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  مقدمـــة
ة الش\\ؤون الجنائي\\ة والعف\\و، أن يس\\عد مرك\\ز الدراس\\ات وا�بح\\اث الجنائي\\ة بمديري\\

ق\وانين الحري\ات العام\ة  القضاة والباحثين والمھتم\ين بالش\أن الق\انوني،بين يدي يضع 
ف\\ي س\\ياق التط\\ورات العميق\\ة الت\\ي تش\\ھدھا ، والت\\ي تن\\درج كم\\ا ت\\م تغييرھ\\ا وتتميمھ\\ا

ل\ة المملكة المغربية تعزيزا لCختيار الديمقراطي ال\ذي التزم\ت ب\ه، وتمتين\ا �س\س دو
الحق والقانون ولمجال الحريات العامة، في إطار تشييد المش\روع المجتمع\ي الح\داثي 

  .الديمقراطي الذي يقوده ويرعاه صاحب الجCلة الملك محمد السادس نصره هللا
 عل\ى تعقي\داً  وأكثرھ\ا ا=نس\اني، الفك\ر تواج\ه الت\ي المف\اھيم أص\عب م\ن الحّري\ـةف

 أن إل\ى ذل\ك ف\ي الس\بب ويع\ود ،العامة حّريـة ھابأن العموم بمدلول وصفت، وا=طCق
 في حرياتھمل  ا�فراد ممارسةل الدولة تدخل إلى تشير بالحريات تلحق التي عامة كلمة

 ت\\دخل بالض\\رورة يقتض\\ي ، وھ\\و م\\ا الس\\لطة مواجھ\\ة ف\\ي أو بعًض\\ا بعض\\ھم مواجھ\\ة
 بھ\ذا يخ\ل م\ن عل\ى الج\زاءات توقي\ع طري\ق ع\ن النظام فرض من تتمكن حتى الدولة
 قانوني\\ة ض\\وابط ب\\دون وحري\\ة  اIس\\تبداد مجتم\\ع يعن\\ي حري\\ة ب\\دون فمجتم\\ع، النظ\\ام
 كراھاتھ\اإو الس\لطة ب\ين التوفي\ق ھ\ي الق\انون رج\ال ومھم\ة، الفوضى مجتمع تساوي

  .وانزIقاتھا والحرية
إن الحري\\ات العام\\ة الت\\ي يفت\\رض أن يتمت\\ع بھ\\ا المواطن\\ون داخ\\ل أي دول\\ة، ھ\\ي 

لفك\\ر، وحري\\ة الص\\حافة، وحري\\ة التجم\\ع، وكلھ\\ا حري\\ات ت\\رتبط حري\\ة الم\\واطن ف\\ي ا
 والجماع\\\ات ا�ف\\\راد ممارس\\\ة،  وھ\\\ي ت\\\نظم بالديمقراطي\\\ة السياس\\\ية داخ\\\ل الدول\\\ة

 اIمتث\ال ش\ريطة إك\راه ك\ل ع\ن بعي\دا واIقتص\ادية والسياس\ية  اIجتماعية �نشطتھم
 ب\ل ،الج\زاء بعنصر ترنةمق لكونھا فقط ليس واحترامھا بھا المعمول واللوائح للقوانين

  . برمته المجتمع يقي أن قبل تھديد كل من الفرد يقي آمان صمام �نھا
م\\ع دخ\\ول الحماي\\ة الفرنس\\ية، حي\\ث  ولق\\د ب\\دأ تقن\\ين الحري\\ات العام\\ة ب\\المغرب

ظھ\\ائر ت\\نظم الص\\حافة والتجمع\\ات العمومي\\ة، بع\\د ذل\\ك ج\\اءت  1914ص\\درت س\\نة 
س\\\اء البن\\\اء الق\\\انوني للحري\\\ات العام\\\ة وم\\\ا تCھ\\\ا م\\\ن تع\\\ديCت =ر 1958ظھ\\\ائر 

  :بالمغرب، ويمكن إجمال أھم قوانين الحريات العامة فيما يلي
 يض\\\بط  1958 ن\\\ونبر 15 ف\\\ي ص\\\ادر 1.58.376 رق\\\م ش\\\ريف ظھي\\\ر �

 ن\ونبر 27 بت\اريخ مكرر 2404 ج ر عدد، الجمعيات تأسيس حق بموجبه
  ؛2849 ص 1958

 1378 ا�ول\\\ى جم\\\ادى 3 ف\\\ي الص\\\ادر 1.58.377 رق\\\م ش\\\ريف ظھي\\\ر �
 2404 ع\\دد ر ج ،العمومي��ة التجمع��ات بش��أن 1958 ن\\ونبر 15 المواف\\ق

  ؛2853 ص ،)1958 نونبر 27( 1378 ا�ولى جمادى 16 بتاريخ مكرر
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 3 في صادر بشأن قانون الصحافة والنشر 1.58.378 رقم شريف ظھير �
  مك\رر 2404 ع\دد ر ،ج1958 ن\ونبر 15 المواف\ق 1378 ا�ول\ى جمادى
 ؛2856 ص) 1958 نونبر 27(  1378 ا�ولى جمادى 16 بتاريخ

 يتعل�ق )1971 أكتوبر 12( 1391 شعبان 21 بتاريخ 004.71 رقم قانون �
 1971 أكت\وبر 20 بت\اريخ 3077 ع\دد، ج ر العم�ومي ا%حس�ان بالتماس

 .2465  ص
واعتب\\ارا Iلتزام\\ات المغ\\رب م\\ن أج\\ل تعزي\\ز وحماي\\ة حق\\وق ا=نس\\ان وض\\مان 

 2011  دس�توروأك\د  على مCءمة تشريعه مع اIتفاقيات الدولي\ة، الحريات، فقد عمل
ھذه المبادئ في ديباجته التي تقض\ي بتعھ\د المملك\ة المغربي\ة ب\احترام حق\وق ا=نس\ان 
وتشبته بمبادئھا  كما ھي متعارف عليھا عالميا، وجعل اIتفاقيات الدولية، كما ص\ادق 

كم\\ا خ\\ص الدس\\تور  ات الوطني\\ة،عليھ\\ا المغ\\رب، تس\\مو ف\\ور نش\\رھا، عل\\ى التش\\ريع
   .للحريات والحقوق ا�ساسية) 40إلى  19الفصول من (الجديد الباب الثاني بكامله 

المواثيق  قررهيات العامة في المغرب كذلك إلى ما توتستند قوانين الحر
  :ونذكر منھا على الخصوص  ،وا=عCنات الدولية لحقوق ا=نسان

 لك\\ل"  أن\\ه عل\\ى تل\\ح الت\\ي ا%نس��ان لحق��وق ميالع��ال ا%ع��,ن م��ن 19 الـمـ��ـادة �
 اعتن\اق ف\ي حريت\ه الحق ھذا ويشمل والتعبير، الرأي بحرية التمتع حق شخص
 اsخ\رين، إلى ونقلھا وتلقيھا وا�فكار ا�نباء التماس وفي ،مضايقة دون اsراء

  ".للحدود اعتبار ودونمــا وسيلة بآي
  : أنه على تؤكد ابدورھ والتي ا%ع,ن نفس من 20 الـمــادة �
  .السلمية والجمعيات اIجتماعات في اIشتراك حرية في حق شخص لكل -1"
 2- I نتماء على أحد إرغام يجوزIما جمعية إلى ا".  
 والسياس��ية المدني��ة ب��الحقوق المتعل��ق ال��دولي العھ��د م��ن 22 و 21 الـمـ��ـادة �

 وج\\بب الرس\\مية الجري\\دة ف\\ي والمنش\\ور المغ\\رب ط\\رف م\\ن علي\\ه المص\\ادق
 تأس\\يس حري\\ة ف\\ي الح\\ق معي\\ار تح\\دد الت\\ي ،1.79.186 رق\\م الش\\ريف الظھي\\ر

   :واللتان تنصان على ما يلي ،والتجمعات الجمعيات
 عل\\ى القي\\ود وض\\ع يج\\وز وI. الس\\لمي التجم\\ع ف\\ي الحقيعت\\رف ب\\: "21 الم��ادة

 ف\\ي والت\\ي تس\\توجبھا، لق\\انونا تمش\\يا م\\ع  منھ\\ا ف\\رضي غي\\ر م\\ا الح\\ق ھ\\ذا ممارس\\ة
 حماي\ة أو الع\ام النظام أو العامة السCمة أو الوطني ا�من مصلحة ديمقراطي، مجتمع
  ".وحرياتھم اsخرين حقوق حماية أو ا�خCق أو العامة الصحة

 ح\ق ذل\ك ف\ي بم\ا خ\ريناs مع المشاركة حرية في حقال فرد لكل. 1: "22 المادة
  .مصالحه حمايةل إليھا اIنضمام وأ النقابات تشكيل
2 .I ف\ي عليھ\ا المنص\وص تل\ك غي\ر الحق ھذا ممارسة على القيود وضع زيجو 

 الس\Cمة أو ال\وطني ا�م\ن مص\الح ديمقراط\ي، مجتم\ع ف\ي ،والت\ي تس\توجبھا القانون
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 اsخ\رين حق\وق حماي\ة أو ا�خ\Cق أو العام\ة الص\حة حماي\ة أو العام النظام أو العامة
 الق\\وات انوني\\ة عل\\ى أعض\\اءف\\رض القي\\ود الق دون الم\\ادة ھ\\ذه تح\\ول وI وحري\\اتھم

  ..".الحق ھذا ممارسة في والشرطة المسلحة
 الجمعي\ة أقرت\ه ال\ذي ا%نس�ان حقوق عن المدافعين حماية إع,ن من 5 الـمــادة �

  :والتي تنص على أنه 1998 ديسمبر من العاشر في المتحدة لuمم العامة
 الح\ق، فرد كلل يكون ا�ساسية والحريات ا=نسان حقوق وحماية تعزيز لغرض"

 التجم\ع أو اIلتق\اء في والدولي الوطني الصعيدين وعلى غيره مع وباIشتراك بمفرده
 إليھ\\ا واIنض\\مام حكومي\\ة غي\\ر جماع\\ات أو جمعي\\ات أو منظم\\ات وتش\\كيل س\\لميا،

 الحكومي\\\ة بالمنظم\\\ات أو الحكومي\\\ة غي\\\ر بالمنظم\\\ات واIتص\\\ال فيھ\\\ا، واIش\\\تراك
  ".الدولية
 المص�ادق، الم�رأة ض�د التمييز أشكال جميع على القضاء اقيةاتف من 7 الـمــادة �

الصادر ف\ي  1.93.361 رقم الشريف ظھيرال بمقتضى المغرب طرف من عليھا
  :فيھا جاء والتي ،2001 يناير 18 بتاريخ 4866 عدد، ج ر  2000ديسمبر  26

 أةالم\ر ض\د التميي\ز عل\ى للقض\اء المناس\بة الت\دابير جمي\ع ا�طراف الدول تتخذ "
 م\ع المس\اواة ق\دم عل\ى ،للم\رأة تكف\ل خ\اص وبوج\ه ،للبلد والعامة السياسية الحياة في

  :  في الحق الرجل
  ... )أ(
  )...ب(
 العام\\ة بالحي\\اة تھ\\تم حكومي\\ة غي\\ر وجمعي\\ات منظم\\ات أي\\ة ف\\ي المش\\اركة) ج(

  .للبلد والسياسية
 العنص�ري يي�زالتم أش�كال جمي�ع عل�ى للقضاء الدولية ا?تفاقية من  5  الـمــادة �

 أل\ف 2106 بقرارھ\ا والتصديق للتوقيع وعرضتھا العامة الجمعية اعتمدتھا التي
 والت\ي  ،1969ين\اير 04 بت\اريخ نفاذھ\ا وب\دأ ،1965ديسمبر 21 بتاريخ) 20-د(

 بحظ\\ر ا�ط\\راف ال\\دول تتعھ\\دبمقتض\\اھا  والت\\ي.المغ\\رب عليھ\\ا ووق\\ع ص\\ادق
 دون إنس\ان ك\ل ح\ق وبض\مان ل،ا�ش\كا بكاف\ة علي\ه والقضاء العنصري التمييز
بس\\بب الع\\رق أو الل\\ون أو ا�ص\\ل الق\\ومي أو ا=ثن\\ي، ف\\ي المس\\اواة أم\\ام  تميي\\ز

 وتك\\\وين الس\\\لمي اIجتم\\\اع حري\\\ة ف\\\ي ب\\\الحق التمت\\\ع بص\\\دد Iس\\\يما الق\\\انون،
  .إليھا اIنتماء أو السلمية الجمعيات

معنيين من رجال توفير أدوات علمية للمھنيين وال المركز قد ساھم فيوبھذا يكون 
القانون بما يغني الممارسة ويطور ا�داء ويؤصل الثقافة ضمن بناء متكامل 
ومتواصل لقواعد تؤسس لمرحلة متقدمة في البناء الديمقراطي والعمل على ترسيخ 

  .ونشر قيم الحرية والعدل
ÐéÊçjÖ]<êÖæ<�]æ< <
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£]æ<l^è†£]<íé‰^‰ù]<ÑçÏ< <
<»<…çj‰‚Ö]<‚è‚¢]1< <

في الدستور الجديد،   المنصوص عليھا إضافة إلى الحريات والحقوق ا�ساسية
 19 من لوالفص فيلحريات والحقوق ا�ساسية ل منه الباب الثانيھذا ا�خير ص خص
>J>40إلى  <

Ø’ËÖ]<19< <

 والسياسية يةالمدن والحريات بالحقوق المساواة، قدم على والمرأة، الرجل يتمتع
 وفي الدستور، من الباب ھذا في الواردة والبيئية، والثقافية واIجتماعية واIقتصادية

 المغرب، عليھا صادق كما الدولية، والمواثيق اIتفاقيات في وكذا ا�خرى، مقتضياته
  .وقوانينھا المملكة وثوابت الدستور أحكام نطاق في ذلك وكل

  .والنساء الرجال بين لمناصفةا مبدأ تحقيق إلى الدولة تسعى
  .التمييز أشكال كل ومكافحة للمناصفة ھيئة الغاية، لھذه وتحدث

Ø’ËÖ]<20< <

  .الحق ھذا القانون ويحمي. إنسان لكل الحقوق أول ھو الحياة في الحق

Ø’ËÖ]<21< <

  .ممتلكاته وحماية وأقربائه، شخصه سCمة في الحق فرد لكل
 احترام إطار في الوطني، التراب وسCمة ن،السكا سCمة العمومية السلطات تضمن

  .للجميع المكفولة ا�ساسية والحقوق الحريات

Ø’ËÖ]<22< <

I مة المس يجوزCقبل ومن ظرف، أي في شخص، �ي المعنوية أو الجسدية بالس 
  .عامة أو خاصة كانت، جھة أي

I أو قاسية معاملة ذريعة، أي تحت الغير، يعامل أن �حد يجوز I مھينة أو ةإنساني 
  .ا=نسانية بالكرامة حاطة أو

  .القانون عليھا يعاقب جريمة أحد، أي قبل ومن أشكاله، بكافة التعذيب ممارسة

                                                           

  .3600ص  )2011 يوليو 30( 1432 شعبان 28 بتاريخ الصادرة مكرر 5964 عدد الرسمية الجريدة - 1
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Ø’ËÖ]<23< <

I إدانته، أو متابعته أو اعتقاله أو شخص أي على القبض إلقاء يجوز Iفي إ 
  .القانون عليھا ينص التي لwجراءات وطبقا الحاIت

 وتعرض الجرائم، أخطر من القسري، واIختفاء السري أو التعسفي اIعتقال
  .العقوبات �قسى مقترفيھا

 اعتقاله بدواعي يفھمھا، وبكيفية الفور على اعتقاله، تم شخص كل إخبار يجب
 ممكن، وقت أقرب في اIستفادة، له ويحق. الصمت التزام في حقه بينھا ومن وبحقوقه،

  .للقانون طبقا بأقربائه، تصالاI إمكانية ومن قانونية، مساعدة من
  .مضمونان عادلة محاكمة في والحق البراءة قرينة
 يستفيد أن ويمكنه. إنسانية اعتقال وبظروف أساسية، بحقوق معتقل شخص كل يتمتع

  .ا=دماج وإعادة للتكوين برامج من
  .العنف أو الكراھية أو العنصرية على تحريض كل يحظر
 وجرائم ا=نسانية، ضد الجرائم من وغيرھا بادةا= جريمة على القانون يعاقب

  .ا=نسان لحقوق والممنھجة الجسيمة اIنتھاكات وكافة الحرب،
Ø’ËÖ]<24< <

  .الخاصة حياته حماية في الحق شخص لكل
I المنزل حرمة تنتھك .Iتفتيش بأي القيام يمكن و Iوا=جراءات الشروط وفق إ 

  .القانون عليھا ينص التي
I ت يةسر تنتھكIتصاIشكلھا كان كيفما الشخصية، ا. Iالترخيص يمكن و 

 بأمر إI كان، أي ضد باستعمالھا أو بعضا، أو كC نشرھا، أو مضمونھا على با=طCع
  .القانون عليھا ينص التي والكيفيات الشروط ووفق قضائي،

 يه،إل والعودة منه، والخروج فيه، واIستقرار الوطني التراب عبر التنقل حرية
  .القانون وفق للجميع مضمونة

Ø’ËÖ]<25< <
  .أشكالھا بكل مكفولة والتعبير والرأي الفكر حرية
 والتقني العلمي والبحث والفن ا�دب مجاIت في والعرض والنشر ا=بداع حرية

  .مضمونة
Ø’ËÖ]<26< <

 والبحث والفني، الثقافي ا=بداع تنمية المCئمة، بالوسائل العمومية السلطات تدعم
  .بالرياضة والنھوض والتقني لميالع

 ديمقراطية أسس وعلى مستقلة، بكيفية وتنظيمھا، المجاIت تلك لتطوير تسعى كما
  .مضبوطة ومھنية
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Ø’ËÖ]<27< <

 ا=دارة حوزة في الموجودة المعلومات، على الحصول حق والمواطنين للمواطنات
  .العام قالمرف بمھام المكلفة والھيئات المنتخبة، والمؤسسات العمومية،

I المعلومة في الحق تقييد يمكن Iيتعلق ما كل حماية بھدف القانون، بمقتضى إ 
 وكذا لuفراد، الخاصة والحياة والخارجي، الداخلي الدولة أمن وحماية الوطني، بالدفاع
 الدستور، ھذا في عليھا المنصوص ا�ساسية والحقوق بالحريات المس من الوقاية
  .بدقة القانون يحددھا التي والمجاIت اتالمعلوم مصادر وحماية

Ø’ËÖ]<28< <
  .القبلية الرقابة أشكال من شكل بأي تقييدھا يمكن وI مضمونة، الصحافة حرية

 غير ومن حرية، بكل واsراء، وا�فكار ا�خبار ونشر التعبير، في الحق للجميع
  .صراحة القانون عليه ينص ما عدا قيد،

 أسس وعلى مستقلة، بكيفية الصحافة، قطاع نظيمت على العمومية السلطات تشجع
  .به المتعلقة وا�خCقية القانونية القواعد وضع وعلى ديمقراطية،
 من اIستفادة ويضمن. ومراقبتھا العمومية ا=عCم وسائل تنظيم قواعد القانون يحدد

  .بيالمغر للمجتمع والسياسية والثقافية اللغوية التعددية احترام مع الوسائل، ھذه
 أحكام وفق التعددية، ھذه احترام على البصري السمعي لCتصال العليا الھيئة وتسھر

  .الدستور ھذا من 165 الفصل
Ø’ËÖ]<29< <

 النقابي واIنتماء الجمعيات، وتأسيس السلمي، والتظاھر والتجمھر اIجتماع حريات
  .الحريات ھذه ممارسة شروط القانون ويحدد مضمونة والسياسي
  .ممارسته وكيفيات شروط تنظيمي قانون ويحدد. مضمون با=ضرا حق

Ø’ËÖ]<30< <
 بلوغ شرط لCنتخابات، الترشح وفي التصويت، في الحق ومواطن، مواطنة لكل

 مقتضيات على القانون وينص .والسياسية المدنية بالحقوق والتمتع القانونية، الرشد سن
  .اIنتخابية الوظائف ولوج في والرجال النساء بين الفرص تكافؤ تشجيع شأنھا من

  .وطني وواجب شخصي حق التصويت
 المغاربة، والمواطنين للمواطنات بھا المعترف ا�ساسية بالحريات ا�جانب يتمتع

   .القانون وفق
 بمقتضى المحلية، اIنتخابات في المشاركة بالمغرب المقيمين لuجانب ويمكن

  .بالمثل المعاملة ممارسات أو دولية Iتفاقيات تطبيقا أو القانون
 وكذا أجنبية، لدول المدانين أو المتابعين ا�شخاص تسليم شروط القانون يحدد

  .اللجوء حق منح شروط
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Ø’ËÖ]<31< <
 الوسائل كل تعبئة على الترابية، والجماعات العمومية والمؤسسات الدولة تعمل

  :في الحق من واة،المسا قدم على والمواطنين، المواطنات استفادة أسباب لتيسير المتاحة،

  الصحية؛ والعناية العCج −

 من المنظم أو التعاضدي والتضامن الصحية، والتغطية اIجتماعية الحماية −
  الدولة؛ لدن

  ؛جودة وذي الولوج ميسر عصري تعليم على الحصول −

  الراسخة؛ الوطنية والثوابت المغربية، بالھوية التشبث على التنشئة −

  والفنية؛ البدنية التربية من واIستفادة المھني التكوين −

  الCئق؛ السكن −
 أو شغل، منصب عن البحث في العمومية السلطات طرف من والدعم الشغل −

  الذاتي؛ التشغيل في

  اIستحقاق؛ حسب العمومية الوظائف ولوج −
  سليمة؛ بيئة في والعيش الماء على الحصول −

  .المستدامة التنمية −
Ø’ËÖ]<32< <

  .للمجتمع ا�ساسية الخلية ھي الشرعي الزواج عCقة على القائمة ا�سرة
 لuسرة، واIقتصادية واIجتماعية الحقوقية الحماية ضمان على الدولة تعمل

  .عليھا والمحافظة واستقرارھا وحدتھا يضمن بما القانون، بمقتضى
 لجميع والمعنوي اIجتماعي واIعتبار القانونية، الحماية لتوفير الدولة تسعى

  .العائلية وضعيتھم عن النظر بصرف ساوية،مت بكيفية ا�طفال،
  .والدولة ا�سرة على وواجب للطفل حق ا�ساسي التعليم
  .والطفولة لuسرة استشاري مجلس يحدث

Ø’ËÖ]<33< <
  :يلي ما لتحقيق المCئمة التدابير اتخاذ العمومية السلطات على

 الثقافيةو واIقتصادية اIجتماعية التنمية في الشباب مشاركة وتعميم توسيع −
  للبCد؛ والسياسية

 وتقديم والجمعوية، النشيطة الحياة في اIندماج على الشباب مساعدة −
 اIجتماعي أو المدرسي التكيف في صعوبة تعترضھم الذين �ولئك المساعدة

  المھني؛ أو
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 وا�نشطة والرياضة والفن والتكنولوجيا، والعلم للثقافة الشباب ولوج تيسير −
 في وا=بداعية الخCقة طاقاتھم لتفتق المواتية الظروف يرتوف مع الترفيھية،

  .المجاIت ھذه كل
  .ا�ھداف ھذه تحقيق أجل من الجمعوي، والعمل للشباب استشاري مجلس يحدث

Ø’ËÖ]<34< <

 من والفئات ا�شخاص إلى موجھة سياسات وتفعيل بوضع العمومية السلطات تقوم
  :يلي ما على خصوصا ھرتس الغرض، ولھذا. الخاصة اIحتياجات ذوي

 وا�شخاص ولuطفال وا�مھات، النساء من لفئات الھشة ا�وضاع معالجة −
  منھا؛ والوقاية المسنين

 أو حركية، حسية أو جسدية، إعاقة من يعانون الذين ا�شخاص تأھيل إعادة −
 بالحقوق تمتعھم وتيسير والمدنية، اIجتماعية الحياة في وإدماجھم عقلية،

  .للجميع بھا معترفال والحريات
Ø’ËÖ]<35< <

  .الملكية حق القانون يضمن
 التنمية متطلبات ذلك اقتضت إذا القانون، بموجب وممارستھا نطاقھا من الحد ويمكن
 ا=جراءات ووفق الحاIت في إI الملكية نزع يمكن وI .للبCد واIجتماعية اIقتصادية

  .القانون عليھا ينص التي
 تنمية تحقيق على تعمل كما. الحر والتنافس والمقاولة، درةالمبا حرية الدولة تضمن

 الطبيعية الثروات على والحفاظ اIجتماعية، العدالة تعزيز شأنھا من مستدامة، بشرية
  .القادمة ا�جيال حقوق وعلى الوطنية،

 اIجتماعية للفئات الخاصة والرعاية للجميع، الفرص تكافؤ ضمان على الدولة تسھر
  .حظا ا�قل

Ø’ËÖ]<36< <
 استغCل وعلى المصالح، تنازع بحاIت المتعلقة المخالفات على القانون يعاقب
  .مالي طابع ذات مخالفة وكل النزيه، بالتنافس المخلة التسريبات
 المرتبطة اIنحراف أشكال كل من للقانون، طبقا الوقاية، العمومية السلطات على

 وبإبرام تصرفھا، تحت الموجودة ا�موال الوباستعم العمومية، والھيئات ا=دارات بنشاط
  .اIنحرافات ھذه عن والزجر وتدبيرھا، العمومية الصفقات

 ووضعيات واIمتياز، النفوذ مواقع استغCل في الشطط على القانون يعاقب
 في والمشروعة الحرة المنافسة لمبادئ المخالفة الممارسات وباقي والھيمنة، اIحتكار
  .يةاIقتصاد العCقات

  .ومحاربتھا الرشوة من والوقاية للنزاھة وطنية ھيئة تحدث
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Ø’ËÖ]<37< <
 عليھم ويتعين. بالقانون والتقيد الدستور احترام والمواطنين المواطنات جميع على

 الملتزمة، والمواطنة المسؤولية بروح الدستور يكفلھا التي والحريات الحقوق ممارسة
  .الواجبات بأداء ھوضبالن الحقوق ممارسة فيھا تتCزم التي

Ø’ËÖ]<38< <
 أي تجاه الترابية ووحدته الوطن عن الدفاع في والمواطنين المواطنات كل يساھم

  .تھديد أو عدوان
Ø’ËÖ]<39< <

 للقانون التي العمومية، التكاليف استطاعته، قدر على كل يتحمل، أن الجميع على
  .الدستور ذاھ في عليھا المنصوص ا=جراءات وفق وتوزيعھا، إحداثھا وحده

Ø’ËÖ]<40< <
 يتوفرون التي الوسائل مع يتناسب وبشكل تضامنية، بصفة يتحمل، أن الجميع على

 عن الناجمة ا�عباء عن الناتجة تلك وكذا البCد، تنمية تتطلبھا التي التكاليف عليھا،
  .البCد تصيب التي الطبيعية والكوارث اsفات
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  الحمد { وحده 
 :يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا أسماه هللا وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي

Ùæù]<ðˆ¢] 

l^éÃÛ¢]<‹é‰`i<»<íÚ^Â<íË’e 

<Ø’ËÖ]1 

الجمعية ھي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص Iستخدام  
 .معلوماتھم أو نشاطھم لغاية غير توزيع ا�رباح فيما بينھم

وتجري عليھا فيما يرجع لصحتھا القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود 
 .واIلتزامات

Ø’ËÖ] 23 

سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك  ودونيجوز تأسيس جمعيات ا�شخاص بكل حرية 
 .5مقتضيات الفصل 

                                                           

نونبر  27مكرر بتاريخ  2404الرسمية عدد  الجريدة، منشور ب1958نونبر  15ظھير شريف صادر في  -  2
  ؛2849ص  1958

، )1973أبريل  10( 1393ربيع ا�ول  6بتاريخ  1.73.283الظھير الشريف بمثابة قانون رقم مغير ومتمم ب �
 ؛1064 ص )1973أبريل  11( 1393ربيع ا�ول  7 بتاريخ 3154عدد   ر ج

سبتمبر  28( 1413من ربيع ا�ول  30الصادر في  2.92.719مغير ومتمم بالمرسوم بمثابة قانون رقم  �
 ؛1214ص ) 1992سبتمبر  28( 1413ربيع ا�ول  30مكرر مرتين بتاريخ  4169، ج ر عدد )1992

 1415محرم  4بتاريخ  1.94.260الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  34.93مغير ومتمم بالقانون رقم    �
 ؛ 906ص ) 1994يونيو  15( 1415محرم  5بتاريخ  4259، ج ر عدد )1994يونيو  14(

من جمادى  12الصادر في  1.02.206الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  75.00مم بالقانون رقم مغير ومت �
 ؛2892ص ) 2002أكتوبر  10( 1423شعبان  3بتاريخ  5046، ج ر عدد )2002يوليو  23( 1423ا�ولى 

ر بتنفيذه الصاد المتعلق باBحزاب السياسية 36.04القانون رقم ب 20إلى  15منه الفصول من  ةخونسالم �
 20بتاريخ  5397، ج ر عدد )2006فبراير  14( 1427من محرم  15بتاريخ  1.06.18الظھير الشريف رقم 

 .466ص  2006فبراير 

 18( 1430من صفر  22بتاريخ  1.09.39الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  07.09معدل بالقانون رقم  �
 ؛614ص ) 2009فبراير  26( 1430صفر  30بتاريخ  5712، ج ر عدد )2009فبراير 

 المتعلق باBحزاب السياسية 29.11 القانون رقمب 32من المادة  7و  6و  5و  4الفقرات أحكام منه  ةخونسالم �
، ج ر عدد )2011أكتوبر  22( 1432ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 

    .5172ص ) 2011 أكتوبر 24( 1432ذو القعدة  26بتاريخ  5989
   .المشار إليه أعCه 1973أبريل  10بتاريخ  1.73.283الظھير الشريف بمثابة قانون رقم من  1غير بالفصل  - 3
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<Ø’ËÖ]34444    

أو قد داب العامة أو اCتؤسس لغاية أو لھدف غير مشروع يتنافى مع القوانين  كل جمعية
أو تدعو إلى أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي  بالدين ا%س,ميھدف إلى المس ت

 .تكون باطلة كافة أشكال التمييز
<Ø’ËÖ]4 

وآن بعد أدائه يسوغ لكل عضو جمعية لم تؤسس لمدة معينة أن ينسحب منھا في كل وقت 
ما حل أجله من واجبات انخراطه وواجبات السنة الجارية وذلك بصرف النظر عن كل شرط 

 .ينافي ما ذكر
<Ø’ËÖ]55 

يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة ا%دارية المحلية الكائن به مقر 
الحال مؤقت مختوم ومؤرخ في  وصل الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه

وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة ا?بتدائية المختصة نسخة من 
التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليھا في الفقرة الثالثة بعده، 

  .وذلك قصد تمكينھا من إبداء رأيھا في الطلب عند ا?قتضاء
راءات المنصوص عليھا في الفقرة ال,حقة يسلم الوصل وعند استيفاء التصريح لYج
يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل ھذا اBجل جاز  60النھائي وجوبا داخل أجل أقصاه 

 .للجمعية أن تمارس نشاطھا وفق اBھداف المسطرة في قوانينھا
 :ويتضمن التصريح ما يلي 

 الجمعية وأھدافھا؛ اسم −
ئلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان ازدياد ?ئحة باBسماء الشخصية والعا −

 ومھنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير؛
 الصفة التي يمثلون بھا الجمعية تحت أي اسم كان؛ −
 صورا من بطائقھم الوطنية أو بطائق ا%قامة بالنسبة لbجانب ؛ −
 مقر الجمعية؛ −
عدد ومقار ما أحدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لھا أو منفصلة  −

نھا تعمل تحت إدارتھا أو تربطھا بھا ع,ئق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل ع
  .مشترك

يمكن للسلطات العمومية التي تتلقى التصريح بتأسيس الجمعيات إجراء اBبحاث 
 .من السجل العدلي للمعنيين باBمر 2والحصول على البطاقة رقم 

                                                           

   .المشار إليه أعCه 75.00 رقم القانونغير بالمادة الثانية من  - 4
بالمادة الثانية من  ، وغير وتمم1.73.283غير بالفصل ا�ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  - 5

  .، المشار إليھم أعCه07.09، وغير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 75.00القانون رقم 
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ھذا الفصل القوانين اBساسية  وتضاف إلى التصريح المشار إليه في الفقرة اBولى من
وتقدم ث,ثة نظائر عن ھذه الوثائق إلى مقر السلطة ا%دارية المحلية التي توجه واحدة منھا 

 .إلى اBمانة العامة للحكومة
ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكذا الوثائق المضافة إليه ويشھد بصحتھا وتفرض 

لمكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرھا حقوق على كل من القوانين ا�ساسية وIئحة ا�عضاء ا
 .باستثناء نظيرين  بالنسبة للحجم  التنبر المؤداة

وكل تغيير يطرأ على التسيير أو ا=دارة أو كل تعديل يدخل على القوانين ا�ساسية وكذا 
وضمن  الشھر المواليصرح به خCل يإحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة، يجب أن 

ط، وI يمكن أن يحتج على الغير بھذه التغييرات والتعديCت إI ابتداء من اليوم نفس الشرو
 .الذي يقع فيه التصريح بھا

تغيير في أعضاء ا=دارة يجب على المعنيين با�مر أن  يطرأوفي حالة ما إذا لم 
 .يةيصرحوا بعدم وقوع التغيير المذكور وذلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين ا�ساس

 .مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير أو بعدمهويسلم وصل 
<Ø’ËÖ]66 

كل جمعية صرح بتأسيسھا بصفة قانونية يحق لھا أن تترافع أمام المحاكم وأن تقتني 
 :ملك وتتصرف فيما يلي تبعوض وأن ت

 ا%عانات العمومية؛ -1
 واجبات انخراط أعضائھا؛ -2
 السنوي؛ واجبات اشتراك أعضائھا -3
 إعانات القطاع الخاص؛ -4
المساعدات التي يمكن أن تتلقاھا الجمعية من جھات أجنبية أو منظمات  -5

 مكرر من ھذا القانون؛ 32و 17دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 
 ات واBدوات المخصصة لتسييرھا وعقد اجتماعات أعضائھا؛المقر -6
 .أھدافھا الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز -7

<Ø’ËÖ]77 
تختص المحكمة ا?بتدائية بالنظر في طلب التصريح ببط,ن الجمعية المنصوص عليه 

 .في الفصل الثالث أع,ه
وذلك . كما تختص أيضا في طلب حل الجمعية إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون

 .سواء بطلب من كل من يعنيه اBمر أو بمبادرة من النيابة العامة

                                                           

   .المشار إليه أعCه 75.00 رقم القانوننسخ وعوض بالمادة ا�ولى من  - 6
دة نسخ وعوض بالماو، 1.73.283غير بالفصل ا�ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  - 7

  .المشار إليه أعCه 75.00 رقم القانونا�ولى من 
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بالرغم من كل وسائل الطعن أن تأمر ضمن ا%جراءات التحفظية بإغ,ق  وللمحكمة
 .اBماكن ومنع كل اجتماع Bعضاء الجمعية

<Ø’ËÖ]88  
درھم اBشخاص الذين يقومون بعد  5.000و  1.200يعاقب بغرامة تتراوح بين 

ت تأسيس جمعية بإحدى العمليات المشار إليھا في الفصل السادس دون مراعاة ا%جراءا
 .، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة5المقررة في الفصل 

كما يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شھر واحد وستة أشھر وبغرامة تتراوح بين 
درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين كل من تمادى في ممارسة أعمالھا أو  20.000و  10.000

 .اأعاد تأسيسھا بصفة غير قانونية بعد صدور حكم بحلھ
تطبق نفس العقوبات على اBشخاص الذين يساعدون على اجتماع أعضاء الجمعية 

 .المحكوم بحلھا
êÞ^nÖ]<ðˆ¢] 

^�<Í�Ã¹]<l^éÃÛ¢]<»<íéÚçÛÃÖ]<ív×’¹]<íÇf’e 
Ø’ËÖ] 99 

كل جمعية باستثناء اBحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية المشار إليھا 
القانون يمكن أن يعترف لھا بصفة المنفعة العامة بمقتضى  في الجزء الرابع من ھذا

بعد أن تقدم طلبا في الموضوع وتجري السلطة ا%دارية بحثا في شأن غايتھا  10مرسوم
 .ووسائل عملھا

يجب أن يتم الرد عليه با%يجاب أو الرفض معل, في مدة ? تتعدى ستة أشھر تبتدئ 
 .محليةمن تاريخ وضعه لدى السلطة ا%دارية ال

 .11وتحدد الشروط ال,زمة لقبول طلب الحصول على صفة المنفعة العامة بنص تنظيمي
 06.87من القانون رقم  17غير أن الجامعات الرياضية المؤھلة طبقا Bحكام المادة 

. تكتسب بقوة القانون ا?عتراف بصفة المنفعة العامة 12ةلمتعلق بالتربية البدنية والرياضا
 .لمذكور بمرسومويتم ا?عتراف ا

                                                           

ونسخ وعوض بالمادة ا�ولى من ، 1.73.283غير بالفصل ا�ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  - 8
  .المشار إليه أعCه 75.00 رقم القانون

خ وعوض بالمادة ا�ولى من ، ونس73.93تمم بالفقرتين الثانية والثالثة بالمادة الفريدة من القانون رقم  - 9
  .المشار إليه أعCه 75.00 رقم القانون

لتطبيق الظھير الشريف ) 2005يناير  10( 1425ي القعدة ذمن  28الصادر في  2.04.969المرسوم رقم  - 10
فاتح ( 1426جمادى اsخرة  25بتاريخ  5339، ج ر عدد 1958نوفمبر  15الصادر في  1.58.376رقم 

 .2163ص  2005) أغسطس

  .المشار إليه أعCه 2.04.969المرسوم رقم المادة ا�ولى من  - 11

المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه  30.09من القانون رقم  117بالمادة ھذا القانون تم نسخه - 12
 5885، ج ر عدد )2010أغسطس  24( 1431من رمضان  13بتاريخ  1.10.150الظھير الشريف رقم 

   .4805ص  2010أكتوبر  25ريخ بتا
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يجب على الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة أن تمسك وفق الشروط المحددة 
بنص تنظيمي محاسبة تعكس صورة صادقة عن ذمتھا ووضعيتھا المالية ونتائجھا وأن 

 .تحفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر لمدة خمس سنوات
استعمال  أوجهھا أن ترفع تقريرا سنويا إلى اBمانة العامة للحكومة يتضمن ويتعين علي

ويجب أن يكون ھذا التقرير مصادقا عليه من . الموارد التي حصلت عليھا خ,ل سنة مدنية
لدن خبير محاسب مقيد في جدول ھيئة الخبراء المحاسبين يشھد بصحة الحسابات التي 

 .نون المتعلق بمدونة المحاكم الماليةيتضمنھا، مع مراعاة مقتضيات القا
?لتزاماتھا القانونية أو الواردة في قانونھا اBساسي، يمكن  ةوفي حالة مخالفة الجمعي

ة يأن يسحب منھا ا?عتراف بصفة المنفعة العامة بعد إنذارھا لتسوية وضعيتھا المحاسب
 .داخل أجل ث,ثة أشھر

ة عن المقتضيات اCتية بعده ممتيازات الناجوتتمتع الجمعية ذات المنفعة العامة با?
 .أع,ه 6بصرف النظر عن المنافع المقررة في الفصل 

العمومي أو أية وسيلة  ناستثناء من النصوص التشريعية المتعلقة بالتماس ا%حسا
أخرى مرخص بھا تدر مداخيل يمكن أن ينص في المرسوم المعترف بصفة المنفعة العامة 

العمومي أو أية  نأن تقوم مرة كل سنة دون إذن مسبق بالتماس ا%حساأنه يجوز للجمعية 
غير أنه يجب عليھا التصريح بذلك لدى اBمين العام . وسيلة أخرى مرخص بھا تدر مداخيل

وبجب أن . للحكومة خمسة عشر يوما على اBقل قبل تاريخ التظاھرة المزمع القيام بھا
لتظاھرة وكذا المداخيل التقديرية والغرض يتضمن التصريح المذكور تاريخ ومكان ا

 .المخصصة له
ويجوز لbمين العام للحكومة خ,ل اBجل المذكور أن يعترض بقرار معلل على التماس 
ا%حسان العمومي أو على تنظيم كل ما يمكن أن يدر مدخو? ماليا إذا ارتأى أنھما مخالفان 

 .للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بھا العمل
<Ø’ËÖ]1013 

أن تمتلك ضمن الحدود المبينة في  بصفة المنفعة العامةيسوغ لكل جمعية معترف لھا 
 وأا�موال والمنقوIت أو العقارات الCزمة لھدفھا  بصفة المنفعة العامة ا?عتراف مرسوم

 .للمشروع الذي ترمي إلى بلوغه
<Ø’ËÖ]1114 

ھا ضمن الشروط المقررة في يمكن ل بصفة المنفعة العامةكل جمعية معترف لھا 
بموجب قرار أن تقتني بدون عوض  الوزير اBولقوانينھا ا�ساسية وبعد ا=ذن الذي يصدره 

                                                           

الصادر  1.02.206الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  75.00القانون رقم غير بالمادة الثانية من  -14- 13
 10( 1423شعبان  3بتاريخ  5046، ج ر عدد )2002يوليو  23( 1423من جمادى ا�ولى  12في 

  .2892ص ) 2002أكتوبر 
14  
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أو منقوIت أو  اموجب عقود بين ا�حياء أو بوصية وبعوض أمواI سواء كانت نقودا أو قيمب
 .عقارات

ار إذا كانت تلك الھبة أن تقبل ھبة منقول أو عق ذات منفعة عامةوI يجوز �ية جمعية 
 .يحتفظ فيھا للواھب بمنفعته

<Ø’ËÖ]1215 
يجب أن توظف جميع القيم المنقولة الجارية على ملك الجمعية في سندات مسجلة في اسم 

إI بعد إذن يصدره  ويتھا أو تحويلھا أو تعويضھا بقيم أخرى أو بعقاراتفوI يجوز ت الجمعية
 .بقرار الوزير اBول

<Ø’ËÖ]13 
قار تشمله ھبة بين ا�حياء أو وصية وھو غير Iزم لسير الجمعية يقع تفويته ضمن كل ع

أعCه، ويدفع ثمنه  11الصيغة واsجال المنصوص عليھا في وثيقة ا=ذن المقررة في الفصل 
 .إلى صندوق الجمعية Iستعماله حسبما نص عليه في الفصل السابق

oÖ^nÖ]<ðˆ¢] 

^¢]æ<íè�^�÷]<l^éÃÛ¢]<»l^ÃÚ 

<Ø’ËÖ]1416  

 .يمكن أن تؤسس الجمعيات فيما بينھا اتحادات أو جامعات
ويجب أن يقدم بشأن ھذه اIتحادات أو الجامعات تصريح يحرر طبق الكيفيات 

أعCه ويتضمن با=ضافة إلى ذلك أسماء الجمعيات التي تتألف  5المنصوص عليھا في الفصل 
دافھا ومقارھا، ويتعين التصريح طبق نفس الكيفيات منھا اIتحادات أو الجامعات المذكورة وأھ

 .بانضمام جمعيات أو اتحادات أو جامعات جديدة إليھا
 .ويطبق على اIتحادات أو الجامعات نفس النظام الجاري على الجمعيات

Äe]†Ö]<ðˆ¢]< <

íé‰^éŠÖ]<íÇf’Ö]<l]ƒ<l^éÃÛ¢]æ<íé‰^éŠÖ]<h]ˆuù]< <

  2017إلى  15الفصول من 

  نسخت
 

                                                           

  .أعCهالمشار إليه  75.00القانون رقم ية من غير وتمم بالمادة الثان - 15

 10( 1393ربيع ا�ول  6بتاريخ  1.73.283 رقم قانون بمثابة الشريف الظھيرغير بالفصل ا�ول من  - 16
  .1064 ص )1973أبريل  11( 1393ربيع ا�ول  7 بتاريخ 3154عدد   ر ، ج)1973أبريل 

الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  تعلق باBحزاب السياسيةالم 36.04القانون رقم من  61نسخت بالمادة  - 17
ص  2006فبراير  20بتاريخ  5397، ج ر عدد )2006فبراير  14( 1427من محرم  15بتاريخ  1.06.18

466.  
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¤]<ðˆ¢]‹Ú^ 

íéfßqù]<l^éÃÛ¢]<» 

<Ø’ËÖ]2118 
التي لھا مميزات جمعية ولھا مقر في  تآالھيتعتبر جمعيات أجنبية بمنطوق ھذا الجزء 

الخارج أو يكون لھا مسيرون أجانب أو نصف ا�عضاء من ا�جانب أو يديرھا بالفعل أجانب 
 .ومقرھا في المغرب

<Ø’ËÖ]2219  
في أي وقت، إلى  أن توجهق مقتضيات الفصل السابق في إطار تطبي للسلطة المحليةيجوز 

إلى تزويدھا كتابة داخل أجل I  طلبا يرمي، تباشر نشاطھا في دائرة نفوذھامسيري كل جمعية 
، المعنية، وھدفھاالذي تتبعه الجمعية  المركز بمعرفةالكفيلة  بكل البياناتيتعدى شھرا واحدا 

 .فعليينوجنسية أعضائھا، ومتصرفيھا ومسيريھا ال
أع,ه على من لم يمتثل منھم لھذا اBمر أو من  8ق العقوبات المقررة في الفصل بوتط

 .يدلي بتصريحات كاذبة
<Ø’ËÖ]23 

أن تباشر نشاطھا بالمغرب إI بعد تقديم تصريح  وأI يسوغ �ية جمعية أجنبية أن تتألف 
 .سابق بشأنھا ضمن الشروط المقررة في الفصل الخامس

<Ø’ËÖ]2420        
ا�خير أن تمانع  في  الوصليجوز للحكومة خCل ثCثة أشھر من التاريخ المضمن في 

تأسيس جمعية أجنبية وكذا في كل تعديل يدخل على القوانين ا�ساسية أو في كل تغيير يطرأ على 
إحداث فروع أو مؤسسات تابعة لجمعية أجنبية  كل ا�شخاص المسيرين أو ا=دارة أو في

 .موجودة
<Ø’ËÖ]25 

إI بعد  6أن تنجز العمليات المأذون لھا فيھا بموجب الفصل  أجنبية I يجوز �ية جمعية
 .24انصرام أجل الثCثة أشھر المقرر في الفصل 

<Ø’ËÖ]2621 
ويجب أيضا  24و 23و 14أو الجامعات ا�جنبية مقتضيات الفصول  ا?تحاداتعلى  يتجر

 .أن يصدر لھا ا=ذن بموجب مرسوم

                                                           

  .أعCهالمشار إليه  75.00القانون رقم غير بالمادة الثانية من  - 18

، وغير بالمادة الثانية 1.73.283الشريف بمثابة قانون رقم غير المقطع الثاني بالفصل ا�ول من الظھير  - 19
  .أعCه ماالمشار إليھ 75.00القانون رقم من 

 1.02.206الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  75.00القانون رقم غير بالمادة الثانية من  -20-21-22
 1423شعبان  3ريخ بتا 5046، ج ر عدد )2002يوليو  23( 1423من جمادى ا�ولى  12الصادر في 

  .2892ص ) 2002أكتوبر  10(
21   
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<Ø’ËÖ]2722 
أو في وضعية  عندما تكون جمعية أجنبية في حالة البط,ن المقررة في الفصل الثالث

 يجري، فإن حلھا العمومي باBمن، أو يمس نشاطھا 25و 23و 14مخالفة لمقتضيات الفصول 
 .طبق المسطرة المنصوص عليھا في الفصل السابع

بحبس لمدة تتراوح  ويعاقب مؤسسو الجمعية أو مديروھا أو متصرفوھا زيادة على ذلك
درھم أو بإحدى ھاتين  50.000و 10.000بين ث,ثة أشھر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرھا بين 

 .العقوبتين فقط
<Ø’ËÖ]2823 

على الجمعيات ا�جنبية جميع مقتضيات ظھيرنا الشريف ھذا الغير المنافية  تطبق
 .لمقتضيات ھذا الجزء

Œ�^ŠÖ]<ðˆ¢] 

Êòv×Š¹]<Ñ†ËÖ]æ<|^ËÓÖ]<l^íé‘ç’¤]<í 

<Ø’ËÖ]29 
 :جمعيات أو الھيئات الموجودة بحكم الواقع وھي التي تحل بموجب مرسوم كل 

 قد تحرض على قيام مظاھرات مسلحة في الشارع؛ -1
قد تكتسي من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به صبغة فئات الكفاح أو  -2

 الفرق المسلحة الخصوصية؛
ة التراب الوطني أو اIستيCء على مقاليد الحكم بالقوة أو قد تھدف إلى المس بوحد -3

 .اIعتداء على النظام الملكي للدولة
<Ø’ËÖ]3024 

يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرھا بين 
استمرار الجمعية أو الھيئة المشار إليھا في  كل من ساھم فيدرھم  100.000و 20.000

 .مباشرة أو غير مباشرة أو في إعادة تأسيسھا بطريق 29 صلالف
وإذا كان المخالف أجنبيا فيتعين على المحكمة عCوة على ذلك أن تصدر أمرھا بمنعه 

 .من ا=قامة في التراب المغربي
<Ø’ËÖ]31 

التي تتوفر عليھا الجمعيات أو الھيآت  والشارات تقع مصادرة البذIت والشعارات
ملھا أو المعاد تأسيسھا وكذا جميع ا�سلحة وجميع ا�عتدة وا�دوات المستعملة المتمادية في ع

 .أو المعدة لCستعمال من طرف الھيئات أو الجمعيات المذكورة
وتوضع تحت الحجز ا�موال المنقولة أو العقارية الجارية على ملك نفس الجمعيات 

 .والھيئات

                                                           
22   
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ا=جراءات والشروط المقررة فيما يخص  وتتولى تصفيتھا إدارة ا�مCك المخزنية ضمن
 .الحجز الذي تستوجبه المصلحة العامة

Äe^ŠÖ]<ðˆ¢] 
íéÖ^ÏjÞ]æ<íÚ^Â<l^é–jÏÚ 

<Ø’ËÖ]3225  
يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية أن تقدم 

 .نات المذكورةاوزارات التي تمنحھا ا=عميزانيتھا وحسابھا لل
بط بموجب قرار من وكيل وزارة اIقتصاد الوطني في المالية دفاتر الحسابات التي وتض

يجب أن تمسكھا الجمعيات المشار إليھا وكذلك الشروط التي تسلم بمقتضاھا إلى الوزراء 
الميزانية والحسابات المشار إليھا في الفقرة ا�ولى، وتجري على دفاتر الحسابات مراقبة 

 .مفتشي ھذه الوزارة
ويعاقب كل وكيل مسؤول عن مخالفات القرار المنصوص عليه في الفقرة أعCه بغرامة 

 .وتكون الجمعية مسؤولة مدنيا فرنك، 100.000و  12.000يتراوح قدرھا بين 

<Ø’ËÖ]32<…†ÓÚ26 
يتعين على الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية أن تصرح بذلك إلى اBمانة العامة 

عليھا ومصدرھا داخل أجل ث,ثين يوما كام, من تاريخ  المحصل بالغللحكومة مع تحديد الم
 .التوصل بالمساعدة

ھو  وكل مخالفة لمقتضيات ھذا الفصل، يعرض الجمعية المعنية للحل وفق ما
 .منصوص عليه في الفصل السابع

<Ø’ËÖ]32<°i†Ú<…†Ó¹]27  
آ?ف درھم من إحدى  10يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغھا 

الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساھم الدولة أو الجماعات 
والمؤسسات اCنفة الذكر في رأسمالھا كليا أو جزئيا، أن تقدم حساباتھا للھيئات التي تمنحھا 

 .ماليةنات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم الاا%ع
وتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكھا الجمعيات 

 .المشار إليھا في الفقرة السابقة وتجرى على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي وزارة المالية

                                                           

 28( 1413من ربيع ا�ول  30الصادر في  2.92.719 رقم بقانون المرسوم تمم بالمادة ا�ولى من - 25
ص ) 1992سبتمبر  28( 1413ربيع ا�ول  30رر مرتين بتاريخ مك 4169، ج ر عدد )1992سبتمبر 
المتعلق باBحزاب  29.11 من القانون رقم 71بالمادة  7و  6و  5و  4الفقرات ونسخت أحكام ؛ 1214

أكتوبر  22( 1432ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  السياسية
    .5172ص ) 2011أكتوبر  24( 1432ذو القعدة  26 بتاريخ 5989، ج ر عدد )2011

 1.02.206الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  75.00القانون رقم أضيفت بالمادة الثالثة من  - 26-27
 1423شعبان  3بتاريخ  5046، ج ر عدد )2002يوليو  23( 1423من جمادى ا�ولى  12الصادر في 

 .2892ص ) 2002أكتوبر  10(
27  
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<Ø’ËÖ]33 
ھذا يصح أن تقام الدعاوى المتعلقة بالجمعيات والھيئات المشار إليھا في ظھيرنا الشريف 

ه ما عدا إذا كانت القوانين ا�ساسية تنص على إحدى تمن طرف رئيسھا كيفما كانت تسمي
المقتضيات المخالفة أو الخصوصية وكان من شأنھا أن I تعرقل سير المتابعات الزجرية، 

 .ويصح أن تقام نفس الدعاوى على الرئيس
أقيمت بھا عليه ھذه وإذا ما أقيمت دعوى على جمعية ونازع رئيسھا في الصفة التي 

الدعوى أو تملص من ذلك بأية وسيلة من الوسائل فإن رئيس المحكمة المحالة عليھا الدعوى 
يصدر أمرا بتعيين وكيل في النزاع، وتصح إقامة الدعوى حينئذ على ھذا الوكيل ويمكن عند 

 .اIقتضاء أن يعين للجمعية متصرف في أموال الحجز
<Ø’ËÖ]34 

ة المفعول جميع العقود المبرمة بين ا�حياء أو عن طريق الوصية تعتبر باطلة وعديم
بعوض أو بغير عوض والمنجزة إما مباشرة وإما بواسطة الغير أو بأية طريقة أخرى غير 
مباشرة تكون الغاية منھا مساعدة الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية أو غير قانونية على 

تابع تمن ظھيرنا الشريف ھذا، و 13و 12و 11و 10و 6التملص من مقتضيات الفصول 
دعوى ا=بطال أمام المحكمة ذات النظر من طرف كل شخص يھمه ا�مر أو من طرف النيابة 

 .العامة
<Ø’ËÖ]3528 

مسؤوليتھم في ا�فعال المشار إليھا بعده  إحدى الجمعيات الثابتةيعاقب مسير أو مسيرو 
 50.000و  1.200مة يتراوح قدرھا بين لمدة تتراوح بين ثCثة أشھر وسنتين وبغرا بحبس

إذا وقع التحريض في اIجتماعات التي تعقدھا ھذه  درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط
أو جنح بواسطة خطب أو تحريضات أو نداءات بأية لغة كانت  جناياتالجمعية على ارتكاب 

وتقديمھا في أفCم وتوزيعھا وعرضھا  ونشرھابقراءة مكتوبات وتعليقھا على الجدران أو 
شدة المقرر تطبيقھا على ا�فراد المسيرين الثابتة  اBكثروذلك بصرف النظر عن العقوبات 

 .مسؤوليتھم

                                                           

القانون ، وغير بالمادة الثانية من  1.73.283بالفصل ا�ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  غير - 28
من جمادى ا�ولى  12الصادر في  1.02.206الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  75.00رقم 

  .2892ص ) 2002أكتوبر  10( 1423شعبان  3بتاريخ  5046، ج ر عدد )2002يوليو  23( 1423
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<Ø’ËÖ]3629  

كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينھا اBساسية يمكن حلھا طبق 
ية بغرامة تتراوح بين ا%جراءات المنصوص عليھا في الفصل السابع، ويعاقب مسيرو الجمع

 .وذلك بصرف النظر عن العقوبات المقررة في التشريع الجنائي ،درھم 5.000و 1.200

<Ø’ËÖ]3730  

للجمعية نقل أموالھا وفق ما تقرره قوانينھا ا�ساسية أو طبق ما  التلقائيعند الحل  يباشر
 .في القوانين ا�ساسية قواعديتقرر في الجمع العام في حالة عدم وجود 

دد ھذا الحكم كيفية التصفية وفقا أو ح، بمقتضى حكم قضائيوإذا وقع حل الجمعية 
 .خ,فا للمقتضيات الواردة في القوانين اBساسية

 الجماعات المحليةغير أنه فيما يتعلق بالجمعيات التي تستفيد دوريا من إعانات الدولة أو 
لة أو الجماعات والمؤسسات اCنفة الشركات التي تساھم الدوأو من المؤسسات العمومية أو 

لتخصص بمشاريع ا=سعاف  الدولة، فإن أموالھا تسلم إلى الذكر في رأسمالھا كليا أو جزئيا
 .والبر وا=حسان وا�عمال اIحتياطية

<Ø’ËÖ]3831 

تطبق المقتضيات المتعلقة بالظروف المخففة على مخالفة الفصول الواردة في ھذا 
 .القانون

<Ø’ËÖ]3932  

جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات يرجع النظر فيھا إلى المحاكم  إن
 .اIبتدائية

<Ø’ËÖ]4033 
 نسخ 

                                                           

، ونسخ وعوض بالمادة ا�ولى من  1.73.283غير بالفصل ا�ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  - 29
من جمادى ا�ولى  12الصادر في  1.02.206الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  75.00 رقم القانون
  .2892ص ) 2002أكتوبر  10( 1423شعبان  3بتاريخ  5046، ج ر عدد )2002يوليو  23( 1423

، وغير وتمم بالمادة الثانية من  1.73.283غير بالفصل ا�ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  - 30
  .أعCه ماالمشار إليھ 75.00القانون رقم  المشار إليھما أعCه 75.00 رقم القانون

  .المشار إليه أعCه 75.00 رقم القانوننسخ وعوض بالمادة ا�ولى من  - 31
  .أعCهالمشار إليه  75.00القانون رقم دة الثانية من غير بالما - 32
الصادر في  1.02.206الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  75.00القانون رقم  نسخ بالمادة الرابعة من - 33

أكتوبر  10( 1423شعبان  3بتاريخ  5046، ج ر عدد )2002يوليو  23( 1423من جمادى ا�ولى  12
  .2892ص ) 2002
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<Ø’ËÖ]41 
يطبق ظھيرنا الشريف ھذا في جميع أنحاء مملكتنا وھو يلغي ويعوض كل تشريع سابق 

 .متعلق بالجمعيات والسCم
  .1958نونبر  15ق مواف 1378جمادى ا�ولى  3وحرر بالرباط في 

  وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه
 .أحمد بCفريج: ا=مضاء
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  ا�ول، الوزير
 1378 ا�ولى جمادى 3 في الصادر 1.58.376 رقم الشريف الظھير على بناء

 بالقانون وتتميمه تغييره تم كما الجمعيات، تأسيس حق بتنظيم) 1958 نوفمبر 15(
 جمادى من 12 بتاريخ 1.02.206 رقم الشريف الظھير بتنفيذه الصادر 75.00 رقم
  منه؛ التاسع الفصل وIسيما) 2002 يوليو 23( 1423 ولىا�

 القعدة ذي من 24 في المجتمع الوزاري المجلس في المشروع دراسة وبعد
  ،)2005 يناير 6( 1425

  : يلي ما رسم
ì�^¹]<1< <

  : العامة المنفعة بصفة لھا يعترف أن تطلب جمعية كل على يجب
 في الصادر 1.58.376 رقم ريفالش الظھير �حكام طبقا مؤسسة تكون أن – 1

 مسيرة تكون وأن أعCه إليه المشار) 1958 نوفمبر 15( 1378 ا�ولى جمادى 3
  ا�ساسي؛ لنظامھا وفقا

 إنجاز من الخصوص وجه على تمكنھا التي المالية القدرات على تتوفر أن – 2
  العامة؛ المصلحة طابع تكتسي والتي ا�ساسي نظامھا في المحددة المھام

 المشاركة أعضائھا لكل يضمن داخلي ونظام أساسي نظام لھا يكون أن – 3
 بشكل ويحدد. دورية بصفة المراقبة وممارسة وإدارتھا الجمعية تدبير في الفعلية
 العام جمعھاعقد  تواريخ وكذا ومھامھم، التداولية أجھزتھا أعضاء دور صريح
  أعماله؛ وجدول
 أو المحلي الصعيد على العامة المصلحة طابع له ھدف لھا يكون أن – 4

  الوطني؛ أو الجھوي
 عن صادقة صورة تعكس تركيبية قوائم بإعداد تسمح محاسبة تمسك أن – 5
  العمل؛ بھا الجاري التنظيمية للنصوص وفقا ونتائجھا المالية ووضعيتھا ذمتھا

 ا=دارية للمراقبة والخضوع المطلوبة المعلومات بتقديم اIلتزام تحترم أن – 6
  .العمل بھا الجاري والتنظيمية التشريعية النصوص في عليھا المنصوص

                                                           

 .2163ص ) 2005فاتح أغسطس ( 1426جمادى اsخرة  25بتاريخ  5339دة الرسمية عدد الجري - 34



 مركز الدراسات واألبحاث الجنائية    29292929

ì�^¹]<2< <
 موضوع إيداعه، قبل العامة، المنفعة بصفة اIعتراف طلب يكون أن يجب

  .ا�ساسي نظامھا بمقتضى المختص الجھاز قبل من خاصة مداولة
ì�^¹]<3< <

 وصل قابلم الغرض لھذا المؤھل الشخص أو الجمعية رئيس يودع أن يجب
 مقر نفوذه دائرة في يوجد الذي العامل لدى العامة المنفعة بصفة اIعتراف طلب

  : التالية والمستندات بالوثائق مرفقا الجمعية،
  الجمعية؛ تأسيس ملف =يداع النھائي الوصل من نسخة −

 وعند محينين، يكونان للجمعية الداخلي والنظام ا�ساسي النظام من نسختين −
  مقراتھا؛ أماكن انبي اIقتضاء،

 إلى ا=شارة مع الجمعية إدارة عن المسؤولين ا�عضاء قائمة من تيننسخ −
  الجمعية؛ لمكتب تجديد آخر وصل من ونسخة إقامتھم ومحل ومھنتھم جنسيتھم

 برنامج اIقتضاء وعند إحداثھا، منذ إنجازاتھا يبين الجمعية أنشطة عن تقرير −
  ادمة؛الق الثCث للسنوات التقديري عملھا

 الممتلكات قيمة وكذا ونتائجھا المالية ووضعيتھا الجمعية لذمة التركيبية القوائم −
  مستقبC؛ امتCكھا تعتزم والتي الجمعية تملكھا التي المنقولة وغير المنقولة

 بتقديم يأذن الذي الجمعية في المختص الجھاز مداوIت محضر من نسخة −
 بقائمة مصحوبة المعنية، الجمعية دةلفائ العامة المنفعة بصفة اIعتراف طلب

  .الحاضرين ا�عضاء
 مطابقتھا على مشھودا أعCه إليھا المشار والمستندات الوثائق تكون أن يجب

  .لuصل
ì�^¹]<4< <

 3 في الصادر 1.58.376 رقم الشريف الظھير من 9 الفصل �حكام طبقا
 مسبقا بحثا عاملال يجري الذكر، السالف) 1958 نوفمبر 15( 1378 ا�ولى جمادى

 من ابتداء أشھر ثCثة أقصاه أجل داخل عملھا ووسائل المعنية الجمعية أھداف حول
  .العامة المنفعة بصفة اIعتراف طلب إيداع تاريخ

ì�^¹]<5< <
 للحكومة العام ا�مين إلى العامة المنفعة بصفة اIعتراف طلب العامل يوجه

 البحث بنتائج ومصحوبا أعCه، 3 ادةالم في الواردة والوثائق بالمستندات مرفقا
  .للجمعية العامة المصلحة صبغة حول وبتقييم أعCه 4 المادة في عليه المنصوص
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ì�^¹]<6< <
 السلطات وكذا بالمالية المكلف الوزير إلى الطلب ملف للحكومة العام ا�مين يحيل
 البحث نتائج على ا=طCع بعد الرأي، إبداء قصد الجمعية بأنشطة المعنية الحكومية

 على للحصول عليھا المنصوص الشروط جميع تستوفي الجمعية أن من وتأكده المسبق
  .بالملف مرفقة المطلوبة ا=ثبات وثائق وأن العامة المنفعة بصفة اIعتراف

  .ا�ول الوزير نظر على الطلب دراسة نتائج تعرض
ì�^¹]<7< <

 التي للممتلكات القصوى لقيمةا يحدد بمرسوم العامة المنفعة بصفة اIعتراف يمنح
  .تملكھا أن للجمعية يمكن

  .الرسمية بالجريدة وينشر الجمعية إلى المرسوم يبلغ
ì�^¹]<8< <

 رقم الشريف الظھير من 9 الفصل من �خيرتينا الفقرتين أحكام بموجب
 الذكر، السالف) 1958 نوفمبر 15( 1378 ا�ولى جمادى 3 في الصادر 1.58.376

 أثناء أو المرسوم ھذا نشر تاريخ في العامة المنفعة بصفة لھا معترف ةجمعي لكل يمكن
 ا=حسان بالتماس تلقائيا لتقوم إذنا تطلب أن العامة المنفعة بصفة اIعتراف طلب

 المذكور، 9 الفصل في عليھا المنصوص الشروط وفق السنة، في واحدة مرة العمومي
  : يلي ما مراعاةمع 

  لھا؛ المخصصة لuغراض جمعھا تم التي موالا� تستعمل بأن اIلتزام −

 ا=حسان التماس عملية من تحصيله الممكن التقديري المبلغ إلى ا=شارة −
  ونطاقھا؛ مدتھا وIسيما وفقھا ستجرى التي الشروط وكذا العمومي

  .العامة المنفعة بصفة اIعتراف مرسوم بموجب ا=ذن ھذا يمنح
 ا=حسان التماس تاريخ قتسب يوما شرع خمسة أجل داخل الجمعية، على يجب
 المنصوص البيانات يتضمن تصريحا للحكومة العام ا�مين إلى تبعث أن العمومي،

 من 21 بتاريخ 004.71 رقم القانون بتطبيق الصادر المرسوم من 2 الفصل في عليھا
  .العمومي ا=حسان بالتماس المتعلق) 1971 أكتوبر 12( 1391 شعبان

ì�^¹]<9< <
 1.58.376 رقم الشريف الظھير من 9 الفصل من السابعة الفقرة �حكام تطبيقا

 يعاين عندما الذكر، السالف) 1958 نوفمبر 15( 1378 ا�ولى جمادى 3 في الصادر
 أو القانونية بالتزاماتھا العامة المنفعة بصفة لھا المعترف الجمعية تقيد عدم العامل

 أجل داخل وضعيتھا لتسوية اإعذارً  إليھا يوجه ا�ساسي، قانونھا في الواردة اIلتزامات
 إلى ا�مر العامل يرفع المذكور، لwعذار الجمعية تستجب لم وإذا. أشھر ثCثة أقصاه
  .بشأنھا قرار اتخاذ قصد ا�ول الوزير على القضية يعرض الذي للحكومة العام ا�مين
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ì�^¹]<10< <
 وفق محاسبتھا تمسك أن عامةال المنفعة بصفة لھا المعترف الجمعيات على يجب

  .بالمالية المكلفة الحكومية للسلطة بقرار المحددة الشروط
 للذمة التركيبية بالقوائم الجمعية رئيس يدلي المذكور، القرار صدور انتظار في

  .تملكھا التي المنقولة غير أو المنقولة الممتلكات بقية وكذا للجمعية المالية
 مشھودا إليھا المشار الوثائق للحكومة العام مينا� إلى سنويا الجمعيات توجه

  .المحاسبين للخبراء الوطنية الھيئة في مقيد محاسب خبير قبل من صحتھا على
ì�^¹]<11< <

  .معلل بمرسوم العامة المنفعة بصفة اIعتراف سحب يقرر
  .الرسمية بالجريدة وينشر المعنية الجمعية إلى المذكور السحب يبلغ

ì�^¹]<12< <
 ووزير الداخلية وزير إلى الرسمية بالجريدة ينشر الذي المرسوم ھذا نفيذت يسند

  .يخصه فيما منھم واحد كل للحكومة العام وا�مين والخوصصة المالية
  ).2005 يناير 10( 1425 القعدة ذي من 28 في بالرباط وحرر

  .طوج سيإدر:ء=مضاا
  :طفبالع قعهو

  ، خليةدالا ريوز
  .لساھ فیطلمصا:ء=مضاا

  ، صصةولخوا لماليةا ريوز
  .ولعلو هللا فتح:ء=مضاا
  ، مةوللحک ملعاا ن�ميا

  .بيعرلا دقلصاا دعب:ء=مضاا
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���������� !"1.58.377�� �

>E,�
	�א�������F35ن�א�� 

 ، الحمد { وحده
ه أننا أصدرنا أمرنا الشريف يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا أسماه هللا وأعز أمر

 :بما يأتي 
Ùæù]<h^jÓÖ] 

íéÚçÛÃÖ]<l^Â^Ûjq÷]<» 
Ùæù]<ðˆ¢] 

<Ø’ËÖ]Ùæù] 
 .إن اIجتماعات العمومية حرة

ويعتبر اجتماعا عموميا كل جمع مؤقت مدبر مباح للعموم وتدرس خCله مسائل 
 .مدرجة في جدول أعمال محددة من قبل

<Ø’ËÖ]2 
العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط أن تراعى  يمكن عقد اIجتماعات
 :في ذلك المقتضيات اsتية 

<Ø’ËÖ]336    
يكون كل اجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي 

ث,ثة ويوضح في التصريح موضوع اIجتماع، ويوقع عليه  ،ينعقد فيه اIجتماع
أسماء الموقعين الذي ينعقد فيه، ويتضمن  يمالعمالة أو ا%قليقطنون في  أشخاص

 .وصفاتھم وعناوينھم ونسخة مصادق عليھا لكل بطاقة من بطائق تعريفھم الوطنية
 .لمكان ا?جتماعويسلم ھذا التصريح إلى السلطة ا=دارية المحلية 

                                                           

 بشأن 1958 نونبر 15 موافقال 1378 ا�ولى جمادى 3 في الصادر 1.58.377 رقم شريف ظھير -  35
 ،)1958 نونبر 27( 1378جمادى ا�ولى  16 بتاريخ مكرر 2404 عدد ج ر ،العمومية التجمعات

 بتاريخ 1.73.284 رقم قانون بمثابة الشريف الظھير بمقتضى وتتميمه تغييره وقع كما ،2853 ص
 أبريل 11(1393ربيع ا�ول  7 بتاريخ 3154 عدد ر ج ،)1973 أبريل 10( 1393 ا�ول ربيع 6

 الصادر 1.02.200 رقم الشريف الظھيرالصادر بتنفيذه  76.00 رقمبالقانون و ،1066ص ) 1973
 10(1423شعبان  3 بتاريخ 5046 عدد ر ج ،) 2002 يوليو 23( 1423 ا�ولى جمادى من 12 في

 .2890ص ) 2002 أكتوبر
  .المشار إليه أعCه 76.00 رقم القانونغير وتمم بالمادة ا�ولى من  - 36
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عنه في يعطى  وفي حالة استيفاء التصريح الشروط المنصوص عليھا أع,ه
، ويحتفظ بھذا ختوم يثبت تاريخ التصريح وساعة تقديمهالحال وصل إيداع م

 .الوصل لwدIء به كلما طلبه أعوان السلطة
التصريح  يرسلالمذكور  الوصلوإذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على 

 .مع ا%شعار بالتوصلإلى السلطة المذكورة برسالة مضمونة 
قل عن أربع وعشرين ساعة ويجب أن I ينعقد اIجتماع إI بعد مرور أجل I ي

  .ساعة من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة 48أو بعد  الوصلمن تاريخ تسلم 
وتعفى من سابق التصريح المنصوص عليه في المقطع ا�ول من ھذا الفصل 
اIجتماعات التي تعقدھا الجمعيات والھيئات المؤسسة بصفة قانونية التي تھدف 

فنية أو رياضية وكذا اIجتماعات التي تعقدھا بصفة خاصة إلى غاية ثقافية أو 
 .الجمعيات أو المؤسسات اIسعافية أو الخيرية

<Ø’ËÖ]437    
I يمكن أن تنعقد اIجتماعات في الطرق العمومية وI أن تمتد إلى ما بعد 

=قفال  لي, أو إلى ما بعد الساعة التي يحددھا التصريح ةالثانية عشرالساعة 
 .ا�ماكن العمومية

]<Ø’ËÖ538    
من  يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب يتكون من رئيس ومستشارين على اBقل

 .بين الموقعين على التصريح، وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه أحد المستشارين

<Ø’ËÖ]639    
يعھد إلى المكتب المحافظة على النظام والحيلولة دون كل مخالفة للقوانين ومنع 

أو يتضمن تحريضا على ارتكاب  اCداب العامةم أو كل خطاب يتنافى مع النظام العا
 .جريمة وI يسمح بأية مناقشة خارجة عن موضوع اIجتماع

<Ø’ËÖ]740    
يجوز للسلطة ا%دارية التي تلقت التصريح أن تعين كتابة أحد موظفيھا 

 .لحضور ا?جتماع على أن يدلي إلى رئيس المكتب بنسخة من قرار تكليفه
ھذا ا?جتماع إذا طلب منه المكتب ذلك أو إذا وقعت  ويكون له الحق في فض

 .اصطدامات أو أعمال عنف

                                                           

 رقم الشريف الظھيرالصادر بتنفيذه  76.00 رقم القانونغير وتمم بالمادة ا�ولى من  - 37
 5046 عدد ر ج ،) 2002 يوليو 23( 1423 ا�ولى مادىج من 12 في الصادر 1.02.200

  .2890ص ) 2002 أكتوبر 10(1423شعبان  3 بتاريخ
  . المشار إليه أعCه 76.00 رقم القانوننسخ وعوض بالمادة الثانية من  - 38

  .المشار إليه أعCه 76.00 رقم القانونغير بالمادة ا�ولى من  - 39

  . المشار إليه أعCه 76.00 رقم القانون نسخ وعوض بالمادة الثانية من - 40
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êÞ^nÖ]<ðˆ¢] 

<Ø’ËÖ]8 
يمنع كل شخص حامل �سلحة ظاھرة أو خفية أو أداة خطيرة على ا�من العام 

 .الدخول إلى المكان المنعقد فيه اIجتماع

<Ø’ËÖ]941 
 2.000يتراوح قدرھا بين  كل مخالفة لمقتضيات ھذا الكتاب بغرامة عنيعاقب 

درھم وفي حالة العود يعاقب المخالف بحبس لمدة تتراوح بين شھر واحد  5.000و
أو بإحدى ھاتين العقوبتين  درھم 10.000و 2.000وشھرين وبغرامة تتراوح بين 

بخصوص الجرائم أو  تطبيقھافقط، وذلك بصرف النظر عن العقوبات التي يمكن 
 .اIجتماعات الجنح المرتكبة خCل ھذه

<Ø’ËÖ]1042 

درھم وبحبس لمدة تتراوح بين  5.000و 1.200يعاقب بغرامة تتراوح بين 
، كل من يحمل أسلحة  شھر واحد وث,ثة أشھر أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط

وذلك بصرف النظر عن  اBمن العموميظاھرة أو خفية أو أدوات خطيرة على 
أو في المقتضيات المتعلقة بالزجر عن  يالمقررة في القانون الجنائالعقوبات 

  .43المخالفات للتشريع الخاص با�سلحة والعتاد وا�دوات المتفجرة
 عنالعقوبات على كل شخص يحمل سCحا ظاھرا ويمتنع  نفسوتطبق 

 .اIجتماع مكاناIمتثال لuمر الصادر له بمغادرة 

                                                           

 1393 ا�ول ربيع 6 بتاريخ 1.73.284غير بالفصل ا�ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  - 41
ص ) 1973 أبريل 11(1393ربيع ا�ول  7 بتاريخ 3154 عدد ر ج ،)1973 أبريل 10(

 رقم الشريف الظھيرنفيذه الصادر بت 76.00القانون رقم ، وغير بالمادة ا�ولى من 1066
 5046 عدد ر ج ،) 2002 يوليو 23( 1423 ا�ولى جمادى من 12 في الصادر 1.02.200

 .2890ص ) 2002 أكتوبر 10(1423شعبان  3 بتاريخ
، وغير وتمم بالمادة ا�ولى  1.73.284غير بالفصل ا�ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  - 42

  .أعCه مامشار إليھال 76.00القانون رقم من 
بشأن الزجر عن ) 1958شتنبر  2( 1378صفر  17بتاريخ  1.58.286ظھير شريف رقم  - 43

 20بتاريخ  2393، ج ر عدد المخالفات للتشريع الخاص باBسلحة والعتاد واBدوات المفرقعة
 .2078ص ) 1958شتنبر  5( 1378صفر 
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êÞ^nÖ]<h^jÓÖ] 
íéÚçÛÃÖ]<Ñ†ŞÖ^e<l]†â^¿¹]<» 

<Ø’ËÖ]1144 
تخضع لوجوب تصريح سابق المواكب وا?ستعراضات وبصفة عامة جميع 

 .المظاھرات بالطرق العمومية
? يسمح بتنظيم المظاھرات بالطرق العمومية إ? لbحزاب السياسية 
والمنظمات النقابية والھيئات المھنية والجمعيات المصرح بھا بصفة قانونية والتي 

 .المنصوص عليه أع,هقدمت لھذا الغرض التصريح السابق 
بيد أنه يعفى من ھذا التصريح الخروج إلى الشوارع العمومية طبقا للعوائد 

 .المحلية
<Ø’ËÖ]1245 

يسلم التصريح إلى السلطة ا=دارية المحلية في ظرف ثCثة أيام كاملة على 
ا�قل، وخمسة عشر يوما على ا�كثر قبل تاريخ المظاھرة، وتسلم ھذه السلطة في 

مكن المصرحون من الحصول على التصريح، وإذا لم يت بإيداع مختوما وصCالحال 
مع إشعار  في رسالة مضمونة المحلية، فإن التصريح يوجه إلى السلطة لالوص

 .التوصل
ويتضمن التصريح ا�سماء الشخصية والعائلية للمنظمين وجنسيتھم ومحل 

ة أفراد منھم يكون محل ويوقع عليه ثCث ھم الوطنيةئوكذا أرقام بطاقا ،سكناھم
تبين في التصريح الغاية والمظاھرة،  فيه يتجر ذيال العمالة أو ا%قليمسكناھم في 

من ھذه المظاھرة والمكان والتاريخ والساعة المقررة لتجمع الھيئات المدعوة 
 .للمشاركة فيھا وكذا الطرق المنوي المرور منھا

<Ø’ËÖ]1346 
 تھديدية أن من شأن المظاھرة المزمع القيام بھا إذا ارتأت السلطة ا=دارية المحل

يبلغ إلى الموقعين على التصريح بمحل  بقرار مكتوبا�من العام فإنھا تمنعھا 
 .سكناھم

<Ø’ËÖ]1447 
                                                           

 رقم الشريف الظھيرالصادر بتنفيذه  76.00 رقم القانوننسخ وعوض بالمادة الثانية من  - 44
 5046 عدد ر ج ،) 2002 يوليو 23( 1423 ا�ولى جمادى من 12 في الصادر 1.02.200

  .2890ص ) 2002 أكتوبر 10(1423شعبان  3 بتاريخ
  .أعCهالمشار إليه  76.00القانون رقم غير وتمم بالمادة ا�ولى من  - 45
  .أعCهالمشار إليه  76.00رقم القانون غير بالمادة ا�ولى من  - 46

 1393 ا�ول ربيع 6 بتاريخ 1.73.284غير بالفصل ا�ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  - 47
، 1066ص ) 1973 أبريل 11(1393ربيع ا�ول  7 بتاريخ 3154 عدد ر ج ،)1973 أبريل 10(

 1.02.200 رقم الشريف يرالظھالصادر بتنفيذه  76.00القانون رقم وغير بالمادة ا�ولى من 
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وستة أشھر وبغرامة تتراوح بين  شھر واحدلمدة تتراوح بين  بحبسيعاقب 
 :أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط  درھم 5.000و 1.200
 بھدف التغليط بشأن البياناتص الذين يقدمون تصريحا غير صحيح ا�شخا -1

المنصوص عليھا في الفصل الثاني عشر من ھذا القانون أو الذين يوجھون 
 .بطريقة ما استدعاء للمشاركة في مظاھرة بعد منعھا

 .ا�شخاص الذين يساھمون في تنظيم مظاھرة غير مصرح بھا أو وقع منعھا -2

<Ø’ËÖ]1548 
تراوح قدرھا توبغرامة لمدة تتراوح بين شھر واحد وستة أشھر  حبسبيعاقب 

درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط كل من يوجد في  8.000 درھم و 2.000بين 
، إحدى المظاھرات حام, لس,ح ظاھر أو خفي أو Bداة خطيرة على اBمن العمومي

أو في  قانون الجنائيالمقررة في ال شدة اBكثروذلك بصرف النظر عن العقوبات 
أو المتعلق بالزجر عن المخالفات للتشريع الخاص  التشريع الخاص بالتجمعات

 .باBسلحة والعتاد واBدوات المتفجرة أو في ھذا القانون

<Ø’ËÖ]1649 
I تطبق المقتضيات الخاصة بالظروف المخففة على المخالفات المقررة في 

عليھا في الفصل الخامس عشر في  أعCه وتضاعف العقوبة المنصوص 15الفصل 
 .حالة تكرار المخالفة، ويمكن الحكم زيادة على ذلك بالمنع من ا=قامة

oÖ^nÖ]<h^jÓÖ] 

rjÖ]<»{Û{ã{† 
<Ø’ËÖ]1750 

يمنع كل تجمھر مسلح في الطريق العمومية ويمنع كذلك في ھذه الطريق كل 
 .باBمن العموميتجمھر غير مسلح قد يخل 

                                                                                                                                                                      

شعبان  3 بتاريخ 5046 عدد ر ج ،) 2002 يوليو 23( 1423 ا�ولى جمادى من 12 في الصادر
  .2890ص ) 2002 أكتوبر 10(1423

، وبالمادة ا�ولى من  1.73.284غير وتمم بالفصل ا�ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  - 48
  .Cهأع ماالمشار إليھ 76.00القانون رقم 

  .أعCهالمشار إليه  76.00القانون رقم غير بالمادة ا�ولى من  - 49
 10( 1393 ا�ول ربيع 6 بتاريخ 1.73.284غير بالفصل ا�ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  - 50

، وغير  1066ص ) 1973 أبريل 11(1393ربيع ا�ول  7 بتاريخ 3154 عدد ر ج ،)1973 أبريل
 12 في الصادر 1.02.200 رقم الشريف الظھيرالصادر بتنفيذه  76.00القانون رقم من بالمادة ا�ولى 

 أكتوبر 10(1423شعبان  3 بتاريخ 5046 عدد ر ج ،) 2002 يوليو 23( 1423 ا�ولى جمادى من
  .2890ص ) 2002
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<Ø’ËÖ]18 
 :تجمھر تجمھرا مسلحا في ا�حوال اsتية يعتبر ال

إذا كان عدد من ا�شخاص المكون منھم ھذا التجمھر حامC �سلحة ظاھرة  - أ
 أو خفية أو �داة أو أشياء خطيرة على ا�من العمومي؛

إذا كان أحد من ھؤIء ا�شخاص يحمل أسلحة أو أداة خطيرة ظاھرة ولم  - ب
 .ھرين أنفسھميقع إقصاؤه حاI من طرف المتجم

<Ø’ËÖ]1951  
فإن  أع,ه 17خ,فا لمقتضيات الفصل إذا وقع تجمھر مسلح في الطريق العمومية 

عميد الشرطة أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات 
ثم يوجه . وظيفته يتوجه إلى مكان التجمھر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت

ويتلو العقوبات المنصوص عليھا في واIنصراف،  بفض التجمھرھرين ا�مر للمتجم
 .من ھذا القانون 20الفصل 

ثانيا  اإذا لم تقع اIستجابة لwنذار ا�ول وجب على العون المذكور أن يوجه إنذار
وفي  »إننا سنعمل على تفريق التجمھر بالقوة«ويختمه بعبارة بنفس الكيفية،  وثالثا
 .المتجمھرين بالقوة ع يقع تفريقإبداء امتناحالة 

<Ø’ËÖ]2052 
 :يعاقب كل من شارك في تجمع مسلح كما يلي 

 Iالتجمھر بعد توجيه إنذار له ودون استعمال أسلحته تكون العقوبة  انفضإذا : أو
 ؛ بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشھر وسنة

 ؛بين سنة وسنتين لمدة تتراوح بالحبسالعقوبة  تكونإذا وقع التجمھر ليC : ثانيا 
يتم تفريق التجمھر إ? بالقوة أو بعد استعمال اBسلحة من قبل  إذا لم: ثالثا 

 .المتجمھرين تكون العقوبة بالسجن لمدة أقصاھا خمس سنوات
من  من المقطع اBول 3و 2ويمكن في الحالتين المنصوص عليھما في الفقرتين 

 .المثبتة إدانتھمخاص ھذا الفصل الحكم بالمنع من ا=قامة على ا�ش

                                                           

القانون لى من ، وبالمادة ا�و 1.73.284غير وتمم بالفصل ا�ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  - 51
  .أعCه ماالمشار إليھ 76.00رقم 

القانون رقم ، وبالمادة ا�ولى من 1.73.284غير بالفصل ا�ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  - 52
  .أعCه ماالمشار إليھ 76.00
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<Ø’ËÖ]2153 
كل تجمھر غير مسلح يقع تفريقه وفق نفس الكيفية المنصوص عليھا في الفصل 

 .مع ت,وة العقوبات المنصوص عليھا في الفقرة الثانية من ھذا الفصل 19
ويعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شھر واحد وث,ثة أشھر وبغرامة تتراوح بين 

بإحدى ھاتين العقوبتين فقط كل من شارك في تجمھر غير  درھم أو 5000و 1.200
 .مسلح ولم ينسحب منه بعد توجيه ا%نذار اBول والثاني والثالث

وإذا لم يتأت تفريق التجمھر إ? بالقوة تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين 
 .شھر واحد وستة أشھر

<Ø’ËÖ]2254  
ذ في كل وقت محافظة على النظام أن يتخ لممثل السلطة ا%دارية المحليةيمكن 

بمنع عرض وحمل الشعارات والرايات أو كل عCمة أخرى  مكتوبةالعام قرارات 
في البنايات والساحات  وسواء كان ذلك في الطرق العمومية أ تدعو للتجمھر

 .وا�ماكن المباحة للعموم
<Ø’ËÖ]2355 

 بالجنايات والجنحة إن المتابعات الخاصة بالتجمھر I تمنع المتابعات المتعلق
 .التي قد ترتكب أثناء التجمھر

<Ø’ËÖ]2456 

 ىـملغ

<Ø’ËÖ]25 
I تطبق المقتضيات الخاصة بالظروف المخففة على المخالفات المنصوص 

 .عليھا في ھذا الكتاب

                                                           

 10( 1393 ا�ول ربيع 6 بتاريخ 1.73.284غير بالفصل ا�ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  - 53
، ونسخ 1066ص ) 1973 أبريل 11(1393ربيع ا�ول  7 بتاريخ 3154 عدد ر ج ،)1973 أبريل

 الصادر 1.02.200 رقم الشريف الظھيرالصادر بتنفيذه  76.00 رقم القانونوعوض بالمادة الثانية من 
 10(1423شعبان  3 بتاريخ 5046 عدد ر ج ،) 2002 يوليو 23( 1423 ا�ولى جمادى من 12 في

  .2890ص ) 2002 أكتوبر
  .أعCه إليه المشار 76.00 رقم القانونغير بالمادة ا�ولى من  - 54-55

55   

  .أعCه إليه المشار 76.00 رقم القانوننسخت أحكامه بالمادة الثالثة من  -  56
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íÚ^Â<l^é–jÏÚ 

<Ø’ËÖ]26 
لكتنا وھو يلغي ويعوض جميع رنا الشريف ھذا في جميع أنحاء مميطبق ظھي

العمومية والمظاھرات والتجمھر في الطرق  باIجتماعاتلسابقة المتعلقة المقتضيات ا
 :العمومية وIسيما منھا مقتضيات 

مارس  6الموافق  1332ربيع الثاني  8الظھير الشريف الصادر في  −
 بشأن التجمھرات ؛ 1914

مارس  26الموافق  1332ربيع الثاني  28الظھير الشريف الصادر في  −
 ؛ تماعات العموميةفي تنظيم اIج 1914

 20 ل الموافق 1355ربيع الثاني  30الظھير الشريف الصادر في  −
 ؛ بشأن المظاھرات في الطرق العمومية 1936يوليوز 

غشت  13 ل الموافق 1345ربيع ا�ول  5نظام طنجة الصادر في  −
 ؛ بشأن اIجتماعات العمومية 1926

دجنبر  19 ل الموافق 1354رمضان  23طنجة الصادر في  قانون −
 ؛ بشأن تنظيم المظاھرات في الطرق العمومية 1936

 11 ل الموافق 1362جمادى ا�ولى  6القرار الوزيري الصادر في  −
بشأن اIجتماعات العمومية في المنطقة الشمالية سابقا،  1943 وماي

 .والسCم
  .1958نونبر  15موافق ال 1378جمادى ا�ولى  3وحرر بالرباط في 

  .زارة بتاريخهوسجل برئاسة الو
 .أحمد بCفريج: ا=مضاء
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@@@1.58.378@ظهير شريف رقم @

   57بشأن قانون الصحافة بالمغرب

  الحمد { وحده،
ظھيرنا الشريف ھذا أسماه هللا وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف من  يعلم

  : بما يأتي
fÖ]{{h^ Ùæù]< <

» íÊ^v’Ö] íÂ^fŞÖ]æ ßÖ]ægjÓÖ]<sèæ†iæ<†�58  

Ø’ËÖ] Ùæù]59  

والنشر وترويج الكتب مضمونة طبقا لھذا  والطباعة حرية إصدار الصحف إن
  .القانون

  .ا%ع,م الحق في للمواطن

                                                           

،ج 1958نونبر  15الموافق  1378جمادى ا�ولى  3صادر في  1.58.378ظھير شريف رقم  - 57
  ؛2856ص  )1958نونبر  27(  1378جمادى ا�ولى  16بتاريخ  ر مكر 2404 ر عدد

موافق فاتح يونيه  1378ذي قعدة  24الصادر بتاريخ  1.59.204مغير ومتمم بظھير شريف  �
  ؛1817ص ) 1959يونيه  12(  1378ذو الحجة  5بتاريخ  2433، ج ر عدد 1959

، ج 1960ماي  28موافق  1379ذي الحجة  2الصادر في  1.59.437مغير بظھير شريف رقم  �
  ؛2642ص ) 1960شتنبر  2( 1380ربيع ا�ول  10بتاريخ  2497ر عدد 

، ج 1962أبريل  28الموافق  1381قعدة  23الصادر في  1.61.339مغير بظھير شريف رقم  �
  ؛ 1115ص ) 1962مايو  11(  1381ذو الحجة  6بتاريخ  2585ر عدد 

نونبر  13( 1383جمادى الثانية  25در في الصا 1.63.270مغير ومتمم بظھير شريف رقم  �
 ؛2621ص ) 1963نونبر  22( 1383رجب  5بتاريخ  2665، ج ر عدد )1963

 21الصادر بتاريخ  بالتماس ا%حسان العموميمتعلق  004.71منه بقانون رقم  56ملغ للفصل  �
أكتوبر  20( 1391شعبان  29بتاريخ  3077، ج ر عدد )1971أكتوبر  12( 1391شعبان 
  .  2465ص ) 1971

أبريل  10( 1393ربيع ا�ول  6بتاريخ  1.73.285مغير ومتمم بظھير شريف بمثابة قانون رقم  �
  ؛ 1066ص ) 1973 أبريل 11( 1393ربيع ا�ول  7بتاريخ  3154، ج ر عدد )1973

، )1974يناير  2( 1393ذي الحجة  8بتاريخ  1.73.545مغير بظھير شريف بمثابة قانون رقم  �
  ؛ 85ص ) 1974يناير  16( 1393ذو الحجة  22بتاريخ  3194د ج ر عد

ظھير ال هصادر بتنفيذال قانون الصحافة والنشربشأن  77.00 مغير ومتمم بموجب القانون رقم �
بتاريخ  5075ج ر عدد ، )2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25في  1.02.207شريف رقم ال

 .220ص ) 2003يناير  20( 1423ذي القعدة  17
الصادر بتنفيذه الظھي\ر  77.00ا�ول بالمادة ا�ولى من القانون رقم  الباب نسخ وعوض عنوان - 58

  .السالف الذكر 1.02.207 الشريف رقم
 الص\ادر بتنفي\ذه الظھي\ر الش\ريف رق\م 77.00م\ن الق\انون رق\م  ا�ول\ى نس\خ وع\وض بالم\ادة - 59

  .السالف الذكر 1.02.207
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والحص�ول عل�ى  ،في الوصول إلى مصادر الخبر الحق وسائل ا%ع,م لمختلف
  .ى القانونالمعلومات سرية بمقتض ھذه المعلومات من مختلف مصادرھا ما لم تكن

مب�ادئ الدس�تور وأحك�ام الق�انون وأخ,قي�ات  إط�ار ھ�ذه الحري�ات ف�ي تم�ارس
  .بصدق وأمانة اBخبار وعلى وسائل ا%ع,م أن تنقل، المھنة

Ø’ËÖ] êÞ^nÖ]60  

س�م المطبع�ة وعنوانھ�ا باس�تثناء إللعم�وم إل�ى  مع�روض في ك�ل مطب�وع يشار
  .رة والدعوات وما يشابھھاالزيا كبطائق المطبوعات المعروفة بمطبوعات المدن

 التي ? تحمل البيانات المنصوص عليھا ف�ي الفق�رة المطبوعات توزيع ويمنع
  .السابقة

 15.000و 2000يعاق�ب عنھ�ا بغرام�ة تت�راوح ب�ين  الفص�ل مخالفة لھ�ذا وكل
  .درھم

fÖ]{{h^ nÖ]{Þ^{{{ê< <
» íÊ^v’Ö] íè…æ‚Ö]< <

ÜŠÏÖ] Ùæù]< <
» †�ßÖ]<Ðu< <

ì…]�ý] íéÓ×¹]æ ’jÖ]æxè†61  
Ø’ËÖ] oÖ^nÖ] < <

دوري بحري\ة بع\د القي\ام ب\ا=جراءات المق\ررة  مطب\وع نشر كل جريدة أو يمكن
  .ھذا في الفصل الخامس من ظھيرنا الشريف
Ø’ËÖ] Äe]†Ö]62  

  .دوري مدير للنشر مطبوع لكل جريدة أو يكون
يك�ون راش�دا وقاطن�ا ب�المغرب ومتمتع�ا بحقوق�ه  أن ف�ي م�دير النش�ر ويش�ترط

  .من حقوقه الوطنية تجرده ر محكوم عليه بأية عقوبةالمدنية وغي
 ،م�ن الدس�تور 39تطب�ق لفائ�دتھم مقتض�يات الفص�ل  مم�ن كان مدير النشر إذا

 39? تس��ري علي��ه مقتض��يات الفص��ل  للنش��ر تع��ين مقاول��ة النش��ر م��ديرا مس��اعدا
  .السابقة الفقرة السالف الذكر ويستوفي الشروط المنصوص عليھا في

  .إذا كان مدير النشر عضوا في الحكومة السابقة الفقرةمقتضيات  وتطبق
                                                           

 1.02.207 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  77.00انون رقم  من الق الثانية غير بالمادة - 60
  .السالف الذكر 2002أكتوبر  3 بتاريخ

الصادر بتنفيذه الظھير  77.00ا�ول بالمادة ا�ولى من القانون رقم  القسم نسخ وعوض عنوان -  61
   .السالف الذكر 2002أكتوبر  3 بتاريخ .1.02 207 الشريف رقم

 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 77.00من القانون رقم  ا�ولى ادةبالم نسخ وعوض -62
  .السالف الذكر 2002أكتوبر  3 بتاريخ  1.02.207
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داخل أج�ل ش�ھر يبت�دئ م�ن الت�اريخ ال�ذي أص�بح  المذكور أن يتم التعيين يجب
  .المذكور أو عضوا في الحكومة 39 الفصل فيه مدير النشر يستفيد من مقتضيات

جمي�ع ا?لتزام�ات والمس�ؤوليات الواجب�ة  المس�اعد عل�ى م�دير النش�ر تس�ري
  .القانون مدير النشر بموجب ھذاعلى 

النش��ر المس��اعد داخ��ل اBج��ل المق��رر توج��ه الس��لطة  م��دير ل��م ي��تم تعي��ين إذا
أو المطبوع الدوري إنذارا برسالة مض�مونة م�ع  الجريدة المكلفة با?تصال إلى مدير
م�ن ت�اريخ يبتدئ السابقة داخل أجل شھر واحد  باBحكام إشعار بالتوصل قصد التقيد

  .نذارتبليغ ا%
النش�ر المس�اعد داخ�ل اBج�ل المنص�وص علي�ه ف�ي  م�دير عن عدم تعيين ينتج

ويص��در ا%يق��اف الم��ذكور . ال��دوري المطب��وع الفق��رة الس��ابقة إيق��اف الجري��دة أو
  .با?تصال المكلفة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية

التنص�يص  عليھا في الفقرة الثالثة أع,ه يج�وز المنصوص على الحالة ع,وة
المس��اعد عل��ى أن ھ��ذا اBخي��ر يتحم��ل جمي��ع  النش��ر ف��ي عق��د العم��ل المتعل��ق بم��دير

النش�ر أو المطب�وع ال�دوري كم�ا ھ�و  م�دير ا?لتزام�ات القانوني�ة الملق�اة عل�ى ع�اتق
Bصل العقد الم�ذكور  بمطابقتھا تبلغ نسخة مشھود. منصوص عليھا في ھذا القانون
  .تنظيمي ة بنصإلى ا%دارة وفق اBشكال المحدد

Ø’ËÖ] ‹Ú^¤]63   

وكي��ل المل��ك ل��دى جري\\دة أو مطب\\وع دوري إل\\ى  ك\\ل أن يق\\دم قب\\ل نش\\ر يج\\ب
المق\ر الرئيس\ي للجري\دة تص\ريح ف\ي ثCث\ة  فيه بالمكان الذي يوجد المحكمة ا?بتدائية

  : نظائر يتضمن البيانات اsتية
  ؛ وتوزيعهالدوري وطريقة نشره  المطبوع اسم الجريدة أو1- 
والمح\ررين  أو مدير النشر المساعد عند وجودهالنشر  لمدير الحالة المدنية2- 

وأرق��ام بط��ائقھم  ،ومس��تواھم الدراس��ي س��كناھم ال\\دائمين وك\\ذا جنس\\يتھم ومح\\ل
  ؛ لbجانب أو بطاقة ا%قامة بالنسبة ،الوطنية

  المعھود إليھا بالطباعة ؛ المطبعة سم وعنوانا3 - 
  تر التجاري إن اقتضى الحال ذلك ؛بالدف المقاولة رقم تسجيل4- 
في المقاولة مع بيان أصله وجنسية أرباب الس\ندات  الموظف الرأسمالمبلغ  5-
  ا�مر يتعلق بشخصية معنوية ؛ كان رأس مال الشركة إذالالممثلة 

  التي ستستعمل في النشر ؛ اللغات بيان اللغة أو 6-
  :البيانات اsتية  على شكل شركات تضاف المكونة يخص المقاوIت وفيما

                                                           

63 
 1.02.207 الصادر بتنفي\ذه الظھي\ر الش\ريف رق\م 77.00من القانون رقم  الثانية غير بالمادة -

  .السالف الذكر  2002أكتوبر  3ي ـالصادر ف
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  والمكان الذي وقع فيه ا=شھار القانوني ؛ الشركة تاريخ عقد تأسيس7-  
المجل\س ا=داري والمس\اھمين أو ح\املي ا�س\ھم  �عض\اء الحال\ة المدني\ة 8- 

ومھنتھم وجنسيتھم ومحل سكناھم وك\ذا اس\م  الشركة وبصفة عامة المسيرين وأعضاء
الت\ي يقوم\ون فيھ\ا بص\فتھم متص\رفين أو  المالي\ة والش\ركات التجاري\ة أو الص\ناعية أ

  .مديرين أو وكCء
 المنصوص عليھا ف\ي ھ\ذا الفص\ل يج\ب التص\ريح ب\ه البيانات علىتعديل  وكل

  .إلى المحكمة التي تلقت التصريح ا�ول له في الخمسة عشر يوما الموالية
  .على التصريح بالنيابة العامة ا%ط,ع لمن يعنيه اBمر يجوز

ËÖ]Ø’ Œ�^ŠÖ]64   

م�دير النش�ر ويس�لم عن�ه ف�ورا وص�ل مؤق�ت  ويمض�يه التص�ريح كتاب�ة يح�رر
 ،يوم�ا 30وجوبا داخ�ل أج�ل أقص�اه  النھائي مختوم ومؤرخ في الحال ويسلم الوصل

   .الجريدة وإ? جاز بعده إصدار
أو المطب�وع ال�دوري بع�د الحص�ول عل�ى الوص�ل  الجري�دة أن تص�در وينبغ�ي

  .?غيا التصريح  اعتبرالنھائي خ,ل سنة وإ?

Ø’ËÖ] Äe^ŠÖ]65  

أو عند عدمھما صاحب المطبعة بغرامة يت\راوح  مديره صاحب النشر أو يعاقب
في حالة مخالف\ة للمقتض\يات المنص\وص عليھ\ا ف\ي  درھم 7000و 2.000 قدرھا بين
  .6و 5و 4الفصول 
Iبعد القي\ام الجريدة يمكن استمرار نشر و Iراءات ب\ا=ج أو المطبوع الدوري إ

 وإI فيتعرض نفس ا�شخاص بالتضامن إلى غرامة ق\درھا ، المنصوص عليھا أعCه
ع\ن ك\ل ع\دد ينش\ر ابت\داء م\ن ي\وم  ،ق\انوني غي\ر في حالة نش\ر جدي\ددرھم  10.000

الي\وم الثال\ث الم\والي لتبلي\غ الحك\م إذا  م\ن بالحكم إذا صدر حض\وريا أو ابت\داء النطق
  .تعرض ف أوصدر غيابيا ولو كان ھناك استئنا

  .غيابيا أن يطلب استيناف الحكم ولو للمحكوم عليه ويمكن
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Ø’ËÖ] àÚ^nÖ]66   

أو مطب�وع دوري تس�لم من�ه أرب�ع نس�خ للس�لطة  جري�دة نشر كل عدد م�ن عند
ويمك�ن  ،العامة لدى المحكمة ا?بتدائي�ة للنيابة الحكومية المكلفة با?تصال ونسختان

  .المضمون إيداع النسخ عن طريق البريد
درھ�م ع�ن ك�ل ع�دد ل�م ت�ودع من�ه  1200مبلغھ�ا  بغرام�ة م�دير النش�ر ويعاقب

  .اBولى النسخ المشار إليھا في الفقرة
Ø’ËÖ] Ä‰^jÖ]67  

عل\ى رأس جمي\ع  مدير النشر المساعد عند ا?قتض�اء أو النشراسم مدير  يطبع
Iص\احب المطبع\ة بغرام\ة تت\راوح ب\ين  فيعاق\ب النظ\ائر وف\ي ص\فحتھا ا�ول\ى ، وإ

  .المقتضى عن كل عدد يصدر مخالفة لھذا درھم 2000و 1200
Ø’ËÖ] †�^ÃÖ] < <

ك\ل نش\رة دوري\ة مھم\ا كان\ت كيفي\ة اس\تغCلھا ع\ن  ف\ي أن يعل\ن للعم\وم يج\ب
  .إدارتھا أسماء وصفات ا�شخاص الذين يتولون
Ø’ËÖ] †�Â<ë�^£]< <

منطوق ظھيرنا الشريف ھذا جميع الصحف والمج\Cت  حسب "نشرة"بلفظة  يراد
لھا صبغة علمي\ة محض\ة وI فني\ة وI تقني\ة وI  ليست والدفاتر وا�وراق ا=خبارية التي

  .واحدة في الشھر على ا�قل ومرة مھنية والتي تصدر في فترات منتظمة
Ø’ËÖ] †�Â<êÞ^nÖ]68  

والمس\اھمين ومقرض\ي ا�م\وال والمم\ولين  والش\ركاء أرب\اب الص\حف جمي\ع
للنشرات المطبوع\ة ب\المغرب يج\ب أن يكون\وا  ماليةال والمساھمين اsخرين في الحياة

  .المغربية من ذوي الجنسية
الجرائ�د والمطبوع�ات الص�ادرة طبق�ا Bحك�ام  الفص�ل م�ن أحك�ام ھ�ذا وتس�تثنى

  .القانون من ھذا 28و 27الفصلين 
Ø’ËÖ] †�Â<oÖ^nÖ]69  

اسمه لصاحب نشرة أو لش\ريك فيھ\ا أو لمق\رض لھ\ا  أعار من ثبت عليه أنه كل
باكتتاب\ه س\ھما أو نص\يبا ف\ي مقاول\ة النش\ر  وIس\يما ا كان\ت ص\ورة ھ\ذه ا=ع\ارةكيفم
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، وبغرامة يك\ون أق\ل مبلغھ\ا  وسنة واحدة واحد شھرتتراوح مدته بين  بحبسيعاقب 
  .أو اIقتناء أو القرض الخفي اIكتتاب ويعادل أقصاه خمسين مرة مبلغ درھم 1.800

  ".استعارة اIسم"ته عملية من تنجز لفائد على نفس العقوبات وتطبق
ف\\إن " اس\\تعارة اIس\\م"ش\\ركة أو جمعي\\ة عملي\\ة  أنج\\زت حال\\ة م\\ا إذا وف\\ي

ھذا الفصل تمتد إلى رئيس المجل\س ا=داري  في المسؤولية الجنائية المنصوص عليھا
  .المسؤول أو المتصرف أو الوكيل

Ø’ËÖ] †�Â<Äe]†Ö] < <
اھمة ويج\ب أن يص\ادق في حالة وجود ش\ركة مس\ سميةإ أن تكون ا�سھم يجب

  .يجوز إحداث أي حصة للمؤسس وI على نقلھا المجلس ا=داري للشركة،
Ø’ËÖ] †�Â<‹Ú^¤]< <

في مقاولة تقوم بنشر جريدة يومي\ة أو أس\بوعية عل\ى  مال كانت أغلبية رأس إذا
مديرا للنشر ، وعلى العكس من ذلك فإن م\دير  يكون ملك شخص واحد يتحتم عليه أن

أو أح\د ال\وكCء أو رئ\يس الجمعي\ة حس\ب  ا=داري م\ا رئ\يس المجل\سالنشر يك\ون حت
النش\ر ، وف\ي ھ\ذه الحال\ة ف\إن المس\ؤولية المالي\ة  نوع الشركة أو الجمعي\ة الت\ي تت\ولى

الوكال\ة تش\مل جمي\ع أعض\اء المجل\س  مجل\س الملقاة عل\ى كاھ\ل المجل\س ا=داري أو
  .�عضاء في ھذه المقاولةا من ا=داري أو جميع الوكCء على نسبة حصة كل واحد

Ø’ËÖ] †�Â<Œ�^ŠÖ]< <
ك\\C أو بعض\ا م\\ن مھام\ه إل\\ى م\دير مف\\وض ،  يف\وض لم\دير النش\\ر أن يمك\ن

ما المCك\ون الش\ركاء أو الش\ركاء إ الحالة ويجب أن يصادق على ھذا التفويض حسب
  .تقوم بإدارة الشركة أخرى اsخرون أو المجلس ا=داري للشركة أو ھيئة

منھما والمدنية الخاصتان بمھمة ا=دارة عل\ى ع\اتق  الجنائية تانالمسؤولي وتبقى
  .كC أو بعضا من مھامه إلى مدير مفوض ا�خير المدير ولو فوض ھذا

Ø’ËÖ] †�Â<Äe^ŠÖ]70   

يستعملون اسما مس\تعارا أن يبين\وا كتاب\ة إل\ى م\دير النش\ر  الذين على الكتاب يجب
  .نشر مقاIتھم قبل أسماءھم الحقيقية وذلك

مس\تعارا  موق�ع أو يحم�ل توقيع�اص\احب مق\ال غي\ر  ضد متابعة تحريكحالة  فيو
إطCع\ه عل\ى الھوي\ة  وكي�ل المل�كإذا م\ا طل\ب من\ه  المھني يكون المدير غير مقيد بالسر

Iعن\ه بص\رف النظ\ر ع\ن المس\ؤوليات عوض\ا يت\ابع  فإن\ه الحقيقي\ة لص\احب المق\ال وإ
  .بعده 68و 67المقررة في الفصلين 

                                                           
70     
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Ø’ËÖ] ]†�Â<àÚ^nÖ71  

م�ن أي جري�دة أو مطب�وع دوري إل�ى كمي�ة الس�حب  ع�دد أن يش�ار ف�ي ك�ل يج�ب
الس��لطة الحكومي��ة المكلف��ة با?تص��ال  ع��ن ويق��وم بص��فة دوري��ة ممث��ل ،الص��ادرة من��ه

  .بالتحقق من الكمية الصادرة
Ø’ËÖ] †�Â<Ä‰^jÖ]72  

مطب�وع دوري ف�ي بداي�ة ك�ل س�نة مي,دي�ة تعريف�ة  أو أن تح�دد ك�ل جري�دة يج�ب
واحدة في السنة على اBق�ل وأن تبل�غ ھ�ذه  ومرة ،إشھاراتھا وأن تنشرھا بصفة دورية
تعريف�ة ا%ش�ھار م�رة واح�دة داخ�ل الس�نة  مراجع�ة التعريفة إلى من يعنيه اBمر ويمكن

  .على أساس نشرھا
التعريف�ة الت�ي ت�م نش�رھا وك�ل مق�ال يح�رر قص�د  تخ�الف اس�تعمال تعريف�ة ويمنع

  .إشھار قه عبارةيجب أن تسب ،ا%شھار
Ø’ËÖ] áæ†�ÃÖ] 73  

نشرة أو أحد مس�اعديه يتلق�ى بص�فة مباش�رة أو غي�ر  مدير صاحب جريدة أو كل
أو جھة أجنبية باستثناء اBم�وال المع�دة Bداء ثم�ن  حكومة مباشرة أموا? أو منافع من

يعاق�ب بح�بس تت�راوح مدت�ه ب�ين س�نة وخم�س س�نوات  أع,ه 19ا%شھار طبقا للفصل 
  .درھم 100.000و 20.000يتراوح قدرھا بين  وبغرامة

  .المساھمين والشركاء على نفس العقوبة وتطبق
اBم��وال أو التبرع��ات أو ا%عان��ات أو ب��دفع قيمتھ��ا  بمص��ادرة المحكم��ة وتحك��م

  .الدولة لفائدة
Ø’ËÖ] ‚u]çÖ] áæ†�ÃÖ]æ74  

دوري�ة أو ك�ل م�دير أو أح�د مس�اعديه يتس�لم  نش�رة ك�ل ص�احب جري�دة أو إن
ذك�ر قص�د تق�ديم إش�ھار ف�ي ص�فة نب�إ  بم�ا ا مالي�ا أو أي منفع�ة أخ�رى أو وع�دامبلغ�

  .درھم 50.000و 2.000يعاقب بغرامة تتراوح بين 
كل من تسلم المبلغ المالي أو حص�ل عل�ى المنفع�ة  رئيسيا بصفته فاع, ويتابع

  .المنفعة وكذا من سلم المال أو
  .قبل وقوعهالجھات المختصة بذلك  بلغ من العقوبة من ويعفى

                                                           

الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم    77.00نسخ وعوض بالمادة ا�ولى من القانون رقم  -72 -71
     .السالف الذكر  2002أكتوبر  3الصادر في  1.02.207

72   

ونسخ وعوض  ؛1.73.285الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  من غير بالفصل ا�ول -  73
 1.02.207 رقم ادر بتنفيذه الظھير الشريفالص 77.00بالمادة ا�ولى من القانون رقم 

  . السالفي الذكر   2002أكتوبر  3الصادر في 
الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  77.00نسخ وعوض بالمادة ا�ولى من القانون رقم  -74

  .   السالف الذكر   2002أكتوبر  3الصادر في  1.02.207



 مركز الدراسات واألبحاث الجنائية    49494949

Ø’ËÖ] êÞ^nÖ] áæ†�ÃÖ]æ75   

   :بمرسوم  تحدد 
الت�ي تج�ري عل�ى حس�ابات ك�ل جري�دة أو مطب�وع  الدائمة شروط المراقبة 1- 

التي يجب أن تقدم إلى الس�لطة الحكومي�ة  التركيبية دوري وكذا شروط تسليم القوائم
  أو مطبوع دوري ؛ جريدة المكلفة با?تصال كل سنة وعن كل

الكمي�ة الص�ادرة م�ن ك�ل جري�دة أو مطب�وع دوري  حجم لتثبت منشروط ا 2- 
  .نتائجھا وا%ع,ن عن
  .سنويا على أعمدة الجريدة أو المطبوع الدوري التركيبية القوائم وتنشر

Ø’ËÖ] oÖ^nÖ] áæ†�ÃÖ]æ76  

 19و 18و 15و 14و 12و 10الفص��ول  لمقتض��يات ع��ن المخالف��ات يعاق��ب
  .درھم 120.000و 1.200بغرامة تتراوح بين 

يمك�ن للمحكم�ة  ،12مخالف�ة مقتض�يات الفص�ل  حال�ة وف�ي ،عل�ى ذل�ك وع,وة
أن ت��أمر بوق��ف النش��رات  ،العام��ة النياب��ة بطل��ب م��ن ،المعروض��ة عليھ��ا القض��ية

  .عقوبة أصلية أو إضافية بمثابة بصفة نھائية أو مؤقتة ويكون ذلك ،المخالفة
Ø’ËÖ] Äe]†Ö] áæ†�ÃÖ]æ 77  

  .نسخ
  

ÜŠÏÖ] êÞ^nÖ] 

 » ]h]ç¢]<Ðuæ<l^Ò]…‚j‰÷< <
Ø’ËÖ] ‹Ú^¤] áæ†�ÃÖ]æ 78  

ف�ي نف�س المك�ان والص�فحة الت�ي نش�ر ينشر مجان\ا  أن على مدير النشر يتعين 
 التص�حيحاتأو النش\رة وب\نفس الح\روف  الجري\دة م\ن فيھ�ا الخب�ر ف�ي الع�دد الم�والي

يفت\ه العمومي\ة بش\أن أعم\ال تتعل\ق بوظ السلطة المسند إليھم مباشرةالموجھة من أحد 
  .بكيفية غير صحيحة عنھا تكون الجريدة أو النشرة الدورية قد تحدثت

درھ�م ع�ن ك�ل ع�دد ل�م  1.000بغرام�ة ق�درھا يعاق\ب  ل\ذلك حالة المخالف\ة وفي
  .التصحيح ينشر فيه
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Ø’ËÖ] Œ�^ŠÖ] áæ†�ÃÖ]æ79  

أن يدرج ردود كل شخص ذكر اس\مه أو أش\ير إلي\ه ف\ي  النشر على مدير يتعين 
أو في أقرب عدد إن  لتوصله بھاالثCثة أيام الموالية  خCل شرة الدوريةالجريدة أو الن

 5.000بغرام�ة ق�درھا وإI فيعاق\ب  ،اBج�ل الم�ذكور انص\رام لم يص\در أي ع\دد قب\ل
بص\\رف النظ\\ر ع\\ن العقوب\\ات ا�خ\\رى  ال��رد درھ��م ع��ن ك��ل ع��دد ل��م ينش��ر في��ه

  .المتضرر التي يمكن الحكم بھا لفائدةوالتعويضات 
الردود في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بھ\ا  ھذه يقع إدراج أن ويجب

  .للرد المقال المشير
إن كانت الردود I يتعدى طولھا ضعف طول المق\ال  مجانا ھذا ا=دراج ويكون

أداء قيم\ة النش\ر ع\ن الزي\ادة فق\ط عل\ى أن يحس\ب  فيج\ب المذكور، وأم\ا إذا تجاوزت\ه
  .القضائية بسعر ا=عCنات

ÜŠÏÖ] <oÖ^nÖ]< <
 » íéfßqù]<l]†�ßÖ]<æ_<‚ñ]†¢]80  

Ø’ËÖ] Äe^ŠÖ] áæ†�ÃÖ]æ < <
ظھيرنا الشريف ھذا كل جريدة أو نشرة دورية كيفما  منطوق أجنبية في تعتبر

  .بعضا بواسطة أموال أجنبية أو يديرھا أجنبي أو كانت لغتھا تحدث أو تصدر ك,

Ø’ËÖ] àÚ^nÖ] áæ†�ÃÖ]æ81  

بية مطبوعة بالمغرب تخضع للمقتض\يات العام\ة أجن دورية جريدة أو نشرة كل 
  : اsتية وللمقتضيات الخاصةلھذا القانون 

I إذا ص\در  تطب�عأو  تنش\ر يج\وز أن تح\دث أو Iأي جري\دة أو نش\رة دوري\ة إ
الس�لطة الحكومي�ة طل\ب كت\ابي يوج\ه إل\ى  إثر بشأنھا سابق إذن بموجب مرسوم على

  .الخامس أعCه الفصل في ضمن الكيفيات المقررة المكلفة با?تصال
لم تص�در الجري�دة أو المطب�وع ال�دوري خ�,ل س�نة م�ن  إذا ا%ذن ?غيا ويعتبر

  .عن الصدور لمدة سنة انقطعت أو إذا ،تاريخ الحصول عليه
ش�ھر واح�د الس\ابقة بح\بس لم\دة تت\راوح ب\ين  للفق�رة ع\ن ك\ل مخالف\ة ويعاق\ب

، وتص\در العقوبت\ان  درھ�م 100.000و 30.000 وبغرامة يت\راوح ق\درھا ب\ين وسنة
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ال\ذين يتحمل\ون عن\د  المطبع�ة وص�احبالم\ذكورتان عل\ى ص\احب الجري\دة وم\ديرھا 
  .التضامن أداء الغرامة على وجه ،اIقتضاء

لuع\\داد الص\\ادرة ب\\دون إذن، وف\\ي حال\\ة الحك\\م  ا=داري القي\\ام ب\\الحجز ويق\\ع
  .وإتCفھا ا�عداد على مصادرة ينص في الحكمبعقوبة 

Ø’ËÖ] ]Ä‰^jÖ áæ†�ÃÖ]æ82   

بموج��ب مق��رر معل��ل أن ت��دخل إل��ى المغ��رب  ا?تص��ال أن يمن��ع وزي��ر يمك��ن
المطبوعة خارج المغرب الت�ي تتض�من  الدورية الجرائد أو النشرات الدورية أو غير

الترابي��ة أو تتض��من م��ا يخ��ل  الوح��دة مس��ا بال��دين ا%س��,مي أو بالنظ��ام الملك��ي أو
  .العام امبا?حترام الواجب للملك أو بالنظ

اBسباب وبمقرر معلل لل�وزير اBول نش�ر الجرائ�د أو  لنفس يمكن أن يمنع كما
  .اBجنبية المطبوعة في المغرب الدورية النشرات الدورية أو غير

أو النشرات الممنوعة للبي�ع أو توزيعھ�ا أو  الجرائد وقع عن قصد عرض وإذا
أش�ھر وث�,ث س�نوات  تت�راوح ب�ين س�تة لم�دة إعادة طبعھ�ا عوق�ب ع�ن ذل�ك بح�بس

  .درھم 50.000و 1.200وبغرامة يتراوح قدرھا بين 
والجرائ�د والنش�رات الممنوع�ة وك�ذا اBع�داد  لbع�داد الحج�ز ا%داري ويباش�ر

ي��نص ف��ي الحك��م عل��ى مص��ادرة اBع��داد  بعقوب��ة وف��ي حال��ة الحك��م. المنقول��ة عنھ��ا
  .وإت,فھا

Ø’ËÖ] áçmønÖ]83   

الواردة من الخارج أو المستمدة دعمھ�ا  وعاتوالمطب النشرات والمناشير إن 
أع�,ه أو  29المنصوص عليھ�ا ف�ي الفص�ل  الب,د من اBجانب والتي تمس بمقدسات

للبي�ع وعرض�ھا عل�ى أنظ�ار العم�وم  وعرض�ھا بالمصالح العليا للوطن يمنع توزيعھا
  .الدعاية ومسكھا قصد التوزيع والبيع أو العرض Bجل

المقرر في المقطع الس�ابق بح�بس لم�دة تت�راوح  نعللم عن كل مخالفة ويعاقب
 50.000و 5.000ق��درھا ب��ين  يت��راوح ب��ين س��نة واح��دة وث��,ث س��نوات وبغرام��ة

  .درھم
Ø’ËÖ] ‚u]çÖ] áçmønÖ]æ84   

  .نسخ
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 رقم الشريف الظھير بتنفيذه الصادر 77.00 رقم القانون من الرابعة بالمادة أحكامه نسخت -84
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fÖ]{h^ nÖ]{Ö^{o< <
» Ñ^’Öc l^ÞøÂý] íéÚçÛÃÖ]<Ðè†ŞÖ]<»<^ãÃéeæ<^ãe<ÙçrjÖ]æ<l]†�ßÖ]æ< <

ÜŠÏÖ] <Ùæù]< <

<» Ñ^’Öc øÂý]l^Þ< <

Ø’ËÖ] êÞ^nÖ] áçmønÖ]æ < <

تع\ين بموج\ب ق\رار ف\ي ك\ل بلدي\ة ) الباشا أو القائ\د( المحلية السلطة ا=دارية إن
المع\\دة دون غيرھ\\ا =لص\\اق ا=عCن\\ات بش\\أن  ا�م\\اكن أو مرك\\ز أو جماع\\ة قروي\\ة

  .العمومية القوانين وغيرھا من أعمال السلطة
 كن ، وI يلصق مطبوع\ا عل\ىويمنع إلصاق ا=عCنات الخصوصية بھذه ا�ما 
  .بأعمالھا بالخصوص سوى المناشير الصادرة عن السلطة والمتعلقة ا�بيض الورق

تصدرھا نفس السلطات ا�ماكن التي يمنع فيھا ك\ل  قرارات أن تحدد في ويمكن
إش\ھار أو إع\Cن تج\اري بص\رف النظ\ر ع\ن  ك\ل إلصاق لwعCن\ات الخصوص\ية أو

  .التاريخية أن المآثرمقتضيات الظھير الشريف بش

Ø’ËÖ] oÖ^nÖ] áçmønÖ]æ85   

ك\\ل م\\ن ينت\\زع  درھ��م 1.500و 200ب\\ين  ق\\درھا بغرام\\ة يت\\راوح يعاق\\ب
أو يغطيھ\ا أو يفس\دھا بأي\ة طريق\ة كان\ت  يمزقھا ا=عCنات المعلقة بأمر من ا=دارة أو

  .مقروءة قصد تحريفھا أو جعلھا غير
 أو أحد أعوان الس\لطة العمومي\ةالقبيل عن موظف  ھذا صدرت مخالفة من وإذا

  .درھم  5.000و 1.200  فيعاقب عنھا بغرامة تتراوح بين

ÜŠÏÖ] <êÞ^nÖ]< <

» íéÚçÛÃÖ]<Ðè†ŞÖ]<»<^ãÃéeæ<l]†�ßÖ^e<ÙçrjÖ]< <

Ø’ËÖ] Äe]†Ö] áçmønÖ]æ86   

غيرھا م�ن اBم�اكن يتعاطى في الطريق العمومية أو  أن على كل من يريد يجب
والجرائ\د  والكراس�اتللكت\ب والنش\رات  متج\ول ة ب\ائعمھن\ العمومي�ة أو الخصوص�ية

 والشمس\\ية أو من\\اد بھ\\ا أو الحجري\\ة والرس\\وم أو الش\\عارات والمنقوش\\ات والص\\ور
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ف\\ي ذل\\ك م\\ن  ا%ذن يطل��ب أو القي��ام بھ��ذا العم��ل ول��و بص��فة عرض��ية أنم\\وزع لھ\\ا 
  .السلطة المحلية التابع لھا محل سكناه

Ø’ËÖ] ‹Ú^¤] áçmønÖ]æ 87  

 200بغرام�ة يت�راوح ق�درھا ب�ين  34الفص�ل  لمقتض�يات المخالفات عن يعاقب
  .درھم 1200و

Ø’ËÖ] Œ�^ŠÖ] áçmønÖ]æ88   

وبص\فة عام\ة ع\ن جمي\ع النش\رات أو المطبوع\ات  الجرائ\د ا=ع\Cن ع\ن يمن�ع
إI بأسمائھا وإI ف\إن المن\ادي أو الم\وزع أو  العمومية الموزعة أو المبيعة في الطريق

  .درھم 1.200و 200بين  قدرھا مة يتراوحالبائع يعاقب بغرا

Ø’ËÖ] Äe^ŠÖ] áçmønÖ]æ   

فيم\ا بع\د ك\ل م\ن الباع\ة المتج\ولين والم\وزعين  اsتي\ة وف\ق المقتض\يات يت\ابع
والرس\\وم والمنقوش\\ات والص\\ور الحجري\\ة  والجرائ\\د للكت\\ب والنش\\رات وال\\دفاتر

  .جنحية والشمسية التي تكتسي صبغة

fÖ]{{h^ Ö]{{Äe]†< <

» Üñ]†¢]<æ_ xß¢] †�ßÖ]<Øñ^‰æ<àÚ<^â�Æ<æ_<íÊ^v’Ö]<Ðè†�<àÂ<ífÓi†¹]< <

ÜŠÏÖ] Ùæù] 

˜è†vjÖ] xß¢]æ<Üñ]†¢]<h^Ói…]<î×Â< <

Ø’ËÖ] àÚ^nÖ] áçmønÖ]æ89  
أو جنح\ة ك\ل م\ن ح\رض مباش\رة  جنايةعمل يعتبر  ارتكاب بصفة شريك في يعاقب 

وذل\ك إم\ا  ،م\ا بع\دك\ان لھ\ذا التح\ريض مفع\ول في إذا شخصا أو عدة أشخاص على ارتكابه
المفوه بھ\ا ف\ي ا�م\اكن أو اIجتماع\ات العمومي\ة  التھديدات أو الصياحبواسطة الخطب أو 

المبيع\\\ة أو الموزع\\ة أو المعروض\\\ة للبي\\\ع أو  والمطبوع\\\ات وإم\\ا بواس\\\طة المكتوب\\ات
العمومية إم\ا بواس\طة الملص\قات المعروض\ة عل\ى  اIجتماعات المعروضة في ا�ماكن أو

  .وسائل ا%ع,م السمعية البصرية وا%لكترونية مختلف أو بواسطةموم أنظار الع
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  .إذا لم ينجم عن التحريض سوى محاولة ارتكاب جريمة كذلك ھذا المقتضى ويطبق
Ø’ËÖ] Ä‰^jÖ] áçmønÖ]æ90   

وبغرام\ة تت\راوح ب\ين  وث�,ث س�نواتب\ين س\نة واح\دة  مدت\ه تت\راوح بح�بس يعاق\ب 
مباش\رة بإح\دى الوس\ائل المبين\ة ف\ي الفص\ل  ح\رضي ك\ل م\ن درھ�م 100.000و 5.000

أو الحريق وإما عل\ى التخري\ب ب\المواد المتفج\رة  النھب السابق إما على السرقة أو القتل أو
بالسCمة الخارجية للدولة وذل\ك إذا ل\م يك\ن للتح\ريض  تمس أو على الجرائم أو الجنح التي

  .مفعول المذكور
رة وب\نفس الوس\ائل عل\ى ارتك\اب إح\دى يح\رض مباش\ م\ن ب\نفس العقوب\ات ويعاق\ب

  .للدولة الجرائم التي تمس بالسCمة الداخلية
م\ن يس\تعمل إح\دى الوس\ائل المبين\ة ف\ي الفص\ل الث\امن  عل\ى نف\س العقوب\ات وتطب\ق

 أو النھب أو الحريق أو السرقة أو جريمة التخري\ب ب\المواد القتل والثCثين لwشادة بجرائم
  .المتفجرة

Ø’ËÖ] Ä‰^jÖ] ]æáçmønÖ …†Ó¹]91  

للتح��ريض عل�ى التميي��ز  38المبين�ة ف��ي الفص�ل  الوس��ائل م�ن اس��تعمل إح�دى ك�ل 
ش��خص أو أش��خاص اعتب��ارا لجنس��ھم أو  ض��د العنص��ري أو عل��ى الكراھي��ة أو العن��ف

س�اند ج�رائم الح�رب أو الج�رائم ض�د  أو Bصلھم أو للونھم أو ?نتمائھم العرقي أو ال�ديني
وبغرام��ة تت��راوح ب��ين  واح��دة وح مدت��ه ب��ين ش��ھر وس��نةا%نس��انية يعاق��ب بح��بس تت��را

  .فقط درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين 30.000و 3.000

Ø’ËÖ] áçÃe…ù]92   

 5000بين س\نتين وخم\س س\نوات وبغرام\ة تت\راوح ب\ين  مدته تتراوح بحبس يعاقب 
الوسائل المنصوص عليھا في الفص\ل الث\امن  بإحدى كل تحريض يوجه درھم 100.000و

أو البحرية أو الجوي\ة وك\ذا أع\وان الق\وة العمومي\ة  البرية ثCثين، ويقصد به حث الجنودوال
ع\ن الطاع\ة الواجب\ة عل\يھم نح\و رؤس\ائھم ف\ي ك\ل م\ا  والخ\روج عل\ى ا=خ\Cل بواجب\اتھم

  .والضوابط يأمرونھم به لتنفيذ القوانين
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ÜŠÏÖ] <êÞ^nÖ] 

 » íÚ^ÃÖ]<áæö�Ö]<‚•<ífÓi†¹]<xß¢]< <
Ø’ËÖ] u]çÖ]‚ áçÃe…ù]æ93  

ب�ين ث�,ث وخم�س س�نوات وبغرام�ة يت�راوح ق�درھا ب�ين  تتراوح بالحبس لمدة يعاقب
با?حترام الواجب للملك أو أصحاب السمو الملك�ي  أخل درھم كل من 100.000و 10.000

  .38عليھا في الفصل  المنصوص اBمراء واBميرات بإحدى الوسائل
جرائ��د أو النش��رات ق��د م��س بال��دين ك��ان نش��ر إح��دى ال إذا نف��س العقوب��ة وتطب��ق

  .الترابية بالوحدة ا%س,مي أو بالنظام الملكي أو
جاز توقي�ف الجري�دة أو النش�رة بموج�ب نف�س  ،الفصل بھذا صدرت عقوبة عم, وإذا

  .أشھر ث,ثة المقرر القضائي لمدة ? تتجاوز
ل ال�ذي إلى عقود الشغل المبرمة من طرف ص�احب ا?س�تغ, التوقيف يمتد مفعول و?

  . المتعاقد عليھا أو ا?لتزامات القانونية الناجمة عن العقود ا?لتزامات يبقى متحم, لجميع
  .نفس المقرر القضائي أن تأمر بمنع الجريدة أو النشرة بموجب يمكن للمحكمة كما

Ø’ËÖ] êÞ^nÖ] áçÃe…ù]æ94   

درھ�م أو  100.000إل�ى  1.200سنة واحدة وبغرامة م�ن  إلى بحبس من شھر يعاقب
يق��وم بس��وء ني��ة بأي��ة وس��يلة ?س��يما بالوس��ائل  م��ن بإح��دى ھ��اتين العق��وبتين فق��ط ك��ل

أو نق�ل نب�إ زائ�ف أو ادع�اءات أو وق�ائع  إذاع�ة بنش�ر أو 38المنصوص عليھ�ا ف�ي الفص�ل 
منس�وبة للغي�ر إذا أخل�ت بالنظ�ام الع�ام أو  فيھا ة أو مدلسقغير صحيحة أو مستندات مختل

  .اسالن أثارت الفزع بين
بح�بس م�ن س�نة واح�دة إل�ى خم�س س�نوات وبغرام�ة م�ن  اBفع�ال ع�ن نف�س ويعاق�ب

للنش�ر أو ا%ذاع�ة أو النق�ل الت�أثير عل�ى انض�باط أو  ك�ان درھ�م إذا 100.000إل�ى  1.200
  .الجيوش معنوية

Ø’ËÖ] oÖ^nÖ] áçÃe…ù]æ95   

ك\ل م\ن ح\رض  درھم 100.000و 20.000بين  قدرھا بغرامة يتراوح يعاقب 
فيھا وشاية تذاع عن قص\د عل\ى العم\وم  أو مزيفة أنباءل التحريض بأعمال أو أو حاو

الن\اس عل\ى س\حب ا�م\وال  لحم\ل أو بطرق أو رسائل مدلسة كيفما كان نوعھ\ا وذل\ك
أن تباش\ر دفوعاتھ\ا  الق\انون من الصناديق العمومية أو المؤسسات التي يف\رض عليھ\ا

  .بالصناديق العمومية
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ÜŠÏÖ] <oÖ^nÖ] 

 » ¢]”^~�ù^e<í‰^¹]<xß< <
Ø’ËÖ] Äe]†Ö] áçÃe…ù]æ96  

 أو نس�بتھا إل�ى ش�خص أو ھي�أة إذا كان�ت ھ�ذه الواقع�ة واقع�ة ق\ذفا ادع\اء يع\د 
  .التي نسبت إليھا الھيأة أو اعتبار الشخصتمس شرف أو 

ق�دح م\ن الكرام\ة أو  حاط�ة عبارة تحقيرأو مشين أو  شائن سبا كل تعبير ويعد
  .معينة ? يتضمن نسبة أية واقعة

سواء كان ھذا النشر بطريقة مباش\رة أو  أو السب القذف على نشر ھذا ويعاقب
صيغة الشك واIرتي\اب أو ك\ان يش\ار ف\ي النش\ر  في بطريق النقل حتى ولو أفرغ ذلك

يمك\ن إدراك\ه م\ن خ\Cل عب\ارات  ولك\ن إلى شخص أو ھيئ\ة ل\م تع\ين بكيفي\ة ص\ريحة
أو الملص\\قات أو  المطبوع\\ات وب\\ات أوأو التھدي\\دات أو المكت الص��ياحأو  ،الخط\\ب

  .المجرمةا=عCنات 
Ø’ËÖ] ‹Ú^¤] áçÃe…ù]æ 97  

وبغرام\ة يت\راوح  ش�ھر واح�د وس�نة واح�دةب\ين  مدت\ه تت\راوح بح�بس يعاق\ب 
ھاتين العقوبتين فقط كل قذف يرتكب  بإحدى أو درھم 100.000و 1.200قدرھا بين 

القض\ائية والمح\اكم والجي\وش  سالمج\ال ف\ي ح\ق 38بإحدى الوس\ائل المبين\ة بالفص\ل 
  .العمومية بالمغرب وا=دارات البرية أو البحرية أو الجوية والھيآت المؤسسة

Ø’ËÖ] Œ�^ŠÖ] áçÃe…ù]æ < <

مرتكب\ي الق\ذف ب\نفس الوس\ائل الم\ذكورة ف\ي ح\ق  عل\ى نف\س العقوب\ات تطب\ق
أو نح\و موظ\ف أو أح\د رج\ال أو  ص\فاتھم وزي\ر أو ع\دة وزراء م\ن أج\ل مھ\امھم أو

عمومي\ة مؤقت\ة كان\ت  مھمة أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو
  .شھادته أم مستمرة أو مساعد قضائي أو شاھد من جراء تأدية

إل\ى الشخص\يات الم\ذكورة فيم\ا يھ\م حي\اتھم الخاص\ة  الموجه مرتكبو القذف أما
  .الفصل السابع وا�ربعون الموالي في فتطبق عليھم العقوبات المبينة

Ø’ËÖ] Äe^ŠÖ] áçÃe…ù]æ98   

وبغرام\ة يت\راوح  وس�تة أش�ھر ش�ھر واح�دب\ين  مدت\ه تت\راوح بح�بس يعاق\ب
ھ\\اتين العق\\وبتين فق\\ط ع\\ن الق\\ذف  بإح\\دى أو درھ��م 50.000و 10.000ق\\درھا ب\\ين 

  38.  الموجه لuفراد بإحدى الوسائل المبينة في الفصل
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Ø’ËÖ] àÚ^nÖ] áçÃe…ù]æ99   

ع\\ن الس\\ب  درھ��م 100.000و 50.000ب\\ين  ھاق\\در بغرام\\ة يت\\راوح يعاق\\ب
  .46و 45في الفصلين  المعينين الموجه بنفس الوسائل إلى الھيئات وا�شخاص

عن الس\ب الموج\ه  درھم 50.000و 5.000بين  قدرھا بغرامة يتراوح ويعاقب
  .استفزاز يتقدمه بنفس الطريقة إلى ا�فراد بدون أن
Ø’ËÖ] Ä‰^jÖ] áçÃe…ù]æ100   

القذف بالطرق العادية فيما إذا كان يتعل\ق بالمھ\ام  يتضمنه حة ماإثبات ص يمكن
الجي\\وش البري\\ة أو البحري\\ة أو الجوي\\ة  أو المؤسس\\ة فق\\ط وك\\ان موجھ\\ا إل\\ى الھي\\آت

  .46في الفصل  إليھم وا=دارات العمومية وا�شخاص المشار
يتض\منه الق\ذف والس\ب الموجھ\ان إل\ى م\ديري أو  م\ا يمك\ن إثب\ات ص\حة كم\ا
  .علنيا إلى التوفير والقرض تلتجئ مالية كل مقاولة صناعية أو تجارية أو متصرفي

 على النشر قبل القيام به على الحجج الت�ي تثب�ت المسؤولون أن يتوفر ويتعين
  .عنھا صحة الوقائع التي يتحدثون

  :ضمنه القذف باستثناء ما يلي تما  صحة دائما إثبات ويجوز
  ؛ لفرد الشخصيةبحياة ا يتعلق إذا كان القذف  )أ

  مضى عليھا أكثر من عشر سنوات ؛ إلى أعمال يرجع إذا كان القذف ) ب
 أدتش\ملھا العف\و أو س\قطت بالتق\ادم أو  إل�ى جريم�ة يرج�ع إذا ك�ان الق�ذف ) ج

  .المراجعة أو ا?عتبارإلى عقوبة أمحت برد 
 ف�ي الح�ا?ت المنص�وص عليھ�ا ف�ي الفق�رتين المض�ادة تق�ديم ا%ثبات�ات يح�ق

Bصحة ما يعزى من الق\ذف ف\إن أكدت ا%ثباتات  ما ولى والثانية من ھذا الفصل وإذاا
  .شأنه المتھم يعفى من الشكوى المقدمة في

وإذا كانت الش\كوى موجھ\ة ض\د ش\خص ليس\ت ل\ه  الظروف عدا ذلك من وفيما
وقع الشروع في إجرائھا بطل\ب م\ن  متابعة صفة خاصة وكان ا�مر المعزو موضوع

أثناء التحقيق الذي يجب إج\راؤه  فتؤجل أو موضوع شكاية قدمھا المتھم امةالنيابة الع
  .القذف متابعة وصدور الحكم في جنحة
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Ø’ËÖ] áçŠÛ¤]101   
رمي به شخص من ا�شخاص و ثبت ھذا القذف بحكم  لقذف نشرإعادة  كل إن

  .إI إذا أدلى مقترفه بما يخالف ذلك اللھم يعتبر نشرا صادرا عن سوء نية

’ËÖ]Ø ‚u]çÖ] áçŠÛ¤]æ102   
أو ب��الطرق ا%لكتروني��ة البري\\د والتلغ\\راف  إدارة م\\ن يوج\\ه ع\\ن طري\\ق ك\\ل

إما إلى ا�فراد وإما إلى الھيئ\ات أو  يوجه مكشوفة محتوية على قذف اBخرى مراسلة
أقصاه ش�ھر  بحبسيعاقب  53و 52و 46و 45و 41ا�شخاص المعينين في الفصول 

  .العقوبتين فقط ھاتين أو بإحدى درھم 5.000و 1.200وبغرامة تتراوح بين  واحد
لم\دة  ب�الحبسعل\ى س\ب فيعاق\ب عل\ى ھ\ذا ا=رس\ال  المراس\لة م\ا احت\وت وإذا

 1.200و  200اثن\ين ، وبغرام\ة يت\راوح ق\درھا ب\ين  تت\راوح ب\ين س\تة أي\ام وش\ھرين
  .درھم

يعاق�ب بح�بس تت�راوح  41منصوص عليه ف�ي الفص�ل  ھو تعلق اBمر بما وإذا
 5.000إل�ى  1.200ق�درھا ب�ين  يت�راوح بين شھر واحد وستة أش�ھر وبغرام�ةمدته 
  .درھم

Ø’ËÖ] ‚u]çÖ] áçŠÛ¤]æ …†Ó¹]103  

ب�ين ش�ھر واح�د وس�تة أش�ھر وبغرام�ة يت�راوح  مدت�ه بح�بس تت�راوح يعاق�ب 
العق�وبتين فق�ط ك�ل م�ن نش�ر  ھ�اتين درھ�م أو بإح�دى 20.000و 5.000ق�درھا ب�ين 

  .للغير س بالحياة الخاصةادعاءات أو وقائع أو صور تم

ÜŠÏÖ] <Äe]†Ö]< <

» gÞ^qù]<°é‰^Úç×fè‚Ö]<°×nÛ¹]æ<Ùæ‚Ö]<ð^‰õ…<‚•<ífÓi†¹]<xß¢]< <

Ø’ËÖ] êÞ^nÖ] áçŠÛ¤]æ104  

وسنة واحدة وبغرامة يتراوح ق\درھا  شھر واحدبين  مدته تتراوح بحبس يعاقب
بص\فة  ھ\اتين العق\وبتين فق\ط عل\ى الم\س بإح\دى أو درھ�م 100.000و 10.000ب\ين 

ووزراء الش\\ؤون  الحكوم\\ات رؤس\\اء ال\\دول وك\\رامتھم ورؤس\\اء بش��خصعلني\\ة 
  .ا�جنبية للدولالخارجية 
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Ø’ËÖ] oÖ^nÖ] áçŠÛ¤]æ105  

وبغرامة يتراوح ق\درھا  وستة أشھربين شھر واحد  مدته تتراوح بحبس يعاقب
العقوبتين فقط على الم\س بص\فة علني\ة  ھاتين أو بإحدى درھم 30.000و 5.000بين 

ا�جان\\\ب المعتم\\\دين أو  القنص\\\ليين وكرام\\\ة الممثل\\\ين الديبلوماس\\\يين أو ش���خصب
  .الملك المندوبين بصفة رسمية لدى جCلة

ÜŠÏÖ] <‹Ú^¤] 

 » Å^Ê‚Ö^e<í‘^¤]<l^Þ^’£]æ<íÂçßÛ¹]<l]†�ßÖ]< <
Ø’ËÖ] Äe]†Ö] áçŠÛ¤]æ106 

أو الجنحي\ة قب\ل  وغيرھ\ا م\ن الوث\ائق المتعلق\ة بالمس\طرة الجنائي\ة اIتھام نشر وثائق يمنع
 5.000عمومي\\ة ، وإI فيعاق\\ب عل\\ى نش\\ر ذل\\ك بغرام\\ة تت\\راوح ب\\ين  جلس\\ة ف\\ي مناقش��تھا

  .درھم 50.000و
حال\ة ثب\وت المخالف\ة عم\ا ينش\ر بجمي\ع الوس\ائل م\ن ص\ور  ف\ي نف\س العقوب\ات وتطب\ق

والتش\خيص الكل\ي أو  التش�ھيرتكون الغاية منھ\ا  ا�شخاص شمسية ومنقوشات ورسوم وصور
أو تس\ميم أو تھدي\دات  أو الف�روع لbص�ولأو اغتي\ال  قت\ل م�نأو جنحة  جنايةئي لظروف الجز

  .العامة أو احتجاز قسري واCداب أو ضرب وجرح أو مس با�خCق
إذا وق\ع النش\ر بطل\ب كت\ابي م\ن القاض\ي المكل\ف ب\التحقيق  جنح\ة أنه I تكون ھن\اك غير

  .ملف التحقيق إلى ويبقى ھذا الطلب مضافا
Ø’ËÖ] ‹Ú^¤] áçŠÛ¤]æ107  

ح\ول قض\ايا الق\ذف أو الس\ب وك\ذا ع\ن المرافع\ات المتعلق\ة  ي\دور نش\ر بي\ان عم\ا يمن\ع
وفصل الزوجين، وI يطبق ھذا المنع على ا�حكام حي\ث يس\وغ  والطCق بدعاوى إثبات ا�بوة

  .دائما نشرھا
  .المدنية اوالمحاكم أن تمنع نشر بيان عن كل قضية من القضاي القضائية للمجالس ويجوز

الداخلي\ة إم\ا لھيئ\ات الحك\م وإم\ا للمج\الس القض\ائية  الم\داوIت يمن\ع نش\ر بي\ان ع\ن كم\ا
ويعاق\ب ع\ن ك\ل مخالف\ة  ،أو المحاكم سماعه في جلسة س�رية القانون وكذا ما قرر ،والمحاكم

  .درھم 30.000و 1.200قدرھا بين  يتراوح لھذه المقتضيات بغرامة
م�ا ج�رى ف�ي الجلس�ات  ،وع�ن س�وء ني�ة ،نشر بغي�ر أمان�ةمن  العقوبة يعاقب بنفس كما

  .للمحاكم العلنية
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Ø’ËÖ] Œ�^ŠÖ] áçŠÛ¤]æ108   

  .ألغي
Ø’ËÖ] Äe^ŠÖ] áçŠÛ¤]æ < <

I ع\ن نش\ر بي\ان ص\حيح ص\ادر  بالق\ذف تقام أية دعوى Iأو الش\تم أو الس\ب و
 لىوI عن الخط\ب الملق\اة أو المكتوب\ات الم\د القضائية عن حسن نية حول المرافعات

المحال\ة عل\يھم القض\ية والمخ\ول إل\يھم الب\ت ف\ي  القض\اة بھ\ا ل\دى المح\اكم ، غي\ر أن
المتناول\ة للش\تم أو الس\ب أو الق\ذف وأن  الخط\ب جوھرھ\ا يمك\نھم أن ي\أمروا بح\ذف

  .تعويضات بأداء الحكم يحكموا على من يجب عليه
ن ف\\ي نف\\س الح\\اIت أوام\\ر للمح\\امين أو أ يص\\دروا أيض\\ا للقض\\اة أن ويمك\\ن

  .ذلك يوقفوھم من وظائفھم إن دعا ا�مر إلى
Iث\\ة أش\\ھر فيم\\ا إذا تك\\ررت  م\\دة يج\\وز أن تتع\\دى وCھ\\ذا التوقي\\ف ش\\ھرا وث

  .السنة المخالفة خCل
وكان خارجا عن صميم القضية يمك\ن أن يف\تح مج\اI  القذف أن ما تضمنه غير

احتفظ\ت  م\ا ين إذادع\وى مدني\ة م\ن ل\دن الف\ريق =قامة إما =قامة دعوى عمومية وإما
=قامة دعوى مدني\ة م\ن ط\رف الغي\ر ف\ي  وإما لھم المحاكم بحق إقامة ھذه الدعاوى ،

  .جميع ا�حوال
Ø’ËÖ] àÚ^nÖ] áçŠÛ¤]æ109   

ف\ي ا�ح\وال المق\ررة  أن تص�در حكم�ا يمك�ن للمحكم�ة با%دانة حالة الحكم في 
ات أو بمص\\\ادرة المكتوب\\\ات أو المطبوع\\\ 53و 52و 41و 40و 39ف\\\ي الفص\\\ول 

بحجز أو حذف أو إتCف جمي\ع  ا�حوال المعلقات أو الملصقات المحجوزة وفي جميع
  .على أنظار العموم للعرض النظائر التي قد تكون معدة للبيع أو للتوزيع أو

 م\\ن النظ\\ائر ج��زءيمك\\ن أن I يطب\\ق إI عل\\ى  ا=ت\\Cف أن الح\\ذف أو غي\\ر
  .المحجوزة
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ÜŠÏÖ] <Œ�^ŠÖ] 

 » û]<íÚ†u<Õ^ãjÞ]íÚ^ÃÖ]<h]�< <
Ø’ËÖ] Ä‰^jÖ] áçŠÛ¤]æ110   

وبغرام\ة يت\راوح  وس�نة واح�دةب\ين ش\ھر واح\د  مدت\ه تت\راوح بح�بس يعاق\ب
  : كل من درھم 6.000و 1.200قدرھا بين 

أو التوزي\\\ع أو ا=يج\\\ار أو التعلي\\\ق أو  اIتج\\ار ص\\نع أو ح\\\از قص\\\د −
  .العرض

نق\ل أو سعى في ا=ص\دار أو نق\ل أو س\عى ف\ي ال أصدر أورد أو استورد −
  .عمدا لنفس الغرض

  أو العرض على الشاشة با=لصاق قدم �نظار العموم −

غي\ر علن\ي وب\أي وج\ه م\ن الوج\وه مباش\رة أو  بشكل قدم ولو مجانا ولو −
  بطريقة ملتوية

  :كيفما كانت الوسيلة ، وذلك بما يأتي  التوزيع وزع أو سلم قصد −
اBف�,م  أو الرس\وم أو المنقوش\ات أو المكتوب\ات المطبوع\ات أو جمي\ع

  .العامة واsداب المنافية لuخCق الصورأو  الخليعة
Ø’ËÖ] áçjŠÖ]111  

درھ�م  6.000و 1.200واحد وبغرامة تت�راوح ب�ين  شھر بحبس أقصاه يعاقب
 أو أغ\اني عCني\ةبس�وء ني�ة  الن\اس يس\مع ك\ل م\نأو بإح�دى ھ�اتين العق�وبتين فق�ط 

  .لفسادا على واCداب العامة أو يحرض تتنافى وا�خCق خطبا
م\ا يت\يح الفس\اد أو ك\ل م\ن يق\وم بنش\ر إع\Cن أو  إل\ى م\ن يلف\ت ا�نظ\ار ك\ل وأ

  .عباراتھا مراسلة من ھذا القبيل كيفما كانت

Ø’ËÖ] ‚u]çÖ] áçjŠÖ]æ112   

أعCه ع\ن طري\ق  60و 59عليھا في الفصلين  المنصوص ما ارتكبت الجنح إذا
ج\راء النش\ر وح\ده وبص\فتھم عل\يھم م\ن  تطبق أو الناشرين مدير النشرالصحافة فإن 

  .أعCه متھمين رئيسيين العقوبات المبينة
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ف\\إن  وإن ل��م يوج��د ،فمرتك��ب الفع��لأو ناش\\ر  للنش��ر ل\\م يك\\ن ھن\\اك م\\دير وإن
  .بصفتھم متھمين رئيسيين يتابعون أصحاب المطبعة والموزعين والمعلنين

  .والشركاء طبقا للقانون الفعل متابعة مرتكبي وتتم

Ø’ËÖ] êÞ^nÖ] ]æáçjŠÖ113   

ب�ين ش�ھر واح�د وس�نتين وبغرام�ة تت�راوح ب�ين  مدت�ه بح�بس تت�راوح يعاق�ب
  .في حق قاصر الجنحة درھم إذا اقترفت 100.000و 1.200

Ø’ËÖ] oÖ^nÖ] áçjŠÖ]æ < <

المذكورة أعCه ولو كانت مختلف ا�عم\ال الت\ي  بالعقوبات صدور الحكم يسوغ
  .مختلفة ارتكبت في أقطار قد تتكون منھا عناصر المخالفات

Ø’ËÖ] Äe]†Ö] áçjŠÖ]æ114   

عل�ى أن يش�عروا بع�د ذل�ك وكي�ل قبل أية متابعة  القضائية لضباط الشرطة يمكن
والرس\وم والمنقوش\ات ) باس\تثناء الكت\ب( والمطبوع\ات أن يحج\زوا المكتوب\ات المل�ك

عل\ى أنظ\ار العم\وم والت\ي ق\د يك\ون فيھ\ا  عرض\ت التي يكون نظير أو نظائر منھا ق\د
، واCداب العام�ةعاج\ل عل\ى ا�خ\Cق  خط\ر تھا المنافية لuخ\Cق الحس\نةنظرا لصبغ

  .التي ھي من ھذا النوع ا=عCنات يحجبوا ينتزعوا أوكما يمكنھم أن يحجزوا أو 
غي\ر  ،ا�شياء التي استعملت في ارتك\اب الجنح\ة وإتCف المحكمة بحجز وتأمر

  .صبغتھا الفنية إلى اIحتفاظ بھاإذا ما دعت  ا�شياء ھذه بمصادرةأنه يمكن أن تأمر 
أن  ،عل�ى أن يش�عروا بع�د ذل�ك وكي�ل المل�ك، القض\ائية لضباط الش\رطة ويجوز

 أوالرس\وم  أوالمكتوب\ات  أوالمطبوع\ات  جمي\ع يحجزوا في الح\دود وقب\ل ك\ل متابع\ة
لbخ,ق واCداب العام�ة والمجلوب�ة  المنافية اBف,م الخليعة أو الصور أوالمنقوشات 

  .ترويجھا لمغرب قصدإلى ا
يرف�ع اBم�ر إل�ى المحكم�ة ا%داري�ة للب�ت ف�ي رف�ع  أن لم�ن ل�ه مص�لحة ويمك�ن

  .الحجز
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Ø’ËÖ] ‹Ú^¤] áçjŠÖ]æ115  
 بح�بسالمنص\وص عليھ\ا أع\Cه  العقوب�ات تطبي\ق بص\رف النظ\ر ع\ن يعاق\ب

 5.000و  1.200تت\راوح ب\ين  وبغرام\ة اح\د وس\نة واح\دةتت\راوح مدت\ه ب\ين ش\ھر و
  :كل من  درھم

م\ن س\نھم النش\رات أي\ا  الثامنة عش�رةللقاصرين دون  باع أوقدم  أواقترح  1- 
 إم\اأم I التي فيھ\ا خط\ر عل\ى الش\باب  للشباب خصيصا معدةكان نوعھا سواء كانت 

أو لتحريض�ھا عل�ى الفس�اد العام�ة  واCداب مخالفتھ�ا لbخ�,قلص\بغتھا ا=باحي\ة أو 
  ؛ أو =خCلھا بالمروءة وإما للمكانة التي يتخذھا ا=جرام فيھا وا%جرام

الط\رق العمومي\ة خ\ارج المت\اجر أو داخلھ\ا أو  ف\ي ع\رض ھ\ذه النش\رات2 - 
  .ا�ماكن القيام من أجلھا بإشھار في نفس

Ø’ËÖ] Œ�^ŠÖ] áçjŠÖ]æ116   

العامة أو مض\رة بالش\باب يج\وز من\ع  ا�خCق واsداب مع كل نشرة متنافية إن
المفتوحة في وج\ه العم\وم وك\ذا إذاعتھ\ا  ا�ماكن عرضھا في الطرق العمومية وجميع

أو  بق�رار معل�ل م�ن ال�وزير اBول وذل�ك ب\أي وج\ه م\ن الوج\وه ف\ي الطري\ق العمومي\ة
وذل\ك ف\ي نط\اق . المحلي\ة ا=داري\ة السلطة التي يفوضھا لھذا الغرض وك\ذا الس\لطات

بھ�ذا يمكن القيام بھا عم\C  قد رة نفوذھم بصرف النظر عن التابعات القضائية التيدائ
  .القانون

 الع�روضعلى ذلك أن تمن\ع ض\من نف\س الح\دود  عCوة لنفس السلطات ويجوز
بالش\\باب س\\واء ك\\ان ذل\\ك ف\\ي الط\\رق  المض\\رة الت\\ي تتن\\افى وا�خ\\Cق الحس\\نة أو

  .العموم وجهفي المفتوحة العمومية أم في جميع ا�ماكن 
للطعن أمام المحكمة ا%دارية المختصة والتي يجب  قابلة ھذه القرارات وتكون

  .من تاريخ تقديم الطلب ساعة 24أن تبت داخل أجل ? يتعدى 
عليھا ف\ي الفق\رات الس\ابقة بغرام\ة يت\راوح  المنصوص على المخالفات ويعاقب

تض\\يه الح\\ال م\\ن النظ\\ر عم\\ا يق بص\\رف درھ��م 5.000درھ��م و 1.200ق\\درھا ب\\ين 
  .عقوبات أشد
  .المحجوزة النشرات الحكم بمصادرة ويمكن
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Ø’ËÖ] Äe^ŠÖ] áçjŠÖ]æ117   

ب�ات الص�ادرة بص�فتھم ف�اعلين أص�ليين بالعقو ذك�رھم اBش�خاص اCت�ي يعاقب
  :وذلك حسب الترتيب التالي  الصحافة زجرا للجرائم المرتكبة عن طريق

  أو صفتھم ؛ كيفما كانت مھنتھم الناشرون مديرو النشر أو1- 
  إن لم يكن ھناك مديرون أو ناشرون ؛ المتسببون أصحاب المقا?ت2 -  
  يكن ھناك أصحاب مقا?ت ؛ لم أصحاب المطابع إن3- 
  .والمكلفون با%لصاق إن لم يكن ھناك أصحاب المطابع الموزعونو البائعون4- 
فيھا الكتابة أو الصورة أو الرسم أو الرم�ز أو ط�رق  تكون وفي اBحوال التي5- 

وف�ي  ،ارتك�اب الجريم�ة ق�د نش�رت ف�ي الخ�ارج ف�ي التعبي�ر اBخ�رى الت�ي اس�تعملت
ذرت متابعت�ه لس�بب الجريم�ة أو تع� مرتك�ب جميع اBحوال التي ? يمك�ن فيھ�ا معرف�ة

أو واض�ع الرس�م أو الص�ورة  المقال يعاقب بصفته فاع, أصليا صاحب، من اBسباب
  .أو البائع الموزع أو المستورد أو ى،أو الرمز أو طرق التعبير اBخر

Ø’ËÖ] àÚ^nÖ] áçjŠÖ]æ118   

ف\\إن أص\\حاب  الناش��رين أص��حاب المط��ابعأو  النش\\ر م\\ديري حال��ة اتھ��ام ف��ي
  .شركاء ن يتابعون بصفتھمالمقاIت المتسببو

تجوز متابعة الشركاء طبق ما ھو منص\وص  ا�حوال الصفة وفي جميع وبنفس
 أص�حابالعم\ل ، وI يطب\ق ھ\ذا المقتض\ى عل\ى  عليه في التشريع الجنائي الجاري ب\ه

  .الطباعة المطابع من جراء أعمال
أن يت\\ابعوا بص\\فتھم ش\\ركاء إذا أص\\درت  يمك\\ن أن أص\\حاب المط\\ابع غي\\ر

م\دير النش\ر وف\ي ھ\ذه الحال\ة تق\ام  ح\ق حكمھ\ا بع\دم المس\ؤولية الجنائي\ة ف\ي حكمةالم
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أو عل\ى ا�كث\ر خ\Cل الثCث\ة  الجريم�ة ?رتك�ابالمتابعات داخل الثCثة أشھر الموالية 
  .النھائي لصدور الحكمأشھر الموالية 

Ø’ËÖ] Ä‰^jÖ] áçjŠÖ]æ119  
,م الس�معية البص�رية ووس�ائل ا%ع�الدوري\ة  والمكتوب\ات أرب\اب الجرائ\د إن

المالي\ة الص\ادرة لفائ\دة الغي\ر عل\ى ا�ش\خاص  العقوب\ات مس\ؤولون ع\ن وا%لكترونية
تنفي�ذ ھ�ذه العقوب�ات المالي�ة عل�ى المحك�وم  تع�ذر إذا 68و 67المبين\ين ف\ي الفص\لين 

  .عليھم
ÜŠÏÖ] <êÞ^nÖ] 

 » l]ð]†qý]æ<”^’j}÷]< <
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تض�يات ھ�ذا الق�انون إل�ى المحكم�ة الت�ي يوج�د لمق المخالف�ات النظ�ر ف�ي يس�ند
الوطنية أو محل طبعھ�ا أو توزيعھ�ا أو س�كنى  للصحف بدائرة نفوذھا المقر الرئيسي

ف�ي المغ�رب بالنس�بة للجرائ�د اBجنبي�ة  الرئيس�ي أص�حاب المق�ا?ت أو مق�ر المكت�ب
  .المطبوعة بالمغرب

كن أص�حاب ض�من دائرتھ�ا مك�ان التوزي�ع أو س� يق�ع المحكم�ة الت�ي وتخ�تص
 المس�توردة م�ن الخ�ارج أو الت�ي تع�ذر المنش�ورات المقا?ت بالنس�بة للمطبوع�ات أو

  .معرفة مكان طبعھا
Ø’ËÖ] ‚u]çÖ] áçÃfŠÖ]æ121  

المس\\طرة الج\\اري بھ\\ا العم\\ل ل\\دى المحكم\\ة  مقتض\\يات المتابع\\ات وف\\ق تق\\ع
  : المختصة باستثناء التغييرات اsتية

م\ن  47راد المنصوص عل\يھم ف\ي الفص\ل إلى ا�ف الموجه في حالة القذف  1- 
ف\إن  48م\ن الفص\ل  عليه ف�ي الفق�رة الثاني�ة المنصوص وفي حالة السب ھذا القانون

Iيقع إجراؤھا إ I من الشخص الموجه إليه القذف أو السب ؛ بشكاية المتابعة  
الموج\\ه إل\\ى المج\\الس القض\\ائية والمح\\اكم  الق\\ذف ف\\ي حال\\ة الس\\ب أو  2 - 
المتابعة I تق\ع إI بع\د مداول\ة تجريھ\ا  فإن 45يئات المبينة في الفصل وغيرھا من الھ

عام\ة والمطالب\ة بالمتابع\ات وإن ل\م  جلس\ة المجالس والمحاكم والھيئ\ات الم\ذكورة ف\ي
  رئيس الھيئة ؛ من يكن للھيئة جلسة عامة فتجري المتابعة بشكاية

                                                           
119   

،  وغير وتمم  المقطع الثاني منه بفصل 1.61.339لشريف رقم غير بالفصل الفريد من الظھير ا - 120
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ى أعضاء الحكومة الموجه إل القذف أو بالكرامة أو السب في حالة المس  3- 
ال�وزير اBول مباش�رة  إل�ى تج�ري المتابع�ة بش�كاية م�ن المعني�ين ب�اBمر يوجھونھ�ا

  .الذي يحيلھا على وزير العدل
الموجه إل�ى الم�وظفين أو أولئ�ك المس�ندة إل�يھم  القذف في حالة السب أو  4- 

الت�ي  بش�كاية م�نھم أو م�ن الس�لطة الحكومي�ة المتابعة مباشرة السلطة العمومية تقع
  وزير العدل ؛ إلى ينتسب إليھا الموظف يوجھھا مباشرة

إلى عض�و مستش�ار وش�اھد ف�إن المتابع�ة ? تق�ع  الموجه في حالة القذف 5 - 
  ؛ إ? بشكوى العضو أو الشاھد

المش�ار  53و 52أو السب المقررين في الفص\لين  بالكرامة في حالة المس  6- 
لب ممن وجھت إلي\ه ا=ھان\ة أو الش\تم وإم\ا تلقائي\ا بط إما فإن المتابعة تقع إليھما أع,ه

  .أو وزير الشؤون الخارجية اBول الوزير على طلبه الموجه إلى بناء
 51الخاصة لbفراد المنصوص عليھا ف�ي الفص�ل  بالحياة في حالة المس  7- 

إ? بشكاية من الشخص الص�ادر ف�ي حق�ه ا?دع�اء  تقع فإن المتابعة ? ،المكرر أع,ه
  .الكاذبة الوقائعأو 

Ø’ËÖ] êÞ^nÖ] áçÃfŠÖ]æ122  

تبلغه النيابة العامة أو الط�رف الم�دني قب�ل  باستدعاء الدعوى العمومية تحرك
على اBقل يتضمن التھم�ة الموجھ�ة وتحدي�د  يوما )15(تاريخ الجلسة بخمسة عشر 

وإ? ترت�ب عل�ى  ،عل�ى المتابع�ة تطبيق�ه صفتھا ويش�ار إل�ى ال�نص الق�انوني الواج�ب
  .ك كله بط,ن ا?ستدعاءذل

Ø’ËÖ] oÖ^nÖ] áçÃfŠÖ]æ123  
بما يثب\ت ص\حة الواقع\ة الت\ي م\ن أجلھ\ا وج\ه الق\ذف  ا%د?ء على المتھم يتعين

الموالي\\ة لتوص\\له  يوم��ا 15علي\\ه خ\\Cل  يج\\ب أع\\Cه 49وف\\ق مقتض\\يات الفص\\ل 
إل\ى المش\تكي بالمك\ان ال\ذي يعين\ه  أو وكي�ل المل�كباIس\تدعاء للحض\ور أن يعل\ن إل\ى 

أو م\ن  وكي�ل المل�كبطل\ب م\ن  ال\دعوى للمخابرة مع\ه إذا ك\ان الم\تھم ق\د أقيم\ت علي\ه
  :المشتكي ما يأتي بيانه 

الحضور والتي يريد إثبات  استدعاءوالموصوفة في  المبينة الوقائع عرض 1- 
  حقيقتھا ؛

  ؛ نسخة من المستندات 2- 
  .إقامة الحجةالشھود المراد اIعتماد عليھم في  وعناوين أسماء ومھن 3- 
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الم\وطن المخت\ار ل\دى المحكم\ة وإI فيترت\ب ع\ن  تعي\ين ھذا ا=ع\Cن ويتضمن
  .الحجة ذلك سقوط الحق في إقامة

Ø’ËÖ] Äe]†Ö] áçÃfŠÖ]æ124  
المنص�وص ب\الظروف المخفف\ة تطب\ق ف\ي جمي\ع ا�ح\وال  المتعلق\ة المقتض\يات إن

  .أع,ه 41الحالة المبينة في الفصل  باستثناء عليھا في ھذا القانون

Ø’ËÖ] Äe]†Ö] áçÃfŠÖ]æ …†Ó¹]125   

جنح�ة حك�م ب�ات بعقوب�ة غرام�ة ف�ي إط�ار ھ�ذا  أج�ل م�ن ،م�ن ص�در علي�ه ك�ل
م�ن ت�اريخ ص�دور الحك�م يعاق�ب  سنوات القانون ثم ارتكب نفس الجنحة داخل خمس

بھ�ا س�ابقا أو ب�الحبس  المحك�وم بغرامة ? يمكن أن يق�ل مبلغھ�ا ع�ن ض�عف الغرام�ة
  .لى سنةمن ث,ثة أشھر إ

Ø’ËÖ] ‹Ú^¤] áçÃfŠÖ]æ126  

I يمك\ن  المقررة ف�ي ھ�ذا الق�انونعن جنحة القذف  الناتجة الدعوى المدنية إن 
العمومية إI ف\ي حال\ة وف\اة مرتك\ب ا�م\ر الم\دعى  الدعوى فصل متابعتھا عن متابعة

  .عفو فيه أو في حالة
ا وك\ذ 41و 40و المك�رر 39و 39و 38 بالفص\ول ص\درت عقوب\ة عم\C وإذا
الدوري\ة يمك\ن أن توق\ف بموج\ب  النش\رة فإن الجريدة أو من ھذا القانون 42بالفصل 

يمتد مفعول التوقيف إلى عق\ود  وI نفس المقرر القضائي لمدة I تتجاوز ثCثة أشھر ،
لجمي\ع اIلتزام\ات  م\تحمC الشغل المبرم\ة م\ن ط\رف ص\احب اIس\تغCل ال\ذي يبق\ى

  .العقود قانونية الناجمة عنالمتعاقد عليھا أو اIلتزامات ال
بسحب الشكاية من طرف المش�تكي إذا كان�ت ?زم�ة  العمومية الدعوى وتسقط

  .الدعوى لتحريك
يوما من ت�اريخ التبلي�غ  90داخل أجل أقصاه  اBحوال المحكمة في جميع وتبت

  .ل,ستدعاء القانوني
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Ø’ËÖ] Œ�^ŠÖ] áçÃfŠÖ]æ127   

واCجال المنصوص عليھا ف�ي ق�انون  والكيفيات الشروط ا?ستئناف وفق يقدم
ف�ي جمي�ع اBح�وال داخ�ل أج�ل أقص�اه  ا?س�تئناف وتب�ت محكم�ة ،المس�طرة الجنائي�ة

  .ا?ستئناف ستون يوما من تاريخ تقديم

ÜŠÏÖ] <oÖ^nÖ] 

 » ˆr£]< <

Ø’ËÖ] Äe^ŠÖ] áçÃfŠÖ]æ128   

 معلل أن يأمر بالحجز ا%داري لكل عدد من جري�دة بقرار لوزير الداخلية يجوز
أو تتضمن اBفعال المنص�وص عليھ�ا ف�ي الفص�ل  العام أو نشرة دورية تمس بالنظام

  .أع,ه  41
للطعن أمام المحكمة ا%دارية التي يوجد بدائرة نفوذھا  قاب, ھذا القرار ويكون

س�اعة م�ن  24يجب أن تبت فيه داخل أج�ل ? يتع�دى  والتي ،المقر الرئيسي للجريدة
  .الطلب تاريخ تقديم

ÜŠÏÖ] <Äe]†Ö] 

 » Ý�^ÏjÖ]< <

Ø’ËÖ] àÚ^nÖ] áçÃfŠÖ]æ129  

 ب�الجرائم المنص�وص عليھ�ا ف�ي ھ�ذا الق�انون المتعلق�ة ال\دعوى العمومي\ة إن
م\\ن ي\\وم ابت\\داء كامل\\ة  س��تة أش��ھرمض\\ي  بع\\د يس\قط الح\\ق ف\\ي إقامتھ\\ا برس\\م التق\\ادم

  .إن كانت ھناك متابعة المتابعة اIقتراف أو من يوم آخر وثيقة من الوثائق

’ËÖ]Ø Ä‰^jÖ] áçÃfŠÖ]æ < <

  .ھذا في جميع أنحاء مملكتنا الشريف مقتضيات ظھيرنا تطبق

                                                           

ونسخ وعوض بالمادة ا�ولى من  ،1.63.270غير وتمم بالفصل الفريد من الظھير الشريف رقم  - 127
 . السالفي الذكر 77.00رقم  القانون

، وغير وتمم  بالفصل ا�ول من الظھير الشريف بمثابة قانون  1.59.437غير بظھير شريف رقم  - 128
 .السالفي الذكر 77.00ونسخ وعوض بالمادة ا�ولى من القانون رقم  1.73.285رقم 

بالمادة الثانية من القانون رقم  وغير وتمم  1.63.270غير وتمم بالفصل الفريد من الظھير الشريف رقم  -  129
ج ، ) 2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25في  1.02.207شريف رقم الظھير ال هصادر بتنفيذال 77.00
 .220ص ) 2003يناير  20( 1423ذي القعدة  17بتاريخ  5075ر عدد 
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Ø’ËÖ] áçÞ^ÛnÖ] < <

جميع المقتضيات التشريعية أو النظامية  مملكتنا في مجموع أنحاء تلغى
  .الموضوع والسCم المتعلقة بنفس

  .1958نونبر  15الموافق  1378جمادى ا�ولى  3وحرر بالرباط في 

  الوزارة بتاريخه وسجل برئاسة
  .أحمد بCفريج: ا=مضاء
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�������)�CD1995א����22(��1415���6�+
ن��422
د�����1.95.9"! ���� �

���32�Jא��
��ن���E21.94��6���6א/!23G?0��H��
2=�
م�א���
E�$0��/130א  

  حده،الحمد { و
  :بداخله –الطابع الشريف 

  )الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه (
  :يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا أسماه هللا وأعز أمره أننا

  منه، 26بناء على الدستور وI سيما الفصل 
  : أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

 21.94م ينفذ وينشر بالجريدة الرس\مية عق\ب ظھيرن\ا الش\ريف ھ\ذا الق\انون رق\
والمتعل\\ق ) 1995ين\\اير  26( 1415م\\ن ش\عبان  24الص\ادر ع\\ن مجل\س الن\\واب ف\ي 

  . بالنظام ا�ساسي للصحفيين المھنيين
  .)1995فبراير  22( 1415من رمضان  22وحرر بالرباط في 

  :وقعه بالعطف
  الوزير ا�ول،

  .عبد اللطيف الفيCلي: ا=مضاء
*  

*     *  

<ÜÎ…<áçÞ^Î21.94< <

¿ßÖ^e<Ð×Ãjè°éßã¹]<°éËv’×Ö<ê‰^‰ù]<Ý^< <

†è‚’i< <

يس\\تلھم ھ\\ذا الق\\انون مكونات\\ه ومض\\امينه م\\ن ال\\درر الغالي\\ة ال\\واردة ف\\ي الرس\\الة 
الملكي\\ة الس\\امية الموجھ\\ة إل\\ى المن\\اظرة الوطني\\ة ا�ول\\ى لwع\\Cم واIتص\\ال المنعق\\دة 

  .1993مارس  29بالرباط في 
رس\\الة الس\امية الت\\ي ج\\اء فق\د تفض\\ل ص\احب الجCل\\ة فخاط\ب المتن\\اظرين بھ\ذه ال

إن ا�خب\ار الي\وم ح\ق م\ن حق\وق الم\واطن وبالت\الي ح\ق م\ن : "... فيھا على الخصوص
ومن أجل ذلك عملنا على دعم الصحافة الوطنية والھيئ\ات السياس\ية، . حقوق المجتمعات

والمنظم\\ات النقابي\\ة، اعتق\\ادا من\\ا أن الديمقراطي\\ة الحق\\ة يج\\ب أن تت\\وفر عل\\ى الوس\\ائل 
  . رية لممارستھا وفي طليعتھا وسائل التعبير خدمة للصالح العامالضرو

وس\وف نس\تمر ف\\ي ب\ذل قص\\ارى الجھ\ود لف\تح المج\\ال أم\ام ا=ع\\Cم للقي\ام ب\\دوره 
ا=خباري كامC، وإيجاد الظروف المCئمة لتمكين أفراد المجتم\ع م\ن اIس\تفادة م\ن ھ\ذا 

                                                           

  .2159ص ) 1995أغسطس  2( 1416ربيــع ا�ول  4بتاريـخ  4318الجريدة الرسمية عدد   - 130
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ئل اIتص\ال بجمي\ع مكونات\ه لتص\بح لذلك على ا=دارة أن توسع انفتاحھا على وسا. الحق
مصدرا I ينضب من المعلومات التي تساعد رجل ا=ع\Cم ورج\ل اIتص\ال عل\ى القي\ام 
بدورھما في المجتمع، كما تجعل المجتمع واعيا بجسامة المسؤولية، مش\اركا بفعالي\ة ف\ي 

  ... " . تفھم المشـاكل وإيجاد الحلـول لھا
ل إل\ى مص\ادر الخب\ر الت\ي تعط\ي المعن\ى من ھذا تتضح أھمي\ة الح\ق ف\ي الوص\و

وھك\\ذا يعط\\ي جCل\\ة . ال\\ذي ي\\نظم ھ\\ذه الحري\\ات 1958الحقيق\\ي لق\\انون الص\\حافة لس\\نة 
المل\\ك الحس\\ن الث\\اني نص\\ره هللا بع\\دا وعمق\\ا جدي\\دين لمقول\\ة وال\\ده المغف\\ور ل\\ه محم\\د 

  ". الخبر مقدس والتعليق حر" الخامس  
تناع الثابت بما يكتسيه ا=ع\Cم م\ن أھمي\ة وعليه ومن منطلق ا=يمان الراسخ واIق

قصوى في حياة المجتم\ع الح\ديث، وم\ن أج\ل المواكب\ة الحثيث\ة للتط\ورات الت\ي تش\ھدھا 
مھنة الصحافة بالمغرب في أجواء الحرية والديمقراطي\ة، ي\أتي ھ\ذا الق\انون ليعي\د تنظ\يم 

ن مكتس\بات وم\ا مھنة الصحافة بالشكل الذي يستجيب للحاجيات ويتCءم م\ع م\ا تحق\ق م\
ينش\د م\ن وثب\\ات وإنج\ازات، وI ج\\دال ف\ي ك\\ون الھ\دف ا�مث\\ل لھ\ذا الق\\انون ھ\و ت\\وفير 
أقص\\ى الض\\مانات للص\\حفيين المھني\\ين حت\\ى ينعم\\وا ب\\أقوم الش\\روط وأفض\\لھا ويتمكن\\وا 
بأنجع الوسائل وأحسنھا من أداء مھمتھم النبيلة داخل فضاء تضمن فيه ك\رامتھم وتص\ان 

  . الھمحقوقھم وتيسر أعم
ويستمد ھذا القانون قوته وفعاليته م\ن تط\ابق مقتض\ياته م\ع روح وج\وھر دس\تور 
المملك\\ة ال\\ذي يؤك\\د عل\\ى حري\\ة ال\\رأي والتعبي\\ر باعتب\\ار الحري\\ة والمس\\ؤولية ركي\\زتين 

  . أساسيتين في ممارسة مھنة الصحافة، وفي تثبيت صرح الديمقراطية المغربية
Ùæù]<h^fÖ]< <

áçéßã¹]<áçéËv’Ö]< <

ËÖ]Ùæù]<Ø’< <

Ìè†ÃjÖ]< <

<ì�^¹]1< <
ي\\راد بالص\\حفي المھن\\ي الش\\خص ال\\ذي ي\\زاول مھنت\\ه بص\\ورة رئيس\\ية ومنتظم\\ة 
وم\\ؤدى عنھ\\ا ف\\ي واح\\دة أو أكث\\ر م\\ن النش\\رات أو الجرائ\\د اليومي\\ة والدوري\\ة الص\\ادرة 
ب\\المغرب أو ف\\ي واح\\دة أو أكث\\ر م\\ن وك\\اIت ا�نب\\اء أو ف\\ي واح\\دة أو أكث\\ر م\\ن ھيئ\\ات 

 الموج\\ود مقرھ\\ا الرئيس\\ي ب\\المغرب، ويطل\\ق عل\\ى ھ\\ذه الھيئ\\ات اس\\م ا=ذاع\\ة والتلف\\زة
  .فيما يلي من ھذا القانون" منشآت الصحافة "

<ì�^¹]2< <
ي\\دخل ف\\ي حك\\م الص\\حفيين المھني\\ين المس\\اعدون المباش\\رون ف\\ي التحري\\ر مث\\ل 
المح\\ررين المت\\رجمين والمخت\\زلين المح\\ررين والرس\\امين والمص\\ورين الفوت\\وغرافيين 
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بالميدان التلفزي ومساعديھم، ما عدا وكCء ا=شھار وجميع م\ن I يق\دمون  والمصورين
  . بوجه من الوجوه إI مساعدة عرضية في ھذا المجال

<ì�^¹]3< <
تطبق أحكام ھذا القانون على الصحفيين ومن ف\ي حكمھ\م الع\املين بمراف\ق الدول\ة 

   .والمؤسسات العامة الذين يظلون خاضعين لنظامھم ا�ساسي الخاص
<ì�^¹]4< <

للصحفي الح\ق ف\ي الوص\ول إل\ى مص\ادر الخب\ر، ف\ي إط\ار ممارس\ة مھنت\ه وف\ي 
  . حدود احترام القوانين الجاري بھا العمل

êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]< <

íÊ^v’Ö]<íÎ^Şe< <

<ì�^¹]5< <
I يس\\مح بحم\\ل ص\\فة ص\\حفيين مھني\\ين أو م\\ن ف\\ي حكمھ\\م �ج\\ل اIس\\تفادة م\\ن 

و أي ش\\خص آخ\\ر م\\ن القط\\اع الع\\ام أو اIمتي\\ازات الت\\ي تتخ\\ذھا الس\\لطات ا=داري\\ة أ
الخ\\اص لص\\الح ممثل\\ي الص\\حافة المكتوب\\ة أو المنطوق\\ة إI لم\\ن يت\\وفرون عل\\ى بطاق\\ة 

  . صحافة مسلمة وفق الشروط المقررة بعده
<ì�^¹]6< <

تسلم السلطة الحكومية المكلفة با=عCم بطاقة الص\حافة بع\د استش\ارة لجن\ة تس\مى     
  : كون منوتت" لجنة بطاقة الصحافة " 

  ممثل للسلطة الحكومية المكلفة با=عCم، رئيسا؛)  أ 
  أربعة ممثلين عن المنظمات النقابية للصحفيين المھنيين ومن في حكمھم؛ ) ب 
  . أربعة ممثلين لمنشآت الصحافة) ج 

وتح\\دد بمرس\\وم طريق\\ة وش\\روط تعي\\ين ھ\\ؤIء الممثل\\ين وك\\ذا كيفي\\ة تس\\يير لجن\\ة 
  . بطاقة الصحافة

  . يكون كل رفض لطلب تسليم بطاقة الصحافة مسببا ويبلغ كتابة ويجب أن
<ì�^¹]7< <

تتولى لجنة بطاقة الصحافة مھمة ضبط المبادئ الت\ي يج\ب أن ترتك\ز عليھ\ا آداب 
  . وأخCقيات المھنة

<ì�^¹]8< <
تس\لم بطاق\ة الص\حافة الخاص\ة بالص\حفيين المھني\\ين إل\ى م\ن يطلبھ\ا م\ن ا�ش\\خاص 

  . أعCه المزاولين مھنتھم منذ ما I يقل عن سنتين 1دة المشار إليھم في الما
وتس\\لم بطاق\\ة ص\\حافة خاص\\ة للص\\حفيين المت\\دربين إل\\ى م\\ن يطلبھ\\ا إذا ل\\م تك\\ن  ل\\ه 

  . أقدمية سنتين في مزاولة المھنة
وتسلم بطاقة الصحافة الخاصة بم\ن يعتب\رون ف\ي حك\م الص\حفيين المھني\ين إل\ى م\ن 

  . أعCه 2م في المادة يطلبھا من ا�شخاص المشار إليھ
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وتح\\دد بمرس\\وم إج\\راءات تس\\ليم بطاق\\ات الص\\حافة وتجدي\\دھا وك\\ذا نموذجھ\\ا وم\\دة 
  . صCحيتھا

<ì�^¹]9< <
يتعين سحب بطاقة الصحافة ف\ي حال\ة ص\دور حك\م نھ\ائي بإدان\ة الص\حفي م\ن أج\ل 

  . ارتكابه أفعاI تخل با�خCق
بطاق\ة الص\حافة بع\د استش\ارة ويجوز للسلطة الحكومي\ة المكلف\ة ب\ا=عCم أن تس\حب 

لجنة بطاقة الصحافة في حالة صدور حكم با=دانة من أجل خرق ق\انون الص\حافة أو ع\دم 
  . التقيد بقواعد آداب المھنة

ولھ\ذا الغ\رض، ي\دعى ص\احب بطاق\ة الص\حافة للمث\ول أم\ام اللجن\ة بواس\طة رس\الة 
لمعني ب\ا�مر أن يس\تعين مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم قصد ا=دIء بمCحظاته، ول

بمستشار أو يبعث إلى ھذه اللجنة بإيضاحات مكتوب\ة ف\ي حال\ة ع\دم المث\ول أمامھ\ا، ويبل\غ 
  . قرار اللجنة إلى المعني با�مر كتابة

<ì�^¹]10< <
إذا انقط\ع ص\احب بطاق\\ة الص\حافة نھائي\ا ع\\ن العم\ل ل\دى إح\\دى منش\آت الص\\حافة، 

السلطة الحكومية المكلفة با=عCم التي يمكنھ\ا إم\ا وجب على الھيئة المعنية أن تخبر بذلك 
أن تغي\\ر البطاق\\ة باعتب\\ار وض\\عية ص\\احبھا الجدي\\دة وإم\\ا أن تش\\رع إن اقتض\\ى الح\\ال ف\\ي 

  . أعCه 9القيام بإجراءات السحب المقررة في المادة 

<ì�^¹]11< <
ال يتعرض للعقوبات المنصوص عليھا القانون الجنائي فيم\ا يتعل\ق ب\التزوير واس\تعم

الوثائق الم\زورة، ك\ل م\ن أدل\ى عم\دا بتص\ريح غي\ر ص\حيح قص\د الحص\ول عل\ى بطاق\ة 
الص\\حافة أو اس\\تعمل بطاق\\ة منتھي\\ة م\\دة ص\\Cحياتھا أو ملغ\\اة، أو انتح\\ل لغ\\رض م\\ا ص\\فة 
صحفي مھني أو من ف\ي حكم\ه دون أن يك\ون حاص\C عل\ى بطاق\ة الص\حافة أو ق\ام عم\دا 

ھ\ا م\ن الش\به م\ا يحم\ل عل\ى الخل\ط بينھ\ا وب\ين بتسليم شھادات غير ص\حيحة أو بطاق\ات ل
  . بطاقات الصحافة المنصوص عليھا في ھذا القانون

ويتعرض لنفس العقوب\ات م\دير أي منش\أة م\ن منش\آت الص\حافة يس\لم بطاق\ات تش\به 
  . البطاقات المسلمة طبقا لمقتضيات ھذا القانون

oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]< <
°éßã¹]<°éËv’Ö]<ØÛÃe<í‘^}<Ý^Óu_< <

<ì�^¹]12< <
تطب\\\ق أحك\\\ام التش\\\ريع الخ\\\اص بالش\\\غل والتغطي\\\ة اIجتماعي\\\ة والص\\\حية عل\\\ى 
الص\\حفيين المھني\\ين م\\ا ل\\م تك\\ن متنافي\\ة م\\ع ا�نظم\\ة ا�ساس\\ية للع\\املين بالمؤسس\\ات 

  . العمومية ومع أحكام ھذا الفصل
<ì�^¹]13< <

إذا وقع فسخ عقد شغل مبرم لمدة غير محددة بين صحفي مھن\ي أو م\ن ف\ي حكم\ه 
اح\دة أو أكث\ر م\ن المنش\آت الص\حفية ف\إن م\دة ا=ع\Cم الس\ابق تح\دد فيم\ا يخ\ص وبين و
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الط\رفين المتعاق\\دين بش\\ھر واح\د إن كان\\ت م\\دة إنج\از العق\\د I تزي\\د عل\ى ث\\Cث س\\نوات 
  . وبثCثة أشھر إن استغرق إنجاز العقد أكثر من ثCث سنوات

<ì�^¹]14< <
ان الفصل من العمل بفع\ل المش\غل اس\تحق الص\حفي المفص\ول تعويض\ا ع\ن إذا ك

ذلك I يجوز أن يقل عن المبلغ الذي يمثل عن كل سنة أو ع\ن ج\زء م\ن س\نة م\ن العم\ل 
  . مجموع شھرين من آخر أجرة تقاضاھا

وإذا زادت م\\دة الخدم\\ة عل\\ى خم\\س س\\نوات، ج\\از للط\\رفين اللج\\وء إل\\ى لجن\\ة 
المستحق، وتتكون ھذه اللجنة من خمس\ة أعض\اء، م\نھم م\ديرا  تحكيمية لتحديد التعويض

  . منشأتين صحفيتين وصحفيان متوفران على بطاقة الصحافة
وتت\ولى . ويعين الطرفان المعني\ان أح\د حكم\ي المش\غلين وأح\د حكم\ي الم\أجورين

  . السلطة الحكومية المكلفة با=عCم تعيين الحكمين اsخرين
  .ويرأس اللجنة قاض

رتكب الصحفي المھني أو م\ن ف\ي حكم\ه أخط\اء جس\يمة أو أخط\اء متك\ررة وإذا ا
  . جاز للجنة المذكورة إما تخفيض التعويض وإما إلغاؤه

وتص\\در اللجن\\ة قرارھ\\ا داخ\\ل أج\\ل ثCث\\ة أش\\ھر، ويك\\ون ق\\رار اللجن\\ة التحكيمي\\ة 
  . ويصير قابC للتنفيذ طبقا �حكام قانون المسطرة المدنية. ملزما

<ì�^¹]15< <
ب\\ق أحك\\ام الم\\ادة الس\\ابقة ف\\ي حال\\ة فس\\خ العق\\د بفع\\ل ص\\حفي مھن\\ي أو م\\ن ف\\ي تط

  :حكمه عندما يكون الفسخ المذكور مبررا بإحدى الحاIت التالية
  بيع منشأة الصحافة؛ -1
انتھ\\\اء ص\\\دور اليومي\\\ة أو الدوري\\\ة، أو إغ\\\Cق وكال\\\ة ا�نب\\\اء أو منش\\\أة  -2

  ا=ذاعة والتلفزة �ي سبب من ا�سباب؛
ملحوظ على طابع منشأة الصحافة إذا ترتب عن ھ\ذا التغيي\ر حدوث تغيير  -3

بالنس\\\بة للص\\\حفي وض\\\عية م\\\ن ش\\\أنھا أن تم\\\س بمص\\\الحه المعنوي\\\ة أو 
  . بمعتقداته

وفي ھذه الحاIت، I يلزم الشخص الذي يفسخ العقد باحترام م\دة ا=ع\Cم الس\ابق 
  .أعCه 13المحددة في المادة 

<ì�^¹]16< <
عم\ل غي\ر منص\وص علي\ه ص\راحة ف\ي عق\د الش\غل تستحق أجرة خاصة عن كل 

  . المبرم بين إحدى منشآت الصحافة وصحفي مھني أو من في حكمه
ويجب دفع أجرة عن ك\ل عم\ل تطل\ب القي\ام ب\ه إح\دى المنش\آت الص\حفية وI ي\تم 

  . نشره أو إذاعته
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<ì�^¹]17< <
ح\ة يلزم مديرو منش\آت الص\حافة بم\نح الص\حفيين المھني\ين أو م\ن ف\ي حكمھ\م را

أس\\بوعية يمك\\ن التمت\\ع بھ\\ا عل\\ى س\\بيل التن\\اوب أو التع\\ويض عنھ\\ا وذل\\ك وفق\\ا �حك\\ام 
  . النصوص التشريعية الجاري بھا العمل

ويمكن لمديري منشآت الص\حافة إس\ناد العط\ل الرس\مية بالتن\اوب حس\ب حاجي\ات 
  . العمل أو التعويض عنھا وفقا �حكام قانون الشغل

في حكمھم بالتناوب بإجازة سنوية م\ؤدى عنھ\ا،  ويتمتع الصحفيون المھنيون ومن
 45يوما خCل الس\نوات الخم\س ا�ول\ى م\ن العم\ل، وترف\ع م\دة ا=ج\ازة إل\ى  30مدتھا 

  . يوما فيما زاد على الفترة المذكورة
<ì�^¹]18< <

 17إلى  13تعتبر باطلة وI عمل بھا كل اتفاقية تتنافى أحكامھا وأحكام المواد من 
  .باستثناء تلك التي تمنح امتيازات للصحفيينمن ھذا القانون 

ê{{Þ^nÖ]<h^fÖ]< <

h†Ç¹]<»<áæ‚ÛjÃ¹]<áçéßã¹]<áçéËv’Ö]< <

<ì�^¹]19< <
الص\\حفي المھن\\ي المعتم\\د ف\\ي المغ\\رب ھ\\و مراس\\ل واح\\دة أو أكث\\ر م\\ن منش\\آت 
الص\\حافة الموج\\ود مقرھ\\ا الرئيس\\ي بالخ\\ارج إذا ك\\ان ي\\زاول مھنت\\ه بص\\ورة رئيس\\ية 

  . رومنتظمة مقابل أج
<ì�^¹]20< <

يعتب\\\ر ف\\\ي حك\\\م الص\\\حفيين المھني\\\ين المعتم\\\دين المص\\\ورون الفوتوغرافي\\\ون 
  .والمصورون بالميدان التلفزي ومساعدوھم

<ì�^¹]21< <
أع\Cه بطاق\ة ص\حفي مھن\ي معتم\د  19تحدث لuشخاص المش\ار إل\يھم ف\ي الم\ادة 

  . مدبطاقة صحفي يعتبر في حكم معت 20ولuشخاص الوارد بيانھم في المادة 
  . وتتولى ا=دارة تسليم البطاقتين المذكورتين

<ì�^¹]22< <
يجب على الصحفيين المھنيين ومن ف\ي حكمھ\م المعتم\دين أن يزاول\وا مھن\تھم ف\ي 

  . دائرة احترام السيادة الوطنية واsداب المھنية والنصوص التشريعية الجاري بھا العمل
  . وم ا=دارة بسحب بطاقة الصحفيوفي حالة عدم التقيد بأحكام الفقرة السابقة، تق
oÖ^nÖ]<h^fÖ]< <

í{{Î†ËjÚ<Ý^Óu_< <
<ì�^¹]23< <

)  1942أبري\\\ل  18( 1361ينس\\\خ الظھي\\\ر الش\\\ريف بت\\\اريخ ف\\\اتح ربي\\\ع اsخ\\\ر 
  . المعتبر بمثابة النظام ا�ساسي للصحفيين المحترفين، كما وقع تغييره وتتميمه
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  الوزير ا�ول،
 المتعل\\ق بالنظ\\ام ا�ساس\\ي للص\\حفيين المھني\\ين 21.94بن\\اء عل\\ى الق\\انون رق\\م 

 22( 1415م\\ن رمض\\ان  22بت\\اريخ  1.95.9الص\\ادر بتنفي\\ذه الظھي\\ر الش\\ريف رق\\م 
  ؛)  1995فبراير 

  وباقتراح من وزير اIتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة؛
م\\ن جم\\ادى  16وبع\\د دراس\\ة المش\\روع ف\\ي المجل\\س ال\\وزاري المجتم\\ع ف\\ي 

  ،)1996أكتوبر  29(  1417اsخرة 
  : رسم ما يلي

±æù]<ì�^¹]< <
يع\\ين وزي\\ر اIتص\\ال لم\\دة س\\نة أعض\\اء لجن\\ة بطاق\\ة الص\\حافة المش\\ار إل\\يھم ف\\ي 

  ؛ 21.94من القانون المشار إليه أعCه رقم  6الفقرتين ب و ج  من المادة 
ب\اقتراح م\ن المنظم\ات النقابي\ة ) ب(ويعين أعضاء اللجنة المشار إليھم في الفق\رة 

  .المعنية
ص\\حفيين المھني\\ين وم\\ن ف\\ي حكمھ\\م أن يش\\ترط ف\\ي ممثل\\ي المنظم\\ات النقابي\\ة لل

  . سنوات متتالية 5يكونوا حاملين لبطاقة الصحافة منذ ما I يقل عن 
ويش\\ترط ف\\ي ممثل\\ي المنش\\آت الص\\حافية أن يكون\\وا ق\\د قض\\وا م\\دة خم\\س س\\نوات 

  .على رأس المنشأة الصحفية
íéÞ^nÖ]<ì�^¹]< <

Iتصال إلى أعضاء تعقد لجنة بطاقة الصحافة اجتماعاتھا بدعوة يوجھھا وزير ا
اللجنة قبل التاريخ المقرر لكل اجتماع بخمسة عشر يوما �جل دراسة طلبات الحصول 

  . على بطاقة الصحافة
ínÖ^nÖ]<ì�^¹]< <

يمك\\ن أن تجتم\\ع لجن\\ة بطاق\\ة الص\\حافة بطل\\ب م\\ن وزي\\ر اIتص\\ال أو م\\ن ثلث\\ي 
مشار إليه أع\Cه من القانون ال 7أعضائھا للنظر في المسائل المنصوص عليھا في المادة 

  . 21.94رقم 

                                                           

 .1996دجنبر  19بتاريخ  4440الجريدة الرسمية عدد  - 131
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íÃe]†Ö]<ì�^¹]< <
  .تعقد لجنة بطاقة الصحافة اجتماعاتھا إذا حضر ثلثا أعضائھا على ا�قل

وإذا لم يتوفر النصاب المذكور، وجھت دعوة جديدة إل\ى أعض\اء اللجن\ة لحض\ور 
الحال\ة،  وفي ھ\ذه. اجتماع آخر خCل الثCثين يوما التالية للتاريخ المحدد لCجتماع ا�ول

  .تجتمع اللجنة بصورة صحيحة ولو لم يحضرھا إI نصف أعضائھا فقط
وتتخذ قراراتھا بأغلبية أص\وات ا�عض\اء الحاض\رين ف\إن تعادل\ت رج\ح الجان\ب 

  . الذي يكون فيه الرئيس
  . ويعين رئيس اللجنة مقررا من بين أعضائھا

  . وتباشر أشغال اللجنة في جلسة سرية
íŠÚ^¤]<ì�^¹]< <

لى كل شخص يرغب في الحصول على بطاقة الص\حافة للم\رة ا�ول\ى أن يجب ع
يقدم، قب\ل الت\اريخ المق\رر Iجتم\اع اللجن\ة بش\ھر واح\د، طلب\ا ب\ذلك مح\ررا ف\ي مطب\وع 

  :تسلمه وزارة اIتصال ومشفوعا بالوثائق التالية
مس\\تخرج م\\ن س\\جل الس\\وابق العدلي\\ة يق\\ل تاريخ\\ه ع\\ن ثCث\\ة أش\\ھر أو أي  -1

  وم مقامه؛وثيقة رسمية تق
  صورة لبطاقة التعريف الوطنية؛ -2
  جذاذة لتقاضي ا�جرة يقل تاريخھا عن ثCثة أشھر؛ -3
  صورة لبطاقة اIنخراط في الصندوق الوطني للضمان اIجتماعي؛ -4
  شھادة تثبت العمل بالمنشأة الصحافية؛ -5
  . ست صور شمسية -6

í‰�^ŠÖ]<ì�^¹]< <
ق\\دم، قب\\ل الت\\اريخ يج\\ب عل\\ى ك\\ل ش\\خص يرغ\\ب ف\\ي تجدي\\د بطاق\\ة الص\\حافة أن ي

المق\\\رر Iجتم\\\اع اللجن\\\ة بش\\\ھر واح\\\د، طلب\\\ا ب\\\ذلك مح\\\ررا ف\\\ي مطب\\\وع تس\\\لمه وزارة 
  :اIتصال ومشفوعا بالوثائق التالية

  صورة لبطاقة الصحافة القديمة؛ -1
  جذاذة لتقاضي ا�جرة يقل تاريخھا عن ثCثة أشھر؛ -2
  شھادة تثبت العمل بالمنشأة الصحافية؛ -3
  .أربع صور شمسية -4

ل شخص لم يقم بتجديد بطاقة الصحافة لمدة ثCث سنوات متتالية بأن يق\دم ويلزم ك
  .أعCه كما لو كان ذلك للمرة ا�ولى 5طلب بطاقة الصحافة المشار إليه في المادة 
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íÃe^ŠÖ]<ì�^¹]< <
م\ن الق\انون المش\ار إلي\ه  8تحمل بطاق\ات الص\حافة المنص\وص عليھ\ا ف\ي الم\ادة 

ا وص\\ورة لص\\احب البطاق\\ة م\\ع بي\\ان اس\\مه الشخص\\ي رقم\\ا تسلس\\لي 21.94أع\\Cه رق\\م 
والع\\ائلي وص\\فته وك\\ذا رق\\م بطاق\\ة التعري\\ف الوطني\\ة واس\\م أو أس\\ماء منش\\أة أو منش\\آت 

  .الصحافة التي يزاول فيھا مھنته وطابع وتوقيع وزير اIتصال
وتحدد مدة صCحية بطاقات الصحافة بسنة كاملة تبتدئ في فاتح يناير وتنتھي ف\ي 

  . ديسمبر 31
íßÚ^nÖ]<ì�^¹]< <

 4( 1377م\\ن جم\\ادى اsخ\\رة  12الص\\ادر ف\\ي  2.57.094ينس\\خ المرس\\وم رق\\م 
  . بتطبيق النظام ا�ساسي للصحفيين المھنيين) 1958يناير 

íÃ‰^jÖ]<ì�^¹]< <
يس\\ند تنفي\\ذ ھ\\ذا المرس\\وم ال\\ذي ينش\\ر ف\\ي الجري\\دة الرس\\مية إل\\ى وزي\\ر اIتص\\ال 

  . الناطق الرسمي باسم الحكومة
  ).1996نوفمبر  22( 1417رجب  10رباط في وحرر بال

  .عبد اللطيف الفيCلي: ا=مضاء
  :وقعه بالعطف

  وزير اIتصال الناطق الرسمي
  باسم الحكومة،

  .موIي إدريس العلوي المدغري: ا=مضاء
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  الحمد { وحده ؛
  :بداخله  –الطابع الشريف 

  )الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه(
  :يعلم من الظھير الشريف ھذا أسماه هللا و أعز أمره أننا 

  ؛منه  26بناء على الدستور وIسيما الفصل 
  ،و نظرا لموافقة مجلس النواب 

  :نصه  نصادق على القانون اsتي

<Ø’ËÖ]1< <
ن التماس ا=حسان العمومي I يجوز تنظيمه أو إنجازه أو ا=عCن عنه في الطريق وا�ماكن إ

العمومية أو بمنازل ا�فراد من طرف أي شخص وبأي وجه من الوجوه إI بإذن من ا�مين العام 
  .للحكومة

وIسيما (ل بوسيلة ما ويراد بالتماس ا=حسان العمومي كل طلب يوجه إلى العموم قصد الحصو
اIلتماسات وجمع ا�موال واIكتتابات وبيع الشارات والحفCت والسھرات الراقصة وا�سواق الخيرية 

على أموال أو أشياء أو منتوجات تقدم كC أو بعضا لفائدة مشروع ) والفرجات والحفCت الموسيقية
  .يب الجارية عليھا نصوص خاصة بھاخيري أو ھيئة أو أفراد آخرين بصرف النظر عن ألعاب اليانص

وأن إعCن أو إذاعة التماس لCحسان العمومي وIسيما عن طريق الصحافة وتعليق ا=عCنات 
 I مCكتتاب ولو كانت موزعة بالمنازل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل ا=عIوالمنشورات ونشرات ا

عCن إلى رقم ا=ذن المنصوص عليه في المقطع ذن في ھذا اIلتماس وأشير في ا=أيجوز إنجازه إI إذا 
  .ا�ول أعCه

<Ø’ËÖ]2< <
  :يعفى من طلب ا=ذن المذكور 

من الظھير  9 التماس ا=حسان العمومي الذي يقوم به التعاون الوطني طبقا للفصل −
بإحداث ) 1957أبريل  27( 1376رمضان  26الصادر في  1.57.099الشريف رقم 

  ؛ 133التعاون الوطني
                                                           

  .2465  ص 1971 أكتوبر 20 بتاريخ 3077 عدد الرسمية الجريدة - 132
من المرسوم رقم  13منه بمقتضى الفصل  التاسع والعاشرألغي ھذا الظھير الشريف باستثناء الفصلين  - 133

، ج ر عدد ن النظام اBساسي للتعاون الوطنيبشأ) 1972يبراير  28( 1392محرم  12بتاريخ  1.71.625
 للتعاون يسمح: "على ما يلي 9 الفصل وينص. ،594ص ) 1972مارس  8( 1392محرم  21بتاريخ  3097

 ا=عانات من موارده وتتألف ا=حسان، على ھممھم وحث الناس باستمناح خصوصي إذن غير من الوطني
 مداخيل ومن والتبرعات العمومية اIكتتابات متحصل ومن محليةال والجماعات الدولة بھا تمده التي المالية
  .الضعفاء حقوق ومن الذبائح على المفروضة الضريبة ومن المنقولة، وغير المنقولة أمCكه
 تجري أن غير من له الضرورية المالية العمليات بجميع مأموريته دائرة في المذكور، التعاون الوطني ويقوم
 ".العمومية المحاسبة قواعد عليه
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  .ماسات وجمع ا�موال على الطريقة التقليديةاIلت −

<Ø’ËÖ]3< <
من  % 15يجوز أن يفرض عند تسليم ا=ذن المقرر في الفصل ا�ول أعCه اقتطاع إجباري I يتجاوز 

  .المبالغ المحصل عليھا لفائدة المشاريع ذات المصلحة العامة المبينة في ا=ذن المذكور
ارك والضرائب غير المباشرة طبق الشروط المنصوص عليھا وتستخلص اIقتطاع المذكور إدارة الجم

بشأن حقوق ) 1962دجنبر  10( 1382رجب  13الصادر في  1.62.325في الظھير الشريف رقم 
  .134الفقراء

<Ø’ËÖ]4< <
في التماس ا=حسان العمومي إI للمشاريع أو الھيئات الموجود مقرھا بالمغرب  ،I يمكن أن يؤذن
  .ةوالمؤسسة بصفة قانوني

<Ø’ËÖ]5< <
  .درھم 2.000و 200يعاقب على المخالفات للفصل ا�ول من ھذا القانون بغرامة يتراوح قدرھا بين 

كل جريدة أو  صدور و تطبق العقوبة المنصوص عليھا في المقطع السابق على المدير المسؤول عن
  .ول خCفا لمقتضياتهنشرة دورية قام بنشر ا=عCنات المنصوص عليھا في المقطع الثالث من الفصل ا�

<Ø’ËÖ]6< <
كل التماس لwحسان العمومي يعلن عنه أو ينظم أو ينجز طبق الشروط المنصوص عليھا في المقطع ا�ول 
من الفصل ا�ول قصد التعويض عن الغرامات والصوائر وا�ضرار الصادرة بھا أحكام قضائية في مسائل 

 1.000 بين شھر وستة أشھر وبغرامة يتراوح قدرھا بينجنائية أو جنحية يعاقب عليه بسجن تتراوح مدته 
  .درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط 100.000و

<Ø’ËÖ]7< <
  :تلغى جميع المقتضيات المنافية لھذا القانون وIسيما 

بشأن اIلتماسات وجمع ) 1937دجنبر 11( 1356شوال  7الشريف الصادر في  الظھير −
  ا�موال وفتح قوائم اIكتتاب ؛

بشأن إعCن ونشر ) 1945نونبر  28( 1364ذي القعدة  22لظھير الشريف الصادر في ا −
  التماسات ا=حسان العمومي ؛

 1378جمادى ا�ولى  3الصادر في  1.58.378من الظھير الشريف رقم  56الفصل  −
  .بمثابة قانون للصحافة) 1958نونبر  15(

  .ه قانونا للمملكةينشر ھذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتبار
  .)1971أكتوبر  12( 1391شعبان  21وحرر بالرباط في 

  :وقع بالعطف
  ،الوزير ا�ول

  .محمد كريم العمراني: ا=مضاء

                                                           

الرسوم  بشأن) 1962 دجنبر 10( 1382 رجب 13 في الصادر 1.62.325 رقم الشريف الظھير - 134
، غير 362ص ) 1963يبراير  22( 1382رمضان  27بتاريخ  2626، ج ر عدد الفقراء المخصصة

تنفيذه الصادر ب 4.84رقم  1985من قانون المالية لسنة  9أن ھذا الظھير قد تم نسخه بمقتضى الفصل 
 3766، ج ر عدد )1984ديسمبر  28( 1405ربيع اsخر  5بتاريخ  1.84.192الظھير الشريف رقم 

 .2ص ) 1985يناير  2( 1404ربيع اsخر  10بتاريخ 
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  الوزير ا�ول،

أكتوبر  12( 1391شعبان  من 21في  الصادر 004.71رقم  القانون ىـعل ناءـب
  ؛العمومي بالتماس ا=حسان المتعلق )1971

القعدة  ذي من 24في  المجتمع الوزاري المجلس في المشروع دراسة وبعد
  ،)2005يناير 6( 1425

±æù]<ì�^¹]< <
شعبان  من 21في  الصادر 004.71رقم  القانون من لا�و لالفص �حكام تطبيقا

 طلب لك يقدم أن يجب ،العمومي ا=حسان تماسـبال تعلقـالم )1971أكتوبر 12( 1391
wالتظاھرة تنظيم لقب لا�ق على عشر يوما خمسة العمومي ا=حسان بالتماس ذنل.  

 من المفوض الھيئة أو الجمعية لممث لقب من لوص لمقاب الطلب يودع أن بـيج
  :قانونية بصفة والمؤسسة بالمغرب الموجود مقرھا رسمية بصفة قبلھا

 محلي طابع لھا كان إذا بھا التظاھرة ستنظم التي قليم=ا أو العمالة لعام دىـل -1
  ؛ قليم=ا العمالة أو صعيد على سواء

 إقليم وأ عمالة من أكثر العمومي ا=حسان التماس يھم عندما الجھة والي لدى  -2
  ؛ المعنية الجھة في

  .وطني طابع لھا التظاھرة كانت إذا للحكومة العام مين�ا لدى   -3
ì�^¹]<íéÞ^nÖ]< <

 يعتزم التي للuموا المخصص والغرض التظاھرة طبيعة بـالطل ددـيح أن بـيج
  .إجرائھا التظاھرة ومكان وتاريخ جمعھا

  :يتضمن أن ويجب

  ؛ للجمعية ا�ساسي النظام من نسخة −

 طبقا ،أجھزتھا بتجديد أو ،الجمعية بتأسيس يتعلق لوص آخر من خةنس −
  ؛ ا�ساسي نظامھا به يقضي لما

  ؛ للھيئة المالية البيانات من نسخة −

  ؛ التظاھرة برنامج −

  .لا�موا بجمع المكلفين الذاتيين شخاص�ا وصفة ھوية −

                                                           

 .2165ص  )2005أغسطس فاتح( 1426 اsخرة جمادى 25 بتاريخ 5339الجريدة الرسمية عدد  - 135
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ínÖ^nÖ]<ì�^¹]< <
 لا�و البندين مأحكا نطاق في العمومي ا=حسان التماس طلب دمـيق ندماـع
 العام مين�ا إلى الطلب الجھة والي أو لالعام ليحي،  أعCه ا�ولى المادة من والثاني

  .برأيه مصحوبا للحكومة
<ì�^¹]íÃe]†Ö]< <

 العمومي ا=حسان بالتماس ذن=ا طلبات جميع للحكومة امـالع نـمي�ا رضـيع
 والصحة والداخلية يةبالمال المكلفة الحكومية ممثلي السلطات من تتألف لجنة على

  .الرأي إبداء قصد ل،تصاIوا
<ì�^¹]íŠÚ^¤]< <

 ووزير المالية ووزير الداخلية وزير إلى للحكومة العام مين�ا قرار بلغـي
 أو الوالي إلى أو الطلب قدم الذي الشخص إلى مباشرة إما الحالة وحسب لتصاIا

  .الطلب قدمت التي الھيئة بذلك يخبر الذي لالعام
�^¹]<ìí‰�^ŠÖ]< <

 إذن رقم إلى لزوما العمومي ا=حسان التماس عن ا=عCن يشير أن يجب
  .وتاريخه للحكومة العام مين�ا

<ì�^¹]íÃe^ŠÖ]< <
 الداخلية وزير إلى الرسمية بالجريدة ينشر الذي المرسوم ھذا تنفيذ ندـيس

  .يخصه فيما منھم واحد لك للحكومة مين العام�واالخوصصة و المالية ووزير
  ).2005يناير  10( 1425من ذي القعدة  28رر بالرباط في وح

  .طوج سيإدر:ء=مضاا
  :طفبالع قعهو

  ، خليةدالا ريوز
  .لساھ فیطلمصا:ء=مضاا

  ، صصةولخوا لماليةا ريوز
  .ولعلو هللا فتح :ء=مضاا

  ، مةوللحک ملعاا ن�ميا
  .بيعرلا دقلصاا دعب:ء=مضاا
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  الحمد { وحده،
  :بداخله –الطابع الشريف 

  )الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه (
  :ھذا أسماه هللا وأعز أمره أننا يعلم من ظھيرنا الشريف

  منه ، 19بناء على الدستور وIسيما الفصل 
  :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

Ùæù]<Ø’ËÖ]137137137137    

يفرض في جميع أنحاء مملكتنا الشريفة الحصول على رخصة البناء المنصوص 
أو ، قبل القيام ببناء المتعلق بالتعمير 12.90من القانون رقم  40المادة عليھا في 

  .توسيع أي مكان من ا�ماكن المخصصة =قامة شعائر الدين ا=سCمي فيھا
من أجل تطبيق أحكام ھذا النص، تعتبر أماكن مخصصة %قامة شعائر الدين 
ا%س,مي فيھا، المساجد والزوايا وجميع اBماكن اBخرى التي يمارس فيھا المسلمون 

  .شعائرھم الدينية
êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]138138138138        

B المتعلق بالميثاق الجماعي  78.00من القانون رقم  50حكام المادة خ,فا
تسلم رخصة البناء المنصوص ،  السالف الذكر 12.90رقم من القانون  41والمادة 

أو عامل العمالة أو ا=قليم المعني با�مر  عليھا في الفصل اBول أع,ه من لدن الوالي
  : تضم رأي لجنةبعد استطCع 

  ت الوزارية المعنية ؛ممثلي القطاعا −
  رئيس المجلس ا%قليمي المعني باBمر أو ممثله ؛ −
  رئيس المجلس الجماعي المعني باBمر أو ممثله ؛ −
  رئيس المجلس العلمي المعني أو ممثله من بين أعضاء المجلس ؛ −
ث,ثة شخصيات على صعيد العمالة أو ا%قليم المعني باBمر مشھود لھا  −

لفائدة عامة  يحسانمجال العمل الخيري وا% با%سھام الفعلي في
  .المسلمين، يعينھا وزير اBوقاف والشؤون ا%س,مية

  .يرأس ھذه اللجنة رئيس المجلس العلمي أو ممثله من بين أعضاء المجلس
                                                           

 القانون؛ مغير ومتمم ب927ص  )1984أكتوبر  3 ( 1405محرم  7بتاريخ  3753جريدة رسمية عدد  -136
 مارس 23( 1428 ا�ول ربيع 3 بتاريخ 1.07.56 رقم الشريف الظھير بتنفيذه الصادر 29.04 رقم

  .1105ص  )2007 أبريل 2( 1428 ا�ول ربيع 13 بتاريخ 5513 عدد ر. ج ،)2007
  .المشار إليه أعCه 29.04غير وتمم بالمادة ا�ولى من القانون رقم  - 137-138

138   
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oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]139139139139        

با%ضافة إلى الشروط التي يجب أن تستوفيھا جميع اBبنية بمقتضى أحكام الباب 
I تسلم رخصة البناء حين يتعلق ا�مر ، السالف الذكر 12.90قانون رقم الثالث من ال

با�بنية المومأ إليھا بالفصل ا�ول أعCه إI إذا كان صاحب الطلب يملك أو تعھد أن 
يبني أو يقتني، قبل اIنتھاء من بنائھا، عقارات يحبسھا على ا�بنية المذكورة وذلك 

  .قامة الشعائر الدينية فيھالصيانتھا وأداء أجور المنصبين =
ع,وة على ذلك، يجب أن يكون البناء المزمع إنجازه متطابقا مع البرنامج العام 
لبناء المساجد ودفتر التحم,ت النموذجي الذي تحدده وزارة اBوقاف والشؤون 

  .ا%س,مية
…†ÓÚ<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]140140140140    

دة اBولى أع,ه، مقدما عندما يكون طلب بناء أحد اBماكن المشار إليھا في الما
من لدن محسنين، يجب على ھؤ?ء أن يكونوا جمعية لھذا الغرض تنشأ طبقا Bحكام 

) 1958نوفمبر  15( 1378جمادى اBولى  3بتاريخ  1.58.376الظھير الشريف رقم 
بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه وتخضع لنظام أساسي نموذجي 

من على وجه الخصوص، كيفيات منح ا%عانات التي قد تقدمھا تضعه ا%دارة، يتض
الدولة للجمعية Bجل تحقيق غرضھا وكذا كيفيات مراقبة وزارة اBوقاف والشؤون 

  .ا%س,مية Bنشطة الجمعية المذكورة
أدناه، ومع مراعاة  4بعد تسليم شھادة المطابقة المنصوص عليھا في الفصل 

أدناه، يجوز لوزير اBوقاف والشؤون ا%س,مية، عند  7من الفصل  3أحكام الفقرة 
ا?قتضاء، أن يعھد بتدبير وتسيير اBماكن المشار إليھا في المادة اBولى أع,ه، إلى 
الجمعية المذكورة أو إلى غيرھا من الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، بناء على 

  .ارات المعنيةاتفاقية تبرم لھذا الغرض بين الطرفين بعد استشارة ا%د
Äe]†Ö]<Ø’ËÖ]< <

يودع طلب رخصة البناء المتعلقة با�بنية المشار إليھا بالفصل ا�ول أعCه لدى 

  .141عامل العمالة أو ا=قليم المعني، وفق الشروط وا=جراءات المقررة بمرسوم
وبعد انتھاء البناء وقبل فتح المكان =قامة الشعائر الدينية فيه يتحقق العامل أو من 
ينوب عنه من مطابقة ا�بنية لما تقضي به رخصة البناء ومن الوفاء بالشرط المومأ إليه 

  .بالفصل الثالث أعCه، ويسلم شھادة المطابقة إن اقتضى الحال ذلك

                                                           

    .المشار إليه أعCه 29.04غير وتمم بالمادة ا�ولى من القانون رقم  - 139

 .المشار إليه أعCه 29.04 رقم القانون من الثانية بالمادة أضيف - 140

 الظھير أحكام بتطبيق يقضي) 2008 يوليو 9( 1429 رجب 5 في صادر 2.08.74 رقم مرسوم - 141
 المتعلق )1984 أكتوبر 2( 1405 محرم 6 في الصادر 1.84.151 رقم قانون بةبمثا المعتبر الشريف
 10( 1429رجب  6بتاريخ  5646 عدد ، ج رفيھا ا=سCمي الدين شعائر =قامة المخصصة با�ماكن

 .2063ص ) 2008 يوليوز
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…†ÓÚ<Äe]†Ö]<Ø’ËÖ]142142142142        

 12( 1391من شعبان  21الصادر في  004.71خ,فا Bحكام القانون رقم 
ا%حسان العمومي، يخضع كل التماس لYحسان  المتعلق بالتماس) 1971أكتوبر 

العمومي بھدف جمع أموال لبناء أحد اBماكن المشار إليھا في المادة اBولى أع,ه أو 
صيانتھا، كلما تعلقت أعمال الصيانة بأشغال كبرى، لترخيص مسبق من العامل المعني 

  .باBمر بعد استط,ع رأي وزارة اBوقاف والشؤون ا%س,مية
ب أن تودع اBموال التي تم جمعھا لھذا الغرض لزوما في حساب بنكي باسم يج

  .143الجمعية المرخص لھا، وذلك وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي
تحجز اBموال التي تم جمعھا خرقا لbحكام السابقة، أيا كان حائزھا، بطلب من 

  .مستعج,تالعامل بناء على أمر من رئيس المحكمة ا?بتدائية بصفته قاضيا لل
‹Ú^¤]<Ø’ËÖ]144144144144        

 12.90أع,ه أو Bحكام القانون رقم  3و 2و 1كل مخالفة Bحكام الفصول 
المشار إليه أع,ه، يعاقب عليھا بالعقوبات المقررة في الباب الرابع من القانون 

أو ا=قليم فورا، بالرغم من كل طعن، بوقف ا�شغال أو  المذكور، ويأمر عامل العمالة
  .ية موضوع المخالفة ويكلف من يقوم بتنفيذ ذلك على نفقة المخالفھدم ا�بن

…†ÓÚ<‹Ú^¤]<Ø’ËÖ]145145145145    

مكرر أع,ه بغرامة تعادل  4تعاقب كل مخالفة Bحكام الفقرة اBولى من الفصل 
  .مرات المبلغ المحجوز) 5(خمس 

  .وع,وة على ذلك، تأمر المحكمة بمصادرة المبالغ المحجوزة لفائدة الدولة
  .كن كذلك أن تأمر المحكمة بنشر أو تعليق الحكم با%دانةويم

من القانون  157وفي حالة العود، حسب الشروط المنصوص عليھا في الفصل 
، يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس على النحو المنصوص عليه في الفصل 146الجنائي

 200.000المذكور وبغرامة تساوي عشر مرات المبلغ المحجوز دون أن تقل عن 
  .درھم

                                                           

 .المشار إليه أعCه 29.04 رقم القانون من الثانية بالمادة أضيف - 142
من  21صادر في  69.10زير ا�وقاف والشؤون ا=سCمية ووزير اIقتصاد والمالية رقم قرار مشرك لو - 143

بتحديد كيفيات فتح حسابات ا=يداع لدى الخزينة العامة للمملكة من أجل ) 2010سبتمبر 30( 1431شوال 
عائر الدين إيداع ا�موال التي تجمع عن طريق التماس ا=حسان العمومي لبناء ا�ماكن المخصصة =قامة ش

 .4928ص ) 2010نوفبر  4( 1431ذو القعدة  26بتاريخ  5888، ج ر عدد ا=سCمي أو صيانتھا
 .المشار إليه أعCه 29.04غير وتمم بالمادة ا�ولى من القانون رقم  - 144

  .المشار إليه أعCه 29.04 رقم القانون من الثانية بالمادة أضيف - 145

 جنحة أجل من عليه الحكم سبق من: " قانون الجنائي على ما يليمن مجموعة ال 157 الفصل ينص - 146
 سنوات خمس مضي قبل مماثلة جنحة ارتكب ثم فيه، المحكوم الشيء لقوة حائز بحكم الحبس، بعقوبة

 الحد ضعف يتجاوز I الذي الحبس بعقوبة عليه الحكم يجب تقادمھا، أو العقوبة تلك تنفيذ تمام من
  ".الثانية للجنحة قانونا ةالمقرر للعقوبة ا�قصى
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Œ�^ŠÖ]<Ø’ËÖ]  

تعتبر وقفا على عامة المسلمين وI يمكن أن تكون محل ملكية خاصة جميع 
ا�بنية التي تقام فيھا شعائر الدين ا=سCمي سواء منھا ما ھو موجود اsن أو ما سيشيد 

  .في المستقبل من مساجد وزوايا وأضرحة ومضافاتھا
Äe^ŠÖ]<Ø’ËÖ]  

يھا بالفصل ا�ول أعCه في وجه عامة المسلمين =قامة تفتح ا�بنية المشار إل
  .شعائر الدين ا=سCمي بھا

وتتولى وزارة ا�وقاف والشؤون ا=سCمية إدارتھا وتسييرھا وفق الشروط 
  .المحددة في ا�نظمة المعمول بھا في ھذا الشأن

صبين بھا ويعين وزير ا�وقاف والشؤون ا=سCمية الخطباء وا�ئمة والوعاظ المن
بعد استطCع رأي عامل العمالة أو ا�قاليم واستشارة المجلس العلمي ا=قليمي الذي 

  .يعنيه ا�مر
àÚ^nÖ]<Ø’ËÖ]< <

I تطبق أحكام الفصل ا�ول وما يليه إلى الفصل الخامس من ظھيرنا الشريف 
بھا إذا ھذا المعتبر بمثابة قانون على ا�بنية المخصصة =قامة شعائر الدين ا=سCمي 

  .كانت الدولة ھي القائمة بتشييدھا
Ä‰^jÖ]<Ø’ËÖ]  

ينشر ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون بالجريدة الرسمية وينسخ الظھير 
بإخضاع ا�ماكن ) 1918فبراير  11( 1336من ربيع اsخر  29الشريف الصادر في 

   .المخصصة =قامة شعائر الدين ا=سCمي بھا لمراقبة ا�وقاف
  ).1984أكتوبر  2( 1405محرم  6وحرر بفاس في 

  :وقعه بالعطف
  الوزير ا�ول،

.محمد كريم العمراني: ا=مضاء
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 الوزير ا�ول ،
 منه ؛ 61بناء على الدستور وIسيما الفصل 

محرم  6الصادر في  1.84.150وعلى الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 
=سCمي المتعلق با�ماكن المخصصة =قامة شعائر الدين ا) 1984أكتوبر  2( 1405

 فيھا، كما وقع تغييره وتتميمه؛
يوليو  8( 1429رجب  4وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 

2008 (، 
 :رسم ما يلي 

ì�^¹]<±æù] 

 1.84.150من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  2تطبيقا �حكام الفصل 
المعنية السلطات الحكومية المكلفة  المشار إليه أعCه، يقصد بالقطاعات الوزارية

 .بالداخلية وا�وقاف والشؤون ا=سCمية والمالية والتعمير
<ì�^¹]íéÞ^nÖ] 

 1.84.150من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  4تطبيقا �حكام الفصل 
المشار إليه أعCه، يجب أن يودع كل طلب رخصة بناء أحد ا�ماكن المشار إليھا في 

فصل ا�ول من الظھير الشريف المشار إليه أعCه لدى عامل العمالة أو ا=قليم الذي ال
 .توجد به ا�رض المزمع البناء فوقھا

 :ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية 

شھادة ملكية ا�رض المزمع البناء فوقھا أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامھا،  −
 لدن المالك ؛ مرفقة بما يثبت تحبيسھا لھذه الغاية من

بطاقة تقنية موقعة بصفة رسمية حول التصور الخاص بالمشروع تتضمن  −
 مذكرة تقديمه والتكلفة التقديرية ا=جمالية لعملية البناء وكذا مدة ا=نجاز ؛

 :الوثائق الھندسية المعمارية المتعلقة بالمشروع والتي تشتمل على ما يلي  −

 ؛ على ا�قل 2000/1تصميم الموقع بمقياس  ∗

 تصميم الكتلة؛ ∗

 ؛ 100/1تصميم البناء بمقياس I يقل عن  ∗

 ؛ مقاطع وواجھات البناية ∗

 .تصميم أو تصاميم الخرسانة المسلحة ∗
                                                           

  .2063ص ) 2008يوليوز  10(  1429رجب  6بتاريخ  5646الجريدة الرسمية عدد  - 147



 مركز الدراسات واألبحاث الجنائية    92929292

تصريح بالشرف يشتمل على اIسم العائلي والشخصي لصاحب الطلب  −
 وصفته وموطنه، ويتضمن التزامه بإتمام البناء المزمع إنجازه ؛

− uصل من النظام ا�ساسي والنظام الداخلي، نسختان مشھود بمطابقتھما ل
وكذا قائمة أعضاء المكتب إذا كان طالب رخصة البناء جمعية من 

 .الجمعيات
تودع الوثائق المشار إليھا أعCه في خمس نسخ، توجه نسخة منھا إلى كل من 
السلطة الحكومية المكلفة با�وقاف والشؤون ا=سCمية والسلطة الحكومية المكلفة 

 .ميربالتع
ì�^¹]<ínÖ^nÖ] 

يجب أن يرفق الطلب، في حالة التوسيع أو إعادة التھيئة، عCوة على الوثائق 
المشار إليھا في المادة الثانية أعCه، بشھادة يسلمھا مكتب دراسات معتمد تثبت أن البناية 

ق القائمة يمكنھا أن تتحمل التغييرات أو إعادة التھيئة المزمع القيام بھا دون أن تلح
 .ضررا بالبنايات المجاورة

ì�^¹]<íÃe]†Ö] 

يجب على طالب الرخصة إذا تعلق ا�مر ببناء مسجد أن يدلي، إضافة إلى الوثائق 
المشار إليھا في المادة الثانية أعCه، بوثيقة رسمية تثبت ملكية العقارات المراد تحبيسھا 

 .ين المعينين به رسميالفائدة ھذا المسجد ليخصص مدخولھا لصيانته ودفع أجور القيم
يجب أن يوقع الشخص أو الجمعية تعھدا ببناء أو اقتناء العقارات  وإذا تعذر ذلك،

 .وذلك قبل اIنتھاء من عملية البناء التي ستخصص لنفس الغرض
ì�^¹]<íŠÚ^¤] 

من الظھير الشريف المعتبر  4تسلم شھادة المطابقة المنصوص عليھا في الفصل 
المشار إليه أعCه من طرف عامل العمالة أو ا=قليم  1.84.150بمثابة قانون رقم 

المعني أو من يفوض له ذلك بعد استطCع رأي لجنة تحدث لھذا الغرض تتألف من 
ممثلي السلطة ا=دارية المحلية والجماعة المعنية والوكالة الحضرية والمصالح 

 .لمدنيةالخارجية لuوقاف والشؤون ا=سCمية والتعمير والوقاية ا
<ì�^¹]í‰�^ŠÖ] 

من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  7من الفصل  2تطبيقا للفقرة 
الظھير  المشار إليه أعCه، توضع ا�ماكن المشار إليھا في الفصل ا�ول من 1.84.150

الشريف المشار إليه أعCه والتي تم اIنتھاء من بنائھا والحصول على شھادة المطابقة 
لقة بھا، رھن تصرف إدارة ا�وقاف والشؤون ا=سCمية، ويثبت ذلك بواسطة المتع

محضر يوقع بصورة رسمية من لدن الشخص أو الجمعية التي قامت بالبناء وممثل 
 .السلطة ا=دارية المحلية ومندوب الشؤون ا=سCمية
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ì�^¹]<íÃe^ŠÖ] 

المعتبر بمثابة قانون  مكرر من الظھير الشريف 3تطبيقا للفقرة ا�ولى من الفصل 
أعCه، يحدد النظام ا�ساسي النموذجي للجمعيات التي  المشار إليه 1.84.150رقم 

بناء أحد ا�ماكن المخصصة =قامة شعائر الدين  يكونھا المحسنون الراغبون في
 .148ا=سCمي، بقرار لوزير ا�وقاف والشؤون ا=سCمية

ة الثانية من الفصل المذكور، بين وزارة وتبرم اIتفاقية المشار إليھا في الفقر
ا�وقاف والشؤون ا=سCمية والجمعية المعنية بعد استشارة السلطتين الحكوميتين 

 .المكلفتين بالداخلية والمالية
ì�^¹]<íßÚ^nÖ] 

مكرر من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  4من الفصل  2تطبيقا للفقرة 
1.84.150 Cه،  تحدد كيفيات فتح حسابات ا=يداع لدى الخزينة العامة المشار إليه أع

للمملكة من أجل إيداع ا�موال التي تم جمعھا بقرار مشترك لوزير ا�وقاف والشؤون 
 .149ا=سCمية والوزير المكلف بالمالية

ì�^¹]<íÃ‰^jÖ] 

I تطبق أحكام ھذا المرسوم على بناء القاعات المعدة للصCة والمرخص بھا 
 .قانونية داخل المحCت العمومية أو الخصوصية بصفة

ì�^¹]<ì†�^ÃÖ] 

يسند تنفيذ ھذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير 
ا�وقاف والشؤون ا=سCمية ووزير اIقتصاد والمالية ووزير ا=سكان والتعمير 

 .والتنمية المجالية، كل واحد منھم فيما يخصه
 ).2008يوليو  9( 1429رجب  5لرباط في وحرر با

 .عباس الفاسي: ا=مضاء 
 :وقعه بالعطف

 وزير الداخلية،
 .شكيبب نموسى: ا=مضاء 

 وزير ا�وقاف والشؤون ا=سCمية ،
 .أحمد التوفيق: ا=مضاء 

 وزير اIقتصاد والمالية ،
 .صCح الدين المزوار: ا=مضاء 

 جالية ،وزير ا=سكان والتعمير والتنمية الم
 .أحمد توفيق حجيرة: ا=مضاء 

                                                           

148 
) 2010سبتمبر  30( 1431من شوال  21صادر في  70.10قرار لوزير ا�وقاف والشؤون ا=سCمية رقم  - 

غبون في بناء أحد ا�ماكن المخصصة بتحديد النظام ا�ساسي النموذجي للجمعيات التي يكونھا المحسنون الرا
 .4929ص ) 2010نوفبر  4( 1431ذو القعدة  26بتاريخ  5888=قامة شعائر الدين ا=سCمي، ج ر عدد 

من شوال  21صادر في  69.10قرار مشرك لوزير ا�وقاف والشؤون ا=سCمية ووزير اIقتصاد والمالية رقم  - 149
فتح حسابات ا=يداع لدى الخزينة العامة للمملكة من أجل إيداع ا�موال  بتحديد كيفيات) 2010سبتمبر 30( 1431

التي تجمع عن طريق التماس ا=حسان العمومي لبناء ا�ماكن المخصصة =قامة شعائر الدين ا=سCمي أو 
 .4928ص ) 2010نوفبر  4( 1431ذو القعدة  26بتاريخ  5888، ج ر عدد صيانتھا



 مركز الدراسات واألبحاث الجنائية    94949494

�������

د�وא/?��Xووز���א���T�Nون�אZ>وא��[
�4
د�����69.10��א���<�\���ز���א�و

	�א��Nאع���@�א_^�30�C��'��2010�(��2(�1431��6��אل��21E
M%�1�D�	
3P����G�E


ن���c�6d�e�f�g$�א��א��
������W0��0���a�b(Q�6אع�א���אل�א�M%Nس�א
���
h
2'��H�א������??R/�6אP

��Sא����6אT�N�Q�Hو��א�������
�N
!��
4150.� �

  وزير ا�وقاف والشؤون ا=سCمية،
  ووزير اIقتصاد والمالية،

 1378جمادى ا�ولى  3الصادر في  1.58.376بناء على الظھير الشريف رقم 
  ا وقع تغييره وتتميمه؛المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، كم) 1958نوفمبر  15(

محرم  6الصادر في  1.84.150وعلى الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 
المتعلق با�ماكن المخصصة =قامة شعائر الدين ا=سCمي ) 1984أكتوبر  2( 1405

  مكرر منه؛ 4فيھا، كما وقع تغييره وتتميمه، وIسيما الفصل 
) 2008يوليو  9( 1429رجب  5 الصادر في 2.08.74وعلى المرسوم رقم 

الصادر  1.84.150القاضي بتطبيق أحكام الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 
المتعلق با�ماكن المخصصة =قامة شعائر ) 1984أكتوبر  5( 1405 محرم  6في 

  منه؛ 8الدين ا=سCمي فيھا، وIسيما المادة 
 21( 1387محرم  10الصادر في  330.66وعلى المرسوم الملكي رقم 

  ، بسن نظام عام للمحاسبة العمومية) 1967أبرل
  :قرر ما يلي

±æù]<ì�^¹]< <
المشار إليه أعCه، تفتح  2.08.74من المرسوم رقم  8تطبيقا �حكام المادة 

حسابات =يداع ا�موال التي تجمع عن طريق التماس ا=حسان العمومي لبناء ا�ماكن 
دين ا=سCمي أو صيانتھا لدى الخزينة العامة للمملكة من المخصصة =قامة شعائر ال

طرف الجمعيات المعنية بناء على طلب خطي موقع من قبل رئيس الجمعية وأمين 
  .مالھا

íéÞ^nÖ]<ì�^¹]< <
يرفق طلب فتح الحساب المذكور في المادة ا�ولى أعCه، إضافة إلى الوثائق 

ا العمل، بصورة مشھود بمطابقتھا ا�خرى المنصوص عليھا في ا�نظمة الجاري بھ
  :لuصل لكل من

الترخيص بالتماس ا=حسان العمومي المسلم من قبل عامل العمالة أو   −
  ا=قليم المعني؛
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النظام ا�ساسي للجمعية المطابق للنظام ا�ساسي النموذجي المحدد   −
 21الصادر في  70.10بقرار وزير ا�وقاف والشؤون ا=سCمية رقم 

 ).2010سبتمبر  30( 1431من شوال 
ínÖ^nÖ]<ì�^¹]< <

تحمل حسابات ا=يداع لدى الخزينة العامة للمملكة المنصوص عليھا في المادة 
  .ا�ولى أعCه أسماء الجمعيات المعنية

íÃe]†Ö]<ì�^¹]< <
يقدم رئيس الجمعية إلى كل من عامل العمالة أو ا=قليم الموجود بدائرة نفوذه 

ى مندوبية الشؤون ا=سCمية المعنية تصريحا بفتح حساب الترابي مقر الجمعية وإل
ا=يداع لدى الخزينة العامة للمملكة مرفقا بصور مشھود بمطابقتھا �صول الوثائق 

  .المثبتة لفتح الحساب
<íŠÚ^¤]<ì�^¹]< <

تستعمل ا�موال المودعة في الوجوه التي جمعت من أجلھا ووفق الكيفيات 
�ساسي النموذجي للجمعية المشار إليه في المادة الثانية المنصوص عليھا في النظام ا

  .أعCه
í‰�^ŠÖ]<ì�^¹]< <

يقدم رئيس الجمعية لوزارة ا�وقاف والشؤون ا=سCمية، في نھاية كل سنة مالية، 
حسابا ختاميا يتضمن بيانا بعمليات ا=يداع في الحساب والسحب منه وا�غراض التي 

  .أنفقت فيھا ا�موال المسحوبة
íÃe^ŠÖ]<ì�^¹]< <

تغلق حسابات ا=يداع لدى الخزينة العامة للمملكة المذكورة في المادة ا�ولى 
  .أعCه بمجرد اIنتھاء من عمليات البناء أو الصيانة المتعلقة با�شغال الكبرى

íßÚ^nÖ]<ì�^¹]< <
  .ينشر ھذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية

  .)2010سبتمبر  30( 1431من شوال  21وحرر بالرباط في 
  

  Iقتصاد والماليةاوزير ا�وقاف والشؤون ا=سCمية                 وزير 
 .صCح الدين المزوار: ا=مضاء      .            أحمد التوفيق: ا=مضاء    
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  وزير ا�وقاف والشؤون ا=سCمية،

 6الصادر في  1.84.150ناء على الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم ب

با�ماكن المخصصة =قامة شعائر الدين  المتعلق) 1984أكتوبر  2( 1405محرم 

  مكرر منه؛ 3ا=سCمي فيھا، كما وقع تغييره وتتميمه، وIسيما الفصل 

) 2008يوليو  9( 1429رجب  5الصادر في   2.08.74وعلى المرسوم رقم 

الصادر  1.84.150القاضي بتطبيق أحكام الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 

المتعلق با�ماكن المخصصة =قامة شعائر الدين ) 1984أكتوبر  2( 1405محرم  6في 

  منه،  7ا=سCمي فيھا، كما وقع تغييره وتتميمه وIسيما المادة 

  :قرر ما يلي

±æù]<ì�^¹]< <
يحدد النظام ا�ساسي النموذجي للجمعيات التي يكونھا المحسنون الراغبون في 

دين ا=سCمي وفق النموذج الملحق بھذا بناء أحد ا�ماكن المخصصة =قامة شعائر ال

  .القرار

íéÞ^nÖ]<ì�^¹]< <
  .ينشر ھذا القرار بالجريدة الرسمية

  ).2010سبتمبر  30( 1431من شوال  21وحرر بالرباط في 

  أحمد التوفيق: ا=مضاء

*  
*            *  
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Ùæù]<h^fÖ]< <

‹é‰`jÖ]،<Ü‰÷]،<†Ï¹]،<Í]‚âù]< <

±æù]<ì�^¹]< <
، ''...........''جمعية تحمل اسم.......) أو بإقليم..(.....بعمالة.........تأسست بتاريخ 

ا�ولى جمادى  3الصادر في  1.58.376وذلك طبقا �حكام الظھير الشريف رقم 
المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه، ) 1958نوفمبر  15( 1378

محرم  6الصادر في  1.84.150وأحكام الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 
المتعلق با�ماكن المخصصة =قامة شعائر الدين ا=سCمي ) 1984أكتوبر  2( 1405

 9( 1429رجب  5الصادر في  2.08.74والمرسوم رقم  فيھا، كما وقع تغييره وتتميمه،
 1.84.150القاضي بتطبيق أحكام الظھير الشريف بمثابة قانون رقم ) 2008يوليو 

 21الصادر في  70.10السالف الذكر، وقرار وزير ا�وقاف والشؤون ا=سCمية رقم 
معيات التي بتحديد النظام ا�ساسي النموذجي للج) 2010سبتمبر  30( 1431من شوال 

يكونھا المحسنون الراغبون في بناء أحد ا�ماكن المخصصة =قامة شعائر الدين 
  .ا=سCمي

<ì�^¹]2< <
  ..........................................................................يوجد مقر الجمعية بـ

  .ويمكن نقله إلى أي مقر آخر بقرار لمكتب الجمعية
<ì�^¹]3< <

  ........وعمالة أو إقليم ........... )153(بجماعة  )152(.........الجمعية إلى بناء  ىتسع
<ì�^¹]4< <

تعمل الجمعية على تحقيق أھدافھا بتنسيق وثيق مع نظارة ا�وقاف ومندوبية 
الشؤون ا=سCمية المعنيتين، كما تلتزم بالعمل في حدود ونطاق ھذه ا�ھداف، وفي 

  .ت سياسية أو مدنية أخرى كيفما كانت طبيعتھا أو نوعھااستقCل تام عن أي تنظيما
êÞ^nÖ]<h^fÖ]< <
íèç–ÃÖ]< <

<ì�^¹]5< <
  :تتألف الجمعية من صنفين من ا�عضاء

  أعضاء شرفيين؛ −
                                                           

  .....)مسجد، زاوية، ضريح(ذكر نوع البناء  - 152
  .للمملكة الجھوي ا=داري التقسيم في وارد ھو كما المعنية الجماعة اسم إدراج - 153
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 .أعضاء عاملين −
تمنح صفة عضو شرفي بقرار من الجمع العام للجمعية، لكل شخص ذاتي أو 

ل تمكينھا من تحقيق أھدافھا، دون اعتباري قدم خدمات مالية أو معنوية للجمعية من أج
أن يشارك بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في تسيير أنشطتھا، وI يتمتع ھذا العضو بحق 

  .الترشيح والترشح والتصويت
وتمنح صفة عضو عامل بقرار لمكتب الجمعية لكل شخص ذاتي أدى واجبات 

ارك بكيفية فعلية في انخراطه ويؤدي بكيفية منتظمة واجبات اIشتراك الشھرية، ويش
تدبير أنشطة الجمعية عبر أجھزتھا، ويقدم لھا دعمه المادي أو المعنوي لتحقيق أھدافھا، 

  .ويتمتع ھذا العضو بحق الترشيح والترشح والتصويت
<ì�^¹]6< <

  .في بداية كل شھر ىتحدد قيمة اIشتراك بقرار للجمع العام للجمعية وتؤد
<ì�^¹]7< <

  :لحاIت اsتيةتزول صفة العضوية في ا
  ؛ الوفاة −
 ؛ اIستقالة −
 .العزل −

<ì�^¹]8< <
توجه طلبات اIستقالة إلى رئيس الجمعية برسالة مضمونة مع ا=شعار بالتوصل، 

  .وI تصبح ھذه اIستقالة نھائية إI بعد الموافقة عليھا من لدن المكتب التنفيذي للجمعية
  .ته من مستحقاتويحق للجمعية مطالبة العضو المستقيل بأداء ما بذم

<ì�^¹]9< <
يمكن أن يتخذ قرار العزل في حق كل عضو من أعضاء الجمعية قام بأعمال  

تتنافى مع أھداف الجمعية، أو ارتكب أفعاI من شأنھا إلحاق ضرر مادي أو معنوي بھا 
أو تخلف عن أداء واجبات اIشتراك لمدة ثCثة أشھر بالرغم من توجيه إنذار إليه 

  .مضمونة مع ا=شعار بالتوصلبواسطة رسالة 
ويكون العزل بقرار معلل من الجمع العام باقتراح من المكتب التنفيذي للجمعية، 

  .أو من ربع أعضاء الجمع العام الذين لھم حق التصويت
<ì�^¹]10< <

يجب إعCم من زالت عضويته بواسطة رسالة مضمونة مع ا=شعار بالتوصل 
  .اIستقالة أو من تاريخ صدور قرار العزلخCل شھر من تاريخ الموافقة على 

<ì�^¹]11< <
يجوز رد العضوية إلى ا�عضاء الذين صدر في حقھم قرار العزل بسبب عدم 

  .دفعھم واجب اIشتراك بناء على طلب منھم وبعد أدائھم جميع المستحقات
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<ì�^¹]12< <
ترداد ما I يحق للعضو الذي فقد عضويته وI لورثة العضو المتوفى المطالبة باس

  .تم دفعه للجمعية
oÖ^nÖ]<h^fÖ]< <

<^ãi^‘^’j}]æ<íéÃÛ¢]<ìˆãq_< <
<ì�^¹]13< <

  .تتكون أجھزة الجمعية من الجمع العام والمكتب التنفيذي
  الجمع العام: أوال

<ì�^¹]14< <
يتألف الجمع العام من جميع أعضاء الجمعية سواء كانوا أعضاء شرفيين أو 

  .عاملين
<ì�^¹]15< <

عام في دورة عادية مرة في السنة على ا�قل بدعوة من رئيس يجتمع الجمع ال
الجمعية، ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك إما بمبادرة 

  .من الرئيس أو بطلب من ربع أعضاء الجمعية الذين لھم حق التصويت
عقاده، وجدول ويتعين تبليغ أعضاء الجمعية بتاريخ انعقاد الجمع العام، ومكان ان

  .أعماله، خمسة عشر يوما على ا�قل قبل تاريخ اIنعقاد
<ì�^¹]16< <

يعتبر اجتماع الجمع العام صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه على ا�قل، 
وفي حالة عدم توفر ھذا النصاب يؤجل اIجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خCل خمسة 

  .عشر يوما الموالية لتاريخ اIجتماع ا�ول
  .ويكون اIجتماع الثاني صحيحا مھما كان عدد ا�عضاء الحاضرين

<ì�^¹]17< <
يتخذ الجمع العام قراراته بالتوافق بين أعضائه، وفي حالة عدم حصول التوافق 
تتخذ المقررات با�غلبية النسبية لuعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي ا�صوات 

  .يكون صوت الرئيس مرجحا
<ì�^¹]18< <

  :لجمع العام الصCحيات التاليةيمارس ا
  دراسة برنامج العمل الذي يقدمه المكتب التنفيذي والمصادقة عليه؛  -1
 قراءة التقريرين ا�دبي والمالي للجمعية ومناقشتھما للمصادقة عليھما؛  -2
 تقديم كل مقترح أو توصية من شأنھا تحقيق أھداف الجمعية؛  -3
 المعروضة عليه للدراسة؛إبداء الرأي بشأن المشاريع أو المقترحات   -4
 .انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي  -5
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<ì�^¹]19< <
يحرر كل اجتماع للجمع العام في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام 

  .ويضمن في سجل خاص
توجه نسخة من ھذا المحضر إلى مندوبية الشؤون ا=سCمية الموجود بدائرة 

  .نفوذھا مقر الجمعية
<ì�^¹]20< <

ت الجمع العام من قبل الرئيس والكاتب العام وتضمن بالترتيب في توقع قرارا
  .سجل خاص حسب تواريخھا

  المكتب التنفيذي: ثانيا
<ì�^¹]21< <

يتكون المكتب التنفيذي من ا�عضاء الذين ينتخبھم الجمع العام لشغل المھام 
  :التالية

  الرئيس؛ -1
 نائب الرئيس؛ -2
 الكاتب العام؛ -3
 نائب الكاتب العام؛ -4
 مال؛أمين ال -5
 نائب أمين المال؛ -6
 .مستشارين -7

<ì�^¹]22< <
  .ينتخب المكتب التنفيذي لمدة ثCث سنوات
<ì�^¹]23< <

يوما  30إذا فقد أحد أعضاء المكتب التنفيذي عضويته، وجب تعويضه داخل أجل 
الموالية طبقا للكيفية المنصوص عليھا في المادة الحادية والعشرين أعCه، وذلك للمدة 

  .المتبقية
^¹]<ì�24< <

يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثCثة أشھر على ا�قل، أو 
  .بطلب من ا�غلبية المطلقة �عضائه، وكلما دعت الضرورة لذلك

<ì�^¹]25< <
يعتبر اجتماع المكتب التنفيذي صحيحا إذا حضره نصف أعضائه على ا�قل، 

حصول التوافق تتخذ المقررات  ويتخذ مقرراته بالتوافق بين أعضائه، وفي حالة عدم
با�غلبية المطلقة لuعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي ا�صوات يكون صوت 

  .الرئيس مرجحا
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<ì�^¹]26< <
تدون مداوIت اجتماعات المكتب التنفيذي في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب 

  .العام ويضمن في سجل خاص
<ì�^¹]27< <

قبل الرئيس والكاتب العام وتضمن بالترتيب في  توقع قرارات المكتب التنفيذي من
  .سجل خاص حسب تواريخھا

<ì�^¹]28< <
يتولى المكتب التنفيذي إدارة شؤون الجمعية والقيام بجميع ا�عمال التي تخصھا 

  .باستثناء تلك التي تعتبر من اختصاص الجمع العام
الجمع  ويقوم على الخصوص بوضع برنامج عمل الجمعية وتنفيذه بعد مصادقة

العام عليه، وكذا دراسة التقارير ا�دبية والمالية والموافقة عليھا قبل تقديمھا للجمع 
  .العام

<ì�^¹]29< <
يسھر رئيس الجمعية على تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي والجمع العام للجمعية، 

  :ويتخذ من أجل ذلك جميع ا=جراءات الCزمة، ويقوم على الخصوص بـ

  الجمع العام والمكتب التنفيذي؛ رئاسة اجتماعات −

 تمثيل الجمعية أمام السلطات العمومية وأمام الغير؛  −

 التوقيع باسم الجمعية على جميع العقود واIتفاقات؛ −

التوقيع مع الكاتب العام للجمعية على محاضر اجتماعات الجمع العام  −
 والمكتب التنفيذي وكذا القرارات المتخذة فيھما؛

 ال الجمعية على جميع الشيكات وا�وراق المالية؛التوقيع مع أمين م −

البث في المسائل العاجلة التي I تحتمل ا=رجاء لحين اجتماع المكتب  −
التنفيذي على أن يعرض ھذه المسائل وما قرر بشأنھا على المكتب 

 .التنفيذي في أقرب اجتماع له
<ì�^¹]30< <
  :يقوم الكاتب العام للجمعية بالمھام التالية

  جميع الوثائق ا=دارية الخاصة بالجمعية وحفظھا؛ إعداد -1
جميع الرخص والوثائق والمستندات والتصاميم الخاصة  حفظ -2

 بالمشروع؛
 حفظ محاضر ا�وراش؛ -3
إعداد محاضر اجتماعات الجمع العام والمكتب التنفيذي وتسجيلھا في  -4

 سجCت خاصة ومسكھا والتوقيع عليھا وعرضھا على الرئيس للتوقيع؛
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التقرير ا�دبي السنوي عن حصيلة أنشطة الجمعية وتقديمه أمام إعداد  -5
 الجمع العام بعد الموافقة عليه من قبل المكتب التنفيذي؛

تبليغ محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي والجمع العام إلى عامل العمالة  -6
 أو ا=قليم ومندوب الشؤون ا=سCمية المعنيين؛

 .لرئيس أو المكتب التنفيذي للجمعيةالقيام بأي مھمة أخرى بتكليف من ا -7
<ì�^¹]31< <

يقوم أمين المال بتسيير الشؤون المالية للجمعية، ومسك حساباتھا، وحفظ الوثائق 
  :والمستندات المالية المتعلقة بھا، ويقوم على الخصوص ب

قبض المداخيل واستخراج وصول بشأنھا وإيداعھا بالخزينة العامة  −
  للمملكة فور تسلمھا؛

 :جل خاص بالمداخيل والنفقات تقيد فيه أوI بأول جميعمسك س −

الموارد ومصدرھا وتاريخ تسلمھا وتاريخ إيداعھا بحساب  •
  الجمعية؛

 .المصاريف وأوجه صرفھا وتاريخ ھذا الصرف •

التوقيع من الرئيس على الشيكات وا�وراق المالية ا�خرى وجميع  −
  النفقات؛الوثائق والمستندات المتعلقة بقبض الموارد وضبط 

 إعداد التقرير المالي السنوي؛ −

حفظ جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالموارد والنفقات بمقر  −
 .الجمعية وإيداع نسخة منھا بالورش

<ì�^¹]32< <
يتولى نواب كل من رئيس الجمعية وكاتبھا العام وأمين مالھا ممارسة 

منعھم من القيام اختصاصات من ينوبون عنھم في حال تغيبھم أو حدوث عائق ي
  .بمھامھم

  33المادة 
  .يمكن للمكتب التنفيذي أن يحدث لجنة أو أكثر لمساعدته على القيام بمھامه

  وتتكون كل لجنة من عضوين على ا�قل من أعضاء المكتب التنفيذي
<Äe]†Ö]<h^fÖ]< <

íéÞ]ˆé¹]،<ífÎ]†¹]< <
<ì�^¹]34< <

  :تتكون ميزانية الجمعية من
  :المداخيل

  :وتتكون من

  اجبات انخراط ا�عضاء واشتراكاتھم؛و •
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 ا=عانات التي يقدمھا ا�شخاص الذاتيون أو اIعتباريون للجمعية؛ •

 الموارد المحصل عليھا من عمليات التماس ا=حسان العمومي؛ •

 .موارد مختلفة •
  :النفقات

  :وتشتمل على صوائر

  اقتناء العقارات؛ •

 التحفيظ العقاري ورخص البناء؛ •

 الدراسات؛ •

 البناء؛ •

 التجھيز؛ •

 الربط بشبكة الماء والكھرباء وتطھير السائل؛ •

 .تسيير الجمعية •
<ì�^¹]35< <

يفتح حساب بنكي باسم الجمعية لدى الخزينة العامة للمملكة بطلب خطي موقع 
  .عليه من قبل رئيس الجمعية وأمين مالھا

<ì�^¹]36< <
اعى عند ھذا تودع جميع أموال الجمعية باسمھا لدى الخزينة العامة للمملكة، وتر

ا=يداع مقتضيات القرار المشترك لوزير ا�وقاف والشؤون ا=سCمية ووزير اIقتصاد 
بتحديد ) 2010سبتمبر  30( 1431من شوال  21الصادر في  69.10والمالية رقم 

كيفيات فتح حسابات ا=يداع لدى الخزينة العامة للمملكة من أجل إيداع ا�موال التي 
س ا=حسان العمومي لبناء ا�ماكن المخصصة =قامة شعائر تجمع عن طريق التما

  .الدين ا=سCمي أو صيانتھا
<ì�^¹]37< <

يشترط لصرف أية مبالغ من أموال الجمعية أن يوقع على إذن الصرف كل من 
  .أمين مال الجمعية ورئيسھا أو من ينوب عنھما
<ì�^¹]38< <

ثائق والمراسCت تحتفظ الجمعية في مقر إدارتھا بجميع السجCت والو
  .والمستندات

ويجب أن تكون السجCت مختومة من طرف مندوب الشؤون ا=سCمية المعني 
  .قبل استعمالھا

<ì�^¹]39< <
يمسك أمين مال الجمعية سجC خاصا يدون فيه بتفصيل الموارد ومصدرھا 

  .والنفقات وأوجه صرفھا مشفوعة بالمستندات المثبتة لذلك
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<ì�^¹]40< <
رھن إشارة وزارة ا�وقاف والشؤون ا=سCمية جميع السجCت  تضع الجمعية

  .والوثائق والمراسCت والمستندات
<ì�^¹]41< <

تسمح الجمعية لمفتشي وزارة ا�وقاف والشؤون ا=سCمية والموظفين الذين 
على سجCت الجمعية ووثائقھا ومراسCتھا ومستنداتھا  با=طCعتعينھم للقيام بالمراقبة 

كما يحق لھم طلب البيانات وا=يضاحات التي يرونھا ضرورية �داء . تفي أي وق
  .على سير ا�شغال بورش البناء ا=طCعمھمتھم، ويحق لھم أيضا 

‹Ú^¤]<h^fÖ]< <
Ö]<íÞ^Âý]<xßÚ<l^éËéÒ{{<íÖæ‚Ö]<^ãÚ‚Ïi<�< <
<ì�^¹]42< <

كون تمنح ا=عانات التي قد تقدمھا الدولة للجمعية بناء على طلب من الجمعية ي
مشفوعا ببيان تفصيلي لنوع وحجم التوريدات وا�شغال المنجزة وببيان تفصيلي لنوع 

  .وحجم التوريدات وا�شغال المتبقية يوقعھا المھندس المكلف بالمشروع
<ì�^¹]43< <

أعCه دفعة واحدة  42في حالة اIستجابة للطلب، تقدم ا=عانة المذكورة في المادة 
الدفعة ا�ولى بعد اIنتھاء من إنجاز أشغال أسس البناء أو على شكل دفعات، وتسلم 

  .على ا�قل
<ì�^¹]44< <

  .حساب الجمعية المفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة يتودع ا=عانة النقدية ف
<ì�^¹]45< <

يعد المھندس المكلف بالمشروع بيانا عن وضعية التوريدات وا�شغال الممولة من 
  .ين المالمبلغ ا=عانة ويوقع عليه أم

<ì�^¹]46< <
أعCه إلى مندوب الشؤون ا=سCمية  45توجه نسخة من البيان المذكور في المادة 

  .المعني
Œ�^ŠÖ]<h^fÖ]< <
íéÚ^j}<Ý^Óu_< <

<ì�^¹]47< <
  .يقوم أعضاء الجمعية بأداء مھامھم بالمجان
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<ì�^¹]48< <
من ثCثة بمجرد اIنتھاء من البناء، يعين المكتب التنفيذي للجمعية لجنة تتكون 

. ، تكلف بحصر أموال الجمعية وممتلكاتھالأعضاء من بينھم رئيس الجمعية وأمين الما
  .ويتعين على اللجنة المذكورة أن تحرر محضرا بأعمالھا

<ì�^¹]49< <
يسلم المشروع، وكذا الممتلكات العينية للجمعية بعد حصرھا، إلى وزارة ا�وقاف 

  .والشؤون ا=سCمية
رئيس الجمعية وأمين مالھا أو بناء على محضر حل الجمعية،  يحول، بمبادرة من

رصيد الحساب المفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة إلى حساب خاص في اسم وزارة 
  .ا�وقاف والشؤون ا=سCمية يفتح لھذا الغرض

ويجب أن تخصص ھذه ا�موال والممتلكات لwنفاق منھا لتحقيق نفس ا�ھداف 
  .من أجلھا أو �ھداف مماثلة التي أسست الجمعية

<ì�^¹]50< <
تعقد الجمعية جمعا عاما في دورة استثنائية يخصص لحل الجمعية أو، عند 
اIقتضاء، لتغيير النظام ا�ساسي لمطابقته مع مضمون اIتفاقية التي قد تبرمھا الجمعية 

امة مع وزارة ا�وقاف والشؤون ا=سCمية بغرض تسيير أحد ا�ماكن المخصصة =ق
  .شعائر الدين ا=سCمي
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  .عتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعياتIشروط ومسطرة ا: الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع

  امـمإلا اـنالود موـام بوجـت سالم
الصادر  1.58.376التاسع من الظھير الشريف رقم ل لفصتطبيقا �حكام ا ،وبعد

كما تم ، بتنظيم حق تأسيس الجمعيات) 1958نوفمبر 15( 1378جمادى ا�ولى  3في 
الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  75.00وIسيما بالقانون رقم ، تغييره وتتميمه

ي أن يشرفن، ) 2002يوليو 23( 1423 من جمادى ا�ولى 12بتاريخ  1.02.206
 1426جمادى الثانية  25بتاريخ  5339 أحيطكم علما أنه صدر بالجريدة الرسمية عدد

 10( 1425 ذي القعدة 28بتاريخ  2.04.969المرسوم رقم ) 2005فاتح غشت(
والمحدد لشروط منح ، المتخذ لتطبيق أحكام الظھير الشريف السالف الذكر) 2005يناير

  .صفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات
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إلى التعديCت الجوھرية ل أود في ھذا الصدد أن أثير انتباه السادة الوIة والعما
ق تأسيس الجمعيات التي تم إقرارھا بموجب المقتضيات التشريعية الجديدة المتعلقة بح

فإنه من ا�ھمية بمكان التذكير أن ، ولذلك .عتراف بصفة المنفعة العامةIفيما يخص ا
امتيازا تمنحه الحكومة للجمعيات التي تسعى إلى تحقيق حاجة ل عتراف يظIھذا ا

بصفة مؤكدة سواء  صبغة المصلحة العامةت لعامة للجمعياابالمنفعة اف عترIاتكتسي 
بصفة اف عترIاوذلك راجع لكون ، لوطني أو على الصعيد المحليعلى الصعيد ا

الدولة لھذه الجمعيات إزاء الجھات الداعمة لھا سواء ل المنفعة العامة يعتبر تزكية من قب
  .على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي

فإن اعتراف الحكومة لھا ، ضافة إلى ما تحققه الجمعيات من فائدة معنوية=وبا
ستفادة من Iيتبرعون لفائدتھا بھبات من ا ينشخاص الذ�يمكن ا، صفة المنفعة العامةب

��1426الثانية�جمادى��26فيא	-�8ط،� �
 )2005أغسطس��2(
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خصم مبالغ ھذه الھبات من الناتج الصافي الذي يحققونه أو من مدخولھم ا=جمالي 
ل إما برسم الضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخ ،الخاضع للضريبة

ستفادة أيضا من ا=عفاء من الضريبة على Iن االجمعيات م كما يمكن، حالةل حسب ك
والسلع والبضائع ، التي تقدمھا ھذه الجمعيات القيمة المضافة بالنسبة إلى الخدمات

الھبة في إطار التعاون الدولي وكذا بالنسبة ل والخدمات المقدمة لھا على سبيل وا�شغا
ل لھبة من قبال والخدمات المخصصة لمنحھا على سبيل للسلع والبضائع وا�شغا

اف عترIاللجمعيات الحاصلة على  أشخاص ذاتيين أو اعتباريين مغاربة أو أجانب
شخاص المعاقين لuوالصحية  جتماعيةIوالتي تھتم با�وضاع ا، بصفة المنفعة العامة

  .شخاص في وضعية صعبة�أو ا
ة I وغير خاف أن قرار اIعتراف بصفة المنفعة العامة بناء على ذلك له آثار مادي

  .يستھان بھا على الجمعية والجھات الداعمة لھا
وفي نفس السياق يجب التذكير بأن الجمعيات المعترف لھا بصفة المنفعة العامة 
ھي وحدھا التي يمكنھا تلقي الھبات والوصايا طبقا للشروط والحدود المنصوص عليھا 

 15 در فيضمن مقتضيات الفصلين العاشر والحادي عشر من الظھير الشريف الصا
  .المشار إليه 1958نوفمبر

وتجدر ا=شارة أيضا إلى أنه طبقا لنفس ھذه المقتضيات الجديدة فإن الجمعيات 
المعترف لھا بصفة المنفعة العامة أصبح بإمكانھا التماس ا=حسان العمومي بكيفية 

، شريطة تقديم مجرد تصريح مسبق إلى ا�مانة العامة للحكومة، سنةل تلقائية مرة ك
  .للجمعية صفة المنفعة العامةل ن يكون منصوص على ذلك في المرسوم الذي يخووأ

فإنه من الCزم التنبيه إلى أن صفة المنفعة العامة I ينبغي أن ، ھذه ا�سبابل لك
تمنح إI للجمعيات التي تھدف بصفة فعلية إلى تحقيق مصلحة عامة سواء على الصعيد 

، اIمتيازات السالفة الذكرل يفرض مقابوھو ما ، الوطني أو على الصعيد المحلي
جمعية اعترف لھا بھذه الصفة لمراقبة تھدف إلى التأكد من كونھا تسعى ل خضوع ك

وأنھا تستجيب لCلتزامات ، إلى تحقيق ا�ھداف المنصوص عليھا في أنظمتھا ا�ساسية
  .المفروضة بموجب القانون

ص بكيفية واضحة على أن لذلك فإن التعديCت الجديدة التي جاء بھا القانون تن
  :قرار اIعتراف بصفة المنفعة العامة ينبغي

المالية والبشرية التي تتوفر عليھا ل أن يأخذ في اIعتبار الوسائ، من جھة -
القيام بكيفية دائمة وناجعة بالمھام التي تبرر ل الجمعية أو التي تعتزم توفيرھا من أج

ا=طار يتعين تجنب منح ھذه الصفة وفي ھذا  .اIعتراف لھا بصفة المنفعة العامة
للجمعيات التي يبدو واضحا أن وسائلھا المالية والبشرية ضعيفة ولن تمكنھا من 

  .اIضطCع بمھامھا
فإنه ليس من الضروري أن تكون الجمعية قد قامت منذ مدة طويلة ، فضC عن ذلك

من ھذه الصفة  يمكنھا أن تطلب اIستفادةل ب، أن تستفيد من صفة المنفعة العامةل من أج
وفي ھذه الحالة يتعين على مؤسسيھا أو مقدمي طلب اIستفادة من المنفعة  .في أي وقت
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تحقيق ل المالية التي يلتزمون بتوفيرھا من أجل أن يبينوا لwدارة ما ھي الوسائ، العامة
  .أھداف الجمعية

أن الجمعيات المعترف لھا بصفة المنفعة العامة ستخضع بھذا ، وغير خاف
ل صوص لمراقبة منتظمة تمكن من معرفة مدى ودرجة التزامھا بتوفير الوسائالخ

فإنه يمكن لwدارة القيام في ھذه الحالة ، وإذا تبين أن ھذا اIلتزام ليس كافيا، المذكورة
  .بسحب اIعتراف بصفة المنفعة العامة

 من بينھا، أنه يفرض على الجمعية التزامات معنوية وقانونية، ومن جھة أخرى -
وتقيدھا بتطبيق اIلتزامات التي تسفر عنھا ، على الخصوص التزامھا بتحقيق أھدافھا

والتي يمكن أن تؤدي إلى محاسبة المسؤولين عن ، عمليات المراقبة التي تخضع لھا
فإن ا�مر يتعلق بوضعية قانونية لھا انعكاسات على سائر أعضاء ، لذا .الجمعية
شروط ل روري أن تدار الجمعية وتسير في ظفإنه من الض، ذلكل ومن أج .الجمعية

التي يخولھا لھم القانون والنظام ا�ساسي  تسمح لجميع أعضائھا بممارسة الصCحيات
  .ا=دارة والتسييرل للجمعية بصورة فعلية في مجا
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  :ا?عتراف بصفة المنفعة العامةل ال,زمة من أجالشروط  -2-1
على اعتراف السلطات العمومية ل جمعية تسعى للحصول يجب أن تتوافر في ك

  :لھا بصفة المنفعة العامة على الشروط التالية
الصادر بتاريخ  1.58.376أن تؤسس طبقا �حكام الظھير الشريف رقم  -2-1-1

، كما تم تغييره وتتميمه، لمشار إليه أعCها) 1958نوفمبر 15( 1378 جمادى ا�ولى 3
  .وأن تسير وفق نظامھا ا�ساسي

ومن الCزم أن يكون تسيير الجمعية وفقا لuحكام التي ينص عليھا نظامھا 
وا�نظمة ا�خرى المعتمدة من قبلھا وIسيما ما يتعلق منھا بطريقة اتخاذ ، ا�ساسي
 التقيد بقواعد التدبير ا=داريو، ودورية اجتماعاتھا، واختصاصات ا�جھزة، القرارات

  .والمالي
لجميع ل تكف، ويتعين على الجمعيات أن تتوافر على قواعد تنظيمية واضحة

Cإقرار قواعد منصفة بالنسبة لجميع ل أعضائھا المشاركة في التدبير وا=دارة من خ
، لھم المشاركة في اتخاذ القرار على صعيد ا�جھزة التداولية للجمعيةل ا�عضاء تكف

  .تحدد بكيفية واضحة توزيع المسؤوليات بينھمو
أن تتوافر لديھا الموارد المالية التي تمكنھا على وجه الخصوص من  -2-1-2

ومن  .والتي تكتسي طابع المصلحة العامة، إنجاز المھام المحددة في نظامھا ا�ساسي
إنجاز  المادية والمالية التي تضمن لھال يجب أن تتوافر للجمعية الوسائ ،ذلكل أج

وIسيما منھا تلك التي تروم إلى تحقيق مصلحة ، ا�ھداف المحددة في نظامھا ا�ساسي
  .عامة أو ا=سھام في تحقيقھا
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أن تسعى الجمعية إلى تحقيق أھداف لھا طابع المصلحة العامة سواء على  -2-1-3
  .الصعيد المحلي أو الجھوي أو الوطني

د قوائم تركيبية تعكس صورة أن تمسك الجمعية محاسبة تسمح بإعدا -2-1-4
وفقا للشروط المحددة بقرار للسلطة ، صادقة عن ذمتھا ووضعيتھا المالية ونتائجھا

وفي انتظار صدور ھذا القرار يتعين على رئيس الجمعية أن  .الحكومية المكلفة بالمالية
وIت التي وكذا قيمة العقارات والمنق، يقدم القوائم التركيبية المتعلقة بممتلكات الجمعية

  .تمتلكھا
أن تلتزم بتقديم المعلومات المطلوبة والخضوع للمراقبة ا=دارية  -2-1-5

  .لالمنصوص عليھا في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بھا العم
جمعية معنية اIلتزام بتقديم جميع المعطيات ل يتعين على ك، وعCوة على ذلك

لمتعلقة منھا بنشاط الجمعية وبرامجھا وIسيما ا، والمعلومات التي تطلبھا ا=دارة
كما يتعين عليھا أن تلتزم بضرورة الخضوع إلى  .ومشاريعھا واIتفاقيات التي تبرمھا

القيام بھا ، المراقبة التي تعتزم ا=دارة وھيئات المراقبة ا�خرى بما فيھا المحاكم المالية
رھا ا=داري والمالي في وطريقة تدبي، التأكد من طبيعة نشاط الجمعية وأھدافھال من أج

  .لا�حكام التشريعية والتنظيمية الجاري بھا العم نطاق احترام
  :الوثائق الواجب ا%د?ء بھا -2-2

على ل أن تقدم طلبھا للحصو، جمعية تتوافر على الشروط المشار إليھال يمكن لك
ا جھازھا المختص طبقا �نظمتھل بعد مداوIت خاصة بذلك من قب، صفة المنفعة العامة

ل سواء تعلق ا�مر بمكتب الجمعية أو جمعھا العام أو أي جھاز أخر مؤھ، ا�ساسية
  .للبت في مسألة تقديم ھذا الطلب
الذي يوجد ل لدى العام، بذلكل وصل إيداع طلبھا مقاب، ويتعين عليھا لھذه الغاية

بواسطة رئيسھا أو أي شخص آخر ، دائرة نفوذه الترابي المقر الرئيسي للجمعية في
  :ويجب أن يرفق ھذا الطلب بنسختين من الوثائق والمستندات التالية .فوض له ذلكم

  ؛النھائي =يداع ملف تأسيس الجمعية ل الوص -1
  ؛يكونان محينين ، النظام ا�ساسي والنظام الداخلي للجمعية -2
عن إدارة الجمعية مع ا=شارة إلى جنسيتھم ومھنتھم  قائمة ا�عضاء المسؤولين -3

، آخر تجديد لمكتب الجمعيةل نسخة من وص، وعند اIقتضاء، متھم وعناوينھمإقال ومح
  .وبيان عناوين فروعھا

تقرير عن أنشطة الجمعية يبين إنجازاتھا منذ إحداثھا وبرنامج عملھا التوقعي  -4
  ؛للسنوات الثCثة القادمة 

مة الممتلكات وكذا قي، القوائم التركيبية لذمة الجمعية ووضعيتھا المالية ونتائجھا -5
  ؛وتلك التي تعتزم امتCكھا مستقبC ، المنقولة وغير المنقولة التي تملكھا الجمعية

نسخة من محضر مداوIت الجھاز المختص في الجمعية الذي يأذن بتقديم  -6
مصحوبا بقائمة ا�عضاء ، طلب اIعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعية المعنية

  .الحاضرين
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لوثائق والمستندات المشار إليھا أعCه مشھودا على مطابقتھا ويجب أن تكون ا
  .�صولھا
  :مسطرة دراسة طلبات ا?عتراف بصفة المنفعة العامة -2-3

يأمر السيد ، جمعية معينةل بصفة المنفعة العامة من قباف عترIابعد إيداع طلب 
ل عية ووسائأھداف الجمل حو، تقوم به المصالح التابعة له، بإجراء بحث مسبقل العام

مرفقا ) مديرية الجمعيات والمھن المنظمة(،ويبعث به إلى ا�مانة العامة للحكومة، عملھا
ومصحوبا بتقرير يتضمن نتائج البحث ، بالوثائق والمستندات المشار إليھا أعCه

ا=داري الذي أنجزته المصالح التابعة له با=ضافة إلى مCحظاته بخصوص صبغة 
I ل أجل وذلك داخ ،نشاطھال ى الجمعية إلى تحقيقھا من خCالمصلحة العامة التي تسع

ستة أشھر التي ل حتى يتسنى التقيد بأج، يتعدى ثCثة أشھر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب
  .حددھا المشرع

ومدى ، ھذا البحث مجموع الجوانب المتعلقة بأنشطة الجمعية ومنجزاتھال ويشم
وIسيما ما يخص ، ھا في أنظمتھا ا�ساسيةالتزامھا بالضوابط والقواعد المنصوص علي

ل وخصوصا منھا الوسائ، الجمعيةل عمل وكذا وسائ، انتظام انعقاد جموعھا العامة
  .المادية والمالية والبشرية التي تتوفر عليھا

بعد دراستھا لنتائج البحث ، وتجدر ا=شارة إلى أن مصالح ا�مانة العامة للحكومة
، من استيفاء الجمعية لجميع الشروط السالفة الذكروتأكدھا ، ا=داري المشار إليه

واستشارة الوزير المكلف بالمالية والسلطات ، ودراستھا للوثائق المرفقة بطلب الجمعية
ل تقوم بعرض نتائج دراستھا على السيد الوزير ا�و، الحكومية المعنية بأھداف الجمعية

  .مناسبا في الموضوع Iتخاذ القرار الذي يراه
ل، إذا اقتضى الحا، شارة في ھذا الصدد إلى أن صفة المنفعة العامة تمنحوتجدر ا=

بواسطة مرسوم يحدد في الوقت نفسه القيمة ا=جمالية للعقارات والمنقوIت التي يمكن 
  .للجمعية أن تمتلكھا

  .نسخة من ھذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الجمعية المعنيةل ترس

�N	�F�N	�F�N	�F�N	�FWWWWא������א�	)Oא����אא�	)Oא����אא�	)Oא����אא�	)Oא��!@�@�D	!@�@�D	!@�@�D	!@�@�D	�����א �:'�א	'��:;8��P�67' א���!'�I�	��א �:'�א	'��وא �	!:;8��P�67' א���!'�I�	��א �:'�א	'��وא �	!:;8��P�67' א���!'�I�	��א �:'�א	'��وא �	!:;8��P�67' א���!'�I�	������KKKKوא �	! �� �� �� �

يجب على الجمعيات المعترف لھا بصفة المنفعة العامة أن تتقيد بالتزاماتھا 
جمادى  3 الصادر في 1.58.376 القانونية المنصوص عليھا في الظھير الشريف رقم

  :ليما من خCوIس، كما تم تغييره وتتميمه )1958نوفمبر 15( 1378 ا�ولى
  .من ھذا المنشور 1-2 مسك محاسبتھا وفق الشروط المحددة في البند -
الموارد ل أن ترفع إلى ا�مين العام للحكومة تقريرا سنويا يتضمن أوجه استعما -

Cويجب أن يكون ھذا التقرير مصادقا عليه ، سنة مدنيةل التي حصلت عليھا خ
 يشھد بصحة، المحاسبين ھيئة الخبراءل من لدن خبير محاسب مقيد في جدو

  .الحسابات التي يتضمنھا
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، بما فيھا تلك المعترف لھا بصفة المنفعة العامة، فإن الجمعيات، وعCوة على ذلك
ملزمة بضرورة تقديم ميزانيتھا وحسابھا إلى ، التي تتلقى إعانات عمومية بكيفية دورية

  .الجھة المانحة
 3الصادر في  1.58.376 من الظھير الشريف رقم 32ل وطبقا �حكام الفص

جمعية تتلقى ا=عانات ل فإن ك، المشار إليه) 1958نوفمبر 15( 1378جمادى ا�ولى 
كما تخضع تطبيقا �حكام  .المذكورة تخضع بكيفية تلقائية لمراقبة المفتشية العامة للمالية

إلى  154و 86المتعلق بمدونة المحاكم المالية وIسيما منه المادتين  62.99 القانون رقم
  .مراقبة المجلس ا�على للحسابات والمجالس الجھوية للحسابات

ل وتھدف ھذه المراقبة طبقا لuحكام المذكورة إلى التأكد من أن استخدام ا�موا
  .العمومية التي تلقتھا الجمعية يطابق ا�ھداف المحددة من قبلھا

أجنبية ويجب التذكير أيضا إلى أنه يتعين على الجمعيات التي تتلقى مساعدات 
ثCثين يوما كاملة ابتداء من ل أجل القيام بتصريح بذلك لدى ا�مانة العامة للحكومة داخ

مكرر من الظھير  32ل وذلك تطبيقا �حكام الفص، تاريخ تلقي المساعدات المذكورة
  .الشريف المشار إليه

من إما بمبادرة منھم أو بطلب ، الذين يعاينونل وعليه فإنه يتعين على السادة العما
عدم احترام جمعية معترف لھا بصفة المنفعة العامة �حد ، ا�مين العام للحكومة

ل فإنه يتعين عليه توجيه إعذار إلى الجمعية المعنية من أج، اIلتزامات السالفة الذكر
مطالبتھا بتسوية وضعيتھا وتنفيذ اIلتزامات المذكورة مع إعطائھا أجC أقصاه ثCثة 

  .أشھر
يتعين على ھذا ا�خير أن ل، ية المعنية =عذار السيد العاموإذا لم تستجب الجمع

يرفع تقريرا إلى ا�مين العام للحكومة الذي يقوم بدوره بعرض القضية على السيد 
في الموضوع بما في ذلك إمكانية سحب اIعتراف  Iتخاذ القرار المناسبل الوزير ا�و

  .بصفة المنفعة العامة
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القيام بتقييم لوضعية ل من أج، وأنتھز مناسبة ھذه التعديCت التي تم إدخالھا
أحيطكم علما أني ، ولھذه الغاية .الجمعيات التي سبق اIعتراف لھا بصفة المنفعة العامة

ل لدى العام، اليةسأبعث مراسلة إلى ھذه الجمعيات قصد دعوتھا إلى إيداع الوثائق الت
  :بحكم مقر الجمعية، المختص
  ؛نسخة محينة من النظام ا�ساسي للجمعية  -1
قائمة أعضاء مكتب الجمعية والجھاز المكلف بإدارتھا طبقا �حكام نظامھا   -2

  ؛ا�ساسي
  ؛قائمة أعضاء الجمعية الذين أدوا واجبات اشتراكھم  -3
4- Cثة ا�خيرل حصيلة أنشطة الجمعية خCث السنوات الثC؛ةالث  
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، ونتائجھا، ووضعيتھا المالية، القوائم التركيبية المتعلقة بممتلكات الجمعية  -5
المنشور ضمن المحور الثالث الخاص  اوفق ما تمت ا=شارة إليه في ھذ

  ؛باIلتزامات القانونية والمالية للجمعيات المعترف لھا بصفة المنفعة العامة
  .البرنامج التوقعي للجمعية ومصادر تمويله  -6

أقصاه ل في أج، المعنيين با�مرل ين أن تودع ھذه الوثائق لدى السادة العماويتع
حتى أتمكن من التأكد ، مشفوعة بمCحظاتھم، وموافاتي بھا من قبلھم .2005نوفمبر 30

وطبقا ل، من كون ھذه الجمعيات مسيرة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بھا العم
  .�نظمتھا ا�ساسية

على نشر ھذه ل عماIت وأقاليم المملكة العمل وعما فالمرجو من السادة وIة
وذلك ، الدورية على أوسع نطاق لدى المصالح المختصة والسھر على حسن تطبيقھا

ل اsجال بصفة المنفعة العامة داخاف عترIاحتى تتمكن مصالحي عن دراسة طلبات 
  .لفي ھذا المجال المنصوص عليھا في التشريع الجاري به العم

 
  ا�مين العام للحكومة

  عبد الصادق الربيع: إمضاء
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  .العمومي ا=حسان التماس طلبات في البت ومسطرة شروط:א ��Qع�

��1م��3م��L�8د����@��א��Kم �
 12(1391شعبان من 21بتاريخ  004.71رقم  القانون �حكام طبقا ،وبعد

 بالجريدة نشر أنه علما أحيطكم أن يشرفني ،وميالعم ا=حسان بالتماس المتعلق )1971أكتوبر
رقم  المرسوم )2005غشت فاتح(1426الثانية  جمادى من 25بتاريخ  5339عدد  الرسمية

 القانون أحكام لتطبيق )2005يناير 10(1425ذي القعدة  من 28في  الصادر 2.04.970
  .العمومي ا=حسان طلبات في البت ومسطرة لشروط الذكر والمحدد السالف

 بالتماس يراد ،الذكر السالف القانون بمقتضى ،أنه أذكركم أن الصدد ھذا في أود
 منتوجات أو أشياء أو لأموا على لالحصو قصد العموم إلى يوجه طلب لك ا=حسان العمومي

 الحفCت وتنظيم الشارات وبيع واIكتتابات لا�موا وجمع اIلتماس طريق وIسيما عن
  .الموسيقية والحفCت والفرجات الخيرية والتظاھرات والسھرات الراقصة

في  العمومي ا=حسان التماس عن ا=عCن أو إنجاز أو تنظيم يجوز I فإنه ،وھكذا
 من وجه وبأي شخص أي بواسطة ا�فراد لبمناز أو العمومية ا�ماكن أو العام الطريق

Iللحكومة العام ا�مين من برخصة ا�وجه إ.  
  :المذكورة الرخصة طلب من يعفى أنه غير

من  9ل للفص طبقا الوطني التعاون به يقوم الذي العمومي ا=حسان التماس عمليات - 1
 )1957ل أبري 27( 1376رمضان  من 26في  الصادر 1.57.099رقم  الشريف الظھير

  ؛الوطني بإحداث التعاون
  .وعرفية تقليدية طرق بواسطة لا�موا وجمع التماس عمليات - 2

 وتتميم بتغيير القاضي 29-04رقم  القانون صدور انتظار وفي أخرى جھة ومن
أكتوبر  2( 1405محرم  6بتاريخ  1.84.150رقم  قانون بمثابة المعتبر الظھير الشريف

 حاليا والمعروض 154فيھا ا=سCمي الدين شعائر =قامة با�ماكن المخصصة المتعلق )1984

                                                           

 .1105ص ) 2007أبريل  2( 1428ربيع ا�ول  13بتاريخ  5513عدد  نشر بالجريدة الرسمية - 154
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 لأج من ل�مواا جمع منھا المراد العمومي ا=حسان التماسات تخضع ،نظر البرلمان على
 العام لuمين مسبق لترخيص ،ا=سCمية الشعائر =قامة المخصصة وترميم ا�ماكن بناء

 طبقا وذلك ،ا=سCمية والشؤون ا�وقاف ووزارة با�مر المعني لالعام بعد استشارة للحكومة
  .المنشور ھذا في عليھا للمسطرة المنصوص

1� J� J� J� J������G	א�ZQو��G	א�ZQو��G	א�ZQو��G	א�ZQ8/�����و�Jد�Kא��Lא�	�4אC�F�	8/�وא�Jد�Kא��Lא�	�4אC�F�	8/�وא�Jد�Kא��Lא�	�4אC�F�	8/�وא�Jد�Kא��Lא�	�4אC�F�	وאWWWW����� �� �� �� �
التماس  في ترغب ،بالمغرب مقرھا يوجد قانونية بصفة مؤسسة جمعية لك على يجب

 الغرض لھذا رسمية بصفة قبلھا من المفوض ممثلھا طريق عن تضع أن العمومي ا=حسان
 تنظيم لقب لا�ق على يوما عشر خمسة ل،وص لمقاب بذلك رخصة على لطلبا للحصو

  :ةالتالي المسطرة وفق وذلك إقامتھا التظاھرة المزمع

سواء  محلي طابع لھا كان إذا بھا التظاھرة ستنظم التي أو ا=قليم العمالة لعام لدى •
  ؛  ا=قليم أو العمالة صعيد على
  ؛المعنية الجھة في إقليم أو عمالة من أكثر اIلتماس يھم عندما الجھة والي لدى

  .وطني طابع لھا التظاھرة كانت إذا للحكومة العام ا�مين لدى •
ل لuموا المخصص والغرض التظاھرة يحدد طبيعة أن يجب الذي ،الطلب ھذا يبعث

المعني  لالعام أو الجھة والي طريق عن ،إجراءھا ومكان التظاھرة وتاريخ جمعھا المراد
 تجديد آخر لبوص ومرفقا ،الموضوع في برأيه مشفوعا للحكومة العام ا�مين إلى با�مر

 ا�شخاص وصفة وھوية، التظاھرة رنامجوب ،المالية بياناتھا من ونسخة ،لمكتب الجمعية
  .لا�موا بجمع الذاتيين المكلفين
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  :مسطرة دراسة الطلب -1 -2

 أن )لالعام أو الوالي(العمومي  ا=حسان التماس طلب تسلمت التي السلطة على يجب
  .للحكومة العام إلى ا�مين ترسله

 من تتألف لجنة أنظار على بعرضه ،بالطلب توصله جردبم للحكومة العام ا�مين يقوم
  .فيه الرأي إبداء قصد لواIتصا والصحة والداخلية بالمالية المكلفة الحكومية ممثلي السلطات

 من صريح رأي إبداء دون إرساله تم طلب لك أن إلى ،السياق ھذا في ا=شارة وتجدر
  .الذكر السالفة الوزارية اللجنةل قب من هدراست سيتعذر ،المختصة المحلية ا=دارية السلطةل قب

  :منح الرخصة -2-2
 العام ا�مين يقرر ،رأيھا على وبناء ،أعCه المذكورة اللجنة لدن من الطلب دراسة بعد

 إلى القرار ھذا لويرس .منحھا عدم أو العمومي ا=حسان التماس رخصة للحكومة منح
 إما ،الحالة حسب ،أيضا ليرس كما ل،Iتصاوا والمالية بالداخلية الحكومية المكلفة السلطات

 المعني لالعام أو الوالي إلى أو العمومي ا=حسان التماس قدم طلب الذي الشخص إلى مباشرة
  .بذلك المعنية با�مر الجمعية يبلغ الذي با�مر
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 3بتاريخ  1.58.376رقم  الشريف الظھير من التاسع لالفص من لتاسعةللفقرة ا تطبيقا

رقم  بالقانون خصوصا ،وتتميمه تغييره تم كما )1958نونبر 15( 1378ا�ولى  جمادى
 ( 1423ا�ولى  جمادى 12بتاريخ  1.02.206رقم  الشريف الظھير بتنفيذه الصادر 75.00

 على بناء تقوم أن العامة المنفعة بصفة لھا المعترف للجمعيات يمكن ) 2002يوليوز  23
 على لالحصو دون ،تلقائية بصفة ،السنة في واحدة مرة ،الصفة بھذه لھا اIعترافمرسوم 

 بتصريح تقوم أن الجمعيات ھذه على يجب أنه إI ،العمومي ا=حسان بالتماس ترخيص مسبق
 تاريخ بيان مع ومةللحك العام ا�مين إلى التظاھرة إجراء موعد من يوما خمسة عشر لقب

 وا�غراض العملية ھذه من تحصيلھا الممكن التقديرية لالمداخي حجم وكذا، إجرائھا ومكان
  .لھا المخصصة

المنفعة  بصفة لھا اIعتراف سبق التي الجمعيات بين من جمعية أي أن ،خاف وغير
ھذه  خولھا لذيا المرسومل تعدي تطلب أن بعد إI المقتضى ھذا من اIستفادة يمكنھا I ،العامة
العمومي  ا=حسان بالتماس للقيام لھا التلقائي الترخيص مبدإ على التنصيص لأج من ،الصفة

  .عليه لالتعدي لإدخا بعد الرسمية بالجريدة المرسوم ھذا ونشر ،سنة لك مرة
العمومي  ا=حسان Iلتماس إعCن لك أن إلى لوالعما الوIة السادة انتباه أثير أن وأود

  .للحكومة العام ا�مين رخصة وتاريخ رقم إلى لزاما يشير أن يجب ،بيعتهط كانت كيفما
للحكومة  العام ا�مين إلى تبعث أن المعنية الجمعيات على يجب أنه إلى ا=شارة وتجدر

ا=حسان  التماس لعملية المخصصة المدة انتھاء تاريخ من يبتدئ شھرا يتعدى I لأج لداخ
عليھا  لالمحص للمداخيل ببيان مرفقا العملية فيھا رتج التي الظروف لحو تقريرا ،العمومي

  .لذلك المثبتة المحاسبية والوثائق ومآلھا
رقم  القانون من لا�و لللفص مخالفة لك بأن التذكير ا�ھمية من يبدو ا=طار ھذا وفي

 العمومي التماس ا=حسان عمليات من بعملية القيام لخC من ،أعCه إليه المشار 004.71
 في عليھا المنصوص العقوبة إلى مرتكبيھا ستعرض ،مسبق ترخيص على لدون الحصو

 للعمليات المنظمين المسيرين طرف من ارتكبت سواء القانون نفس من الخامسل الفص
 مرخص غير إعCنات بنشر قاموا إذا ما حالة في المجCت أو الجرائد أو مديري المذكورة

  .لھا
ھذه  مضمون نشر على لالعم المملكة اليموأق عماIت لوعما وIة السادة من فالمرجو

  .تطبيقھا حسن على والسھر المختصة المصالح لدى نطاق أوسع على الدورية
 

  ا�مين العام للحكومة  
 .عبد الصادق الربيع: ا=مضاء
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عمليات التماس ا=حسان العمومي دون الحصول المسبق على ترخيص من : الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع

  ا�مانة العامة للحكومة
 1426من جمادى الثانية  26بتاريخ  2/2005منشور ا�مين العام للحكومة رقم  :المرجــعالمرجــعالمرجــعالمرجــع

  ).2005أغسطس  2(

��3م��L�8د����@��א��Kم��1م �
ه أعCه، بشأن تحديد شروط ومسطرة البت في إلحاقا بالمنشور المشار إلي، وبعد

طلبات ا=حسان العمومي، يشرفنا أن ننھي إلى علمكم، أنه لوحظ خCل اsونة ا�خيرة 
أن عددا من الجمعيات تلجأ إلى جمع تبرعات عينية أو نقدية أو ھما معا عن طريق 

ومية أو التماس ا=حسان العمومي، وذلك باستعمال وسائل مختلفة، وفي أماكن عم
خاصة، بھدف تقديم المعونة والمساعدة لبعض المرضى أو ذوي اIحتياجات الخاصة، 
أو ا�شخاص الموجودين في وضعية صعبة، أو من أجل جمع ا�موال الCزمة =قامة 
بعض المشاريع الخيرية أو اIجتماعية دون الحصول مسبقا على ترخيص من ا�مانة 

 12( 1391من شعبان  21بتاريخ  004.71قانون رقم العامة للحكومة طبقا �حكام ال
 2.04.970المتعلق بالتماس ا=حسان العمومي ومرسومه التطبيقي رقم  )1971أكتوبر 

  ).2005يناير  10( 1425من ذي القعدة  28الصادر في 
ويCحظ أن ا�مر نفسه ينطبق على عدد من الجمعيات والمؤسسات التي تنظم بين 

مCت تضامنية من أجل جمع مساعدات أو تبرعات، لفائدة ضحايا الفينة وا�خرى، ح
  .الحروب والكوارث الطبيعية

وإذا كانت ا�ھداف التي ترمي إليھا الجمعيات المذكورة أھدافا إنسانية نبيلة 
ومشروعة، فإن ذلك I يعفيھا من اIلتزام بالضوابط القانونية المعمول بھا، والتقيد بمبدإ 

عملية Iلتماس ا=حسان  سبق على الترخيص من أجل القيام بأيضرورة الحصول الم
العمومي كيفما كانت طبيعتھا ومھما كانت ا�ھداف المتوخاة منھا، وذلك تحت طائلة 

  .اتخاذ التدابير القانونية والقضائية المنصوص عليھا في التشريع الجاري به العمل

�א <-8!���א � �

���?�	��א	'��@��Aא� �
� J���א��'!�&-&%��!C�*D	א�E/ وא�� J� �

�2010&�	!�����14في���������Wא	-�8ط �

������7��a����� :1/2010  
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تعتزم تنظيم أو إنجاز أو ومن أجل ذلك، يتعين عليكم إثارة انتباه كل جمعية 
ا=عCن عن التماس ا=حسان العمومي �ي ھدف من ا�ھداف السالفة الذكر، إلى 
ضرورة تقديم طلب في الموضوع قصد الحصول مسبقا على ترخيص من ا�مانة 

 2.04.970العامة للحكومة طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليھا في المرسوم رقم 
  :لتي يمكن تقديمھا كما يليالمشار إليه أعCه، وا

��ن�א	'���[�وא	��4C�Fא	�א��LאKد��W�W�W�W�/8�J"و�"و�"و�"و��K)��س�א	א���bאع�%&
�/8�Jد�Kא��Lא�	�4אC�F�	'���[�وא	ن�א���K)��س�א	א���bאع�%&
�/8�Jد�Kא��Lא�	�4אC�F�	'���[�وא	ن�א���K)��س�א	א���bאع�%&
�/8�Jد�Kא��Lא�	�4אC�F�	'���[�وא	ن�א���K)��س�א	א���bאع�%&
KKKK� �� �� �� �
إن كل جمعية مؤسسة بصفة  قانونية يوجد مقرھا بالمغرب، ترغب في التماس 

بصفة رسمية  ھالبا=حسان العمومي، يجب أن تودع عن طريق ممثلھا المفوض من ق
على  على رخصة بذلك مقابل وصل، خمسة عشر يومالھذا الغرض، طلبا للحصول 

قبل انطCق عملية جمع التبرعات أو تنظيم التظاھرة المزمع إقامتھا، وذلك وفق  ا�قل
  :المسطرة التالية

• cوAא� لدى عامل العمالة أو ا=قليم إذا كانت التظاھرة أو عملية جمع : א�5	

 ؛ الة أو ا=قليمالتبرعات ستنظم على صعيد النفوذ الترابي للعم
• !@�N	א�حسان العمومي أكثر لدى والي الجھة عندما تھم عملية التماس ا=: א�5	

 ؛ إقليم في الجھة المعنيةمن عمالة أو 
• N	�N	א� لدى ا�مين العام للحكومة إذا كانت التظاھرة أو عملية جمع : א�5	

 التبرعات لھا طابع وطني؛

مانة العامة للحكومة عن طريق والي الجھة أو ويتعين أن يبعث ھذا الطلب إلى ا�
  .العامل المعني با�مر مشفوعا برأيه في الموضوع في الحالتين ا�ولى والثانية

وفي جميع الحاIت، يجب أن يكون الطلب مرفقا بوصل آخر تجديد لمكتب 
ن الجمعية، وبنسخة من بياناتھا المالية، وطبيعة التظاھرة وبرنامجھا وتاريخھا ومكا

وھوية وصفة ا�شخاص الذاتيين المكلفين بجمع ا�موال، والغرض  إجرائھا،
  .المخصص لھا، ومراجع الحساب البنكي الذي ستودع فيه

�!@�F�!@�F�!@�F�!@�F�W�W�W�W���و��]�א	-$;G	א��G-��د�א1����و��]�א	-$;G	א��G-��د�א1����و��]�א	-$;G	א��G-��د�א1����و��]�א	-$;G	א��G-��د�א1�KKKK� �� �� �� �
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يجب على السلطة ا=دارية المحلية التي تسلمت الطلب أن ترسله إلى ا�مانة العامة 
للحكومة مصحوبا برأيھا في الموضوع بكيفية عاجلة، حتى تتمكن اللجنة الوزارية 

إبداء رأيھا في الوقت خيص بالتماس ا=حسان العمومي من المكلفة بدراسة طلبات التر
  .المشار إليه أعCه 2.04.970المناسب، طبقا �حكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 

رساله دون إبداء رأي صريح من قبل السلطة وجدير بالذكر أن كل طلب تم إ
  .ا=دارية المحلية المختصة، ستتعذر دراسته من قبل اللجنة الوزارية السالفة الذكر
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استنادا إلى الوثائق المدلى بھا، وفي ضوء الرأي الذي تبديه السلطة ا=دارية 
لرخصة المطلوبة المحلية واللجنة الوزارية المذكورة، يقرر ا�مين العام للحكومة منح ا

  .أو عدم منحھا حسب كل حالة
ويبلغ قرار الترخيص الممنوح مباشرة إلى الشخص الذي قدم طلب التماس 

  .ا=حسان العمومي باسم الجمعية المعنية أو إلى الوالي أو العامل المختص، قصد التبليغ

�N	�F�N	�F�N	�F�N	�F�W�W�W�W	א	א	א	א�ZX�6%/8�]���'	ن�א���Kس�א��(�ZX�6%/8�]���'	ن�א���Kس�א��(�ZX�6%/8�]���'	ن�א���Kس�א��(�ZX�6%/8�]���'	ن�א���Kو��!�@)/�)��س�א"�%L����J��R	و��!�@)/�"��אل�"�%L����J��R	و��!�@)/�"��אل�"�%L����J��R	و��!�@)/�"��אل�"�%L����J��R	אل���"KKKK� �� �� �� �
 21الصادر بتاريخ  004.71تجدر ا=شارة إلى أنه استثناء من أحكام القانون رقم 

المتعلق بالتماس ا=حسان العمومي، فإن كل عملية ) 1971أكتوبر  12( 1391شعبان 
لجمع ا�موال لبناء المساجد أو صيانتھا، كلما تعلقت أعمال الصيانة بأشغال كبرى، 

ب الجCلة على العمالة أو ا=قليم الذي يوجد تخضع لترخيص مسبق يمنحه عامل صاح
به العقار المخصص =قامة المسجد أو صيانته، وذلك بعد استطCع رأي وزارة 

مكرر من الظھير الشريف  4ا�وقاف والشؤون ا=سCمية، تطبيقا �حكام الفصل 
) 1984أكتوبر  2( 1405محرم  6الصادر في  1.84.150المعتبر بمثابة قانون رقم 

  .لمتعلق با�ماكن المخصصة =قامة شعائر الدين ا=سCمي فيھا، كما تم تغييره وتتميمها
ويجب أن تودع ا�موال التي تم جمعھا لھذا الغرض لزوما في حساب بنكي باسم 

  .الجمعية المرخص لھا بذلك
والجدير بالذكر أنه في حالة عدم احترام المقتضيات المذكورة، فإن ا�موال التي 

جمعھا تحجز طبقا للقانون، أيا كان حائزھا، وذلك بطلب من العامل بناء على أمر سيتم 
يصدره رئيس المحكمة اIبتدائية بصفته قاضيا للمستعجCت، فضC عن ما يمكن أن 
تقضي به المحكمة من عقوبة مالية في حق المخالفين، سواء تعلق ا�مر بالمسيرين 

ومي دون ترخيص أو مديري الجرائد أو المنظمين لعملية التماس ا=حسان العم
المجCت في حالة ما إذا قاموا بنشر إعCنات غير مرخص بھا، عCوة على ما يمكن أن 
تقضي به المحكمة من مصادرة لuموال المحجوزة طبقا لما ھو منصوص عليه في 

  .القانون
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طبقا لuحكام التشريعية الجاري بھا العمل، وIسيما الفصل التاسع من الظھير 

المتعلق ) 1958نونبر  15( 1378جمادى ا�ولى  3بتاريخ  1.58.376الشريف رقم 
بحق تأسي الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه، فإن كل جمعية متمتعة بصفة المنفعة 

فة تلقائية بالتماس ا=حسان العمومي مرة واحدة في السنة العامة يمكن لھا أن تقوم بص
دول الحصول مسبقا على الترخيص المطلوب، شريطة أن ينص مرسوم اIعتراف لھا 
بصفة المنفعة العامة على ذلك، وأن تصرح إلى ا�مين العام للحكومة بعملية التماس 

ا�قل قبل الموعد المحدد  يوما علىا=حسان العمومي التي تعتزم القيام بھا خمسة عشر 
لھذه العملية، مع بيان تاريخ ومكان إجرائھا، وكذا حجم المداخيل النقدية الممكن 

  .تحصيلھا وا�غراض المخصصة لھا



 مركز الدراسات واألبحاث الجنائية    120120120120

����$����$����$����$�W�W�W�Wd!$7	א���b�E��J�:�Kא�����d!$7	א���b�E��J�:�Kא�����d!$7	א���b�E��J�:�Kא�����d!$7	א���b�E��J�:�Kא�����KKKK� �� �� �� �
المشار إليھا أعCه، فإن  004.71تطبيقا �حكام الفصل الثاني من القانون رقم 

اس ا=حسان العمومي معفاة من الحصول مسبقا على ترخيص من بعض عمليات التم
  .أجل القيام بھا

  :ويتعلق ا�مر طبقا لuحكام المذكورة بالعمليات التالية
عمليات التماس ا=حسان العمومي التي تقوم بھا مؤسسة التعاون الوطني طبقا  -1

من رمضان  26الصادر في  1.57.099من الظھير الشريف رقم  9للفصل 
 .بإحداث التعاون الوطني كما تم تغييره وتتميمه) 1957أبريل  27( 1376

 .عمليات التماس وجمع ا�موال بواسطة طرق تقليدية وعرفية -2
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بناء على المعطيات السابقة، وتوخيا للشفافية وتحقيقا لuھداف المتوخاة من 

لعمومي، فإنه يتعين على كل جمعية من الجمعيات التي عمليات التماس ا=حسان ا
استفادت من الترخيص للقيام بجمع تبرعات أو تنظيم تظاھرة من أجل التماس ا=حسان 

، مباشرة أو عن طريق السلطة ا=دارية العمومي، أن تبعث إلى ا�مين العام للحكومة
تي نظمتھا، مرفقا ببيان المحلية، تقريرا مفصC حول حصيلة العملية أو التظاھرة ال
  .للمداخيل المحصل عليھا ومآلھا والوثائق المحاسبية المثبتة لذلك

وإذ نھيب بجميع السادة وIة وعمال عماIت المملكة بضرورة الحرص على نشر 
مضمون ھذا المنشور على أوسع نطاق والحرص على التقيد به والسھر على حسن 

حسان العمومي ا�ھداف المتوخاة منھا في إطار تطبيقه، حتى تحقق عمليات التماس ا=
اIحترام التام للقانون واIلتزام بالضوابط والمساطر المعمول بھا في ھذا الصدد، 
وإخبارنا بكل حالة يتم اللجوء فيھا إلى التماس ا=حسان العمومي دون الحصول المسبق 

  .Cزمةعلى الترخيص المطلوب، وذلك حتى نتمكن من اتخاذ ا=جراءات ال
  

  ا�مين العام للحكومة  وزير الداخلية
  إدريس الضحاك  الطيب الشرقاوي

  


