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يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  هـي محــــددة  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.
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فهرست

نصوصدعامة

نظامدالتبغدالخامدجالتبغداملصنع.
ظهير شريف رقم 1.20.88 صادر في 25 من ربيع اآلخر 1442 )11 ديسمبر 2020( 
بتنفيذ القانون رقم 66.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02 املتعلق 

 ........................................................... 8582بنظام التبغ الخام والتبغ املصنع.

املوافقةدعل3داقت2اضدسج يدبواسطةدسندات.

مرسوم رقم 2.20.918 صادر في 29 من ربيع اآلخر 1442 )15 ديسمبر 2020( 
اإلسمي  قدره  بمبلغ  سندات  بواسطة  دولي  اقتراض  على  باملوافقة 

 ............................................................. 8583اإلجمالي 3 مليارات دوالر أمريكي.

الج ركد:

جقفداستيفاءدرسمداالستي2اسداملفرجضدعل3دالق حدالليندجمشتقاته.	د

مرسوم رقم 2.20.922 صادر في 10 جمادى األولى 1442 )25 ديسمبر 2020( 
 .. 8584بوقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على القمح اللين ومشتقاته.

تحديدداملكاتبدجاملراكزدجاختصاصاتها.	د

 قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2984.20 صادر في 10 ربيع

اآلخر 1442 )26 نوفمبر 2020( بتحديد مكاتب ومراكز الجمرك وتحديد 

8584اختصاصاتها............................................................................................ 

غازدالبوطان.د-دتحديددامسعار.

في  صادر   3010.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

21 من ربيع اآلخر 1442 )4 ديسمبر2020( بتغيير وتتميم قرار الوزير 

والحكامة  العامة  بالشؤون  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب 

رقم 1242.16 الصادر في 17 من رجب 1437 )25 أبريل 2016( بتحديد 

 ............................................. 8587األسعار التي يشترى ويباع بها غاز البوطان.

الصفقاتدالع ومية.

 قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 849.20 صادر في 9 جمادى

األولى 1442 )24 ديسمبر 2020( بتغيير حدود مبالغ الصفقات التي يتم 

8588اإلعالن عنها ملدة أربعين )40( يوما على األقل......................................... 



2527الجريدة الرسمية عدد)6947 - 13)جمادى األولى)1442 )28)ديسمبر)2020(  

صاسر) (3212.(2 قراردلوزيرداالقتصاسدجاملاليةدجإصالحداإلسارةدرقم)

بتغيي2دجتت يم) سيد 228)2)() (3(  133( مندربيعداآلخر) ((1 في)

بالشؤجن) املكلفد الحكومةد رئيسد لدىد املنتدبد الوزيرد قرارد

العامةدجالحكامةدرقم)16.)3)1)الصاسردفي)17)مندرأب)1337 

بتحديددامسعاردالتيديشت2ىدجيباعدبهادغاز) ()(216 أبريل) ((5(

البوطان.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

1436 صفر) (8 فـــي) الصـــادر  (2.14.652 رقم) املرسوم  على   بناء)

املتعلق بحرية) (104.12 بتطبيق القانون رقم) ()2014 )فاتح ديسمبر)

األسعار واملنافسة وال سيما املادة األولى منه)؛)

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة)؛

الحكومة) رئيس  لدى  املنتدب  الوزير  قرار  على  االطالع  وبعد 

17)من الصادر في) (1242.16  املكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم)

رجب)1437 )25)أبريل)2016()بتحديد األسعار التي يشترى ويباع بها)

غاز البوطان،)كما تم تتميمه وتغييره)؛

وبعد استطالع رأي لجنة األسعار املشتركة بين الوزارات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات املادة الرابعة من القرار)

1437 رجب) من  (17 في) الصادر  (1242.16 رقم) أعاله  إليه   املشار 

)25)أبريل)2016():

 »املادة الرابعة.)-)تحدد مصاريف)....................................................

»الجدول رقم)3)املرفق لهذا القرار.

»في حالة نفاذ مخزون غاز البوطان من إحدى املحطات املبينة في)

»الجدول املدرج في البند)2)من امللحق رقم)3،)لقوة قاهرة جراء)وقوع)

يمكن  »اضطرابات جوية أو إضرابات في موانئ الشحن أو التفريغ،)

السلطة) إشعار  وبعد  املحطة،) تتزود من هذه  التي  التعبئة  »ملراكز 

 »الحكومية املكلفة بالطاقة وكذا صندوق املقاصة،)أن تتزود من مكان

»التزويد األقرب لها واملتوفر على هذا املنتوج.

بالبت (................................................  »يعهد إلى لجنة تضم ممثلين)

»في الحاالت املنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه املادة وفقا)

»لإلجراءات املحددة بموجب مقرر.«

املادة الثانية

املرفقان) (3 1)ورقم) امللحقان رقم) يغير ويتمم،)على النحو التالي،)

بالقرار السالف الذكر رقم)1242.16):

»امللحقدرقم)1

»بنيةدالدعرالذيديشت2ىدبهدغازدالبوطان

1 - سعر FOB بالدوالر للطن )*(  

 املعدل الحسابي لألسعار الدولية ذات املصدر

 األوروبي )أ( و األسعار الدولية ذات املصدر

الواليات املتحدة األمريكية )ب(

)أ( + )ب(/2

2 - الشحن بالدوالر للطن )**( 

املعدل الحسابي للشحن املتعلق باملصدر األوروبي )ج( 

والشحن املتعلق باملصدر الواليات املتحدة األمريكية )ح(

)ج(+)ح(/2

39.27 3 - رسوم مينائية بالدرهم للطن

4 - مصاريف املقاربة

-املتغير بالدرهم للطن

-الثابت بالدرهم للطن)

1,8 % من )2+1(

26,60

0,25 %  من )1+2+3( 5 - رسم شبه ضريبي بالدرهم للطن  

6130 - أجرة التخزين بالدرهم للطن

7 - سعر الشراء دون احتساب الرسوم 

بالدرهم للطن
املجموع من 1 إلى 6

.M(بالنسبة لشهر(:(FOB(سعر غاز البوطان()*(«

 FOB Westو(FOB NEW Seagoing  »)أ()املعدل الحسابي ألسعار)

»Publications LPGASWIRE( Med Coaster()الذي يبتدئ في)28)من)

M(-(1و ينتهي في)27)من الشهر(M-2(الشهر«

»)ب()املعدل الحسابي ل سعر

) )c ts/ga l ( (OPIS (Mont (Be lv ieu (Spot (Gas ( L iquids« 

Prices (Non-(TET(Normal (Butane(Any(Current Month(« 

الذي يبتدئ ()Publication(OPIS(by(HIS(Markit(( )4.528((«

  M-1و ينتهي في)27)من الشهر(M(-(2(في)28)من الشهر«

Terminalling((مصاريف(+«

»مصاريف)))Terminalling = 95)دوالرا للطن

 M(الشحن))بالنسبة لشهر()**(«

»)ج()=))30))دوالرا للطن

 )OPIS( International( LPG لسعر  الحسابي  املعدل  (= »)ح()

»)»VLGC(Freight(Rates(»(Houston-(Flushing)بالدوالر للطن متري)))))

28)من الشهر) »)Publication OPIS By IHS Markit()الذي يبتدئ في)

M-1(وينتهي في)27)من الشهر(M-2«
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 M(سعر الدوالر):))بالنسبة لشهر«

»املعدل الحسابي ملتوسط سعر بنك املغرب الذي يبتدئ في)28)من)
«.M-1((و ينتهي في)27)من الشهر(M(-(2(الشهر«

»امللحقدرقم)3

 »مصاريفدنقلدغازدالبوطاندغي2داملعبأدقبلدتوضيبه
»بيندأماكندالتزجيددجمراكزدالتعبئة

 »1()تحدد مصاريف نقل غاز البوطان.............................................
.....................................................................................................«

»يحدد املعامل اإلضافي الذي يمثل صعوبة الطريق كالتالي):

........................................................................................................« 
».......................................................................)أو السيئة الحالة.

)»فيما يخص أماكن التزويد ومراكز التعبئة التي ستحدث الحقا،)
»يتم احتساب مصاريف نقل غاز البوطان من طرف اللجنة املشار إليها)
 »في املادة الرابعة من هذا القرار حسب املعادلة املبينة في هذا البند.)

وتمنح.............................................في استغالله.

»2()جدول يبين مصاريف نقل غاز البوطان من أماكن التزويد) (
»ومراكز التعبئة):

مراكزدالتعبئةأماكندالتزجيد

مبالغدمصاريفدنقلدغازدالبوطاند

بالدرهمدللطندمت2دسجنداحتدابد

الرسوم

املحمدية

)الشركة املغربية للتخزين، 

محطة فيفو انرجي، محطة 

مغرب غاز(

.......................................................................................................

496اورغاز )ورزازات(

40صوماكوست )الدار البيضاء(

506صوماكوست )الرشيدية(

252كوجيغاز )صفرو(

.......................................................................................................

......................................................................................................................................

………………………….......................................................................................................

.......................................................................................................محطة أكادير )غاز افريك(

173نورسود غاز )كلميم (

 محطة الناضور

)سالم غاز(

393صوماكوست )بوعرفة(

.......................................................................................................

املادة الثالثة

من فاتح) ويعمل به ابتداء) ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية،)
يناير)2021. 

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1442 )4)ديسمبر2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.     

2).239)صاسردفي  قراردلوزيرداالقتصاسدجاملاليةدجإصالحداإلسارةدرقم)

9)أ اسىدامج 3))133 )3))سيد 28)2)2)()بتغيي2دحدجسدمبالغ)

يومادعل3) ()32( الصفقاتدالتيديتمداإلعالندعنهادملدةدأربعين)

امقل.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على املرسوم رقم)2.12.349)الصادر في))8)جمادى األولى)1434 
تغييره) وقع  العمومية،كما  بالصفقات  املتعلق  ()2013 مارس) (20(

وتتميمه،)و ال سيما املادة)20)منه)؛

 وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بتاريخ
8)جمادى األولى)1442 ) 23)ديسمبر)2020(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله) إليه  املشار  املرسوم  من  (20 املادة) ألحكام  تطبيقا 

تغير،)على النحو التالي،)حدود مبالغ الصفقات التي) (،2.12.349 رقم)

يجب أن يتم اإلعالن عنها ملدة أربعين))40()يوما على األقل):

 )66.470.000( ألف  وسبعون  وأربعمائة  مليونا  وستون  ستة   -

األشغال  صفقات  إلى  بالنسبة  الرسوم  احتساب  دون  درهم 

املبرمة لحساب الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها 

ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات 

وكذا  املؤسسات العمومية ؛

- مليون وسبعمائة وثمانية وعشرون ألف )1.728.000( درهم دون 

والخدمات  التوريدات  صفقات  إلى  بالنسبة  الرسوم  احتساب 

املبرمة لحساب الدولة ؛

- أربعة ماليين وسبعمائة وتسعة عشر ألف )4.719.000( درهم 

دون احتساب الرسوم بالنسبة إلى صفقات التوريدات والخدمات 

املبرمة لحسات الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات 

الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات   ؛

- ثمانية ماليين وسبعمائة ألف )8.700.000( درهم دون احتساب 

املبرمة  والخدمات  التوريدات  صفقات  إلى  بالنسبة  الرسوم 

لحساب املؤسسات العمومية.

املادة الثانية

يعمل بهذا القرار،)ابتداء)من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)جمادى األولى))1442 )24)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.


