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 71بتاريخ   >=957;75  ظهير شريف بمثابة قانىن رقم

معاتايتعلق بإحداث الج (9;=7أكتىبر  :7) 9=77شىال 
1

 
 

 تم تعذٔهً بانقُاوٕه انتانٕت: كما

مه  22صادر فٓ  1.16.37بتىفٕذي انظٍٕز انشزٔف رقم  45.15قاوُن رقم  .1

بتارٔخ  6448(؛ انجزٔذة انزطمٕت عذد 2116مارص  2) 1437جمادِ األَنّ 

 ؛2634ص  (،2116مارص  17) 1437جمادِ اٖخزة  7

 مه 12 فٓ ادرص 1.14.92 رقم انشزٔف بتىفٕذي انظٍٕز 36.14 رقم انقاوُن .2

 26بتارٔخ  6259؛ انجزٔذة انزطمٕت عذد ( 2114 ماْ 12)  1435 رجب

 ؛4672 ص ،(2114 ماْ 26)1435رجب 

مه  28صادر فٓ  1.17.16بتىفٕذي انظٍٕز انشزٔف رقم  21.16قاوُن رقم  .3

 5بتارٔخ  5519(؛ انجزٔذة انزطمٕت عذد 2117أبزٔم  17) 1428ربٕع األَل 

 ؛1285ص  (،2117أبزٔم  23) 1428ربٕع اٖخز 

مه  27صادر فٓ  1.97.164بتىفٕذي انظٍٕز انشزٔف رقم  8.97قاوُن رقم  .4

بتارٔخ  4518انجزٔذة انزطمٕت عذد  (؛1997أغظطض  2) 1418ربٕع األَل 

 ؛3721ص  (،1997طبتمبز  18) 1418جمادِ األَنّ  15

 11) 1414مه ربٕع األَل  22صادر فٓ  1.93.163شزٔف رقم  ظٍٕز .5

 1414ربٕع األَل  27بتارٔخ  4221(؛ انجزٔذة انزطمٕت عذد 1993طبتمبز 

 ؛1621(،ص 1993طبتمبز  15)

مه  22صادر فٓ  1.89.144بتىفٕذي انظٍٕز انشزٔف رقم  16.88قاوُن رقم  .6

بتارٔخ  4118ت عذد انجزٔذة انزطمٕ (؛1989أكتُبز  23) 1411ربٕع األَل 

 ؛1387ص  (،1989)فاتح وُفمبز  1411فاتح ربٕع اٖخز 

مه  21صادر فٓ  1.78.884بتىفٕذي انظٍٕز انشزٔف رقم  5.78قاوُن رقم  .7

بتارٔخ  3467انجزٔذة انزطمٕت عذد  (؛1979مارص 19) 1399ربٕع اٖخز 

 .1172ص  (،1979أبزٔم  11) 1399جمادِ االَنّ  13

 

 

 

                                                           

 .2774(، ص 1975أكتُبز  22) 1395شُال  16 بتارٔخ 3286انجزٔذة انزطمٕت عذد  -1
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 71بتاريخ   >=957;75  ابة قانىن رقمظهير شريف بمث

 معاتايتعلق بإحداث الج (9;=7أكتىبر  :7) 9=77شىال 
 

 انحمذ هلل َحذي

 بذاخهً: -انطابع انشزٔف

 )انحظه به محمذ به ُٔطف به انحظه هللا َنًٕ(

  

 ٔعهم مه ظٍٕزوا انشزف ٌذا أطماي هللا َأعش أمزي أوىا:

 مىً، 112عهّ انذطتُر َالطٕما انفصم  بىاء

 أصذروا أمزوا انشزٔف بما ٔهٓ:

  

 الفصل األول

 بتىفٕذي انصادر انعانٓ، انتعهٕم بتىظٕم انمتعهق 11.11 رقم انقاوُن مه 4 نهمادة تطبٕقا

 تحذث( 2111 ماْ 19) 1421 صفز مه 15 بتارٔخ 1.11.199 رقم انشزٔف انظٍٕز

 انتانٕت: انجامعاث

 جامعت محمذ انخامض بانزباط
2

، 

 ،جامعت انحظه انثاوٓ بانذار انبٕضاء 

 ،جامعت طٕذْ محمذ به عبذ هللا بفاص 

 ،جامعت انقزَٕٔه بفاص 

 جامعت محمذ األَل بُجذة ؛ 

 جامعت انقاضٓ عٕاض بمزاكش
3

 ؛

 جامعت انمُنّ إطماعٕم بمكىاص ؛ 

 جامعت عبذ انمانك انظعذْ بتطُان ؛ 

                                                           

 بتىفٕذي 36.14انظابعت مه انقاوُن رقم بمقتضّ انمادة  أعالي، انفصم األَل انبىذ األَل  َانثاوٓ مه تم تغٕٕز -2

( ؛ انجزٔذة انزطمٕت عذد  2114ماْ  12)  1435مه رجب  12صادر فٓ  1.14.92انظٍٕز انشزٔف رقم 

 .4673(،ص 2114ماْ  26)1435رجب  26بتارٔخ  6259

انصادر بتىفٕذي  انظٍٕز  5.78بمقتضّ انفصم األَل مه انقاوُن رقم  أعالي،  تتمٕم انفصم األَلتغٕٕز َتم  -3

 3467(؛ انجزٔذة انزطمٕت عذد 1979مارص  19) 1399مه ربٕع اٖخز  21ارٔخ بت 1.78.884انشزٔف رقم 

 .  1172(،ص 1979أبزٔم  11)1399جمادِ األَنّ  13بتارٔخ 



 
 

 - 4  -  

 ذٔذة ؛جامعت شعٕب انذكانٓ بانج 

 جامعت ابه طفٕم بانقىٕطزة ؛ 

 جامعت ابه سٌز بأكادٔز
4

 ؛

 جامعت انحظه األَل بظطاث
5

 ؛

 جامعت انظهطان مُالْ طهٕمان ببىٓ مالل
6
. 

 الفصل الثاني

 ٔىشز بانجزٔذة انزطمٕت ظٍٕزوا انشزٔف ٌذا انمعتبز بمثابت قاوُن.

 

 

 (1975أكتُبز  16) 1395شُال  11َحزر بانزباط فٓ 

 بانعطفَقعً 

 انُسٔز األَل

 اإلمضاء: أحمذ عصمان

7181;7=799 

 

                                                           

انصادر بتىفٕذي انظٍٕز   16.88بمقتضّ انمادة انفزٔذة مه انقاوُن رقم أعالي، تم تغٕٕز َ تتمٕم انفصم األَل  -4

 4118(؛ انجزٔذة انزطمٕت عذد 1989أكتُبز  23) 1411مه ربٕع االَل  22بتارٔخ   1.89.144انشزٔف رقم 

 .1387( ،ص1989)فاتح  وُفمبز  1411بتارٔخ فاتح ربٕع اٖخز 

انصادر بتىفٕذي انظٍٕز انشزٔف رقم  8.97بمقتضّ انمادة انفزٔذة مه انقاوُن رقم أعالي، تم تتمٕم انفصم األَل  -5

 15بتارٔخ  4518انجزٔذة انزطمٕت عذد (؛1997أغظطض  2) 1418األَل مه ربٕع  27بتارٔخ  1.97.164

 .3721(، ص 1997طبتمبز  18) 1418جمادِ األَل 

انصادر بتىفٕذي انظٍٕز انشزٔف  21.16بمقتضّ انمادة انفزٔذة مه انقاوُن رقم أعالي،  تم تتمٕم انفصم األَل -6

 5بتارٔخ  5519(؛ انجزٔذة انزطمٕت عذد 2117ٔم أبز 17) 1428مه ربٕع األَل  28بتارٔخ  1.17.16رقم  

 .1285( ، ص 2117أبزٔم  23) 1428ربٕع اٖخز 

 


