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2713اجلريدة الرسميةةعدد 5670 - 2 شوال 1429 (2 أكتوبر 2008)

قرار لـوزيـر الـصنـاعـة والـتجـارة والـتـكنـولـوجيـات احلـديـثة رقم 1663.08
صـادر في 10 رمـضـان 1429 (11 ســبـتــمـبـر 2008) بــإجـبــاريـة

تطبيق معيار مغربي.

ـــــــــــــــ

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة

بـــنــاء عــلى الــظــهـــيــر الــشــريف رقم 1.70.157 الــصــادر في 26 من
ـعــايـيـر الـصـنـاعـيـة جـمـادى األولى 1390 (30 يـولـيـو 1970) في شـأن ا
الهـادفة إلى تـوخي اجلودة وحتـس اإلنتـاجيـة كمـا وقع تغيـيره بـالظـهير
ثـابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع األول 1414 عتـبر  الشـريف ا

(10 سبتمبر 1993) وال سيما الفصل 2 و 5 ;

وعـلـى قـرار وزيــر الــصــنــاعـة والــتــجــارة والـتــكــنــولــوجـيــات احلــديــثـة
رقم 195.08 الـــصـــادر في 19 مـن مـــحــرم 1429 (28 يـــنـــايــر 2008)

القاضي بإقرار معايير مغربية

قرر ما يلي :

ادة األولى ا

ــآخــذ الــتــيـار ــتــعــلق « ــغــربي NM06.6.090 ا ــعـيــار ا يــصــبـح ا
نـزلي ومـا شابـههـا ـ أنظـمة 6A/250 V 16 A/250 V ـ » لالستـعمـال ا

إجباري التطبيق.

ادة الثانية ا

ادة األولى أعاله رهن تصرف شار إليه في ا غربي ا عيار ا يوضع ا
ـعـنــيـ بـاألمـر بـوزارة الـصـنـاعـة والـتـجــارة والـتـكـنـولـوجـيـات احلـديـثـة ا

غربية. عايير الصناعية ا مصلحة ا

ادة الثالثة ا

تنسخ مـقتضيـات قرار وزير التجـارة والصناعة رقم 931.90 الصادر
ـعـيـارين في 23 من مـحـرم 1411 (15 أغـسـطس 1990) فـيـمـا يـخص ا
ـغربـي اإلجـباريي الـتطـبيق NM 06.6.009 و NM 06.6.010 وقرار ا
وزير الـصنـاعة والـتجـارة والصـناعـة التـقليـدية رقم  669.99 الصادر في
ـغـربي ـعـيـار ا 13 من مـحـرم 1420 (30 أبريل 1999) فـيـمـا يــخص ا

.NM.06.6.012

ادة الرابعة ا

يعمل بهذا القرار ثالثة أشهر بعد تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 رمضان 1429 (11 سبتمبر 2008).
اإلمضاء : أحمد رضى شامي.

قرار مشترك لوزير الـصناعة والتجارة والتكنـولوجيات احلديثة وكاتب الدولة
ــكــلــف لــدى وزيــر الــســيـــــاحـــة والـصــنــاعـــــة الــتــقــلــيــــديــــة ا
بالصناعـــة التقليدية رقم 1665.08 صادر في 10 رمضان 1429

. (11 سبتمبر 2008) بإجبارية تطبيق معيارين مغربي
ـــــــــــــــ

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
ـكـلف وكـاتب الـدولــة لـدى وزيــر الـسـيــاحـة والـصــنـاعـة الــتـقــلـيـديــة ا

بالصناعة التقليدية
بـناء عـلى الظـهير الـشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى
عـايـيـر الصـنـاعـية الـهـادفة إلى األولى 1390 (30 يولـيو 1970) في شـأن ا
عتبر توخي اجلودة وحتس اإلنتـاجية كما وقع تغييره بالـظهير الشريف ا
ـثــابــة قــانـون رقم 1.93.221 بــتـاريخ 22 من ربـيع األول 1414

(10 سبتمبر 1993) وال سيما الفصل 2 و 5 ;
شترك لوزير الـتجارة والصناعة وتـأهيل االقتصاد ووزير وعلى القـرار ا
الــسـيـاحـة والــصـنـاعــة الـتـقــلـيـديـة واالقــتـصـاد االجــتـمـاعي رقم 2173.05
الــصـادر في 23 من مــحـرم 1426 (27 أكــتـوبـر 2005) بـإقــرار مــعـايــيـر

مغربية
قررا ما يلي :

ادة األولى ا
ـلـحق بـهـذا الــقـرار إجـبـاريـة ـبـيـنـة فـي ا ـغـربـيــة ا ـعـايــيـر ا تــصـبح ا

التطبيق ثالثة أشهر بعد نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
ادة الثانية ا

ـادة األولـى أعاله رهن تـصـرف ـشــار إلـيــهـا في ا ـعـايــيـر ا تـوضـع ا
ـعـنـيـ بـاألمـر بــوزارة الـصـنـاعـة والـتـجـارة والـتـكـنـولـوجـيـات احلـديـثـة ا

غربية. عايير الصناعية ا مصلحة ا
ادة الثالثة ا

شترك في اجلريدة الرسمية. ينشر هذا القرار ا
وحرر بالرباط في 10 رمضان 1429 (11 سبتمبر 2008).
كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة
كلف بالصناعة التقليدية التقليدية ا

اإلمضاء : أنيس برو.

وزير الصناعة والتجارة
والتكنولوجيات احلديثة

اإلمضاء : أحمد رضى شامي.

غربي عيار ا عــيـــارا عنــوان ا

NM 02.3.500

NM02.3.501

جتهيزات حرارية للصناعة التقليدية ـ مقتضيات السالمة العامة.

جتـهيزات حـرارية لـلصـناعة الـتقـليـدية ـ مـقتضـيات الـسالمة الـعامة
تعلقة باستعمال ونقل احملروقات. ا

*
*    *

ـلحــق ا
































