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 76بتاريخ  137.3711ظهير شريف بوثابة قاًىى رقن 

( تعيي بوىجبَ حذود .137هارس  7) .1.3هحرم 

الوياٍ االقليوية الوغربية وهٌطقة الصيذ البحري 
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 76بتاريخ  137.3711شريف بوثابة قاًىى رقن  ظهير

( تعيي بوىجبَ حذود .137هارس  7) .1.3هحرم 

الوياٍ االقليوية الوغربية وهٌطقة الصيذ البحري 

1الخاصة
 

 انحًذ هلل ٔحذِ 

 تذاخهّ : –انطاتع انششٚف 

 )انحغٍ تٍ يحًذ تٍ ٕٚعف تٍ انحغٍ هللا ٔنّٛ(

  ٔأزض أيشِ أَُا :ٚعهى يٍ ظٓٛشَا انششٚف ْزا أعًاِ هللا

ياسط  21) 2433يحشو  34تُاء زهٗ انذعرٕس انظادس األيش ترُفٛزِ ٕٚو 

 يُّ ، 213( ٔالعًٛا انفظم 2393

 أطذسَا أيشَا انششٚف تًا ٚهٙ:

 1الفصل 

ذًرذ انًٛاِ اإللهًٛٛح انًغشتٛح إنٗ حذٔد اشُٗ زشش يٛال تحشٚا اترذاء يٍ 

 انخطٕط األعاعٛح.

ٔذُطثك انخطٕط األعاعٛح زهٗ خظ جضس يٛاِ انثحش ٔزهٗ انخطٕط األعاعٛح 

 انًغرمًٛح ٔخطٕط اَغذاد انخهجاٌ انًحذدج تًشعٕو.

ٔذًرذ عٛادج انذٔنح انًغشتٛح إنٗ انفضاء انجٕ٘ ٔإنٗ يجشٖ انثحش ٔلعشِ فٙ 

 حذٔد انًٛاِ اإللهًٛٛح.

 7الفصل 

زهٗ رنك فٙ اذفالٛح خاطح، إنٗ  ال ًٚرذ زشع انًٛاِ اإللهًٛٛح، يازذا إرا َض

يا ٔساء خظ يرٕعظ ذكٌٕ جًٛع َمطّ زهٗ تعذ ٔاحذ يٍ ألشب َمظ انخطٕط 

األعاعٛح نهغٕاحم انًغشتٛح ٔعٕاحم انثهذاٌ األجُثٛح انًٕاجٓح نهغٕاحم انًغشتٛح أٔ 

 انًجأسج نٓا.

 .الفصل 

ٔعٕاحم  إرا كاَد انًغافح انفاطهح تٍٛ انخطٕط األعاعٛح نهغٕاحم انًغشتٛح

يٛال تحشٚا أٔ ذمم زُٓا أٔ إرا أطثحد  35إحذٖ انذٔل األجُثٛح انًٕاجٓح نٓا ذعادل 

ال ذغًح تٕجٕد يًش نًٛاِ زشع انثحش ٚغازذ زهٗ حشٚح انًالحح انثحشٚح أٔ 
                                                           

 .789ص  ،(2394 ياسط 9) 2434تراسٚخ فاذح طفش  4253انجشٚذج انشعًٛح زذد  - 1



 وزارة العدل                                          مديرية التشريع                                      المملكة المغربية

 

3 
 

انجٕٚح، فإٌ حك انًشٔس زثش انًٛاِ اإللهًٛٛح انًغشتٛح ٔحك انرحهٛك فٕلٓا ٚخٕالٌ 

فٙ االذفالٛاخ انذٔنٛح انرٙ اَخشط انًغشب فٛٓا ٔٔفما طثك انششٔط انًُظٕص زهٛٓا 

 حغثًا ْٕ يعرشف تّ ٔيحذد فٙ انمإٌَ انذٔنٙ. «انًشٔس انغهًٙ»نًثذأ 

 4الفصل 

يٛال تحشٚا اترذاء  91ذحذز يُطمح يغشتٛح خاطح نهظٛذ انثحش٘ زهٗ يغافح 

ٚذ انًثُٛح يٍ انخطٕط األعاعٛح انًحذدج فٙ انفظم األٔل ٔطثما نُفظ يماٚٛظ انرحذ

 فٙ انفظم انصاَٙ تخظٕص انًٛاِ اإللهًٛٛح.

 5الفصل 

ذًرذ عٛادج انذٔنح انًغشتٛح إنٗ جًٛع انًٕاسد انثٕٛنٕجٛح نمطعح انًٛاِ تانًُطمح 

 انًزكٕسج.

ٔٚحرفع خظٛظا تًًاسعح حمٕق انظٛذ فٙ ْزِ انًُطمح نهثٕاخش انحايهح 

 يعٌُٕٕٚ يغاستح. انشاٚح انًغشتٛح أٔ انرٙ ٚغرغهٓا أشخاص راذٌٕٛ أٔ

ٔال ذحٕل ْزِ انًمرضٛاخ دٌٔ ذطثٛك يثادئ انرعأٌ انذٔنٙ انرٙ ٚهرضو تٓا 

 انًغشب يٍ غٛش انًظ تغٛادذّ ٔفٙ دائشج احرشاو يظانحّ انٕطُٛح.

 6الفصل 

ٚرٕلف زهٗ عاتك إرٌ يٍ انحكٕيح انًغشتٛح كم تحس أٔ ذُمٛة زهًٙ أٔ أششٖ 

 أجُثٛح فٙ يُطمح انظٛذ انخاطح.ذمٕو تّ دٔنح أجُثٛح أٔ سزاٚا دٔنح 

 7الفصل 

 ُٚشش تانجشٚذج انشعًٛح ظٓٛشَا انششٚف ْزا انًعرثش تًصاتح لإٌَ.

 (.2394ياسط  3) 2434يحشو  37ٔحشس تانشتاط فٙ 

 ٔلعّ تانعطف :

 انٕصٚش األٔل ،

 3اإليضاء : أحًذ زظًاٌ
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 الفهرس

 ذعٍٛ( 2394 ياسط 3) 2434 يحشو 37 تراسٚخ 2.94.322 سلى لإٌَ تًصاتح ششٚف ظٓٛش

 2 ........................... انخاطح انثحش٘ انظٛذ ٔيُطمح انًغشتٛح االلهًٛٛح انًٛاِ حذٔد تًٕجثّ

 ذعٍٛ( 2394 ياسط 3) 2434 يحشو 37 تراسٚخ 2.94.322 سلى لإٌَ تًصاتح ششٚف ظٓٛش

 3 ........................... انخاطح انثحش٘ انظٛذ ٔيُطمح انًغشتٛح االلهًٛٛح انًٛاِ حذٔد تًٕجثّ

 

  

  

 

 

 


