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الهغرة  -الهيئج الهركزيج لموقبيج هو الرشوث 
 
 

( 2007هـــبرس  13)  1428صفـــر  23صــــبدر في  2.05.1228هرشون رقــن 
/  تإحداث الهيئج الهركزيج لموقبيج هو الرشوث 

ـ      2007أتريل  02تتبريخ  5513ـ   هىشور تبلجريدث الرشهيج عدد 
 

تهّزٖر تألّل 
: يٌَ 63يث تهفضل حٌثء ؽوٓ تهدشرّر ّالشٕ

( 2007ٌٖثٖر  31) 1428يً يدرى  11ّحؾد درتشد تهيشرّػ فٕ تهيجوس تهّزترٔ تهيجريؼ فٕ 
: رشـــى يـــــــــث ٖوٕ

: 1الهبدث 
 

" تهِٖةد تهيرنزٖد" رشيٓ حؾدٍ " ُٖةد يـرنزٖد هوّكثٖد يً تهرشّخ" رددز هدْ تهّزٖر تألّل 
ػ تألفؾثل تهيرؾولد حثهرشّخ ّتشرغالل تهٌفّذ ّتالخرالس ّتهغدر ّٖلضد حثهرشّخ فٕ يفِّى ُذت تهيرشّى، جيٕ

. نيث ُٕ يٌضّص ؽوِٖث فٕ تهلثًٌّ تهجٌثةٕ
 

: 2الهبدث 
رٌــثع حثهِٖةد تهيرنزٖد يِيد رٌشٖق شٖثشثذ تهّكثٖد يً تهرشّخ ّتإلشرتف ؽوِٖث ّتهشِر ؽوٓ ررحؼ 

. رٌفٖذُث ّجيؼ ٌّشر تهيؾوّيثذ فٕ ُذت تهيجثل
: تٖد، ٖؾِد إهِٖث ؽوٓ تهخضّص حثهيِثى تهرثهٖدّهِـــذٍ تهغ

رلررح ؽوٓ تهدنّيد تهرّجِثذ تهنحرْ هشٖثشد تهّكثٖد يً تهرشّخ ّال شٖيث فٖيث ٖرؾوق حثهرؾثًّ حًٖ  -
تهلعثػ تهؾثى ّتهلعثػ تهخثص هينثفدد تهرشّخ؛ 

 رلررح تهردتحٖر تهرتيٖد إهٓ ردشًٖ تهرأٔ تهؾثى ّرٌغى ديالذ إؽاليٖد هِذت تهغرط؛ -

 .رشثُى حرؾثًّ يؼ تإلدترتذ ّتهيٌغيثذ تهيؾٌٖد، فٕ رٌيٖد تهرؾثًّ تهدّهٕ فٕ يجثل تهّكثٖد يً تهرشّخ -

ررّهٓ ررحؼ ّرلٖٖى تهردتحٖر تهيرخذخ هرٌفٖذ شٖثشد تهدنّيد فٕ ُذت تهيجثل ّرّجَٖ رّضٖثذ إهٓ تإلدترتذ  -
 ٖد يً تهرشّخ؛ّتهِٖةثذ تهؾيّيٖد ّتهيلثّالذ تهخثضد ّإهٓ نل يردخل فٕ شٖثشد تهّكث

 رحدٔ إهٓ تهشوعثذ تإلدترٖد، حؾط تٗرتء دّل تهردتحٖر تهيينً ترخثذُث هوّكثٖد يً تهرشّخ؛ -

 .ررّهٓ جيؼ نل تهيؾوّيثذ تهيررحعد حغثُرخ تهرشّخ ّردحٖر كثؽدخ تهيؾعٖثذ تهيرؾولد حِث -

هد يِثيِث ّتهرٕ رخحر تهشوعد تهلظثةٖد تهيخرضد حجيٖؼ تألفؾثل تهرٕ رحوغ إهٓ ؽويِث حيٌثشحد يزتّ -
 .رؾرحرُث أفؾثال يً شأٌِث أً رشنل رشّخ ٖؾثكج ؽوِٖث تهلثًٌّ

-  
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: 3الهبدث 
. ررأهف تهِٖةد تهيرنزٖد يً جيؼ ؽثى ّهجٌد رٌفٖذٖد ّنرثحد ؽثيد

شٌّتذ غٖر كثحود  6ّررأشِث شخضٖد يشِّد هِث حنفثءرِث ّدٌنرِث ّتشرلثيرِث ٖؾٌِٖث تهّزٖر تألّل هيدخ 
. هورجدٖد

 
: 4 الهبدث

: ٖنوف تهجيؼ تهؾثى حيث ٖوٕ
ٖلررح ؽوٓ تهدنّيد تهيحثدا تهرّجِٖٖد إلشررترٖجٖد ّعٌٖد هوّكثٖد يً تهرشّخ، ّنذت تٗهٖثذ تهّتجج  -

إكثيرِث هينثفدد ُذٍ تهغثُرخ؛ 
 ٖضدر رّضٖثذ هولعثػ تهخثص ررؾوق حثهردتحٖر تهرٕ ٖرؾًٖ ترخثذُث هوّكثٖد يً تهرشّخ؛ -

 رٌفٖذٖد؛ٖددد حرٌثيج ؽيل تهوجٌد تل -

 .ٖلٖى تألؽيثل تهيٌجزخ ألجل تهّكثٖد يً تهرشّخ -

 :5الهبدث 

: ٖظى تهجيؼ تهؾثى، تهذٔ ٖررأشَ رةٖس تهِٖةد تهيرنزٖد، حثإلظثفد إهٓ ّتهٕ تهيغثهى، تألؽظثء تٗرٕ حٖثٌِى
: ؽظّ ٖرى رؾٌَٖٖ، حضفد شخضٖد، يً عرف نل شوعد دنّيٖد ينوفد حيث ٖوٕ -1

تهشؤًّ تهخثرجٖد ّتهرؾثًّ؛  -
 هدتخوٖد؛ت -

 تهؾدل؛ -

 تألّكثف ّتهشؤًّ تإلشاليٖد؛ -

 تهيثهٖد؛ -

 تأليثٌد تهؾثيد هودنّيد؛ -

 تهفالدد ّتهضٖد تهحدرٔ؛ -

 تهرشغٖل؛ -

 تهررحٖد تهّعٌٖد؛ -

 تهضدد؛ -

 تالرضثل؛ -

 رددٖز تهلعثؽثذ تهؾثيد؛ -

 تهرجثرخ ّتهضٌثؽد؛ -

 إدترخ تهدفثػ تهّعٌٕ؛ -

 تإلشنثً ّتهرؾيٖر؛ -

II – ذ تهيٌِٖد ّ تهرثهٖد ييسل ّتدد ؽً نل ُٖةد يً تهِٖةث :
جيؾٖد ُٖةثذ تهيدثيًٖ حثهيغرج؛  -
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 رةٖس جثيؾثذ غرفد تهرجثرخ، تهضٌثؽد ّتهخديثذ؛ -

 غرفد تهرّسٖق؛ -

 تهِٖةد تهّعٌٖد هوؾدّل؛ -

 تهِٖةد تهّعٌٖد هوخحرتء تهيدثشحًٖ؛ -

 تهنٌفدرتهٖد تهؾثيد هويلثّالذ تهيغرحٖد؛ -

 تهيجيّؽد تهيٌِٖد ألحٌثم تهيغرج؛ -

 ألنسر ريسٖال؛ٌلثحثذ تهيأجّرًٖ ت -

 حؾدٍ؛ IIIيً تهحٌد  2تهجيؾٖد تألنسر ريسٖال حًٖ تهجيؾٖثذ تهيشثر إهِٖث فٕ تهٌلعد  -

 .تهٌلثحد تهّعٌٖد هوضدثفد تهيغرحٖد -

III – أؽظثء يشثرنًّ ٖؾٌِٖى تهّزٖر تألّل :
: سالسد ؽشر ؽظّت ّٖزؽًّ ؽوٓ تهٌدّ تهرثهٕ

 ى فٕ يجثل ينثفدد تهرشّخ؛  شرد أؽظثء يً تهيجريؼ تهيدٌٕ ٖخرثرًّ حثؽرحثر ؽيوَ -

شرد أؽظثء ٖخرثرًّ يً حًٖ أؽظثء تهجيؾٖثذ تهرٕ رؾيل فٕ يجثل تهّكثٖد يً تهرشّخ؛  -
 .أرحؾد أؽظثء ٖخرثرًّ يً حًٖ تألشثرذخ تهحثدسًٖ تهيشِّد هِى حثهنفثءخ فٕ يجثل ينثفدد تهرشّخ -

. ٖد يرخ ّتددخكثحود هورجد( شٌّتذ 4)رددد يدخ تٌردتج أؽظثء تهجيؼ تهؾثى فٕ أرحؼ 
. ٖينً أً ٖظٖف تهجيؼ تهؾثى إهَٖ، ؽوٓ شحٖل تالشرشثرخ، نل شخص ٖينً أً ٖلدى يشثُيد فٕ أشغثهَ

: 6الهبدث 
. ٖينً أً ردٖل تهدنّيد إهٓ تهجيؼ تهؾثى نل يشثهد ررؾوق حثهّكثٖد يً تهرشّخ
خ تشرٌثدت إهٓ ٌرثةج أشغثهَ ّؽً ٖلدى تهجيؼ تهؾثى إهٓ تهّزٖر تألّل رلرٖرت شٌّٖث ؽً دثهد تهّكثٖد يً تهرشّ

. يفؾّل تهرّضٖثذ تهّتردخ فٕ رلثرٖرٍ تهشثحلد 
ٖجج أً ٖرظيً تهرلرٖر تهيذنّر تكررتدثذ يّجِد إهٓ تهدنّيد يً شأٌِث تهّكثٖد يً تهرشّخ، ّنذت رلٖٖيث 

.  هألؽيثل تهيٌجزخ فٕ ُذت تهضدد
ٖلّى تهجيؼ تهؾثى حٌشر ُذت تهرلرٖر ّرّزٖؾَ ّرّجَٖ ٌشخد يٌَ إهٓ ّزٖر تهؾدل، نيث ٖينً هِث أً رلّى حٌشر 

. يث رررةَٖ يً درتشثذ ّآرتء ّتكررتدثذ ذتذ تهضود حيّظّػ تهّكثٖد يً تهرشّخ
: 7الهبدث 

. ٌٖؾلد تهجيؼ تهؾثى ؽوٓ تألكل يررًٖ فٕ تهشٌد أّ حعوج يً أغوحٖد أؽظثةَ
أؽالٍ،  2ةٖس تهِٖةد جدّل أؽيثل تجريثؽثذ تهجيؼ تهؾثى ّفق هويِثى تهيشٌدخ هوِٖةد حيلرظٓ تهيثدخ ٖظؼ ر

. ّٖدٖل رةٖس تهِٖةد جدّل تألؽيثل تهيذنّر ؽوٓ تهجيؼ تهؾثى كضد تهيضثدكد ؽوَٖ
ٖشررع هضدد يدتّالذ تهجيؼ تهؾثى أً ٖدظرُث يث ال ٖلل ؽً سوسٕ أؽظثةَ، ّٖرخذ كرترترَ حأغوحٖد 

ضّتذ تألؽظثء تهدثظرًٖ، فئً رؾثدهذ رجؼ تهجثٌج تهذٔ ٖنًّ فَٖ تهرةٖس، ّفٕ دثهد ؽدى دضّل أ
. تهٌضثج، ٖرى تشردؽثء أؽظثء تهجيؼ تهؾثى هالجريثػ فٕ أجل شِر

: 8الهبدث 
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 ٖؾِد هوجٌد تهرٌفٖذٖد، حيِيد تهلٖثى، ردذ شوعد تهرةٖس، حرٌفٖذ تهيِثى تهيشرٌدخ إهٓ تهِٖةد تهيرنزٖد ّتهشِر
. ؽوٓ ررحؼ كرترترِث ّرّضٖثرِث

: ّهِذٍ تهغثٖد، ٌٖثع ؽوٓ تهخضّص تهلٖثى حيث ٖوٕ
رولٕ ّيؾثهجد تهيؾوّيثذ تهيرؾولد حأفؾثل تهرشّخ تهرٕ رضل إهٓ ؽوى تهِٖةد تهيرنزٖد ّرحوٖغِث إهٓ  -

تهشوعثذ تهلظثةٖد إذت نثً يً شأً تألفؾثل تهيذنّرخ أً رشنل رشّخ ٖؾثكج ؽوِٖث تهلثًٌّ؛ 
 ردًٖٖ كثؽدخ يؾعٖثذ ررؾوق حغثُرخ تهرشّخ؛ّظؼ ّ -

 رٌيٖد أؽيثل تهرٌشٖق ّتهرشثّر حًٖ تإلدترتذ تهيؾٌٖد حثهّكثٖد يً تهرشّخ؛ -

ّظؼ تشررترٖجٖثذ هورّضل ّرٌغٖى ديالذ هإلؽالى ّ ردشٖس تهرأٔ تهؾثى فٖيث ٖخص تهّكثٖد يً  -
 .تهرشّخ

 :9الهبدث 

ُٖةد تهيرنزٖد، يً سيثٌٖد أؽظثء ٖخرثرُى تهجيؼ تهؾثى هوِٖةد ررنًّ تهوجٌد تهرٌفٖذٖد، حثإلظثفد إهٓ رةٖس تل
: حؾدٍ، ّٖرى رّزٖؾِى ؽوٓ تهٌدّ تهرثهٕ 15عحلث هيلرظٖثذ تهلثًٌّ تهدتخوٕ تهيشثر إهَٖ فٕ تهيثدخ 

  Iحٌد  5أرحؾد أؽظثء يً حًٖ تألؽظثء تهذًٖ رؾٌِٖى تهشوعثذ تهدنّيٖد تهيشثر إهِٖث فٕ تهيثدخ  -
أؽالٍ؛ 

 أؽالٍ؛ IIحٌد  5ًٖ تألؽظثء تهييسوًٖ هوِٖةثذ تهيٌِٖد، تهيشثر إهِٖث فٕ تهيثدخ ؽظّتً يً ج -

 .أؽالٍ III حٌد 5ؽظّتً يً حًٖ تألؽظثء تهيشثرنًٖ تهيشثر إهِٖى فٕ تهيثدخ  -

: 10الهبدث 
. ٖشرؾًٖ رةٖس تهِٖةد تهيرنزٖد حنثرج ؽثى ٖؾٌَٖ تهّزٖر تألّل

ٖر تهيضثهخ تإلدترٖد هوِٖةد تهيرنزٖد ّٖرخذ نثفد تهردتحٖر ٖرّهٓ تهنثرج تهؾثى، ردذ شوعد تهرةٖس، رشٕ
. تهظرّرٖد هردظٖر ّرٌغٖى أشغثل أجِزخ تهِٖةد تهيرنزٖد

. ٖؾرحر يشؤّال ؽً يشم ّدفغ تهيوفثذ ّتهرحثةد تهخثضد حثهِٖةد تهيرنزٖد
. ٖشثُى حضفرَ يلررت فٕ أشغثل تهجيؼ تهؾثى ّ تهوجٌد تهرٌفٖذٖد

: 11الهبدث 
ؽًٖ تهرةٖس حخحرتء ّيلديٕ خديثذ خثرجًٖٖ ألجل تهلٖثى حثهيِثى تهيشرٌدخ حيّجج ُذت ٖينً أً ٖشذ

. تهيرشّى إهٓ تهِٖةد تهيرنزٖد
: 12الهبدث 

ٖينً أً رددز، ؽٌد تهدثجد، هجثً جِّٖد أّ يدوٖد، ٖؾِد إهِٖث حرلدٖى تهؾًّ ّتهيشثؽدخ هوِٖةد تهيرنزٖد فٕ 
. تهلٖثى حيِثيِث

. ددد رأهٖفِث ّتخرضثضِث يً عرف تهرةٖس، يحؾد يّتفلد تهجيؼ تهؾثىرددز تهوجً تهيذنّرخ ّٔ
: 13الهبدث 
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ٖرؾًٖ ؽوٓ أؽظثء ّيّغفٕ تهِٖةد تهيرنزٖد تهرلٖٖد حنريثً تهشر تهيٌِٕ فٖيث ٖخص تألفؾثل ّتألؽيثل 
تهشٌّٔ  ّتهيؾوّيثذ تهرٕ ٖنٌّّت كد تعوؾّت ؽوِٖث حيٌثشحد يزتّهد يِثيِى يؼ يرتؽثخ يث ٖوزى هّظؼ تهرلرٖر

. يً ُذت تهيرشّى 6تهيٌضّص ؽوِٖث فٕ تهيثدخ 
 
 
 

: 14الهبدث 
ٖجج ؽوٓ إدترتذ تهدّهد ّتهجيثؽثذ تهيدوٖد أً رحوغ إهٓ رةٖس تهِٖةد تهيرنزٖد، حعوج يً تهِٖةد تهيرنزٖد 

عحلث ّدتخل تٗجثل تهرٕ ردددُث، جيٖؼ تهّسثةق أّ تهيؾوّيثذ تهالزيد هولٖثى حيِيد تهِٖةد تهيذنّرخ ّذهم 
. هويلرظٖثذ تهلثٌٌّٖد ّتهرٌغٖيٖد تهجثرٔ حِث تهؾيل

: 15الهبدث 
ٖددد رٌغٖى تألشغثل ّ نٖفٖثذ رشٖٖر تهِٖةد تهيرنزٖد فٕ ٌغثى دتخوٕ ٖرى إؽدتدٍ فٕ دغٖرخ تهجيؼ تهؾثى ّ 

. ٖؾرط ؽوٓ تهّزٖر تألّل هويضثدكد ؽوَٖ
: 16الهبدث 

. خ تهيرنزٖد فٕ يٖزتٌٖد تهّزٖر تألّلرلٖد تؽريثدتذ تهرشٖٖر ّتهرجِٖز تهييٌّدد هوِٖب
. ٖنًّ رةٖس تهِٖةد تهيرنزٖد ُّ تألير حلحط تهيدتخٖل ّضرف تهٌفلثذ يً يٖزتٌٖرِث

: 17الهبدث 
. ٌٖشر ُذت تهيرشّى حثهجرٖدخ تهرشيٖد

( 2007يثرس  13) 1428يً ضفر  23ّدرر حثهرحثع فٕ 
تإليظثء 

. تدرٖس جعّ  
 

: هؾعــــــفّكؾــــــــــَ حث             
تهّزٖر تهينوف حرددٖز تهلعثؽثذ تهؾثيد 

: تإليظــــــــــثء                 
. يديـــــــــــد حــــّشؾٖــــــــد       

 
 

 الرتط تبلجريدث الرشهيج
 

http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/AR/2007/BO_5513_Ar.pdf 
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