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ظهي1ىشريفىرقم)1.83).))صلسر))في)3)ربيعىدآلخر))  ) )9))نوف 17)1)1)) 
دملتعلقىب ردقبةىتصديرىمدستي1دس) ( (.(8 بتنفيذىدلقلنونىرقم)
ذدتىدالستع للىدملزسمجىدملدنيىمدلعدكريىمدلخدملت) ( دلدلع)

دملتصلةىبهل.

ه وحده،
ّ
الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،)أسماه هللا وأعز أمره أننا):

بناء)على الدستور وال سيما الفصلين)42)و50)منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي): (

هذا،) الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،) بالجريدة  وينشر  ينفذ 
ذات) ( املتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع) (42.18 القانون رقم)
كما) االستعمال املزدوج املدني والعسكري والخدمات املتصلة بها،)

وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بالرباط في)3)ربيع اآلخر)1442)19)نوفمبر)2020(.

وقعه بالعطف) :)
رئيس الحكومة،

اإلمضاء) : سعد الدين العثماني.)

*
*     *

 قلنونىرقمى8).) 
 يتعلقىب ردقبةىتصديرىمدستي1دسىدلدلعى
 ذدتىدالستع للىدملزسمجىدملدنيىمدلعدكري

مدلخدملتىدملتصلةىبهل

الباب األول

أحكلمىعلمة

املادة األوجى

في إطار احترام االلتزامات الدولية للمملكة) يحدد هذا القانون،)
في) العمل  بهما  الجاري  والتنظيم  بالتشريع  اإلخالل  ودون  املغربية 
النظام املطبق على مراقبة) مجال اإلتجار في البضائع أو الخدمات،)
تصدير السلع ذات االستعمال املزدوج والخدمات املتصلة بها،)وكذا)

النظام املطبق على استيراد السلع املذكورة وعبورها.

املادة)2

يراد بما يلي في مدلول هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه):)

1)-)»)السلع ذات االستعمال املزدوج«):))البضائع املحتمل أن تستعمل)

ألغراض مدنية وعسكرية على حد سواء،)أو من شأنها أن تستخدم،)بشكل)

مباشر أو غير مباشر،)في تصميم أسلحة الدمار الشامل أو في وسائل)

 إيصالها،)أو في إنتاج هذه األسلحة أو هذه الوسائل أو مناولتها أو نقلها

 أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها أو كشفها أو التعرف عليها

أو انتشارها)؛

((: املزدوج«) االستعمال  ذات  بالسلع  املتصلة  »الخدمات  (- (2

الوساطة ونقل التكنولوجيا،)بما فيها البرمجيات كيفما كانت دعاماتها)

واملساعدة التقنية املتصلة بسلع ذات استعمال مزدوج)؛

   3)-)»)الوساطة«):))التفاوض أو تنظيم معامالت من أجل شراء)

سلع ذات استعمال مزدوج أو بيعها إجى بلد آخر أو تزويده بها)؛)

والتجميع) التصنيع  عمليات  جميع  (: التقنية«) »املساعدة  (- (4

 والتجارب والتطوير والصيانة أو كل خدمة تقنية للتعليم أو التكوين

أو االستشارة أو هذه العمليات والخدمات كلها)؛

من) البضائع  دخول  أو  خروج  ( (: »التصدير/االستيراد«) (- (5

كما تم تعريفه في مدونة الجمارك والضرائب غير) التراب الخاضع،)

وكذا نقل البرمجيات ومن وإجى املناطق الحرة للتصدير،)  املباشرة،)

بما في) أو التكنولوجيا أو املساعدة التقنية بأي وسيلة من الوسائل،)

ذلك نقلها إلكترونيا.)

املادة)3

االستعمال) ذات  السلع  تصدير  على  القانون  هذا  أحكام  تطبق 

املزدوج والخدمات املتصلة بها،)بما في ذلك تصدير السلع املستوردة)

وفق نظام جمركي موقف،)وعلى استيراد السلع املشار إليها في املادة)18 

أدناه،)وكذا على مصدري ومستوردي تلك السلع والخدمات.

ال تطبق أحكام هذا القانون على):)

- املواد النووية كما تم تعريفها في القانون رقم 142.12 املتعلق 

باألمن والسالمة في املجالين النووي واإلشعاعي وبإحداث الوكالة 

وكذا  واإلشعاعي،  النووي  املجالين  في  والسالمة  لألمن  املغربية 

ألحكام  خاضعة  تظل  التي  الصلة  ذات  والتكنولوجيا  املعدات 

القانون السالف الذكر والنصوص املتخذة لتطبيقه ؛

- مسافنة السلع ذات االستعمال املزدوج.

نصوصىعلمة
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الباب الثاني

 لجنةىدلدلعىذدتىدالستع للىدملزسمج

ىمدلخدملتىدملتصلةىبهل

املادة)4

تحدث لجنة السلع ذات االستعمال املزدوج والخدمات املتصلة)

بها،)يشار إليها فيما يلي باسم)»اللجنة«)وتتوجى):)

1)-)إبداء)رأيها في شأن منح وتعديل تراخيص تصدير السلع ذات)

االستعمال املزدوج أو الخدمات املتصلة بها أو هما معا)؛

2)-)إبداء)رأيها في شأن منح تراخيص استيراد السلع ذات االستعمال)

املزدوج)؛

3)-)إبداء)رأيها في شأن إعداد وتحيين قائمة السلع ذات االستعمال)

املزدوج،)وفي شأن قائمة البلدان التي يمكن أن تكون موضوع ترخيص)

عام املنصوص عليهما في املادة)8)أدناه،)وكذا في شأن قائمة السلع ذات)

االستعمال املزدوج الخاضعة لترخيص االستيراد املنصوص عليها في)

املادة)18)أدناه)؛

 12 النظر في طلبات إعادة الدراسة املنصوص عليها في املادة) (- (4

أدناه)؛

5)-)اقتراح كل التدابير التي يمكن أن تساهم في حسن تطبيق هذا)

القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه)؛

رأيها في شأن كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي له) إبداء) (- (6

عالقة بالسلع ذات االستعمال املزدوج أو الخدمات املتصلة بها)؛

عرض عليها من قبل السلطة املختصة تتعلق)
ُ
7)-)دراسة كل مسألة ت

بالسلع ذات االستعمال املزدوج أو الخدمات املتصلة بها.

املادة)5

تضم اللجنة ممثلين عن اإلدارة وعن املؤسسات العمومية التالية):)

- الوكالة املغربية لألمن والسالمة في املجالين النووي واإلشعاعي ؛

- املركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ؛

- الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت ؛

- املركز الوطني للبحث العلمي والتقني ؛

- املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة ورئاستها وعدد أعضائها وكيفيات)

سيرها.

املادة)6

يمكن للجنة،)من أجل القيام باملهام املسندة إليها،)الحصول،)بناء)

على طلب منها،)على جميع املعلومات املتعلقة بالسلع ذات االستعمال)

املزدوج والخدمات املتصلة بها والتي تتوفر عليها اإلدارات واملؤسسات)

العمومية واملصدرون واملستوردون وكل هيئة أو مقاولة لها عالقة)

بعمليات تصدير أو استيراد سلع ذات استعمال مزدوج أو خدمات)

متصلة بها.

املادة)7

تعتبر أعمال اللجنة سرية،)بما في ذلك املداوالت والوثائق املتعلقة)

بها.

يجب على أعضاء)اللجنة الحفاظ على سرية املعلومات التي ولجوا)

إليها خالل ممارسة مهامهم.

الباب الثالث

 دلنظلمىدملطبقىعل ىتصديرىدلدلعى

ذدتىدالستع للىدملزسمجىمدلخدملتىدملتصلةىبهلى

املادة)8

يخضع تصدير السلع ذات االستعمال املزدوج الواردة في القائمة)

بها،) املتصلة  الخدمات  تنظيمي وكذا  بنص  الغرض،) لهذا  املحددة،)

للحصول من قبل املصدر،)سواء)كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا،)على)

ترخيص تصدير تسلمه السلطة املختصة بناء)على رأي باملوافقة من)

قبل اللجنة املنصوص عليها في املادة)4)أعاله.

يمكن أن يكون ترخيص التصدير فرديا أو شامال أو عاما.

أجل) من  معين  مصدر  إجى  الفردي«) التصدير  »ترخيص  يسلم)

 تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج واردة في القائمة املذكورة أعاله

بلد) في  نهائي واحد  إليه  إجى مرسل  بها  أو خدمات متصلة  أو خدمة 

الوجهة.

أجل) من  معين  مصدر  إجى  الشامل«) التصدير  »ترخيص  يسلم)

تصدير فئة من السلع ذات االستعمال املزدوج الواردة في القائمة)

املذكورة أعاله أو خدمة أو خدمات متصلة بها إجى مرسل إليه أو مرسل)

إليهم نهائيين في بلد أو بلدان الوجهة.

يسلم)»ترخيص التصدير العام«)إجى مصدر معين من أجل تصدير)

فئة أو عدة فئات من السلع ذات االستعمال املزدوج الواردة في القائمة)

إجى بلدان الوجهة الواردة في) املذكورة أعاله أو خدمات متصلة بها،)

قائمة محددة،)لهذا الغرض،)بنص تنظيمي.
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إذا كان تصدير سلع ذات استعمال مزدوج واردة في القائمة املذكورة)

بموجب أي نص آخر من النصوص) أو خدمات متصلة بها يقت�ضي،)

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،)الحصول على ترخيص آخر)

أو وثيقة أخرى ذات عالقة بطبيعة السلعة أو الخدمة املعنية،)تحدد)

 بنص تنظيمي الكيفيات الخاصة لتسليم ترخيص التصدير الفردي

أو الشامل أو العام املعني.

املادة)9

املزدوج االستعمال  ذات  السلع  تصدير  ترخيص  كل   يتضمن 

أو الخدمات املتصلة بها،)على الخصوص،)البيانات التي تمكن من التعرف)

الخدمات) أو  املزدوج  االستعمال  ذات  والسلع  منه،) املستفيد  على 

واملرسل إليه أو املرسل إليهم وكذا بلد أو بلدان الوجهة،)  املعنية،)

أو املستعملين النهائيين لتلك السلع أو الخدمات.

االقتضاء،) وعند  صالحيته،) مدة  الترخيص،) هذا  ويتضمن 

الشروط الخاصة باستعماله.

تحدد بنص تنظيمي أشكال وكيفيات إيداع طلبات الحصول على)

تراخيص تصدير السلع ذات االستعمال املزدوج والخدمات املتصلة)

بها وتسليمها.

املادة)10

يتم منح أو رفض ترخيص تصدير سلع ذات استعمال مزدوج)

والخدمات املتصلة بها بناء)على املعايير التالية):)

واالتفاقيات  املعاهدات  بموجب  املغربية  اململكة  التزامات   -

انتشار  بعدم  واملتعلقة  عليها  التي صادقت  الدولية  واالتفاقات 

أسلحة الدمار الشامل ؛ 

- االعتبارات املتعلقة باألمن الداخلي أو الخارجي للدولة ؛

- االعتبارات املتعلقة باالستعمال النهائي املتوقع للسلعة أو الخدمة 

موضوع طلب ترخيص التصدير ؛

للسلعة  النهائي  االستعمال  من  التأكد  على  الوجهة  بلد  قدرة   -

التوفر من عدمه على نصوص  في ذلك  بما  املعنية،  أو الخدمة 

ذات  السلع  تصدير  بمراقبة  متعلقة  تنظيمية  أو  تشريعية 

االستعمال املزدوج أو الخدمات املتصلة بها.

 ال يمكن تسليم أي ترخيص تصدير إذا سبق أن صدر في حق

صاحب الطلب حكم حائز على قوة ال�ضيء)املق�ضي به من أجل ارتكابه)

إلحدى املخالفات املنصوص عليها في املادة)32)أدناه.

املادة))11

ذات) سلع  لتصدير  املفعول  الساري  الترخيص  تعديل  يمكن 

استعمال مزدوج أو الخدمات املتصلة بها،)بمبادرة من السلطة املختصة)

بناء)على رأي باملوافقة من قبل اللجنة،  أو بطلب من املستفيد منه،)

إذا تغير معيار))أو أكثر من املعايير املشار إليها في املادة)10)أعاله.

يمكن سحب ترخيص التصدير في الحاالت التالية):)

- إذا انتفى شرط أو أكثر من الشروط التي تم على أساسها تسليم 

الترخيص ؛

- إذا لم يتقيد املستفيد من الترخيص بشروط استعماله.

تقوم السلطة املختصة بتوقيف) قبل سحب ترخيص التصدير،)

الترخيص املذكور لسبب أو أكثر من األسباب املشار إليها أعاله والتي)

يجب بيانها في قرار التوقيف مع اإلشارة إجى اإلجراءات الواجب القيام)

بها قصد االمتثال للشروط املذكورة.)

ويجب أال تتجاوز مدة توقيف الترخيص تسعين))90()يوما،)ابتداء)

من تاريخ تبليغ قرار التوقيف إجى املستفيد من الترخيص املذكور.)

من) املستفيد  امتثال  عدم  حالة  وفي  األجل،) هذا  انصرام  بعد 

في حالة) يتم سحب الترخيص.) الترخيص للشروط املذكورة أعاله،)

التوقيف) قرار إنهاء) فورا،) ويبلغ،) قرار التوقيف.) يتم إنهاء) العكس،)

للمستفيد من ترخيص التصدير.

أن) تبين  إذا  مسبق،) توقيف  دون  التصدير،) ترخيص  يسحب 

أو) مزورة  بوثائق  عليه  الحصول  أجل  من  أدجى  قد  منه  املستفيد 

معلومات خاطئة أو مضللة.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تعديل تراخيص التصدير وتوقيفها)

وسحبها.

املادة))12

أن يطلب من) املستفيد منه  أو  التصدير  لطالب ترخيص  يحق 

الحاالت) في  أصدرته  الذي  القرار  دراسة  إعادة  املختصة  السلطة 

التالية):)

- رفض تسليم أو رفض تعديل ترخيص التصدير ؛

- سحب ترخيص التصدير أو تعديله بمبادرة من السلطة املختصة.

يجب أن يقدم طلب إعادة الدراسة املشار إليه أعاله داخل أجل ال)

يتعدى ثالثين))30()يوما من أيام العمل ابتداء)من تاريخ تبليغ القرار)

موضوع طلب إعادة الدراسة.
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املادة)13

املزدوج،) االستعمال  ذات  سلعة  كل  تصدير  يخضع  أن  يمكن 

للحصول) أعاله،) (8 التي ال تندرج ضمن القائمة املشار إليها في املادة)

السلعة) أن  املختصة  السلطة  ارتأت  إذا  التصدير  ترخيص  على 

أسلحة) تصميم  في  جزئيا،) أو  كليا  تستخدم،) أن  يمكن  املذكورة 

نقلها أو  مناولتها  أو  إنتاجها  في  أو  إيصالها،) وسائل  أو  شامل   دمار 

أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها أو كشفها أو التعرف عليها)

أو انتشارها.

بذلك) تشعر  أن  املختصة  السلطة  على  يتعين  الحالة،) هذه  في 

للحصول على) تقديم طلب  املعنيين من أجل  أو املصدرين  املصدر 

ترخيص التصدير.

املادة))14

إذا كان املصدر على علم بأن السلعة التي يعتزم تصديرها والتي)

ال تندرج ضمن القائمة املشار إليها في املادة)8)أعاله،)يمكن أن تستخدم،)

كليا أو جزئيا)،)في تصميم أسلحة دمار شامل أو وسائل إيصالها،)أو في)

إنتاجها أو مناولتها أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها)

أو كشفها أو التعرف عليها أو انتشارها،)فعليه أن يخبر بذلك السلطة)

املختصة التي تقرر،)بناء)على رأي باملوافقة من اللجنة،)في شأن إلزامية)

الحصول على الترخيص املذكور لتصدير السلعة املعنية من عدمه.

يتم إبالغ املصدر املعني باألمر بقرار السلطة املختصة داخل أجل)

ال يتعدى ستين))60()يوما ابتداء)من تاريخ التوصل باملعلومة املقدمة)

من لدن املصدر املذكور.)وعند انصرام هذا األجل دون صدور جواب)

من السلطة املختصة،)يعفى تصدير السلعة املعنية من الحصول على)

ترخيص التصدير املذكور.

يتعين على السلطة املختصة أن تبلغ املصدر بقرارها حول إلزامية)

الحصول على الترخيص من عدمه.)

املادة))15

دون اإلخالل بأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة،)

يجب على املستفيد من ترخيص تصدير أن يحتفظ بهذا الترخيص)

وكذا الوثائق املرتبطة به ملدة خمس))5()سنوات على األقل ابتداء)من)

تاريخ نهاية مدة صالحيته.

املادة))16

يجب على كل مستفيد من ترخيص تصدير خدمات ذات صلة)

بالسلع ذات االستعمال املزدوج أن يوجه تقريرا إجى السلطة املختصة)

داخــــل أجــــل ال يتعـــدى  حـــول إنجـــاز الخدمــــات مــوضــــوع الترخيص،)

ستين))60()يوما ابتداء)من تاريخ إنجاز الخدمات املذكورة.

املادة))17

يجب على املستفيد من ترخيص التصدير مسك وتحيين سجل)

يبين،)وفق التسلسل الزمني،)عمليات تصدير السلع ذات االستعمال)

املزدوج أو الخدمات املتصلة بها التي يقوم بها.

ابتداء) يجب على املستفيد من ترخيص تصدير شامل أو عام،)

توجيه تقرير نصف سنوي إجى) من تاريخ الحصول على الترخيص،)

السلطة املختصة حول عمليات التصدير التي يقوم بها.

بنص) السنوي  نصف  والتقرير  املذكور  السجل  نموذج  يحدد 

تنظيمي.

الباب الرابع 

 أحكلمىتطبقىعل ىدستي1دسىدلدلع

ىذدتىدالستع للىدملزسمجىمعل ىعبورهل

املادة))18

يخضع استيراد السلع ذات االستعمال املزدوج الواردة في القائمة)

املحددة لهذا الغرض بنص تنظيمي،)باستثناء)السلع املذكورة املوجهة)

للدفاع الوطني،)للحصول من قبل املستورد،)سواء)كان شخصا ذاتيا)

أو اعتباريا،)على)»ترخيص استيراد السلع ذات االستعمال املزدوج«)

اللجنة) رأي  استطالع  بعد  الغرض  لهذا  املختصة  السلطة  تسلمه 

بالسلع) املعنية  السلطات  وآراء) أعاله  (4 املادة) في  عليها  املنصوص 

املذكورة.

القائمة) في  واردة  مزدوج  استعمال  ذات  استيراد سلع  كان  إذا 

التشريعية) النصوص  بموجب أي نص آخر من  يقت�ضي،) املذكورة 

والتنظيمية الجاري بها العمل،)الحصول على ترخيص آخر أو وثيقة)

أخرى ذات عالقة بطبيعة السلعة املعنية،)تحدد بنص تنظيمي كيفيات)

خاصة لتسليم ترخيص االستيراد املذكور.

املادة))19

املزدوج) السلع ذات االستعمال  يمكن تسليم ترخيص استيراد 

من أجل استيراد سلعة أو سلع أو فئات من السلع ذات االستعمال)

املزدوج الواردة في القائمة املشار إليها أعاله ملرسل إليه أو مرسل)

إليهم والستعمال واحد أو أكثر.)

ال يمكن تسليم أي ترخيص استيراد إذا سبق أن صدر في حق)

صاحب الطلب حكم حائز على قوة ال�ضيء)املق�ضي به من أجل ارتكابه)

إلحدى املخالفات املنصوص عليها في املادة)32)أدناه.
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يسحب ترخيص االستيراد من قبل السلطة املختصة في الحاالت)

اآلتية):)

- إذا أدجى املستفيد من الترخيص بوثائق مزورة أو معلومات خاطئة 

أو مضللة قصد الحصول عليه ؛

- إذا لم يمتثل املستفيد من الترخيص لشروط االستعمال املبينة في 

الترخيص الذي يستفيد منه.

املادة)20

يتضمن ترخيص االستيراد،)على الخصوص،)البيانات التي تمكن)

املزدوج) االستعمال  ذات  والسلع  منه  املستفيد  هوية  تحديد  من 

إليهم السلع املذكورة) املعنية وكذا الشخص أو األشخاص املرسلة 

ويبين مدة صالحيته التي ال يمكن أن تتجاوز) واستعماالتها املرتقبة.)

ثالث))3()سنوات وعند االقتضاء،)الشروط الخاصة باستعماله.

طلبات) ودراسة  إيداع  وكيفيات  شروط  تنظيمي  بنص  تحدد 

ترخيص االستيراد وكذا منح التراخيص املذكورة وسحبها.

املادة)21

يجب على املستفيد من ترخيص استيراد السلع ذات االستعمال)

املزدوج):)

-  أن يوجه إجى السلطة املختصة تقريرا نصف سنوي يتعلق بإنجاز 

عمليات االستيراد موضوع الترخيص املذكور ؛

- أن يمسك ويحين سجال يبين، وفق التسلسل الزمني، عمليات 

استيراد السلع ذات االستعمال املزدوج التي يقوم بها.

دون اإلخالل بأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة،)

يجب على املستفيد من ترخيص استيراد أن يحتفظ بهذا الترخيص)

وكذا الوثائق املرتبطة به ملدة خمس))5()سنوات،)على األقل،)ابتداء)

من تاريخ نهاية مدة صالحيته.

املادة))22

املختصة منع عبور سلع ذات استعمال مزدوج) للسلطة  يمكن 

إذا كانت لديها) أعاله،) (8 إليها في املادة) تندرج ضمن القائمة املشار 

أسباب تدعو للشك بأن هذه السلع يمكن أن تستخدم،)كليا أو جزئيا،)

أو في إنتاجها أو) في تصميم أسلحة دمار شامل أو وسائل إيصالها،)

مناولتها أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها أو كشفها)

أو التعرف عليها أو انتشارها.

الباب الخامس

دالختصلصلتىمدملدلطرىمدلعقوبلت

الفرع األول

دالختصلصلتىمدإلوردءدت

املادة)23

الجمارك) إدارة  وأعوان  القضائية  الشرطة  ضباط  على  عالوة 
ألحكام) املخالفات  عن  بالبحث  يعهد  املباشرة،) غير  والضرائب 
األعوان) إجى  ومعاينتها،) لتطبيقه  الصادرة  والنصوص  القانون  هذا 
وفق الشروط والكيفيات) من لدن اإلدارة،) لهذا الغرض،) املؤهلين،)

املحددة بنص تنظيمي،)واملحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.

مساعدة) التماس  االقتضاء،) عند  املذكورين،) لألعوان  ويمكن 
القوة العمومية مباشرة،))من أجل القيام بمهامهم.)

املادة)24

أعاله،)ألجل البحث عن) (23 يمكن لألعوان املشار إليهم في املادة)
املتخذة) والنصوص  القانون  املرتكبة خرقا ألحكام هذا  املخالفات 
دون اإلخالل بأحكام القانون املتعلق باملسطرة) لتطبيقه ومعاينتها،)

الجنائية):)

- أن يلجوا إجى األماكن والوسائل املستعملة التي لها عالقة بالسلع 
ذات االستعمال املزدوج أو الخدمات املتصلة بها ؛

ذات  وثيقة  وكل  والفواتير  السجالت  على  يطلعوا  أن   - 
عالقة بالسلع ذات االستعمال املزدوج أو الخدمات املتصلة بها 

وأن يأخذوا نسخا منها، وأن يقوموا، بحجزها عند الضرورة ؛

- أن يجمعوا املعلومات واإلثباتات املفيدة وأن يقوموا بحجزها، 
عند الضرورة ؛

- أن يقوموا بإجراء التحريات والتفتيشات وعمليات الحجز الالزمة ؛

- أن يأخذوا، عند الضرورة، العينات وأن يعملوا على معالجتها، 
طبقا ألحكام املادة 27 أدناه.

املادة)25

محضر مخالفة مؤرخ) فور معاينة كل مخالفة،) يجب أن يحرر،)
مرتكبي) أو  ومرتكب  املحضر  محرر  العون  قبل  من  عليه  وموقع 

املخالفة.

في حالة رفض مرتكب أو مرتكبي املخالفة التوقيع على محضر)
محضر) في  ذلك  إجى  اإلشارة  وجبت  ذلك،) عليهم  تعذر  أو  املخالفة 

املخالفة،)مع بيان أسباب الرفض.

يجب أن تسلم نسخة من املحضر إجى مرتكب املخالفة فور تحريره.
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املادة)26

تنظيمي) بنص  محدد  نموذج  وفق  مخالفة  محضر  كل  يحرر 

ويتضمن،)على الخصوص،)البيانات اآلتية):))

1)-)هوية مرتكب أو مرتكبي املخالفة)؛

2)-)هوية العون محرر املحضر وصفته)؛

3)-)تاريخ معاينة املخالفة وساعتها ومكانها)؛

4)-)طبيعة املخالفة)؛

5)-)مراجع الوثائق التي تم االطالع عليها،)عند االقتضاء)؛

6)-)اإلشارة إجى عمليات الحجز املنجزة،)إن تم القيام بها)؛

7)-)كل اإلجراءات املتخذة في إطار البحث عن املخالفة ومعاينتها.

وجبت اإلشارة إجى ذلك في محضر) في حالة القيام بأخذ عينة،)

معاينة املخالفة مع بيان مراجع محضر أخذ العينة.

املادة)27

يكون أخذ أي عينة موضوع محضر يعد وفق نموذج يحدد بنص)

تنظيمي،)ويتضمن،)على الخصوص،)البيانات اآلتية):))

-البيانات املشار إليها في البنود 1 و2 و3 و4 من املادة 26 أعاله، وكذا 

هوية من قام بأخذ العينة إذا كان شخصا آخر غير العون محرر 

املحضر ؛

- العناصر التي تمكن من تحديد الحصة التي أخذت منها العينة ؛

- العناصر التي تمكن من تحديد العينة وطبيعتها ومحتواها والكمية 

املأخوذة ؛

- الوجهة التي سترسل إليها العينة.

املادة)28

يجب أن تتضمن كل عملية أخذ عينة العدد الكافي من العينات التي)

تمكن من تحديد املخالفة مع مراعاة طبيعة السلعة املعنية باملخالفة)

أو وزنها أو أبعادها أو قيمتها أو كميتها.

ويوجهها) املأخوذة  العينات  بختم  املحضر  محرر  العون  يقوم 

بنفسه،)فورا،)إجى املصالح املختصة قصد إجراء)التحاليل والتحريات)

الالزمة.

املعنية) األطراف  أحد  يقتنع  لم  نتيجة  كل  تكون  أن  ويمكن 

باستنتاجاتها موضوع خبرة مضادة بناء)على طلب من الطرف املعني)

املذكور.

املصاريف املترتبة عن) في حالة إدانته،) يتحمل مرتكب املخالفة،)

التحاليل والتحريات،)وعند االقتضاء،)عن الخبرة املضادة.

املادة)29

إذا لم تترتب أي متابعة ضد مالك الحصة التي أخذت منها العينة)

يتم رد العينات املذكورة إجى) أو حائزها أو لم يصدر أي حكم ضده،)

املعني باألمر أو إتالفها،)حسب الحالة.

وفق الكيفيات) يترتب عن إتالف العينات الحق في منح تعويض،)

يتم) لفائدة مالك الحصة أو لفائدة حائزها،) املحددة بنص تنظيمي،)

حسابه على أساس قيمة العينات املذكورة.

املادة)30

يعتد باملحاضر إجى حين إثبات ما يخالف الوقائع املضمنة فيها.

املادة)31

26)و27  يجب أن يوجه أصل املحضرين املشار إليهما في املادتين)

أعاله ونسختان مطابقتان ألصل كل واحد منهما إجى النيابة العامة)

أيام من أيام العمل ابتداء) ()10( املختصة،)داخل أجل أقصاه عشرة)

من تاريخ إعداد آخر وثيقة يتعين إرفاقها،)عند االقتضاء،)باملحضرين)

املذكورين.

الفرع الثاني

دملخللفلتىمدلعقوبلت

املادة)32

دون اإلخالل بأحكام مجموعة القانون الجنائي وأحكام مدونة)

الجمارك والضرائب غير املباشرة):))

I()يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف))500.000()درهم إجى خمسة)

ماليين))5.000.000()درهم كل من):)

1)-)صدر أو حاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج أو خدمة)

متصلة بسلع ذات استعمال مزدوج دون التوفر على ترخيص التصدير)

املطابق املنصوص عليه في املادة)8)أعاله أو قام بذلك بترخيص تصدير)

أو مضللة أو معلومات خاطئة  وثائق مزورة  على  بناء)  حصل عليه 

أو انتهت مدة صالحيته)؛

2)-)صدر أو حاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج أو خدمة)

متصلة بسلع ذات استعمال مزدوج إجى بلد أو مستورد غير املدرجين)

في ترخيص التصدير)؛
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الواردة ضمن) السلع  أو حاول استيراد سلعة من  استورد  (- (3

18)أعاله دون التوفر على ترخيص) القائمة املنصوص عليها في املادة)

على وثائق) االستيراد املطابق أو بترخيص استيراد حصل عليه بناء)

مزورة أو معلومات خاطئة أو مضللة أو انتهت مدة صالحيته.

درهم إجى خمسمائة) ()5000( يعاقب بغرامة من خمسة آالف) ()II

ألف))500.000()درهم كل مستفيد من ترخيص تصدير أو استيراد):)

- لم يحتفظ بترخيص التصدير أو االستيراد الذي استفاد منه مع 

الوثائق املرتبطة به، خرقا ألحكام املادة 15 أو املادة 21 أعاله ؛

- لم يوجه إجى السلطة املختصة التقرير املنصوص عليه في املادة 16 

أعاله ؛

- لم يوجه إجى السلطة املختصة التقرير نصف السنوي املنصوص 

عليه في املادة 17أعاله أو املادة 21 أعاله ؛

- ال يمسك السجل املنصوص عليه في املادة 17 أو املادة 21 أعاله 

طبقا للكيفيات املطلوبة.

يعاقب بالعقوبة نفسها كل من صدر أو حاول تصدير سلعة ذات)

استعمال مزدوج خرقا ألحكام املادة)14)أعاله.

املادة)33

يمكن أن يراعى في تحديد مبلغ الغرامة طبيعة املخالفة والفئة)

املصنفة فيها السلع ضمن القائمة املنصوص عليها،)حسب الحالة،)في)

املادة)8)أو)18)أعاله،)ونطاق االستخدام النهائي لهذه السلعة.

املادة)34

في حالة محاولة تصدير أو في حالة استيراد سلع ذات استعمال)

مزدوج خرقا ألحكام هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه،)تكون)

السلع املعنية موضوع حجز طبقا ألحكام القانون املتعلق باملسطرة)

الجنائية،)وفي حالة اإلدانة،)تصادر هذه السلع لفائدة الدولة.

الباب السادس

أحكلمىختلمية

املادة)35

يجب اإلدالء)بترخيص تصدير أو استيراد السلع ذات االستعمال)

به) الجاري  للتشريع  طبقا  بالجمارك  املكلفة  اإلدارة  لدى  املزدوج 

العمل.)

املادة)36

من تاريخ سريان) تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء)

مفعول النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه.

(  ( دآلخر) ربيعى منى ((( في) صلسرى ((.(1.891 رقم)  مرسومى
)8)سيد 17)1)1)()بلملودفقةىعل ىعقدىدلقرضىب بلغىثالث لئة)
 (1(1 1))نوف 17) مليونىأمرم))311.111.111)أمرم(،)دمل17مىبتلريخ)
KFW،)يرصدىلت ويلىمشرمع) بينىدمل لكةىدملغربيةىمىمؤسدة)
كورمنل) مبلء) منى للتخفيفى بلملغربى دلطلرئةى »دملدلعدةى

معودقبه«.

رئيس الحكومة،

الصادر) (2020 للسنة املالية) (70.19 على قانون املالية رقم) بناء)
بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.125)بتاريخ)16)من ربيع اآلخر)1441 

)13)ديسمبر)2019()وال سيما املادة)43)منه)؛

وعلى قانون املالية املعدل رقم)35.20)للسنة املالية)2020)الصادر)
1441 الحجة) ذي  (4 بتاريخ) (1.20.72 رقم) الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)25)يوليو)2020()؛

وعلى املرسوم بقانون رقم)2.20.320)الصادر في)13)من شعبان)1441 
)7)أبريل)2020()املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية،)املصادق)
عليه بالقانون رقم)26.20)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.20.61 

بتاريخ)27)من شوال)1441 )19)يونيو)2020()؛

وعلى قانون املالية لسنة)1982)رقم)26.81)الصادر بتنفيذه الظهير)
الشريف رقم)1.81.425)بتاريخ)5)ربيع األول)1402))فاتح يناير)1982(،)

وال سيما الفصل)41)منه)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي):)

املادة األوجى

أورو مليون  ثالثمائة  بمبلغ  القرض  عقد  على   يوافق 
بتاريخ) واملبرم  املرسوم،) هذا  بأصل  امللحق  أورو(،) (300.000.000(
27)نوفمبر)2020)بين اململكة املغربية ومؤسسة)KFW،)يرصد لتمويل)
كورونا) وباء) من  للتخفيف  باملغرب  الطارئة  »املساعدة  مشروع)

وعواقبه«.

املادة الثانية

هذا) تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إجى  يسند 
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1442 )8)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.


