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النظام األساسي الخاص بالقضاة الؼسكريين وبالنظام 
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هن شىال  ..صادر في   1.51.1. شريف رقن ظهير

يتؼلق بالنظام األساسي  (51.5أغسطس  3)  341.

 الخاص بالقضاة الؼسكريين وبالنظام األساسي الخاص

ف هستكتبي الضبظ بالضباط كتاب الضبظ وضباط الص

 1وبسن أحكام خاصت
 انؾًذ هلل ٔؽذِ،

 ثذاخهّ : -انطبثغ انششٚف 

 ثٍ يؾًذ ثٍ ٕٚعف هللا ٔنّٛ( )يؾًذ ثٍ انؾغٍ 

 ٚؼهى يٍ ظٓٛشَب انششٚف ْزا، أعًبِ هللا ٔأػض أيشِ أَُب :  

 يُّ ؛  701ٔ   35ثُبء ػهٗ انذعزٕس ٔال عًٛب انفظهٍٛ 

يٍ ر٘ انمؼذح   .7انظبدس فٙ    763.6751 ٔػهٗ انظٓٛش انششٚف سلى

 انًهكٛخ ؛ ( ثشؤٌ إؽذاس انمٕاد انًغهؾخ .753َٕٕٚٛ   53)  7513

 3) .755يٍ سعت    73انظبدس فٙ   761.6515 ٔػهٗ انظٓٛش انششٚف سلى 

انمٕاد  جبط انؼبو فٙ ؽظٛشح ( انًزؼهك ثبنًظبدلخ ػهٗ َظبو االَض.751أغغطظ 

 انًغهؾخ انًهكٛخ ؛

 7557يٍ رٖ انمؼذح   75انظبدس فٙ   075617ٔػهٗ انمبٌَٕ سلى 

 ؛نؼغكشٚخ، كًب ٔلغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ( ثئؽذاس َظبو نشٔارت انزمبػذ ا7517دٚغًجش   50)

 7557يٍ ر٘ انمؼذح  75انظبدس فٙ    073617ٔػهٗ انمبٌَٕ سلى 

ثبنمٕاد  ثزؼٍٛٛ ؽذ عٍ انضجبط ٔانؼغكشٍٚٛ غٛش انضجبط  ( 7517دٚغًجش   50)

 انًغهؾخ انًهكٛخ انًُخشطٍٛ فٙ َظبو سٔارت انزمبػذ انؼغكشٚخ ؛

انًزؼهك ثبنضًبَبد األعبعٛخ انًًُٕؽخ نهؼغكشٍٚٛ   07675ٔػهٗ انمبٌَٕ سلى  

يٍ   .7ثزبسٚخ   7675655 ثبنمٕاد انًغهؾخ انًهكٛخ انظبدس ثزُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى

 ( ؛  5075عجزًجش   .)  7.55شٕال 

يٍ عًبدٖ اٜخشح   55انظبدس فٙ   7675630 ٔػهٗ انظٓٛش انششٚف سلى 

انمٕاد انًغهؾخ  ( ثًضبثخ انُظبو األعبعٙ انخبص ثضجبط  5075يب٘   70)  .7.5

 انًهكٛخ ؛

انًزؼهك ثبنمضبء انؼغكش٘ انظبدس ثزُفٛزِ انظٓٛش  701675ٔػهٗ انمبٌَٕ سلى  

( ٔالعًٛب .507دٚغًجش  70) .7.5فش يٍ ط  71ثزبسٚخ   767.6711 انششٚف سلى

 يُّ؛  50ٔ    55انًبدرٍٛ 

انًزؼهك ثبنًغطشح انغُبئٛخ انظبدس ثزُفٛزِ انظٓٛش   55607ٔػهٗ انمبٌَٕ سلى   

 (،  5005ثش أكزٕ 5)  7.55يٍ سعت   53ثزبسٚخ  76056533 انششٚف سلى

 أطذسَب أيشَب انششٚف ثًب ٚهٙ :

 

                                                           

 11036 ، ص(5073عجزًجش  .5) .7.5رٔ انؾغخ  70انظبدسح ثزبسٚخ  551.انغشٚذح انشعًٛخ ػذد  -1

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/83756.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/157669.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/180587.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/185284.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/188525.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/38578.htm
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 أحكام ػاهت: األول الباب
  االولىالوادة 

يٍ انمبٌَٕ   .7يُّ، ٔانًبدح   701ٔ   35ألؽكبو انذعزٕس، ٔالعًٛب انفظهٍٛ طجمب

انًزؼهك ثبنضًبَبد األعبعٛخ انًًُٕؽخ نهؼغكشٍٚٛ ثبنمٕاد انًغهؾخ انًهكٛخ،  07675سلى 

انًزؼهك ثبنمضبء انؼغكش٘، انًشبس إنًٛٓب  701675يٍ انمبٌَٕ سلى  50ٔ   55ٔانًبدرٍٛ

ششٚف انُظبو األعبعٙ انخبص ثبنمضبح انؼغكشٍٚٛ ٔكزا أػالِ، ٚؾذد ْزا انظٓٛش ان

كزبة انضجظ ٔضجبط انظف يغزكزجٙ  انُظبو األعبعٙ انخبص ثبنضجبط 

 ٔثغٍ أؽكبيب خبطخ6 انضجظ 

 5الوادة 

يغ يشاػبح يمزضٛبد ظٓٛشَب انششٚف ْزا، رغش٘ ػهٗ انمضبح انؼغكشٍٚٛ 

انظبدس   7675630 أػالِ سلى ٔانضجبط كزبة انضجظ أؽكبو انظٓٛش انششٚف انًشبس إنّٛ

 (50756يب٘   70)  .7.5يٍ عًبدٖ اٜخشح    55فٙ 

 4الوادة 

ٚغش٘ ػهٗ انمضبح انؼغكشٍٚٛ ٔانضجبط كزبة انضجظ ٔضجبط انظف يغزكزجٙ 

مٕاد انًغهؾخ انًهكٛخ انًظبدق ػهّٛ ثًٕعت انضجظ َظبو االَضجبط انؼبو فٙ ؽظٛشح ان

يٍ سعت   73انظبدس فٙ   761.6515 انظٓٛش انششٚف انًشبس إنّٛ أػالِ سلى

 (751.6أغغطظ   3)  .755

 3الوادة 

 جٕيغزكزجبط انظف ٚشرذ٘ انمضبح انؼغكشٌٕٚ ٔانضجبط كزبة انضجظ ٔض

انضجظ انجزنخ انؼغكشٚخ، ٔٚؾًهٌٕ شبساد يًٛضح ٚؾذد رؤنٛفٓب ٔيٕاطفبرٓب ثمشاس نهمبئذ 

 األػهٗ ٔسئٛظ أسكبٌ انؾشة انؼبيخ نهمٕاد انًغهؾخ انًهكٛخ6

 النظام األساسي الخاص بالقضاة الؼسكريين: الثاني الباب
 5الوادة  

لضبئٛب يغزمال را رغهغم خبص ثٓى6 ٔٚشًم لضبح  ٚشكم انمضبح انؼغكشٌٕٚ عهكب

 األؽكبو ٔلضبح انُٛبثخ انؼبيخ ٔلضبح انزؾمٛك، ٔٚزكٌٕ يٍ انشرت انزبنٛخ :

 سرجخ لبع عُشال، يًبصهخ نشرجخ عُشال دٔثشٚكبد ؛         -

 سرجخ لبع كٕنَٕٛم يؤعٕس، يًبصهخ نشرجخ كٕنَٕٛم يبعٕس؛         -

 سرجخ لبع كٕنَٕٛم، يًبصهخ نشرجخ كٕنَٕٛم ؛         -

 سرجخ لبع نٕٛرُبٌ كٕنَٕٛم، يًبصهخ نشرجخ نٕٛرُبٌ كٕنَٕٛم ؛         -

 سرجخ لبع كٕيُذاٌ، يًبصهخ نشرجخ كٕيُذا6ٌ         -

 1الوادة  

ٚؼٍٛ انمضبح انؼغكشٌٕٚ فٙ عهك انمضبء انؼغكش٘ يٍ ثٍٛ ضجبط انمٕاد 

انزٍٚ اعزبصٔا ثُغبػ يجبساح ٔنٕط عهك انزكٍٕٚ انمضبئٙ انًشبس إنّٛ  انًغهؾخ انًهكٛخ

 أدَبِ َٔغؾٕا فٙ ايزؾبٌ َٓبٚخ انزكٍٕٚ ثٓزا انغهك6   1فٙ انًبدح 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/38578.htm
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 7الوادة 

رفزؼ يجبساح ٔنٕط عهك انزكٍٕٚ انمضبئٙ فٙ ٔعّ ضجبط انمٕاد انًغهؾخ انًشرجٍٛ 

فٙ انؾمٕق ػهٗ األلم، أٔ يب  صح فٙ دسعخ كٕيُذاٌ ػهٗ األلم، ٔانؾبطهٍٛ ػهٗ اإلعب

 ٚؼبدنٓب6

رُظى انًجبساح انًزكٕسح، ػُذيب رمزضٙ ؽبعخ انًظهؾخ رنك، يٍ لجم انًظبنؼ 

انًخزظخ ثبنمٕاد انًغهؾخ انًهكٛخ، ٔفك انششٔط ٔانكٛفٛبد انًؾذدح ثمشاس نهمبئذ األػهٗ 

 ٔسئٛظ أسكبٌ انؾشة انؼبيخ نهمٕاد انًغهؾخ انًهكٛخ6

 .الوادة 

جبط انمٕاد انًغهؾخ انًهكٛخ انُبعؾٌٕ فٙ انًجبساح انًشبس إنٛٓب فٙ انًبدح ٚزبثغ ض

 أػالِ، ركُٕٚب لضبئٛب، يذرّ عُزٍٛ ٚشزًم ػهٗ :  1

ركٍٕٚ لضبئٙ ػبو ثًؼٓذ ركٍٕٚ انمضبح، ٚزضًٍ َفظ ٔؽذاد انزكٍٕٚ     -

 انًخظظخ نهًهؾمٍٛ انمضبئٍٛٛ ثبنًؼٓذ انًزكٕس؛

 رذاسٚت رطجٛمٛخ ثبنًؾكًخ انؼغكشٚخ6ركٍٕٚ لضبئٙ خبص، ٚزضًٍ     -

 9الوادة 

ٚغزًش ضجبط انمٕاد انًغهؾخ انًهكٛخ فٙ االعزفبدح، خالل فزشح ركُٕٚٓى انمضبئٛخ 

يٍ عًٛغ انؾمٕق ٔانضًبَبد انًشرجطخ ثشرجزٓى انؼغكشٚخ طجمب نهُظٕص انزششٚؼٛخ 

 ٔانزُظًٛٛخ انغبس٘ ثٓب انؼًم6

 1.الوادة 

انًهكٛخ، ػهٗ إصش ركُٕٚٓى انمضبئٙ انًشبس إنّٛ فٙ ٚغزبص ضجبط انمٕاد انًغهؾخ 

أػالِ، ايزؾبٌ َٓبٚخ انزكٍٕٚ، رؾذد كٛفٛبد رُظًّٛ ثمشاس نهمبئذ األػهٗ ٔسئٛظ   1انًبدح 

 أسكبٌ انؾشة انؼبيخ نهمٕاد انًغهؾخ انًهكٛخ 6

 ..الوادة 

 أػالِ، ٚذيظ انضجبط انؼغكشٌٕٚ انزٍٚ اعزبصٔا ثُغبػ  . طجمب ألؽكبو انًبدح

ايزؾبٌ َٓبٚخ انزكٍٕٚ فٙ عهك انمضبء انؼغكش٘ ثُفظ انشرجخ انؼغكشٚخ انزٙ ٚؾًهَٕٓب 

يغ اؽزفبظٓى ثُفظ األلذيٛخ6 ٔٚؼٌُٕٛ، ثٓزِ انظفخ، لضبح ػغكشٍٚٛ ثبنًؾكًخ 

 انؼغكشٚخ ثظٓٛش ششٚف6

أيب انضجبط انؼغكشٌٕٚ غٛش انُبعؾٍٛ فٙ االيزؾبٌ انًزكٕس، فٛؼبد إديبعٓى فٙ  

 عهكٓى األطه6ٙ

 5.الوادة 

ًٚبسط انمضبح انؼغكشٌٕٚ، ثًخزهف أطُبفٓى، يٓبيٓى ثبنًؾكًخ انؼغكشٚخ طجمب 

ٔانُظٕص انًزخزح   701675نهمبٌَٕ، ٔال عًٛب أؽكبو انمبٌَٕ انغبنف انزكش سلى 

 نزطجٛم6ّ

 4.الوادة 

ٚشاػٗ فٙ رؼٍٛٛ انمضبح انؼغكشٍٚٛ فٙ انغشفخ االعزئُبفٛخ ثبنًؾكًخ انؼغكشٚخ 

لضبح  رٕفشْى ػهٗ ألذيٛخ ال رمم ػٍ عُزٍٛ يٍ انخذيخ انفؼهٛخ، ثظفزٓى ضشٔسح 

 ػغكشٍٚٛ، فٙ إؽذٖ انغشف االثزذائٛخ انزبثؼخ نٓزِ انًؾكًخ6
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 3.الوادة 

ًٚكٍ أٌ ٚؼٍٛ انمضبح انؼغكشٌٕٚ، ثظفخ اعزضُبئٛخ، ثؼذ لضبئٓى عُزٍٛ ػهٗ األلم 

نؼغكشٚخ، فٙ ٔظبئف أٔ نشغم يٍ انخذيخ انفؼهٛخ فٙ عهك انمضبء انؼغكش٘ ثبنًؾكًخ ا

يٓبو خبسط ْزِ انًؾكًخ ٔرنك ٔفك انششٔط ٔانكٛفٛبد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انظٓٛش 

 76756306 انششٚف انغبنف انزكش سلى

 5.الوادة 

 أػال6ِ .7ٔ  75انًبدرٍٛ ال ًٚكٍ انغًغ ثٍٛ انًٓبو انًُظٕص ػهٛٓب فٙ 

 1. الوادة

ال ًٚكٍ إؽبنخ انمضبح انؼغكشٍٚٛ ػهٗ نغُخ يؼبنغخ انًهفبد انزؤدٚجٛخ انًُظٕص 

انششٚف انغبنف انزكش  ػهٛٓب فٙ انجبة انضبنش يٍ انمغى انشاثغ يٍ انظٓٛش

إال ثؤيش يٍ طبؽت انغالنخ انمبئذ األػهٗ ٔسئٛظ أسكبٌ انؾشة انؼبيخ   7675630 سلى

 نهمٕاد انًغهؾخ انًهكٛخ6

 7.الوادة 

إرا َغت نهمضبح انؼغكشٍٚٛ أصُبء يضأنخ يٓبيٓى أٔ خبسعٓب اسركبة فؼم يؼبلت 

ػهّٛ ثٕطفّ عُبٚخ أٔ عُؾخ، رطجك اإلعشاءاد ٔانشكهٛبد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًٕاد 

 انًزؼهك ثبنًغطشح انغُبئٛخ كًب ٚهٙ :  55607يٍ انمبٌَٕ سلى   5.1ٔ  ..5ٔ  5.3

إرا كبٌ انفؼم يُغٕثب إنٗ انٕكٛم انؼبو نهًهك نذٖ انًؾكًخ انؼغكشٚخ،          -

 ؛   5.3رطجك أؽكبو انًبدح 

إرا كبٌ انفؼم يُغٕثب إنٗ َٕاة انٕكٛم انؼبو نهًهك نذٖ انًؾكًخ          -

لضبح انؾكى ثبنغشفخ انغُؾٛخ انؼغكشٚخ ٔغشفخ انغُبٚبد االعزئُبفٛخ انؼغكشٚخ ٔ

ٔغشفخ انغُؼ االعزئُبفٛخ انؼغكشٚخ  خانؼغكشٚخ ٔغشفخ انغُبٚبد االثزذائٛخ انؼغكشٚ

ٔلضبح انزؾمٛك ثبنُغجخ نهغُبٚبد ٔٔكٛم انًهك نذٖ انًؾكًخ انؼغكشٚخ، رطجك أؽكبو 

 ؛   ..5انًبدح 

ُغٕثب إنٗ َٕاة ٔكٛم انًهك نذٖ انًؾكًخ انؼغكشٚخ ٔ إرا كبٌ انفؼم ي         -

لضبح انؾكى ثغشفخ انغُؼ االثزذائٛخ انؼغكشٚخ ٔلضبح انزؾمٛك ثبنُغجخ نهغُؼ، رطجك 

 5.16أؽكبو انًبدح 

 ..الوادة 

ٚؾذد ثُض رُظًٛٙ انًشرت ٔانزؼٕٚضبد ٔانًكبفآد ٔانًُبفغ انًًُٕؽخ نهمضبح 

 نذفبع انٕط6ُٙانؼغكش6ٍٛٚ ٔرذسط ثًٛضاَٛخ إداسح ا

 9.الوادة 

عُخ6 ًٔٚكٍ رًذٚذْب ثمشاس    3.رؾذد عٍ إؽبنخ انمضبح انؼغكشٍٚٛ ػهٗ انزمبػذ فٙ

  نهمبئذ األػهٗ ٔسئٛظ أسكبٌ انؾشة انؼبيخ نهمٕاد انًغهؾخ انًهكٛخ6

 51الوادة 

ًٚكٍ فٙ ؽبنخ انضشٔسح انمظٕٖ انُبرغخ ػٍ ؽبالد اعزضُبئٛخ أٌ ٚضبف إنٗ 

كشٍٚٛ لضبح يذٌَٕٛ ٕٚضؼٌٕ يؤلزب سٍْ إشبسح انًؾكًخ انؼغكشٚخ، ْٛئخ انمضبح انؼغ

 ثٓب انؼًم6 ٔرنك طجمب نهًمزضٛبد انمبََٕٛخ انغبس٘ 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/38578.htm
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 النظام األساسي الخاص بالضباط: الباب الثالث

 كتاب الضبظ وضباط الصف هستكتبي الضبظ 
 الضباط كتاب الضبظ: الفرع األول

 .5الوادة 

 :انضجظ انشرت انزبنٛخ انضجبط كزبةٚشًم إطبس 

 سرجخ نٕٛرُبٌ كٕنَٕٛم كبرت انضجظ، يًبصهخ نشرجخ نٕٛرُبٌ كٕنَٕٛم؛         -

 سرجخ كٕيُذاٌ كبرت انضجظ ،يًبصهخ نشرجخ كٕيُذاٌ ؛         -

 سرجخ لجطبٌ كبرت انضجظ، يًبصهخ نشرجخ لجطبٌ ؛         -

 صو ؛سرجخ يالصو كبرت انضجظ، يًبصهخ نشرجخ يال         -

 سرجخ يالصو صبٌ كبرت انضجظ، يًبصهخ نشرجخ يالصو صب6ٌ         -

 55الوادة 

ٚؼٍٛ انضجبط كزبة انضجظ يٍ ثٍٛ ضجبط انمٕاد انًغهؾخ انًهكٛخ انزٍٚ اعزبصٔا 

ثُغبػ يجبساح ٔنٕط إطبس كزبة انضجظ، َٔغؾٕا فٙ ايزؾبٌ َٓبٚخ انزذسٚت انًشبس إنّٛ 

 أدَب6ِ   55فٙ انًبدح 

 54الوادة 

رفزؼ يجبساح ٔنٕط إطبس كزبة انضجظ فٙ ٔعّ ضجبط انمٕاد انًغهؾخ انًهكٛخ  

 انًشرجٍٛ فٙ دسعخ يالصو صبٌ ػهٗ األلم6

رُظى انًجبساح انًزكٕسح، ػُذيب رمزضٙ ؽبعخ انًظهؾخ رنك، يٍ لجم انًظبنؼ 

انًخزظخ ثبنمٕاد انًغهؾخ انًهكٛخ، ٔفك انششٔط ٔانكٛفٛبد انًؾذدح ثمشاس نشئٛظ 

 بٌ انؾشة انؼبيخ نهمٕاد انًغهؾخ انًهكٛخ6أسك

 53الوادة 

ٚزبثغ ضجبط انمٕاد انًغهؾخ انًهكٛخ انُبعؾٌٕ فٙ انًجبساح انًشبس إنٛٓب فٙ 

أػالِ رذسٚجب يذرّ عُخ ثبنًؾكًخ انؼغكشٚخ، ٚزهمٌٕ خالنّ ركُٕٚب َظشٚب    55انًبدح

نؾشة انؼبيخ نهمٕاد ٚؾذد ثشَبيغّ ٔكٛفٛبد رُظًّٛ ثمشاس نشئٛظ أسكبٌ ا ٔرطجٛمٛب 

  انًغهؾخ انًهكٛخ6

 55الوادة 

ٚغزًش ضجبط انمٕاد انًغهؾخ انًهكٛخ فٙ االعزفبدح، خالل فزشح رذسٚجٓى، يٍ 

عًٛغ انؾمٕق ٔانضًبَبد انًشرجطخ ثشرجزٓى انؼغكشٚخ، طجمب نهُظٕص انزششٚؼٛخ 

 ٔانزُظًٛٛخ انغبس٘ ثٓب انؼًم6

 51الوادة 

هكٛخ، ػهٗ إصش انزذسٚت، ايزؾبَب رؾذد كٛفٛبد ٚغزبص ضجبط انمٕاد انًغهؾخ انً

 رُظًّٛ ثمشاس نشئٛظ أسكبٌ انؾشة انؼبيخ نهمٕاد انًغهؾخ انًهكٛخ6

 57الوادة 

أػالِ، ٚؼٍٛ انضجبط انؼغكشٌٕٚ انزٍٚ اعزبصٔا ثُغبػ  55 طجمب ألؽكبو انًبدح

نزٙ ايزؾبٌ َٓبٚخ انزذسٚت كزبة ضجظ ثبنًؾكًخ انؼغكشٚخ ثُفظ انشرجخ انؼغكشٚخ ا

 ٚؾًهَٕٓب يغ اؽزفبظٓى ثُفظ األلذيٛخ6
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أيب انضجبط انؼغكشٌٕٚ غٛش انُبعؾٍٛ فٙ االيزؾبٌ انًزكٕس، فٛؼبد إديبعٓى فٙ  

 عهكٓى األطه6ٙ

 .5الوادة 

انًشبس  أػالِ، ٚذيظ ضجبط انظف يغزكزجٕ انضجظ   55 اعزضُبء يٍ أؽكبو انًبدح

ضجبط كزبة انضجظ ثًغشد رؼُٛٛٓى فٙ إنٛٓى فٙ انفشع انضبَٙ أدَبِ، رهمبئٛب فٙ إطبس ان

 76756306 انششٚف انغبنف انزكش سلى دسعخ ضبثظ طجمب ألؽكبو انظٓٛش

 59الوادة 

ًٚبسط انضجبط كزبة انضجظ يٓبيٓى ثبنًؾكًخ انؼغكشٚخ طجمب نهمبٌَٕ، ٔال عًٛب 

 انغبنف انزكش ٔانُظٕص انًزخزح نزطجٛم6ّ  701675انمبٌَٕ سلى  أؽكبو

ًٔٚكٍ، ثظفخ اعزضُبئٛخ، رؼُٛٛٓى فٙ ٔظبئف أٔ نشغم يٓبو خبسط انًؾكًخ 

انؼغكشٚخ ٔفك انششٔط ٔانكٛفٛبد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انظٓٛش انششٚف انغبنف انزكش 

 76756306 سلى

ٔانضبَٛخ يٍ ْزِ  ال ًٚكٍ انغًغ ثٍٛ انًٓبو انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انفمشرٍٛ األٔنٗ 

 انًبدح6

 41الوادة 

اإلداس٘ نشؤٌٔ  ٚزٕنٗ انضبثظ كبرت انضجظ، سئٛظ كزبثخ انضجظ ، يٓبو انزغٛٛش

ٔرزجغ أػًبل كزبة انضجظ ٔيغزكزجٙ انضجظ انؼبيهٍٛ رؾذ إيشرّ ٔانغٓش كزبثخ انضجظ 

ػهٗ ؽغٍ رطجٛك انمشاساد ٔانزذاثٛش ٔاإلعشاءاد انًٕكٕل رُفٛزْب إنٗ كزبثخ 

 طجمب نهُظٕص انزششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انغبس٘ ثٓب انؼًم6 انضجظ، 

 .4الوادة 

آد ٔانًُبفغ ٚغزفٛذ انضجبط كزبة انضجظ يٍ انًشرت ٔانزؼٕٚضبد ٔانًكبف

 انًؾذصخ ثًٕعت انُظٕص انغبس٘ ثٓب انؼًم6

 ضباط الصف هستكتبى الضبظ: الثاني الفرع
 45الوادة 

 ٚزؤنف إطبس ضجبط انظف يغزكزجٙ انضجظ يٍ انشرت انزبنٛخ :

 سرجخ يغبػذ أٔل يغزكزت انضجظ،، يًبصهخ نشرجخ يغبػذ أٔل؛         -

 يًبصهخ نشرجخ يغبػذ؛ سرجخ يغبػذ يغزكزت انضجظ،،          -

 سرجخ سلٛت إداس٘ يغزكزت انضجظ، يًبصهخ نشرجخ سلٛت إداسٖ؛         -

 سرجخ سلٛت أٔل يغزكزت انضجظ،، يًبصهخ نشرجخ سلٛت أٔل؛         -

 سرجخ سلٛت يغزكزت انضجظ، يًبصهخ نشرجخ سلٛت6         -

 44الوادة 

ثبنمٕاد انًغهؾخ  انضجظ يٍ ثٍٛ ضجبط انظف ٕٚؼٍٛ ضجبط انظف يغزكزج

انًهكٛخ انزٍٚ اعزبصٔا ثُغبػ يجبساح ٔنٕط إطبس ضجبط انظف يغزكزجٙ انضجظ َٔغؾٕا 

 دَب6ِ   51فٙ ايزؾبٌ َٓبٚخ انزذسٚت انًشبس إنّٛ فٙ انًبدح 

 43الوادة 

رفزؼ يجبساح ٔنٕط إطبس ضجبط انظف يغزكزجٙ انضجظ فٙ ٔعّ ضجبط انظف 

فٙ سرجخ سلٛت ػهٗ األلم ٔانًزٕفشٍٚ ػهٗ يب ال ٚمم  ثبنمٕاد انًغهؾخ انًهكٛخ، انًشرجٍٛ

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/180587.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/38578.htm
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ػٍ خًظ عُٕاد يٍ انخذيخ انفؼهٛخ ثظفخ ضبثظ طف ٔانجبنغٍٛ خًغخ ٔػششٍٚ عُخ 

 ػهٗ األلم فٙ ربسٚخ إعشاء انًجبساح6

رُظى انًجبساح انًزكٕسح، ػُذيب رمزضٙ ؽبعخ انًظهؾخ رنك، يٍ لجم انًظبنؼ 

ٔفك انششٔط ٔانكٛفٛبد انًؾذدح ثمشاس نشئٛظ  انًخزظخ ثبنمٕاد انًغهؾخ انًهكٛخ، 

 أسكبٌ انؾشة انؼبيخ نهمٕاد انًغهؾخ انًهكٛخ6

 45الوادة 

أػالِ،   55ٚزبثغ ضجبط انظف انُبعؾٌٕ فٙ انًجبساح انًشبس إنٛٓب فٙ انًبدح 

رذسٚجب يذرّ عُخ ثبنًؾكًخ انؼغكشٚخ، ٚزهمٌٕ خالنّ ركُٕٚب َظشٚب ٔرطجٛمٛب، ٚؾذد 

 د رُظًّٛ ثمشاس نشئٛظ أسكبٌ انؾشة انؼبيخ نهمٕاد انًغهؾخ انًهكٛخ6ثشَبيغّ ٔكٛفٛب

 41الوادة  

ٚغزًش ضجبط انظف فٙ االعزفبدح، خالل فزشح رذسٚجٓى، يٍ عًٛغ انؾمٕق 

 ٔانضًبَبد انًشرجطخ ثشرجزٓى طجمب نهُظٕص انزششٚؼٛخ ٔ انزُظًٛٛخ انغبس٘ ثٓب انؼًم6

 47الوادة 

ثمشاس   انزذسٚت، ايزؾبَب رؾذد كٛفٛبد رُظًّٛٚغزبص ضجبط انظف، ػهٗ إصش  

 نشئٛظ أسكبٌ انؾشة انؼبيخ نهمٕاد انًغهؾخ انًهكٛخ6

 .4الوادة 

أػال6ِ ٚؼٍٛ ضجبط انظف انزٍٚ اعزبصٔا ثُغبػ ايزؾبٌ   55طجمب ألؽكبو انًبدح 

َٓبٚخ انزذسٚت ضجبط طف يغزكزجٙ انضجظ ثبنًؾكًخ انؼغكشٚخ ثُفظ انشرجخ انؼغكشٚخ 

 ًهَٕٓب يغ اؽزفبظٓى ثُفظ األلذيٛخ6انزٙ ٚؾ

  

أيب ضجبط انظف غٛش انُبعؾٍٛ فٙ االيزؾبٌ انًزكٕس، فٛؼبد إديبعٓى فٙ عهكٓى 

 األطه6ٙ

 49الوادة 

ًٚبسط ضجبط انظف يغزكزجٕ انضجظ يٓبيٓى ثبنًؾكًخ انؼغكشٚخ طجمب نهمبٌَٕ، 

 ح نزطجٛم6ّانغبنف انزكش ٔ انُظٕص انًزخز 701675ٔال عًٛب أؽكبو انمبٌَٕ سلى 

ًٔٚكٍ، ثظفخ اعزضُبئٛخ، رؼُٛٛٓى فٙ ٔظبئف أٔ نشغم يٓبو خبسط انًؾكًخ  

 انؼغكشٚخ طجمب نهًمزضٛبد انًزؼهمخ ثضجبط انظف ثبنمٕاد انًغهؾخ انًهكٛخ6

ال ًٚكٍ انغًغ ثٍٛ انًٓبو انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انفمشرٍٛ األٔنٗ ٔانضبَٛخ يٍ ْزِ 

 انًبدح6

 31الوادة 

يغزكزجٕ انضجظ يٍ انًشرت ٔانزؼٕٚضبد ٔانًكبفآد ٚغزفٛذ ضجبط انظف 

 ٔانًُبفغ انًؾذصخ ثًٕعت انُظٕص انغبس٘ ثٓب انؼًم6

 .3الوادة 

رؾذد عٍ إؽبنخ ضجبط انظف يغزكزجٙ انضجظ ػهٗ انزمبػذ فٙ خًظ ٔخًغٍٛ 

 ( عُخ336)
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 أحكام ختاهيت وانتقاليت: الرابغ الباب
 35الوادة 

كًخ انؼغكشٚخ ػهٗ رذثٛش انشؤٌٔ اإلداسٚخ نٓزِ ٚغٓش انٕكٛم انؼبو نهًهك نذٖ انًؾ

انًؾكًخ، ٔٚشفغ رمشٚشا عُٕٚب ؽٕل ؽظٛهخ َشبطّ إنٗ انمبئذ األػهٗ ٔسئٛظ أسكبٌ 

 انؾشة انؼبيخ نهمٕاد انًغهؾخ انًهكٛخ6

 رذسط االػزًبداد انًشطٕدح نهًؾكًخ انًزكٕسح فٙ يٛضاَٛخ إداسح انذفبع انٕط6ُٙ

 34الوادة 

ٙ كشٌٕٚ يٍ سرجخ لجطبٌ، انًضأنٌٕ يٓبيٓى، ثٓزِ انظفخ، فٚغزًش انمضبح انؼغ

االَزًبء نغهك انمضبح انؼغكشٍٚٛ إنٗ  ٙربسٚخ دخٕل ظٓٛشَب انششٚف ْزا ؽٛض انزُفٛز، ف

ؽٍٛ رشلٛزٓى نشرجخ لبع كٕيُذا6ٌ ؽٛش رغش٘ ػهٛٓى أؽكبو انجبة انضبَٙ يٍ ظٓٛشَب 

 انششٚف ْزا6

 33الوادة 

ظٓٛشَب انششٚف ْزا ؽٛض انزُفٛز، ٚؼٍٛ ضجبطب كزبة اثزذاء يٍ ربسٚخ دخٕل 

ْزا  ٙانضجظ ثبنشرجخ انؼغكشٚخ انزٙ ٚؾًهَٕٓب، انضجبط انزٍٚ ٚضأنٌٕ يٓبيٓى، ف

انزبسٚخ، ثظفخ فؼهٛخ ثبنًؾكًخ انؼغكشٚخ ٔانزٍٚ عجك نٓى أٌ صأنٕا ثٓزِ انًؾكًخ 

 ثظفزٓى ضجبط طف يغزكزجٙ انضجظ6

 35الوادة 

يٍ سعت   .5 ٙانظبدس ف   .761163 ثًضبثخ لبٌَٕ سلىُٚغخ انظٓٛش انششٚف 

( انًزؼهك ثبنُظبو األعبعٙ نهمضبح انؼغكشٍٚٛ ٔانضجبط كزبة  7511ٕٚنٕٛ   75)  7551

 انضجظ ٔضجبط انظف يغزكزجٙ انضجظ ثًظهؾخ انؼذل انؼغكش6٘

ؼٕع اإلؽبنخ إنٗ أؽكبو انظٓٛش انششٚف ثًضبثخ لبٌَٕ انًزكٕس سلى ٔر 

انُظٕص انزششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انغبس٘ ثٓب انؼًم، ثبإلؽبنخ إنٗ  ٙانٕاسدح ف  .761163

 أؽكبو ظٓٛشَب انششٚف ْزا6

 31الوادة 

 ُٚشش ظٓٛشَب انششٚف ْزا ثبنغشٚذح انشعًٛخ

 (50736أغغطظ  .) .7.5يٍ شٕال  71ٔؽشس ثزطٕاٌ فٙ 

 
755777.753   
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