى الثانٌة  .308.035

 ؛(..32مارس  32) .312ربٌع األول  98بتارٌخ  1182الرسمٌة عدد 

 30.2( ٌتضمن األمر بتنفٌذ القانون 32.2أبرٌل  .9) 3122جمادى االولى  99بتارٌخ  30.2011 ظهٌر شرٌف رقم 

 39) 3151جمادى الثانٌة  93 الصادر فً 308.03.5من الظهٌر الشرٌف رقم  32بموجبه الفصل الملغى والمعوض 

 ؛( بمثابة النظام االساسً للتعاون المتبادل3221نونبر 

 بتغٌٌر وتتمٌم  80.2.( بتنفٌذ القانون .9.3اغسطس  93)  3313رمضان  31بتارٌخ  30510992 ظهٌر شرٌف رقم

( بمثابة النظام 3221نونبر  39) 3151جمادى الثانٌة  93الصادر فً  308.03.5من الظهٌر الشرٌف رقم  19الفصل 

 االساسً للتعاون المتبادل؛

  (9.33دٌسمبر  35) 3318صفر  98بتارٌخ  2135المتعلق بالتعاونٌات، الجرٌدة الرسمٌة عدد  339039قانون رقم 

 ؛(9.33نوفمبر  93)  3312محرم  .9صادر  30330352شرٌف رقم الظهٌر الصادر بتنفٌذه ال

  ذو  95بتارٌخ  .282، الجرٌدة الرسمٌة عدد المتعلق بالتعاونٌات 339039المتعلق بتغٌٌر القانون  3032.قانون رقم

 3315ذي القعدة  .3صادر فً  303.098، الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم (.9.3اغسطس  93) 3315القعدة 

 (؛.9.3اغسطس  .3)

  ً( ٌغٌر بموجبه الظهٌر الشرٌف 3225غشت  8) 3155جمادى االولى  .3بتارٌخ  31.025بمثابة قانون مرسوم ملك

 ( بمثابة النظام االساسً للتعاون المتبادل؛3221نونبر  39) 3151جمادى الثانٌة  93الصادر فً  .308.035رقم 

  واختصاصات المجلس األعلى  تؤلٌف( بتحدٌد 3222ٌونٌو  35) 3152صفر  92بتارٌخ  932022مرسوم ملكً رقم

 (؛3222ٌونٌو  92) 3152ربٌع األول  .3بتارٌخ  ..95، الجرٌدة الرسمٌة عدد لتبادل المعونة

  308.03.5الظهٌر الشرٌف رقم  بتغٌٌر (9.33ٌولٌو  33) 3399ربٌع االخر  32بتارٌخ  90.30922مرسوم رقم 

 ( بمثابة النظام االساسً للتعاون المتبادل؛3221نونبر  39) 3151جمادى الثانٌة  93الصادر فً 

 الشرٌف من الظهٌر  19( بتطبٌق أحكام الفصل 9.33أبرٌل  33) 3319صادر فً جمادى األولى  90.30323وم مرس

 للتعاون المتبادل؛( بسن نظام اساسً 3221نوفمبر  39) 3151االخرة من جمادى  93بتارٌخ  .308.035رقم 

  قواعد تنظٌم وتسٌٌر سجل  ( بتحدٌد9.32مارس  93) .331جمادى اآلخرة  93صادر فً  .9038023مرسوم رقم

 (؛9.32أبرٌل  33) .331رجب  1بتارٌخ  2388عدد التعاونٌات، الجرٌدة الرسمٌة 

  ( بتحدٌد شكل ومضمون السجل 9.32ماي2) .331شعبان  9صادر فً  3122قرار لوزٌر العدل والحرٌات رقم

وذج من شهادة ومستخرج من موالتشطٌب وكذا نالمحلً للتعاونٌات ونماذج استمارات طلب التسجٌل والتقٌٌد المعدل 

 (9.320ٌولٌو  33) .331شوال  2بتارٌخ  2359الجرٌدة الرسمٌة عدد السجل المذكور، 

 



 مؤسسة دار الصصنع (2

 التقلٌدٌة للصناعة مجلس وطنً وإحداث التقلٌدٌة للصناعة المغربً المكتب حل بشؤن ..308.03 رقم شرٌف ظهٌر 

 (؛32.8ٌولٌوز  39) 31.2ذي الحجة  31بتارٌخ  9111الجرٌدة الرسمٌة عدد  الصانع،  دار وتؤسٌس

  89022بتنفٌذ القانون رقن ( 3222أغسطس  98) .339جمادى األولى  31صادر فً  .3022032ظهٌر شرٌف 

مجلس  وإحداث التقلٌدٌة للصناعة المغربً المكتب حل بشؤن ..308.03 رقم شرٌفالقاضً بتعدٌل الظهٌر الشرٌف 

 الصانع؛ دار وتؤسٌس التقلٌدٌة للصناعة وطنً

 الزرابً على ضرٌبً شبه رسم بفرض (،3..9 دٌسمبر 13) 3399 شوال 38 فً صادر 90.3092.2 رقم مرسوم 

 ؛(3..9 دجنبر 13)  3399 شوال 38 بتارٌخ 3228 عدد الرسمٌة الجرٌدة الصانع، دار لفائدة المطبوعة

  للصناعة المغربً المكتب حل بشؤن ..308.03 رقم شرٌفتحدد بموجبه كٌفٌة تطبٌق الظهٌر  90850358مرسوم رقم 

 93بتارٌخ  91.9، الجرٌدة الرسمٌة عدد الصانع دار وتؤسٌس التقلٌدٌة للصناعة مجلس وطنً وإحداث التقلٌدٌة

 (؛3285أبرٌل  33) ..31رمضان 

 ( بشؤن التنظٌم .322أغسطس  2) .315صفر  38بتارٌخ  10820529قرار لوزٌر االقتصاد الوطنً والمالٌة رقم

 (322.0غشت  92) .315ربٌع األول  1بتارٌخ  9322المالً والمحاسبً لدار الصانع، الجرٌدة الرسمٌة عدد 

 غرف الصنصعة الصقليدية (3

 ٌونٌو  95) 3151صفر  8صادر فً  لغرف الصناعة التقلٌدٌة،بشؤن النظام األساسً  30210323 ظهٌر شرٌف رقم

 ؛( 3221ٌولٌوز  9 ) 3151صفر  .3 بتارٌخ 9233الجرٌدة الرسمٌة عدد  (،3221

 المتعلق  93051رقم ( بتنفٌذ القانون 3253ٌناٌر  .9) 33.3ربٌع االخر  91صادر فً  30510322 ظهٌر شرٌف رقم

 95) 3151صفر  8بشؤن النظام األساسً لغرف الصناعة التقلٌدٌة، صادر فً  30210323 ظهٌر شرٌف رقمبتغٌر ال

 (؛ 3221ٌولٌوز  9)  3151صفر  .3بتارٌخ  9233(، الجرٌدة الرسمٌة عدد 3221ٌونٌو 
  المتعلرررق  9059.( بتنفٌرررذ القرررانون رقرررم 3259ٌونٌرررو  93) 33.9شرررعبان  95بترررارٌخ  ..30590ظهٌرررر شررررٌف رقرررم

 لمحتسب وأمناء الحرف0باختصاصات ا

  القاضً  230.9القانون رقم  ( بتنفٌذ1..9مارس  93) 3393محرم  من  20صادر فً  030.1 51ظهٌر شرٌف رقم

 93الصادرة بتارٌخ  8.21) الجرٌدة الرسمٌة رقم   المتعلق بمدونة االنتخابات 02 .2القانون رقم  بتغٌٌر وتتمٌم 

 ؛(1..9 مارس

 القاضررً  120.5بتنفٌررذ القررانون رقررم ( 5..9 دجنبررر .1) .331  محرررم 9صررادر فررً  03 .5038.رقررم  ظهٌررر شرررٌف

 فاتح ٌناٌرالصادرة بتارٌخ  8222) الجرٌدة الرسمٌة رقم ، المتعلق بمدونة االنتخابات 02 .2القانون رقم  بتغٌٌر وتتمٌم 

 ؛(2..9

 بتنفٌرذ  910.2تنفٌرذ القرانون رقرم ب( ...9 مرارس 91) 3395  ربٌرع األول 1صرادر فرً  ..030 07رقرم  ظهٌر شرٌف

المتعلررق بمدونررة االنتخابررات ) الجرٌرردة الرسررمٌة رقررم  02 .2القررانون رقررم المغٌررر والمررتمم بموجبرره  910.2القررانون رقررم 

 ؛(...9أبرٌل  9الصادرة بتارٌخ  8831

 بمدونة المتعلق .202 رقم القانون بتنفٌذ( .322 أبرٌل9) .333 الحجة ذي 91 فً صادر 302.051 رقم شرٌف ظهٌر 

 ؛(.322 أبرٌل 1) .333 القعدة ذي 93 بتارٌخ ..33 عدد الرسمٌة الجرٌدة االنتخابات؛



  القاضً  19038رقم  ( بتنفٌذ القانون9.38ٌولٌو  32) 3312  من رمضان 29صادر فً  1.15.88ظهٌر شرٌف رقم

 ستشارٌن؛المتعلق بمجلس الم  95033رقم بتغٌٌر و تتمٌم  القانون التنظٌمً 

 بمثابة 350.2 رقم القانون بتنفٌذ (9.33 أغسطس .3) 3319 رمضان من 32 فً صادر 3033052 رقم شرٌف ظهٌر 

 سبتمبر 99) 3319 شوال 91 بتارٌخ الصادرة .825 رقم الرسمٌة التقلٌدٌة، الجرٌدة الصناعة لغرف األساسً النظام

 (؛9.33

 المتعلق 8.033 رقم القانون بتنفٌذ( 9.33 أكتوبر 95)3319 القعدة ذي .1 فً صادر 303303.3 رقم شرٌف ظهٌر 

 الحمالت خالل العمومٌة البصري السمعً االتصال وسائل واستعمال االستفتاء وعملٌات العامة االنتخابٌة باللوائح

 ؛(9.33 أكتوبر 13) 3319 الحجة ذو 1 بتارٌخ 8223 عدد الرسمٌة الجرٌدة واالستفتائٌة، االنتخابٌة

  الجرٌردة  لغررف الصرناعة التقلٌدٌرةبمثابرة النظرام األساسرً  350.2ٌتعلق بتغٌٌر وتتمٌم القانون رقرم  23038قانون رقم (

 ؛( 9.38أغسطس  3مكرر الصادرة بتارٌخ  2151الرسمٌة عدد 

  شروالمرن  35صرادر فرً  3038023الصرادر بتنفٌرذه الظهٌرر الشررٌف رقرم  المتعلق بالغرف المهنٌة 24.15القانون رقم 

 ؛(9.38أغسطس  3الصادرة بتارٌخ  مكرر 2151) الجرٌدة الرسمٌة رقم  -(9.38أغسطس  3) 3312

  بشران النظرام االساسرً الخراو بمروظفً غررف  (3253ٌنراٌر 2) 33.3ربٌرع االول  9بترارٌخ  905.0282مرسوم رقم

 ؛3253فبراٌر  35بتارٌخ  1823الصناعة التقلٌدٌة، الجرٌدة الرسمٌة عدد 

 بمنصب المرتبطة التعوٌضات بشؤن( 3258 ٌناٌر 92) 33.8 األولى جمادى . فً صادر 90510319 رقم سوممر 

 ؛"(3258 فبراٌر .9") 33.8 األولى جمادى 92 بتارٌخ 1..1 ع ر ج0 )التقلٌدٌة الصناعة غرفة مدٌر

 ( ٌتعلررق بتحدٌررد توزٌررع أنشررطة الصررناعة .322أبرٌررل  .3) .333ذي الحجررة  2صررادر فررً  902.0132رقررم  مرسرروم

التقلٌدٌة على صنف الصناعة التقلٌدٌة الفنٌة واإلنتاجٌة وعلى صنف الصناعة التقلٌدٌة الخدماتٌرة )الجرٌردة الرسرمٌة رقرم 

 ؛(.322أبرٌل  .3الصادرة بتارٌخ  33.3

  902.0933( بتغٌٌر وتتمٌم المرسوم رقم 1..9ٌونٌو 2) 3393ربٌع اآلخر 5صادر فً  90.109.1مرسوم قانون 

( بتعٌٌن غرف الصناعة التقلٌدٌة ومقارها ودوائر نفوذها وبتحدٌد .322أبرٌل  .3) .333ذي الحجة  2الصادر فً 

 ؛( 1..9ٌونٌو 2) 3393اآلخر ربٌع بتارٌخ 83385 عدد الرسمٌة الجرٌدة الفروع االنتخابٌة  بالغرف المذكورة

  902.0813 رقم المرسوم وتتمٌم بتغٌٌر( 1..9ٌونٌو 2) 3393اآلخر ربٌع 5 فً صادر 90.109.3 قانون مرسوم 

توزٌعها  التقلٌدٌة الصناعة بتحدٌد عدد المقاعد المخصصة لغرف( .322 ٌونٌو .9) 3335صفر  33 فً الصادر

 بتارٌخ ربٌع 83385عدد  الرسمٌة الجرٌدة المهنٌٌن للغرف المذكورة،على الصنفٌن  بالغرف االنتخابٌة الفروع حسب

 ؛( 1..9ٌونٌو2) 3393اآلخر

 التجارة غرف بٌن بموجبه ٌوزع( ...9 دٌسمبر .9) 3395 الحجة ذي من 32 فً صادر 03911..90 رقم مرسوم 

 ؛"(...9 دٌسمبر 13" 3395 الحجة ذو .9 بتارٌخ 8823 ع ر ج0 )التقلٌدٌة الصناعة وغرف والخدمات والصناعة



  ترارٌخ االقترراع النتخراب ( بتحدٌرد 9.38أبرٌرل  5) 3312 مرن جمرادى اآلخررة 35صادر فرً  90380929مرسوم رقم

) الجرٌردة الرسرمٌة رقرم وغررف الصرٌد البحرري الصرناعة التقلٌدٌرة  أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف

 ؛(9.38أبرٌل  31الصادرة بتارٌخ  2183

  القرانون رقرم  بتغٌٌرر وتتمرٌم ( 9.38أبرٌل  3) 3312 من جمادى اآلخرة 33صادر فً  .9038092رقم بقانون مرسوم

 ؛(9.38أبرٌل  2الصادرة بتارٌخ  2132المتعلق بمدونة االنتخابات ) الجرٌدة الرسمٌة رقم  02 .2

  ( بتعٌٌن غررف الصرناعة التقلٌدٌرة  9.38أبرٌل  .3) 3312 من جمادى اآلخرة .9صادر فً  90380959مرسوم رقم

ونفوذهرا الترابرً االنتخابٌرة التابعرة لكرل غرفرة  الردوائرومقارهرا وتحدٌرد ونفوذهرا الترابرً وعدد المقاعد المخصصرة لهرا 

االنتخابٌة على الصرنفٌن المهنٌرٌن للغررف المرذكورة ) الجرٌردة الرسرمٌة رقرم  الدوائرومقارها وكذا توزٌع المقاعد حسب 

 ؛(9.38أبرٌل  31ادرة بتارٌخ الص 2183

  بتطبٌق المادة الثانٌة من المرسوم ( 9.38أبرٌل  .3) 3312 من جمادى اآلخرة .9صادر فً  90380952مرسوم رقم

 02 .2القانون رقرم  بتغٌٌر وتتمٌم ( 9.38أبرٌل  3) 3312 من جمادى اآلخرة 33فً  الصادر .9038092بقانون رقم 

 ؛(9.38أبرٌل  31الصادرة بتارٌخ  2183رقم  لجرٌدة الرسمٌةا(  المتعلق بمدونة االنتخابات

  مقرر بتحدٌرد الهٌكلرة اإلدارٌرة لغررف الصرناعة التقلٌدٌرة وجامعتهرا المصرادن علٌره مرن طررف وزارة االقتصراد والمالٌرة

 .9.32ٌونٌو0 33بتارٌخ 

 :الثصلثالمحور 

  الجبصيص 

 9.058( بتنفٌذ القانون رقم 3258دٌسمبر  13) 33.2ربٌع االخر  35صادر فً  .3058018 ظهٌر شرٌف رقم 

الى الضرٌبة المهنٌة )الباتنتا( مبلغ مساو لعشر قٌمتها تخصو حصٌلته للغرف التجارٌة والصناعٌة المضاف بموجبه 

 ؛3252فاتح ابرٌل  بتارٌخ1535، الجرٌدة الرسمٌة عدد وجامعتها ولغرف الصناعة التقلٌدٌة وجامعتها

 ٌ03 2.القانون رقم  بتنفٌذ ( ...9 نونبر .1) 3395 من ذي القعدة 32صادر فً  0328..30رقم  فظهٌر شر. 

 ؛(...9دجنبر  1الصادرة بتارٌخ  8851رقم  ) الجرٌدة الرسمٌةبجباٌات الجماعات المحلٌة المتعلق 

 ( بفرض رسم شبه ضرٌبً على االستٌراد 3223دٌسمبر  13) 3338رجب  95صادر فً  90230.13رقم  مرسوم

 رجب 95مكرر بتارٌخ  .395عدد  الرسمٌة ٌرصد لتموٌل عملٌات االنعاش االقتصادي وتفتٌش الصادرات، الجرٌدة

 ؛(3223 دٌسمبر 13) 3338

  بفرض رسم شبه ضرٌبً على الزرابً )3..9 دٌسمبر 13) 3399شوال  38صادر فً  90.3092.2مرسوم رقم ،

 (؛3..9دجنبر  13)  3399شوال  38بتارٌخ  3228المطبوعة لفائدة دار الصانع، الجرٌدة الرسمٌة عدد 

  الزرابً على ضرٌبً شبه رسم بفرض ،)3..9 دٌسمبر 13) 3399 شوال 38 فً صادر .90.30925 رقم مرسوم 

 ؛(3..9 دجنبر 13)  3399 شوال 38 بتارٌخ 3228 عدد الرسمٌة الجرٌدة التعاون الوطنً، لفائدة المطبوعة 



  ( بتحدٌد مقدار اإلتاوات المطبقة 2..9ٌونٌو  39) .339جمادى األولى  38صادر فً  335.0.2قرار مشترك رقم

 .9) .339 األولى جمادى 93بتارٌخ    .833عن صب المٌاه المستعملة وتحدٌد وحدة التحول، الجرٌدة الرسمٌة عدد 

 0(2..9 ٌونٌو

 المحور الرابع:

 العالمص  المميزة لمنصوجص  الصنصعة الصقليديةالمراقبة والجودة و 

 فً تؤسٌس طابع ٌوضع من طرف الدولة على بعض اصناف من منتوجات  3122ذي القعدة  .9 ظهٌر شرٌف بتارٌخ

من المنتوجات الٌدوٌة ذات صبغة فنٌة وذلك ضمانا لصحة أصلها وإلثبات جودتها ونوعها الحرف والصنائع أو 

 (؛.323نونبر  95) .312محرم  33بتارٌخ  3513المغربً الخاو، الجرٌدة الرسمٌة عدد 

  ( ٌغٌر بموجبه الظهٌر 32.3أبرٌل  91) 3123ربٌع االول  92بتارٌخ  .30.1099ظهٌر شرٌف بمثابة قانون رقم

( بإحداث طابع للدولة قصد ضمان صحة أصل بعض .323أكتوبر  31) 3122ذي القعدة  .9رٌف الصادر فً الش

، ذات الصبغة الفنٌة وحسن جودتها وصبغتها المغربٌة األصٌلةالصناعة التقلٌدٌة أو المصنوعات الٌدوٌة  منتوجات

 (؛32.3ٌونٌو  92) 3123جمادى الثانٌة  8بتارٌخ  .193الجرٌدة الرسمٌة عدد 

  المتعلق  311039( بتنفٌذ قانون رقم 9.32أبرٌل  .9) .331رجب  32صادر فً  .303208ظهٌر شرٌف رقم

ماي  32) .331شعبان  39بتارٌخ  2322بالعالمات الممٌزة لمنتوجات الصناعة التقلٌدٌة، الجرٌدة الرسمٌة عدد 

 (؛9.32

  المتعلق بالزجر  31051( بتنفٌذ القانون رقم 3253أكتوبر  8) 33.8محرم  2صادر فً  305103.5ظهٌر شرٌف رقم

 (؛3258مارس  .9) 33.8جمادى اآلخرة  .9- ...1عن الغش فً البضائع، ج ر ع 

  ٌة للبحث ( بوضع المقاٌٌس الصناع..32ٌولٌوز  .1) .312جمادى األولى  92بتارٌخ  .038..30ظهٌر شرٌف رقم

 عن جودة وتحسٌن اإلنتاج؛

  9( بتطبٌق الظهٌر الشرٌف الصادر فً 32.3رٌل أب 91) 3123ربٌع األول  92صادر فً  90.10332مرسوم رقم. 

الصناعة التقلٌدٌة والمصنوعات ( على الزرابً المغربٌة الداخلة فً منتوجات .323أكتوبر  31) 3122من ذي القعدة 

 (؛32.3ٌونٌو  92) 3123جمادى الثانٌة  8بتارٌخ  .193الٌدوٌة ذات الصبغة الفنٌة، الجرٌدة الرسمٌة عدد 

 9( بتطبٌق الظهٌر الشرٌف الصادر فً ..32ماي  91) .312جمادى االخر  3صادر ف  03.9..90رقم  مرسوم. 

( بشؤن الخرقة الوزانٌة من إنتاج الصناعة التقلٌدٌة بناحٌة وزان، الجرٌدة الرسمٌة .323أكتوبر  31) 3122ذي القعدة 

 (؛..32ٌونٌو  3) .312جمادى الثانٌة  31بتارٌخ  ..11عدد 

 ( بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن 9..9اكتوبر  2) 3391شعبان  9صادر فً  ..90.908رقم  مرسوم

 3391رمضان  9 – 8.83وزارة االقتصاد االجتماعً والمقاوالت الصغرى والمتوسطة والصناعة التقلٌدٌة0 )ج رع 

 (90..9نوفمبر  .)



  المتعلق 311039 رقم ( بتطبٌق قانون9.35فبراٌر  31) 3312جمادى األولى  92صادر فً  903.0333مرسوم رقم 

 92)  3312جمادى اآلخرة  2بتارٌخ  2283عدد  الرسمٌة الجرٌدة التقلٌدٌة، الصناعة لمنتوجات الممٌزة بالعالمات

 (؛9.35فبراٌر 

 ربٌع االخر  3بتارٌخ  9330.1ٌدٌة رقم ف باإلنعاش الوطنً والصناعة التقلقرار لكاتب الدولة لدى الوزٌر االول المكل

الشروط الخصوصٌة المتعلقة بجودة وممٌزات الزرابً المعروضة على ( تحدد بموجبه 32.3أبرٌل  93)  3123

، الجرٌدة الرسمٌة رقم وكذا الئحة المراكز التً ٌمكن أن ٌوضع فٌها الطابع المذكورالطابع وكٌفٌات وضع هذا الطابع 

 (؛32.3ٌونٌو  92) 3123جمادى الثانٌة  8بتارٌخ  .193

  رقم لوزٌر الصناعة والتجارة وتؤهٌل االقتصاد ووزٌر السٌاحة والصناعة التقلٌدٌة واالقتصاد االجتماعً قرار مشترك

 الجرٌدة الرسمٌة عدد معاٌٌر مغربٌة، بإقرار  9.8أكتوبر  .9الموافق ل  3392رمضان  91صادر فً  93.10.8

 (؛8..9نوفمبر  .3) 3392شوال  33بتارٌخ  ..81

 قرار مشترك لوزٌر الصناعة والتجارة وتؤهٌل االقتصاد ووزٌر السٌاحة والصناعة التقلٌدٌة واالقتصاد االجتماعً رقم 

عدد بإقرار معاٌٌر مغربٌة، الجرٌدة الرسمٌة  2..9ٌونٌو  32من جمادى األولى الموافق ل  99صادر   1188.06

 (؛2..9ٌولٌو  2) .339آلخرة جمادى ا .3بتارٌخ  8312

 3.820.5والتكنولوجٌات الحدٌثة ووزٌر السٌاحة والصناعة التقلٌدٌة رقم  قرار مشترك لوزٌر الصناعة والتجارة 

 92بتارٌخ  8233 عدد معاٌٌر مغربٌة، الجرٌدة الرسمٌة( بإقرار 5..9ٌونٌو  2) 3392جمادى االخرة  8فً صادر 

 (؛5..9ٌولٌو  1)جمادى االخرة 

 وكاتب الدولة لدى وزٌر الصحة والصناعة التقلٌدٌة  قرار مشترك لوزٌر الصناعة والتجارة والتكنولوجٌات الحدٌثة

بإجبارٌة تطبٌق معٌارٌن  (5..9سبتمبر  33) 3392رمضان  .3صادر فً  32880.5المكلف بالصناعة التقلٌدٌة رقم 

 (؛5..9أكتوبر  9) 3392شوال  9بتارٌخ  ..82مغربٌٌن، الجرٌدة الرسمٌة عدد 

  3312شعبان  1صادر فً  31.2035قرار لوزٌر السٌاحة والنقل الجوي والصناعة التقلٌدٌة واالقتصاد االجتماعً رقم 

 عدد الرسمٌة الجرٌدة ( بتحدٌد نموذج طلب االعتراف بالعالمة الممٌزة لمنتوجات الصناعة التقلٌدٌة،9.35أبرٌل  .9)

 (؛9.35ٌونٌو  33) 3312رمضان  92بتارٌخ  2253

 شعبان 1 فً صادر .313.01 رقم االجتماعً واالقتصاد التقلٌدٌة والصناعة الجوي والنقل السٌاحة لوزٌر قرار 

وكٌفٌة وضع تصارٌح التعرض على االعتراف بالعالمة الجهوٌة أو البٌان  نموذج بتحدٌد( 9.35 أبرٌل .9) 3312

 ؛(9.35 ٌونٌو 33) 3312 رمضان 92 بتارٌخ 2253 عدد الرسمٌة الجرٌدة التقلٌدٌة، الجغرافً للصناعة

 شعبان 1 فً صادر .313301 رقم االجتماعً واالقتصاد التقلٌدٌة والصناعة الجوي والنقل السٌاحة لوزٌر قرار 

 شكل منح االعتماد لهٌآت المصادقة والمراقبة أو تعلٌقه أو وضع حد لتعلٌقه أو سحبه، بتحدٌد( 9.35 أبرٌل .9) 3312

  ؛(9.35 ٌونٌو 33) 3312 رمضان 92 بتارٌخ 2253 عدد الرسمٌة الجرٌدة

 شعبان 1 فً صادر .313901 رقم االجتماعً واالقتصاد التقلٌدٌة والصناعة الجوي والنقل السٌاحة لوزٌر قرار 

ٌدٌة من التقل الصناعة لمنتوجات الممٌزة المصادقة على العالمات  وكٌفٌات شكل بتحدٌد( 9.35 أبرٌل .9) 3312



 رمضان 92 بتارٌخ 2253 عدد الرسمٌة الجرٌدة سحبها، أو االستفادة منها تعلٌق والمراقبة وكذا المصادقة طرف هٌآت

  ؛(9.35 ٌونٌو 33) 3312

 شعبان 1 فً صادر .313101 رقم االجتماعً واالقتصاد التقلٌدٌة والصناعة الجوي والنقل السٌاحة لوزٌر قرار 

 الممٌزة العالمات على المصادقة تقدٌم الشكاٌات المتعلقة برفض وكٌفٌات شكل بتحدٌد( 9.35 أبرٌل .9) 3312

  0(9.35 ٌونٌو 33) 3312 رمضان 92 بتارٌخ 2253 عدد الرسمٌة الجرٌدة سحبها، أو الصناعة لمنتوجات

 المحور التخصمس:

 :الصكوين المهني 

 الصكوين المهني: (1

  ( ٌتعلق بالنظام األساسً للتعلٌم ..32شتنبر  32) .312شوال  8بتارٌخ  30.30153قانون رقم ظهٌر شرٌف بمثابة

 (0..32شتنبر  95)  .312شوال  33 – .115الحر للفنون0 ) ج ر عدد 

 ( معتبر بمثابة قانون ٌتعلرق بتحدٌرد 3221مارس  91) 3331من رمضان  92صادر فً  3021032شرٌف رقم  ظهٌر

تدابٌر لتشجٌع المنشآت التً تقوم بتدرٌب الحاصلٌن على بعض الشهادات بقصد تؤهٌلهم لممارسة مهنة مرن المهرن ) ج 

 (32210مارس  93) 3331فاتح شوال  – 3331ر عدد 

 بمثابرة  ..310( بتنفٌرذ القرانون رقرم ...9مراي  32) 3393مرن صرفر  38صرادر فرً  ..09..30شرٌف رقرم  ظهٌر

 (0...9ماي  98) 3393صفر  93 – 3.25) ج ر عدد النظام األساسً للتكوٌن المهنً الخاو0 

  ٌئرة ( فرً شرؤن النظرام األساسرً الخراو به.322مراي  98) .333مرن شروال  .1صادر فً  902.0933مرسوم رقم

ذي الحجرة  3 – 3.89الموظفٌن المكلفٌن بتدبٌر وتسٌٌر مإسسات التكوٌن المهنً المشتركة بٌن الروزارات0 ) ج ر ع 

 (322.0ٌونٌو  .9) .333

  بمثابة  ..310( بتطبٌق القانون رقم 3..9ٌونٌو  93) 3399من ربٌع األول  95صادر فً  03.35..90مرسوم رقم

 (30..9ٌولٌوز  32) 3399ربٌع اآلخر  .9 – 3235الخاو0 ) ج ر ع  النظام األساسً للتكوٌن المهنً

  ( بالمصرادقة علرى دفترر الرتحمالت 3..9ٌونٌرو  93) 3399مرن ربٌرع األول  95صادر فً  .03.9..90مرسوم رقم

ربٌرع  .9 – 3235المحدد لشروط ومسطرة التررخٌو بفرتح واسرتغالل مإسسرات التكروٌن المهنرً الخراو0 ) ج ر ع 

 (30..9ٌولٌوز  32) 3399اآلخر 

  ( بمرنح تعروٌض عررن حصرة التكرروٌن 2..9مرراي  1) .339مرن ربٌررع اآلخرر  8صررادر فرً  90.803992مرسروم رقرم

للصناع التقلٌدٌٌن الذٌن ٌقومرون بمهرام التكروٌن بمعاهرد ومراكرز التكروٌن التابعرة لقطراع الصرناعة التقلٌدٌرة0 )ج ر عردد 

 (20..9ماي  92) .339فاتح جمادى األولى  – 8398

 أغسرطس  93) .333مرن محررم  35صرادر فرً  3322052إون االجتماعٌرة رقرم ار لوزٌر الصناعة التقلٌدٌة والشرقر

 .333صرفر  98 – 3.31( بشؤن إحداث وتنظٌم مراكز التؤهٌل المهنً فرً فنرون الصرناعة التقلٌدٌرة0 )ج ر ع 3252

 (32520سبتمبر  .9)



 2) 3332صرفر  .صرادر فرً  9.93028ٌدٌة ووزٌر التكوٌن المهنً رقم قرار مشترك لوزٌر التجارة والصناعة التقل 

( بشررؤن تنظررٌم وتسررٌٌر مجررالس اإلتقرران لمإسسررات التكرروٌن المهنررً التابعررة لرروزارة التجررارة والصررناعة 3228ٌولٌررو 

 (32280نوفمبر  5) 3332جمادى اآلخرة  33 – 3119والصناعة التقلٌدٌة )قطاع الصناعة التقلٌدٌة(0 ) ج ر ع 

  صرادر  3835022قرار لكاتب الدولة لدى وزٌر الصناعة والتجارة والصناعة التقلٌدٌة المكلف بالصناعة التقلٌدٌرة رقرم

( بشؤن إحداث مجالس للتسٌٌر والتنسٌق التربوي بمإسسات التكوٌن المهنً 3222ٌولٌو  33) .339من صفر  .1فً 

 (32220سبتمبر  .9) .339جمادى اآلخرة  32 – 3.92)ج ر ع التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقلٌدٌة0 

  قرار مشترك لوزٌر االقتصاد والمالٌة وكاتب الدولة لدى وزٌر السٌاحة والصناعة التقلٌدٌة المكلف بالصرناعة التقلٌدٌرة

ة ( بتحدٌرد تعرٌفرة بٌرع منتوجرات الصرناعة التقلٌدٌر2..9ٌولٌرو  31) .331مرن رجرب  .9صادر فرً  38220.2رقم 

مإسسرات التكروٌن -وتعرٌفات الخدمات المقدمرة مرن قبرل وزارة السرٌاحة والصرناعة التقلٌدٌرة )قطراع الصرناعة التقلٌدٌرة

 (20..9سبتمبر  93) .331فاتح شوال  -3..8المهنً(0 )ج ر ع 

 الصدرج المهني: (2

 بشرؤن  ..390( بتنفٌرذ القرانون رقرم ...9مراي  32) 3393مرن صرفر  38صرادر فرً  09.2..30شررٌف رقرم  ظهٌر

 (0...9ماي  98) 3393صفر  93 – 3.25إحداث وتنظٌم التدرج المهن0ً )ج ر ع 

  بشرؤن  ..390( بتطبٌق القانون رقم 3..9ٌونٌو  93) 3399من ربٌع األول  95صادر فً  .03.3..90مرسوم رقم

 (30..9ٌولٌو  32) 3399ربٌع اآلخر  .9 - 3235وتنظٌم التدرج المهن0ً )ج ر ع  إحداث

  جمرادى اآلخرررة  .صرادر فررً  33530.3قررار لروزٌر التشررغٌل والتكروٌن المهنررً والتنمٌرة االجتماعٌررة والتضرامن رقررم

 ( بشؤن تحدٌد:3..9نوفمبر  3) 3399شعبان  38 – 3235( ) ج ر ع 3..9أغسطس  .9) 3399

 ف والتؤهٌالت موضوع التدرج المهنً؛الحر -

 المدد اإلجمالٌة للتكوٌن المرتبطة بها؛ -

 الدبلومات التً ٌختتم بها التدرج المهنً والشهادات التً تثبت المإهالت المحصل علٌها؛ -

 شروط ولوج التكوٌن بالتدرج المهنً فً كل حرفة أو تؤهٌل0 -

 جمرادى اآلخرررة  .صرادر فررً  33590.3لروزٌر التشررغٌل والتكروٌن المهنررً والتنمٌرة االجتماعٌررة والتضرامن رقررم  قررار

( بتحدٌررد الحرررف والتررؤهٌالت التررً تسررتفٌد فٌهررا مقرراوالت الصررناعة التقلٌدٌررة مررن مسرراهمة 3..9أغسررطس  .9) 3399

 (30..9نوفمبر  3) 3399ن شعبا 38 – 3235الدولة فً تكالٌف التكوٌن بالتدرج المهن0ً ) ج ر ع 

  جمرادى اآلخرررة  .صرادر فررً  33510.3قررار لروزٌر التشررغٌل والتكروٌن المهنررً والتنمٌرة االجتماعٌررة والتضرامن رقررم

( بشررؤن تحدٌررد الهٌئررات المكلفررة بتخطررٌط وتنظررٌم الترردرج المهنررً واإلشررراف علٌرره وتتبعرره 3..9أغسررطس  .9) 3399

المهنٌررة والضررمانات األخالقٌررة والمهنٌررة الواجررب توافرهررا فررً مسررإولً وتقوٌمرره ومراقبررة ظررروف العمررل والسررالمة 

 (30..9نوفمبر  3) 3399شعبان  38 – 3235المقاولة، خاصة مإطر التدرج المهن0ً ) ج ر ع 

  من ربٌرع  92صادر فً  3330.2قرار لكاتب الدولة لدى وزٌر التشغٌل والتكوٌن المهنً المكلف بالتكوٌن المهنً رقم

موضروع التردرج المهنرً والمردد اإلجمالٌرة للتكروٌن  والتسرهٌالت( بشؤن تحدٌرد الحررف 2..9ماي  93) .339اآلخر 

التً ٌختتم بها التدرج المهنً والشهادات التً تثبت المإهالت المحصل علٌها وشروط ولوج  والدٌبلوماتالمرتبطة بها 

 (20..9سبتمبر  33) .339شعبان  .3 -8388التكوٌن فً كل حرفة أو تؤهٌل موضوع التدرج المهن0ً ) ج رع 



  ( بشرؤن تحدٌرد 5..9مرارس .) 3392مرن صرفر  95صرادر فرً  8320.5قرار لوزٌر التشغٌل والتكوٌن المهنً رقرم

 (50..9ماي  38) 3392جمادى األولى  2 – .821الحرف والتؤهٌالت موضوع التدرج المهن0ً ) ج ر ع 

 المحور السصدس:

 إقرار معصيير مغربية 

  قرار مشترك لوزٌر الصناعة والتجارة والصرناعة التقلٌدٌرة والروزٌر المكلرف بإعرداد الترراب الروطنً والبٌئرة والتعمٌرر

( برإقرار معراٌٌر مغربٌرة0 ) ج رع ...9ٌونٌرو  .9)  3393مرن ربٌرع األول  .3صرادر فرً  ..9330واإلسكان رقم 

 (0...9سبتمبر  .) 3393جمادى اآلخرة  5 – 5395

 مرن ربٌرع  33صرادر فرً  ..5220م لروزٌر الصرناعة والتجرارة والصرناعة التقلٌدٌرة ووزٌرر التجهٌرز رقر قرار مشرترك

 .) 3393جمرادى اآلخرررة  5 – 5395) ج رع ( بإجبارٌررة تطبٌرق معراٌٌر مغربٌررة0 ...9ٌولٌروز  33) 3393خرر األ

 (0...9سبتمبر 

  ٌولٌرو  13) 3393مرن ربٌرع اآلخرر  95در فرً صرا ..2850قرار لوزٌر الصناعة والتجرارة والصرناعة التقلٌدٌرة رقرم

 (0...9سبتمبر  .) 3393جمادى اآلخرة  5 – 5395) ج رع ( بإقرار معاٌٌر مغربٌة0 ...9

 :بعالمحور السص

  مراكز ومؤسسص  ومعصهد الصنصعة الصقليديةنصوص منظمة لبعض 

 الدولي: على المسصوى (1
  91028( بتنفٌذ القانون رقم 3222ٌولٌو  .1) .333من ربٌع األول  31 صادر فً 3022052ظهٌر شرٌف رقم 

بٌن حكومة المملكة المغربٌة  3228ٌونٌو  3ٌتعلق بالموافقة من حٌث المبدأ على تصدٌق االتفان الموقع بفاس فً 

ج0ر ات الحرفٌة0 ) ومنظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة بشؤن إنشاء مركز دولً فً المغرب لتعزٌز الصناع

 (32220دٌسمبر  8) .333رجب  91 (  3312

 3( بنشر االتفان الموقع بفاس فً 3222دٌسمبر  33) .333من رجب  92صادر فً  .302205شرٌف رقم  ظهٌر 

بٌن حكومة المملكة المغربٌة ومنظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة بشؤن إنشاء مركز دولً فً  3228ٌونٌو 

 (32220دٌسمبر  32) .333شعبان  5 – .333المغرب لتعزٌز الصناعات الحرفٌة0 )ج ر ع 

 :على المسصوى الوطني (2
  ( ٌمدد بموجبه إلى المإسسات ..32شتنبر  32) .312شوال  8بتارٌخ  .093..30ظهٌر شرٌف بمثابة قانون رقم

 31) 3121رجب  31الصادر فً  30.103.5من الظهٌر الشرٌف رقم  2و  9التجارٌة المصدرة مقتضٌات الفصلٌن 

باتخاذ التدابٌر الخاصة بتشجٌع المإسسات المصدرة لمنتوجات الصناعة التقلٌدٌة ( بمثابة قانون ٌتعلق 32.1غشت 

 (0..32شتنبر  95) .312شوال  33 – .115ج ر ع والعصرٌة0 ) 



  ( ٌتعلق بمكتب األسوان والمعارض بالدار ..32شتنبر  32) .312شوال  8بتارٌخ  30.20818ظهٌر شرٌف رقم

 (0..32شتنبر  95) .312شوال  33 – .115ج ر ع ) البٌضاء0 

  ( بإحداث وتنظٌم المعهد الوطنً للجلد والنسٌج0 ) 3222ماي  93) 3152صفر  1بتارٌخ  99022.مرسوم ملكً رقم

 (32220ٌونٌو  99) 3152ربٌع األول  1 – 9.22ج ر ع 

  90.10333 ( ٌتمم بموجبه المرسوم رقم..32أبرٌل  91) .312جمادى األولى  3بتارٌخ  03.3..90مرسوم رقم 

( بتحدٌد القطاعات المشار إلٌها فً الفصل األول من الظهٌر الشرٌف 32.1غشت  33) 3121رجب  33الصادر فً 

ٌتعلق باتخاذ تدابٌر التشجٌع الخاصة  ( بمثابة قانون32.1غشت  33) 3121رجب  31الصادر فً  30.103.5رقم 

جمادى الثانٌة  31 – ..11ة التقلٌدٌة0 ) ج ر ع بالمإسسات المصدرة لمنتوجات الصناعة العصرٌة أو الصناع

 (0..32)فاتح ٌونٌو  .312

  القاضً بإنشاء  31022( لتطبٌق القانون رقم ...9مارس  32) .339ذي الحجة  2صادر فً  90220.3مرسوم رقم

ر ع (0 )ج ...9مارس  32) .339ذي الحجة  2 -5..3المكتب المغربً للملكٌة الصناعٌة والتجارٌة0 )ج ر ع 

 (0...9مارس  32) .339ذي الحجة  2 – 5..3

  ربٌع  .3صادر فً  1533035قرار لوزٌر السٌاحة والنقل الجوي والصناعة التقلٌدٌة واالقتصاد االجتماعً رقم

( بشؤن إحداث وتنظٌم معاهد متخصصة فً فنون الصناعة التقلٌدٌة0 )ج ر ع 9.35دٌسمبر  35) .333اآلخر 

 (9.320فبراٌر  33) .333 جمادى اآلخرة 8 – 2.83

 :ثصمنالمحور ال

 وزارا شصركة بين متخصلف النصوص م

 لمصليةوالمحصسبة ا الصفقص  العمومية (1

 الصفقص  العمومية 

  ( بالمصررادقة علررى دفتررر الشررروط اإلدارٌررة 9..9ٌونٌررو  3) 3391ربٌررع األول  99صررادر فررً  90.309119مرسرروم رقررم

األشرغال المبرمرة لحسراب الدولرة، الجرٌردة المطبقة على صفقات الخردمات المتعلقرة بؤعمرال الدراسرات واإلشرراف علرى العامة 

 (90..9ٌونٌو  2ربٌع األول )  93صادرة فً  .8.3الرسمٌة عدد 

 ٌتعلررق بالصررفقات العمومٌررة، الجرٌرردة ( 9.31مررارس  .9) 3313جمررادى االولررى  5صررادر فررً  90390132مرسرروم رقررم

 (9.310أبرٌل  3)  3313جمادى االولى  91صادرة فً  .233سمٌة عدد الر

 بالمصررادقة علررى دفتررر الشررروط اإلدارٌررة العامررة ( 9.32مرراي  31) .331شررعبان  2 صررادر فررً 90330123مرسرروم رقررم

 (9.320ٌونٌو  9) .331شعبان  92صادرة فً  ..23الجرٌدة الرسمٌة عدد األشغال،  المطبقة على صفقات

 

 



 المصلية المحصسبة 

  ظهٌر شرٌف رقرم ، الصادر بتنفٌذه المتعلق بالمراقبة المالٌة للدولة على المنشآت العامة و هٌئات أخرى ..220قانون رقم

 35) .339شروال  91بترارٌخ  ..83، الجرٌدة الرسرمٌة عردد (1..9نونبر  33) 3393رمضان  32ً صادر ف 30.10328

 0(1..9دٌسمبر 

 ٌونٌرو  9) 3312شرعبان  33ًصرادر فر 3038029ظهٌر شرٌف رقرم ، الصادر بتنفٌذه لمالٌة ل 31.031رقم  تنظٌمً قانون

 (9.380 ٌونٌو 35) 3312 فاتح رمضانبتارٌخ  .853(، الجرٌدة الرسمٌة عدد 9.38

  بسرن نظرام عرام للمحاسربة العمومٌرة، الجرٌردة ( .322أبرٌرل  93)  .315محررم  .3بترارٌخ  11.022مرسوم ملكً رقرم

 (322.0أبرٌل 92 ) .315محرم  33 بتارٌخ 9531عدد الرسمٌة 

 

 القوانين المصعلقة بصلبيئة (2

  المتعلق  330.1( بتنفٌذ القانون رقم 1..9ماي  39) 3393ربٌع األول  .3صادر فً  30.1082ظهٌر شرٌف رقم

 (؛1..9ٌونٌو  32) 3393ربٌع اآلخر  35- 8335بحماٌة واستصالح البٌئة، ج ر ع 

 المتعلق  390.1( بتنفٌذ القانون رقم 1..9ماي  39) 3393ربٌع األول  .3صادر فً  .30.102شرٌف رقم  ظهٌر

 (؛1..9ٌونٌو  32) 3393ربٌع اآلخر  35- 8335بدراسات التؤثٌر على البٌئة، ج ر ع 

  المتعلق  310.1( بتنفٌذ القانون رقم 1..9ماي  39) 3393ربٌع األول  .3صادر فً  30.1023ظهٌر شرٌف رقم

 (؛1..9ٌونٌو  32) 3393ربٌع اآلخر  35- 8335بمكافحة تلوث الهواء، ج ر ع 

  22039( بتنفٌذ القانون اإلطار رقم 9.33مارس  2) 3318جمادى األولى  3صادر فً  30330.2ظهٌر شرٌف رقم 

 0(9.33ارس م .9) 3318جمادى األولى  35- .293بمثابة مٌثان وطنً للبٌئة والتنمٌة المستدامة، ج ر ع 

 

 


