
عدد)6888 - 12)شوال)1441 )4)يونيو)2020(الجريدة الرسمية    335(

ماي)4)4))  ((6(  1((1 و4 2) (3 صادر في) ((.19.1495 مرس4م رقم)

4.17)) ملتعلق بالقاي4ن  ألسا�سي لبنك) لتطب ق  لقاي4ن رقم)

 ملغرب.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)40.17)املتعلق بالقانون األسا�سي لبنك املغرب،)

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.82)بتاريخ)17)من شوال)1440
)21)يونيو)2019(،)وال سيما املواد)2)و46)و58)و61)منه)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)20)من رمضان)1441 
)14)ماي)2020(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يتخـــذ بــاقتــــراح مــــن الــوزيـــر املكلــف باملـــاليـــة،  يــــوافق بمــــرســـوم،)

على ما يلي):

- تقديم الحكومة لحصة نقدية من أجل تغطية عدم كفاية رأسمال 

بنك املغرب، املنصوص عليها في الفقرة الثالثة من املادة 2 من 

القانون املشار إليه أعاله رقم 40.17 ؛

- قرار بنك املغرب املتعلق بترويج فئة جديدة من األوراق البنكية 
القانون  من   58 املادة  في  عليه  املنصوص  املعدنية،  والنقود 

السالف الذكر رقم 40.17 ؛

- قرار مجلس بنك املغرب املتعلق بالسحب عن طريق االستبدال 

لفئة ما من األوراق البنكية والنقود املعدنية الرائجة وكذا أجل 

61 من  املادة  في  عليه  املنصوص  إجرائه،  االستبدال وكيفيات 

القانون السالف الذكر رقم 40.17.

املادة الثانية

لتطبيق املادة)46)من القانون السالف الذكر رقم)40.17،)يصادق)

بقرار للوزير املكلف باملالية على القواعد املحاسبية التي يخضع لها)

بنك املغرب،)واملعتمدة من طرف مجلسه بعد استطالع رأي املجلس)

الوطني للمحاسبة.

املادة الثالثة

ينسخ املرسوم رقم)2.06.267)الصادر في)17)من جمادى اآلخرة)1428 

)3)يوليو)2007()بتطبيق القانون رقم)76.03)املتعلق بالقانون األسا�سي)

لبنك املغرب.

املادة الرابعة

إلى) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

وحرر بالرباط في)3)شوال)1441 )26)ماي)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قر ر ل4زير  لصناعة و لتجارة و القتصاد  ألخضر و لرقمي رقم)4).5)13 
بتتم م قر ر) ()(4(4 1))1 )1))ماي) 7))من رمضان) صادر في)
و لصناعة) و الستثمار ت  لخارج ة  وزير  لتجارة  لخارج ة 
1(1( ذي  لقعدة) (7 في) )1348.9) لصادر  رقم)   لتقل دنة 
بتحدند قائمة  لسلع  لتي تتخذ في وأنها) ()199( )19)أبريل)

تد بير تهدف إلى وضع ق 4د كم ة على  ستير دها وتصدنرها.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

واالستثمارات) الخارجية  التجارة  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

فــــــي) الصــــــــادر  (1308.94 رقـــــم) التقليــــديـــــــة  والصنـــــاعــــــة  الخـــــارجيــــــة 

7)ذي القعدة)1414 )19)أبريل)1994()بتحديد قائمة السلع التي تتخذ)

في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها،)

كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :
املادة األولى

باالستيراد،) للترخيص  الخاضعة  بالسلع  الخاصة  القائمة  تتمم 

واالستثمارات) الخارجية  التجارة  وزير  بقرار  (I امللحق) في  الواردة 

 1308.94 رقم) أعاله  إليه  املشار  التقليدية  والصناعة  الخارجية 

1994(،)باألقنعة الوقائية) 1414 )19)أبريل) 7)ذي القعدة) الصادر في)

4818.90 و) (3926.90.92.90 رقم) الجمركية  البنود  في   املدرجة 

و)4823.90)و)6307.90.40.00)و)6307.90.50.00)و)6307.90.90.98 

و)9020.00.00.00.
املادة الثانية

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء)من تاريخ نشره في الجريدة)

الرسمية.

وحرر بالرباط في)27)من رمضان)1441 )21)ماي)2020(.

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

يص4ص عامة
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