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 قانىن مقخرحفي  الجبهت الىطنيت إلنقار المصفاة المغربيت للبخرول  مشروع

 لحساب الذولت المغربيت في طىر الخصفيت القضائيت شركت ساميرأصىل خفىيج يخعلق ب

 

 حقذيم : 

 11اٌّٛافك  .111ِٓ سِضبْ  11فٟ  اٌظبدس 195.9.1ثّٛجت اٌظ١ٙش اٌشش٠ف سلُ 

، اٌّؤرْ ثّٛججٗ فٟ رذ٠ًٛ ِٕشآد 95945ٚاٌّزؼٍك ثزٕف١ز اٌمبْٔٛ سلُ  .155أثش٠ً 

ٌّغشث١خ ٌظٕبػخ اٌزىش٠ش "عب١ِش" ااٌؼبِخ إٌٝ اٌمطبع اٌخبص، رّذ خٛطظخ اٌششوخ 

ّغشث١خ فٟ اٌششوخ اٌ 1555، ١ٌزُ دِجّٙب عٕخ 1553ٌششوخ اٌشش٠فخ ٌٍجزشٚي، عٕخ ٚا

ٌظٕبػخ اٌزىش٠ش "عب١ِش"، ثغب٠خ اٌزؤ١ً٘ ٚاٌزط٠ٛش ٚخٍك ِٕبطت اٌشغً ٚاالعزّشاس فٟ 

 رض٠ٚذ اٌّغشة ثذبج١برٗ ِٓ اٌطبلخ اٌجزش١ٌٚخ9

إٌمض ِٓ طشف اٌّفٛد إ١ٌٗ ٌالٌزضاِبد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ دفزش اٌخٛطظخ  ثؼذٚ

غ، ِّب رغجت فٟ ٚاٌٛطٛي ثششوخ عب١ِش ٌٛضؼ١خ اإلػغبس اٌّبٌٟ ٚاٌزٛلف ػٓ اٌذف

خغبسح فظ١ؼخ ٌاللزظبد اٌٛطٕٟ ٚرض١١غ ِظبٌخ اٌذائ١ٕٓ ٚاٌضج ثؤالف اٌؼّبي ٌٍزغش٠خ 

ٚاٌجطبٌخ ٚاإلضشاس ثذمٛق اٌّغب١ّ٘ٓ اٌظغبس ٚوً األطشاف اٌّشرجطخ ثٛجٛد ٚاعزّشاس 

 اٌششوخ9 

ِٓ ثبٌّٛاد اٌزض٠ٚذ إٌّزظُ ٚاالضّبْ  ِٓ جٙخ ْ اٌّظٍذخ اٌؼبِخ ٌٍّغشة رمزضٟٚأل

% ِٓ 11اٌطبل١خ، ٚال ع١ّب اٌّٛاد اٌجزش١ٌٚخ اٌزٟ رغزٛسد وٍٙب ِٓ اٌخبسج ٚرّثً أوثش ِٓ 

ٌٍجالد، ِٚٓ جٙخ أخشٜ اٌّذبفظخ ػٍٝ اٌّىبعت اٌّب١ٌخ ٚااللزظبد٠خ اٌغٍخ اٌطبل١خ 

 ٚاالجزّبػ١خ ٚاٌز٠ّٕٛخ اٌزٟ رٛفش٘ب ششوخ عب١ِش ٌفبئذح اٌّغشة ٚاٌّغبسثخ9

ٚإػالْ دبٌخ  15اػ١بد االلزظبد٠خ إٌبرجخ ػٓ أزشبس جبئذخ اٌىٛف١ذ ٚألْ ِىبفذخ اٌزذ

اٌطٛاسئ اٌظذ١خ، رزطٍت ِٓ اٌذٌٚخ ارخبر ج١ّغ اإلجشاءاد اٌالصِخ فٟ اٌّجبي 

االلزظبدٞ اٌزٟ رشا٘ب ِٕبعجخ ٚضشٚس٠خ، ٚفك اٌّبدح اٌخبِغخ ِٓ لبْٔٛ اٌطٛاسئ، ٚال 

ج١بد اٌّمبٚالد ٚاٌّغزٍٙى١ٓ ِٓ ع١ّب فٟ رؼض٠ض األِٓ اٌطبلٟ اٌٛطٕٟ ٚرٛف١ش دب

 إٌّزٛجبد اٌجزش١ٌٚخ9  
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ٚثٕبء ػٍٝ االخزالالد اٌّغجٍخ فٟ رٛف١ش اٌّخضْٚ اٌمبٟٔٛٔ ِٓ اٌّٛاد اٌجزش١ٌٚخ اٌّطٍٛة 

ٌضّبْ األِٓ اٌطبلٟ ٌٍّغشة ٚفٟ اسرفبع أعؼبس اٌج١غ ٌٍؼَّٛ ٌٍّذشٚلبد، ثؼذ رذش٠ش 

اإلٔزبج ثششوخ عب١ِش اٌزٟ رّذ خٛطظزٙب عٕخ  ، ٚرؼط6.12ًاألعؼبس فٟ ِطٍغ 

 ٚأؼذاَ ِمِٛبد اٌزٕبفظ ث١ٓ اٌفبػ١ٍٓ ثفؼً االدزىبس ٚاٌزذىُ فٟ اٌغٛق9 1553

اٌظبدس فٟ اٌٍّف  94ٚد١ث أْ ششوخ عب١ِش رٛاجٗ اٌزظف١خ اٌمضبئ١خ ثّٛجت اٌذىُ سلُ 

ال سجؼخ ثغجت اخزالي رٛاصٔبرٙب ثشىً  6.12ِبسط  61ثزبس٠خ  69/49.6/6.12ػذد 

ف١ٗ ٚاألخطبء اٌّزشاوّخ فٟ اٌزغ١١ش، ِّب اعزٛجت ػشضٙب ٌٍزف٠ٛذ اٌمضبئٟ ثغب٠خ 

 اٌّذبفظخ ػٍٝ اٌزشغ١ً ٚرغط١خ اٌذ٠ْٛ اٌّزشاوّخ ػ١ٍٙب9

١ٍِبس دسُ٘، أطجذذ  61,213ٚألْ أطٛي ششوخ عب١ِش اٌزٟ دذد اٌخجشاء ل١ّزٙب فٟ 

ٚاٌضشائت  ثّب ف١ُٙ إداسح اٌجّبسن ثبعُ اٌمبْٔٛ اٌزجبسٞ اٌّغشثٟ ٍِىب ِشزشوب ٌٍذائ١ٕٓ

اٌزٟ رّثً ٔغجزٙب فٟ اٌّذ١ٔٛ٠خ اٌؼبِخ أوثش  ٚاٌّؤعغبد اٌؼ١ِّٛخ األخشٜ غ١ش اٌّجبششح

 ِٓ3.9% 

ٚألْ اٌّذبفظخ ػٍٝ أطٛي ششوخ عب١ِش ِٓ اٌزالشٟ ٚاالٔذثبس، ٠زطٍت االعزظالح 

ٛاد اٌجزش١ٌٚخ، ِّب ٚاعزئٕبف إٌشبط اٌطج١ؼٟ ٌٍششوخ فٟ رىش٠ش إٌفظ اٌخبَ ٚرخض٠ٓ اٌّ

ع١ضّٓ اٌّذبفظخ ػٍٝ اٌّىبعت اٌزٟ رٛفش٘ب اٌششوخ فٟ رؼض٠ض االدز١بطٟ اٌٛطٕٟ ِٓ 

االالف ِٓ ِٕبطت اٌّذشٚلبد ٚاعزشجبع اٌّىبعت اٌزٟ رٛفش٘ب ٘زٖ اٌّمبٌٚخ فٟ ضّبْ 

فٟ اٌفبرٛسح اٌطبل١خ ٚفٟ ثمبء ٚرط٠ٛش اٌظٕبػبد ٚاٌخذِبد اٌّشرجطخ اٌشغً ٚااللزظبد 

 اٌز١ّٕخ اٌّذ١ٍخ ٌّذ٠ٕخ اٌّذّذ٠خ ٚجٙخ اٌذاس اٌج١ضبء عطبد9 ثٙب ٚفٟ

فٟ ا١ٌّبد٠ٓ  ٌٍجشٌّبْ اٌذك ٌٍزشش٠غ، ٠ج١ض ِٟٓ اٌذعزٛس اٌّغشث 31ٚد١ث أْ اٌفظً 

ٚاٌزظ٠ٛذ ػٍٝ اٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ رضغ رؤ١ُِ إٌّشآد ٚٔظبَ اٌخٛطظخ  اٌّخزٍفخ ِٕٚٙب

االلزظبد٠خ ٚاالجزّبػ١خ ٚاٌج١ئ١خ  اإلطبس ٌأل٘ذاف األعبع١خ ٌٕشبط اٌذٌٚخ فٟ ا١ٌّبد٠ٓ

 ٚاٌثمبف١خ9

ششوخ أطٛي رف٠ٛذ ٚاٌخطٛط اٌؼش٠ضخ ٌّششٚع لبْٔٛ  اٌذ١ث١بد ٚاٌّجشساد رٍىُ ٟ٘ٚ

 9عب١ِش فٟ طٛس اٌزظف١خ اٌمضبئ١خ ٌذغبة اٌذٌٚخ اٌّغشث١خ
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 المادة األولى: 

ثشاءاد ٚاٌشخض ٚٚاٌؼمبساد  ٌذغبة اٌذٌٚخ اٌّغشث١خ، ج١ّغ األطٛي ٚاٌّّزٍىبد رفٛد

اٌٍّّٛوخ ٌٍششوخ اٌّغشث١خ ٌظٕبػخ اٌزىش٠ش "عب١ِش"، ِطٙشح ِٓ اٌذ٠ْٛ االخزشاع 

، ثّب ف١ٙب اٌششوبد اٌفشػ١خ اٌزبثؼخ ٌٙب ٚاٌّغبّ٘بد فٟ اٌششوبد ٚاٌضّبٔبد ٚاٌشْ٘ٛ

 األخش9ٜ

 المادة الثانيت:

و١فّب وبْ ٔٛػٙب، اٌّغجٍخ ػٍٝ  ٚاٌضّبٔبد رٍغٝ ثّٛجت ٘زا اٌمبْٔٛ، وً اٌشْ٘ٛ

 .ِّزٍىبد ششوخ عب١ِش

رىٍف اإلداساد ٚاٌّؤعغبد اٌّؼ١ٕخ وً دغت اخزظبطبرٙب، ثبٌزغج١ً ٚإٌمً ٌج١ّغ 

 أطٛي ششوخ عب١ِش ٌذغبة اٌذٌٚخ اٌّغشث١خ9

 المادة الثالثت:

اٌم١بَ ثىً اإلجشاءاد اٌّطٍٛثخ ٌٕمً  اإلداسح،٠ؼٙذ إٌٝ ٚصاسح اٌّب١ٌخ ٚااللزظبد ٚإطالح 

 .اٌٍّى١خ ٌذغبة اٌذٌٚخ اٌّغشث١خ ٚاٌششٚع فٟ اعزئٕبف اإلٔزبج ثششوخ عب١ِش

 الرابعت:المادة 

رذذد ثٕض رٕظ١ّٟ آ١ٌبد ٚإجشاءاد اٌزف٠ٛذ ألطٛي ششوخ عب١ِش فٟ طٛس اٌزظف١خ 

 .ٚرؼ٠ٛض وً األطشاف اٌّؼ١ٕخ خاٌمضبئ١خ ٌذغبة اٌذٌٚخ اٌّغشث١

   :الخامستة الماد

 .٠ذخً ٘زا اٌمبْٔٛ د١ض اٌزٕف١ز، اثزذاء ِٓ ٠َٛ ٔششٖ ثبٌجش٠ذح اٌشع١ّخ
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قانىن حنظيم يخعلق بمقخرح في الجبهت الىطنيت إلنقار المصفاة المغربيت للبخرول مشروع 

 أسعار المحروقاث بالمغرب

 6 حقذيم

ثشىً خبص فٟ اٌز١ّٕخ اػزجبسا ٌٍذٚس اٌّذٛسٞ ٌٍطبلخ ثشىً ػبَ ٌٍٚطبلخ اٌجزش١ٌٚخ 

االلزظبد٠خ ٚاالجزّبػ١خ ٚالع١ّب فٟ ٔمً اٌجضبئغ ٚاٌّغبفش٠ٓ ٚفٟ اإلٔزبج اٌفالدٟ 

 ٚاٌظٕبػٟ ٚغ١ش9ٖ

ٚٔظشا ٌّب ٌفبرٛسح اٌطبلخ اٌجزش١ٌٚخ ِٓ أثبس ِجبشش ػٍٝ وٍفخ اإلٔزبج ثبٌّمبٚالد ٚػٍٝ 

اٌخذِبد ٚاٌغٍغ ٚػٍٝ رٛاصٔبرٙب اٌّب١ٌخ ِٚٓ أؼىبط رٍمبئٟ ػٍٝ أعؼبس إٌمً ٚاٌزٕمً ٚ

 اٌمذسح اٌششائ١خ ٌٍّٛاط١ٕٓ ٚاٌّغزٍٙى9ٓ١

ٚد١ث أْ اٌطٍت ٠زضا٠ذ ثبعزّشاس دٛي اعزٙالن اٌّٛاد إٌفط١خ ٚالع١ّب اٌغبصٚاي ٚاٌجٕض٠ٓ 

ِغ االعز١شاد اٌىبًِ ٌىً اٌذبج١بد اٌٛط١ٕخ فٟ ظً رشالض أعؼبس إٌفظ اٌخبَ ٚرؼمذ 

 جزشٚي ٚاٌغبص9 اٌؼٛاًِ ٚاٌّؤثشاد فٟ اٌغٛق اٌذ١ٌٚخ ٌٍ

، أِبَ غ١بة 6.12ٚأطاللب ِٓ اٌزذاػ١بد اٌغٍج١خ ٌزذش٠ش عٛق اٌّذشٚلبد فٟ ِطٍغ 

اٌششٚط ٚاال١ٌبد اٌضبِٕخ ٌٍّٕبفغخ ث١ٓ اٌفبػ١ٍٓ فٟ اٌمطبع ثغب٠خ رٛف١ش االدز١بطبد 

اٌالصِخ ٌٍز٠ّٛٓ االِٓ ٌٍغٛق اٌٛط١ٕخ ثبٌى١ّبد ٚاٌجٛدح ٚاألعؼبس اٌّزٕبعجخ ِغ دمٛق 

 ى١ٓ ِٚغ ِظبٌخ االلزظبد اٌٛط9ٟٕاٌّغزٍٙ

١ٔٛ٠ٛ  .9اٌّزؼٍك ثذش٠خ األعؼبس ٚإٌّبفغخ اٌظبدس فٟ  1.1916ٚد١ث أْ اٌمبْٔٛ سلُ 

، ٌُ ٠جٍغ اٌّمظٛد ِٕٗ فٟ دّب٠خ اٌّغزٍٙه ِٓ األعؼبس اٌفبدشخ ٌٍّذشٚلبد ثؼذ 6.11

ثبح اٌّؼزجشح رذش٠ش٘ب ٚاعزّشاس اٌفبػ١ٍٓ األعبع١١ٓ فٟ اٌزفبُ٘ ػٍٝ األعؼبس ٚرذم١ك األس

و١فّب وبٔذ رمٍجبد اٌغٛق اٌذ١ٌٚخ ٚاعزغالي ظشٚف غ١بة إٌّبفغخ اٌشش٠فخ فٟ عٛق 

 اٌّذشٚلبد ثبٌّغشة9

ٚثغب٠خ دّب٠خ اٌمذسح اٌششائ١خ ٌٍّٛاط١ٕٓ ٚاٌٛلب٠خ ِٓ االثبس اٌغٍج١خ السرفبع أعؼبس 

 ا9ِٟٛ١ٌ اٌّذشٚلبد ػٍٝ ِظبس٠ف اٌزٕمً ٚػٍٝ أثّبْ اٌّٛاد اٌفالد١خ ٚاٌغٍغ ٚاٌّؼ١ش

 ٚػٍٝ ٘زٖ اٌذ١ث١بد ٚاٌّشاِٟ اٌغبثك روش٘ب، ٠شرىض ِششٚع اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثزٕظ١ُ

 9أعؼبس اٌّذشٚلبد ثبٌّغشة
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 المادة األولى:

أعؼبس٘ب، ٠ٚؼٙذ ٌٍغٍطبد اٌّؼ١ٕخ رٕظ١ُ رغزثٕٝ اٌّذشٚلبد ِٓ الئذخ اٌّٛاد اٌّذشسح 

 أعؼبس اٌّذشٚلبد ٚاٌّٛاد إٌفط١خ9

 :لثانيتاالمادة 

 9وً ٠َٛ اث١ٕٓ فٟ ِٕزظف ا٠ً١ٌٍذذد اٌغؼش األلظٝ ٌج١غ اٌّذشٚلبد ٌٍؼَّٛ، 

 :الثالثتالمادة 

ػٍٝ أعبط ِزٛعظ اٌغؼش اٌذٌٟٚ ِٚظبس٠ف إٌمً  ٌٍج١غ ٌٍؼَّٛ ٠ذزغت اٌغؼش األلظٝ

 9فٟ اٌزخض٠ٓ ٚاٌزٛص٠غ ثبٌجٍّخ أٚ اٌزمغ١ظ ٚاٌزخض٠ٓ ٚاٌزؤ١ِٓ ٚ٘بِش اٌشثخ ٌٍفبػ١ٍٓ

 :الرابعتالمادة 

 ٠جٛص ث١غ اٌّذشٚلبد فٟ ِذطبد اٌخذِخ ثغؼش ٠فٛق اٌغؼش األلظٝ اٌّذذد ٌٍج١غ ال

 ٠ٚ9ّىٓ اٌج١غ ثؤلً ِٕٗ ٌٍؼَّٛ

 :الخامستالمادة 

٠ّىٓ ٌٍغٍطبد اٌؼ١ِّٛخ أْ رزذخً ٌذػُ أعؼبس اٌّذشٚلبد فٟ دبي رجبٚص٘ب ٌٍمذسح 

 اٌٛط9ٟٕاٌششائ١خ ٌٍّغزٍٙى١ٓ ٚاإلضشاس ثّظبٌخ اٌّمبٌٚخ اٌّغشث١خ ٚااللزظبد 

 :السادستالمادة 

٠ذذد ثٕض رٕظ١ّٟ، ششٚط ٚا١ٌبد رذخً اٌغٍطبد اٌؼ١ِّٛخ ٌذػُ أعؼبس اٌّذشٚلبد، فٟ 

 دبي اسرفبػٙب ثشىً ِٙٛي ٚغ١ش ِزذ9ًّ

 :السابعتالمادة 

٠ؼٙذ إٌٝ ٚصاسح اٌّب١ٌخ ٚااللزظبد ٚإطالح اإلداسح، ثبٌزذذ٠ذ أعجٛػ١ب ألعؼبس 

 بد ٌزٌه9ِشالجخ ٚصجش وً اٌّخبٌفٚ اٌّذشٚلبد

 :الثامنتالمادة 

 رٕغخ ج١ّغ اٌّمزض١بد اٌّخبٌفخ ٌٙزا اٌمب9ْٛٔ

 ٠ذخً ٘زا اٌمبْٔٛ د١ض اٌزٕف١ز فٟ اٌشٙش اٌّٛاٌٟ ثؼذ ٔششٖ فٟ اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ9


