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مرسوم رقم 2.04.563 صادر في 5 ذي القـعدة 1429 (4 نوفـمبر 2008)
يــتـعـلق بـاخـتــصـاصـات وسـيـر الـلــجـنـة الـوطـنـيــة والـلـجـان اجلـهـويـة

لدراسات التأثير على البيئة.
ـــــــــــــــــــ

الوزير األول
ـتـعـلق بدراسـات الـتـأثـير عـلى الـبـيـئة بـنـاء عـلى الـقـانون رقم 12.03 ا
ربيع الـصـادر بـتـنفـيـذه الـظـهـيـر الشـريف رقم 1.03.60 الـصادر في 10 

واد  2 و 8 و 9 منه; األول  1424 (12 ماي  2003) وال سيما  ا
ــرســوم رقـــم  2.99.922 الــصـــــادر في 6 شـــوال 1420 وعـــــلى ا
(13 يناير 2000)  في شأن تنظـيم واختصاصات كتـابة الدولة لدى وزير

كلفة بالبيئة ; إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان ا
رسوم رقـــم 2.07.1303 الصــادر في 4 ذي القــعدة 1428 وعلى ا
ـعـادن ـتـعـلـق بـاخـتـصـاصـات  وزيــرة  الـطـاقـة وا (15 نـوفـمـبـر 2007) ا

اء والبيئة ; وا
ــنــعــقـد في 20 من ـشــروع في اجملــلس  الــوزاري ا وبــعــد دراســة  ا

شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) 
رسم  ما يلي :

ادة 1 ا
ـرسـوم اخـتـصـاصـات و كـيـفـيـات سـيـر الـلـجـنـة الـوطـنـية يـحـدد هذا ا
لـدراسـات التـأثـيـر علـى البـيـئـة  واللـجـان اجلـهويـة لـدراسـات التـأثـيـر على
سـمـاة بـعـده "الـلـجـنـة الـوطـنـيـة" أو "الـلـجـان اجلـهـوية" حـسب الـبـيـئـة  ا
ـادة 8 من الـقـانـون رقم 12.03 احلــالـة كـمـا هـو مـنـصـوص عـلـيـهـا في ا

شار إليه أعاله. تعلق بدراسات التأثير على البيئة ا ا

الباب األول  
اللجنة  الوطنية لدراسات التأثير على البيئة

الفرع األول 
اختصاصات و تأليف اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة

ادة 2 ا
هام التالية : تناط باللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة ا

ــتــعـلــقـة ـلــفـات ا ـ فــحص دراسـات الــتــأثـيــر عـلـى الـبــيـئــة ودراســة ا
عروضة عليها ; رسوم ا ادة 3 من هذا ا ذكورة في ا شاريع ا با

ذكورة ; وافقة البيئية للمشاريع ا ـ إبداء رأيها حول ا
ـعدة من طـرف السـلطة ـشاركـة في إعداد الـتعـليـمات الـتوجـيهـية ا ـ ا

تعلقة  بدراسات التأثير على البيئة ; كلفة بالبيئة  ا احلكومية ا
ـ فحـص دراسات الـتـأثـيـر عـلى الـبيـئـة مـوضـوع طـلب إعـادة الـفحص

ادة 24 أدناه ; نصوص عليه في ا ا

ـ دعم و إرشـاد الـلـجـان اجلـهـويـة  لـدراسـات الـتـأثـيـر علـى الـبيـئـة في
ارسة اختصاصاتها.

ادة 3 ا
يدخل  في نـطاق اخـتصاص الـلجـنة الـوطنيـة فحص دراسـات التـأثير
نشآت ـشاريع األنشطة  واألشـغال و التهيـئات  وا ـتعلقة  على  الـبيئة ا
شـار إليه أعاله ادة 2 من القـانون رقم 12.03 ا ـنصـوص علـيهـا في ا ا

والتي تدخل في عداد األصناف التالية :
أ) مــشــاريع يــفـوق فــيــهــا  ســقف االســتـثــمــار مــائــتي مــلــيـون درهم

(200.000.000  درهم );
مـلكـة  كيـفمـا كان مـبلغ ب) مـشاريع  يـهم إجنازهـا أكثـر من جـهة بـا

االستثمار فيها ;
ج) مشاريع عابرة للحدود كيفما كان مبلغ االستثمار فيها.

ادة 4 ا
ـثلـها كـلفـة بالـبيـئة أو  تتـرأس اللـجـنة الـوطنـية الـسلـطة احلـكومـيـة ا

كلفة ب : ثل عن  السلطات احلكومية ا وتضم 
ـ الداخلية ;
ـ التجهيز ;

ـ النقل ;
ـ التنمية اجملالية ;

ـ التعمير;
ـ السياحة ;

عادن ;  ـ الطاقة و ا
اء ; ــ ا

ـ الصحة ; 
ـ الفالحة ;

ـ الصيد البحري ; 
ـ الصناعة ;

ـ العدل.
ندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر. ثل عن ا و

ثلي السلـطات احلكومية السالفـة الذكر بصفتهم أعضاء عالوة على 
دائم فـي اللجـنة الوطـنيـة يستـدعي الرئيس لـلمـشاركة في أشـغال هذه

اللجنة بصفة تقريرية :
شـروع موضـوع دراسة الـتأثـير ـعنـية بـا ـثل السـلطـة احلكـومـية ا ـ 

عروضة على أنظار اللجنة ; على البيئة ا
ستقبل عنية بتدبير الوسط ا ثــلي السلطات احلكومية ا ـثل أو  ـ 
عروضة على أنظار للمشروع موضـــوع دراسة التأثير على البـيئة ا

اللجنة ;
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شروع ; عنية با ثلي اجلماعة أو اجلماعات  ا ثل أو  ـ 
شروع. عنية با هنية ا ثلي الغرفة أو الغرف ا ثل أو  ـ 

كن لـرئيـس اللـجنـة الوطـنيـة إذا اقتـضت الضـرورة ذلك  استـدعاء
كل شـخص أو كل هـيئـة عـمومـيـة  أو خاصـة مـختـصـة  في مجـال الـبيـئة

للمشاركة بصفة استشارية  في أشغال اللجنة الوطنية.
ـوافقة استدعاء هذا بادرة منه أو بطلب من طالب ا كن للرئيـس 
األخـيـر لـلـمـشـاركـة في أشـغـال الـلـجـنـة وتـقـد كل الـتـوضـيـحات الـالزمة

لفحص الدراسة. 
ادة 5 ا

تـتـوفـر  الـلـجــنـة الـوطـنـيـة عـلى كــتـابـة دائـمـة يـعـهــد بـهـا إلى الـسـلـطـة
كلفة بالبيئة  . احلكومية ا

تـودع دراســات الـتـأثـيـر عـلى الـبـيـئــة الـتي  يـجب فـحـصـهـا من طـرف
اللجنة الوطنية لدى هذه الكتابة.

ادة 6 ا
عروضة على تقـوم كتابة  اللـجنة الوطنـية  بتسجـيل دراسات التأثيـر ا
أنظار الـلجنة الـوطنيـة وتتولى تـهييء  أشغال  هـذه اللجـنة وتعـد محاضر

االجتماعات وتعمل على توقيعها من طرف  األعضاء  احلاضرين.
ــذكـــرة كتـابيـة تبـ  آراء ومالحظـات كل عضو  تـرفــق احملـاضــر 

من هؤالء األعضاء.
ادة 7 ا

يرسل رئيس الـلجنـة  الوطنـية تقـريرا إجمـاليا عن أشـغال هذه الـلجنة
مثلة في اللجنة الوطنية. عند نهاية  كل سنة إلى السلطات احلكومية ا

الفرع الثاني  
سير اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة

ادة 8 ا
جتتـمع اللـجنة الـوطنـية كـلمـا اقتـضت الضرورة ذلـك وعلى األقل مرة
كل سـنة بـاسـتـدعاء من رئـيـسـها الـذي يـحـدد تاريخ اجـتـمـاعاتـهـا وجدول

أعمالها.
ادة 9 ا

يرسـل  رئيس اللجنـة الوطنيـة  دراسة التأثـير على البـيئة إلى  أعضاء
الــلـجــنـة  قــصـد فــحـصــهـا وذلك عــشـرة (10) أيــام عــمل عـلـى األقل قـبل

التاريخ احملدد الجتماعها.
ادة 10 ا

كن  للجنة الوطنية أن تتـداول بكيفية صحيحة إال بحضور نصف ال 
.  غـير أنه إذا لم تتمـكن اللجـنة من التداول لـعدم توفر أعـضائها الـدائم
الــنــصــاب  يـســتــدعي الــرئـيس مـن جـديــد أعــضـاء الــلــجـنــة  داخل أجل
كن للجنة  أن جتتمع اليتجاوز ثالثة (3) أيام من أيام العمل. وحيـنذاك 

وتتداول بكيفية صحيحة مهما كان عدد األعضاء احلاضرين.

تتخذ اللجنة الوطنية آراءها بإجماع األعضاء احلاضرين.
وفي غــيـاب اإلجـمـاع  تــتـخـذ آراءهـا بــأغـلـبـيــة األصـوات. وفي حـالـة

تعادل األصوات يرجح اجلانب الذي يصوت له الرئيس.
ادة 11 ا

يـتـعـ عـلى الـلـجـنـة الـوطـنـيـة أن تـبـدي رأيـهـا اسـتـنـادا عـلى دراسـة
الـتـأثـيـر وكـذا خالصـات الـبـحث الـعـمـومي  في أجل ال يـتـجـاوز عـشـرين
(20) يومـا من أيام العمل ابتـداء من تاريخ توصل  كتـابة اللجنـة الوطنية
ادة  9 من الـقـانون ـنـصـوص عـليـه في ا بـخالصـات  الـبـحث الـعمـومي ا

رقم  12.03 السالف الذكر.
 يـرسل رئـيس الـلـجنـة الـوطـنـيـة فـورا رأي هـذه  اللـجـنـة إلى الـسـلـطة
ـوافقة ـكلـفة بـالبـيئـة التي  تـسلم  طـبقـا لهـذا الرأي مـقرر ا احلـكومـية ا
الـبــيــئـيــة إلى الــطـالب داخـل أجل خـمــسـة (5) أيـام يــبـتــد  من  تـاريخ

التوصل برأي اللجنة الوطنية.
ادة 12 ا

ـعلـومات وافـقة السـتكـمال  ا ـكن للـجنـة الوطـنـية أن  تـدعو طـالب ا
ـتـعـلـقـة الـضـروريـة لـفـحص دراسـة الـتـأثـيـر عـلى الـبـيـئـة ; خـاصـة  تـلك ا
ـسـتقـبل و/ أو بـبـرنامج احلـراسـة وتـتبع األنـشـطة ـشـروع والوسط  ا بـا

احملدثة للتأثير والتدابير الرامية إلى إزالة أو احلد من اآلثار السلبية.
ادة 11 نـصوص عـلـيه في ا  في هذه احلـالـة يوقف الـعـمل باألجـل ا
أعاله ويبتد سريان أجل جديد مدته عشرة (10) أيام ابتداء  من تاريخ

طلوبة. علومات ا التوصل با

الباب الثاني
اللجان اجلهوية لدراسات التأثير عل البيئة

الفرع األول
اختصاصات وتأليف اللجان اجلهوية لدراسات التأثير على البيئة

ادة 13 ا
ـمـلكـة جلنـة جـهويـة لـدراسات الـتـأثيـر على حتـدث في كل جـهة من ا

البيئة تكلف ب :
ــشـاريع التي يقــل ـتعـلقــة بـا ـ فحص دراسـات التأثـير عـلى البيـئة ا
أو يسـاوي سقف اسـتثـمـارها مـائتـا ملـيون درهم (200.000.000)
ادة 3 شار إلـيها  في  (ب) و (ج) من ا ـشاريع ا درهم باسـتثناء ا

شار إليها أعاله ; ا
عروضة عليها. وافقة البيئية للمشاريع  ا ـ إبداء رأيها حول ا

ادة 14 ا
ــشروع يـترأس كــل  جلــنة جـهــوية والي اجلـــهة الـتي ستســـتقـبل ا

كلفة  ب : مثل اجلهوي للسلطات احلكومية ا ثله و تضم ا أو 
ـ التجهيز ;

ـ النقل ;
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ـ التنمية اجملالية ;
ـ التعمير;

ـ السياحة ;
عادن ; ـ الطاقة و ا

اء ; ـ ا
ـ البيئة ;

ـ الصحة ; 
ـ الفالحة ;

ـ الصيد البحري ;
ـ الصناعة;

ـ العدل.
مثل اجلهوي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر. وا
ثلي الـسلطات الـسالفـة الذكر  بصـفتهم أعـضاء دائم عالوة عـلى 
في اللجنة اجلهوية يستدعي الرئيس حلضور أشغالها بصفة تقريرية :

شـروع موضوع دراسة ـعنيـة با ـمثل اجلهـوي للسـلطة احلـكومية ا ـ ا
عروضة على أنظار اللجنة ; التأثير على البيئة ا

ـستـقبل عـنيـة بـتدبـير الـوسط ا مـثل اجلـهوي لـلسـلـطة احلـكومـيـة ا ـ ا
عروضة على أنظار للمـــشروع موضوع دراسة التأثـير على البيئة ا

اللجنة ;
شروع ;  عني با ثلي السلطة باإلقليم أو العمالة ا ثل أو  ـ 

شروع ; عنية با ثلي اجلماعة أو اجلماعات ا ثل أو  ـ 
شروع. عنية با هنية  ا ثلي الغرفة أو الغرف ا ثل أو  ـ 

كـن لرئـيس الـلـجـنـة اجلـهويـة أن يـسـتـدعي إذا اقـتـضت الـضرورة  
كل شخص أو  كل هيئة عمومية أو خـاصة  مختصة في مجال البيئة ذلك

للمشاركة بصفة استشارية في أشغال اللجنة اجلهوية.
ـوافقة استدعاء هذا بادرة منه أو بطلب من طالب ا كن للرئيـس 
األخـيـر لـلـمـشـاركـة في أشـغـال الـلـجـنـة وتـقـد كل الـتـوضـيـحات الـالزمة

لفحص الدراسة .
ثـلـ جـهـويـ لـها ـتـوفـرة  علـى   تـعـ الـسـلـطـات احلـكومـيـة غـيـر ا
ـشروع ـثـلـيهـا حلـضـور أشـغال الـلـجـنـة اجلهـويـة  مع مـراعـاة طـبيـعـة ا

ومحل إجنازه.
ادة 15 ا

ـمثل اجلهوي لـلسلطة تـتوفر اللـجنة اجلهـوية على كتـابة دائمة يـتولها ا
كلفة بالبيئة. احلكومية ا

ثل جهوي كلفة بالبيئة على  في حالة عدم توفر السلطة احلكومـية ا
يع والي اجلهة الكتابة الدائمة لللجنة اجلهوية.

ـعـروضـة عـلى أنـظـار  الـلـجـنة تـوضع دراسـات الـتـأثـيـر عـلى الـبـيئـة ا
اجلهوية لدى  هذه الكتابة.

ادة 16 ا
عـروضة على تقـوم كتابـة اللـجنة اجلـهوية بـتسـجيل دراسات الـتأثـير ا
أنـظار هذه  الـلجنـة وتتولى تـهييء أشغالـها وإعداد مـحاضر االجـتماعات

وتعمل على توقيعها من طرف  األعضاء  احلاضرين.
ذكرة كتابية  تب  آراء ومالحظات كل ترفق محاضر االجتماعـات  

عضو من أعضائها.
ادة 17 ا

يـوجه رئيس اللـجنة اجلـهوية  عـند نهايـة كل سنة تـقريرا إجـماليا عن
ـكـلفـة بـالـبيـئـة الـتي حتـيله أشـغـال هـذه الـلجـنـة إلى الـسلـطـة احلـكـوميـة ا

بدورها إلى السلطات احلكومية التي تطلبه.

الفرع الثاني  
سير اللجنة اجلهوية لدراسات التأثير على البيئة

ادة 18 ا
 جتتمع اللجنة اجلهوية كلما اقتضت الضرورة ذلك وعلى األقل مرة كل
سنة باستدعاء من رئيسها الذي يحدد تاريخ وجدول أعمال اجتماعاتها.

ادة 19 ا
يرسل رئـيس اللجـنة اجلـهويـة دراسة التـأثيـر على البـيئـة إلى  أعضاء
اللـجنـة قصد فـحصهـا وذلك عشرة (10) أيام  من أيام الـعمل على األقل

قبل التاريخ احملدد الجتماعها.
ادة 20 ا

ـكن لـلـجـنـة اجلـهـويـة أن تـتـداول بـكـيـفـيـة صـحـيـحـة إال بـحـضور  ال 
. غيـر أنه إذا لم تتمكن اللـجنة من التداول لعدم نصف أعضـائها الدائم
تـوفـر النـصـاب يســـتـدعي الرئـيــس مـــن جـديد أعــــضـاء اللـــجـنة داخل
ـكــنـهـا أن أجـل ال يـتـجــاوز ثالثـة (3) أيـام مـن أيـام الـعــمل. وحــيـنــذاك 

جتتمع وتتداول بكيفية صحيحة مهما كان عدد األعضاء احلاضرين.
تـتـخذ الـلجـنـة اجلهـويـة آراءها بـاإلجمـاع وفي غـياب اإلجـمـاع تتـخذ
آراءها بأغـلبية األصـوات. وفي حالة تعـادل األصوات يرجح اجلانب الذي

يصوت له الرئيس.
ادة 21 ا

يـتـعـ عـلى الـلـجـنـة اجلـهـويـة أن تـبـدي  رأيـهـا اعـتـمادا عـلـى دراسة
التأثير وكذا خالصات البحث العمومي  في أجل عشرين (20) يوما من
أيـام الـعـمل يـبـتد مـن تاريـخ توصل كـتـابـة الـلـجـنـة  بـخالصـات الـبحث
السالف ادة  9 من القـانون رقم 12.03  ـنصـوص علـيه في ا الـعمـومي ا

الذكر.
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يــوجه رئـيس الــلـجـنــة اجلـهـويــة فـورا رأي هـذه الــلـجــنـة إلى الـســلـطـة
وافـقة ـكـلفـة بالـبـيئـة التي تـسـلم  طبـقـا لهـذا الرأي مـقـرر ا احلكـومـية ا
البـيـئـية  إلى الـطـالب داخل أجل خـمـسة (5) أيـام من أيـام الـعمل يـبـتد

من تاريخ  التوصل برأي اللجنة.
ادة 22 ا

عـلـومات وافـقـة السـتكـمـال  ا كـن للـجـنة اجلـهـوية أن تـدعـو طـالب ا
ـتــعـلـقـة الـضـروريــة لـفـحص  دراســة الـتـأثـيــر عـلى الـبــيـئـة خـاصــة تـلك ا
ـسـتـقـبل و/ أو بـبـرنـامج احلـراسـة وتـتـبع األنـشـطة ـشـروع والـوسط ا بـا

احملدثة للتأثير  والتدابير الرامية إلى إزالة  أو احلد من اآلثار السلبية.
ادة 21 نصوص عـليه في ا  في هذه احلـالة  يوقف الـعمل  باألجـل ا
أعاله ويـبتـد سريـان أجل جديـد مدته عـشرة (10) أيام من أيـام العمل

طلوبة. علومات ا ابتداء من تاريخ التوصل با

الباب الثالث 
مقتضيات مشتركة

ادة 23 ا
ـكن للـجنـة الـوطنـية أن تـوكل فحص كل  دراسـة لـلتـأثيـر على الـبيـئة
شاريع الـتي  تدخل في نطاق  اختـصاصها إلى اللـجنة اجلهوية تتـعلق با
ــشـروع إذا تـبـ لـهــا أن شـروط تـقـيــيـمـهـا عـلى ـحل إجنـاز ا ـعـنــيـة  ا

ستوى الوطني غير متوفرة. ا
كـمـا يحـق أيضـا لـلـجـنة اجلـهـويـة  أن حتيـل على الـلـجـنـة الوطـنـيـة أية
ـشـاريع الـتي  تـدخل في مـجـال ــتـعـلـقـة بـا دراسـة الـتـأثـيـر عـلى الـبـيـئـة ا
اخـتـصـاصــهـا قـصـد فــحـصـهـا إذا تــبـ لـهـا أن شــروط تـقـيـيــمـهـا عـلى

ستوى اجلهوي غير متوفرة. ا
ـعنـية ـنح  لـلجـنـة الوطـنـية أو لـلـجنـة اجلـهويـة ا في هـات احلـالـت 
وافاة اللجنة  التي أحالت عليها أجل عشرين (20) يوما من أيام العمل  

الدراسة برأيها.
نـصــوص عـليه يـوقف  هـذا األجل حسب احلـالة  سـريـان األجـــل ا

ادت  12 و 22 أعاله. في ا
ادة 24 ا

كن للطالب داخل  أجل ال يتجاوز ثالث (30) يوما من تاريخ تبليغ
كـلف بالـبيـئة ألجل إعادة ـوافقـة البـيئيـة أن يتـقدم بـطلب لـلوزيـر ا مـقرر ا

فحص دراسة التأثير موضوع الرفض.
ـذكـورة داخل وفي هـذه احلـالـة تـبث الــلـجـنـة الـوطـنـيـة في الـدراسـة ا

ادة  9 أعاله. نصوص عليه في ا األجل ا
ادة 25 ا

ادت  12 و 22 أعاله من طرف نصوص عليها في ا علومات ا تعد ا
ـسك لـهـذا الـغـرض من طرف ـوافـقـة وتـدون في سـجل يـحـدث و طـالب ا

علومات. كتابة اللجنة التي طلبت هذه ا

علـومات في حالـة دراسات التـأثير الـتي يتم فحـصها من تـبلغ  هـذه ا
طرف اللـجنة الـوطنيـة إلى رئيس اللـجنة الـوطنيـة وإلى السـلطة احلـكومية
ـشروع مـوضوع دراسـة التـأثـير.  وفي حـالة ـعني بـا ـكـلفـة بالـقـطاع  ا ا
دراسات الـتأثـير الـتي يتم فـحصـها من طـرف اللـجنـة اجلهـوية تـبلغ هذه
ـمـثل اجلــهـوي لـلـسـلـطـة ـعـلـومــات إلى  رئـيس الـلـجـنــة اجلـهـويـة وإلى ا ا

شروع. عني با كلفة بالقطاع ا احلكومية ا
ادة 26 ا

ـرسوم الـذي ينـشر بـاجلريـدة الرسـميـة إلى وزيرة يـسنـد تنـفيـذ هذا ا
ـاء والـبـيئـة ووزيـر الـداخلـيـة  كل واحد مـنـهـما فـيـما ـعادن وا الـطاقـة وا

يخصه. 
وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008).

اإلمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :

اء والبيئة عادن وا وزيرة الطاقة وا
اإلمضاء : أمينة ابن خضراء.

وزير الداخلية
اإلمضاء : شكيب بنموسى.

مرسوم رقم 2.04.564 صادر في5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008)
شاريع تعـلق با بـتحديد كـيفيات تـنظيم وإجـراء البحث العـمومي ا

اخلاضعة لدراسات التأثير على البيئة.
ـــــــــــــــــــ

الوزير األول 
بناء على الدستور والسيما الفصل 63 منه ; 

ــتـعــلق بـدراســات الـتـأثــيـر عــلى الـبــيـئـة وعــلى الـقــانـون رقم 12.03 ا
ربيع بـتاريخ 10  الــــصـادر بـتـنـفـــيـذه الـظــــهـيـر الـشـريف رقم 1.03.60 

واد 9 و 10 و 12 منه ; األول 1424  (12 ماي 2003) وال سيما ا
ــرســــــوم رقـــم 2.98.401 الــصـادر في  9 مــحـرم 1420 وعـــــلى ا
ادة 4 الية والسيما ا تعلق بإعداد وتنفيذ قوان ا ( 26 أبريل 1999) ا

منه ;
ــرسـوم رقـــم  2.99.922 الــصــــادر في 6 شـــوال 1420 وعـــــلى ا
(13 يـنـاير 2000)  في شـأن تـنـظـيم واخـتـصـاصـات كـتـابـة الـدولـة  لدى

كلفة بالبيئة ; وزير إعداد التراب الوطني  والبيئة والتعمير واإلسكان ا
ــرســـوم رقـــم 2.07.1303 بــتــــاريخ 4 ذي الــقــــعــدة 1428 وعــلى ا
ـعـادن ـتـعـلق بـاخـتــصـاصـات  وزيـرة  الـطـاقـة وا (15 نـوفـمـبـر 2007) ا

اء والبيئة ; وا
نعقد بتاريخ  20 شوال 1429 شروع في اجمللس الوزاري ا وبعد دراسة ا

(20 أكتوبر 2008)


