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 210.جوادى األولي  5صادر فٌ  00.201.2هرسوم رقن  

تنظَن وزارة العدلوبتحدٍد اختصاصات  (..02أبرٍل  ..)
1
  

 انٕصٚش األٔل،

 ؛يُّ 36تُاء ػهٗ انذعرٕس ٔال عًٛا انًادج 

 01) 0201شٕال  6انظادس فٙ  071.7011 تؼذ اإلطالع ػهٗ انظٓٛش انششٚف سلى

 ؛( ترؼٍٛٛ أػضاء انحكٕيح.011أكرٕتش 

( فٙ 6..0أتشٚم  .0) 0206ر٘ انمؼذج  .انظادس فٙ  07.6722 ٔػهٗ انًشعٕو سلى

 شؤٌ ٔضؼٛح انكراب انؼايٍٛ نهٕصاساخ؛

( ...0َٕٕٚٛ  03) 0201طفش  01انظادس فٙ  7632..07 ٔػهٗ انًشعٕو سلى

 انًرؼهك تٕضؼٛح يذٚش٘ اإلداسج انًشكضٚح؛

دٚغًثش  0) 0203يٍ شٕال  .0انظادس فٙ  .07117063 ٔػهٗ انًشعٕو سلى

 انالذًشكض اإلداس٘؛ٔ( تشؤٌ ذحذٚذ لٕاػذ ذُظٛى انمطاػاخ انٕصاسٚح 0111

 61) 06.1يٍ ر٘ انحدح  .0انظادس فٙ 07.17160 ٔػهٗ انًشعٕو سلى

كًا ٔلغ ذغٛٛشِ  ( فٙ شؤٌ انًُاطة انؼهٛا انخاطح تًخرهف انٕصاساخ،1..0دٚغًثش

 ذرًًّٛ؛ٔ

( 3..0ُٚاٚش  .0) 06.3يٍ يحشو  .0 انظادس فٙ 07.17132 ػهٗ انًشعٕو سلىٔ

 تشؤٌ َظاو انرؼٕٚضاخ انًشذثطح تًضأنح انًٓاو انؼهٛا انخاطح تًخرهف انٕصاساخ؛

 0260يٍ ستٛغ اٜخش  .0ٔتؼذ دساعح انًششٔع فٙ انًدهظ انٕصاس٘ انًُؼمذ تراسٚخ 

  ،(0100) فاذح أتشٚم 

  : ا ٚهٙسعى ي

 األوليالوادة 

 ذُفٛز عٛاعح انحكٕيح فٙ يٛذاٌ انؼذانح7ٔذُاط تٕصاسج انؼذل يٓاو إػذاد 

ذًاسط ٔصاسج انؼذل انظالحٛاخ انًخٕنح نٓا ٔفما ألحكاو انُظٕص انرششٚؼٛح 

 انرُظًٛٛح انداس٘ تٓا انؼًم، ال عًٛا يا ٚرؼهك تانًداالخ انرانٛح :ٔ

 ًخٕنح نهٕصاسج تًمرضٗ لٕاٍَٛ انًغطشج انغٓش ػهٗ ذُفٛز االخرظاطاخ ان

انمٕاٍَٛ انًرؼهمح تًغاػذ٘ ٔ، ٔيذَٔح األعشج انًغطشج اندُائٛح،ٔانًذَٛح، 

 غٛشْا يٍ انمٕاٍَٛ؛ٔ انمضاء،

                                                           

 02.27 ، ص(0100يا٘  1) 0260تراسٚخ فاذح خًادٖ اٜخشج  1.21اندشٚذج انشعًٛح ػذد  - 1

  
 

http://adala.justice.gov.ma/production/pdf/175218.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/pdf/149479.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52669.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/155513.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/63015.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/159041.htm
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  اإلعٓاو فٙ ٔاإلششاف ػهٗ انُٛاتح انؼايح، ٔذُفٛز انغٛاعح اندُائٛح، ٔإػذاد

 ذطٕٚش حمٕق اإلَغاٌ؛ٔاحرشاو 

  انًانٛح، ٔانردٓٛضاخ، ٔانثُاٚاخ، ٔمح تانًٕاسد انثششٚح انًرؼه االعرشاذٛدٛحٔضغ

 ذظشٚف انؼذانح؛ٔٔانًؼهٕيٛاخ، ٔرنك تًا ٚخذو حغٍ عٛش ػًم انًحاكى 

 يًاسعح انٕطاٚح ػهٗ انًؤعغاخ انؼايح انراتؼح نٕصاسج انؼذل؛ 

  إػذاد يشاسٚغ انُظٕص انمإََٛح انًرؼهمح تًدال اخرظاطاخ انٕصاسج، ٔإَداص

 ََٕٛح؛انذساعاخ انما

 انرؼأٌ انذٔنٙ فٙ انًٛذاٌ انمضائ7ٙ  إػذاد يشاسٚغ اذفالٛاخ 

 0الوادة 

ػهٗ إداسج يشكضٚح ، ذشرًم ٔصاسج انؼذل، تاإلضافح إنٗ انذٕٚاٌ ٔانًفرشٛح انؼايح

 ٔيظانح ال يًشكضج 7

 1الوادة 

ذًاسط انًفرشٛح انؼايح، ذحد انغهطح انًثاششج نهٕصٚش ،ٔفما نهششٔط انًُظٕص ػهٛٓا 

ٕٚنٕٛ  01) 06.2يٍ خًادٖ اٜخشج  02انظادس فٙ  07.27661 انششٚف سلى  انظٓٛش فٙ

ذمٛٛى ٔيٓاو ذفرٛش انًحاكى  ذرًًّٛ،ٔ( تشؤٌ انرُظٛى انمضائٙ نهًًهكح، كًا ٔلغ ذغٛٛشِ 2..0

انمٛاو تانًشالثح ٔانغٓش ػهٗ ذٕحٛذ يُاْح انؼًم تٓا ،ٔ إداسذٓا، طشقٔأعهٕب أدائٓا ٔعٛشْا 

انًظانح انراتؼح ٔانًُٓٛح نكراتح انضثظ ،كًا ذًاسط يٓاو انثحس فٙ ٔلائغ يحذدج تانًحاكى 

 نٕصاسج انؼذل7

 2الوادة 

 ذضى اإلداسج انًشكضٚح :

 انؼايح؛ انكراتح 

 يذٚشٚح انشؤٌٔ انًذَٛح؛ 

 نؼفٕ؛يذٚشٚح انشؤٌٔ اندُائٛح ٔا 

 يذٚشٚح انذساعاخ ٔانرؼأٌ ٔانرحذٚس؛ 

 ؛يذٚشٚح انرششٚغ 

 يذٚشٚح انًٕاسد انثششٚح؛ 

 يذٚشٚح انًٛضاَٛح ٔانًشالثح؛ 

 يذٚشٚح انردٓٛض ٔذذتٛش انًًرهكاخ؛ 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/45627.htm
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 3الوادة 

ًٚاسط انكاذة انؼاو االخرظاطاخ انًخٕنح نّ تًٕخة انًشعٕو 

( انًرؼهك تٕضؼٛح انكراب 6..0أتشٚم  .0) 0206ر٘ انمؼذج  .انظادس فٙ   07.6722 سلى

انؼايٍٛ نهٕصاساخ
2
7 

 4الوادة 

 انشؤٌٔ انًذَٛح انًٓاو انرانٛح : ذُاط تًذٚشٚح

  انًغاًْح فٙ إػذاد يشاسٚغ انمٕاٍَٛ انًرؼهمح تانرُظٛى انمضائٙ، ٔيا ٚرؼهك

 ٍٛ انخشٚطح انمضائٛح، ترُغٛك يغ انًذٚشٚاخ انًؼُٛح؛تًشاخؼح أٔ ذحٛ

  ٌَٕانًغاًْح فٙ إػذاد يشاسٚغ انُظٕص انرششٚؼٛح ٔانرُظًٛٛح فٙ يدال انما

انخاص ٔانؼاو ر٘ انطثٛؼح انًذَٛح ٔانرداسٚح ٔاإلداسٚح ٔلإٌَ األعشج ٔيا نّ 

 ػاللح تحانح األشخاص، ترُغٛك يغ انًذٚشٚاخ انًؼُٛح؛

  ٙانغٓش ػهٗ إػذاد انمشاساخ انرٙ ذذخم ضًٍ اخرظاطاخ ٔصاسج انؼذل ف

 يدال اندُغٛح ٔلإٌَ األعشج ٔانحانح انًذَٛح؛

  يشالثح ػًم انُٛاتح انؼايح فٙ انًٛادٍٚ انرٙ ٚحذدْا انمإٌَ، ٔانرٙ نٓا طهح

تانًدال انًذَٙ ٔانرداس٘ ٔلإٌَ األعشج ٔانحانح انًذَٛح ٔكم يا نّ ػاللح تحانح 

 األشخاص؛

  إػذاد يشاسٚغ اذفالٛاخ انرؼأٌ انرٙ ذذخم ضًٍ اخرظاطٓا، ٔكزا اذخار

 انرذاتٛش انرٙ ذذخم فٙ إطاس انرؼأٌ انمضائٙ انًرثادل؛

  ٘يٕاكثح ٔذرثغ َشاط انًحاكى، فٙ لضاٚا انمإٌَ انًذَٙ ٔانرداس٘ ٔاإلداس

 اذٓا؛ٔانحانح انًذَٛح ٔلإٌَ األعشج، ٔكزا ذرثغ ذُفٛز أحكايٓا ٔيمشس

  انغٓش ػهٗ حغٍ عٛش انذػأٖ فٙ انًٛذاٌ انًذَٙ ٔانرداس٘ ٔاإلداس٘ ٔانحانح

 انًذَٛح ٔلضاٚا األعشج ٔذُفٛز األحكاو؛

  انغٓش ػهٗ حغٍ عٛش يًاسعح انًٍٓ انمإََٛح ٔانمضائٛح ٔيشالثرٓا ٔفما

 نهظالحٛاخ انمإََٛح انًخٕنح نٕصاسج انؼذل؛

 االيرحاَاخ ٔانًثاسٚاخ انخاطح تانًٍٓ انمضائٛح ترُغٛك يغ انًذٚشٚاخ  ذُظٛى

 انًؼُٛح؛

  انرظهًاخ ٔاذخار يا ُٚاعة يٍ إخشاءاخ تشؤَٓا، ٔاإلفادج ٔدساعح انشكاٚاخ

 تًآنٓا ترُغٛك يغ يشكض ذرثغ ٔذحهٛم انشكاٚاخ تانٕصاسج؛

 ٕصٚش7ذرثغ ٔذمٛٛى األَشطح انًكهفح تٓا ٔسفغ ذمشٚش دٔس٘ تزنك إنٗ ان 

                                                           

( ٚرؼهك تٕضؼٛح انكراب انؼايٍٛ 6..0اتشٚم  .0)  0206ر٘ انمؼذج  .تراسٚخ  07.6722يشعٕو سلى  -2

7 كًا ذى .011(، ص 6..0َٕٕٚٛ  03) 0206رٔ انحدح  01تراسٚخ  .201نهٕصاساخ؛ اندشٚذج انشعًٛح ػذد 

 ذغٛٛشِ ٔذر7ًًّٛ 

http://adala.justice.gov.ma/production/pdf/149479.pdf
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 5الوادة 

 ذُاط تًذٚشٚح انشؤٌٔ اندُائٛح ٔانؼفٕ انًٓاو انرانٛح :

  ٌَٕانًغاًْح فٙ إػذاد يشاسٚغ انُظٕص انرششٚؼٛح ٔانرُظًٛٛح فٙ يادج انما

اندُائٙ ٔانًغطشج اندُائٛح ٔانمٕاٍَٛ انخاطح راخ انطاتغ اندُائٙ، ترُغٛك يغ 

 انًذٚشٚاخ انًؼُٛح؛

 ٛظ يشالثح ػًم انُٛاتح انؼايح فٙ انًادج اندُائٛح؛ذُفٛز انغٛاعح اندُائٛح ٔذُش 

  ذرثغ ٔيٕاكثح انمضاٚا انرٙ نٓا ػاللح تاندشًٚح انًُظًح ٔتاندشائى راخ انطاتغ

االلرظاد٘ ٔانًانٙ، ٔلضاٚا اإلسْاب، ٔلضاٚا انًخذساخ، ٔلضاٚا األحذاز 

 انداَحٍٛ، ٔانؼُف ضذ انًشأج ٔانطفم؛

 ذرثغ ٔذحهٛم ظاْشج اإلخشاو؛ 

 ٓش ػهٗ حغٍ عٛش انذػأٖ فٙ انًٛذاٌ اندُائٙ؛انغ 

 ذُفٛز انرذاتٛش انًرؼهمح تانرؼأٌ انمضائٙ فٙ انًٛذاٌ اندُائٙ؛ 

  ٌٔٔضغ ٔذُفٛز انثشايح انًرؼهمح ترحذٚس ٔذطٕٚش انمضاء اندُائٙ ٔتشايح انرؼا

 تشؤَّ، ترُغٛك يغ انًذٚشٚاخ انًؼُٛح؛

 ٙذذخم ضًٍ اخرظاطٓا  إػذاد ٔدساعح يشاسٚغ االذفالٛاخ فٙ انًٕاد انر

 انًؼُٛح؛ ترُغٛك يغ انًذٚشٚاخ

 انغٓش ػهٗ إػذاد يهفاخ طهثاخ ٔالرشاحاخ انؼفٕ أٔ اإلفشاج انًمٛذ؛ 

 انمٛاو تذساعاخ ٔإَداص أتحاز فٙ انًادج اندُائٛح؛ 

 انمٛاو ترغٛٛش انغدم انؼذنٙ انٕطُٙ؛ 

 دُائٙ؛انغٓش ػهٗ ذرثغ ذُفٛز انًمشساخ انمضائٛح ٔاإلخشائٛح فٙ انًدال ان 

  دساعح انشكاٚاخ ٔانرظهًاخ ٔاذخار يا ُٚاعة يٍ إخشاءاخ تشؤَٓا، ٔاإلفادج

 تًآنٓا ترُغٛك يغ يشكض ذرثغ ٔذحهٛم انشكاٚاخ تانٕصاسج7

 7ذرثغ ٔذمٛٛى األَشطح انًكهفح تٓا ٔسفغ ذمشٚش دٔس٘ تزنك إنٗ انٕصٚش 

 6الوادة 

  ح:ذُاط تًذٚشٚح انذساعاخ ٔانرؼأٌ ٔانرحذٚس انًٓاو انرانٛ

  انًغاًْح فٙ إػذاد يشاسٚغ انمٕاٍَٛ ٔانُظٕص انرُظًٛٛح انًرؼهمح تًداالخ

 اخرظاطاذٓا، ترُغٛك يغ انًذٚشٚاخ انًؼُٛح؛

  عرشاذٛدٛح انٕصاسج فٙ يدال انرؼأٌ انذٔنٙ اإلداس٘ ٔانرمُٙ ٔإػذاد اذُفٛز

 يشاسٚغ االذفالٛاخ ٔانغٓش ػهٗ ذُفٛز االذفالٛاخ انًثشيح فٙ ْزا انًدال؛

  إػذاد دساعاخ ذمًٛٛٛح يٛذاَٛح إلَداص انثشايح انًرؼذدج انغُٕاخ نؼًم انًحاكى

 ٔٔضغ انًمرشحاخ انكفٛهح نهشفغ يٍ َداػرٓا؛
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  إػذاد اإلحظائٛاخ انًرؼهمح تانُشاط انؼاو نهًحاكى يٍ خالل إػذاد َظاو

 ٔيرطٕس؛ إحظائٙ يركايم

  فٙ لٕاػذ تٛاَاخ؛خًغ ٔيشكضج ٔيؼاندح ٔذحهٛم ٔذُظٛى انًؼطٛاخ اإلحظائٛح 

 يشكضج انًؼهٕياخ انمإََٛح ٔانمضائٛح َٔششْا؛ 

 ذُظٛى انرظاْشاخ انؼهًٛح؛ 

 ذحذٚس طشق ذذتٛش اإلداسج انمضائٛح؛ 

  إػذاد ٔذحثٍٛ ٔذُفٛز انًخطظ انًذٚش٘ ٔيشاسٚغ ٔيخططاخ انؼًم انرٙ ذغًح

 تاالعرغالل األيثم نإلػاليٛاخ يٍ طشف اإلداسج انًشكضٚح ٔانًحاكى؛

 انغٓش ػهٗ الرُاء انًؼذاخ انًؼهٕياذٛح ٔطٛاَرٓا؛ 

  ذؤْٛم ٔإػادج ذؤْٛم انشثكح انكٓشتائٛح انًًٕخح ٔانشثكح انًؼهٕياذٛح نإلداسج

 ٔانًحاكى؛ انًشكضٚح

 إػذاد ٔذطٕٚش انثشايح انًؼهٕياذٛح نهًحاكى ٔيخرهف يظانح انٕصاسج؛ 

  تظ انغشٚح ػاليٛائٛح ٔانحشص ػهٗ احرشاو ضٕااإلضًاٌ افرحاص انثشايح

 ٔاأليٍ ٔاحرشاو حمٕق األشخاص فٙ ْزا انًدال؛

  انمٛاو تانركٍٕٚ انًغرًش نألطش ٔانًٕظفٍٛ انرمٍُٛٛ يٍ أخم ذحغٍٛ ٔذطٕٚش

 يؼاسفٓى تانُظى انًؼهٕياذٛح ترُغٛك يغ انًذٚشٚاخ انًؼُٛح؛

 ذذتٛش ٔذرثغ يظانح االعرمثال تانًحاكى؛ 

 ء ٔيحٛطّ؛ذشدٛغ انرٕاطم انذاخهٙ ٔانرٕاطم تٍٛ انمضا 

 7ذرثغ ٔذمٛٛى األَشطح انًكهفح تٓا ٔسفغ ذمشٚش دٔس٘ تزنك إنٗ انٕصٚش  

 7الوادة 

  ذُاط تًذٚشٚح انرششٚغ انًٓاو انرانٛح:

  إػذاد يشاسٚغ انمٕاٍَٛ ٔانُظٕص انرُظًٛٛح انًرؼهمح تًداالخ اخرظاص

 انٕصاسج، ترُغٛك يغ انًذٚشٚاخ انًؼُٛح؛

 ذُفٛز اذفالٛاخ انرؼأٌ انمضائٙ، ٔح تئػذاد دساعح اندٕاَة انمإََٛح انًرؼهم

 ترُغٛك يغ انًذٚشٚاخ انًؼُٛح؛

  يمرشحاخ انمٕاٍَٛ انرٙ ذحال إنٗ انٕصاسج؛ٔإتذاء انُظش فٙ يشاسٚغ 

  انًؼاْذاخ انذٔنٛح انرٙ ذحال إنٗ انٕصاسج؛ٔإتذاء انُظش فٙ يشاسٚغ االذفالٛاخ 

  انًؤعغاخ؛ٔانششكاخ ٔإتذاء انُظش فٙ انؼمٕد انرٙ ذثشيٓا انٕصاسج يغ األفشاد 

  انًغاًْح فٙ إػذاد يشاسٚغ انمٕاٍَٛ ٔانُظٕص انرُظًٛٛح ترُغٛك يغ ٔصاساخ

 أخشٖ؛
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 َداص األتحاز انمإََٛح انًشذثطح تًٛذاٌ انرششٚغ؛إ 

 ذحٍٛٛ انُظٕص انمإََٛح راخ انظهح تًداالخ اخرظاص ٔصاسج انؼذل 

 إػذادْا نهُشش؛ٔ

  ذشذٛثٓا فٙ لٕاػذ يؼطٛاخ لإََٛح؛ٔخًغ انُظٕص انمإََٛح 

 7ذرثغ ٔذمٛٛى األَشطح انًكهفح تٓا ٔسفغ ذمشٚش دٔس٘ تزنك إنٗ انٕصٚش  

 2.الوادة 

  ذُاط تًذٚشٚح انًٕاسد انثششٚح انًٓاو انرانٛح:

  ذطثٛك ٔ، انؼايح نهٕصاسج فٙ يٛذاٌ انًٕاسد انثششٚح االعرشاذٛدٛحإػذاد

 انمٕاػذ انًرؼهمح تٓا؛ٔاإلخشاءاخ 

 انمٛاو تانذساعاخ ٔاألتحاز فٙ يدال ذذتٛش انًٕاسد انثششٚح؛ 

 انغٓش ػهٗ ذذتٛش انحٛاج اإلداسٚح، ٔانمٛاو تانرذتٛش اإلداس٘ انًُذيح نهًٕظفٍٛ؛ 

  ٙذُظٛى انًثاسٚاخ يٍ أخم ذٕظٛف انًهحمٍٛ انمضائٍٛٛ ٔانًٕظفٍٛ انؼايهٍٛ ف

 سج انًشكضٚح ٔانًظانح اناليًشكضج؛انًحاكى ٔاإلدا

 ٍٛ؛ذُظٛى االيرحاَاخ انًُٓٛح ٔانغٓش ػهٗ ذشلٛح انًٕظف 

 ؛انمٛاو تانًشالثح اإلداسٚح ٔذمٛٛى انُشاط انًُٓٙ نكراتاخ انضثظ 

  ذحذٚذ انحاخٛاخ فٙ يٛذاٌ انركٍٕٚ تانُغثح نهًٕظفٍٛ انراتؼٍٛ نهٕصاسج، ٔٔضغ

انركُٕٚٛح تانرُغٛك يغ انًؼٓذ انؼانٙ يخطظ انركٍٕٚ ٔانرمٛٛى انثؼذ٘ نهثشايح 

 ؛نهمضاء

 ٍٛ؛انمٛاو تانرذتٛش اإلداس٘ انًُذيح نهًٕظف 

  إػذاد نٕحاخ انمٛادج انخاطح ترذتٛش انًٕاسد انثششٚح ترُغٛك يغ تالٙ انًذٚشٚاخ

 ؛ٔانًظانح اناليًشكضج نهٕصاسج

 رٕاطم ذطٕٚش ٔذحٍٛٛ األَظًح انًؼهٕياذٛح انخاطح ترذتٛش انًٕاسد انثششٚح ٔان

 ؛تشؤٌ رنك

  دساعح انشكاٚاخ ٔانرظهًاخ ٔاذخار اإلخشاءاخ انًُاعثح تشؤَٓا، ٔاإلفادج تًآنٓا

 ؛ترُغٛك يغ يشكض ذرثغ ٔذحهٛم انشكاٚاخ تانٕصاسج

 دساعح ٔذرثغ لضاٚا انًُاصػاخ انرٙ ذؼذ انٕصاسج طشفا فٛٓا؛ 

 7ذرثغ ٔذمٛٛى األَشطح انًكهفح تٓا ٔسفغ ذمشٚش دٔس٘ تزنك إنٗ انٕصٚش  

 ..الوادة 

  ذُاط تًذٚشٚح انًٛضاَٛح ٔانًشالثح انًٓاو انرانٛح :

 ؛انًشاسكح فٙ ذحذٚذ ٔذحضٛش انثشايح انًرؼذدج انغُٕاخ 
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  إػذاد ٔتشيدح انًٛضاَٛح انفشػٛح انغُٕٚح نٕصاسج انؼذل ٔٔضغ إطاس نهُفماخ

 ػهٗ انًذٖ انًرٕعظ؛

 ٗ؛يٍ اخم انرحظٛم ذٕلغ ٔذرثغ ٔذمٛٛى ذُفٛز انًٛضاَٛح ٔكزا انًرثم 

  يشالثح انحغاب انًشطذ أليٕس خظٕطٛح؛ٔذذتٛش 

 ؛إػذاد ٔذذتٛش االنرضاياخ تانُفماخ ٔذرثغ أدائٓا 

 ؛ذفٕٚض االػرًاداخ إنٗ اٜيشٍٚ انًغاػذٍٚ تانظشف 

 ؛يشالثح ٔذرثغ ػًم انًظانح اناليًشكضج فٙ اندٕاَة انًانٛح ٔانًحاعثاذٛح 

 ٙ؛ٚاخ ٔانًظانح اناليًشكضج نهٕصاسجانًذٚش إػذاد نٕحاخ نهمٛادج ترُغٛك يغ تال 

  ٔانرُظًٛٛح؛انًغاًْح فٙ ذذلٛك انظفماخ ٔانًغاطش انًانٛح 

 إػذاد انحغاب اإلداس٘؛ 

  انًحاكى؛يشالثح حغاتاخ طُادٚك 

  انرحظٛم؛ذرثغ ػًهٛح ٔيشالثح 

 ٙ؛يشالثح انًظاسٚف انمضائٛح فٙ انًٛذاٍَٛ انًذَٙ ٔاندُائ 

 ؛يكاذة انرثهٛغ ٔانرُفٛز انضخش٘ يشالثح 

 ذرثغ ٔذمٛٛى ػًم انًثهغٍٛ ٔانًُفزٍٚ نذٖ انًحاكى فٙ يدال انرحظٛم؛ 

 يشالثح أدٔاخ االلرُاع؛ 

 ؛ذرثغ يهفاخ انًحاعثٍٛ َٕٔاتٓى نذٖ انًحاكى 

 ٙ؛ذرثغ يذاخٛم ٔيظاسٚف طُذٔق انركافم انؼائه 

 ؛ذفٕٚض ٔذرثغ االػرًاداخ انًخظظح نهًغاػذج انمضائٛح 

 ذٚذ انحاخٛاخ فٙ يدال انركٍٕٚ فًٛا ٚخض انرذتٛش انًانٙ ٔانًحاعثٙ ترُغٛك ذح

 ؛يغ انًذٚشٚاخ األخشٖ ٔانًؼٓذ انؼانٙ نهمضاء

  ٙذذتٛش ػاللاخ انٕصاسج يغ انششكاء انًؤعغاذٍٛٛ فٙ انًدانٍٛ انًان

 ؛ٔانًحاعثاذٙ

 تًآنٓا  ٔاإلفادج، دساعح انشكاٚاخ ٔانرظهًاخ ٔاذخار اإلخشاءاخ انًُاعثح تشؤَٓا

 ؛ترُغٛك يغ يشكض ذرثغ ٔذحهٛم انشكاٚاخ تانٕصاسج

 نٕصاسج انؼذل ٔسفغ ذمشٚش دٔس٘ تزنك   ذرثغ ٔذمٛٛى األَشطح انًانٛح ٔانًحاعثاذٛح

  إنٗ انٕصٚش7

 0.الوادة 

  ذُاط تًذٚشٚح انردٓٛض ٔذذتٛش انًًرهكاخ انًٓاو انرانٛح :
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  ذحذٚذ ٔإػذاد يخططاخ ػًم يرؼذدج انغُٕاخ نهثُاٚاخ ٔانردٓٛضاخ انضشٔسٚح

 ؛اإلداسج انًشكضٚح ٔانًظانح اناليًشكضجٔنضًاٌ حغٍ عٛش انًحاكى 

 إػذاد ٔذرثغ ذُفٛز انًشاسٚغ انرٙ ذًكٍ يٍ ذحمٛك يخططاخ انؼًم انًزكٕسج؛ 

 ؛َداص انثُاٚاخ ٔانردٓٛضاخئذحذٚذ ٔذحٍٛٛ انًٕاطفاخ انًرؼهمح ت 

 نًًرهكاخ انًُمٕنح ٔانؼماسٚح ٔانًحافظح ػهٛٓا ٔطٛاَرٓا ٔيشالثرٓا؛ا ذذتٛش 

  ؛َداص ٔاعرؼًال ٔاعرغالل انًًرهكاخإيشالثح ٔذششٛذ ذكهفح 

 ؛يٍٛ ٔعاليح انثُاٚاخؤٔضغ اعرشذٛدٛح ذ 

  إػذاد نٕحاخ انمٛادج انًرؼهمح تانرٕلؼاخ ٔانشطذ فٙ يدال انثُاٚاخ ٔانردٓٛض

 ؛انًذٚشٚاخترُغٛك يغ تالٙ 

 ؛إػذاد ٔذُفٛز عٛاعح تشيدح انظفماخ ٔانطهثٛاخ 

  خشد حاخٛاخ انًظانح اناليًشكضج ٔدساعرٓا ٔذٓٛئ االلرشاحاخ انًانٛح

 ؛انخاطح تٓا

 َداص يشاسٚغ انثُاء ٔانردٓٛض انًُدضج يٍ طشف دساعح اإلخشاءاخ انًٕاكثح إل

 ؛انًظانح اناليًشكضج ٔذؤطٛشْا ٔيشالثرٓا

 ٚ؛ح انًٛضاَٛح ٔانًشالثح تخظٕص االنرضاو تانُفماخانرُغٛك يغ يذٚش 

 7ذرثغ ٔذمٛٛى األَشطح انًكهفح تٓا ٔسفغ ذمشٚش دٔس٘ تزنك إنٗ انٕصٚش   

 1.الوادة 

انًانٛح ٔٚحذد تمشاس نٕصٚش انؼذل، يؤشش ػهّٛ يٍ انغهطح انحكٕيٛح انًكهفح تااللرظاد 

رحذٚس انمطاػاخ ت انحكٕيٛح انًكهفحتااللرظاد ٔانًانٛح ٔانغهطح انغهطح انحكٕيٛح انًكهفح ٔ

انًظانح انراتؼح نهًذٚشٚاخ انًشكضٚح تٕصاسج ٔذحذٚذ اخرظاطاخ األلغاو ٔانؼايح، ذُظٛى 

  انؼذل7

 2.الوادة 

ذُظًٛٓا تمشاس نٕصٚش انؼذل، يؤشش ٔذحذد اخرظاطاذٓا ٔيًشكضج  ذحذز يظانح ال

انغهطح انحكٕيٛح انًكهفح ترحذٚس ٔح انًانٛٔػهّٛ يٍ نذٌ انغهطح انحكٕيٛح انًكهفح تااللرظاد 

  انمطاػاخ انؼايح7

 3.الوادة 

 .020يٍ طفش  01انظادس فٙ   07.17611 ُٚغخ ْزا انًشعٕو، أحكاو انًشعٕو سلى

  انؼذل7ذُظٛى ٔصاسج ٔ( ترحذٚذ اخرظاطاخ 1..0َٕٕٚٛ  06)

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/50408.htm
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 0) 0201يٍ خًادٖ األٔنٗ  00انظادس فٙ  1037.1 غٛش أٌ يمرضٛاخ انمشاس سلى

( تئحذاز يذٚشٚاخ فشػٛح إلهًٛٛح.0.1دٚغًثش 
3

انظادس  2207.1 يمرضٛاخ انمشاس سلىٔ، 

ذُظٛى كراتاخ انضثظ ٔ( ترحذٚذ اخرظاطاخ .0.1عثرًثش  .) 0211يٍ يحشو  00فٙ 

نذٖ انًحاكى كراتاخ انُٛاتح انؼايح ٔ
4

ذثمٗ عاسٚح انًفؼٕل إنٗ حٍٛ َشش انمشاساخ انًرؼهمح  

  ؼذل7ذُظٛى انًظانح اناليًشكضج نٕصاسج انٔترحذٚذ اخرظاطاخ 

، 5تظفح اَرمانٛح إنٗ حٍٛ طذٔس انمإٌَ انًرؼهك تانًدهظ األػهٗ نهمضاءٔكًا أَّ، 

ذخضغ نًمرضٛاخ ٔذثمٗ كراتح انًدهظ األػهٗ نهمضاء ذحد انغهطح انًثاششج نٕصٚش انؼذل، 

يٍ  03انظادس فٙ  .07.2723 يٍ انظٓٛش انششٚف انًؼرثش تًثاتح لإٌَ سلى 1.انًادج 

( تشؤٌ انُظاو األعاعٙ نشخال انمضاء كًا ٔلغ ذغٛٛشِ 2..0َٕفًثش  00) 06.2شٕال 

   67ذرًًّٛٔ

 4.الوادة 

ٔصٚش ٔٚغُذ ذُفٛز ْزا انًشعٕو، انز٘ ُٚشش فٙ اندشٚذج انشعًٛح، إنٗ ٔصٚش انؼذل 

نًُرذب نذٖ انٕصٚش األٔل انًكهف ترحذٚس انمطاػاخ انؼايح، كم انٕصٚش أانًانٛح ٔااللرظاد 

 فٙ َطاق اخرظاطاذ7ّ

   (01007أتشٚم  00) 0260خًادٖ األٔنٗ  .حشس تانشتاط فٙ ٔ

 7عباش الفاسٌ اإليضاء:

  

 ٔلؼّ تانؼطف:

 ٔصٚش انؼذل، 

 7الناصرً هحود الطَب اإليضاء:

  

 انًانٛح،ٔٔصٚش االلرظاد 

 7الوسوار صالح الدٍن اإليضاء:

 انٕصٚش انًُرذب نذٖ انٕصٚش األٔل انًكهف

 ترحذٚس انمطاػاخ انؼايح، 

 7هحود سعد العلوٌ اإليضاء:
122071699 

                                                           

( تئحذاز يذٚشٚاخ .0.1دٚغًثش  00) 0201خًادٖ األٔنٗ  00تراسٚخ  1037.1نٕصٚش انؼذل سلى  لشاس  -3

فشػٛح إلهًٛٛح ذاتؼح نإلداسج انؼايح ٔانًٕظفٍٛ ٔذحذٚذ اخرظاطاذٓا ٔذُظًٛٓا ٔدٔائش َفٕرْا؛ اندشٚذج انشعًٛح 

 1637(،  ص 1..0يا٘  61) 0201ر٘ انمؼذج  1تراسٚخ  2121ػذد 

( ترحذٚذ اخرظاطاخ ٔذُظٛى .0.1عثرًثش  .) 0211يحشو  00تراسٚخ   2207.1انؼذل سلى  لشاس نٕصٚش -4

 01)  0201سيضاٌ  .0تراسٚخ  2126كراتاخ انضثظ ٔكراتاخ انُٛاتح انؼايح تانًحاكى؛ اندشٚذج انشعًٛح ػذد 

 7 كًا ذى ذغٛٛشِ ٔذر107ًًّٛ.(، ص 1..0أتشٚم 

نًرؼهك تانًدهظ األػهٗ نهغهطح انمضائٛح انظادس ترُفٛزِ انظٓٛش ا 011706أَظش انمإٌَ انرُظًٛٙ سلى  - 5

(، اندشٚذج انشعًٛح ػذد 0103ياسط  02) .026يٍ خًادٖ اٜخشج  02تراسٚخ  0703721انششٚف سلى 

 60267(، ص 0103أتشٚم  02) .026سخة  3تراسٚخ  3213

َٕفًثش  00) 06.2يٍ شٕال  03 تراسٚخ .07.2723 انظٓٛش انششٚف انًؼرثش تًثاتح لإٌَ سلىذى َغخ  -6

يٍ انمإٌَ  000تًمرضٗ انًادج  ( تشؤٌ انُظاو األعاعٙ نشخال انمضاء كًا ٔلغ ذغٛٛشِ ٔ ذر2ًًّٛ..0

 0703720انظادس ترُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  انًرؼهك تانُظاو األعاعٙ نهمضاج 013706انرُظًٛٙ سلى 

سخة  3تراسٚخ  3213(، اندشٚذج انشعًٛح ػذد 0103ياسط  02) .026يٍ خًادٖ اٜخشج  02تراسٚخ 

 60317(، ص 0103أتشٚم  02) .026
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