
 . في وضع ضابط للخور الوذعوة البسانتا واألشربت الوجانست لالبسانتا1952 غشت 25قرار وزيري هؤرخ في 

 

ٜ األٌٚٝ 12أٗ تّمرضٝ اٌظ١ٙش اٌشش٠ف اٌظادس ٠َٛ  ٛافك 1332 ظّاد ٌٍخّش 1914 أتش٠ً 8 اٌّ  تشأْ ٚضغ ضاتظ 

رّّح ٌٗ ؛ غ١شج ٚاٌّ ظٛص اٌّ ذػٛج التغأرا ٚوزا إٌ  اٌّ

ٛافك 1334 سظة 30ٚ تّمرضٝ اٌظ١ٙش اٌشش٠ف اٌظادس ٠َٛ    تشأْ ضاتظ اٌىؽٛي ؛1916 ١ٔٛ٠ٗ 2 اٌّ

ٌٍظ١ٙش اٌشش٠ف اٌظادس ٠َٛ  ص٠ش٠ح اٌرٟ طذسخ ترغ١١شٖ ٚذر١ّّٗ ذغث١ما  ٌمشاساخ اٌٛ ٞ اٌؽعح 15ٚتٕاء ػٍٝ ا  1335 ر

ٛافك ٌصأٟ أورٛتش     تشأْ ذخ٠ًٛ اٌظذس األػظُ ذف٠ٛضا ػاِا ٌضثظ وً ِا ٠رؼٍك تاٌىؽٛي،1917اٌّ

 

 :يقرر ها يلي

 

ا :الفصل األول  عأغح ٌٙ ؽاط١ً اٌّ ذػٛج التغأرا ٚاٌّ ٌفشٔغ١ح تاال٠اٌح اٌشش٠فح اعر١شاد اٌخّش اٌّ  ٠ّٕغ ٟف ِٕغمح اٌؽّا٠ح ا

ٌٍث١غ ٟف ٔفظ ذٍه  ا وّا ٠ّٕغ اطغٕاػٙا أٚ ظٛالذٙا أٚ ِغىٙا أٚ ت١ؼٙا أٚ ػشضٙا  عأغح ٌٙ ؽاطً اٌّ ٚخالطح التغأرا ٚاٌّ

ٕغمح  .اٌّ

 

ٌٍٕغّاخ اٌؼغش٠ح ِٓ ٔثاخ اٌش١ػ :2الفصل  ْ اٌىؽٛي أ٠ح وأد ِا١٘رٗ اٌؽاٚٞ  ٚؼذٖ واْ أٚ ِشوثا ِغ غ١شٖ  (التغأرا ) إ

ٛاد اٌؼغش٠ح ٠ؼرثش اتغأرا تذْٚ ِشاػاج ٌى١ف١ح طٕؼٙا  .ِٓ اٌّ

 

 ذؼرثش تّصاتح ِششٚتاخ  :(328، ص 1966 فبراير 23 الصادر في 2782، ج ر رقن 1966 يناير 31 بتاريد 3.57.66قرار رقن ) 3الفصل 

ششٚتاخ اٌشٚؼ١ح اٌرٟ ذشاتٗ ٟف عؼّٙا اٌغاٌة ٚسائؽرٙا اٌغاٌثح ِششٚتاخ األ١ٔغْٛ ٚاٌرٟ  سٚؼ١ح ِّاشٍح ٌألتغٕد ظ١ّغ اٌّ

مغش اٌثاٌغح ؼشاسذٗ خّظ ػششج دسظح عٕر١غشاد ذؼغٟ ِض٠عا ػىشا  اء اٌّ إرا أض١فد إٌٝ ظضء ِٕٙا أستؼح أظضاء ِٓ اٌّ

مغش اٌثاٌغح ؼشاسذٗ خّظ ػششج دسظح عٕر١غشاد ٚذؼرثش أ٠ضا  اء اٌّ ال٠ضٚي ػىٛسٖ ذّاِا تئضافح شالشح أظضاء أخشٜ ِٓ اٌّ

اء  ّضٚظح تاأل١ٔغْٛ اٌرٟ ال ذؼغٟ ِض٠عا ػىشا تئضافح اٌّ ششٚتاخ اٌشٚؼ١ح اٌّ تّصاتح ِششٚتاخ سٚؼ١ح ِّاشٍح ٌألتغٕد اٌّ

ؽذدج أػالٖ ٚاٌرٟ ذؽرٛٞ ػٍٝ سٚغ ع١غ١ٔٛح ٚالع١ّا إؼذٜ اٌشٚؼ١اخ ا٢ذ١ح األتغٕد اٌىث١شج ٚاٌرا١ٔض٠ا : عثك اٌششٚط اٌّ

ؽر٠ٛح ػٍٝ لٛج وؽ١ٌٛح ذفٛق أستؼ١ٓ دسظح ّضٚظح تاأل١ٔغْٛ ٚاٌّ ششٚتاخ اٌشٚؼ١ح اٌّ  .ٚاٌىش٠ٚاء ٚوزا اٌّ

ّضٚظح  ششٚتاخ اٌشٚؼ١ح اٌّ مغغ اٌغاتك ال ذؼرثش تّصاتح ِششٚتاخ سٚؼ١ح ِّاشٍح ٌألتغٕد اٌّ مرض١اخ اٌّ غ١ش أٔٗ خالفا ٌّ

ؽر٠ٛح ػٍٝ لٛج وؽ١ٌٛح ذفٛق أستؼ١ٓ دسظح ٚذؼادي خّغا ٚأستؼ١ٓ دسظح أٚ ذمً ػٕٙا ٚاٌرٟ إرا أض١فد إٌٝ  تاأل١ٔغْٛ اٌّ

مغش اٌثاٌغح ؼشاسذٗ خّظ ػششج دسظح عٕر١غشاد ذؼغٟ ِض٠عا ػىشا ٠ضٚي ذّاِا  اء اٌّ ظضء ِٕٙا أستؼح ػشش ظضءا ِٓ اٌّ

مغش اٌثاٌغح ؼشاسذٗ خّظ ػششج دسظح عٕر١غشاد ٚاٌرٟ ذغرٟٛف اٌششٚط  اء اٌّ ػىٛسٖ تئضافح عرح ػشش ظضءا آخش ِٓ اٌّ

 :ا٢ذ١ح

ٍٛشاخ ٟف وً  (أ ْ ٠ؽظً ػ١ٍٙا تاعرؼّاي أٔٛاع ِٓ اٌىؽٛي ذؽرٛٞ ػٍٝ خّغح ٚػشش٠ٓ غشاِا ػٍٝ األوصش ِٓ اٌّ أ

 ١٘ىر١ٌٛرش؛

ثاششج؛ (ب ْ إداسج اٌعّاسن ٚاٌضشائة غ١ش اٌّ ْ ذؽضش ذؽد ِشالثح أػٛا  أ

زوٛس؛ (ض ْ اٌظأغ اٌّ ٌمظٜٛ ٌرشا ٚاؼذا ٚذٍظك ػ١ٍٙا تغالح ذؽًّ اعُ ٚػٕٛا ْ ٠غٍّٙا اٌظأغ ٟف ل١ٕٕاخ ذث١ٍغ عؼرٙا ا  أ

 (5093ص  ، 19/09/1952 بتاريد  2082 رقن    ج ر )



ؤسؾ ٟف  (د شاس إ١ٌٗ أػالٖ اٌّ ص٠شٞ اٌّ ٌٍمشاس اٌٛ مرض١اخ األخشٜ  ْ ذّرصً ف١ٙا ظ١ّغ اٌّ  غشد 28 )1342 ِؽشَ 15أ

1923.) 

 

ٌفٛاوٗ ٚؼصاالخ اٌىش١ش ٚشّغ : 4الفصل  ْ ٠ؼغشٚا ِؽ١ا ا ؼاًِ اٌؼ١ِّٛح ٟف أ غرغٍٟ اٌّ إٔٗ ػٍٝ عث١ً االعرصٕاء ٠شخض ٌّ

ْ ٠ثمٝ اعرؼّاي ِادج  ال١ٔغٛي ٚخالطح األ١ٔغْٛ أٚ  ٌمذس ػٍٝ أ ٕمٟ تئضافح ؼثاخ ِٓ األ١ٔغْٛ إٌٝ ا ؽً ٚذفً اٌغىش اٌّ إٌ

ْ ال ٠رعاٚص ِمذاس اٌرع١ٙض  عأغح ٌزٌه ِّٕٛػا ٚأ ٛاد اٌّ ٌزٞ ٠ؽذز تئضافح ِاء :  دسظا ٠ّٕٚغ وً ذ50ٓ٠ٍٛاٌّ أِا اٌرؼى١ش ا

ششٚتاخ اٌشٚؼ١ح  ظفٝ  (ِؽ١ا)إٌٝ ٘زٖ اٌّ اء اٌّ ْ ٠ضٚي وٍٗ تؼذ إضافح خّغح أضؼاف ِٓ اٌّ شثؼح تاأل١ٔغْٛ ف١عة أ اٌّ

ششٚتاخ اٌشٚؼ١ح 15ػٍٝ ؼشاسج  ْ ذغٍُ ٘زٖ اٌّ ٌٍّؼاًِ اٌؼ١ِّٛح أ ْ  (ِؽ١ا) دسظا ٚال ٠عٛص  شثؼح تاأل١ٔغْٛ ٚال أ اٌّ

ٌمٕأٟ ٌمٕأٟ تغالح ٠ٛدع ّٔٛرض ِٕٙا . ذث١ؼٙا إال ٟف ا ْ ٠ضغ فٛق ٘زٖ ا ؼاًِ اٌؼ١ِّٛح أ ٚػٍٝ وً ِغرغً ِٓ ِغرغٍٟ اٌّ

ششٚتاخ اٌؽا٠ٚح  ثاششج، ٠ٚثمٝ ِضض ٘زٖ اٌّ ٌذ٠ٛأاخ ٚاٌضشائة اٌغ١ش اٌّ تّظٍؽح اٌغش ٚاٌرذ١ٌظ ٚآخش ٠غٍُ إٌٝ إداسج ا

ض٠ط ٠ؼذ ِّاشال ٌألتغأرا ْ ٘زا اٌّ  .ٌأل١ٔغْٛ تىً وؽٛي آخش ِّٕٛػا إر أ

 

ث١ٓ ٟف :( 328، ص 1966 فبراير 23 الصادر في 2782، ج ر رقن 1966 يناير 31 بتاريد 3.57.66قرار  رقن ) 5الفض  ٕغ اٌّ  ٠عشٜ اٌّ

ا عث١ؼ١ح وأد أٚ اطغٕاػ١ح ٚوزا ػٍٝ اٌخالطاخ  ّاشٍح ٌٙ ٕرٛظاخ اٌّ ض ػٍٝ سٚغ األتغٕد ٚاٌّ ٌفظً األٚي ِٓ ٘زا إٌ ا

ؽر٠ٛح ػ١ٍٙا ِٓ األتغٕد غثح اٌّ ٕرٛظاخ اٌؼغش٠ح و١فّا وأد إٌ  .أٚ اٌّ

ٌٍث١غ ِٓ عشف ِٓ ٠أذٟ ٘ا أٚ طٕؼٙا أٚ ِغىٙا أٚ ػشضٙا  ٕرٛظاخ اٌؼغش٠ح ٠ّىٓ اعر١شاد ٛاد أٚ اٌّ ْ ٘زٖ اٌّ  :ػٍٝ أ

ٌفظً  مغغ اٌصاٌس ِٓ ا ٕظٛص ػ١ٍٙا ٟف اٌّ ٌٍششٚط اٌّ غرٛف١ح  ّضٚظح تاأل١ٔغْٛ ٚاٌّ ششٚتاخ اٌشٚؼ١ح اٌّ أِا طأؼٛا اٌّ

 اٌصاٌس أػالٖ؛

ٌٍرذاٚٞ عاصْٚ  تشعُ ِٕرٛظاخ   .ٚأِا اٌظ١ذ١ٌْٛ اٌّ

ؼذج ٌإلطذاس ٚرٌه ظش٠ا  ا اٌّ عأغح ٌٙ ؽاط١ً لظذ طٕغ التغأرا ٚاألششتح اٌّ وّا أٔٗ ٠عٛص ِٕػ سخض العر١شاد ٘زٖ اٌّ

ص٠شٞ اٌظادس ٠َٛ  ٌمشاس اٌٛ مشسج ٟف ا ٞ اٌؽعح 14ػٍٝ اٌششٚط اٌّ ٛافك 1353 ر  .1935 ِاسط 20 اٌّ

 

شاس إ١ٌٙا : 6الفصل  رخزج ٌرٕف١زٖ ِٚؼالثرُٙ تاٌى١ف١ح اٌّ ٌمشاساخ اٌّ مرض١اخ ا ٌمشاس أٚ ٌّ مرض١اخ ٘زا ا خاٌف١ٓ ٌّ ذمغ ِراتؼح اٌّ

ٌفظٛي سلُ  ٛافك 1334 سظة 30 ِٓ اٌظ١ٙش اٌشش٠ف اٌظادس ٟف 13 12ٚ 11ٟٚف ا  تشأْ ضاتظ 1916 ١ٔٛ٠ٗ 2 اٌّ

ؤسؾ ٟف  ص٠شٞ اٌّ غ١ش تاٌمشاس اٌٛ ٛافك 1355 سِضاْ 5اٌىؽٛي رٌه اٌظ١ٙش اٌشش٠ف اٌّ  وّا أُٔٙ 1936 ٔٛٔثش 20 اٌّ

ذػٟ اٌؼِّٟٛ تغشاِح ٠رشاٚغ لذس٘ا ِٓ   . فشٔه60.000 فشٔه إٌٝ ٠2.000ؼالثْٛ تغٍة ِٓ اٌّ

ؤعغح غٍما ِؤلرا أٚ ٔٙائ١ا ْ ذأِش تغٍك اٌّ ٌٍّؽاوُ أ ٙائٟ : ٠ّٚىٓ  خاٌفح ٟف داًخ أظً عٕر١ٓ ف١ىْٛ غٍمٙا إٌ ٚإرا ذىشسخ اٌّ

 .إٌضا١ِا

 

شاس إ١ٌٗ أػالٖ اٌظادسٟف :  7الفصل  ٜ األٌٚٝ ٠12ٍغٝ اٌظ١ٙش اٌشش٠ف اٌّ ٛافك 1332 ظّاد  ٚوزٌه 1914 أتش٠ً 8 اٌّ

رّّح ٌٗ ٚاٌغالَ غ١شج ٚاٌّ ظٛص اٌّ  .إٌ

 

  1952 غشت سنت 25 الووافق 1371 ري الحجت عام 3حرر بالرباط في 

هحوذ الوقري 

 


