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نـصـوص عـامــة

مرسوم رقم 2.08.372 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008)
فوض القضائي بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة ا

ــــــــــــــــــــ
الوزير األول

 بناء على الدستور والسيما الفصل 63 منه ;
ـفوض القضائي الصادر  وعلى القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة ا
بـتنفـيذه الظـهيـــر الشـريف رقـم 1.06.23 بتـاريخ 15 مـن محـرم 1427

واد 6 و9 و28 و56 منه ; ( 14 فبراير 2006) والسيما ا
نعقد في 20 من شوال 1429 شروع في اجمللس الوزاري ا  وبعد دراسة ا

(20 أكتوبر 2008)
رسـم مـا يلـي :

الباب األول
باراة والتكوين واختبار نهايته. كيفية إجراء ا

باراة : I. ـ كيفية إجراء ا
ـادة 1 ا

تـبارى علـيهـا بدائرة كـل محكـمة ابـتدائيـة بقرار كـاتب ا  يحـدد عدد ا
لوزير العدل.

ـادة 2 ا
باراة على اختبارين كتابي وشفوي. تشتمل ا

يشتمل االختبار الكتابي على :
عامل  2 ; ـ موضوع يتعلق بقانون االلتزامات والعقود مدته ساعتان 

عامل 2 ; دنية مدته ساعتان  سطرة ا ـ موضوع يتعلق بقانون ا
يشتمل االختبار الشفوي على :

عامل 1 ; ـ عرض يتعلق بالتنظيم القضائي مدة تهييئه عشرون دقيقة 
فـوض القضائيـ مدة تهييئه هنة ا ـنظم  ـ عرض يتـعلق بالقانون ا

عامل 1. عشرون دقيقة 
ادة 3 ا

تقيم كل مادة بدرجات تتراوح ب 0 و 20.
ال يعـتبر ناجـحا في االختبـار الكتابي من لم يـحصل في كل مادة على

عدد من النقط ال يقل عن 10.
ال يعـتبر في التـرتيب النهائــي من لم يحصـل على مـجـموع من النقـط

ال يقل عن 60.
تبارى عليها حسب االستحقاق. كاتب ا يرتب الناجحون لشغل ا

ـتـرشــحـون في الــنـقط احملــصل عـلـيــهـا  الــلـجـوء إلى إذا تـســاوى ا
القرعة عند االقتضاء.

ـادة 4 ا
باراة بقرار لوزير العدل. حتدد كيفية تنظيم ا

II. ـ التكـويـن :
ـادة 5 ا

ـعـهـد ـتـدرب فـتـرة الــتـكـوين الـتي حتـدد في ســتـة أشـهـر بـا يـقـضي ا
دنية. العالي للقضاء وبتنسيق مع مديرية الشؤون ا

تشتمل هذه الفترة على : 
ـعهد الـعالي لـلقـضاء مدته أ) طور لـلدراسـات واألشغـال التطـبيـقيـة با
زاولة مـهنة مفوض قضائي بواسطة تعليم ثالثة أشهر يرمي إلى تأهيله 
تـعلقة بتـنظيم مهنة ـقتضيات الـقانونية ا خاص يـشمل على اخلصوص ا
تـعـلقـة بـالتـبلـيغ وبـإجراءات ـسطـريـة ا ـفوضـ الـقضـائـي والـقواعـد ا ا
تنـفيـذ األوامر واألحـكام والـقرارات وكل الـعقـود والسـندات الـتي لهـا قوة

تنفيذية وكذا مختلف اإلجراءات القضائية األخرى ;
ب) تدريب مدته ثالثة أشهر بكتابة ضبط احملاكم االبتدائية والتجارية
ـكاتب مفـوض قضـائي واإلداريـة وكتـابة ضبط مـحاكم االستـئناف و
حتدد بـاقـتراح مـن رئيس الـهـيئـة الـوطنـيـة للـمـفوضـ الـقضـائـي أو من

ينوب عنه.
ال تصرف للمتدرب أي أجرة خالل فترة التكوين.

عهد العالي للقضاء طيلة فترة التكوين يجرى التكوين حتت إشراف ا
تدرب في محكمة وكذا حتت مراقبة الوكيل العام لـلملك خالل مدة مقام ا

أو لدى مفوض قضائي.
ـادة 6 ا

  يـجب أن يـسـتـغـرق الـتـكـوين لـدى  كـتـابـة ضـبـط احملـكـمـة أو لـدى مـفوض
ستخدم وظف اإلداري أو ا ـفروضة على ا قضائي ساعات العمل العادية ا

كن أن ينقطع إال ألسباب مقبولة. التابع للمفوض القضائي وال 
III. ـ اختبـار نهايـة التكويـن :

ـادة 7 ا
يشتمل اختبار نهاية التكوين على اختبارين كتابي وشفوي.

يشتمل االختبار الكتابي على :
عامل 2. دنية مدته ساعتان  سطرة ا ـ موضوع في قانون ا

ـ حتــريـر ثالثــة مـشـاريـع مـحـررات تــتـعــلق بـاإلجــراءات أمـام احملـاكم
عامل 2. مارسة وسيلة من وسائل التنفيذ مدته ساعتان  و

يشتمل االختبار الشفوي على :
فـوضـ القـضـائيـ مـدة تهـيـيئه ـ عـرض قـانـوني له عالقة بـأعـمـال ا

عامل 1 ; عشرون دقيقة 
عامل 1. علوميات  ـ عرض يتعلق با
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الباب الثالـث
التعويضـات واألجــور

ـادة 14 ا
ــالـيــة الـتــعـويض الـذي يــحـدد بــقـرار مـشــتـرك لــوزيـر الــعـدل ووزيـر ا
ـيدان اجلنائي فوضون الـقضائـيون عن مزاولة مـهامهم في ا يـتقاضـاه ا
ـدنـيـة ـيـاديـن ا وتـعــريـفـة أجــورهم عن األعـمــال الـتي يـقــومـون بـهــا في ا

والتجارية واإلدارية.
الباب الرابع

الهيئة الوطنية للمفوض القضائي وأجهزتها
الفرع األول

الهيئة الوطنية للمفوض القضائي
ـادة 15 ا

تتولى الـهيئة الوطنيـة للمفوض الـقضائي التي تتـفرع عنها مجالس
هام التالية : جهوية على صعيد دوائر محاكم االستئناف ا

ــهـنــة واحلــرص عـلى تــثــبـيت ـ صـيــانــة مـبــاد وتــقـالــيـد وأعــراف ا
هـنـية ـفـوضـ القـضـائيـ بـواجبـاتـهم ا أخالقـياتـهـا وعلى تـقـيد ا

والسهر على حماية حقوقهم ;
فـوض القـضائي وجـهة إليـها ضد ا ـ إبـداء الرأي في الشـكايات ا
ـلك وكذا فـيـما يـعـرض علـيـها من ورفع تـقـرير بـشـأنهـا إلى وكـيل ا

طرف النيابة العامة من إخالالت منسوبة ألي مفوض قضائي ;
ـ تنسيق عمل اجملالس اجلهوية للمفوض القضائي ;

ـ وضع النظام الداخلي وتعديله ;
ـ حتديد مـبلغ اشتـراكات األعضـاء وكيـفية اسـتيفـائها والـقسط الذي

يخص اجملالس اجلهوية ;
فوض القضائي ; ـ إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة ا
دنية والتغطية الصحية ; سؤولية ا ـ إبرام عقود التأم على ا

ـ السـهـر عـلى تـنـظيم لـقـاءات ونـدوات عـلمـيـة من شـأنـهـا أن ترفع من
هنة ; مستوى األداء وأن تضمن تطوير وحتديث أساليب ا

ـادت ـنصـوص علـيـهمـا على الـتوالي في ا ـ طـبع السـجل والكـناش ا
ـشار إلـيه أعاله بعـد إذن وزير 25 و 29 من القـانون رقم 81.03 ا

العدل.
ادة 16 ا

هنة جتاه اإلدارة وتبدي تمثل الهيئة الوطنية للـمفوض القضائي ا
ـمارسـة الـعامـة لـلمـهـنة رأيـهـا فيـمـا يعـرض عـليـهـا من مسـائل تـتـعلق بـا

هنة. قترحات الكفيلة بتطوير ا وتقدم ا

ادة 8 ا
تقيم كل مادة بدرجات تتراوح ب 0 و 20.

ال يعـتبر أياً كـان في الترتيب الـنهائي إن لم يحصـل على معدل ال يقل
عن 60.

ادة 9 ا
حتدد كيفية تنظيم اختبار نهاية التكوين بقرار لوزير العدل.

ـادة 10 ا
باراة واختبار نهاية التكوين من : شرفة على ا تتركب اللجنة ا

دنية بصفته رئيسا ;  ـ مدير الشؤون ا
دير العام للمعهد العالي للقضاء ;  ـ ا

 ـ أربعة رؤساء أول حملاكم  استئناف ;
 ـ أربعة وكالء عام للملك لدى محاكم استئناف ; 

ـ رئـيس الـهيـئـة الـوطـنـيـة لـلـمـفوضـ الـقـضـائـيـ أو من يـنـتـدبه لـهذه
الغاية.

ـادة  11 ا
باراة واختبار نـهاية التكوين وكذا شرفـة على ا يع أعضـاء اللجنة ا

نواب لهم بقرار لوزير العدل.
الباب الثانـي

ادة 9 من القانون رقم 81.03 نصوص عليها في ا تكوين اللجنة ا
وطريقة عملـها

ـادة 12 ا
تتألف اللجنة من :

دنية بصفته رئيسا ; ـ مدير الشؤون ا
ـ رئيس أول حملكمة استئناف ;

ـ وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف ;
ـثـلـ اثـنـ لــلـمـفـوضـ الـقـضـائـيـ تـنـتــدبـهـمـا الـهـيـئـة الـوطـنـيـة ـ 

. للمفوض القضائي
ـادة 13 ا

صـلحة ذلك جتتـمع اللـجنة بـاستـدعاء من وزيـر العـدل كلمـا اقتـضت ا
للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها.

تـعـتبـر اجتـماعـات اللـجـنة صـحيـحة بـحضـور ثالثـة من أعضـائهـا على
ن فيهم الرئيس. األقل 

دنية. ديرية الشؤون ا يتولى مهام كتابة اللجنة موظف 
ترفع هذه اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل.
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ادة 23 ا
هنة بصفة ارس ا فوض القضائي الذي  ال يتمتع بصفة ناخب إال ا

فعلية وأدى ما عليه من واجبات االشتراك.
ادة 24 ا

ينـتـخب رئيس الـهـيئـة الـوطنـيـة للـمـفوضـ القـضـائيـ خالل الـنصف
ــبـاشـر الـثـانـي من شـهــر مـاي عن طــريق االقـتــراع الـفـردي الــسـري ا
وبـاألغلـبيـة النـسبـيـة لألعضـاء احلاضـرين عـلى أال يقل عـددهم عن نصف
أعضـاء اجلمعيـة العامة وفي حـالة عدم اكتـمال النصـاب يؤجل االجتماع
ـدة شـهـر وفي هذه احلـالـة يـتم االنـتـخـاب باألغـلـبـيـة النـسـبـيـة لألعـضاء

احلاضرين.
فـوض الـقـضـائي األقدم يـرجح في االنـتـخـاب عنـد تـعـادل األصـوات ا

هنة. ارسة في ا
ادة 25 ا

تـرشح لـرئاسـة الـهيـئـة الوطـنـية لـلمـفـوض الـقـضائـي يـشتـرط في ا
الشروط التالية :

 ـ أن تكون له صفة ناخب ;
مارسة على األقل ;  ـ أن تكون له أقدمية عشر سنوات من ا

 ـ أن ال يـكـون قد صـدرت في حـقه عـقـوبـة تأديـبـيـة بـاسـتثـنـاء عـقـوبة
اإلنذار ;

- أن ال يـكـون مـحـكــومـا عـلـيه أو مـتــابـعـا في قـضـيــة تـمس بـالـشـرف
روءة. وا

ادة 26 ا
دة ثالث سنوات ينـتخب رئيس الهـيئة الوطنـية للمفـوض القضائـي 

قابلة للتجديد مرة واحدة.
ـكن إعادة انـتخـاب رئيس الـهيئـة الوطـنيـة للـمفـوض الـقضـائي ال 
الذي استمرت مهمته فترتـ متواليت إال بعد انصرام مدة ثالث سنوات

كاملة على آخر فترة.
ادة 27 ا

ـكتب الـتنـفيـذي للـهيئـة الوطـنيـة للـمفـوض الـقضـائي خالل يـصدر ا
الـنصف األول مـن شهـر مـارس من السـنـة التي جتـرى فـيهـا االنـتخـابات
ـتـوفـرين عـلى الـشـروط ـفـوضـ الـقـضـائـيـ ا مـقـررا بـتـحـديـد أسـمـاء ا
ـقـار اجملالـس اجلهـويـة لـلمـفـوضـ القـضـائـي ـطـلـوبة قـانـونـا ويعـلق  ا

ذكور. داخل األجل ا
ـكـتب الـتـنـفـيذي يـحق لـكل مـفوض قـضـائي لم يـرد اسـمه في مـقـرر ا
الـطـعن فـيه أمـام احملــكـمـة اإلداريـة بـالـربـاط داخل أجل ثـمـانـيـة أيـام من
تاريخ الـتعـليق وتـبت فيه داخل أجل خـمسـة عشـر يوما مـن تاريخ إيداع

الطعن بكتابة ضبط احملكمة وذلك بحكم غير قابل ألي طعن.

ادة 17 ا
يـفرض لـفائـدة الهيـئة الـوطنـية لـلمـفوض الـقضـائيـ اشتـراك سنوي

إجباري يجب على كل مفوض قضائي أن يقوم بأدائه.
ادة 18 ا

ـوارد التي تتـكون مالية الـهيئـة الوطـنيـة للمـفـوض القضــائي من ا
نعها القانون والسيما : ال 

ـ واجبات االشتراك ;
ـ عائدات السجالت وكناش تواصيل األداء ;

طبوعات والكتب والدوريات. ـ عائدات ا
ادة 19 ا

يجوز للـهيئة الوطنية لـلمفوض القضـائي أن حتصل على مساعدات
ؤسسات العامة. نقدية أو عينية من الدولة وا

ـعـنـوي أي يـجـوز لـهـا كـذلك أن تـتـلـقى من األشـخـاص الـذاتـيـ أو ا
ـساس بـاسـتـقاللـها تبـرع عـلى أن ال يـكـون مـقيـدا بـأي شـرط من شـأنه ا

عمول بها. وكرامتها أو يخالف القوان واألنظمة ا
ادة 20 ا

ـالـيـة في جتـهـيـز الـهـيـئـة الـوطـنـيـة واجملـالس اجلـهـويـة ـوارد ا تـنـفق ا
للمـفوض الـقضـائي وتـسييـر شؤونهـا وما يتـعلق بإدارة مـقارها وأداء
أجور العامل بها والوفـاء بكل التزاماتها وحتمالتها وفي إنشاء وإدارة

مشاريع اجتماعية وتنظيم تظاهرات ثقافية.
الفرع الثاني

أجهزة الهيئة الوطنية للمفوض القضائي
ادة 21 ا

تـمارس الهيئـة الوطنية لـلمفوضـ القضائيـ اختصاصاتـها بواسطة
أجهزتها التالية :

ـ اجلمعية العامة ;
ـ رئيس الهيئة الوطنية للمفوض القضائي ;

كتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوض القضائي ; ـ ا
. ـ اجملالس اجلهوية للمفوض القضائي

ادة 22 ا
اجلمعية العامة هي أعلى جهاز يحدد التوجهات الكبرى للهيئة.

تـتكـون اجلـمـعيـة الـعـامة من رئـيس الـهـيـئة الـوطـنـية ورؤسـاء وأعـضاء
مكاتب اجملالس اجلهوية وهي أعلى سلطة تقريرية.

ملكة مرة كل جتتمع اجلمعية العامة بالرباط أو بأي مدينة من مدن ا
ثالث سـنــوات النـتـخـاب رئـيس الـهـيـئـة الـوطـنــيـة لـلـمـفـوضـ الـقـضـائـيـ
ـصـلـحـة إلى ذلك بـطـلب من الـرئـيس أو من ثـلـثي واسـتـثـنـاء كـلـمـا دعت ا

كتب التنفيذي. أعضاء ا
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ادة 32 ا
سـندة إلى كـتب الـتنـفـيذي بـاإلضافـة إلى االخـتصـاصـات ا ـارس ا
هـام اخملولـة إلى رئيس سـاس با رسـوم ودون ا قـتضى هـذا ا الهـيئـة 

هام التالية : الهيئة ا
ـ ينسق عمل اجملالس اجلهوية ويسهر على حسن سيرها ;

ـ يـتولى وضع الـنظام الـداخلي وتعـديله وفق ما يـتطلـبه تطبـيق قواعد
ـهـنة وتـقـاليـدهـا وأعرافـها مـع تبـليـغ نسـخة مـنه إلى وزارة الـعدل ا
وإلى الوكالء الـعـام لـلمـلك لدى مـحـاكم االستـئنـاف وإلى اجملالس

اجلهوية ;
ـ يـتخـذ التـدابيـر الالزمة بـصفـة مؤقـتة لـفتـرة ال تتـجاوز أربـعة أشـهر
عند تعذر جتديد مكتب أحـد اجملالس اجلهوية كليا أو جزئيا أو في
حالـة نـشوب خالف بـ أعـضائه أثـر عـلى حسن سـيـره وذلك ريثـما

شار إليه أعاله ; يتم جتديده بصفة قانونية خالل األجل ا
ـشار ـ يقـوم بـعـد إذن وزير الـعـدل بـطـبع وتوفـيـر الـسـجل والكـنـاش ا
ــرســوم وحتــديــد ثــمن بــيــعــهــمـا ــادة 15 من هــذا ا إلــيــهــمــا في ا
وتــوزيـعـهــمـا عــلى اجملـالـس اجلـهــويـة الـتـي تـضــعـهـمــا رهن إشـارة
ــكن لـوزارة الـعـدل ـنـاسب و ـفــوضـ الـقـضــائـيـ في الــوقت ا ا
ـذكور كلما ضمـانا حلسن سيـر اإلجراءات القضـائية سحب اإلذن ا

صلحة ذلك والقيام بطبع وتوزيع ما ذكر أعاله ; اقتضت ا
ـ يسهر عـلى كيفية استـيفاء واجب االشتراك السـنوي ويحدد القسط

الذي يخص اجملالس اجلهوية منها ;
هنة ; ـ يبرم عقود التأم واالحتياط االجتماعي أو التقاعد اخلاصة با
ـمارسـة الـعـامة ـ يـبدي رأيه فـيـمـا يـعرض عـلـيه من مـسـائل تتـعـلق بـا

زاولتها ; تعلقة  للمهنة ومشاريع القوان واألنظمة ا
ـ ينظم ندوات علمية للمتدرب ويقيم أياما دراسية عند االقتضاء.

ادة 33 ا
ـكتب الـتـنفـيـذي بدعـوة من رئـيسه مـرة كل ثالثـة أشهـر على يـجتـمع ا

األقل واستثناء كلما استلزم األمر ذلك.
ــكـتب الــتـنــفـيـذي الــدعـوة إلى عــقـد اجــتـمـاع ـكن لــثـلـثـي أعـضـاء ا

استثنائي للمكتب.
ادة 34 ا

كتب الـتنفيذي صـحيحة إذا حـضرها أعضاؤه وإذا تكـون مداوالت ا
لم يتوفر ذلك جاز للمكتب التداول إذا حضر أكثر من نصف أعضائه.

كتب التنفيذي غير علنية. تكون مداوالت ا
ــكـتب الــتـنــفـيــذي في مــحـضــر يـوقع عــلـيه جــمـيع تــســجل مـداوالت ا

األعضاء احلاضرين وفي حالة الرفض يشار إلى ذلك.

ـكـتب الـتنـفـيـذي لـلـهـيـئة الـوطـنـيـة لـلـمفـوضـ الـقـضـائـي تـوجه إلى ا
الـتـرشيـحـات لـرئاسـة الـهـيـئة الـوطـنـية داخـل أجل شهـر من تـاريخ تـعـليق

قرر. ا
ادة 28 ا

تبلغ محاضر انتـخاب رئيس الهيئة الوطنيـة للمفوض القضائي إلى
الـوكيل الـعام للـملك لدى مـحكـمة االستـئناف بـالرباط داخل أجل 15 يوما

والية لهذه االنتخابات. ا
ادة 29 ا

يـجـوز لــلـمـفـوض الـقــضـائي أن يـجـمـع بـ صـفـته كــمـفـوض قـضـائي
وصفـته كعـضو أو رئـيس لـلهـيئـة الوطـنيـة للـمـفوضـ القـضائـي وصـفته

كعضو أو رئيس للمجلس اجلهوي.
ـكن اجلـمع بـ رئـاسـة الـهـيـئـة الـوطـنـيـة لـلـمـفـوضـ الـقـضـائـي ال 

. ورئاسة اجمللس اجلهوي للمفوض القضائي
ادة 30 ا

ارس رئيس الهيئة الوطنية للمفوض القضائي جميع الصالحيات
قتضى سندة إليها  هام ا الالزمة لضمان حسن سير الهيئة والـقيام با

رسوم. هذا ا
دنية جتاه اإلدارة والغير. ثل الهيئة في احلياة ا

قدمة للهيئة. يقبل الهبات والوصايا واإلعانات ا
كـتب التنـفيذي يـحق له أن يفوض إلى  أحـد نوابه أو إلى أحد أعـضاء ا

ارسة بعض صالحياته.
يـبدي الـرأي داخل الـلجـان الـتي حتـدثهـا وزارة العـدل عـند الـنـظر في

هنة. كل ما يتعلق با
ادة 31 ا

كتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوض القضائي من رئيس يتكون ا
الهيئة الوطنية ورؤساء اجملالس اجلهوية.

كتب التنفيذي من : يتألف ا
ـ رئيس وهو رئيس الهيئة الوطنية للمفوض القضائي ;

ـ نائب للرئيس ;
ـ كاتب عام ;

ـ نائب له ;
ال ; ـ أم ا

ـ نائب له ;
ـ الباقي مستشارون.

ـكـتب الـتــنـفـيـذي بــواسـطـة االقـتـراع ـهـام بـ أعـضــاء ا يـتم تـوزيـع ا
باشر وباألغلبية النسبية. الفردي السري ا
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ادة 38 ا
ـنـطـقة ـفوض الـقـضـائي الـذي يـزاول مـهـامه  يـتـمـتع بـصـفـة نـاخب ا
اخـتــصـاص اجملــلس اجلـهــوي لـلــمـفــوضـ الــقـضــائـيــ بـاإلضــافـة إلى

ادة 23 أعاله. ذكورين في ا الشرط ا
ادة 39 ا

ترشح لعضوية مكتب اجمللس اجلهوي الشروط التالية : يشترط في ا
ـ أن تكون له صفة ناخب ;

هـنة مـا لم يتـعلق ارسـة ا ـ أن تكـون له أقدمـية خـمس سنـوات في 
نصب الرئيس الذي يشترط فيه أقدمية سبع سنوات ; األمر 

ـ أن ال يـكـون قـد صـدرت في حـقـه عـقـوبـة تـأديـبـيـة بــاسـتـثـنـاء عـقـوبـة
اإلنذار ;

ـ أن ال يـكــون مـحـكـومــا عـلـيه أو مــتـابـعـا في قــضـيـة تــمس بـالـشـرف
روءة. وا

ادة 40 ا
يـنتخب رئـيس وأعضاء مكـتب اجمللس اجلهـوي للمفـوض القـضائي
فـوضـ الـقضـائـي خالل الـنـصف األخـير من شـهـر مـارس من طـرف ا

نطقة اختصاص اجمللس اجلهوي. زاول مهامهم  ا
عبر تـرشح الذي حصل على أكـبر عدد من األصـوات ا يـعتبر فـائزا ا

عنها.
ادة 41 ا

يصدر مكتب اجمللس اجلهـوي خالل النصف األول من شهر يناير من
ـفـوض الـسـنة الـتـي جترى فـيـهـا االنـتـخـابـات مـقـررا بـتـحـديـد أسـمـاء ا
قـر اجمللس طـلوبـة قانونـا ويعـلق  تـوفرين عـلى الشـروط ا الـقضـائيـ ا

ذكور. اجلهوي داخل األجل ا
يـحق لـكل مـفـوض قـضـائي لـم يـرد اسـمه في مـقـرر اجملـلس اجلـهـوي
الطعن فـيه أمام احملكمة اإلدارية اخملـتصة جهويـا داخل أجل ثمانية أيام
من تـاريخ الــتـعـلــيق وتـبت داخل أجل 15 يـومــا من تـاريخ إيــداع الـطـعن

بكتابة ضبط احملكمة وذلك بحكم غير قابل ألي طعن.
توجه إلى مكـتب اجمللس اجلهوي التـرشيحات لرئاسـة وعضوية مكتب

قرر. اجمللس داخل أجل شهر من تاريخ تعليق ا
ادة 42 ا

يـنتخب رئـيس وأعضاء مكـتب اجمللس اجلهـوي للمفـوض القـضائي
دة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على األكثر.

تـبـلغ مـحـاضـر انـتـخـاب رئـيس وأعـضـاء مـكـتب اجملـلس اجلـهـوي إلى
الـوكـيل الـعــام لـلـمـلك لـدى مـحـكـمـة االسـتــئـنـاف الـواقع بـدائـرتـهـا مـكـتب
ــلك الــتــابـــعــ لــنــفس مــحــكــمــة اجملـــلس اجلــهــوي وإلى جــمــيـع وكالء ا
كـتب التـنفيـذي للـهيئـة الوطـنية لـلمـفوض الـقضـائي االسـتئنـاف وإلى ا

والية لهذه االنتخابات. داخل أجل 15 يوما ا

ادة 35 ا
ـفوض يضم اجمللس اجلـهوي لـلمفـوض القـضائـي وجوبـا جميع ا

زاول بدائرة محكمة االستئناف. القضائي ا
ـديــنــة الـتي تــوجــد بـهــا مــحـكــمـة يــكــون مـقــر كل مــجــلس جـهــوي بــا

االستئناف.
عنوية. يتمتع اجمللس اجلهوي بالشخصية ا

ادة 36 ا
ـهام يـزاول اجمللس اجلـهوي لـلمـفوضـ القـضائـي بـواسطـة مكـتبه ا

التالية :
ـكـتـب الـتـنـفــيـذي لـلــهـيـئـة الــوطـنـيـة ـ الـســهـر عـلى تــطـبـيق مــقـررات ا

للمفوض القضائي ;
ـهنـة وإحـالـتهـا إن اقـتضى ـشـاكل اجلـهويـة الـتي تعـتـرض ا ـ بـحث ا

كتب التنفيذي لتدارسها ; األمر على ا
ستوى اجلهوي ; هنة على ا ـ تأطير وتمثيل ا

ـلك لـديهـا عـند ـ إشـعـار رئـيس احملكـمـة االبتـدائـيـة اخملتص ووكـيل ا
هنية ; االقتضاء بكل إخالل بالواجبات ا

ـ إبـداء النـظـر فيـما يـعـرض علـيه من طـرف رئيس احملـكمـة االبـتدائـية
لك لديها من إخالالت مهنية منسوبة ألي مفوض اخملتص أو وكيل ا

قضائي ;
ـ تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية ;

تلكات اجمللس اجلهوي ; ـ إدارة 
فوض القضائي ; ـ إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة ا

ـ وضع النظام الداخلي وتعديله.
ادة 37 ا

يـتكـون مكـتب اجمللس اجلـهوي لـلمـفوضـ القـضائـي من رئـيس هذا
األخير بصفته رئيسا له باإلضافة إلى 8 أعضاء وهم:

ـ نائب للرئيس ;
ـ كاتب عام ;

ـ نائب له ;
ال ; ـ أم ا

ـ نائب له ;
ـ الباقي مستشارون.

هـام ب أعضاء مكتب اجمللس اجلـهوي بواسطة االقتراع يتم توزيع ا
باشر وباألغلبية النسبية. الفردي السري ا

ـسـجـلـ عـلى صـعـيد ـفـوضـ الـقضـائـيـ ا عـلى أنه إذا كـان عـدد ا
محكمة االستئناف يقل عن خمسـة وثالث مفوضا قضائيا فإنهم يلحقون

باجمللس اجلهوي ألقرب محكمة استئناف.
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الباب السادس
مقتضيات انتقالية

ادة 48 ا
حتدث وزارة العدل جلانـا على صعيد دوائر محـاكم االستئناف تتألف
حـكـمـة االستـئـناف كـل واحدة مـنـها مـن مسـتـشارين اثـنـ عـلى األقل 
ونائب للوكيل الـعام للملك لديها وستة مـفوض قضائي يتم اختيارهم
فوض الـقضائي بدائرة نـفس احملكمة على أن ال يكونوا من من ب ا
ـنصب رئـيس اجمللس اجلـهوي أو لعـضويـة مكـتبه يـعهد ـترشـح  ب ا
ــرسـوم إلــيـهــا في أجل أقــصــاه سـنــة من تـاريـخ سـريــان الـعــمل بــهـذا ا
بـاإلشـراف عـلى تأسـيس اجملـالس اجلـهـوية وانـتـخـاب رؤسائـهـا وأعـضاء
مـكـاتـبـهـا بـقـصـد إحـداث الـهـيـئـة الـوطـنـيـة لـلـمـفـوضـ الـقضـائـيـ وفق
ـرسوم دون التقيد ـ عند نـصوص عليها في هذا ا الشروط واإلجراءات ا

شار إليها أعاله. واد ا االقتضاء ـ بالتواريخ احملددة في ا
ادة  49 ا

يـعـهـد إلى الرئـيس األول حملـكـمة االسـتـئـناف بـالـربـاط والوكـيل الـعام
لـلـمـلك لـديـهـا بـاإلشـراف عـلى تـكـوين جلـنـة تـتـألف من أربـعـة قـضـاة من
الدرجة الثانية على األقل اثنـان منهم من قضاء احلكم واثنان من النيابة
الـعامة وأربعـة مفوض قـضـائي من دائـرة نفس احملكـمـة شـريطـة أن
ـنصب ال يـكـونوا من بـ أعـضـاء مكـتب اجملـلس اجلـهوي أو مـتـرشحـ 

. رئيس الهيئة الوطنية للمفوض القضائي
تسهر هذه اللجنـة حتت إشراف الرئيس األول لنفس احملكمة والوكيل
العام لـلمـلك لديهـا أو من ينوب عـنهمـا عنـد االقتضـاء على اتخـاذ جميع
اإلجــراءات الـرامــيـة إلى انــتـخــاب رئـيـس الـهــيـئــة الـوطــنـيــة لـلــمـفــوضـ

رسوم. نصوص عليها في هذا ا القضائي وفقا للمقتضيات ا
ادة 50 ا

ـســنـدة إلـيـهـا ـهـام ا ـجـرد انـتــهـاء ا ـشـار إلـيــهـا  تــنـحل الـلـجــان ا
. ادت السابقت قتضى ا

ـادة 51 ا
رسوم قـتضيـات اخملالـفة وال سـيما مـقتـضيـات ا تنـسخ جمـيع ا
رقم 2.85.736 الـصـادر في 21 من ربـيع اآلخـر 1407 (24 ديـسـمـبـر 1986)
ــتــعـلق بــإحـداث هــيـئــة لألعـوان بــتــطـبــيق أحـكــام الـقــانـون رقم 41.80 ا
القـضائيـ وتنـظيمـها الـصادر بتـنفـيذه الظـهيـر الشريف رقم 1.80.440

بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980).
ـادة 52 ا

رسوم الـذي ينشر في اجلـريدة الرسـمية إلى وزير يـسند تـنفيذ هـذا ا
الية كل واحد فيما يخصه. العدل ووزير االقتصاد وا

وحرر بالرباط في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008).
اإلمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :
وزير العدل

اإلمضاء : عبد الواحد الراضي.
الية وزير االقتصاد وا

زوار. اإلمضاء : صالح الدين ا

ادة 43 ا
ـارس رئـيس مـكـتب اجملـلس اجلـهـوي الـصالحـيـات الالزمـة لـضـمان
سنـدة إليه والـسهر عـلى تنـفيذ هـام ا ـكتب والـقيـام با حسن سـير هذا ا

. كتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوض القضائي مقررات ا
ثل اجملـلس اجلهوي للـمفوض القـضائي أمـام القضاء ويدافع عن
فوض الـقضائي جهويا ويـحق له إحالة  أية نازلة على رئيس مصالح ا

. تع الهيئة الوطنية التخاذ ا
يوجه الدعوة النعقاد اجتماع مكتب اجمللس اجلهوي.

ــقـررات الـصـادرة عـنه وله أن يـحــدد جـدول أعـمـاله ويـتــولى تـنـفـيـذ ا
كتب. يفوض بعض صالحياته إلى أحد أعضاء ا

ادة 44 ا
يجتـمع مكتب اجمللـس اجلهوي للـمفوضـ القضـائي طبـقا للـمسطرة
ادة 33 أعـاله كمـا تـتم مـداوالته وفق مـقتـضـيات ـنـصـوص علـيـهـا في ا ا

ادة 34 أعاله. ا
الباب اخلامس

راقبة مسك احلسابات وجلان ا
ادة 45 ا

يـقـوم أمـ مـال الـهـيــئـة الـوطـنـيـة وأمـنــاء مـال اجملـالس اجلـهـويـة كل
ــسك ــوارد وبــأداء الــنــفــقــات و حــسب اخــتــصــاصــاتـه بــاســتــخالص ا
احلـسابـات وفق مـا يـنص عـلـيه الـنـظـام الداخـلي والـقـوانـ اجلـاري بـها

سك احلسابات. العمل فيما يتعلق 
ادة 46 ا

تـنـتـخب كل ثالث سـنوات مـن طرف اجلـمـعـيـة العـامـة لـلـهـيئـة الـوطـنـية
ـراقبـة مـاليـة الهـيـئة الـوطنـية باألغـلـبيـة وبواسـطـة االقتـراع السـري جلـنة 
تـتـكـون من ثالثـة أعـضـاء رسـمـيـ وثالثـة أعـضـاء نـواب من غـيـر أعـضاء
ـكـتب الـتنـفـيـذي للـهـيـئة الـوطـنـية وجلـان لـلمـراقـبـة على صـعـيـد اجملالس ا
اجلـهـويـة تـتكـون من ثالثـة أعـضاء رسـمـيـ وثالثـة أعضـاء نـواب من غـير

أعضاء مكاتب اجملالس اجلهوية.
ادة 47 ا

ذكورة مرة واحدة في السنة على األقل. جتتمع اللجان ا
ذكورة كل حسب اختصاصها : تتولى اللجان ا

ـ التدقـيق في نظاميـة العمـليات احملـاسبية لـلهيـئة الوطـنية أو اجملالس
اجلهوية ;

ـ مراقبة مسك احملاسبة للهيئة الوطنية أو اجملالس اجلهوية.
تدون نتائج أشـغالها في تقرير كـتابي يطلع عليه رئيس الـهيئة الوطنية
أو رئـيس اجملـلس اجلـهــوي حـسب كل حـالـة قـبل إحـالـتـهـا عـلى اجلـمـعـيـة

العامة أو اجمللس اجلهوي.


