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املفتوح بالخزينة اإلقليمية بالرباط

في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  هـي محــــددة  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........
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تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية

السنة الت سبة ببد امل ئة)-)عدد)6869  5)ابع  )5  5 )3))م 30)3)3))

فهرست

نصوص ع مة

تبيي  حدود املي ه اإلقليمية.

ظهير شريف رقم 1.20.02 صادر في 11 من رجب 1441 )6 مارس 2020( بتنفيذ 
قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  وتتميم  بتغيير   37.17 رقم  القانون 
رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 )2 مارس 1973( املعينة 
 ................................................................ 1801بموجبه حدود املياه اإلقليمية.

منطقة اقتص دية خ لصة على مس فة 33) ميل بحري عرض 
الشواطئ املغربية.

)2020 مارس   6(  1441 رجب  من   11 في  صادر   1.20.03 رقم  شريف   ظهير 
بتنفيذ القانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم  القانون رقم 1.81 املنشأة 
بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض 
 ................................................................................... 1802الشواطئ املغربية.

الجمرك :

اللي  	  القمح  على  املفروض  االستيراد  0سم  استيف ء  وقف  تمديد 

ومشتق ته.

مرسوم رقم 2.20.295 صادر في 2 شعبان 1441 )27 مارس 2020( بتمديد 

1803وقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على القمح اللين ومشتقاته..... 

وقف استيف ء 0سم االستيراد املفروض على القمح الصلب.	 

مرسوم رقم 2.20.296  صادر في 2 شعبان 1441 )27 مارس 2020( بوقف 

1804استيفاء رسم االستيراد املفروض على القمح الصلب............................ 

وقف استيف ء 0سم االستيراد املفروض على البد3.	 

مرسوم رقم 2.20.297 صادر في 2 شعبان 1441 )27 مارس 2020( بوقف 

1805استيفاء رسم االستيراد املفروض على العدس ...................................... 

وقف استيف ء 0سم االستيراد املفروض على الحمص.	 

مرسوم رقم 2.20.298 صادر في 2 شعبان 1441 )27 مارس 2020( بوقف 

1805استيفاء رسم االستيراد املفروض على الحمص..................................... 
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قرا0 مشترك لوزير البدل ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك وامل ء 0قم 3).865 ص د0 في 8 0جب 5  5 )) م 30 3)3)( 
بتحديد مضمو  واكل محضر مب ينة مخ لفة أحك م الق نو  0قم )7.5) املتبلق ب ملق لع

وزير العدل،
ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 1436 21)من شعبان) بتاريخ) (1.15.66 27.13)املتعلق باملقالع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) بناء)على القانون رقم)
)9)يونيو)2015(،)وال سيما املادة)46)منه)؛

بتطبيق بعض مقتضيات) ()2017 نوفمبر) (30(  1439 مـــن ربيع األول) (11 الصادر فــــي) (2.17.369 وعلى املـــرسوم رقم)
القانون رقم)27.13)املتعلق باملقالع)؛

وعلى املرسوم رقم)2.18.912)الصادر في)10)محرم)1441 )10)سبتمبر)2019()بتحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة)
املقالع وبمعاينة املخالفات،)وال سيما املادة)6)منه،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يتضمن محضر معاينة مخالفات أحكام القانون رقم)27.13)املشار إليه أعاله ما يلي):

-)تاريخ وساعة معاينة املخالفة)؛

-)هوية املستغل أو ممثله القانوني)؛

-)رقم بطاقة تعريفه الوطنية)؛

-)عنوان املستغل أو مقره االجتماعي)؛

-)مكان املعاينة/الجماعة/اإلقليم)؛

-)البيانات املتعلقة باملركبة أو اآلليات التي استعملت،)عند االقتضاء،)في ارتكاب املخالفة)؛

-)األداة أو الجهاز املستعمل في إثبات املخالفة)؛

-)مرجع الجهاز املستعمل)؛

-)البيانات التي تم قياسها باستعمال أدوات القياس أو األجهزة التي تعمل بطريقة آلية)؛

-)الوثائق التي تم استصدارها باستعمال أدوات القياس أو األجهزة التي تعمل بطريقة آلية.

املادة الثانية

2.18.912)أعاله وفق النموذج امللحق بهذا) 6)من املرسوم رقم) يحدد شكل محضر معاينة املخالفات املشار إليه في املادة)
القرار.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)رجب)1441 )3)مارس)2020(.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

وزير العدل،

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

*
*      *
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ب ملق لعمخ لفة

واكله

آلية


