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Maroc: Interdiction de la vente en détail des masques de protection (ministère) 
La vente en détail des masques de protection est interdite, a annoncé, jeudi 9 avril, le ministère 
de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique. 
2M 
 
La vente en détail des masques de protection est interdite, a annoncé, jeudi, le ministère de 
l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique. 
Dans le cadre des mesures visant à approvisionner le marché en masques de protection et lutter 
contre la propagation de la pandémie, les autorités gouvernementales ont invité les unités de 
production à empiler les masques de protection dans des packs de 10 unités, a noté la même 
source. 
Map News 
 

Maroc: interdiction de la vente en détail des masques de protection 
En vue de préserver la santé des citoyens et éviter leur contamination par le nouveau Coronavirus, 
la vente en détail des masques de protection est formellement interdite. 
Médi1TV 
 

Interdiction de la vente en détail des masques de protection 
La vente en détail des masques de protection est interdite, a annoncé, jeudi, le ministère de 
l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique. 
MAP Agadir 
 

La vente à l'unité des masques de protection enfin interdite ! 
Dans un communiqué diffusé ce jeudi, le département dirigé par Moulay Hafid Elalamy a annoncé 
cette nouvelle mesure a été prise pour protéger la santé des citoyens et parer aux risques que 
représentent les masques sans emballages qui sont actuellement en vente dans les commerces. 
Le Matin 

http://www.mcinet.gov.ma/
https://www.facebook.com/miciengov
https://goo.gl/maps/WCBaA9sLdc12
https://2m.ma/fr/news/maroc-interdiction-de-la-vente-en-detail-des-masques-de-protection-ministere-20200409/
http://mapnews.ma/fr/actualites/social/interdiction-de-la-vente-en-détail-des-masques-de-protection
http://www.medi1tv.com/fr/maroc-interdiction-de-la-vente-en-détail-des-masques-de-protection-actualités-maroc-infos-178906
https://www.mapagadir.ma/fr/interdiction-de-la-vente-en-detail-des-masques-de-protection/
https://lematin.ma/express/2020/vente-lunite-masques-protection-interdite/335336.html
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Masques: Evitez la vente en détail 
Des mesures juridiques « répressives » seront prises à l'encontre des contrevenants. 
L’avertissement est du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Economie verte et numérique, 
qui souligne que la vente en détail des masques de protection est « formellement interdite ». 
L'Economiste 
 
Covid-19 : Les masques de protection seront désormais vendus par paquets de 10 
Dans le cadre des mesures prises pour fournir au marché des masques de protection du Covid-19, 
les autorités ont sommé les producteurs de remplir les paquets en 10 unités, indique le ministère 
de l'Industrie dans un communiqué. 
Finances News Hebdo 
 
Interdiction de la vente en détail des masques de protection 
La vente en détail des masques de protection est interdite, a annoncé, jeudi, le ministère de 
l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique. 
Maroc Diplomatique 
 
Covid-19/ Maroc : Interdiction de la vente au détail des masques de protection 
La vente en détail des masques de protection est interdite, a annoncé, jeudi 9 avril, le ministère de 
l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique. 
Le Reporter 
 
 
 
 
 

http://www.mcinet.gov.ma/
https://www.facebook.com/miciengov
https://goo.gl/maps/WCBaA9sLdc12
https://leconomiste.com/flash-infos/masques-evitez-la-vente-en-detail
https://fnh.ma/article/alaune/covid-19-les-masques-de-protection-seront-desormais-vendus-par-paquets-de-10
https://maroc-diplomatique.net/interdiction-de-la-vente-en-detail-des-masques-de-protection/
https://www.lereporter.ma/breves-actualite/covid-19-maroc-interdiction-de-la-vente-au-detail-des-masques-de-protection/
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Maroc : interdiction de la vente en détail des masques 
Le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique a interdit, jeudi, la 
vente en détail des masques de protection. 
Selon le ministère, cette décision a été prise en vue de préserver la santé des citoyens et éviter 
leur contamination par le nouveau coronavirus.  
Bladi 
 
Masques de protection : La vente au détail interdite 
En vue de préserver la santé des citoyens et éviter leur contamination par le nouveau Coronavirus, 
la vente en détail des masques de protection est formellement interdite, a souligné le ministère 
dans un communiqué, ajoutant que des mesures juridiques répressives seront prises à l’encontre 
des contrevenants. 
La Nouvelle Tribune 
 
Alerte : Le Maroc interdit la vente en détail des masques de protection, des packs de 10 prévus 
Dans le cadre des mesures visant à approvisionner le marché en masques de protection et lutter 
contre la propagation de la pandémie, les autorités gouvernementales ont invité les unités de 
production à empiler les masques de protection dans des packs de 10 unités. 
Infomédiaire 
 
Interdiction de la vente des masques de protection au détail 
"Afin de préserver la santé des citoyens et de prévenir la transmission, il est strictement interdit 
de vendre des masques de protection au détail dans les commerces", indique le ministère de 
l'Industrie dans un communiqué. 
Médias 24 
 

http://www.mcinet.gov.ma/
https://www.facebook.com/miciengov
https://goo.gl/maps/WCBaA9sLdc12
https://www.bladi.net/maroc-interdiction-vente-detail-masques,67273.html
https://lnt.ma/masques-de-protection-la-vente-au-detail-interdite/
https://www.infomediaire.net/alerte-le-maroc-interdit-la-vente-en-detail-des-masques-de-protection-des-packs-de-10-prevus/
https://www.medias24.com/interdiction-de-la-vente-des-masques-de-protection-en-detail-9332.html
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Maroc: interdiction de la vente en détail des masques de protection 
La vente en détail des masques de protection est interdite, a annoncé, jeudi, le ministère de 
l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique. 
Atlas Info 
 
Masques : interdiction de la vente à l’unité 
C’est une décision qui vise à préserver la santé des citoyens et de prévenir la transmission du 
coronavirus. 
Challenge 
 
Interdiction de la vente en détail des masques de protection 
Dans le cadre des mesures visant à approvisionner le marché en masques de protection et lutter 
contre la propagation de la pandémie, les autorités gouvernementales ont invité les unités de 
production à empiler les masques de protection dans des packs de 10 unités. 
A La Une 
 
Coronavirus/Maroc: Interdiction de la vente au détail des masques de protection 
Dans une communication, le département de Moulay Hafid Elalamy a indiqué qu’ «afin de préserver 
la santé des citoyens et de prévenir la transmission des infections entre eux, il est strictement 
interdit de vendre des masques de protection en plusieurs fois dans les magasins commerciaux», 
soulignant que «les mesures strictes de contention légales seront prises contre quiconque enfreint 
cette procédure». 
Hespress 
 
 
 

http://www.mcinet.gov.ma/
https://www.facebook.com/miciengov
https://goo.gl/maps/WCBaA9sLdc12
https://atlasinfo.fr/maroc-interdiction-de-la-vente-en-detail-des-masques-de-protection.html
https://www.challenge.ma/masques-interdiction-de-la-vente-a-lunite-136685/
https://alaune.ma/blog/2020/04/09/interdiction-de-la-vente-en-detail-des-masques-de-protection-map-express/
https://fr.hespress.com/139089-coronavirus-maroc-interdiction-de-la-vente-au-detail-des-masques-de-protection.html
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Interdiction de la vente en détail des masques de protection 
La vente en détail des masques de protection est interdite, a annoncé, jeudi, le ministère de 
l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique. 
Quid 
 
Interdiction de la vente en détail des masques de protection 
En vue de préserver la santé des citoyens et éviter leur contamination par le nouveau Coronavirus, 
la vente en détail des masques de protection est formellement interdite, a souligné le ministère de 
l’industrie dans un communiqué, ajoutant que des mesures juridiques répressives seront prises à 
l'encontre des contrevenants. 
Maroc.ma 
 
Masques : interdiction de la vente à l’unité 
Le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique vient d’interdire la 
vente à l’unité des masques de protection. 
Télégramme Info 
 
Maroc: interdiction de la vente en détail des masques de protection 
La vente en détail des masques de protection est interdite, a annoncé, jeudi, le ministère de 
l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique. 
La Dépêche 24 
 

 بعد بروز مخاطر انتقال العدوى.. السلطات تمنع توزيع الكمامات بالتقسيط في نقط البيع
 10قامت السلطات الحكومية بتوجيه الوحدات اإلنتاجية من أجل تعبئة الكمامات الواقية في علب تضم 

 وحدات
2M 

http://www.mcinet.gov.ma/
https://www.facebook.com/miciengov
https://goo.gl/maps/WCBaA9sLdc12
http://www.quid.ma/a-la-une/interdiction-de-la-vente-en-detail-des-masques-de-protection
http://www.maroc.ma/fr/actualites/interdiction-de-la-vente-en-detail-des-masques-de-protection
https://telegramme.info/masques-interdiction-de-la-vente-a-lunite-52746.html
https://ladepeche24.com/francais/actualite/maroc-interdiction-de-la-vente-en-detail-des-masques-de-protection/
https://2m.ma/ar/news/بعد-بروز-مخاطر-انتقال-العدوى-السلطات-تمنع-توزيع-الكمامات-بالتقسيط-في-نقط-البيع-20200409/
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وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا  أعلنت

التجاريةبيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت   
في إطار التدابير المتخذة لتزويد األسواق بالكمامات الواقية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، 

 10قامت السلطات الحكومية بتوجيه الوحدات اإلنتاجية من أجل تعبئة الكمامات الواقية في علب تضم 
 وحدات

MAP News 
 

 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
يا بيع أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كل

 الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
MAP Express 

 
 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

المستجد، في إطار التدابير المتخذة لتزويد األسواق بالكمامات الواقية للحد من تفشي فيروس كورونا 
 10في علب تضم  قامت السلطات الحكومية بتوجيه الوحدات اإلنتاجية من أجل تعبئة الكمامات الواقية

 وحدات
MAP Oujda 

 

 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع 

بالمحالت التجارية الكمامات الواقية بالتقسيط  
MAP Errachidia 

 
 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

كليا بيع أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا 
 الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

MAP anti-corona 

http://www.mcinet.gov.ma/
https://www.facebook.com/miciengov
https://goo.gl/maps/WCBaA9sLdc12
http://www.mapnews.ma/ar/actualites/إقتصاد/منع-بيع-الكمامات-الواقية-بالتقسيط-بالمحلات-التجارية
http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/منع-بيع-الكمامات-الواقية-بالتقسيط-بال/الاقتصاد-والمال/
http://www.mapoujda.ma/منع-بيع-الكمامات-الواقية-بالتقسيط-بال/
http://www.maperrachidia.ma/منع-بيع-الكمامات-الواقية-بالتقسيط-بال/
http://mapanticorona.map.ma/ar/node/3179


 
Revue de presse :  

Interdiction de la vente à la pièce des masques de protection 

www.mcinet.gov.ma  |    /miciengov  |    Plan d’accès 

 
 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

منعا كليا بيع  أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع
 الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

MAP Guelmim 
 

 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر 

 الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
MAP Agadir 

 
 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع أعلنت وزارة 
 الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية.

Hespress 
 

المحالت التجاريةعاجل.. المغرب يقرر منع بيع الكمامات بالتقسيط في   
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع 

 الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
ChoufTV 

 
 الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجاريةوزارة الصناعة تمنع بيع 

أوضحت الوزارة، في بالغ لها، أنه حفاظا على صحة المواطنين وللحيلولة دون انتقال العدوى بينهم، 
  يخالف هذا اإلجراء بيع سوف ُتتخذ التدابير القانونية الزجرية الالزمة في حق كل منيمنع منعا كليا 

Le Desk 
 
 

http://www.mcinet.gov.ma/
https://www.facebook.com/miciengov
https://goo.gl/maps/WCBaA9sLdc12
http://www.mapguelmim.ma/منع-بيع-الكمامات-الواقية-بالتقسيط-بال/
https://www.mapagadir.ma/منع-بيع-الكمامات-الواقية-بالتقسيط-بال/
https://www.hespress.com/societe/466968.html
https://www.chouftv.ma/press/236211.html
https://ledesk.ma/arabia/وزارة-الصناعة-تمنع-بيع-الكمامات-الواق/
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 ممنوع بيع الكمامات بالتقسيط ومن يخالف ذلك سيعاقب

في إطار التدابير المتخذة لتزويد األسواق بالكمامات الواقية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، 
 01اإلنتاجية من أجل تعبئة الكمامات الواقية في علب تضم قامت السلطات الحكومية بتوجيه الوحدات 

 وحدات
Alakhbar Press 

 
 وزارة الصناعة تمنع بيع الكمامات بالتقسيط .. وتحذر المخالفين من المتابعة

اته، على أنه "سوف ُتتخذ التدابير القانونية الزجرية الالزمة في حق كل من يخالف هذا وشدد المصدر ذ
 اإلجراء 

Al3omk 
 

السلطات تمنع بيع الكمامات بالتقسيط في المحالت التجارية وعقوبات زجرية في انتظار  عاجل.
 المخالفين

منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط  الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، أنه تقررأعلنت وزارة 
 بالمحالت التجارية

Al Aoual 
 

 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
صاد األخضر والرقمي، يوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقت

 الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية.
Maroc.ma 

 
بالتقسيط وتتوعد المخالفين بالزجرالسلطات تمنع بيع الكمامات الواقية   

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، يوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع 
 الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية.

Hiba Press 

http://www.mcinet.gov.ma/
https://www.facebook.com/miciengov
https://goo.gl/maps/WCBaA9sLdc12
https://www.alakhbar.press.ma/ممنوع-بيع-الكمامات-بالتقسيط-ومن-يخالف-95889.html
https://al3omk.com/521017.html
https://alaoual.com/رئيسية/191823.html
http://www.maroc.ma/ar/منع-بيع-الكمامات-الواقية-بالتقسيط-بالمحلات-التجارية/أخبار
https://ar.hibapress.com/details-222949.html
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مات لن تباع بالتقسيط في المحالت التجارية في المغربقرار جديد…الكما  

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، عن قرار جديد يخص بيع 
 الكمامات في المغرب 

 إطار التدابير المتخذة لتزويد األسواق بالكمامات الواقية للحد من وقالت الوزارة في بالغ لها، إنه في
 10في علب تضم  تفشي فيروس كورونا، قامت بتوجيه الوحدات اإلنتاجية من أجل تعبئة الكمامات

 وحدات
Al Yaoum 24 

 
 حفاظًا على معايير السالمة السلطات تتراجع عن بيع الكمامات للوحدة 

 السلطات سوف ُتتخذ التدابير القانونية الزجرية الالزمة في حق كل من يخالف هذا اإلجراء
Akhbar Time 

 
بالتقسيط بالمحالت التجاريةلسلطات تمنع بيع الكمامات الواقية ا  

حفاظا على صحة المواطنين وللحيلولة دون انتقال العدوى بينهم، يمنع منعا كليا بيع الكمامات الواقية  
 بالتقسيط بالمحالت التجارية

Tanja 24 
 

ات بالتقسيط الحكومة تمنع بيع الكمام  
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي أنه في إطار التدابير المتخذة لتزويد األسواق 

بالكمامات الواقية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، قامت السلطات الحكومية بتوجيه الوحدات 
وحدات 10اإلنتاجية من أجل تعبئة الكمامات الواقية في علب تضم   

Anbae TV 
 

 عاجل: السلطات تمنع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
حفاظا على صحة المواطنين وللحيلولة دون انتقال العدوى بينهم، يمنع منعا كليا بيع الكمامات الواقية  

 بالتقسيط بالمحالت التجارية
Akhbarona 

http://www.mcinet.gov.ma/
https://www.facebook.com/miciengov
https://goo.gl/maps/WCBaA9sLdc12
http://alyaoum24.com/1400889.html
https://akhbartime.com/52596.html
https://tanja24.com/السلطات-تمنع-بيع-الكمامات-الواقية-بال/
anbaetv.ma/الحدث/الحكومة-تمنع-بيع-الكمامات-بالتقسيط/
https://www.akhbarona.com/economy/296322.html
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 وزارة الصناعة والتجارة تمنع بيع الكمامات بالتقسيط وتتوعد المخالفين

بالكمامات الواقية للحد من وأوضحت الوزارة في بالغ لها، أنه في إطار التدابير المتخذة لتزويد األسواق 
ات اإلنتاجية من أجل تعبئة تفشي فيروس كورونا المستجد، قامت السلطات الحكومية بتوجيه الوحد

وحدات 10الكمامات الواقية في علب تضم   
Nafas 

 
 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع 
 الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

وأوضحت الوزارة، في بالغ، أنه “وحفاظا على صحة المواطنين وللحيلولة دون انتقال العدوى بينهم، يمنع 
واقية بالتقسيط بالمحالت التجارية”، مشددة على أنه سوف ُتتخذ التدابير منعا كليا بيع الكمامات ال

 القانونية الزجرية الالزمة في حق كل من يخالف هذا اإلجراء
Aldar 

 
 رسميا .. منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

طنين وللحيلولة دون انتقال العدوى بينهم، يمنع منعا كليا بيع الكمامات الواقية  حفاظا على صحة الموا
 بالتقسيط بالمحالت التجارية القانونية الزجرية الالزمة في حق كل من يخالف هذا اإلجراء

Horizon TV 
 

قية بالتقسيط في المحالت التجاريةالسلطات تمنع بيع الكمامات الوا  
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس بمنع بيع الكمامات الواقية 

بالتقسيط في المحالت التجارية، وذلك في إطار التدابير المتخذة لتزويد األسواق بالكمامات الواقية للحد 
المستجدمن تفشي فيروس كورونا   

Howiya Press 
 
 
 

http://www.mcinet.gov.ma/
https://www.facebook.com/miciengov
https://goo.gl/maps/WCBaA9sLdc12
https://nafas.ma/54941.html
https://aldar.ma/157078.html
https://horizontv.ma/الاولى/76861.html
howiyapress.com/السلطات-تمنع-بيع-الكمامات-الواقية-بال/
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 كورونا: السلطات تمنع بيع الكمامات الوقائية بالتقسيط في المحالت التجارية

 أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع
 الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

Al Mostakbal 
 

 السلطات تمنع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط في المحالت التجارية
 10تعبئة الكمامات الواقية في علب تضم قامت السلطات الحكومية بتوجيه الوحدات اإلنتاجية من أجل 

 وحدات
24 Saa 

 
 المغرب يمنع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط

المستجد، في إطار التدابير المتخذة لتزويد األسواق بالكمامات الواقية للحد من تفشي فيروس كورونا 
 10في علب تضم  قامت السلطات الحكومية بتوجيه الوحدات اإلنتاجية من أجل تعبئة الكمامات الواقية

 وحدات
Ifada 

عاجل ممنوع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط في المحالت التجارية والمخالفين سوف يتخد 
م إجراءات قانونيةضده  

خوفا من انتشار العدوى اذا تم بيع الكمامات بالتقسيط في محالت التجارية أعلنت وزارة الصناعة 
والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي في بالغ لها اليوم الخميس أنه تم منع بيع الكمامات الوقاية في 

 المحالت التجارية بالتقسيط
Horia Press 

 
 وزارة الصناعة تمنع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط في المحالت التجارية

وأكدت الوزارة في بالغ لها، بأنه في إطار التدابير المتخذة لتزويد األسواق بالكمامات الواقية للحد من 
ستجد، قامت السلطات الحكومية بتوجيه الوحدات اإلنتاجية من أجل تعبئة تفشي فيروس “كورونا” الم

وحدات 10الكمامات الواقية في علب تضم   
Noon Press 

 
 

http://www.mcinet.gov.ma/
https://www.facebook.com/miciengov
https://goo.gl/maps/WCBaA9sLdc12
http://almostakbal.ma/كورونا-السلطات-تمنع-بيع-الكمامات-الوق/
https://24saa.ma/السلطات-تمنع-بيع-الكمامات-بالتقسيط-في/
https://ifada.ma/politique/maroc-11154.html
http://horiapress.com/m/news11516.html
https://www.noonpresse.com/وزارة-الصناعة-تمنع-بيع-الكمامات-الواق/
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 المغرب يقرر منع بيع “الكمامات” بالتقسيط في المحالت التجارية
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع 

 الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
Souss 24 

 

التجاريةمنع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت   
حفاظا على صحة المواطنين وللحيلولة دون انتقال العدوى بينهم، يمنع منعا كليا بيع الكمامات الواقية  

 بالتقسيط بالمحالت التجارية
Oujda City 

 

لسلطات المغربية تقرر منع بيع الكمامات بالتقسيطا  
أكدت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، أنه في إطار التدابير المتخذة لتزويد األسواق 

بالكمامات الواقية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، قامت السلطات الحكومية بتوجيه الوحدات 
وحدات 10مامات الواقية في علب تضم ة الكاإلنتاجية من أجل تعبئ  

Mamlaka Press 
 

 وزارة الصناعة تمنع ببع الكمامات بالتقسيط في المحالت التجارية
الزجرية الالزمة في حق كل من يخالف هذا اإلجراءأوضحت الوزارة أنه سوف ُتتخذ التدابير القانونية   

News Press 
 

 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
س، أنه يمنع منعا كليا بيع أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخمي

 الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
Cawalisse 

 
 الوزارة تمنع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع أعلنت وزارة الصناعة والتجارة 
 الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

Alayam24 

http://www.mcinet.gov.ma/
https://www.facebook.com/miciengov
https://goo.gl/maps/WCBaA9sLdc12
https://www.souss24.com/405221.html
https://www.oujdacity.net/national-article-135888-ar/منع-بيع-الكمامات-الواقية-بالتقسيط-بال.html
https://www.mamlakapress.com/السلطات-المغربية-تقرر-منع-بيع-الكماما/
https://www.newspress.ma/وزارة-الصناعة-تمنع-بيع-الكمامات-بالتق/
https://cawalisse.com/منع-بيع-الكمامات-الواقية-بالتقسيط-بال/
https://www.alayam24.com/articles-261278.html
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 قرار جديد الكمامات لن تباع بالتقسيط في المحالت التجارية في المغرب

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، عن قرار جديد يخص بيع  أعلنت وزارة
 الكمامات في المغرب 

Nabd 24 
 

 ممنوع بيع الكمامات بالتقسيط ومن يخالف ذلك سيعاقب
المستجد،  في إطار التدابير المتخذة لتزويد األسواق بالكمامات الواقية للحد من تفشي فيروس كورونا

 10في علب تضم  قامت السلطات الحكومية بتوجيه الوحدات اإلنتاجية من أجل تعبئة الكمامات الواقية
 وحدات.

Tele Maroc TV 
 

المخالفين عاجل..منع بيع الكمامات بالتقسيط في المحالت التجارية وعقوبات زجرية في انتظار 
بالغ وزاري /  

منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط  أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، أنه تقرر
 بالمحالت التجارية

” بنسخة منه، بأنه في إطار التدابير المتخذة لتزويد األسواق 24وأفادت الوزارة غي بالغ لها، توصل “جديد
الواقية للحد من تفشي فيروس “كورونا” المستجد، قامت السلطات الحكومية بتوجيه بالكمامات 

وحدات 10الوحدات اإلنتاجية من أجل تعبئة الكمامات الواقية في علب تضم   
Jadid 24 

 
التقسيط في المحالت التجاريةممنوع بيع الكمامات ب  

وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع  أعلنت
 الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

Télégramme 
 
 

http://www.mcinet.gov.ma/
https://www.facebook.com/miciengov
https://goo.gl/maps/WCBaA9sLdc12
https://nabd.com/s/71287179-c0d672/قرار-جديد-الكمامات-لن-تباع-بالتقسيط-في-المحلات-التجارية-في-المغرب
https://www.telemaroc.tv/jt/18627
https://jadid24.com/2020/04/عاجل-منع-بيع-الكمامات-بالتقسيط-في-المح/
https://ar.telegramme.info/58439.html
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لمغرب يمنع بيع الكمامات بالتقسيط في المحالت التجارية خوفًا من انتقال كورونا بين ا

 المواطنين 
حفاظا على صحة المواطنين وللحيلولة دون انتقال العدوى بينهم، يمنع منعا كليا بيع الكمامات الواقية  

يط بالمحالت التجاريةبالتقس  
Rue 20 

 
 منع بيع الكمامات بالتقسيط في المحالت التجارية وعقوبات تنتظر المخالفين

منعا كليا بيع قررت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع 
 الكمامات الواقية بالتقسيط في المحالت التجارية

Aljarida 24 
 

 السلطات تمنع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط 
رونا المستجد، في إطار التدابير المتخذة لتزويد األسواق بالكمامات الواقية للحد من تفشي فيروس كو

 10لب تضم قامت السلطات الحكومية بتوجيه الوحدات اإلنتاجية من أجل تعبئة الكمامات الواقية في ع
 وحدات

Almasdare 
 

التجارية المحالت في بالتقسيط الكمامات بيع تمنع السلطات المخالفين.. انتظار في عقوبات  
 كليا” “منعا يمنع أنه أبريل(، 9) الخميس اليوم والرقمي، األخضر واالقتصاد والتجارة الصناعة وزارة أعلنت

الكمامات بيع  
التجارية. المحالت في بالتقسيط الواقية  
Kifache 

 
 
 
 

http://www.mcinet.gov.ma/
https://www.facebook.com/miciengov
https://goo.gl/maps/WCBaA9sLdc12
https://rue20.com/المغرب-يمنع-بيع-الكمامات-في-المحلات-ال/
http://www.aljarida24.ma/p/actualites/75433/
https://almasdare.com/السلطات-تمنع-بيع-الكمامات-الواقية-بال/
https://kifache.com/439170/
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 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

في إطار التدابير المتخذة لتزويد األسواق بالكمامات الواقية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، 
 10ة بتوجيه الوحدات اإلنتاجية من أجل تعبئة الكمامات الواقية في علب تضم قامت السلطات الحكومي

 وحدات
Menara 

 
 رسميا.. منع بيع الكمامات بالتقسيط في المحالت التجارية بالمغرب

المتخذة لتزويد األسواق بالكمامات الواقية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، في إطار التدابير 
 10قامت السلطات الحكومية بتوجيه الوحدات اإلنتاجية من أجل تعبئة الكمامات الواقية في علب تضم 

.وحدات  
Le Site Info 

 
الكمامات بالتقسيط في المحالت التجاريةمنع بيع   

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع 
 الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

Andalus Press 
 

 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
حفاظا على صحة المواطنين وللحيلولة دون انتقال العدوى بينهم، يمنع منعا كليا بيع الكمامات الواقية  

لمحالت التجاريةبالتقسيط با  
Almountakhad 

 
 وزارة.. منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع 
بالتقسيط بالمحالت التجارية الكمامات الواقية  

Jihat News 

http://www.mcinet.gov.ma/
https://www.facebook.com/miciengov
https://goo.gl/maps/WCBaA9sLdc12
https://www.menara.ma/article/وزارة-الصناعة-والتجارة-والاقتصاد-الأ
https://ar.lesiteinfo.com/maroc/351253.html
https://www.andaluspress.com/منع-بيع-الكمامات-بالتقسيط-في-المحلات-ا/
https://www.almountakhab.com/node/1129439
http://www.jihatnews.ma/societe/10478.html
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 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع الكمامات 
 .الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

Daba Press 
 

 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية 
الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي واألخضر، عن قرار بيع الكمامات الطبية بالتقسيط في   وزارة تراجعت

 المحالت التجارية
Lakome 

 
 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

ألخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد ا
 الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

Zagora News 
 

 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
عة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع أعلنت وزارة الصنا

 الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
Respress 

 
 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

حفاظا على صحة المواطنين وللحيلولة دون انتقال العدوى بينهم، يمنع منعا كليا بيع الكمامات الواقية  
 بالتقسيط بالمحالت التجارية

Assahifa 
 
 

http://www.mcinet.gov.ma/
https://www.facebook.com/miciengov
https://goo.gl/maps/WCBaA9sLdc12
https://dabapress.com/50800/
https://lakome2.com/آخر-الأخبار/172460
https://zagoranews.com/منع-بيع-الكمامات-الواقية-بالتقسيط-بال/
respress.ma/منع-بيع-الكمامات-الواقية-بالتقسيط-بال/
https://www.assahifa.com/منع-بيع-الكمامات-الواقية-بالتقسيط-بال/
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لتجاريةمنع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت ا  

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع 
 الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

Champs Post 
 

بالمحالت التجاريةمنع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط   
في إطار التدابير المتخذة لتزويد األسواق بالكمامات الواقية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، 

 10قامت السلطات الحكومية بتوجيه الوحدات اإلنتاجية من أجل تعبئة الكمامات الواقية في علب تضم 
 .وحدات

Abbir 
 

 وزارة الصناعة تمنع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت 
قررت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت 

 التجارية
Anwar Press 

 
 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية بالمغرب

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع 
التجاريةالكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت  . 

Marrakech Alaan 
 

 بالغ: منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
حفاظا على صحة المواطنين وللحيلولة دون انتقال العدوى بينهم، يمنع منعا كليا بيع الكمامات الواقية  

الت التجاريةبالتقسيط بالمح  
Bayane Marrakech 

 

http://www.mcinet.gov.ma/
https://www.facebook.com/miciengov
https://goo.gl/maps/WCBaA9sLdc12
https://chamspost.com/society/39645/
https://aabbir.com/منع-بيع-الكمامات-الواقية-بالتقسيط-بال/
http://anwarpress.com/94754.html
https://www.marrakechalaan.com/article-303210
https://bayanemarrakech.com/بلاغ-منع-بيع-الكمامات-الواقية-بالتقسي/
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 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية )بالغ( 

منعا كليا بيع أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع 
 .الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

Bila Koyoud 
 

 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
لتزويد األسواق بالكمامات الواقية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، في إطار التدابير المتخذة 

 10قامت السلطات الحكومية بتوجيه الوحدات اإلنتاجية من أجل تعبئة الكمامات الواقية في علب تضم 
 .وحدات

Al Intifada 
 

 منع بيع الكمامات بالتقسيط بالمحالت التجارية
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع 

 الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
Mobachir 

 
 وزارة موالي حفيظ العلمي تمنع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

منعا ، أنه يمنع 2020أبريل  9أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس 
 .كليا بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

Anfas Press 
 

 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
يوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، ال

 .الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
Kech 365 

 

http://www.mcinet.gov.ma/
https://www.facebook.com/miciengov
https://goo.gl/maps/WCBaA9sLdc12
https://www.bilakoyoud.com/index.php/2020-04-06-22-57-46/11832-2020-04-09-16-55-26
https://al-intifada.com/منع-بيع-الكمامات-الواقية-بالتقسيط-بال/
https://mobachir.ma/منع-بيع-الكمامات-بالتقسيط-بالمحلات-ال/
https://anfaspress.com/news/voir/63888-2020-04-09-06-09-06
http://www.kech365.com/منع-بيع-الكمامات-الواقية-بالتقسيط-بال
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 وزارة الصناعة تمنع منع الكمامات بالتقسيط في المحالت التجارية

والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، إنه يمنع منعا كليا بيع الكمامات الواقية قالت وزارة الصناعة 
 .بالتقسيط بالمحالت التجارية، حفاظا على صحة المواطنين وللحيلولة دون انتقال العدوى بينهم

Rabat Today 
 

بين الكمامات الواقية بالتقسيط منع   
حفاظا على صحة المواطنين وللحيلولة دون إنتقال العدوى بينهم، يمنع منعا كليا بيع الكمامات الواقية  

 بالتقسيط بالمحالت التجارية
Télé Plus 

 
الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجاريةمنع بيع   

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع 
 .الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

Klamkom 
ة بالتقسيط بالمحالت التجاريةمنع بيع الكمامات الواقي  

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع 
 الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

Marrakech Post 
 

 عــاجل.. منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع 

اريةالكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التج . 
Le12 

 
 
 

http://www.mcinet.gov.ma/
https://www.facebook.com/miciengov
https://goo.gl/maps/WCBaA9sLdc12
https://rabattoday.ma/وزارة-الصناعة-تمنع-منع-الكمامات-بالتق/
https://teleplus.ma/منع-بين-الكمامات-الواقية-بالتقسيط/
http://klamkom.com/?p=81863
http://marrakechpost.com/?p=56298
https://le12.ma/article/101348/
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..منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية19خشية انتقال كوفيد  

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع 
الت التجاريةالكمامات الواقية بالتقسيط بالمح . 

Tiznit 24 
 

 منع بيع الكمامات بالتقسيط بالمحالت التجارية
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع 

التجاريةالكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت  . 
Hakaik 24 

 
 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

في إطار التدابير المتخذة لتزويد األسواق بالكمامات الواقية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، 
 10في علب تضم جية من أجل تعبئة الكمامات الواقية قامت السلطات الحكومية بتوجيه الوحدات اإلنتا

 .وحدات
Achtari 24 

 
 بعد بروز مخاطر انتقال العدوى.. السلطات تمنع توزيع الكمامات بالتقسيط في نقط البيع

المواطنين وللحيلولة دون انتقال العدوى بينهم، بالغ وزارة العلمي، أوضح، أنه » وحفاظا على صحة 
تجارية «، مشددة على أنه سوف ت تخذ يمنع منعا كليا بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت ال

 .التدابير القانونية الزجرية الالزمة في حق كل من يخالف هذا اإلجراء
Casa 24 

 
 منع بيع الكمامات بالتقسيط في المحالت التجارية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، عن قرار جديد يخص بيع 
 الكمامات في المغرب 

El Hadath 24 

http://www.mcinet.gov.ma/
https://www.facebook.com/miciengov
https://goo.gl/maps/WCBaA9sLdc12
https://tiznit24.com/?p=138965
http://hakaik24.com/79654.html
https://achtari24.com/21247.html
http://www.casa24.ma/societe/26297.html
https://www.elhadat24.com/?p=106261
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 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

وحفاظا على صحة المواطنين وللحيلولة دون انتقال العدوى بينهم، يمنع منعا كليا بيع الكمامات 
 الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

Assabah 24 
 

 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع 

بالمحالت التجاريةالكمامات الواقية بالتقسيط  . 
Maghrib Online 

 
 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

يمنع منعا كليا بيع أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه 
 .الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

Khabar Maroc 
 

 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع أعلنت 

 .الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
Al Mamlaka 

 
 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

لتدابير المتخذة لتزويد األسواق بالكمامات الواقية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، في إطار ا
 10قامت السلطات الحكومية بتوجيه الوحدات اإلنتاجية من أجل تعبئة الكمامات الواقية في علب تضم 

 .وحدات
Anmon 

 

http://www.mcinet.gov.ma/
https://www.facebook.com/miciengov
https://goo.gl/maps/WCBaA9sLdc12
assabah24.ma/منع-بيع-الكمامات-الواقية-بالتقسيط-بال/
https://maghrib.online/ar/2020/04/09/منع-بيع-الكمامات-الواقية-بالتقسيط-بال/
http://khabarmaroc.com/news/get_news/6164012/منع-بيع-الكمامات-الواقية-بالتقسيط-بالمحلات-التجارية
https://www.almamlaka.ma/25290.html
https://anmon.ma/منع-بيع-الكمامات-الواقية-بالتقسيط-بال/
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 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع 
 .الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

Alaraby Media 
 

 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع 

 .الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
Nabaa 24 

 
 عاجل..منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط )بالغ( 

في إطار التدابير المتخذة لتزويد األسواق بالكمامات الواقية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، 
 10بتوجيه الوحدات اإلنتاجية من أجل تعبئة الكمامات الواقية في علب تضم قامت السلطات الحكومية 

 وحدات
Al Hadath Press 

 
 عاجل… وزارة التجارة تمنع بيع الكمامات بالتقسيط في المحالت التجارية

قررت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم  الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع 
 .الكمامات الواقية بالتقسيط في المحالت التجارية

Maroc News 
 

 بيع الكمامات بالتقسيط ممنوع 
في إطار بدء تزويد مختلف جهات المملكة بالكمامات، قامت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر  
والرقمي، بتوجيه الوحدات اإلنتاجية من أجل تعبئة الكمامات الواقية في علب تضم 10 وحدات، وقررت 

 منع بيعها بالتقسيط
Al Hayat Alyaoumia 

http://www.mcinet.gov.ma/
https://www.facebook.com/miciengov
https://goo.gl/maps/WCBaA9sLdc12
https://alaraby-media.net/منع-بيع-الكمامات-الواقية-بالتقسيط-بال/
nabaa24.ma/2020/04/09/منع-بيع-الكمامات-الواقية-بالتقسيط-بال/
https://alhadathpress.com/عاجل-منع-بيع-الكمامات-الواقية-بالتقسي/
https://marocnews.ma/عاجل-وزارة-التجارة-تمنع-منع-بيع-الكما/
https://alhayatalyaoumia.ma/بيع-الكمامات-بالتقسيط-ممنوع/
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 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد    
 بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

Atlasbinfo 
 

 المغرب… منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع أعلنت وزارة 

 الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية
Media 7 

 
 منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع أعلنت وزارة الصناعة  
 الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحالت التجارية

Jadid Info 
 

 قرار جديد وصارم بخصوص بيع الكمامات في المحالت التجارية في المغرب
أبريل  08أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، في بالغ جديد صادر اليوم الخميس 

 الجاري، عن قرار جديد يخص بيع الكمامات في المغرب 
Agadir 24 

 
 

 

http://www.mcinet.gov.ma/
https://www.facebook.com/miciengov
https://goo.gl/maps/WCBaA9sLdc12
https://www.atlasabinfo.com/2020/04/825.html
https://media7.ma/maroc/8734.html
https://jadidinfo.com/article-21078.html
https://agadir24.info/قرار-جديد-وصارم-بخصوص-بيع-الكمامات-في-ا/

