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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

يطلب االشتراك من املطبعة الرسميةتـــعــــريــــفـــة االشــــــتراك
الرباط - شالة
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الحساب رقم :

310 810 1014029004423101 33
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  محــــددة  هـي  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.
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ظهير شريف رقم 1.14.96 صادر في 20 من رجب 1435 )20 ماي 2014( بتنفيذ 

 .................. 4833القانون رقم 42.12 املتعلق بالسوق اآلجلة لألدوات املالية.

حق9ق)ةنؤةف)وةلحق9ق)ةملج ورة.

 )2014 ماي   20(  1435 رجب  من   20 في  صادر   1.14.97 رقم  شريف  ظهير  

2.00 املتعلق بحقوق  القانون رقم  بتتميم   79.12 القانون رقم  بتنفيذ 

4849املؤلف والحقوق املجاورة........................................................................ 

ةةتبرع)ب ألعض ء)وةألنسجا)ةةبشريا)وأخذه )وزرعه .

ظهير شريف رقم 1.14.98 صادر في 20 من رجب 1435 )20 ماي 2014( بتنفيذ 

القانون رقم 109.13 بتتميم املادة 11 من القانون رقم 16.98 املتعلق 

4851بالتبرع باألعضاء واألنسجة البشرية وأخذها وزرعها.............................. 
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أن  بإعالن   )2014 ماي   9(  1435 رجب   9 في  صادر   2.14.235 رقم  مرسوم 

 38 ن.ك  مستوى  على  الدالية  عين  بدال  ببناء  تق�ضي  العامة  املنفعة 

من الطريق السيار الرابط بين طنجة وميناء طنجة املتوسطي وبمدخل 

الطريق السيار عبر الطريق اإلقليمية رقم 4602 من ن.ك 000+0 إلى 

 ....... 4852ن.ك 000+7 بعمالة طنجة - أصيلة بوالية جهة طنجة - تطوان
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	ظهير  شريف رقم 1.14.97 صادر في 20 من رجب 1435
(20 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 79.12 بتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.


