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املضرة  احملالت  تنظيم  في   1332 شوال   3 بتاريخ  شريف  ظهير 
وتغييره  تتميمه  مت  اخملطرة كما  واحملالت  املزعجة  واحملالت  بالصحة 
مبوجب الظهير الشريف بتاريخ 22 جمادى الثانية 1352 )13 أكتوبر 
1933( والظهير الشريف بتاريخ 3 جمادى الثانية 1356 )11 غشت 
1937( والظهير الشريف بتاريخ 10 ربيع الثاني 1357 )9 يونيو 1938( 
والظهير الشريف بتاريخ 1 ذي القعدة 1361 )9 نونبر 1942( والظهير 

الشريف بتاريخ 28 ربيع األول 1369 )18 يناير 1950(.

• • • • • • • • • • • • •
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يعلم من كتابنا هذا اسماه اهلل وأعز أمره انه نظرا الزدياد املعامل الصناعية بإيالتنا الشريفة 
يوما فيوما اقتضى نظرنا الشريف جعل ضابط في تأسيس احملالت املضرة بالصحة واحملالت 

املزعجة واحملالت اخملطرة ومبقتضاه أصدرنا أمرنا الشريف مبا يأتي:

ومتم مبوجب   1933 أكتوبر   13 بتاريخ  الشريف  الظهير  )غير مبوجب  األول:  الفصل 
الظهير الشريف بتاريخ 9 يونيو 1938( إن احملالت التي يحصل منها أسباب خطر على الصحة 

أو إزعاج تترتب عليها مراقبة وحراسة والة اإلدارة.

غير أن احملالت التي للسلطة العسكرية من النوع املذكور ال جتري عليها مقتضيات 
ظهيرنا الشريف هذا وإمنا يجب جتهيزنا بكيفية تتوفر فيها جميع ضمانات األمن املطلوبة 
في شأن احملالت املدنية التي من الطبقة املذكورة خصوصا فيما يتعلق بوقاية األماكن اجملاورة 

لها.

تنقسم   )1933 أكتوبر   13 بتاريخ  الشريف  الظهير  مبوجب  )غير  الثاني:  الفصل 
احملالت املذكورة إلى ثالث طبقات بحسب نوع األعمال التي تنجز فيها أو األضرار احلاصلة منها 

من الوجهة املتعلقة باألمن والسالمة أو الصحة أو الراحة العمومية.

وأما القائمات التي تضمن أسماء احملالت املذكورة وتقسيمها طبقات فيعينان بقرار 
من وزيرنا الصدر األعظم بناء على طلب املدير العام إلدارة األشغال العمومية.

الفصل الثالث: يجوز للمدير العام لألشغال العمومية أن يعطل بناء أو استغالل 
كل محل يشتمل عليه الفصل األول ولو لم يكن مذكورا في البيان املشار له بواسطة قرار 
وإذا مضت أربعة أشهر من تاريخ اإلعالم بالقرار املذكور ولم يقع تقييد احملل املذكور املتعلق 
به ذلك القرار ولم تصدر في شأنه رخصة من مدير األشغال العمومية العام على مقتضى 

الفصلني الثاني والرابع وما بعدهما فيجوز لصاحب احملل أن ال يتوقف على ذلك.

الفصل الرابع: )غير مبوجب الظهير الشريف بتاريخ 13 أكتوبر 1933( ال يجوز أن تفتح 
إذن بها مسبقا. ويسلم  الثانية لتسيير شؤونها بدون  أو  األولى  احملالت احملدودة من الطبقة 
الطبقة  من  باحملالت  يتعلق  فيما  العمومية  األشغال  إلدارة  العام  املدير  من  بقرار  اإلذن  هذا 
استشارة  بعد  وذلك  الثانية  بالطبقة  يتعلق  فيما  القائد  أو  الباشا  من  قرار  ومبوجب  األولى 
اإلدارة البلدية أو والة املراقبة احمللية واحملالت احملسوبة من الطبقة الثالثة تستلزم قبل فتحها 

تصريحا مكتوبا موجها حلكومة البلدية أو املراقبة احمللية املوجود احملل ضمن دائرتها.

الفصل اخلامس: )غير مبوجب الظهير الشريف بتاريخ 11 غشت 1937( إذا كانت 
يحرر  كما  بالتمبر  مطبوع  كاغد  في  الرخصة  مطالب  فتحرر  األولني  القسمني  من  احملالت 
فيه أيضا التصريح املطلوب تقدميه إذا كانت احملالت من القسم الثالث وتودع هذه املطالب 
وغيرها من األوراق امللحقة بها في نظيرين أو توجه في غالف مضمون بالبريد ويتحتم على 
طالب الرخصة أو على محرر التصريح أن يقدم جميع البيانات التميمية التي ميكن أن تطلب 
احملل  فيها  يوجد  التي  اإلدارية  الدائرة  في  للمخابرة معه  مقرا  يعني  وأن  لدرس مطلبه  منه 
إلدارة  العام  املدير  إلى  األول  القسم  من  التي  باحملالت  املتعلقة  املطالب  وتوجه  الصناعي 
األشغال العمومية وتوجه املطالب املتعلقة باحملالت التي من القسم الثاني إلى والة املراقبة 

أو إلى رئيس اإلدارة البلدية باملكان املوجود فيه احملل.
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ويجب أن تكون مطالب الرخصة مصحوبة مبا سيذكر.

أوال- بيان يذكر فيه اسم طالب الرخصة ولقبه ومحل سكناه وإذا كان املطلب يتعلق 
بشركة فعنوانها أو اسمها ومركزها االشتراكي وكذلك منزلة املوقع على املطلب ونوع احملل 

املراد إحداثه وتركيبه وعدد العملة املستخدمني فيه على سبيل التقريب.

ثانيا- بخريطة مرسوم فيها مبزيد التدقيق موقع احملل يكون أقل مقياسها سنتمترين 
اثنني )هكذا 02 0( لكل ميتر وتكون دالة على حدود املكان املراد إشغاله وعلى اسم املسالك 

اجملاورة له.

ثالثا- بخريطة متثل احملل وبيان وجيز يذكر فيه بتدقيق خصوصا ما يأتي:

أ( تقسيم األماكن ومقياسها من حيث الطول والعرض واالرتفاع.

ب( تقسيم ومقياس املنافذ التي يسهل بها إفراغ األماكن وجتديد الهواء فيها.

ت( التجهيزات الصحية املراد إحداثها واملكان الذي جتعل فيه وكذلك كيفية اإلفراغ 
والشروط الواجب اتباعها في شأنه واستعمال ومعاجلة بقايا املياه وفضالت االستغالل وما 

يبقى منه.

ث( الوسائل التي وقع اتخاذها ملقاومة احلريق وموقع مراكز اإلغاثة.

حركتها  ومكون  وقوتها  ونوعها  )املطور(  احملركة  اآلالت  فمكان  احلال  اقتضى  إن  ج( 
واآلالت واألدوات وما شاكلها واخلوابي والسهاريج واألحواض واآلبار وكذلك قوة اآلالت احملركة 

وكيفية استعمالها.

رابعا- بحجة تبث وقوع الدفع املشار إليه في الفقرة السادسة من الفصل السادس 
اآلتي بعده.

مطالب  تكون  أن  فيجب  الكهربائية  القوى  تستعمل  احملالت  كانت  إذا  خامسا- 
الرخصة مصحوبة مبا سيذكر.

القوى  مجاري  حتويل  ومراكز  وفروعها  املعامل  موقع  فيها  معني  بخريطة  أوال- 
الكهربائية والقنوات والتجهيزات اجلارية عليها مقتضيات القوانني اخلصوصية.

ثانيا- بيان تذكر فيه الشروط التي وقع اتباعها في إجناز التعليمات القانونية وتضمن 
فيه اإلرشادات الفنية التي ال بد منها إلجراء املراقبة في شأن تطبيق املقتضيات اخلصوصية 

املعمول بها.

ويجب أن يكون التصريح املطلوب تقدميه في شأن احملالت التي هي من القسم الثالث 
مصحوبا باألوراق املبينة في الفقرات األولى والثانية والثالثة املشار إليها أعاله ويجب كذلك 
الفقرة  في  إليهما  املشار  وبالبيان  املعامل  موقع  فيها  املعني  باخلريطة  مصحوبا  يكون  أن 

اخلامسة أعاله إذا كانت احملالت تستعمل القوى الكهربائية.
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ويبلغ التصريح مع األوراق امللحقة به إلى مفتش اخلدمة الذي هو بالدائرة.

ويسلم الوالة احملليون لذوي املصلحة في األمر توصيال عن توصلهم بالتصريح املذكور 
هو  الذي  اخلدمة  مفتش  إلى  ويوجهون  التصريح  وصول  تاريخ  من  اثنني  شهرين  ظرف  في 
بالدائرة نسخة من التوصيل املذكور مصحوبة بنسخة من اخلرائط ونسخة من اآلراء التي 
أبدتها اإلدارات ذات النظر في ذلك كما يبلغون ألصحاب التصريح نسخة مما أصدرته القرارات 
اآلتي ذكرها من التعليمات العامة اجلارية على احملل الصناعي ونسخة من املالحظات التي رمبا 
يبديها مفتش اخلدمة في شأن ذلك وزيادة على ذلك فإن الوالة احملليني يذكرون أصحاب احملالت 

في شأن القوانني والضوابط املتعلقة بصحة العملة وأمنهم.

وال تباشر اخلدمة في أي محل كان من محالت القسم الثالث قبل تسليم التوصيل 
بالتصريح واالمتثال إلى ما أبداه مفتش اخلدمة من املالحظات وإذا كان من الالزم إحداث احملل 
املذكور في حومة أهلية فيتوقف فتحه على رخصة خصوصية يسلمها والة البلدية أو الوالة 

احملليون باملكان الذي ينوي إحداث احملل فيه.

التعليمات  تعيني  في  قرارات  العمومية  األشغال  إلدارة  العام  املدير  من  وسيصدر 
القرارات  أدخلت على هذه  وإذا  الثالث  القسم  التي من  الواجب فرضها على احملالت  العامة 

بعض تغييرات فيقع تطبيقها على احملالت التي سبق فتحها.

 1933 أكتوبر   13 بتاريخ  الشريف  الظهير  مبوجب  ومتم  )غير  السادس:  الفصل 
املطلب  يوما من قبول  بإثناء اخلمسة عشر  إنه   )1937 11 غشت  بتاريخ  الشريف  والظهير 
الراجع إلى محل من الطبقة األولى يصدر قرار من املدير العام إلدارة األشغال العمومية لألمر 

بإجراء بحث في املنافع واملضار.

ويبني بالقرار نوع وأهمية احملل املنوي إحداثه واسم الطالب وكذلك جميع التعليمات 
األقل  ألف ميتر على  بالغ محيطها  دائرة  وأنه ضمن  الناس  أن تفيد عموم  التي من شأنها 
حول املكان اخملتار لبناء املعمل تبني املواضع التي لها عالقة باملعمل املنوي إحداثه وفيه يجري 
مودعة  بالقضية  البحث  أوراق  إبقاء  يجب  فيه  الذي  املكان  خصوصا  ويعني  بشأنه  البحث 

بتصرف ذوي املصلحة فيها.

ويعني بالقرار املذكور مدة إجراء البحث والتحقيق وال يجوز أن تكون أقصى من شهر 
واحد.

أو  الباشوات  باهتمام  وذلك  ذكر  املعينة كما  األماكن  والتحقيق في  البحث  ويباشر 
القواد وبواسطة حكومة البلدية أو املراقبة احمللية والقرار يعلن ويعلق بالعربية والفرنسوية 
في مركز احلكومة املذكورة وينشر ويعلق في األسواق. وزيادة عليه فينشر في اجلريدة الرسمية 

للدولة احلامية وفي اجلرائد املعينة لنشر اإلعالنات القانونية الواقعة األماكن بدائرتها.

وبطول املدة املعينة إلجراء البحث والتحقيق تقبل مالحظات ذوي املصلحة من طرف 
الوالة املكلفني بالبحث وتوجه إلى املدير العام إلدارة األشغال العمومية مصحوبة بآراء هؤالء 

الوالة ورأي رئيس الناحية.

بقرار من  البحث  بإجراء  األمر  الثانية صدر  الطبقة  األمر متعلقا مبحل من  وإن كان 
تنقيص  ويجوز  السابق.  القرار  بها  الصادر  والكيفية  الصورة  بنفس  وذلك  القائد  أو  الباشا 
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الدائرة التي يجري ضمنها البحث فيصبح نصف قطرها 500 متر كما أن مدة إجرائه ميكن 
تنقيصها فتصير 15 يوما على األكثر.

إن الصوائر الناجتة من إجراء البحث وخصوصا صوائر التعليق والنشر يتحمل بها في 
جميع األحوال صاحب املطلب الذي يجب عليه ألجل ما ذكر أن يدفع لصندوق اخلزانة أو إلى 
صندوق القابض البلدي إذا كان احملل من طبقة احملالت التي هي من القسم الثاني والتي يجب 
إحداثها في داخل دائرة بلدية مبلغا إجماليا يحد قدره حسب األحوال لكل مدينة أو ناحية 
األشغال  إلدارة  العام  املدير  اقتراح  على  بناء  يصدر  العام  احلماية  كاتب  من  بأمر  منطقة  أو 

العمومية بعد استشارة مدير املالية العام ومدير األمور السياسية.

وقبل انتهاء البحث وإقفال بابه يعرض الوالة احملليون املكلفون بإجراء البحث املتعلق 
باحملالت من الطبقة األولى أو الثانية مطلب التماس اإلذن واألوراق امللحقة به وكذلك ملف 
أوراق البحث على مفتش إدارة األشغال بالدائرة ألجل فحصه والنظر فيه وكذلك يعرضونه 
على طبيب الصحة واحملافظة على الصحة العمومية املكلف باملسائل الصحية والسالمة 
من األمراض في املركز الواقع به املعمل )أي الطبيب املدير ملكتب البلدية للصحة واحملافظة 

عليها أو طبيب الناحية املكلف بالصحة واحملافظة على الصحة العمومية(.

لكل  تطابق  ال  للمحل  إحداثها  املنوي  املادية  األمور  أن  الفحص  ذلك  من  اتضح  وإذا 
األوامر ال تطابق لكل األوامر أو لبعضها الصادرة بظهائر شريفة وبقرارات متعلقة بالصحة 
وبسالمة العملة جاز حينئذ للوالة ذوي احلق بتسليم اإلذن أن يؤجلوا بقرار منهم مبينة فيه 
األسباب مبينة فيه األسباب ويؤخروا تسليم اإلذن إلى أن يقع تغيير في اخلريطة املبرزة تأييدا 
للمطلب وذلك بوجه مرض مطابق لألوامر. والقرار املذكور يجري تبليغه إلى من له مصلحة 

في األمر.

الفصل السابع: )غير ومتم مبوجب الظهير الشريف بتاريخ 13 أكتوبر 1933 والظهير 
الشريف بتاريخ 11 غشت 1937( إن الوالة املكلفني بتسليم الرخصة املذكورة يجب عليهم 
البحث  انتهاء  تاريخ  من  ابتداء  اثنان  شهران  قدره  أجل  بخالل  املسألة  في  رأيهم  يقرروا  أن 

والرخص املذكورة متنح بشرط احملافظة على حقوق الغير.

يوجه الوالة احملليون الذين لهم النظر فيما ذكر إلى مفتش اخلدمة بالدائرة التي بها 
احملل نظيرا من كل قرار في شأن احملالت التي من القسم الثاني ونسخة من اخلرائط ونسخة 

من اآلراء واملالحظات التي أبدتها اإلدارات التي لها النظر في هذا الشأن.

الفصل الثامن: )غير مبوجب الظهير الشريف بتاريخ 13 أكتوبر 1933( ميكن رفض 
الرخصة وذلك ملصلحة األمن أو الصحة أو راحة العموم وميكن أن يشترط في منح الرخصة 

املذكورة إحداث تغيير املوقع الذي وقع اختياره أو تغيير املشروعات املنوي إحداثها.

وعلى أي حال يجب أن يدعم الرأي املذكور باألسباب.

يجوز  ال   )1950 يناير   18 بتاريخ  الشريف  الظهير  مبوجب  )عوض  التاسع:  الفصل 
األحياء  داخل  إال  والثانية  األولى  الدرجتني  من  تعتبر  التي  املؤسسات  إحداث  في  الترخيص 
املعينة  املراكز  وفي  وأحوازها  البلدية  املدن  في  وذلك  إليه  املشار  للشأن  احملدثة  الصناعية 

حدودها وفي الدوائر احمليطة باملدن واملراكز.
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وبكيفية  وزيري  بقرار  تعيينها  سيقع  التي  الصنائع  بعض  فإن  ذكر  ما  على  وزيادة 
محدودة يجوز منعها داخل الدائرة البلدية أو داخل دائرة مركز معينة حدوده أو داخل الدائرة 
احمليطة بذلك - وال يجوز خارج الدوائراملبينة أعاله الترخيص في إحداث املؤسسات املعتبرة من 
الدرجة األولى أو من الدرجة الثانية إال على بعد مسافة قصيرة من األماكن اآلهلة بالسكان 
الصورة  بدوية وفي هذه  أو  تلك األمالك حضرية  التي مازالت لم يعني حتديدها سواء كانت 
يجب تعيني هذه املساقة في الرخص املتعلقة بإحداثها على أن هذه املسافة ال تقل على أي 

حال عن 500 متر.

وفيما يخص املؤسسات املوجودة اآلن في املناطق املعدة للسكنى ال ميكن أن يرخص 
إال بالتغييرات التي تدخلعلى شروط استغاللها هذا إذا كانت هذه الشروط ال تزيد في انزعاج 

اجلوار من وجود تلك املؤسسات.

وفوق ذلك فإن وزيرنا الصدر األعظم يجوز له أن يتخذ قرارا يعني فيه مؤسسات الدرجة 
الثالثة التي يجب أن تكون مماثلة ملؤسسات الدرجتني األوليتني فيما يخص تطبيق الفقرات 

املتقدمة والتي مينع فتحها بناء على ما ذكر في أي منطقة من املناطق اآلهلة بالسكان.

الفصل العاشر: )غير مبوجب الظهير الشريف بتاريخ 13 أكتوبر 1933( إن التقرير 
املتعلق بالرخصة يعني فيه قوام احملل وأهمية التجهيزات التي يشتمل عليها، وميكن أن تصدر 
فيه ألجل املصلحة العمومية أوامر من شأنها استدراك احلريق وجميع أنواع الطوارئ واآلفات 
والتخفيف من أسباب اإلزعاج بالصحة والروائح الكريهة واألبخرة الكريهة واجتناب تدنيس 
املياه خصوصا وعلى العموم جميع وسائل النظافة واألمن التي يجب مالحظتها عند تشييد 

البناءات أو في االستغالالت الصناعية.

أن  األوقات  الوجوه وال في وقت من  بأي وجه من  املعينة كما ذكر ال ميكن  والشروط 
تكون عقبة أمام تطبيق املقتضيات املأمور بها في الظهير الشريف املؤرخ في 2 محرم عام 
1345 املوافق 13 يوليوز سنة 1926 املتعلق بضبط اخلدمة في احملالت الصناعية والتجارية وفي 
القرارات املتخذة إلجراء العمل به وذلك في مصلحة نظافة العملة وأمنهم كما ال ميكن أن 

تعارض تلك الشروط التدابير التي ميكن األمر بها قانونيا للغاية املذكورة.

وينبه على املقتضيات املشار إليها في باب خاص من القرار املتعلق بالترخيص وذلك 
لكل محل من احملالت وحسب نوعه.

بناء في منطقة معينة حول احملل  أي  القرار املذكور من تشييد  أن مينع  وميكن أيضا 
ويتحمل املستغل بالتعويضات التي رمبا تكون واجبة للغير من أجل احلرمة املشار إليها.

ويتألف ضابط احملل من األوامر املذكورة.

وميكن أن تصدر قرارات تكميلية في نفس صورة قرارات الترخيص تفرض مبوجبها فيما 
أو  أو الصحة العمومية  التي تستلزمها احملافظة على مصالح اجملاورين  التدابير  بعد جميع 

يخفف مبقتضاها من األوامر األولى التي ال موجب إلبقائها.
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إن   )1933 أكتوبر   13 بتاريخ  الشريف  الظهير  مبوجب  )غير  عشر:  احلادي  الفصل 
إذا لم يشرع في األشغال بخالل أجل  الرخصة املنصوص عليها في الفصل السابق تبطل 

قدره سنة واحدة.

به وجتاوز  التصريح  الثالثة مفتوح بعد  الطبقة  وإذا وقف استغالل محل مدرج في 
وقوفه أكثر من سنة فيجب على صاحب االستغالل أن يقدم تصريحا جديدا.

وإذا تبدل مستغل احملل مأذون فيه أو مصرح به فيجب على خلفه أو نائبه أن يقدم 
الشهر  وذلك بخالل  التصريح  قبلوا  أو  الرخصة  له  الذين سلموا  الوالة  لدى  بذلك  تصريحا 
التالي حليازة احملل ويسلم توصيل بدون صائر بالتصريح املذكور الذي يجب حتريره على كاغد 

مطبوع بالتمبر.

وإذا أراد رئيس محل أن يضيف إلى استغالله األول أية كانت الطبقة املدرج فيها ذلك 
االستغالل صناعة أخرى مدرجة في طبقة من الطبقات ولو كانت طبقتها أقل من الطبقة 
الصناعة  بتلك  جديدا  تصريحا  يقدم  أن  أو  جديدة  رخصة  ينال  أن  عليه  فيجب  بها  املأذون 

اجلديدة.

وكلما انتقل محل مدرج في طبقة معينة إلى موقع آخر وكلما أحدث تغيير في حالة 
األمكنة أو نوع اآلالت واألدوات أو العملة وكلما وقع توسيع في االستغالل فيترتب عليه تغيير 
مهم في الشروط املفروضة في قرار الرخصة أو تغيير في نص التصريح يستلزم ذلك كله 
حسب درجة احملل طلب رخصة تتميمية أو تقدمي تصريح جديد قبل التغييرات املنوي إحداثها، 
والتصريح  املطلب  التي جتري على  املوجبات  املذكورين نفس  والتصريح  املطلب  ويجري على 
على  كذلك  جتري  العاشر  الفصل  من  األخيرة  والفقرة  اخلامس  الفصل  ومقتضيات  األولني 

الصور املبينة في هذه الفقرة.

الفصل الثاني عشر: إن الرخص املذكورة يجوز إبطالها لكن ال تبطل إال من أجل 
منفعة عمومية بعد تنفيذ تعويض مناسب.

 )1933 أكتوبر   13 بتاريخ  الشريف  الظهير  مبوجب  )غير  عشر:  الثالث  الفصل 
ضباط  إلى  واحد  آن  في  يوكل  املزعجة  أو  بالصحة  املضرة  أو  اخلطيرة  احملالت  تفتيش  إن 
البوليس العدلي واألعوان املعينني خصوصا لهذا الغرض من طرف املدير العام إلدارة الشغال 

العمومية.

في  الشروع  قبل  عليهم  يجب  املذكور  الوجه  على  خصوصا  املعينون  واألعوان  هذا 
وظيفتهم أن يحلفوا لدى محكمة الصلح مبحل إقامتهم أن ال يفشوا أسرار الصناعة وبوجه 
خاص طرق االستغالل التي رمبا أطلعوا عليها وقت القيام بوظيفتهم وأن ال يستعملوا ما ذكر 
أو غير مباشرة وذلك ولو بعد انقطاعهم عن وظيفهم ومأمورية األعوان املكلفني  مباشرة 
لتفتيش احملالت املدرجة في طبقة ما هي الوقوف على تطبيق ظهيرنا الشريف هذا والقرارات 
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املتعلقة بتنفيذه ولهم احلق في الدخول إلى احملالت التي جتري عليها حراستهم في كل وقت 
أن مفتشي  غير   - املعاينات  واجبا من  يظنونه  ما  وذلك بقصد مباشرة  أوقات خدمتها  من 
اخلدمة هم وحدهم مكلفون بتطبيق مقتضيات القرارات املتعلقة بنظافة وأمن املستخدمني 
باحملالت املدرجة في طبقة ما واخملالفات لألوامر املذكورة تثبت ويعاقب عنها كمثل اخملالفات 
ملقتضيات الظهير الشريف املؤرخ في 2 محرم عام 1345 موافق 13 يوليوز 1926 الصادر في 

ضبط اخلدمة باحملالت الصناعية والتجارية في ما يتعلق بصحة العملة وأمنهم.

يجب  وأمنهم  العملة  بصحة  تتعلق  ال  التي  للمقتضيات  اخملالفات  معاينة  وبعد 
على األعوان املكلفني أو غير املكلفني ممن لهم األهلية ملراقبة احملالت املدرجة في طبقة من 
الطبقات أن ينذروا كتابة رؤساء احملالت باالمتثال في ظرف أجل معني إلى األوامر التي خالفوها 
املقررة في قرارات املدير العام إلدارة األشغال العمومية أو الباشوات أو القواد ويسجل اإلنذار 
أو  الرؤساء  بتفتيش احملالت، ويجب على  املكلفني  األعوان  يد  دفتر خصوصي يجعل حتت  في 
نوابهم أن يقدموا لألعوان املذكورين عند طلبهم الدفتر املشار إليه وكذلك قرارات الترخيص 
أو تواصيل التصريح والقرارات امللحقة بها - وإن اخملالفات املشار إليها في الفقرة السابقة 
يقع إثباتها في تقارير يعتمد عليها لدى احملاكم ما لم يثبت خالفها - والتقارير املشار إليها 
إلى وكيل  واآلخر  العمومية  العام إلدارة األشغال  املدير  إلى  حترر في نظيرين يوجه إحداهما 

الدولة لدى احملكمة االبتدائية.

احملالت  على  الشريف  الظهير  هذا  مقتضيات  تنسحب  عشر:  الرابع  الفصل 
املوجودة يوم تاريخ نشره ويجب على الرؤساء واملديرين واملتصرفني في تلك احملالت أن ميتثلوا 
في  له  املشار  الوزيري  القرار  تاريخ  أشهر من  ثالثة  بعده في ظرف  وما  الرابع  الفصل  ألوامر 
الفصل الثاني غير أنه ميكن إعطاء تعويض ملن لم تعطى له رخصة أو ألزم بإجراء الشروط 

التي يقتضيها الفصل التاسع.

الفصل اخلامس عشر: )غير ومتم مبوجب الظهير الشريف بتاريخ 11 غشت 1937(: 
يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها من مائة فرنك إلى ألف فرنك اخملالفون ملقتضيات الفصل الرابع 
من ظهيرنا الشريف هذا وبذعيرة يتراوح قدرها من خمسة فرنكات إلى خمسة عشر فرنكا 
اخلامس  الفصل  من  األخيرة  الفقرة  قبل  التي  الفقرة  في  بها  املأمور  للمقتضيات  اخملالفون 
وكذلك اخملالفون ملقتضيات القرارات املبينة في الفصل العاشر فيما يختص باحملالت التي من 
القسمني األول والثاني وإذا تكررت اخملالفة فتكون الذعيرة األولى من 200 فرنك إلى 500 فرنك 

والثانية من 16 فرنكا إلى 500 فرنك.

وتعد اخملالفة مكررة في تطبيق ظهيرنا الشريف هذا إذا صدر على اخملالف في االثنني 
املتابعة حكم نهائي الرتكاب مخالفة  اجلارية بشأنها  السابقة لوقوع اخملالفة  عشر شهرا 

مماثلة.
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 )1933 أكتوبر   13 بتاريخ  الشريف  الظهير  مبوجب  )غير  السادس عشر:  الفصل 
يجوز للمحكمة االبتدائية التي لها النظر أن تأذن بإغالق أو إبطال كل محل غير موافق ألوامر 

هذا الظهير الشريف أو لقرار الرخصة وذلك بعد الطلب من احلكومة.

إن املدير العام إلدارة األشغال العمومية أو الباشا أو القائد إذا تعلق األمر مبحل من 
قرار احملكمة  أن يصدر  إلى  احملل  إقفال  أو  بتوقيف األشغال  يأمر  أن  له  الثانية ميكن  الطبقة 
وميكن أيضا للمدير العام إلدارة األشغال العمومية أن يأمر بإقفال احملالت املدرجة في الطبقة 
الثالثة إذا استمر عدم االمتثال إلى الشروط األساسية املأمور بها جتاه طبقات احملالت التي 

تضم إليها احملالت املشار إليها قبل.

وحرر برباط الفتح في 3 شوال عام 1332 املوافق 25 غشت سنة 1914.

قد سجل هذا الظهير الشريف بالوزارة الكبرى بتاريخ رابع شوال عامه صح به.

محمد بن محمد اجلباص.

اطلع عليه املقيم العام وأذن بنشره

الرباط في 28 غشت سنة 1914.

ليوطي.


