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تدرج في النشرة العامة القوانين والنصوص التنظيمية ونصوص األوفاق الدولية املوضوعة باللغة العربية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين
أو النصوص التنظيمية الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية
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الجامعات.
صفحة

مواد الهيدروكاربور  -.االستيراد والتصدير والتكرير والتكفل
بالتكرير والتعبئة واالدخار والتوزيع.
ظهير شريف رقم  1.16.23صادر في  22من جمادى األولى 1437
( 2مارس  )2016بتنفيذ القانون رقم  67.15القا�ضي بتغيير وتتميم
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.72.255بتاريخ  18من محرم 1393
( 22فبراير  )1973املتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها
وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها .........................
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حقوق املؤلف والحقوق املجاورة.
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اتفاقية بشأنظروف العملفي الفنادقواملطاعمواملنشآت املماثلة.
ظهير شريف رقم  1.16.26صادر في  22من جمادى األولى 1437
( 2مارس  )2016بتنفيذ القانون رقم  56.15املوافق بموجبه على
االتفاقية رقم  172بشأن ظروف العمل في الفنادق واملطاعم واملنشآت
املماثلة ،1991 ،املعتمدة من قبل املؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية
في دورته الثامنة والسبعين بجنيف في  25يونيو .......................... 1991

ظهيرشريف رقم  1.16.37صادرفي  22من جمادى األولى  2( 1437مارس )2016
بتنفيذ القانون رقم  45.15بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.00.199بتاريخ  15من صفر 1421
( 19ماي  )2000والظهيرالشريف بمثابة قانون رقم  1.75.398الصادرفي
 10شوال  16( 1395أكتوبر  )1975املتعلق بإحداث الجامعات وبسن
أحكام خاصة ...........................................................................................
مرسوم رقم  2.15.646صادر في  6جمادى األولى  15( 1437فبراير )2016
بتطبيق أحكام املواد  5.59و  7.59و  8.59من القانون رقم  2.00املتعلق
بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة.......................................................... .
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السالمة الصحية للمنتجات الغذائية.
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مرسوم رقم  2.15.306صادر في  6جمادى األولى  15(1437فبراير )2016
يتعلق بجودة عصير ومركز عصير الفواكه والخضر ونكتار الفواكه التي
يتم تسويقها وبسالمتها الصحية .............................................................
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الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.15.646صادر  في  6جمادى األولى 1437
( 15فبراير  )2016بتطبيق أحكام املواد  5.59و 7.59و 8.59من
القانون رقم  2.00املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة.

2635

املادة الثالثة
تطبيقا ألحكام املادة  5.59من القانون رقم  2.00السالف الذكر،
يتعين على املستفيدين من اإلعفاء املشار إليهم في املادة  5.59املذكورة،
التوفر على الشروط واملعايير التالية :

رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  2.00املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق
املجاورة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.20بتاريخ
 9ذي القعدة  15( 1420فبراير  ،)2000كما تم تغييره وتتميمه،
وال سيما املواد  5.59و 7.59و  8.59منه ؛

 أن يكون طالب اإلعفاء في وضعية مالية سليمة تجاه املكتباملغربي لحقوق املؤلفين ؛
 أن يكون طالب اإلعفاء حاصال على الترخيص املسبق من املكتباملغربي لحقوق املؤلفين بشأن استعمال واستغالل املصنفات

وعلى املرسوم رقم  2.14.839الصادر في  27من جمادى اآلخرة 1436
( 17أبريل  )2015بشأن تحديــد تركيبة واختصاصات «لجنة النسخة
الخاصة» املحدثة باملكتب املغربي لحقوق املؤلفين وال سيما املادة 5
منه  ؛

املحمية ؛
 أن يكون االستعمال من أجل تلبية أغراض مهنية لطالب اإلعفاء ؛ -أن يقوم طالب اإلعفاء بالتصريح لدى مصالح املكتب املغربي

وعلى اقتراح لجنة النسخة الخاصة املحدثة باملكتب املغربي
لحقوق املؤلفين ،فيما يتعلق بتحديد الئحة دعامات التسجيل القابلة
لالستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة
الخاصة ،وكذا األسعار الجزافية املفروضة على النسخة الخاصة ؛

لحقوق املؤلفين داخل اآلجال املنصوص عليها في املادة  2أعاله ؛
عالوة على ذلك ،يشترط :
 -أن يكون املقر الرئي�سي ملنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ
 17من ربيع اآلخر  28( 1437يناير ،)2016

باملغرب ؛
 -أن تكون الجمعيات املغربية التي تعنى بذوي االحتياجات الخاصة

رسم ما يلي :

فاعلة في هذا امليدان ملدة ال تقل عن ثالث سنوات.

املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  7.59من القانون رقم  2.00املتعلق بحقوق
املؤلف والحقوق املجاورة ،تحدد على النحو املبين في الجدول امللحق
بهذا املرسوم ،الئحة دعامات التسجيل القابلة لالستعمال وأجهزة
التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة ،وكذا األسعار
الجزافية املفروضة على النسخة الخاصة.

املادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير
االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وحرر بالرباط في  6جمادى األولى  15( 1437فبراير .)2016

املادة الثانية

اإلمضاء  :عبد اإلله ابن كيران.

تطبيقا ألحكام املادة  8.59من القانون رقم  2.00السالف الذكر،
يتم التصريح للمكتب املغربي لحقوق املؤلفين من طرف امللزمين
بمستحقات النسخة الخاصة وكذا األطراف الواردة في املادة  5.59من
القانون رقم  2.00املذكور ،داخل أجل عشرين ( )20يوما وذلك قبل
تداولها عبر التراب الوطني أو القيام باإلجراءات الجمركية.
*

وقعه بالعطف :
وزيراالتصال
الناطق الرسمي باسم الحكومة،
اإلمضاء  :مصطفى الخلفي.

*

*
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مرسوم رقم  2.15.306صادر في  6جمادى األولى  15(1437فبراير )2016
يتعلق بجودة عصير ومركز عصير الفواكه والخضر ونكتار 
الفواكه التي يتم تسويقها وبسالمتها الصحية.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  28.07املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات
الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.10.08بتاريخ
 26من صفر  11( 1431فبراير  )2010وال سيما املادتين  5و  8منه ؛
وعلى القانون رقم  13.83املتعلق بالزجر عن الغش في البضائع
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.83.108بتاريخ  9محرم 1405
( 5أكتوبر  ،)1984وال سيما املادة  16منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.10.473الصادر في  7شوال 1432
( 6سبتمبر )2011بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07
املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،وال سيما املواد  4و5
و 48و 53و 75منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.389الصادر في  11من جمادى اآلخرة 1434
( 22أبريل  )2013بتحديد شروط وكيفيات عنونة املنتجات الغذائية،
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  10ربيع اآلخر 1437
( 21يناير ،)2016

رسم ما يلي :

الباب األول
أحكام عامة
املادة األولى
يحدد هذا املرسوم ،طبقا ملقتضيات املادتين  5و 8من القانون
املشار إليه أعاله رقم  28.07املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات
الغذائية ،الشروط الكفيلة بضمان جودة عصير الفواكه والخضر
ومركز عصير الفواكه والخضر وعصير الفواكه والخضر املصنع
من مركز العصير ،وعصير الفواكه املجفف ونكتار الفواكه وسالمتها
الصحية.
املادة 2
يراد في مدلول هذا املرسوم باملصطلحات التالية:
« )1عصير الخضر»  :املنتوج املحصل عليه عن طريق   عصر  
الجزء الصالح لألكل لنوع واحد أو عدة أنواع من الخضر ،والذي لم
يتعرض ألية بداية تخمير ؛
«)2مركز عصير الخضر»  :املنتوج املحصل عليه من نوع واحد أو
عدة أنواع من الخضر من خالل  إزالة نسبة معينة من املاء  املكون له
بطريقة فيزيائية ؛
« )3عصير الخضر املصنع من مركز العصير»  :املنتوج املحصل
عليه من مركز عصير الخضر ،بإضافة نسبة املاء التي تمت إزالتها من
العصير خالل عملية التركيز ؛

