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ظهـيـر شريف رقم 1.07.202 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتـوبر 2008)
تعلق بإحـداث التصريح اإلجباري بتنفــيذ القـانـون رقـم 54.06 ا
ـهـنـيـة وبـعض فـئات لـبـعض مـنـتـخـبي اجملـالس احملـلـيـة والـغـرف ا

متلكاتهم. وظف أو األعوان العمومي  ا
ــــــــــــــــــ

احلمد للّه وحده 
الطابع الشريف ـ بداخله :

(محمد بن احلسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور والسيما الفصل 26 و 58 منه 
ا يلي : أصدرنا أمرنا الشريف 

ينفـذ وينشـر باجلريـدة الرسمـية عقب ظـهيرنـا الشريف هـذا القانون
تعلق بإحـداث التصريح اإلجباري لـبعض منتخبي اجملالس رقم 54.06 ا
ـوظـفـ أو األعـوان الـعـمـومـي ـهـنـيـة وبـعض فـئـات ا احملـلـيـة والـغـرف ا

ستشارين. متلكاتهم كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس ا
وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).

وقعه بالعطف :
الوزير األول

اإلمضاء : عباس الفاسي.

*
*   *

قانون رقم 54.06
متعلق بإحداث التصريح اإلجباري لبعض منتخبي اجملالس احمللية
متلكاتهم وظف أو األعوان العمومي  هنية وبعض فئات ا والغرف ا

ـــــــــــــــــــــ

الباب األول
هنية تصريح بعض منتخبي اجملالس احمللية والغرف ا

هامهم االنتخابية متلكاتهم و
ادة 1 ا

1 ـ يتـع عـلى رئـــيـس مجـلـــس اجلـــهـة أو رئيس مـجلـــس الـعمـالة
أو اإلقـلــيم أو رئـيس اجملــلس اجلــمـاعي أو رئــيس مـجــمـوعــة اجلـمــاعـات
احلضريـة والقروية أو رئيس مجـموعة اجلماعات احملـلية أو رئيس مجلس
مـقــاطـعـة أو رئــيس غـرفــة مـهـنــيـة  أن يــصـرح داخل أجل ثالثــة أشـهـر
هـام االنتخـابية هنـية وا جمـوع أنشطـته ا واليـة لإلعالن عن انتخـابه  ا
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لكها ـمتلكات الـتي  ذكورة أعاله وا هـمة ا ـارسها عالوة على ا التي 
داخيل الـتي استلمها بأية لكها أوالده القـاصرون أو يدبرها وكذا ا أو 

صفة من الصفات خالل السنة السابقة للسنة التي  انتخابه فيها.
لزم بالتصريح في حالة انتهاء مهمته ألي سبب آخر غير يجب على ا
نصـوص عليه أعاله داخل أجل ثالثة أشهر الوفاة أن يقـوم بالتصريح ا

ذكورة. همة ا  يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء ا
نـقولة ـمتـلكات الـواجب الـتصـريح بهـا مجـموع األمـوال ا 2 ـ تشـمل ا

والعقارات.
ـنـقـولـة األصـول الـتـجـارية يـدخل عـلى اخلـصـوص في عـداد األمـوال ا
ساهمات في الـشركات والقيم والودائع في حـسابات بنكـية والسنـدات وا
تـحصل عـلـيهـا عن طـريق اإلرث والعـربات ـمـتلـكـات ا ـنـقولـة األخرى وا ا

ذات محرك واالقتراضات والتحف الفنية واألثرية واحللي واجملوهرات.
ـنــقـولـة الـواجب يـحـدد بـنـص تـنـظـيــمي احلـد األدنى لـقـيــمـة األمـوال ا

التصريح بها.
شـتركة مـع األغيار ـمتـلكـات ا ـعني بـاألمر بـالتـصريح كـذلك با يـلزم ا

وكذا تلك التي يدبرها حلسابهم.
ـنصـوص عـليه عـنـدما يـكـون كال الـزوج مـلزمـ بـتقـد الـتصـريح ا
أعاله يـجب أن يقـدم كل واحد منـهمـا تصريـحه على حـدة وأن يقدم األب

التصريح اخلاص باألوالد القاصرين.
3 ـ يـتعـ اإلدالء بتـصريح تـكميـلي وفق نفس الـشروط بـخصوص كل
ـهـنيـة للـمـلزم ومـهامه ـداخيـل واألنشـطة ا ـمتـلـكات وا تغـيـير يـطـرأ على ا

االنتخابية.
شـار إلـيه في الـبـند رقم 1 أعاله كل سنـت يـجـدد لزومـا الـتـصريـح ا

في شهر فبراير.
4 ـ يـودع التـصريـح بكـتابـة الضـبط لـدى اجمللس اجلـهـوي للـحسـابات

ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم.
ـوذج وصل التـسلـيم بـنص تنـظيـمي ينـشر ـوذج التـصريح و يـحدد 

في اجلريدة الرسمية.
فوضة من لدنه لهذا الغرض إلى 5 ـ يوجه وزير الداخلية أو السلطة ا
رئـيس اجملـلس اجلـهوي لـلـحـسـابـات اخملـتص قائـمـة بـأسـمـاء األشـخاص
ـشار إلـيـهم في البـند 1 أعـاله وكذا الـتغـييـرات الـتي تدخل عـليـها داخل ا
أجل شــهـر من تـاريخ تـسـلـمــهم مـهـامـهم ويـبــلغ رئـيس اجملـلس اجلـهـوي
لـلـحـسـابـات اخملــتص الـسـلـطـة الـتي أحـالت عــلـيه األمـر بـقـائـمـة بـأسـمـاء
ـادة وعنـد االقـتضـاء بـعدم إدالء تـوصل بـها تـطـبيـقـا لهـذه ا صـرحـ ا ا

عني بتصريحاتهم أو عدم جتديدها. نتخب ا ا
ـنـتـخب الـذي لم 6 ـ يـوجه رئـيس اجملـلس اجلـهـوي لــلـحـسـابـات إلى ا
متلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق يقدم التصريح با
نحه أجل ست يوما  من تاريخ ادة و إنذارا بوجوب احترام أحكام هذه ا

توصله باإلنذار قصد تسوية وضعيته .

شـار إلـيه أعاله يـرفع رئيس ـلـزم وضعـيـته داخل األجل ا إذا لم يسـو ا
اجملـلس اجلـهـوي لـلـحـسـابـات األمـر لـلـوزيـر األول قـصـد اتـخـاذ اإلجـراءات

نصوص عليها في البند 10 أدناه. ا
ـعني بـاألمر عـلى تقـرير 7 ـ يـطلع رئـيس اجمللس اجلـهوي لـلحـسـابات ا
نـحه أجل سـتـ يومـا لـلرد كـلف بـدراسـة تصـريـحه و ـقـرر ا سـتـشار ا ا

على مالحظات هذا األخير.
قرر داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ ستشار ا يتع إعداد تقرير ا

عرض القضية عليه.
كن لـرئيـس اجمللس اجلـهوي لـلحـسابـات عنـد االقتـضاء أن يـطلب من

متلكات ومداخيل زوجه. أي ملزم التصريح 
ـقـرر وجـود أفـعـال تـشـكل ـسـتـشــار ا 8 ـ عـنـدمـا يـتـبــ من تـقـريـر ا
ـلك لــدى اجملـلس اجلـهـوي مـخــالـفـات لـلــقـوانـ الـزجــريـة يـحـيـل وكـيل ا
لـلـحـسابـات مـلف الـقضـيـة عـلى السـلـطـة الـقضـائـيـة اخملتـصـة بـطلب من

ذكور. رئيس اجمللس ا
9 ـ يخبـر رئيس اجمللس اجلهوي للـحسابات وزير الداخـلية بالقرارات

تخذة تطبيقا للبنود 6 و7 و8 أعاله. ا
نـصوص نـتخب الـذي يرفض الـقيـام بالـتصـريحـات ا 10 ـ يـتعـرض ا
ــادة أو الـذي ال يـطــابق مـضـمــون تـصـريـحــاته أحـكـام عـلـيــهـا في هـذه ا
الـبـنـود 1 و2 و3 و4 أعاله أو الـذي أدلـى بـتـصـريح غـيــر كـامل ولم يـسـو
وضـعيته رغم إنـذاره طبـقا للـبند 6 أعاله للـعزل من عضـوية اجمللس

رسوم معلل يصدره الوزير األول. أو الغرفة وذلك 
ـعـني بـاألمـر مـؤقـتـا إلـى ح يـتـخـذ وزيـر الـداخـلـيـة قـرارا بـتـوقـيف ا

صدور مرسوم العزل.
ـناسـبة إذا تـعلـق األمر بـاإلخالل بـالتـصـريحـات الواجـب اإلدالء بهـا 
لـك لدى اجمللس اجلـهوي للـحسابات بـناء على ـهام فعـلى وكيل ا انـتهاء ا

لف على احملكمة اخملتصة. طلب رئيس هذا اجمللس أن يحيل ا
ــعـني بــاألمــر بـغــرامـة من 3.000 درهم إلى 15.000 درهم يـعــاقب ا
ـنعه من الـتـرشح لالنتـخـابات خالل مـدة أقـصاهـا ست سـنوات و

أو بتجريده من صفة منتخب.
ـنتخب الـعضـو في أحد اجملالس ـادة على ا 11 ـ تـطبق أحـكام هذه ا
ـشــار إلـيــهـا في الــبـنــد األول أعاله الـذي حــصل عـلى تــفـويض أو الـغــرف ا
إمـضاء أو تـفـويض  سـلطـة وكـذا على بـاقي أعـضـاء مكـاتب تـلك  اجملالس

والغرف.
ـشار إلـيهم في ـهـنيـة ا 12 ـ يودع رؤسـاء اجملـالس ورؤساء الـغرف ا
ـكـاتب لـدى اجملـلس اجلـهوي البـنـد األول أعاله قـائـمـة بـأسـماء أعـضـاء ا
لــلـحـســابـات اخملـتـص فـور انـتــخـابـهـم وكـذا الئـحــة بـأسـمــاء األشـخـاص
شار إلـيها في الـبند 11 أعاله والتغـييرات احلـاصل عـلى التـفويضـات ا
الـتي تـطـرأ عـليـهـا وكـذا مـقررات الـتـفـويض عـنـد دخولـهـا حـيـز التـنـفـيذ
كن االحـتجاج بالتفويض لدى ويسلم عنهـا فورا وصل بالتسلم وإال فال 
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الية ويبـلغ رئيس اجمللس اجلهوي لـلحسابات السـلطة الوصية احملكمـة ا
ـعنيـة بالـتفـويضـات التي ـهنـية ا التـابعـة لهـا اجلمـاعة احملـليـة أو الغـرفة ا

الية. أحيلت على احملكمة ا
الحـظـات ـودعـة وعــلى ا ـكن االطالع عــلى الـتــصـريـحــات ا 13 ـ ال 
ـلـزم بـالـتصـريح أو من ذوي ـبداة بـخـصـوصـهـا إال بـطـلب صـريح من ا ا

حقوقه أو بطلب من السلطة القضائية.
يـجـب عــلى كل األشــخــاص الـذيـن يـطــلــعــون بــأيــة صــفـة كــانت عــلى
ادة ـنصـوص عـليـها في هـذه ا الحظـات أو الـوثائق ا الـتصـريحـات أو ا
ـنع علـيهم إفشـاؤها أو اسـتعمـالها هني و أن يحـافظوا عـلى السـر ا
أو استغاللها ألي سبب كان إال بطلب من السلطة القضائية احملال عليها
نـصوص األفـعال طـبـقا لـلبـند الـثامن أعاله حتت طـائـلة تـطبـيق العـقوبـة ا

عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون اجلنائي.

الباب الثاني
متلكات اخلاص ببعض فئات التصريح با

وظف أو األعوان العمومي ا
ادة 2 ا

ادة 4 بعده : نصوص عليه في ا يخضع للتصريح اإلجباري ا
عينون في مناصبهم طبقا للفصل 30 من الدستور ; 1 ـ األشخاص ا
ـنشآت وظفـون واألعوان الـتابعـون للـدولة واجلمـاعات احملـلية وا 2 ـ ا

العامة والهيئات األخرى اخملول لهم سلطة :
ـارسة مهـمة مراقب ـداخيل أو  أ) األمـر بصـرف النفـقات وقبض ا
ـتـعلـق بتـحـديد أو مـحاسـب عمـومي طـبـقـا ألحكـام الـقـانون رقم 61.99 ا

راقب واحملاسب العمومي ; مسؤولية اآلمرين بالصرف وا
وجب ب) حتـديد وعـاء الضرائب والـرسوم وكل عـائد آخـر مأذون به 

النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري بها العمل ;
ـداخـيل واألجرة ج) قـبض وحتصـيل الـضـرائب والرسـوم والـعـائدات وا
نشآت العامة قدمة واخملصصة للدولة واجلماعات احمللية وا عن اخلدمات ا
ادة األولى مـن القانون رقم 69.00 والـهيئـات األخرى كما  تـعريفـها في ا

نشآت العامة وهيئات أخرى ; الية للدولة على ا راقبة ا تعلق با ا
نح امـتـياز أو بـتفـويت أو بـاستـغالل مـلك أو مرفق عـمومي د) اإلذن 

ؤسسات العامة ; أو خاص تابع للدولة أو اجلماعات احمللية أو ا
هـ) الـقـيــام بـتـدبـيـر األمـوال وحـفظ الـقــيم والـسـنـدات وتـسـلم الـودائع

والكفاالت ;
ـراقبـة ومـعـايـنة اخملـالـفـات لنـصـوص تـشـريعـيـة وتـنظـيـمـية و) مـهـام ا

ذكورة ; خاصة وزجر اخملالفات ا
ز) تسليم الرخص أو اإلجازات أو األذون أو االعتمادات ;
ن) تسجيل أو تقييد امتياز أو حق عيني أو حق غير مادي.

ـكــلـفـون ــشـار إلـيــهم أعاله ا ــوظـفــون واألعـوان غـيــر أولـئك ا 3 ـ ا
همـة عمومـية واحلـاصلون عـلى تفويض بـاإلمضاء فـيما يـتعلق بـاألعمال
شـار إلـيهـا في البـند 2 أعاله أو بـأعمـال قـد يكـون لهـا أثر واإلجـراءات ا

ال العام. مباشر أو غير مباشر على ا
ادة 3 ا

ادة 2 أعاله لدى : شار إليهم في ا تودع تصريحات األشخاص ا
ـارس صالحـياته ـصـرح  1 ـ اجملـلس األعـلى لـلـحـسابـات إذا كـان ا

على مجموع التراب الوطني.
ـارس 2 ـ اجملـلس اجلـهـوي لــلـحـسـابـات بــالـنـسـبـة لــلـمـصـرح الـذي 
صالحياته داخــل احلـــدود الترابـية جلهة أو داخل إقليم أو عدة أقاليم
أو عمالة أو عدة عماالت أو جماعة أو عدة جماعات خاضعة لالختصاص

الترابي لنفس اجلهة.
هام داخل مارسـة ا وجب ظـهير شـريف  ـعينـ  ـوظف ا غـير أن ا
متلكات شار إلـيها أعاله يقومون بـإيداع تصريحهم بـا احلدود التـرابية ا

لدى اجمللس األعلى للحسابات.
يسلم عنه فورا وصل بالتسلم.

ـوذج الـتـصـريح ووصل الــتـسـلـيم بـنص تـنــظـيـمي يـنـشـر في يــحـدد 
اجلريدة الرسمية.

ادة 4 ا
ادة 2 أعاله أن يـصـرحوا ـشار إلـيـهم في ا يتـعـ على األشـخـاص ا
ـجـمـوع ـهـامـهم  ـبـاشـرتـهـم  ـوالـيـة  داخـل أجل أقـصـاه ثالثـة أشـهــر ا
لكـها أوالدهم القاصرون لكونـها أو  مـتلكات الـتي  هـنية وا أنـشطهم ا
داخيل التي استلموها بأية صفة من الصفات خالل أو يدبرونها وكذا ا

السنة السابقة للسنة التي باشروا فيها مهامهم.
ـلـزم بالـتـصـريح في حـالة انـتـهـاء مهـمـته ألي سـبب آخر يـجب عـلى ا
نصوص عليه أعاله داخل أجل أقصاه غير الوفاة أن يقوم بالـتصريح ا

ذكورة. همة ا شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء ا
ـنـقـولـة ـمـتـلـكـات الـواجـب الـتـصـريح بـهـا مـجـمـوع األمـوال ا تـشـمل ا

والعقارات.
ـنـقـولـة األصـول الـتـجـارية يـدخـل علـى اخلصـوص في عـداد األمـوال ا
ساهمـات في الشركات والقيم والودائع في حسـابات بنكية والـسندات وا
ـتحـصل علـيـها عن طـريق اإلرث والعـربات ـمتـلكـات ا ـنقـولـة األخرى وا ا

ذات محرك واالقتراضات والتحف الفنية واألثرية واحللي واجملوهرات.
ــنـقـولـة الـواجب يـحـدد بـنص تـنــظـيـمي احلـد األدنى لــقـيـمـة األمـوال ا

التصريح بها.
شـتركـة مع األغيار متـلكـات ا عـني باألمـر بالـتصـريح كذلك بـا يلـزم ا

وكذا تلك التي يدبرها حلسابهم.
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ـنصـوص عـليه عـنـدما يـكـون كال الـزوج مـلزمـ بـتقـد الـتصـريح ا
أعاله يـجب أن يقـدم كل واحد منـهمـا تصريـحه على حـدة وأن يقدم األب

التصريح اخلاص باألوالد القاصرين.
ادة 5 ا

يتع اإلدالء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير
داخيل. متلكات وا يطرأ على ا

ادة 4 أعاله كل ثالث سنوات ـشار إليه في ا يجـدد لزوما الـتصريح ا
في شهر فبراير.

ادة 6 ا
ــصـرح إلـى رئـيس مــجـلس تـوجه الــسـلــطــة احلـكــومـيــة الـتــابع لــهـا ا
ـشـار إلـيهم في ـوظـفـ واألعوان ا احلـسـابـات اخملـتص قائـمـة بـأسمـاء ا
ــكن أن تـدخل عــلـيــهـا. ويـبــلغ رئـيس ـادة 2 أعاله والـتــغـيـيــرات الـتي  ا
مجلس احلـسابات اخملتص السلطـة التي أحالت عليه األمـر قائمة بأسماء
وظف ادة وكـذا قائمة بأسماء ا توصل بـها تطبيقا لهذه ا صرح  ا ا

واألعوان العمومي الذين لم يدلوا بتصريحاتهم أو لم يجددوها.
ادة 7 ا

ـــوظف أو الــعــون يـــوجه رئــيـس مــجــلس احلـــســابــات اخملـــتص إلى ا
مـتلكـات أو الذي قـدم تصـريحـا غير العـمومي الـذي لم يقـدم التـصريح بـا
نـحه ـادة و كـامل أو غـير مـطـابق إنـذارا بـوجـوب احـتـرام أحـكـام هـذه ا

أجل ست يوما من تاريخ توصله باإلنذار قصد تسوية وضعيته.
ـشار إلـيه ـعـني بـاألمـر بـتـسويـة وضـعـيـته داخل األجـل ا إذا لم يـقم ا
أعاله يرفع رئيس مجلس احلسابات اخملتص األمر إلى السلطة احلكومية

ادة 11 أدناه. نصوص عليها في ا عنية قصد اتخاذ اإلجراءات ا ا
ادة 8 ا

ـعـني بـاألمـر عـلى تـقـريـر يـطـلع رئـيس مــجـلس احلـسـابـات اخملـتص ا
ـنحه أجل ستـ يومـا للرد ـكلف بدراسـة تصـريحه و ـقرر ا سـتشار ا ا

على مالحظات هذا األخير.
ـقـرر داخل أجل شـهـرين ابـتداء من سـتـشـار ا يتـعـ إعـداد تـقـريـر ا

تاريخ عرض القضية عليه.
ـكن لرئيس مـجلس احلسـابات اخملتص عـند االقتضـاء أن يطلب من

متلكات ومداخيل زوجه. أي ملزم التصريح 
ادة 9 ا

ـقرر وجود أفعـال تشكل مـخالفات سـتشار ا عـندما يـتب من تـقرير ا
قتضيات القوان الزجرية يحيل الوكيل العام للملك لدى اجمللس األعلى
ـلك لدى اجمللس اجلهـوي للحسـابات حسب احلالة للـحسابات أو وكيل ا
مـلف الـقضـيـة عـلى الـسلـطـة الـقضـائـيـة اخملـتصـة بـطـلب من رئـيس أحد

ذكورين. اجمللس ا

ادة 10 ا
يــخـبــر رئـيـس مـجــلس احلـســابـات اخملــتص الــوزيـر األول والــسـلــطـة

تخذة تطبيقا للمواد 7 و8 و9 أعاله. عنية بالقرارات ا احلكومية ا
ادة 11 ا

وظف أو الـعون العـمومي الـذي يرفض القـيام بـالتصـريحات يتعـرض ا
نـصوص عـليـها في هـذا القانـون أو الذي ال يـطابق مـضمـون تصـريحاته ا
ـادتـ 4 و5  أعاله أو الـذي قــدم تـصـريــحـا غــيـر كــامل ولم يـقم أحـكـام ا
بتـسوية وضـعيته رغم إنـذاره طبقـا للمادة 7 أعاله للـعزل من الوظـيفة
أو لـفسخ العقـد بالنسبـة للعون الـعمومي من طرف الـسلطة احلـكومية التي

قتضيات اخملالفة. لها حق التأديب بالرغم عن كل ا
ادة 12 ا

ـبداة الحـظـات ا ـودعة وعـلى ا ـكن االطالع عـلى الـتصـريـحـات ا ال 
لزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه بخصوصها إال بطلب صـريح من ا

أو بطلب من السلطة القضائية.
يــجب عــلى كـل األشـخــاص الــذين يــطــلــعـون بــأيــة صــفــة كـانـت عـلى
ادة نـصوص عـليـها في هـذه ا الحظـات أو الوثـائق ا التـصريـحـات أو ا
ـــنع عــلــيـــهم إفــشــاؤهــا أو ــهــني و أن يــحــافــظـــوا عــلى الــســـر ا
استعمالها أو استغاللها ألي سبب كان إال بطلب من السلطة القضائية
احملـال عـلـيـهـا األفـعـال طـبـقـا للـمـادة الـتـاسـعـة أعاله حتت طـائـلـة تـطـبيق
نصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون اجلنائي. العقوبة ا

ادة 13 ا
ناصب الذين سيصبحون العتبارات حتدد احلكومة قائمة أصحـاب ا
ـصـالح الــدفـاع الـوطـني واألمن الـداخــلي أو اخلـارجي لـلـدولـة مـرتــبـطـة 
مـتلكـات وللمراقـبة حتددها الـسلطة ـسطرة خـاصة للتـصريح با خاضع 
اخملتصة. وتبلغ هذه القائمة إلى الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات.

ادة 14 ا
كـن للـحـكـومـة بغـرض أخـذ الـتـنـظيم لـتـطـبـيق أحكـام هـذا الـقـانـون 
متلكات احلكومي واإلداري بع االعتبار أن تخضـع للتصريح اإلجباري با
وظـف أو األعـوان العـموميـ الذين جتـعلـهم مهـامهم أو مـسؤولـياتهم في ا

ادة 2 أعاله. شار إليهم في ا اثلة لألشخاص ا وضعية 

الباب الثالث
لزم أحكام انتقالية حتدد شروط تطبيق القانون على ا

هامهم زاول حاليا  بالتصريح ا
ادة 15 ا

زاول ادت 1 و2 أعاله ا شار إليهم في ا يتع على األشخـاص ا
ـهـامـهم في تـاريخ نشـر هـذا القـانـون في اجلـريدة الـرسـمـية أن  يـقـوموا
ـنصوص عليه في تلكـات أوالدهم القاصرين ا مـتلكاتـهم و بالـتصريح 
الــبـابـ األول والــثـانـي  من هـذا الــقـانــون وذلك داخل أجل ثالثــة أشـهـر

ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية الالزمة لتطبيقه.
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مقتضيات ختامية
ادة 16 ا

ـتــعـلـق بـإقـرار مــوظـفي يــنـسخ هــذا الـقــانـون الــقـانـون رقم 25.92 ا
ؤسـسـات العـمـوميـة وأعـضاء ومسـتـخدمي الـدولـة واجلمـاعـات احمللـيـة وا
احلـكـومة وأعـضـاء مـجـلس الـنـواب ومـجالـس اجلمـاعـات احملـلـيـة والـغرف
ـلـكـها ـلـكونـهـا أو  نـقـولـة الـتي  ـمـتـلـكـات العـقـاريـة والـقـيم ا ـهـنـية بـا ا
أوالدهم الـقـاصـرون الصـادر بـتـنفـيـذه الـظهـيـر الـشريف رقم 1.92.143

الصادر في 12 من جمادى اآلخرة 1413 (7 ديسمبر 1992).

ظهـيـر شريف رقم 1.08.68 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتـوبر 2008)
بتنفــيذ القـانـون رقـم 48.07 بتتمـيم الباب الثالث من اجلزء األول
من الـكـتـاب الـثالث من الـظـهـيـر الشـريف رقم 1.59.413 الـصادر
ـصادقة في 28 من جمادى اآلخرة 1382 (26 نوفـمبر 1962) با

على مجموعة القانون اجلنائي.
ــــــــــــــــــ

احلمد للّه وحده 

الطابع الشريف ـ بداخله :

(محمد بن احلسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور والسيما الفصل 26 و 58 منه 

ا يلي : أصدرنا أمرنا الشريف 

ينفـذ وينـشر باجلـريدة الرسـمية عـقب ظهـيرنا الـشريف هذا الـقانون
رقم 48.07 بـتـتمـيم الـبـاب الـثالـث من اجلزء األول من الـكـتـاب الـثالث من
الـظـهـيـر الـشـريف رقم 1.59.413 الـصادر في 28 من جـمـادى اآلخـرة 1382

Otteman.Elouadi
(2008 ﺮﺑﻮـﺘﻛأ 20) 1429 لاﻮﺷ ﻦﻣ 20 ﻲﻓ ردﺎﺻ 1.08.68 ﻢﻗر ﻒﻳﺮﺷ ﺮـﻴـﻬﻇلوﻷا ءﺰﳉا ﻦﻣ ﺚﻟﺎﺜﻟا بﺎﺒﻟا ﻢﻴـﻤﺘﺘﺑ 48.07 ﻢـﻗر نﻮـﻧﺎـﻘﻟا ﺬﻴــﻔﻨﺘﺑردﺎﺼـﻟا 1.59.413 ﻢﻗر ﻒﻳﺮـﺸﻟا ﺮـﻴـﻬـﻈـﻟا ﻦﻣ ﺚﻟﺎﺜـﻟا بﺎـﺘـﻜـﻟا ﻦﻣﺔﻗدﺎﺼـ ﺎﺑ (1962 ﺮﺒﻤـﻓﻮﻧ 26) 1382 ةﺮﺧﻵا ىدﺎﻤﺟ ﻦﻣ 28 ﻲﻓ.ﻲﺋﺎﻨﳉا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻠﻋــــــــــــــــــ  هﺪﺣو ﻪّﻠﻟ ﺪﻤﳊا: ﻪﻠﺧاﺪﺑ ـ ﻒﻳﺮﺸﻟا ﻊﺑﺎﻄﻟا(ﻪﻴﻟو ﻪﻠﻟا ﻒﺳﻮﻳ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﻦﺑ ﻦﺴﳊا ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ): ﺎﻨﻧأ هﺮﻣأ ﺰﻋأو ﻪﻠﻟا هﺎﻤﺳأ  اﺬﻫ ﻒﻳﺮﺸﻟا ﺎﻧﺮﻴﻬﻇ ﻦﻣ ﻢﻠﻌﻳ  ﻪﻨﻣ 58 و 26  ﻠﺼﻔﻟا ﺎﻤﻴﺳﻻو رﻮﺘﺳﺪﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ: ﻲﻠﻳ ﺎ  ﻒﻳﺮﺸﻟا ﺎﻧﺮﻣأ ﺎﻧرﺪﺻأنﻮﻧﺎﻘـﻟا  اﺬﻫ ﻒﻳﺮﺸـﻟا ﺎﻧﺮﻴـﻬﻇ ﺐﻘـﻋ  ﺔﻴﻤـﺳﺮﻟا ةﺪﻳﺮـﳉﺎﺑ ﺮﺸـﻨﻳو ﺬـﻔﻨﻳﻦﻣ ﺚﻟﺎﺜـﻟا بﺎـﺘـﻜـﻟا ﻦﻣ لوﻷا ءﺰﳉا ﻦﻣ ﺚـﻟﺎﺜـﻟا بﺎـﺒـﻟا ﻢﻴـﻤﺘـﺘـﺑ 48.07 ﻢﻗر1382 ةﺮـﺧﻵا ىدﺎـﻤـﺟ ﻦﻣ 28 ﻲﻓ ردﺎﺼـﻟا 1.59.413 ﻢﻗر ﻒﻳﺮـﺸـﻟا ﺮـﻴـﻬـﻈـﻟا

Otteman.Elouadi
(2008 ﺮﺑﻮـﺘﻛأ 20) 1429 لاﻮﺷ ﻦﻣ 20 ﻲﻓ ردﺎﺻ 1.08.68 ﻢﻗر ﻒﻳﺮﺷ ﺮـﻴـﻬﻇلوﻷا ءﺰﳉا ﻦﻣ ﺚﻟﺎﺜﻟا بﺎﺒﻟا ﻢﻴـﻤﺘﺘﺑ 48.07 ﻢـﻗر نﻮـﻧﺎـﻘﻟا ﺬﻴــﻔﻨﺘﺑردﺎﺼـﻟا 1.59.413 ﻢﻗر ﻒﻳﺮـﺸﻟا ﺮـﻴـﻬـﻈـﻟا ﻦﻣ ﺚﻟﺎﺜـﻟا بﺎـﺘـﻜـﻟا ﻦﻣﺔﻗدﺎﺼـ ﺎﺑ (1962 ﺮﺒﻤـﻓﻮﻧ 26) 1382 ةﺮﺧﻵا ىدﺎﻤﺟ ﻦﻣ 28 ﻲﻓ.ﻲﺋﺎﻨﳉا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻠﻋــــــــــــــــــ  هﺪﺣو ﻪّﻠﻟ ﺪﻤﳊا: ﻪﻠﺧاﺪﺑ ـ ﻒﻳﺮﺸﻟا ﻊﺑﺎﻄﻟا(ﻪﻴﻟو ﻪﻠﻟا ﻒﺳﻮﻳ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﻦﺑ ﻦﺴﳊا ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ): ﺎﻨﻧأ هﺮﻣأ ﺰﻋأو ﻪﻠﻟا هﺎﻤﺳأ  اﺬﻫ ﻒﻳﺮﺸﻟا ﺎﻧﺮﻴﻬﻇ ﻦﻣ ﻢﻠﻌﻳ  ﻪﻨﻣ 58 و 26  ﻠﺼﻔﻟا ﺎﻤﻴﺳﻻو رﻮﺘﺳﺪﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ: ﻲﻠﻳ ﺎ  ﻒﻳﺮﺸﻟا ﺎﻧﺮﻣأ ﺎﻧرﺪﺻأنﻮﻧﺎﻘـﻟا  اﺬﻫ ﻒﻳﺮﺸـﻟا ﺎﻧﺮﻴـﻬﻇ ﺐﻘـﻋ  ﺔﻴﻤـﺳﺮﻟا ةﺪﻳﺮـﳉﺎﺑ ﺮﺸـﻨﻳو ﺬـﻔﻨﻳﻦﻣ ﺚﻟﺎﺜـﻟا بﺎـﺘـﻜـﻟا ﻦﻣ لوﻷا ءﺰﳉا ﻦﻣ ﺚـﻟﺎﺜـﻟا بﺎـﺒـﻟا ﻢﻴـﻤﺘـﺘـﺑ 48.07 ﻢﻗر1382 ةﺮـﺧﻵا ىدﺎـﻤـﺟ ﻦﻣ 28 ﻲﻓ ردﺎﺼـﻟا 1.59.413 ﻢﻗر ﻒﻳﺮـﺸـﻟا ﺮـﻴـﻬـﻈـﻟا


