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 انــذَثاجــــح;

٠ّصً اٌّجرّغ اٌّذٟٔ شش٠ىا أعاع١ا ٌجّاػح ِىٕاط فٟ ذ١ّٕح اٌّذ٠ٕح ٚذأ١ٍ٘ٙا 

دزا تٙا إٌٝ ذغغ١ش اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّذاٚس ضّٓ ِضا١ِٓ  ػٍٝ وافح األصؼذج، ِّا

رٟ ع١رُ ذٕف١ز٘ا ، ا2021ٌإٌٝ  2012تشٔاِج ػًّ جّاػح ِىٕاط ٌٍفرشج اٌّّرذج ِٓ 

ػٍٝ ٠ٚأذٟ دفرش اٌرذّالخ ٘زا، ٌٍؼًّ تصمافح جذ٠ذج ذٕثٕٟ ، ٚاألٔذ٠ح تئششان اٌجّؼ١اخ

اِاخ ٠رٛجة ػٍٝ ، الٌرضٚرٌه ػثش ذض١ّٓ ٘زا اٌذفرش، اٌرؼالذ ٚاالٌرضاَ ٚاٌفاػ١ٍح

 جّاػح ِىٕاط. ِجٍظ اٌرم١ذ تٙا، ٌٍذصٛي ػٍٝ اٌذػُ ِٓٚاألٔذ٠ح  اٌجّؼ١اخ

 ٟ:٠ٕ٘ثٕٟ ٘زا اٌذفرش ػٍٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّشجؼ١اخ، 

 ؛3122تىر انًًهكح انًغرتُح نسُح دس -

 نتؼهًُاخ انًهكُح انسايُح انىاردج فٍ انخطة انًهكُح؛ا -

 انًتؼهق تانجًاػاخ؛ 224325انقاَىٌ انتُظًٍُ رقى  -

انًىافق  2489جًادي األونً  14انصادر فٍ  23693487انظهُر انشرَف ػذد  -

َضثظ تًىجثه حق تأسُس انجًؼُاخ كًا تى تؼذَهه تًىجة  2:69َىَثر  26

انصادر  :1831، وانقاَىٌ رقى 3113َىنُىز  16انصادر فٍ  86311انقاَىٌ ػذد 

 ؛:311فثراَر  29فٍ 

 انًتؼهق تانترتُح انثذَُح وانرَاضُح؛ :4131انقاَىٌ رقى  -

تسٍ َظاو نهًحاسثح  3128َىَثر  34، انصادر تتارَخ 33283562ًرسىو رقى ان -

 انؼًىيُح نهجًاػاخ ويؤسساخ انتؼاوٌ تٍُ انجًاػاخ؛

يكُاس فٍ إرساء ثقافح جذَذج تقىو ػهً انتؼاقذ جًاػح رغثح يٍ يجهس و -

، تًا واألَذَح يشارَغ انجًؼُاخ  فٍ دػىوانُجاػح   انضايٍ نهًردودَح

يح أهذافها وتحقُق ورغثتها فٍ إقايح يشارَغ وأَشطح تتىخً خذ  َتُاسة

 االنتقائُح يغ ترَايج ػًم جًاػح يكُاس؛

  312:3ياٌ  يكُاس، خالل دورته انؼادَح نشهر يذاوالخ يجهس جًاػحو -

٠مضٟ تٛضغ لٛاػذ ٚضٛاتظ   ٘زا، ٚاٌزٞ دفرش اٌرذّالخ اٌّصادلح ػٍٝذّد  

  ِا ٠ٍـٟ:، ٚفك ّجرّغ اٌّذٟٔاٌجّؼ١اخ ٚذم١ٕح، ِٚا١ٌح ذُٙ دػُ  ذٕظ١ّ١ح، ٚإداس٠ح ،

http://www.pncl.gov.ma/News/Alaune/Documents/3%20%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%85%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85%20%d8%b3%d9%86%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%20%d9%88%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%20%d8%a8%d9%8a%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa.pdf
http://www.pncl.gov.ma/News/Alaune/Documents/3%20%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%85%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85%20%d8%b3%d9%86%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%20%d9%88%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%20%d8%a8%d9%8a%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa.pdf
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 ويجاالخ انذػى ،وأهذافه ،انثاب األول ; يىضىع دفتر انتحًالخ 

 اٌفصً األٚي: ِٛضٛع دفرش اٌرذّالخ 

إٌّض٠ٛح ذذد ٚاألٔذ٠ح اٌش٠اض١ح دفرش اٌرذّالخ ششٚط دػُ اٌجّؼ١اخ  ذذد٠

اٌّرؼٍك تاٌرشت١ح  30.03ٚاٌّؤعشج تاٌمأْٛ  ،اٌّؼ١ٕح ٌٛاء اٌجاِؼاخ اٌٍّى١ح اٌّغشت١ح

 جّاػح ِىٕاط.ترشاب ٚإٌش١غح  ،اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 اٌفصً اٌصأٟ: أ٘ذاف دفرش اٌرذّالخ 

 ٠ٙذف دفرش اٌرذّالخ ٘زا، إٌٝ:

 ؛ٚاألٔذ٠ح ذأع١ش اٌششاوح ِغ اٌجّؼ١اخ  -

 الدرشاَ ششٚط ِٚؼا١٠ش اٌذىاِح اٌج١ذج؛ٚاألٔذ٠ح إٌٙٛض تؼًّ اٌجّؼ١اخ   -

 اٌششاوح فٟ إعاس ػمذ تشٔاِج؛إسعاء لٛاػذ   -

 ذفؼ١ً اٌّشاس٠غ اٌرٟ ذخذَ أ٘ذاف تشٔاِج ػًّ جّاػح ِىٕاط.  -

 ُاٌفصً اٌصاٌس : ِجاالخ اٌذػ 

 :فٟ، ش٠اض١حاٌٚاألٔذ٠ح ِجاالخ دػُ اٌجّؼ١اخ  ًصّرذ 

 اٌش٠اضاخ اٌجّاػ١ح؛ 

 .اٌش٠اضاخ اٌفشد٠ح 

 

 ٍَانذػىويؼاَُر شروط   ;انثاب انثا 

 ًاٌششٚط اٌما١ٔٛٔح اٌشاتغ: اٌفص 

 لا١ٔٛٔا ا٢ذٟ: اٌّششذح ٌالعرفادج ِٓ اٌذػُ،ٚاألٔذ٠ح ٠شرشط فٟ اٌجّؼ١اخ 

 وٛٔٙا فٟ ٚضؼ١ح لا١ٔٛٔح ع١ٍّح؛ -

اٌّرؼٍك  30.03ٚفك اٌمأْٛ  ،أْ ذرٛفش ػٍٝ صفح ٔادٞ أٚ جّؼ١ح س٠اض١ح -

 ؛تاٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 .ٙا األعاعٟ ٚاٌذاخ١ٌٍٟٕٚظاِ ،االٔضثاط ٌٍمٛا١ٔٓ اٌجاسٞ تٙا اٌؼًّ -

   :اٌرذت١ش٠حششٚط اٌاٌفصً اٌخاِظ 

 :، ذذت١ش٠ا ا٢ذٟاٌّششذح ٌالعرفادج ِٓ اٌذػُٚاألٔذ٠ح ٠شرشط فٟ اٌجّؼ١اخ 
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أٚ ِٓ اٌّٛاسد اٌثشش٠ح اٌالصِح ٌرٕف١ز اٌثشٔاِج  ِٚؤً٘ ٚجٛد ػذد وافٟ -

 ؛اٌّششٚع

 ٚجٛد ِٛاسد ِا١ٌح أخشٜ؛ -

 ِذذد فٟ اٌمأْٛ األعاعٟ. ِجاي االشرغاي وّا ٘ٛادرشاَ  -

 ِحءاٌفصً اٌغادط: ششٚط اٌّال 

اٌّششذح ٌٍذػُ، االٔضثاط ٌّمرض١اخ إػالْ ذمذ٠ُ  ٚاألٔذ٠ح جّؼ١اخ٠شرشط فٟ اٌ

 اٌذػُ ٌٍجّؼ١اخ ٌىً عٕح.

ششٚط ِٚؼا١٠ش اٌذػُ ٠رُ ذمذ٠ش اٌذػُ إٌّّٛح ٌىً جّؼ١ح ػٍٝ دذج، ٚفك 

 اٌّذذدج فٟ د١ًٌ اٌّغاعش.

  :ِؼا١٠ش اٌششاوحاٌفصً اٌغاتغ 

ذٍرضَ اٌجّؼ١اخ اٌشاغثح فٟ االعرفادج ِٓ اذفال١ح اٌششاوح ٚاٌرؼاْٚ تاعر١فاء 

 اٌششٚط اٌرا١ٌح:

 

 أنـــعــــبة انـقــــــــىي

 أٌ ركىٌ يُخزطخ نذي انجبيعخ انًهكُخ انًغزثُخ ألنعبة انقىي خالل انًىسًٍُ انسبنفٍُ 1

 أٌ ركىٌ يصُفخ ضًٍ انفزق انعشزح األوائم وطُُب. 2

رزىفز عهً إدارح رقُُخ رحذ إشزاف يذَز رقٍُ يصُف نذي انجبيعخ انًهكُخ انًغزثُخ ألنعبة  أٌ 3

 انقىي

أٌ رشبرك فٍ جًُع انًُبفسبد انزَبضُخ انًُظًخ يٍ انجبيعخ انًهكُخ انًغزثُخ ألنعبة انقىي أو  4

خصخ يٍ يًبرس َحًم ر 55،وأٌ رزىفز انجًعُخ عهً األقم عهً انعصجخ انجهىَخ نجًُع انفئبد

 انجبيعخ انًهكُخ انًغزَخ ألنعبة انقىي.

 أٌ رزىفز عهً نجُخ طجُخ رحذ إشزاف طجُت رئُسٍ يزخض يٍ طزف انجبيعخ انًعُُخ 5

 كزح انُذ( -انكزح انطبئزح -كزح انسهخ -انزَبضبد انجًبعُخ: )كزح انقذو

 أٌ ركىٌ يُخزطخ فٍ انجبيعبد انزَبضُخ نهعجخ وانعصت انجهىَخ نهعجخ 1

 أال ركىٌ انجًعُخ قذ رقذيذ ثبعزذار عبو فٍ انًىسًٍُ انًبضٍُُ 2

أٌ رزىفز عهً إدارح رقُُخ رحذ إشزاف يذَز رقٍُ يصُف نذي انجبيعخ انًهكُخ انًغزثُخ نهزَبضخ  3

 انًعُُخ

 أٌ رزىفز عهً نجُخ طجُخ رحذ إشزاف طجُت رئُسٍ يزخض يٍ طزف انجبيعخ انًعُُخ. 4

 يسزقهخ فٍ رسُُزهب عٍ انًكزت انًسُز إدارَب ويبنُبأٌ رزىفز عهً يذرسخ   5

أٌ رشبرك فٍ جًُع انًُبفسبد انزَبضُخ نجًُع انفئبد رحذ إشزاف انجبيعبد انزَبضُخ أو   6

 .انعصت انجهىَخ

 أٌ رزىفز عهً يقز إدارٌ واجزًبعٍ خبص ثبنجًعُخ. 7

 انقسى انًًزبس، أو انقسًٍُ األول أو انثبٍَ. رًبرس، أو يبرسذ، فٍ 8
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 سجــــبق انـــذراجـــــــبد

 أٌ ركىٌ يُخزطخ نذي انجبيعخ انًهكُخ انًغزثُخ نسجبق انذراجبد خالل انًىسًٍُ انسبنفٍُ 1

 ركىٌ يصُفخ ضًٍ انفزق انعشزح األوائم وطُُب. أٌ 2

أٌ رزىفز عهً إدارح رقُُخ رحذ إشزاف يذَز رقٍُ يصُف نذي انجبيعخ انًهكُخ انًغزثُخ نسجبق  3

 انذراجبد

أٌ رشبرك فٍ جًُع انًُبفسبد انزَبضُخ انًُظًخ يٍ انجبيعخ انًهكُخ انًغزثُخ نسجبق انذراجبد  4

يًبرس عهً األقم َحًم رخصخ انجبيعخ  25، وأٌ رزىفز عهً انفئبدأو انعصجخ انجهىَخ نجًُع 

 سُخ. 25انًهكُخ انًغزثُخ نسجبق انذراجبد الَزجبوس سُهًب 

 أٌ رزىفز عهً نجُخ طجُخ رحذ إشزاف طجُت رئُسٍ يزخض يٍ طزف انجبيعخ انًعُُخ 5

كُخ انًغزثُخ نسجبق أٌ رشزف عهً رُظُى سجبق وطٍُ ثززاة انجًبعخ رحذ إشزاف انجبيعخ انًه 6

 انذراجبد خالل كم يىسى.

 

 انـســجــــبحـــــــخ

 أٌ ركىٌ يُخزطخ نذي انجبيعخ انًهكُخ انًغزثُخ نهسجبحخ خالل انًىسًٍُ انسبنفٍُ 1

 أٌ ركىٌ يصُفخ ضًٍ انفزق انخًسخ األوائم وطُُب. 2

رزىفز عهً إدارح رقُُخ رحذ إشزاف يذَز رقٍُ يصُف نذي انجبيعخ انًهكُخ انًغزثُخ  أٌ 3

 نهسجبحخ

أٌ رشبرك فٍ جًُع انًُبفسبد انزَبضُخ انًُظًخ يٍ انجبيعخ انًهكُخ انًغزثُخ نهسجبحخ أو  4

 انعصجخ انجهىَخ نجًُع انفئبد

 ف انجبيعخ انًعُُخأٌ رزىفز عهً نجُخ طجُخ رحذ إشزاف طجُت رئُسٍ يزخض يٍ طز 5

 أٌ رزىفز عهً يذرسخ يسزقهخ فٍ رسُُزهب عٍ انًكزت انًسُز إدارَب ويبنُب 6

 

 انـًــالكـًـــــــــخ

 أٌ ركىٌ يُخزطخ نذي انجبيعخ انًهكُخ انًغزثُخ نهًالكًخ خالل انًىسًٍُ انسبنفٍُ 1

 أٌ ركىٌ يصُفخ ضًٍ انفزق انعشزح األوائم وطُُب. 2

رزىفز عهً إدارح رقُُخ رحذ إشزاف يذَز رقٍُ يصُف نذي انجبيعخ انًهكُخ انًغزثُخ  أٌ 3

 نهًالكًخ

أٌ رشبرك فٍ جًُع انًُبفسبد انزَبضُخ انًُظًخ يٍ انجبيعخ انًهكُخ انًغزثُخ نهًالكًخ أو  4

 انعصجخ انجهىَخ نجًُع انفئبد

 طزف انجبيعخ انًعُُخأٌ رزىفز عهً نجُخ طجُخ رحذ إشزاف طجُت رئُسٍ يزخض يٍ  5

 

 

 ٌٌٍذػُ  : اٌّذج اٌض١ِٕحصآِاٌفصً ا 

 ِٓ عٕح ٌصالز عٕٛاخ. ٠مذَ اٌذػُ ٚفك دفرش اٌرذّالخ ٘زا، ٌّذج
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 انثاب انثانث; يسطرج تقذَى يهفاخ انترشُح نهذػى 

 ٌاٌششٚط اٌّا١ٌحراعغاٌفصً ا : 

 فرخ دغاب تٕىٟ خاص تٙا. أٚ إٌادٞ ٠رؼ١ٓ ػٍٝ اٌجّؼ١ح

 ٌِىاْ ٚضغ ٍِف اٌرشش١خؼاششاٌفصً ا : 

ٌذٜ ِصاٌخ جّاػح ِىٕاط، ٚرٌه   ٌٍذػُٚاألٔذ٠ح ع ٍِفاخ ذششخ اٌجّؼ١اخ دذٛ

 عثما ٌّمرض١اخ اإلػالْ ػٓ اٌذػُ.

 ٌٍِف اٌرششخذادٞ ػششاٌفصً ا : 

ِٓ اٌٛشائك جّاػح ِىٕاط، ِجٍظ ٌالعرفادج ِٓ دػُ  ،ٍِف اٌرشش١خ ٠رىْٛ

 ، فضال ػٓ ا٢ذٟ:اٌخاص تذػُ اٌجّؼ١اخ ٚاألٔذ٠ح اٌّذذدج فٟ د١ًٌ اٌّغاعش

  شٙادج ِصادق ػ١ٍٙا ذصثد االٔخشاط فٟ اٌجاِؼح اٌٍّى١ح اٌّغشت١ح ٌٍؼثح

 ؛أٚ اٌؼصثح

  ٓٚش١مح ذصثد اٌرشذ١ة ٚػذد اٌّثاس٠اخ ٚإٌرائج اٌّذصً ػ١ٍٙا ٌٍّٛع١ّ

) ِغٍّح ػٍٝ اٌّغرٜٛ اٌٛعٕٟ ِٓ عشف اٌجاِؼح اٌٍّى١ح  اٌغاتم١ٓ

 ٌٍؼثح، ٚػٍٝ اٌّغرٜٛ اٌجٙٛٞ ِٓ عشف اٌؼصثح اٌّؼ١ٕح (.

 

  وانتقُُى ; انتتثغراتغان انثاب 

 ٌٚاٌرم١١ُ ػشش: اٌررثغ صأٟاٌفصً ا 

ذٕثصك ػٓ ِجٍظ جّاػح ِىٕاط، ٌجاْ ٌررثغ ٚذم١١ُ ذٕف١ز اٌثشاِج اٌّرفك ػ١ٍٙا 

 .غرف١ذج ِٓ اٌذػُاٌّٚاألٔذ٠ح ِغ اٌجّؼ١اخ 

 ٌشاس اٌّرشذثح ػٓ ػذَ االٌرضاَ تّمرض١اخ دفرش ػشش: ا٢ اٌسصاٌفصً ا

 اٌرذّالخ

اٌثشٔاِج اٌّرفك ػ١ٍٗ، أٚ ذغ١١شٖ دْٚ اٌشجٛع اٌّششٚع/ فٟ داٌح ػذَ ذٕف١ز 

، ذمذ٠ُ ذٛض١ذاخ ٍرضِح تذفرش اٌرذّالخٌّصاٌخ اٌجّاػح، ٠غٍة ِٓ اٌجّؼ١اخ اٌّ

اٌرٟ داٌد دْٚ ذٕف١زٖ، أٚ أدخ ٌرغ١١شٖ، ٚإسجاع اٌّثاٌغ اٌّا١ٌح   ِىرٛتح ػٓ األعثاب
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ٚإِا ذىْٛ اٌجّاػح ِضغشج ٌٍجٛء إٌٝ اٌمضاء ٌرغ٠ٛح  إٌٝ اٌخض٠ٕح اٌجّاػ١ح،

 اٌٛضؼ١ح.

 

 

 ذُ االعالع ػٍٝ ِضّْٛ دفرش اٌرذّالخ، ٚلثٛي االٌرضاَ تٗ.

 

 

 

 / إٌادٞ سئ١ظ اٌجّؼ١ح ذٛل١غ ٚخاذُ


