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نصوص عامة
ظهيرشريف رقم  1.14.85صادرفي  12من رجب  12( 1435ماي )2014
بتنفيذ القانون رقم  136.12املوافق بموجبه على اتفاقية 
الجرائم املعلوماتية ،املوقعة ببودابست في  23نوفمبر 2001
وعلى البروتوكول اإلضافي لهذه االتفاقية ،املوقع بستراسبورغ
في  28يناير.2003

ظهيرشريف رقم  1.14.86صادرفي  12من رجب  12( 1435ماي )2014
بتنفيذ القانون رقم  147.12املوافق بموجبه على االتفاقية 
بشأن العالقات الشخصية للطفل (مجلس أوروبا) ،املوقعة 
بستراسبورغ في  15ماي .2003
ّ
الحمد لل وحده،

ّ
الحمد لل وحده،
الطابع الشريف بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة الثانية)
منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  136.12املوافق بموجبه على اتفاقية الجرائم املعلوماتية،
املوقعة ببودابست في  23نوفمبر  2001وعلى البروتوكول اإلضافي لهذه
االتفاقية ،املوقع بستراسبورغ في  28يناير  ،2003كما وافق عليه
مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بالرباط في  12من رجب  12( 1435ماي .)2014
وقعه بالعطف :

الطابع الشريف بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة الثانية)
منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،القانون
رقم  147.12املوافق بموجبه على االتفاقية بشأن العالقات الشخصية
للطفل (مجلس أوروبا) ،املوقعة بستراسبورغ في  15ماي  ،2003كما
وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بالرباط في  12من رجب  12( 1435ماي .)2014
وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

رئيس الحكومة،

اإلمضاء :عبد اإلله ابن كيران.

اإلمضاء :عبد اإلله ابن كيران.

*
*

*

قانون رقم  136.12يوافق بموجبه
على اتفاقية الجرائم املعلوماتية ،املوقعة ببودابست
في  23نوفمبر 2001وعلى البروتوكول اإلضافي لهذه االتفاقية،
املوقع بستراسبورغ في  28يناير.2003
مادة فريدة
يوافق على اتفاقية الجرائم املعلوماتية ،املوقعة ببودابست في
 23نوفمبر  2001وعلى البروتوكول اإلضافي لهذه االتفاقية ،املوقع
بستراسبورغ في  28يناير .2003

*
*

*

قانون رقم  147.12يوافق بموجبه
على االتفاقية بشأن العالقات الشخصية للطفل (مجلس أوروبا)،
املوقعة بستراسبورغ في  15ماي .2003
مادة فريدة
يوافق على االتفاقية بشأن العالقات الشخصية للطفل (مجلس
أوروبا) ،املوقعة بستراسبورغ في  15ماي .2003
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الجريدة الرسمية

ظهيرشريف رقم  1.14.87صادرفي  12من رجب  12( 1435ماي )2014
بتنفيذ القانون رقم  148.12املوافق بموجبه على اتفاقية 
مجلس أوروبا حول حماية األطفال من االستغالل واالعتداء
الجن�سي ،املوقعة بالنزاروت في  25أكتوبر.2007
ّ
الحمد لل وحده،
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ظهيرشريف رقم  1.14.88صادرفي  12من رجب  12( 1435ماي )2014
بتنفيذ القانون رقم  29.13املوافق بموجبه على معاهدة
بيجين بشأن األداء السمعي البصري ،املعتمدة من قبل الدول
األعضاء في املنظمة العاملية للملكية الفكرية  خالل املؤتمر
الدبلوما�سي املنعقد ببكين من  20إلى  26يونيو .2012
ّ
الحمد لل وحده،

الطابع الشريف بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)

الطابع الشريف بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة الثانية)
منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  148.12املوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا حول
حماية األطفال من االستغالل واالعتداء الجن�سي ،املوقعة بالنزاروت في
 25أكتوبر  ،2007كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بالرباط في  12من رجب  12( 1435ماي ,)2014

بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة الثانية)
منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  29.13املوافق بموجبه على معاهدة بيجين بشأن األداء
السمعي البصري ،املعتمدة من قبل الدول األعضاء في املنظمة العاملية
للملكية الفكرية خالل املؤتمر الدبلوما�سي املنعقد ببكين من  20إلى
 26يونيو  ،2012كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بالرباط في  12من رجب  12( 1435ماي ,)2014
وقعه بالعطف :

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

رئيس الحكومة،

اإلمضاء :عبد اإلله ابن كيران.

اإلمضاء :عبد اإلله ابن كيران.

*
*

*
*

قانون رقم 148.12
يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية األطفال من
االستغالل واالعتداء الجن�سي ،املوقعة بالنزاروت
في  25أكتوبر.2007
مادة فريدة
يوافق على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية األطفال من
االستغالل واالعتداء الجن�سي ،املوقعة بالنزاروت في  25أكتوبر .2007

*

*

قانون رقم 29.13
يوافق بموجبه على معاهدة بيجين بشأن األداء السمعي البصري،
املعتمدة من قبل الدول األعضاء في املنظمة العاملية للملكية 
الفكرية خالل املؤتمر الدبلوما�سي املنعقد ببكين
من  20إلى  26يونيو 2012
مادة فريدة
يوافق على معاهدة بيجين بشأن األداء السمعي البصري ،املعتمدة
من قبل الدول األعضاء في املنظمة العاملية للملكية الفكرية خالل
املؤتمر الدبلوما�سي املنعقد ببكين من  20إلى  26يونيو .2012

الجريدة الرسمية
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ظهيرشريف رقم  1.14.89صادرفي     12من رجب  12( 1435ماي  )2014
بتنفيذ القانون رقم  56.13املوافق بموجبه على اتفاقية 
املساعدة القانونية املتبادلة  في امليدان الجنائي ،املوقعة 
بلندن في  15أبريل  2013بين اململكة املغربية واململكة املتحدة
لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
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ظهيرشريف  رقم  1.14.90صادر     في     12من   رجب  12( 1435ماي  )2014
بتنفيذ القانون رقم  64.13املوافق بموجبه على املعاهدة
املنقحة  إلنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)،
املوقعة بأنجمينا في  16فبراير.2013
ّ
الحمد لل وحده،

ّ
الحمد لل وحده،

الطابع الشريف بداخله :

الطابع الشريف بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة الثانية)
منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة الثانية)
منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،القانون
رقم  56.13املوافق بموجبه على اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة في
امليدان الجنائي ،املوقعة بلندن في  15أبريل  2013بين اململكة املغربية
واململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ،كما وافق عليه
مجلس النواب ومجلس املستشارين.

 16فبراير  ،2013كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بالرباط في  12من رجب  12( 1435ماي .)2014

وحرر بالرباط في  12من رجب  12( 1435ماي ,)2014

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  64.13املوافق بموجبه على املعاهدة املنقحة إلنشاء
تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) ،املوقعة بأنجمينا في

وقعه بالعطف :

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

رئيس الحكومة،

اإلمضاء :عبد اإلله ابن كيران.

اإلمضاء :عبد اإلله ابن كيران.

*

*
*

*

قانون رقم 56.13
يوافق بموجبه على اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة في امليدان
الجنائي ،املوقعة بلندن في  15أبريل  2013بين اململكة املغربية 
واململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
مادة فريدة
يوافق على اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة في امليدان الجنائي،
املوقعة بلندن في  15أبريل  2013بين اململكة املغربية واململكة املتحدة
لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

*

*

قانون رقم 64.13
يوافق بموجبه على املعاهدة املنقحة إلنشاء تجمع
دول الساحل والصحراء (س.ص) ،املوقعة بأنجمينا
في  16فبراير.2013
مادة فريدة
يوافق على املعاهدة املنقحة إلنشاء تجمع دول الساحل والصحراء
(س.ص) ،املوقعة بأنجمينا في  16فبراير .2013
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الجريدة الرسمية

ظهيرشريف رقم  1.14.91صادرفي  12من رجب  12( 1435ماي )2014
بتنفيذ القانون رقم  98.13املوافق بموجبه على النظام
األسا�سي لالتحاد العربي للمحميات الطبيعية ،املوافق عليه
من طرف مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري 
بالقاهرة في  10مارس .2012
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قرار لرئيس الحكومة رقم   3.208.14صادر في  29من رجب 1435
( 29ماي  )2014بتتميم القرار رقم  3.01.14الصادر في  13من
ربيع األول  15( 1435يناير  )2014بإحداث نظام للمقايسة 
ألسعار بعض املحروقات السائلة.
رئيس الحكومة،

ّ
الحمد لل وحده،
الطابع الشريف بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا  ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور و ال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة الثانية)
منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  98.13املوافق بموجبه على النظام األسا�سي لالتحاد
العربي للمحميات الطبيعية ،املوافق عليه من طرف مجلس جامعة
الدول العربية على املستوى الوزاري بالقاهرة في  10مارس  ،2012كما
وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بالرباط في  12من رجب  12( 1435ماي ,)2014
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،

وبعد استطالع رأي لجنة األسعار املشتركة بين الوزارات،
قرر ما يلي:
املادة األولى
تتمم على النحو التالي أحكام املواد  1و 2و 3من القرار املشار إليه
أعاله رقم  3.01.14الصادر في  13من ربيع األول  15( 1435يناير :)2014
«املادة  - .1تحدد األسعار القصوى التي يشترى بها الوقود املمتاز
«والغازوال و الفيول وال رقم  2والفيول الخاص في اليوم األول
«»..............................................................................................................
(الباقي ال تغيير فيه).
«املادة  - .2تحسب األسعار األساسية ..............................
«املرفق بهذا القرار.
«تحسب وفق الكيفيات املحددة في الفقرة األولى أعاله األسعار
«األساسية القصوى لبيع الفيول الخاص والفيول وال رقم 2
«املخصصين إلنتاج الطاقة الكهربائية».

اإلمضاء :عبد اإلله ابن كيران.

*

بعد االطالع على قرار رئيس الحكومة رقم  3.01.14الصادر في 13
من ربيع األول  15( 1435يناير  )2014بإحداث نظام للمقايسة ألسعار
بعض املحروقات السائلة ؛

*

*

قانون رقم 98.13
يوافق بموجبه على النظام األسا�سي لالتحاد
 العربي للمحميات الطبيعية،
املوافق عليه من طرف مجلس جامعة الدول العربية 
على املستوى الوزاري بالقاهرة  في  10مارس .2012

«املادة  - .3يحدث على النحو التالي نظام ملقايسة أسعار الوقود املمتاز
«والغازوال والفيول وال رقم  2وكذا أسعار الفيول الخاص والفيول وال
«رقم  2املخصصين إلنتاج الطاقة الكهربائية مع السوق العاملية :
«بالنسبة للغازوال :
«....................................................................................................
«....................................................................................................
«..........................................................................................

مادة فريدة

«بالنسبة للوقود املمتازوالفيول وال رقم  2والفيول الخاص :

يوافق على النظام األسا�سي لالتحاد العربي للمحميات الطبيعية،
املوافق عليه من طرف مجلس جامعة الدول العربية على املستوى
الوزاري بالقاهرة في  10مارس .2012

«تتم مراجعة األسعار األساسية القصوى التي يباع بها الوقود
«املمتاز .....................................................................................................
«................................................................................................................
«............................................السلطة الحكومية املكلفة بالطاقة.

الجريدة الرسمية
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املادة الثالثة

«تراجع وتبلغ وفق الكيفيات املحددة في الفقرة السابقة أعاله
«األسعار األساسية القصوى التي يباع بها الفيول الخاص والفيول وال
يسند تنفيذ هذا القرار ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى كل
«رقم  2املخصصين إلنتاج الطاقة الكهربائية».
من وزير االقتصاد واملالية ووزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة والوزير
املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون العامة والحكامة كل فيما
املادة الثانية
ينسخ امللحق رقم  1املرفق بالقرار السالف الذكر رقم  3.01.14يخصه.

الصادر في  13من ربيع األول  15( 1435يناير  )2014ويعوض بامللحق
املرفق بهذا القرار.

وحرر بالرباط في  29من رجب  29( 1435ماي )2014
اإلمضاء  :عبد اإلله ابن كيران

*

* *
«امللحق رقم 1
«بنية األسعار التي يشترى بها الوقود املمتازوالغازوال والفيول وال رقم  2والفيول الخاص
الفيول الخاص
الفيول وال رقم 2
الغازوال
الوقود الممتاز
 -1سعر  FOBبالدوالر للطن

أسعار السوق الدولية (أ)

 -2الشحن بالدوالر للطن (ب)

يحدد حسب ما هو مشار إليه في ب أسفله

 -3رسوم مينائية
 -4مصاريف المقاربة
•المتغير بالدرهم للطن
•الثابت بالدرهم للطن
 -5رسم شبه ضريبي
 -6أجرة التخزين بالدرهم للطن
 -7سعر الشراء دون احتساب
الرسوم بالدرهم للطن
(أ) أسعار املنتجات السائلة :

حسب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل

16,60
150

الوقود املمتازcotations CIFNWE/ Basis ARA premium gaso�: :
line 10 ppm
الغازوال cotations CIFNWE/ Basis ARA diesel 10 ppm NWE :
الفيول و ال رقم cotations CIFNWE/ Basis ARA fuel oil 3,5% : 2
الفيول الخاص cotations FOB NWE straight run 0,5 – 0,7% :

 % 1,8من ()1+2
16,60
16,60
 % 0,25من ()1+2+3
110
150

16,60
110

المجموع من  1إلى 6
(ب) يتم تحديد سعر الشحن كل ستة أشهر بناء على أسعار
 AFRA (Average Freight Rate Assessments)sبالنسبة إلى وجهة
روتردام-املحمدية وفقا للمقرر املشترك للوزير املكلف بالطاقة والوزير
املكلف بالشؤون العامة.
سعر الدوالر:

•الخمسة عشر يوما األولى من الشهر  : Mاملعدل الحسابي
ألسعار CIFNWE/ Basis ARA (Publication PLATTS
 )Oil GRAMالذي يبتدئ من  13من الشهر  M-1وينتهي
في  27من الشهر M-1؛

الذي يبتدئ من 13من الشهر M-1و ينتهي في 27من الشهر M-1؛

•الخمسة عشر يوما الثانية من الشهر : M

•الخمسة عشر يوما الثانية من الشهر  : Mاملعدل

املعدل الحسابي ألسعار CIFNWE/ Basis ARA
( )Publication PLATTS Oil GRAMالذي يبتدئ من  28من
الشهر M-1وينتهي في12من الشهر.M

• الخمسة عشر يوما األولى من الشهر  : Mاملعدل
الحسابي

الحسابي

ألسعار

ألسعار

البيع

البيع

الرسمية

الرسمية

لبنك

لبنك

املغرب

املغرب

الذي يبتدئ من  28من الشهر  M-1و ينتهي في  12من الشهر .M
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الجريدة الرسمية
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قرار للوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون العامة 

 -تحذف منتجات التبغ املصنع املبينة في الجدول رقم  2امللحق

والحكامة  رقم  1977.14صادر في  28من رجب  1435

بهذا القرار من قائمة منتجات التبغ املصنع املصادق على أسعار

( 28ماي   )2014بتغيير وتتميم القرار رقم  771.13بتاريخ

بيعها للعموم املشار إليها أعاله.

 18من ربيع اآلخر( 1434فاتح مارس  )2013املتعلق باملصادقة 
على أسعاربيع التبغ املصنع للعموم.
الوزيراملنتدبلدىرئيسالحكومةاملكلفبالشؤونالعامةوالحكامة،

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  28من رجب  28( 1435ماي .)2014

بناء على املرسوم رقم  2.13.836الصادر في  9محرم 1435

اإلمضاء  :محمد الوفا

*

( 13نوفمبر  )2013بتفويض بعض االختصاصات والسلط إلى الوزير

* *

املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون العامة والحكامة؛
وبعد االطالع على قرار الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف
بالشؤون العامة والحكامة رقم  771.13الصادر في  18من ربيع اآلخر 1434
(فاتح مارس  )2013املتعلق باملصادقة على أسعار بيع التبغ املصنع
للعموم ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة املكلفة باملصادقة على أسعار منتوجات
التبغ املصنع،
قرر ما يلي :

ملحق رقم 1
الئحة منتوجات التبغ املضافة إلى قائمة أسعاربيع منتوجات التبغ املصنع للعموم
ابتداء من فاتح  يونيو 2014
الثمن بالدرهم

النوع
التبغ في أكياس
وي ـن ـس ـتــون اوري ـج ـي ـنــال ( 12,5غ)
وي ـن ـس ـت ــون اوريـ ـجـ ـيـ ـن ــال ( 15غ)

22,50
27

السيكاريو (العلبة)
م ـي ـه ــاري ــس س ــوي ــت اوري ـ ـ ــون 10 -
ميهاريس فيلتر سويت اوريون 10 -

55
60

املادة األولى

***
ملحق رقم 2

ابتداء من فاتح يونيو : 2014
 -تضاف منتجات التبغ املصنع الواردة في الجدول رقم  1امللحق

الئحة منتوجات التبغ املصنع املحذوفة من قائمة أسعاربيع منتوجات التبغ املصنع
للعموم ،ابتداء من فاتح  يونيو 2014

بهذا القرار إلى قائمة منتجات التبغ املصنع املصادق على أسعار
بيعها للعموم امللحقة بالقرار املشار إليه أعاله رقم 771.13
الصادر في  18من ربيع اآلخر ( 1434فاتح مارس  )2013؛

النوع
السجـ ــائر الشقراء (العلبة)
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت (ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع األن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواع)

ثمن النسخة بمقر املطبعة الرسمية  10 :دراهم
ثمن النسخة لدى املودعين املعتمدين  12 :درهما
تطبيق الفقرة األخي ـ ــرة م ــن امل ـ ــادة الثـ ــانيـ ــة م ـ ــن ق ـ ـرار األم ـ ـي ـ ــن الع ـ ـ ــام للحـ ـكـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــة رقـ ـ ــم 2918.95
الص ـ ـ ــادر في  8شعبان  30( 1416ديسمبر )1995

الثمن بالدرهم
32

