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مذكرةة تقديیممشرووعع   
	  

االقضائي في إإططارر ااإلصالحح للمملكة إإعاددةة تشكيیل االتنظيیم االقضائي تمت منذ أأنن 
عرفف هھھھذاا االتنظيیم عدةة تعديیالتت ووتغيیيیرااتت٬، فقد معهھا ااالنسجامم االمتطلب  1974،٬لسنة 

ووبيیانن ااختصاصاتهھا وومركزهھھھا  ووتنظيیمهھا االقوااعد االمنظمة لتأليیف االمحاكم مجموععفي 
٬، مما أأصبح يیستوجب مرااجعة هھھھذهه االقوااعد٬، بما يیتالءمم في ترااتبيیة االنظامم االقضائي

مستقلة عن ااررتقى بالقضاء إإلى سلطة قضائيیة  ددستورر االمملكة االذييوومقتضيیاتت 
ووبما يیتواافق وومبدأأ االرفع من االنجاعة االقضائيیة. االسلطتيین االتشريیعيیة وواالتنفيیذيیـة٬،  

قد أأكد صاحب االجاللة االملك محمد االساددسس نصرهه هللا في خطابهھ االتارريیخي لوو
ووااإلدداارريیة من خاللل عدةة ٬، على ضرووررةة تأهھھھيیل االهھيیاكل االقضائيیة 2009غشت  20ليیومم 

إإجرااءااتت منهھا "ااعتمادد خريیطة ووتنظيیم قضائي عقالني٬، مستجيیب لمتطلباتت ااإلصالحح 
."  

لالنسجامم يیفتقد االتنظيیم االقضائي ااعتبر أأنن كما أأنن ميیثاقق إإصالحح منظومة االعداالة 
بحكم االتعديیالتت االمتالحقة االتي ططالت مقتضيیاتهھ٬، مما ال يیساعد على ااالستغاللل ااألمثل 
للمواارردد االبشريیة وواالمادديیة٬، ووال يیضمن االقربب االحقيیقي من االمتقاضيین٬، كما أأنن 

وولذلك  االخريیطة االقضائيیة متضخمة ووغيیر معقلنة٬، وواالقضاء االمتخصص غيیر معمم.
قربهھا من وومنظومة االعداالة فعاليیة تستهھدفف عدةة توصيیاتت فقد تضمن االميیثاقق 

االمتعلقة بالتنظيیم االميیثاقق تت بلوررةة توصيیاووقد تمت  .إإليیهھا ولوججاالتسهھيیل االمتقاضيین وو
االمشرووعع.  هھھھذاا االقضائي وواالخريیطة االقضائيیة في مجمل مقتضيیاتت  

 ٬،ووفق أأسس جديیدةةمرااجعة االتنظيیم االقضائي وويیهھدفف مشرووعع هھھھذاا االقانونن إإلى 
تالفي صعوباتت االوضعيیة االحاليیة٬، ووتوفيیر متطلباتت االنجاعة االقضائيیة على مستوىى ل

 االثقة توططيید من يیمكن بما ٬،االهھيیئاتت االقضائيیةددررجاتت االتقاضي ووأأنوااعع مختلف 
 ووعمادداا االحق٬، لدوولة منيیعا حصنا باعتباررهه وومنصف٬، فعالل قضاء في وواالمصدااقيیة

.للتنميیة وومحفزاا االجيیدةة٬، وواالحكامة االقضائي٬، لألمن  

 االمحاكم٬، بتنظيیم االمتعلقة وواالقوااعد مكوناتت االتنظيیم االقضائيمشرووعع اال يیحدددوو
 حقوقق ووكذاا ااإلدداارريي٬، ووتدبيیرهھھھا عملهھا ووططرقق ووااختصاصاتهھا ووأأصنافهھا ددررجاتهھا ووبيیانن

. االعداالة لسيیر االعامة وواالمباددئئ االمتقاضيین  

ووتتلخص أأهھھھم مستجدااتت هھھھذاا االمشرووعع فيیما يیلي:  
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أأووال  من حيیث االشكل: -  

هھ ااستيیعابب نااألخذ بصيیغة مشرووعع نص حديیث لقانونن االتنظيیم االقضائي٬، يیمك .1
االظهھيیر االشريیف االتوجهھاتت االجديیدةة لهھذاا االتنظيیم٬، بدلل تعديیل بعض مقتضيیاتت 

 24بتارريیخ  1.74.338ررقم  بمثابة قانونن االمتعلق بالتنظيیم االقضائي للمملكة
ا جرىى تعديیلهھ أأوو تغيیيیرهه كم )1974يیوليیوزز  15( 1394جماددىى االثانيیة 

أأووتتميیمهھ؛  
وواالمحاكم ااإلدداارريیة٬، وومحاكم  قضاء االقربب٬، ددمج ااألحكامم االمتعلقة بتنظيیم .2

ااالستئنافف ااإلدداارريیة٬، وواالمحاكم االتجارريیة وومحاكم ااالستئنافف االتجارريیة في 
صلب مشرووعع االقانونن االمتعلق بالتنظيیم االقضائي٬، بدلل ااإلبقاء على تلك 

على أأنن تنقل إإلى قانونن االمسطرةة  ٬،خاصة ااألحكامم متفرقة في نصوصص
االمدنيیة ووقانونن االمسطرةة االجنائيیة باقي ااألحكامم االمتعلقة باإلجرااءااتت 

. وويیتعلق ااألمر بالقواانيین ووااالختصاصص االمتعلقة بالجهھاتت االقضائيیة االمذكوررةة
االتاليیة:   

- شريیف ررقم اال االصاددرر بتنفيیذهه االظهھيیر 10. 42االقانونن ررقم قضاء االقربب ( 
كما ووقع  )2011أأغسطس  17( 1432من ررمضانن  16 بتارريیخ 1.11.151

تعديیلهھ)٬،   

- شريیف االظهھيیر االصاددرر بتنفيیذهه اال 90. 41 االقانونن ررقم(وواالمحاكم ااإلدداارريیة  
كما ) 1993سبتمبر  10( 1414من رربيیع ااألوولل  22 بتارريیخ 1.91.225ررقم 

تم تعديیلهھ)٬،   

- ظهھيیر بتنفيیذهه االاالصاددرر  03. 80قم االقانونن رروومحاكم ااالستئنافف ااإلدداارريیة ( 
) 2006فبراايیر 14(  1427 محرمممن  15بتارريیخ  1.06.07شريیف ررقم اال

كما ووقع تعديیلهھ)٬،   

-  95. 53قانونن ررقم وواالمحاكم االتجارريیة وومحاكم ااالستئنافف االتجارريیة (اال 
 1417شواالل  4 بتارريیخ 1.97.65االصاددرر بتنفيیذهه االظهھيیر االشريیف ررقم 

).) كما تم تعديیلهھ1997فبراايیر 12(  

االوضوحح على مستوىى كل مكونة من تفصيیل االمقتضيیاتت بأكثر ما يیمكن من  .3
مكوناتت االتنظيیم االقضائي.  

توصيیف مجمل االمهھامم بالمحاكم وواالقائميین عليیهھا أأوو من لهھم عالقة بهھا.  .4  
ااحتوااء االمشرووعع على أأرربعة أأقسامم كما يیلي: .5  
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- مكوناتت االتنظيیم االقضائي ووتنظيیم االمحاكم ووحقوقق وويیتعلق باالقسم ااألوولل:  
أأبواابب٬، ااألوولل منهھا يیتعلق بمكوناتت االتنظيیم  ثالثة ٬، وويیتضمناالمتقاضيین

التنظيیم وواالثاني يیتعلق ب٬، عمل االهھيیئاتت االقضائيیةاالقضائي وومقوماتهھ ووقوااعد 
٬، أأما االبابب ووتسيیيیرهھھھا ااإلددااررييااوولل ددررجة وومحاكم ثاني االدااخلي لمحاكم 
 حقوقق االمتقاضيین ووحاالتت االتنافي االقضائي ووتجريیحاالثالث فيیتعلق ب
.وومخاصمة االقضاةة  

-  ثالثةددررجاتت االمحاكم ووأأنوااعهھا٬، وويیتضمن وويیتعلق ببيیانن  االقسم االثاني: 
٬، ثاني ددررجة٬، وواالثاني بمحاكم أأوولل ددررجةأأبواابب٬، ااألوولل منهھا يیتعلق بمحاكم 

االبابب االثالث فيیتعلق بمحكمة االنقض. اأأم  
- أأوولل ددررجة لمحاكم وواالمرااقبة االقضائيیة  تفتيیشالوويیتعلق باالقسم االثالث:  

٬، وويیتضمن بابيین٬، ااألوولل يیتعلق بتفتيیش االمحاكم تفتيیشا وومحاكم ثاني ددررجة
 محاكملاالقضائيیة  االمرااقبةوواإلشراافف االثاني بيیتعلق قضائيیا ووإإدداارريیا٬، وو
.االدررجتيین االمذكوررتيین  

- .وواانتقاليیة االقسم االراابع: أأحكامم ختاميیة   

ثانيیا  :من حيیث االموضوعع -  

من أأهھھھمهھا االمجاالتت ٬، مستويیاتتعدةة على وو تم إإقراارر االعديید من االمستجدااتت 
االتاليیة:  

 

-أأ  االمباددئئ االموجهھة للتنظيیم االقضائي:   

عن  االقضائيیة االسلطة ااستقاللل على مبدأأ االقضائي مقوماتت االتنظيیمااررتكازز  .1
 االحكوميیة وواالتنفيیذيیة٬، ووعلى االتعاوونن مع االسلطة االتشريیعيیة االسلطتيین
إإشرااكك على بالتسيیيیر ااإلدداارريي للمحاكم٬، وو يیتعلق فيیما بالعدلل االمكلفة

االمهھن االقضائيیة في لجانن لبحث ووددررااسة صعوباتت سيیر االعمل بالمحاكم 
.لهھاووووضع االحلولل االمناسبة   

٬، االنقض محكمة قمتهھ االقضاء ووحدةة مبدأأ على االقضائي قيیامم االتنظيیم  .2
 االقضاء مبدأأ ووفق االقضائي االتنظيیم مكوناتت مختلفووااشتغالل 
االمتخصص.  

 تحقيیقاالقضائيیة ووفق مقارربة عقالنيیة تستهھدفف  تحديید االخريیطةووجوبب  .3
داالة ووفعاليیة ااإلددااررةة ووتسهھيیل االولوجج إإلى االع االمتقاضيین من االقربب
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ة االديیموغراافيیة وواالجغراافيیااالجتماعيیة وو االمعطيیاتتاالقضائيیة٬، وومرااعاةة 
 بعد ااستشاررةةووااالقتصادديیة. وويیتم تحديید االخريیطة االقضائيیة بمرسومم 

.االمجلس ااألعلى للسلطة االقضائيیة  
ضمن ددوواائر  تنقليیة فضال عن االنص على إإمكانيیة عقد االمحاكم لجلساتت .4

ملحقة بمحاكم  غرفف ااختصاصهھا االمحلي٬، تم االنص على إإمكانيیة إإحدااثث
االمجلس  بعد ااستشاررةةفي دداائرتهھا االقضائيیة٬، بمرسومم  ثاني ددررجة

.ااألعلى للسلطة االقضائيیة  

-بب  حقوقق االمتقاضيین:   

بشأنن مماررسة حق االتقاضي تفصيیل حقوقق االمتقاضيین ووما يیرتبط بهھا  .5
وواالمساعدةة االقضائيیة وواالمساعدةة االقانونيیة وواالتعويیض عن االخطأ 

 االمحاكم أأمامم ق االمساططريیووتطب مع االنص على تنفيیذ ااإلجرااءااتت االقضائي.
 في جميیع مرااحل االتقاضي ووااحتراامم حقوقق االعاددلة االمحاكمة يیضمن بما

.معقولل أأجل ووصدوورر ااألحكامم ددااخل االقضايیا في االبت يیحقق ووبما االدفاعع٬،  
.حاالتت االتنافي االقضائي ووتجريیح وومخاصمة االقضاةة االتأكيید على .6  
 وواالقضائيیة مجانا٬، االقانونيیة تيیسيیر االوصولل إإلى االمعلومةاالنص على  .7

 في بعد٬، عن قضايیاهھھھم إإجرااءااتت مسارر تتبع من االمتقاضيین ووتمكيین
مع  وواالتوااصل ووحمايیتهھا لألفراادد االشخصيیة للمعطيیاتت تامم ااحتراامم

.االمتقاضيین بلغة يیفهھمونهھا  

–جج  :عمل االهھيیئاتت االقضائيیةقوااعد    

 االخدماتت ووااستمراارريیة اانتظامم يیؤمن ااشتغالل االمحاكم بماعلى االنص  .8
االقضائيیة ووعقد االجلساتت.   

تنظيیم االدفع بعدمم ااالختصاصص االنوعي على أأساسس أأنهھ في غيیر االقضايیا  .9
االتي يیرفع إإليیهھا االنزااعع ألوولل مرةة٬، في االموضوعع بت محكمة االزجريیة٬، ت

٬، وويیكونن ططعنأأيي  مستقل ال يیقبلمسألة ااالختصاصص االنوعي٬، بحكم 
حكمهھا ملزما للمحاكم ااألخرىى. ووال يیثارر االدفع بعدمم ااالختصاصص االنوعي 

ألوولل مرةة أأمامم محكمة االنقض.  
االنص على أأنن االلغة االعربيیة هھھھي لغة االتقاضي وواالمراافعاتت أأمامم  .10

االمحاكم ووصيیاغة ااألحكامم٬، مع مرااعاةة االمقتضيیاتت االدستورريیة االمتعلقة  
ااألماززيیغيیة. ترسيیم االلغة بتفعيیل  
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عرضض حل إإمكانيیة قيیامم االمحكمة٬، ما لم يیعاررضض ااألططراافف في ذذلك٬، ب .11
االنزااعع االمعرووضض عليیهھا عن ططريیق االصلح أأوو االوساططة ااالتفاقيیة في 

.االحاالتت االتي يیجيیز فيیهھا االقانونن ذذلك  
.ااألحكامم ووأأنهھ ال يیسوغغ االنطق بهھا قبل تحريیرهھھھا كاملةووجوبب تعليیل  .12  
تكريیس االمماررساتت االمتعلقة بافتتاحح االسنة االقضائيیة في نص  .13

عقد االمحاكم جلساتت ررسميیة لتنصيیب االمسؤووليین االمشرووعع٬، ووكذاا 
االقضائيیيین وواالقضاةة االجددد٬، ووفق ااإلجرااءااتت وواالمرااسم االمتبعة٬، تكريیسا 

.لألعراافف وواالتقاليید االقضائيیة  
.االقضائيیة وواالمساططر لإلجرااءااتت ااإللكتروونيیة إلددااررةةاااالمحاكم  ددااعتما .14  

-دد  االتنظيیم االدااخلي للمحاكم:   

من خاللل  لمحاكم أأوولل ددررجة وومحاكم ثاني ددررجةجعل االتنظيیم االدااخلي  .15
ووضع مشرووعع مكتب االمحكمة االمشتمل على عدةة أأعضاء٬، حيیث يیتولى 

ززيیع ووتكويینهھا٬، ووتوتحديید عددد ااألقسامم وواالغرفف لتنظيیم االعمل بالمحكمة وو
. ووقبل االجلساتتاانعقادد ووأأيیامم ووساعاتت وواالمهھامم بيین االقضاةة٬، االقضايیا 

ااجتماعع مكتب االمحكمة٬، يیتم ااستطالعع آآررااء االقضاةة بشأنن توززيیع االقضايیا 
وواالمهھامم٬، وويیتم إإططالعع االمكتب عليیهھا٬، ووأأخذهھھھا بعيین ااالعتبارر بما يیتالءمم 
ووضمانن االسيیر االعادديي للمحكمة. وويیتخذ مكتب االمحكمة قرااررااتهھ بناء على 
 معايیيیر موضوعيیة ووااضحة٬، ووباألغلبيیة٬، وويیرجح جانب االرئيیس عند

ووترفع قرااررااتت مكتب االمحكمة للجمعيیة االعامة للمحكمة قصد االتساوويي. 
االمصاددقة عليیهھا.  

 هھاتوسيیع ددوورر االجمعيیة االعامة للمحكمة٬، حيیث يیتضمن جدوولل أأعمال .16
مكتب أأشغالل االمصاددقة على موااضيیع منهھا ما يیتعلق بنشاطط االمحكمة وو

 وواالحلولل ااستعرااضض أأهھھھم ااإلشكاليیاتت االقانونيیةوو٬، االمحكمة باألغلبيیة
بشأنهھا٬، وومناقشة أأساليیب توحيید االعمل االقضائي بالمحكمة٬،  االمتخذةة

٬، ووووضع براامج ثقافيیة ووتحديیث أأساليیب عملهھا وواالرفع من نجاعتهھا
للقضاةة وواالموظظفيین٬،  ووتوااصليیة٬، ووحصر موااضيیع االتكويین االمستمر

ووتحديید حاجيیاتت االمحكمة من االمواارردد االبشريیة وواالمادديیة.  
للمحكمة بجعل تعيیيین االقضاةة توسيیع ددوورر االجمعيیة االعامة  .17

ووفق  وواالمستشارريین االمكلفيین بمهھامم من قبل االجمعيیة االمذكوررةة
.االمقتضيیاتت االمرتبطة بالموضوعع  

-هھھھـ  االتسيیيیر ااإلدداارريي للمحاكم:   
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االنص على ووحدةة كتابة االضبط على صعيید االمحكمة. .18  
تولي االسلطة االحكوميیة االمكلفة بالعدلل ااإلشراافف ااإلدداارريي وواالمالي على  .19

بما اليیتعاررضض وومبدأأ ااستقاللل االسلطة االقضائيیة؛االمحاكم   
على صعيید تولي مسيیر إإدداارريي ضبط عمل مختلف مصالح كتابة االضبط  .20

٬، ووااإلشراافف على موظظفي هھھھيیئة كتابة االضبط االعامليین بهھا٬، مع االمحاكم
٬، بما ال إإدداارريیا للسلطة االحكوميیة االمكلفة بالعدلل وومرااقبتهھا خضوعهھ

االمسؤووليین االقضائيیيین  وومرااقبة لسلطةفي عملهھ  اانضباططهھيیتعاررضض مع 
ووااختصاصاتهھ  ااإلدداارريي بالمحكمة االتي يیعمل بهھا. ووتحددد ووضعيیة االمسيیر

االمجلس ااألعلى للسلطة االقضائيیة. بعد ااستشاررةةبمرسومم٬،   
خضوعع موظظفي هھھھيیئة كتابة االضبط إإدداارريیا للسلطة االحكوميیة االمكلفة  .21

 لطةلس مفي عملهھ اانضباططهھم٬، بما ال يیتعاررضض مع بالعدلل وومرااقبتهھا
االمسؤووليین االقضائيیيین بالمحكمة االتي يیعملونن بهھا. وومرااقبة  

–وو  االمحاكم: مكوناتت مختلف على مستوىىاالمستجدااتت    

قسامم تتوززعع بدووررهھھھا أأتقسيیم محاكم أأوولل ددررجة وومحاكم ثاني ددررجة إإلى  .22
إإلى غرفف حسب نوعيیة االقضايیا ووحجم نشاطط االمحكمة.  

- االمحاكم ااالبتداائيیة:   

بالمحاكم ااالبتداائيیة.حذفف االغرفف ااالستئنافيیة  .23  
إإمكانيیة ااشتمالل بعض االمحاكم ااالبتداائيیة٬، على أأقسامم متخصصة في  .24

االقضاء االتجارريي٬، تختص بالبت في االقضايیا االتجارريیة االمسندةة إإلى 
٬، ووأأقسامم متخصصة في االقضاء بموجب االقانونناالمحاكم االتجارريیة 

 ااإلدداارريیةااإلدداارريي٬، تختص بالبت في االقضايیا ااإلدداارريیة االمسندةة إإلى االمحاكم 
. ووتحدثث هھھھذهه ااألقسامم االمتخصصة بالمحاكم ااالبتداائيیة بموجب االقانونن

االمجلس ااألعلى للسلطة االقضائيیة٬، يیبيین  بعد ااستشاررةةاالمعنيیة٬، بمرسومم 
عدددهھھھا ووددوواائر ااختصاصهھا االمحلي.  

بما بالمحاكم ااالبتداائيیة  لمساعدةة ااالجتماعيیةل مكاتباالنص على إإحدااثث  .25
. ذذااتت ااالختصاصص االحصرييفيیهھا   

للمحكمة  تابعةباعتباررهھھھا قضاةة االمقيیميین االمرااكز  إإبراازز ووضعيیة .26
 بعد ااستشاررةة بمرسوممنفوذذهھھھا  عدددهھھھا ووددوواائرااالبتداائيیة٬، يیتم تحديید 

االمجلس ااألعلى للسلطة االقضائيیة.  



7	  
	  

 االنفقة توسيیع مجاالتت االقضاء االفردديي في ميیداانن ااألسرةة لتشمل قضايیا .27
زووجيیة ووإإعداادد بيیت ووأأجرةة االحضانة ووصلة االرحم وواالرجوعع إإلى بيیت اال

للزووجيیة.  
توسيیع مجاالتت االقضاء االجماعي أأمامم االمحاكم ااالبتداائيیة لتشمل  .28

االقضايیا االجنحيیة االتأدديیبيیة.  
تمديید ااختصاصص قضاء االقربب ليیشمل االجنح االضبطيیة االمعاقب عليیهھا  .29

بغراامة فقط٬، ال تتجاووزز خمسة آآالفف ددررهھھھم.  

- محاكم ااالستئنافف   

متخصصة في االقضاء  أأقساممإإمكانيیة ااشتمالل محاكم ااالستئنافف على  .30
. ووتحدثث هھھھذهه أأقسامم متخصصة في االقضاء ااإلدداارريياالتجارريي٬، ووكذاا على 

االمتخصصة بمحاكم ااالستئنافف٬، ووتعيین مقاررهھھھا ووددوواائر  ااألقسامم
االمجلس ااألعلى للسلطة  بعد ااستشاررةةااختصاصهھا االمحلي بمرسومم٬، 

االقضائيیة.  

- دىى االمحاكم االتجارريیة:االنيیابة االعامة ل   
 

ل االنيیابة االعامة لدىى االمحاكم االتجارريیة بنائب أأوو نواابب لوكيیل االملك تمث .31
يیعيینهھم ووكيیل االملك لدىى االمحكمة ااالبتداائيیة االتي توجد بداائرتهھا االمحكمة 

االتجارريیة.  
ل االنيیابة االعامة لدىى محاكم ااالستئنافف االتجارريیة بنائب أأوو نواابب تمث .32

االوكيیل االعامم للملك لدىى محكمة ااالستئنافف االتي للوكيیل االعامم للملك يیعيینهھم 
توجد بداائرتهھا محكمة ااالستئنافف االتجارريیة.  

- محكمة االنقض:   

مرااعاةة ااالختصاصاتت االجديیدةة لمسؤوولي محكمة االنقض فيیما يیتعلق  .33
بتنظيیمهھا ووما لمسؤووليیهھا من حق في االمرااقبة االقضائيیة بالنسبة لباقي 

االمحاكم.  
ة االنقض هھھھي االغرفة االعقارريیة.محكم إإضافة غرفة سابعة إإلى غرفف .34  
إإمكانيیة تقسيیم غرفف محكمة االنقض إإلى هھھھيیئاتت. .35  
أأقسامم وومصالح فنيیة ووإإدداارريیة بمحكمة االنقض يیحددد تنظيیمهھا إإحدااثث  .36

وومهھامهھا بمقتضى االنظامم االدااخلي للمحكمة.  
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-زز  االتفتيیش االقضائي وواالتفتيیش ااإلدداارريي وواالمالي للمحاكم:   

االنص على االتفتيیش االقضائي االذيي تتوالهه االمفتشيیة االقضائيیة االعامة٬،  .37
على أأنن يیكونن ووفق شرووطط يینص عليیهھا قانونن.   

االمفتشيیة االعامة االنص على االتفتيیش ااإلدداارريي وواالمالي للمحاكم تتوالهه  .38
 من خاللل تفتيیش االمصالح ااإلدداارريیة العدللللسلطة االحكوميیة االمكلفة ب

بالمحاكم٬، بحسب ما يینص عليیهھ االقانونن.وواالماليیة لكتابة االضبط   

-حح  ددخولل االقانونن حيیز االتنفيیذ:   

بعد سنة من تارريیخ حيیز االتطبيیق تدخل  االقانونن مقتضيیاتت هھھھذاا جعل .39
نشرهه بالجريیدةة االرسميیة٬، وويیتعيین إإصداارر االمرااسيیم االخاصة بتنفيیذهه 

.هھاخالل  

هھھھذهه هھھھي هھھھي أأهھھھم االمقتضيیاتت االتي يیرتكز عليیهھا مشرووعع هھھھذاا االقانونن.  
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دديیباجة  
 بتنظيیم االمتعلقة وومقوماتهھ٬، وواالقوااعد مكوناتت االتنظيیم االقضائي االقانونن هھھھذاا يیحددد
 ووكذاا ااإلدداارريي٬، ووتدبيیرهھھھا عملهھا ووططرقق ووااختصاصاتهھا ووأأصنافهھا ددررجاتهھا ووبيیانن االمحاكم
 في وواالمصدااقيیة االثقة توططيید بهھدفف االعداالة٬، لسيیر االعامة وواالمباددئئ االمتقاضيین حقوقق
 االقضائي٬، لألمن ووعمادداا االحق٬، لدوولة منيیعا حصنا باعتباررهه وومنصف٬، فعالل قضاء

. للتنميیة وومحفزاا االجيیدةة٬، وواالحكامة  

االقانونن على توفيیر مقوماتت تنظيیم هھھھذاا فقد حرصص  ٬،ذذلكتحقيیق ووفي سبيیل 
االذيي ااررتقى بالقضاء إإلى سلطة قضائيیة  ٬،حديیث يیستجيیب لمقتضيیاتت االدستوررقضائي 

متطلباتت االنجاعة االقضائيیة٬، وويیلبي مستقلة عن االسلطة االتشريیعيیة وواالسلطة االتنفيیذيیة٬، 
في إإططارر ااإلصالحح للمملكة االذيي أأعد االتنظيیم االقضائي وويیتالفى االصعوباتت االناجمة عن 

وواالذيي عرفف عدةة تعديیالتت ووتغيیيیرااتت٬، فقد معهھا ااالنسجامم  1974،٬االقضائي لسنة 
ووبيیانن ااختصاصاتهھا  ووتنظيیمهھا االقوااعد االمنظمة لتأليیف االمحاكم مجموععاالمتطلب في 

.وومركزهھھھا في ترااتبيیة االنظامم االقضائي  

قد أأكد صاحب االجاللة االملك محمد االساددسس نصرهه هللا في خطابهھ االتارريیخي لوو
دداارريیة من خاللل عدةة تأهھھھيیل االهھيیاكل االقضائيیة ووااإل٬، على ضرووررةة 2009غشت  20ليیومم 

"ااعتمادد خريیطة ووتنظيیم قضائي عقالني٬، مستجيیب لمتطلباتت ااإلصالحح إإجرااءااتت منهھا:
."  

لالنسجامم يیفتقد االتنظيیم االقضائي ااعتبر أأنن كما أأنن ميیثاقق إإصالحح منظومة االعداالة 
ااالستغاللل ااألمثل بحكم االتعديیالتت االمتالحقة االتي ططالت مقتضيیاتهھ٬، مما ال يیساعد على 

للمواارردد االبشريیة وواالمادديیة٬، ووال يیضمن االقربب االحقيیقي من االمتقاضيین٬، كما أأنن 
وولذلك  االخريیطة االقضائيیة متضخمة ووغيیر معقلنة٬، وواالقضاء االمتخصص غيیر معمم.

قربهھا من وومنظومة االعداالة فعاليیة تستهھدفف عدةة توصيیاتت فقد تضمن االميیثاقق 
االمتعلقة بالتنظيیم االميیثاقق بلوررةة توصيیاتت د تمت ووق .إإليیهھا ولوججاالتسهھيیل االمتقاضيین وو

. االقانونن هھھھذاا االقضائي وواالخريیطة االقضائيیة في مجمل مقتضيیاتت  

 

 

سوااء من حيیث االشكل أأوو  على عدةة مستويیاتتووتتجلى أأهھھھم مستجدااتت هھھھذاا االقانونن 
:االموضوعع  

تدوويین ااألحكامم االمتعلقة بالتنظيیم االقضائي في نص ووااحد: - أأووال  



13	  
	  

ااألحكامم االمتعلقة بتنظيیم قضاء االقربب٬، وواالمحاكم ااإلدداارريیة٬، وومحاكم ددمج حيیث تم 
ااالستئنافف ااإلدداارريیة٬، وواالمحاكم االتجارريیة وومحاكم ااالستئنافف االتجارريیة في صلب مشرووعع 
 االقانونن االمتعلق بالتنظيیم االقضائي٬، بدلل ااإلبقاء على تلك ااألحكامم متفرقة في نصوصص

نيیة ووقانونن االمسطرةة االجنائيیة باقي على أأنن تنقل إإلى قانونن االمسطرةة االمد ٬،خاصة
. ااألحكامم االمتعلقة باإلجرااءااتت ووااالختصاصص االمتعلقة بالجهھاتت االقضائيیة االمذكوررةة  

ووتم تفصيیل االمقتضيیاتت بأكثر ما يیمكن من االوضوحح على مستوىى كل مكونة من 
مكوناتت االتنظيیم االقضائي٬، مع توصيیف مجمل االمهھامم بالمحاكم وواالقائميین عليیهھا أأوو من 

عالقة بهھا.لهھم   

ووقد تضمن االقانونن أأرربعة أأقسامم كما يیلي:  

- مكوناتت االتنظيیم االقضائي ووتنظيیم االمحاكم ووحقوقق االقسم ااألوولل: وويیتعلق ب 
أأبواابب٬، ااألوولل منهھا يیتعلق بمكوناتت االتنظيیم  ثالثة االمتقاضيین٬، وويیتضمن

التنظيیم وواالثاني يیتعلق ب٬، عمل االهھيیئاتت االقضائيیةاالقضائي وومقوماتهھ ووقوااعد 
٬، أأما االبابب ووتسيیيیرهھھھا ااإلدداارريي محاكم أأوولل ددررجة وومحاكم ثاني ددررجةلاالدااخلي 

ووتجريیح  حقوقق االمتقاضيین ووحاالتت االتنافي االقضائياالثالث فيیتعلق ب
.وومخاصمة االقضاةة  

-  ثالثةددررجاتت االمحاكم ووأأنوااعهھا٬، وويیتضمن وويیتعلق ببيیانن  االقسم االثاني: 
٬، ثاني ددررجة٬، وواالثاني بمحاكم أأوولل ددررجةأأبواابب٬، ااألوولل منهھا يیتعلق بمحاكم 

االبابب االثالث فيیتعلق بمحكمة االنقض. اأأم  
- لمحاكم أأوولل ددررجة وواالمرااقبة االقضائيیة  تفتيیشالاالقسم االثالث: وويیتعلق ب 

٬، وويیتضمن بابيین٬، ااألوولل يیتعلق بتفتيیش االمحاكم تفتيیشا وومحاكم ثاني ددررجة
 محاكملاالقضائيیة  االمرااقبةوواإلشراافف قضائيیا ووإإدداارريیا٬، وويیتعلق االثاني ب

االدررجتيین االمذكوررتيین.  
- االقسم االراابع: أأحكامم ختاميیة.   

 

االمباددئئ االموجهھة للتنظيیم االقضائي:تفصيیل  – ثانيیا  
 االسلطة ااستقاللل على مبدأأ االقضائي مقوماتت االتنظيیمااررتكازز ووذذلك من حيیث 

 االحكوميیة وواالتنفيیذيیة٬، ووعلى االتعاوونن مع االسلطة االتشريیعيیة عن االسلطتيین االقضائيیة
إإشرااكك االمهھن االقضائيیة في على بالتسيیيیر ااإلدداارريي للمحاكم٬، وو يیتعلق فيیما بالعدلل االمكلفة

.لهھالجانن لبحث ووددررااسة صعوباتت سيیر االعمل بالمحاكم ووووضع االحلولل االمناسبة   
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٬، االنقض محكمة قمتهھ االقضاء ووحدةة مبدأأ على االقضائي قيیامم االتنظيیم ووتم االنص على
االمتخصص٬، ووااعتبارر  االقضاء مبدأأ ووفق االقضائي االتنظيیم مكوناتت مختلفووااشتغالل 

االمحكمة ااالبتداائيیة االوحدةة االمركزيیة في االتنظيیم االقضائي.  

االقضائيیة ووفق مقارربة عقالنيیة تستهھدفف  تحديید االخريیطةتم االنص على ووجوبب كما 
داالة ووفعاليیة ااإلددااررةة االقضائيیة٬، ووتسهھيیل االولوجج إإلى االع االمتقاضيین من االقربب تحقيیق

ة ووااالقتصادديیة. االديیموغراافيیة وواالجغراافيیااالجتماعيیة وو وومرااعاةة االمعطيیاتت  

ثالثا  حقوقق االمتقاضيین:إإبراازز   -  
تفصيیل حقوقق االمتقاضيین ووما يیرتبط بهھا بشأنن مماررسة حق االتقاضي تم 

وواالمساعدةة االقضائيیة وواالمساعدةة االقانونيیة وواالتعويیض عن االخطأ االقضائي. مع االنص 
في  االعاددلة االمحاكمة يیضمن بما االمحاكم أأمامم ووتطبيیق االمساططر على تنفيیذ ااإلجرااءااتت

ووصدوورر  االقضايیا في االبت يیحقق ووبما االدفاعع٬، جميیع مرااحل االتقاضي ووااحتراامم حقوقق
.حاالتت االتنافي االقضائي ووتجريیح وومخاصمة االقضاةةمع بيیانن  .معقولل أأجل ااألحكامم ددااخل  

 وواالقضائيیة مجانا٬، االقانونيیة االنص على تيیسيیر االوصولل إإلى االمعلومةكما تم 
 للمعطيیاتت تامم ااحتراامم في بعد٬، عن قضايیاهھھھم إإجرااءااتت مسارر تتبع من ضيیناالمتقا ووتمكيین
مع االمتقاضيین بلغة يیفهھمونهھا. وواالتوااصل ٬،ووحمايیتهھا لألفراادد االشخصيیة  

رراابعا  قوااعد عمل االهھيیئاتت االقضائيیة:بيیانن   -  
 االخدماتت ووااستمراارريیة اانتظامم يیؤمن ااشتغالل االمحاكم بماحيیث تم االنص على 

ووجوبب تعليیل ااألحكامم ووأأنهھ ال يیسوغغ االنطق بهھا قبل مع عقد االجلساتت٬، االقضائيیة وو
 وواالمساططر لإلجرااءااتت ااإللكتروونيیة إلددااررةةاااالمحاكم  ووكذاا ااعتمادد٬، تحريیرهھھھا كاملة

.االقضائيیة  

في غيیر االقضايیا  ٬،تنظيیم االدفع بعدمم ااالختصاصص االنوعي على أأساسس أأنهھووتم 
االتي يیرفع إإليیهھا االنزااعع ألوولل مرةة٬، في مسألة االموضوعع بت محكمة االزجريیة٬، ت

٬، وويیكونن حكمهھا ملزما للمحاكم ططعنأأيي  مستقل ال يیقبلااالختصاصص االنوعي٬، بحكم 
ااألخرىى. ووال يیثارر االدفع بعدمم ااالختصاصص االنوعي ألوولل مرةة أأمامم محكمة االنقض.  

االنص على أأنن االلغة االعربيیة هھھھي لغة االتقاضي وواالمراافعاتت أأمامم كما تم 
االمحاكم ترسيیم  صيیاغة ااألحكامم٬، مع مرااعاةة االمقتضيیاتت االدستورريیة االمتعلقة بتفعيیلوو 
ووخولل للمحكمة إإمكانيیة قيیامهھا٬، ما لم يیعاررضض ااألططراافف في ذذلك٬،  ااألماززيیغيیة. االلغة
عرضض حل االنزااعع االمعرووضض عليیهھا عن ططريیق االصلح أأوو االوساططة ااالتفاقيیة في االحاالتت ب

.االتي يیجيیز فيیهھا االقانونن ذذلك  
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ووتم تكريیس االمماررساتت االمتعلقة بافتتاحح االسنة االقضائيیة في نص االقانونن٬، ووكذاا 
عقد االمحاكم جلساتت ررسميیة لتنصيیب االمسؤووليین االقضائيیيین وواالقضاةة االجددد٬، ووفق 

.ااإلجرااءااتت وواالمرااسم االمتبعة٬، تكريیسا لألعراافف وواالتقاليید االقضائيیة  

خامسا  االتنظيیم االدااخلي للمحاكم:طرقق ااالررتقاء ب –  
من خاللل مكتب االمحكمة  لمحاكم أأوولل ددررجة وومحاكم ثاني ددررجةيیتم االتنظيیم االدااخلي 

االمشتمل على عدةة أأعضاء٬، حيیث يیتولى ووضع مشرووعع لتنظيیم االعمل بالمحكمة٬، وويیتخذ 
ترفع وومكتب االمحكمة قرااررااتهھ بناء على معايیيیر موضوعيیة ووااضحة٬، ووباألغلبيیة٬، 

لمصاددقة عليیهھا.قرااررااتهھ إإلى االجمعيیة االعامة للمحكمة قصد اا  

توسيیع ددوورر االجمعيیة االعامة للمحكمة٬، حيیث يیتضمن جدوولل أأعمالهھا ووبذلك تم 
٬، االمصاددقة على أأشغالل مكتب االمحكمةموااضيیع منهھا ما يیتعلق بنشاطط االمحكمة وو

وواالحلولل االمتخذةة بشأنهھا٬، وومناقشة أأساليیب توحيید  ووااستعرااضض أأهھھھم ااإلشكاليیاتت االقانونيیة
وواالرفع من نجاعتهھا ووتحديیث أأساليیب عملهھا٬، ووووضع براامج االعمل االقضائي بالمحكمة٬، 

ثقافيیة ووتوااصليیة٬، ووحصر موااضيیع االتكويین االمستمر للقضاةة وواالموظظفيین٬، ووتحديید 
كما أأسندتت للجمعيیة االعامة للمحكمة  حاجيیاتت االمحكمة من االمواارردد االبشريیة وواالمادديیة.

تضيیاتت االمرتبطة ووفق االمق مهھمة تعيیيین االقضاةة أأوو االمستشارريین االمكلفيین بمهھامم بهھا
  .بالموضوعع

 

 

االتسيیيیر ااإلدداارريي للمحاكم:تطويیر  – ساددسا  
ووتولي االسلطة االحكوميیة االمكلفة بالعدلل ٬، على ووحدةة كتابة االضبطتم االنص 

ااإلشراافف ااإلدداارريي وواالمالي على االمحاكم بما اليیتعاررضض وومبدأأ ااستقاللل االسلطة االقضائيیة٬، 
يیتولى ضبط عمل مختلف مصالح ٬، االمحاكمعلى صعيید مسيیر إإدداارريي أأحدثث منصب وو

 ٬، ووااإلشراافف على موظظفي هھھھيیئة كتابة االضبط االعامليین بهھا٬، مع خضوعهھكتابة االضبط
في  اانضباططهھ٬، بما ال يیتعاررضض مع إإدداارريیا للسلطة االحكوميیة االمكلفة بالعدلل وومرااقبتهھا

االمسؤووليین االقضائيیيین بالمحكمة االتي يیعمل بهھا. ووتحددد ووضعيیة  وومرااقبة لسلطةعملهھ 
االمجلس ااألعلى للسلطة  بعد ااستشاررةةووااختصاصاتهھ بمرسومم٬،  ااإلدداارريي االمسيیر

االقضائيیة.  

خضوعع موظظفي هھھھيیئة كتابة االضبط إإدداارريیا للسلطة االحكوميیة كما تم االنص على 
 وومرااقبة لسلطة مفي عملهھ اانضباططهھم٬، بما ال يیتعاررضض مع االمكلفة بالعدلل وومرااقبتهھا

بهھا.االمسؤووليین االقضائيیيین بالمحكمة االتي يیعملونن   

مكوناتت مختلف االمحاكم: إإعاددةة تنظيیم – سابعا  
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تقسيیم محاكم أأوولل ددررجة وومحاكم ثاني ددررجة إإلى ااقسامم تتوززعع بدووررهھھھا إإلى غرفف تم 
حسب نوعيیة االقضايیا ووحجم نشاطط االمحكمة.  

 االتي كانت تتوفر عليیهھاحذفف االغرفف ااالستئنافيیة تم  االمحاكم ااالبتداائيیةعلى صعيید وو
باعتباررهھھھا تابعة للمحكمة قضاةة االمقيیميین االمرااكز ووتم إإبراازز ووضعيیة ٬، هھھھذهه االمحاكم

بالمحاكم ااالبتداائيیة  لمساعدةة ااالجتماعيیةاالنص على إإحدااثث مكاتب لكما تم ااالبتداائيیة. 
يیستعانن بموظظفيیهھا في مجالل االقضايیا االمتعلقة بقضايیا ااألسرةة وومكافحة االعنف ضد االنساء 

ووااألططفالل.  

شتمالل بعض االمحاكم ااالبتداائيیة٬، على أأقسامم متخصصة إإمكانيیة اااالنص على كما تم 
في االقضاء االتجارريي٬، تختص بالبت في االقضايیا االتجارريیة االمسندةة إإلى االمحاكم االتجارريیة 

٬، ووأأقسامم متخصصة في االقضاء ااإلدداارريي٬، تختص بالبت في االقضايیا بموجب االقانونن
انا لتقريیب االقضاء ووذذلك ضم. بموجب االقانونن ااإلدداارريیة االمسندةة إإلى االمحاكم ااإلدداارريیة

  االتجارريي وواالقضاء ااإلدداارريي من االمتقاضيین.

ووأأجرةة  االنفقة توسيیع مجاالتت االقضاء االفردديي في ميیداانن ااألسرةة لتشمل قضايیاووتم 
توسيیع بيیت االزووجيیة ووإإعداادد بيیت للزووجيیة٬، مع  االحضانة ووصلة االرحم وواالرجوعع إإلى

٬، ضايیا االجنحيیة االتأدديیبيیةمجاالتت االقضاء االجماعي أأمامم االمحاكم ااالبتداائيیة لتشمل االق
تمديید ااختصاصص قضاء االقربب ليیشمل االجنح االضبطيیة االمعاقب عليیهھا بغراامة فقط٬، ال وو

تتجاووزز خمسة آآالفف ددررهھھھم.  

على أأقسامم  هھاإإمكانيیة ااشتمال٬، فقد تم االنص على محاكم ااالستئناففأأما على صعيید 
٬، ووذذلك متخصصة في االقضاء االتجارريي٬، ووكذاا على أأقسامم متخصصة في االقضاء ااإلدداارريي

  ضمانا لتقريیب االقضاء االتجارريي وواالقضاء ااإلدداارريي من االمتقاضيین.

بنائب أأوو ابة االعامة تمثل لديیهھا االنيیووعلى صعيید االمحاكم االتجارريیة٬، فقد أأصبحت 
محكمة ااالبتداائيیة االتي توجد بداائرتهھا نواابب لوكيیل االملك يیعيینهھم ووكيیل االملك لدىى اال

محاكم ااالستئنافف االتجارريیة  أأماممأأصبحت االنيیابة االعامة تمثل كما  االمحكمة االتجارريیة.
بنائب أأوو نواابب للوكيیل االعامم للملك يیعيینهھم االوكيیل االعامم للملك لدىى محكمة ااالستئنافف االتي 

توجد بداائرتهھا محكمة ااالستئنافف االتجارريیة.  

فقد تم االنص على ددووررهھھھا في االسهھر على مرااقبة االتطبيیق  نقضمحكمة االووبالنسبة ل
غرفة سابعة هھھھي االغرفة  االقضائي٬، ووأأضيیفت إإلى غرفهھا ااالجتهھادداالسليیم للقانونن ووتوحيید 

فيیما يیتعلق  محكمة االنقض مرااعاةة ااالختصاصاتت االجديیدةة لمسؤووليكما تمت االعقارريیة.
  بالنسبة لباقي االمحاكم.االمرااقبة االقضائيیة بتنظيیمهھا ووما لمسؤووليیهھا من حق في 

االتفتيیش االقضائي وواالتفتيیش ااإلدداارريي وواالمالي للمحاكم:تحديید جهھاتت  – ثامنا  
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االنص على االتفتيیش االقضائي االذيي تتوالهه االمفتشيیة االقضائيیة االعامة٬، على أأنن تم 
االنص على االتفتيیش ااإلدداارريي وواالمالي كما تم يیكونن ووفق شرووطط يینص عليیهھا قانونن. 

من خاللل تفتيیش  العدللللسلطة االحكوميیة االمكلفة باالمفتشيیة االعامة للمحاكم تتوالهه 
وواالماليیة لكتابة االضبط بالمحاكم٬، بحسب ما يینص عليیهھ االقانونن. االمصالح ااإلدداارريیة  
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االقسم ااألوولل  

مكوناتت االتنظيیم االقضائي ووتنظيیم االمحاكم ووحقوقق االمتقاضيین  
االبابب ااألوولل  

  وومقوماتهھمكوناتت االتنظيیم االقضائي 
عمل االهھيیئاتت االقضائيیةووقوااعد   

االفصل ااألوولل  
مكوناتت االتنظيیم االقضائي  

 االماددةة   .1

االمحاكم االتاليیة: للمملكة٬، يیشمل االتنظيیم االقضائي   

أأووال  :ووتضم ٬،أأوولل ددررجةمحاكم  –  

1 ؛االمحاكم ااالبتداائيیة -  
2 ؛االتجارريیةاالمحاكم  -  
3 . ااإلدداارريیةاالمحاكم  -  

ثانيیا  :ووتضم ٬،ثاني ددررجةمحاكم  –  

4 ؛ااالستئناففمحاكم  -  
5 ؛االتجارريیةمحاكم ااالستئنافف  -  
6 .ااإلدداارريیةمحاكم ااالستئنافف  -  

ااختصاصهھا ددوواائر  ووتحددد ثاني ددررجةوومحاكم  أأوولل ددررجةتعيین مقارر محاكم 
.االمجلس ااألعلى للسلطة االقضائيیة ااستشاررةة٬، بعد مرسومماالمحلي ب  

ثالثا    ٬، وومقرهھھھا بالرباطط.محكمة االنقض -

االثانياالفصل   
االقضائيلتنظيیم مقوماتت اا  

  االماددةة .2
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 االسلطتيین عن االقضائيیة االسلطة ااستقاللل مبدأأ على االقضائي االتنظيیم يیقومم
.االتنفيیذيیةوو االتشريیعيیة  

 االماددةة .3

 فيیما بالعدلل االمكلفة االحكوميیة وواالسلطة االقضائيیة االسلطة بيین لتعاووننيیتم اا
 على يیجباالعداالة. وو ٬، بما يیضمن حسن سيیرلمحاكمدداارريي لبالتسيیيیر ااإل يیتعلق

ُمرتت بذلك ٬،االعموميیة االسلطاتت تى أأ سوااء للمحاكم  االالززمة االمساعدةة تقديیم ٬،م
.أأوو بمناسبة تنفيیذ أأحكامم االقضاء االمحاكمة أأثناء  

لجنة تعمل بصفة منتظمة٬، لبحث ووددررااسة  كل محكمةتحدثث على صعيید 
هھھھيیئة  إإشرااكك يیتموو .لذلكووووضع االحلولل االمناسبة  بهھا٬،سيیر االعمل  صعوباتت
ررئيیس  يیرأأسهھاهھھھذهه االلجنة االتي  فياالنقيیب  في شخصممثلة  ناالمحاميی

 وواالمسيیر ااإلدداارريي للمحكمة٬، ررئيیس االنيیابة االعامة لديیهھا عضويیةباالمحكمة 
.االقضائيیة االمهھن لباقي بالنسبة االغايیة لنفس لجانن إإحدااثث يیمكنكما  ٬،مقررراا  

  االماددةة .4

.االنقض محكمة قمتهھ ٬،االقضاء ووحدةة مبدأأ على االقضائي االتنظيیم يیرتكز  

 صاحبةووهھھھي  االقضائي٬، االتنظيیم في االرئيیسيیة االوحدةةهھھھي  ااالبتداائيیة االمحكمة
 إإلى صرااحة بشأنهھا ااالختصاصص يیسند لم االتي االقضايیا كل فياالعامة  االواليیة
.أأخرىى قضائيیة جهھة  

من  االمتخصص٬، االقضاء مبدأأ ووفق االقضائي االتنظيیم مكوناتت مختلف تعمل
.االمتخصصة أأوو ااألقسامماالمتخصصة  محاكمخاللل اال  

 أأوو ااألقسامم االمحاكم تخصص االقضاةة عند تعيیيینهھم فييیرااعٮى٬، ما أأمكن٬، 
  .االمتخصصة

 

   االماددةة .5

 من االقربب تحقيیقإإلى تهھدفف عقالنيیة ووفق مقارربة  االقضائيیة االخريیطةتحددد 
مرااعاةة اليیة ااإلددااررةة االقضائيیة٬، ووووفع ووتسهھيیل االولوجج إإلى االعداالة االمتقاضيین

. كما ةاالديیموغراافيیة وواالجغراافيیااالجتماعيیة وو االمعطيیاتتحجم االقضايیا٬، ووكذاا 
ترااعى االمعطيیاتت ااالقتصادديیة في إإحدااثث االمحاكم االتجارريیة.  
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 ااألعلى االمجلس بعد ااستشاررةة٬، بمرسومم للمملكة االقضائيیة االخريیطة توضع
. االقضائيیة للسلطة  

 االماددةة .6

٬، دداائرتهھا االقضائيیةنطاقق في  ثاني ددررجة حاكممملحقة ب غرففيیمكن إإحدااثث 
.االمجلس ااألعلى للسلطة االقضائيیة بعد ااستشاررةةبمرسومم   

.ضمن ددوواائر ااختصاصهھا االمحلي تنقليیة جلساتت عقد للمحاكم يیمكن  

   االماددةة .7

دديیسمبر٬، حيیث تعقد  31فاتح يینايیر ووتنتهھي في  االسنة االقضائيیة في تبتدئئ
االمحاكم جلساتهھا ددوونن اانقطاعع ووتنظم بكيیفيیة ال يیترتب عنهھا توقفهھا أأوو تأجيیلهھا.  

مقر بأأوو بإذذنن من جاللتهھ  لملكلتفتتح االسنة االقضائيیة تحت االرئاسة االفعليیة 
٬، في جلسة ررسميیة خاللل شهھر يینايیر يیحدددهه آآخر ٬، أأوو بأيي مكاننمحكمة االنقض

  من كل سنة.

٬، خاللل وواالوكيیل االعامم للملك لديیهھا االرئيیس ااألوولل لمحكمة االنقضكل من يیتولى 
٬، وواالنتائج االتي منصرمةاالسنة اال برسماالمحكمة  نشاططباالتعريیف هھھھذهه االجلسة٬، 

اانتهھى إإليیهھا مكتبهھا بخصوصص االتداابيیر االتنظيیميیة للسنة االقضائيیة االجديیدةة.   

فتتاحح االسنة اانطالقة بهھذهه االمناسبة اايیعطي االرئيیس ااألوولل لمحكمة االنقض 
محاكم. االفي كافة االقضائيیة   

ثاني محاكم ٬، يیترأأسس االرئيیس ااألوولل لكل محكمة من ذذلك ووخاللل شهھر يینايیر بعد
الفتتاحح االسنة سة ررسميیة جلبمحضر االوكيیل االعامم للملك لديیهھا٬، ٬، ددررجة

االقضائيیة. دداائرتهھااالقضائيیة على صعيید   

 االماددةة .8

 ٬،االمحاكم جلساتت ررسميیة لتنصيیب االمسؤووليین االقضائيیيین وواالقضاةة االجددد تعقد
تكريیسا لألعراافف وواالتقاليید االقضائيیة. ٬،ووفق ااإلجرااءااتت وواالمرااسم االمتبعة  

  االماددةة .9
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 اانتظامم يیؤمن بما ٬، تحت إإشراافف مسؤووليیهھا٬،أأعمالهھا االمحاكم تماررسس
ااإلدداارريیة عطل االيیتم تنظيیم وو جلساتت.االووعقد  االقضائيیة خدماتتاال ووااستمراارريیة

.االمحاكمل لعمما ال يیخل بالسيیر االعادديي موظظفي هھھھيیئة كتابة االضبط بقضاةة وولل  

االثالثاالفصل   
  االقضائيیةهھيیئاتت االعمل قوااعد 

 االماددةة .10

.تحت ططائلة االبطالنن االحكم في االمحاكم ووفق ما يیحدددهه االقانونن٬، تتتتشكل هھھھيیئا  

 ٬،مع مرااعاةة ااالختصاصاتت االمخولة لرئيیس االمحكمة بمقتضى نصوصص خاصة
حسب ااألحواالل  االجماعيأأوو االقضاء  االفرددييتعتمد االمحاكم ااالبتداائيیة االقضاء 

.االتي يیحدددهھھھا االقانونن  

 ااإلدداارريیة االمحاكم في ٬، ما لم يیوجد نص مخالف٬،االجماعي االقضاء يیعتمد
االمتخصصة في االقضاء االتجارريي ووااألقسامم  ااألقساممووفي  االتجارريیة٬، وواالمحاكم

 ووفي ااالبتداائيیة٬، االمحاكم ببعض االمحدثة ااإلدداارريياالمتخصصة في االقضاء 
.االنقض محكمة وولدىى ٬،ثاني ددررجة محاكم  

 االماددةة .11

.ذذلك خالفف االقانونن فيیهھا يیقررر االتي االحاالتت عداا علنيیة االجلساتتتكونن    

 االحاالتت حسب االمحاكم في االشفويیة االمساططروو االكتابيیة االمساططر تطبق
  .قانونا االمحدددةة

  االماددةة .12

االمنصوصص قوااعد ا للططبقأأمامم االمحكمة٬، يیماررسس االدفع بعدمم ددستورريیة االقواانيین 
لمحكمة االمحددد لشرووطط ووإإجرااءااتت مماررسة اااالقانونن االتنظيیمي في عليیهھا 

.الختصاصاتهھا للنظر في كل ددفع بعدمم ددستورريیة قانونن االدستورريیة  

  االماددةة .13

ووفق االمقتضيیاتت  ووشرووطط مماررستهھ االمحاكم مختلف ااختصاصص قوااعد تحددد
االمسطرةة االجنائيیة أأوو ووأأاالمسطرةة االمدنيیة  ياالمنصوصص عليیهھا في قانون

خاصة.نصوصص   
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حدددهه ما لم يیتعلق ااألمر باختصاصص مكاني أأوو نوعي في غيیر االقضايیا االزجريیة٬، 
االتي يیرفع إإليیهھا االنزااعع ألوولل مرةة٬، في مسألة االموضوعع بت محكمة ت االقانونن٬،

ملزما حكمهھا ٬، وويیكونن ططعنأأيي  ال يیقبلمستقل ااالختصاصص االنوعي٬، بحكم 
  .للمحاكم ااألخرىى

ال يیثارر االدفع بعدمم ااالختصاصص االنوعي ألوولل مرةة أأمامم محكمة االنقض.  

  االماددةة .14

٬، ما لم تكن محاوولة االصلح إإجبارريیة بنص قانوني٬، لمحكمة االموضوععيیمكن 
في  ٬،االوساططة ااالتفاقيیة أأوواالصلح حل االنزااعع عن ططريیق ل ااألططراافف ددعوةة

  ذذلك. يیجيیز فيیهھا االقانونناالحاالتت االتي 

  االماددةة .15

أأمامم االمحاكماالتقاضي وواالمراافعاتت االلغة االعربيیة هھھھي لغة  ااألحكامم٬،  ووصيیاغة 
 االلغة ترسيیم االمتعلقة بتفعيیل االدستورريیة االمقتضيیاتت ووترااعى في ذذلك

.ااألماززيیغيیة  

باللغة االعربيیة أأوو مصحوبة بترجمتهھا للمحكمة تقديیم االوثائق وواالمستندااتت  يیجب
 ااالستعانة االشهھودد أأوو االنزااعع ووألططراافف للمحكمةاالرسميیة لهھذهه االلغة. كما يیحق 

تكلف شخصا بالترجمة بعد  تعيینهھ االمحكمة أأوو محلف بترجمانن اتتأأثناء االجلس
.أأمامهھا االيیميین يیؤدديي أأنن  

  االماددةة .16

.للقانونن ووططبقا االملك باسم ووتنفذ ااألحكامم تصدرر  

.علنيیة ووفق االشرووطط االمنصوصص عليیهھا قانونا جلسة ااألحكامم في تصدرر  

٬، مع ووال يیسوغغ االنطق بهھا قبل تحريیرهھھھا كاملةأأنن تكونن ااألحكامم معللة٬،  يیجب
  االزجريیة.مرااعاةة ما تقتضيیهھ االمساططر بشأنن تحريیر أأحكامم بعض االقضايیا 

تقديیم  االعموميیة االسلطاتت وويیجب على٬، للجميیع لزمةم االقابلة للتنفيیذ االقضاء أأحكامم
  .االمساعدةة االالززمة لتنفيیذهھھھا ططبقا للقانونن

 االماددةة .17
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.قانونا االمحدددةة٬، ووفق االشرووطط ااألحكاممبقضاةة  ططاإإصداارر ااألحكامم من  

خيیارر أأوولل:  

ددررااسة باإلجماعع أأوو ااألغلبيیة٬، بعد قضاةة هھھھيیئة االقضاء االجماعي تصدرر أأحكامم 
في محضر ووجهھة نظر االقاضي االمخالف ضمن ووتسراا٬،  هھااالتدااوولل فيیاالقضيیة وو

بهھ ررئيیس االهھيیئة موقع عليیهھ من قبل أأعضاء االهھيیئة٬، يیحتفظ  سريي خاصص
  .االجماعيیة

جسيیما.  أخط ٬،يي صيیغة كانتبأ ٬،االكشف عن مضمونن هھھھذاا االمحضر للعمومميیعتبر   

 

خيیارر ثانن:  

االفقرةة.حذفف هھھھذهه   

 

.ااألحكاممال يیحضر قضاةة االنيیابة االعامة مدااووالتت قضاةة   

  االماددةة .18

تحت سلطةقضاتهھا٬،  مهھامم االنيیابة االعامةماررسس يی االوكيیل االعامم للملك لدىى محكمة  
.االمباشريین وومرااقبة ووتسيیيیر ررؤؤسائهھم االنقض  

 االماددةة  .19

ضبط موحدةة على صعيید االمحكمة. كتابة اال  

 مجموععب كتابة االضبط مهھامماالضبط  ةكتاباالموظظفونن االمنتمونن لهھيیئة يیماررسس  
.االمحكمة مصالح  

إإدداارريیا للسلطة االحكوميیة االمكلفة بالعدلل  االضبط ةهھھھيیئة كتاب موظظفو يیخضع
االمسؤووليین  وومرااقبة لسلطة مفي عملهھ اانضباططهھم٬، بما ال يیتعاررضض مع وومرااقبتهھا

.االقضائيیيین بالمحكمة االتي يیعملونن بهھا  

 االماددةة .20
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ن وواالخبرااء وواالترااجمة يین االقضائيیيین وواالمفوضيیاالمحاماالعالقة بيین االمحاكم وو تنظم
.هھذهه االمهھناالقانونيیة االمنظمة لألنظمة ٬، ططبقا ألحكامم ااووباقي مساعديي االقضاء  

 

 

 االماددةة .21

قراارر للرئيیس هھھھذهه االبذلة ب أأووصاففتحددد وو ٬،فقط اتتاالجلس أأثناءبذلة يیرتديي االقضاةة 
.للسلطة االقضائيیةلمجلس ااألعلى االمنتدبب ل  

هھھھذهه  أأووصاففتحددد وو ٬،فقط اتتاالجلس أأثناءبذلة  االضبط ةكتابهھھھيیئة موظظفو  يیرتديي
.بمرسومم االبذلة  

 االماددةة .22

  .االقضائيیة وواالمساططر لإلجرااءااتت ااإللكتروونيیة ااإلددااررةةتعتمد االمحاكم 

االبابب االثاني  
أأوولل ددررجة ووثاني ددررجة  لمحاكم وواالتسيیيیر ااإلدداارريياالتنظيیم االدااخلي   

االفصل ااألوولل  
ددررجة ووثاني ددررجةأأوولل  لمحاكماالتنظيیم االدااخلي   

االفرعع ااألوولل  
مكتب االمحكمة  

 االماددةة  .23

االمصلحة يینظم  يیحدثث بكل محكمة من محاكم أأوولل ووثاني ددررجة مكتب
تنظيیم االعمل بالمحكمة٬، من خاللل للمحكمة٬، وويیتولى ووضع مشرووعع االدااخليیة 

وواالمهھامم بيین ززيیع االقضايیا ووتكويینهھا٬، ووتو بهھا٬، تحديید عددد ااألقسامم وواالغرفف
.االجلساتتاانعقادد ووأأيیامم ووساعاتت االقضاةة٬،   

 االماددةة  .24

:من أأوولل ددررجة محكمة مكتب يیتكونن  
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 االقضاةةقيیدوومم وو ٬،ررؤؤساء ااألقسامموو ٬،وونائبهھ ٬،االمحكمة ررئيیس -
.بهھا سناهھھھم أأصغروو٬، بالمحكمة  

وواالنائب ااألوولل لوكيیل االملك. ٬،االملك ووكيیل -  
يیعيینهھ  االملك وكيیلل نائبب تمثل االتجارريیة محاكماالاالنيیابة االعامة لدىى غيیر أأنن 

 بداائرتهھااالمحكمة االتجارريیة لدىى االمحكمة ااالبتداائيیة االتي توجد ووكيیل االملك 
االقضائيیة.  

ااألعلى ملكي االمفوضض االيیضم مكتب االمحكمة  ااإلدداارريیة لمحاكمووبالنسبة ل 
  بهھا.ددررجة 

مقررراا. للمحكمة ااإلدداارريي االمسيیر  -  
بصفة من صفاتت ااألعضاء االمذكورريین المكتب ووجودد قاضيیة بفي حالة عدمم 

ددررجة من بيین  ااألعلى قاضيیةاال ٬،االمحكمة مكتبإإلى ووجوبا  يیضم٬، أأعالهه
.هھاقاضيیات  

   عند االتساوويي في االدررجة يیقدمم االقاضي أأوو االقاضيیة ااألكبر سنا.

 االماددةة .25

:من ثاني ددررجة محكمة مكتب يیتكونن  

-  ٬،بالمحكمة االمستشارريین قيیدوومموو ٬،ؤؤساء ااألقساممرروو ٬،وونائبهھ ٬،ااألوولل االرئيیس 
بهھا.سنا  مستشارر ووأأصغر  

- .االعامم للملكلوكيیل لنائب ااألوولل اال٬، وولملكاالعامم ل وكيیلاال   
ل وكيیلل نائبب تمثل االتجارريیةستئنافف الاا محاكمغيیر أأنن االنيیابة االعامة لدىى 

االتي توجد  ااالستئناففلدىى محكمة يیعيینهھ االوكيیل االعامم للملك  لملكلعامم اال
االقضائيیة. بداائرتهھامحكمة ااالستئنافف االتجارريیة   

أأقدمم مفوضض يیضم مكتب االمحكمة  ٬،ااإلدداارريیة ااالستئنافف لمحاكمبة ووبالنس 
.ملكي بهھا  

- .مقررراا للمحكمة ااإلدداارريي االمسيیر   
بصفة من صفاتت ااألعضاء االمذكورريین المكتب ووجودد قاضيیة بفي حالة عدمم 

ااألقدمم ددررجة من بيین  قاضيیةاالمحكمة اال مكتبإإلى ووجوبا  يیضم٬، أأعالهه
. هھاقاضيیات  

   أأوو االقاضيیة ااألكبر سنا.عند االتساوويي في االدررجة يیقدمم االقاضي 
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 االماددةة .26

يیل االملك أأوو ررئيیس االمحكمة ووووك للملك يیتعيین على االرئيیس ااألوولل وواالوكيیل االعامم
عع آآررااء ااستطالووقبل ااجتماعع مكتب االمحكمة٬،  ٬،ما يیخصهھحسب االحالة٬، كل فيی
٬، ووأأخذهھھھا ٬، وويیتم إإططالعع االمكتب عليیهھااالمهھامموو االقضايیا االقضاةة بشأنن توززيیع

.بما يیتالءمم ووضمانن االسيیر االعادديي للمحكمة بعيین ااالعتبارر  

بناء على بشأنن مشرووعع تنظيیم االعمل بالمحكمة٬، يیتخذ مكتب االمحكمة قرااررااتهھ 
  ٬، ووباألغلبيیة٬، وويیرجح جانب االرئيیس عند االتساوويي.ووااضحة معايیيیر موضوعيیة

االمناقشاتت دوونن فيیهھ ت٬، محضراا بأشغالل االمكتب االمسيیر ااإلدداارريي للمحكمةيینجز 
. وويیوقعهھ االرئيیس وواالمسيیر ااإلدداارريي.االمتخذةةوواالقرااررااتت   

ترفع قرااررااتت االمكتب إإلى االجمعيیة االعامة للمحكمة قصد االمصاددقة عليیهھا.  

 االماددةة .27

 أأوولل ددررجة٬، وومحكمة ااألووللرئاسة االرئيیس ب ثاني ددررجة محكمةمكتب  يیجتمع
ل اانعقادد ٬، ووقبوولل من شهھر دديیسمبرااألسبوعع ااألفي ٬، االمحكمة برئاسة ررئيیس
تنظيیم االعمل إلعداادد مشرووعع ااالجتماعع يیخصص للمحكمة. وو االجمعيیة االعامة

.ووجدوولل أأعمالهھا خاللل االسنة االموااليیة بالمحكمة  

 ٬،االسنة خالللللمكتب عقد ااجتماعع أأوو أأكثر  ٬،ذذلكإإذذاا ددعت االضرووررةة إإلى  ٬،يیمكن
٬، بالنسبة لمحاكم لملكاالوكيیل االعامم لأأوو بطلب من االرئيیس ااألوولل  بدعوةة من
٬، بالنسبة لملكووكيیل ااأأوو بطلب من ررئيیس االمحكمة  بدعوةة من٬، أأوو ثاني ددررجة

أأوولل ددررجة.لمحاكم   

االثانياالفرعع   
لمحكمةاالجمعيیة االعامة ل  

 االماددةة  .28

من جميیع  ثاني ددررجةوومحاكم  أأوولل ددررجة ملمحاكتتكونن االجمعيیة االعامة 
االمسيیر ااإلدداارريي  ٬، ووبحضورراالعامليین بهھا وواالنيیابة االعامة ااألحكامم ةةقضا

.باعتباررهه مقررراا للمحكمة  
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من خاللل االنصف االثاني هھا اتااجتماعهھذهه االمحاكم لاتت االعامة تعقد االجمعيی
كلما ااعتبر االرئيیس ااألوولل أأوو  ٬،أأخرىىعقد ااجتماعاتت هھا يیمكنوو .دديیسمبرشهھر 

 ذذلك مفيیداا أأوو بطلب من االوكيیل االعامم للملك أأوو ووكيیل االملكاالمحكمة ررئيیس 
حسب االحالة.  

االممكنة على  بكل االوسائلووجدوولل أأعمالهھ  ااالجتماععيیتم ااإلعالنن عن تارريیخ 
.اانعقادد االجمعيیة االعامة قبلأأيیامم على ااألقل  ثمانيیة ٬،صعيید االمحكمة  

 االماددةة  .29

االوكيیل  وويیحضرهھھھااالرئيیس ااألوولل٬،  ثاني ددررجةيیرأأسس االجمعيیة االعامة لمحاكم 
ااإلدداارريیة٬، محاكم ااالستئنافف وو االتجارريیة االعامم للملك عداا محاكم ااالستئنافف

.باعتباررهه مقررراا للمحكمة االمسيیر ااإلددااررييوويیحضرهھھھا أأيیضا   

ووكيیل  وويیحضرهھھھاررئيیس االمحكمة٬،  أأوولل ددررجةيیرأأسس االجمعيیة االعامة لمحاكم 
 االمسيیر وويیحضرهھھھا أأيیضا ٬،ااإلدداارريیةوواالمحاكم االتجارريیة االملك عداا االمحاكم 

.باعتباررهه مقررراا دداارريي للمحكمةااإل  

 

 االماددةة .30

منهھا: موااضيیع االجمعيیة االعامة للمحكمة يیتضمن جدوولل أأعمالل  

االمحكمة خاللل االسنة االمنصرمة؛شاطط ن عرضض -  
على  مشرووعع تنظيیم االعمل االمعد من قبل مكتب االمحكمة عرضض -

عترااضض ااال٬، وواالذيي يیعتبر مصاددقا عليیهھ في حالة عدمم االمصاددقة
؛ثي أأعضاء االجمعيیة االعامة للمحكمةثلعليیهھ من قبل   

مناقشة أأساليیب توحيید االعمل االقضائي بالمحكمة؛ -  
 محكمةاالنجاعة االقضائيیة بال يیلة بالرفع مناالكف االطرقق تدااررسس -

؛ووتحديیث أأساليیب االعمل بهھا  
 ووحصر موااضيیع ٬،للمحكمةوواالتوااصلي االبرنامج االثقافي  ووضع -

  االتكويین االمستمر لقضاتهھا ووموظظفيیهھا؛
.تحديید حاجيیاتت االمحكمة من االمواارردد االبشريیة وواالمادديیة -  

دوونن فيیهھ ت٬، محضراا بأشغالل االجمعيیة االعامة االمسيیر ااإلدداارريي للمحكمةيینجز 
وويیوقعهھ االرئيیس وواالمسيیر ااإلدداارريي. .االمناقشاتت وواالقرااررااتت االمتخذةة  
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لرئيیس لكل من ااألصل االمحضر  نسخة مطابقةيیوجهھ ررئيیس االمحكمة 
سلطة االحكوميیة االمكلفة وواال االمنتدبب للمجلس ااألعلى للسلطة االقضائيیة

بالعدلل.  

.االمحكمة قضاةةجميیع  توززعع نسخ من االمحضر على  

 

 

االثانياالفصل   
للمحاكموواالمالي ااإلدداارريي  االتسيیيیر  

 االماددةة .31

تتولى االسلطة االحكوميیة االمكلفة بالعدلل ااإلشراافف ااإلدداارريي وواالمالي على 
االمحاكم بما ال يیتعاررضض وومبدأأ ااستقاللل االسلطة االقضائيیة.  

 ٬،إإدداارريي مسيیر ٬،عمل مختلف مصالح كتابة االضبط بالمحكمةضبط  يیتولى
إإدداارريیا  يیخضعوواالعامليین بهھا٬، هھھھيیئة كتابة االضبط  يیشرفف على موظظفي

 اانضباططهھ٬، بما ال يیتعاررضض مع وومرااقبتهھا سلطة االحكوميیة االمكلفة بالعدلللل
.االتي يیعمل بهھا االمسؤووليین االقضائيیيین بالمحكمة وومرااقبة لسلطةفي عملهھ   

 بعد ااستشاررةة ٬،ووااختصاصاتهھ بمرسومم ددااررييااإل مسيیراالتحددد ووضعيیة  
االمجلس ااألعلى للسلطة االقضائيیة.  

االبابب االثالث  
االقضائيووحاالتت االتنافي  االمتقاضيینحقوقق   

ووتجريیح وومخاصمة االقضاةة   
االفصل ااألوولل  

حقوقق االمتقاضيین  
  االماددةة .32

 ضمانا ووحيیادد٬، تجرددب مهھامهھم االضبط كتابة هھھھيیئة ووموظظفو االقضاةة يیماررسس
 وواالجماعاتت ااألشخاصص لحقوقق ووحمايیة االقضاء٬، أأمامم االجميیع لمساووااةة
. االقضائي ووأأمنهھم ووحريیاتهھم  
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 على أأحكامهھم وويیصدرروونن بالقانونن٬، إإال قضائهھم في ااألحكامم قضاةة يیلتزمم ال
. لهھ االعاددلل االتطبيیق أأساسس  

 اااللتزاامموو ٬،االقانونن تطبيیقعلى  االسهھر االعامة االنيیابة قضاةةعلى  تعيینيی
.ررؤؤسائهھمهھم من قبل إإليی االصاددررةة االقانونيیة االكتابيیة بالتعليیماتت  

 االقضاةة على االتأثيیر أأوو االقضاء على االمعرووضة االقضايیا في تدخل كل منعيی
  .مشرووعة غيیر بكيیفيیة

  االماددةة .33

االواافديین عليیهھا٬،  ستقباللاا ظظرووفف تحسيین على االمحاكم مسؤوولويیسهھر 
مع  وواالتوااصل ٬،إإليیهھا االخاصة ااالحتيیاجاتت ذذوويي ااألشخاصصوولوجج  ووتيیسيیر

 االقانونيیة االمعلومةووتيیسيیر االوصولل إإلى  ٬،يیفهھمونهھا االمتقاضيین بلغة
 قضايیاهھھھم إإجرااءااتت مسارر تتبع من االمتقاضيین تمكيینوو ٬،مجانا وواالقضائيیة

ووحمايیتهھا. لألفراادد االشخصيیة للمعطيیاتت تامم ااحتراامم في بعد٬، عن  

  االماددةة .34

  .االعداالة سيیر يیعرقل ال بماوو ٬،نيیة حسنب االتقاضي حق يیماررسس

 االعاددلة االمحاكمة يیضمن بما االمحاكم أأمامم االمساططرتطبق وو ااإلجرااءااتت تنفذ
 في االبت يیحقق ووبما االدفاعع٬، حقوققااحتراامم وو جميیع مرااحل االتقاضيفي 

.معقولل أأجل ووصدوورر ااألحكامم ددااخل االقضايیا  

  االماددةة .35

االمساعدةة تخويیل وو ٬،يیحددد االقانونن شرووطط ااالستفاددةة من مجانيیة االتقاضي
االتمتع بالمساعدةة كذاا ٬، ووللتقاضي كافيیة مواارردد على يیتوفر ال لمناالقضائيیة 
.مجانااالقانونيیة   

  االماددةة .36

.قانونا االمقرررةة االشرووطط ووفقاالقضائيیة وواالقرااررااتت  ااألحكامم في االطعن يیحق  

 

خيیارر أأوولل:  
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صدرر قضائي أأصبح غيیر قابل أليي ططعن٬، حكم أأوو قراارر  من للمتضررر يیحق
.االدوولة تتحملهھ بتعويیضاالمطالبة  تدليیس أأوو خطأ جسيیم نتيیجة  

 

خيیارر ثانن:  

يیحق للمتضررر من خطأ قضائي االحصولل على تعويیض تتحملهھ االدوولة.  
 

خيیارر ثالث:  

للمتضررر من خطأ قضائي االحصولل على تعويیض تتحملهھ االدوولة٬، يیحق 
ووفق شرووطط تحددد بمقتضى قانونن.  

 

االفصل االثاني  
ووتجريیح وومخاصمة االقضاةةاالقضائي حاالتت االتنافي   

  االماددةة .37

 ططورر في قضيیة في أأنن يینظروواا االبطالنن٬، ططائلة تحت ٬،ااألحكامم قضاةةعلى  يیمنع
 أأمامم فيیهھا االبت ملهھإإذذاا سبق  أأيي مرحلة أأخرىى٬، أأوو االنقض أأوو             ناففئااالست
.أأخرىى محكمة  

 في حكم إإصداارر في االمشارركة ٬،االبطالنن ططائلة تحت االتحقيیق٬، قضاةةعلى  يیمنع
.بهھذهه االصفة إإليیهھم أأحيیلت أأنن سبق االتي االزجريیة االقضايیا  

 اانتدبب أأوو عيین االعامة االنيیابة قاضض من قضاةة أأييعلى  ٬،االبطالنن ططائلة تحت يیمنع٬،
 االدعوىى فيیهھا ماررسسحركك أأوو  قضيیة في االبت في االمشارركة االحكم قضاء لمهھامم

.االعموميیة  

 

  االماددةة .38

 أأبناء أأوو االخؤوولة أأوو االعمومة ددررجة إإلى ووااألصهھارر ووااألقارربب لألززووااجج يیمكن ال
 بنفسللحكم أأوو قضاةة للنيیابة االعامة  قضاةة كانت صفة بأيیة يیكونواا أأنن ااإلخوةة

  .االهھيیئة بالمحكمة

  االماددةة .39
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بإددخالل  حتى االدررجة االراابعة أأصهھاررهه أأوو أأقارربهھ أأحد يیكونن قاضض أليي يیسوغغ ال
 ٬،االقضيیة في يینظر أأنن االنزااعع أأططراافف ألحد محاميیاططرفا أأوو  ٬،ااإلخوةة أأبناء أأوواالغايیة٬، 
.باططال االحكم ااعتبر ووإإال  

تطبق االمقتضيیاتت االمنصوصص عليیهھا في قانوني االمسطرةة االمدنيیة وواالمسطرةة 
أأوو محكمة  ثاني ددررجةقاضض من قضاةة محكمة االجنائيیة في االحالة االتي يیكونن فيیهھا 

عليیهھ. أأوو ززووجهھ ططرفا في االدعوىى بصفة مدعع أأوو مدعى أأوولل ددررجة  

  االماددةة .40

في  ٬،أأيي عمل يیدخل ضمن ووظظيیفتهھممباشرةة ال يیسوغغ لموظظفي هھھھيیئة كتابة االضبط 
االدعاووىى االخاصة بهھم أأوو بأززووااجهھم أأووأأقارربهھم أأوو أأصهھاررهھھھم حتى االدررجة االراابعة 

بإددخالل االغايیة.  

 االماددةة  .41

 للعداالة٬، االقاضي إإنكارر حالة ذذلك في بما وومخاصمتهھمااألحكامم  قضاةة تجريیح يیتم
.قانونا االمحدددةة االشرووطط ووفق  

ططرفا منضما٬، ووذذلك هھھھذهه ااألخيیرةة االنيیابة االعامة عندما تكونن  قاضييیمكن تجريیح 
.ااألحكاممفي االحاالتت االمقرررةة لتجريیح قضاةة   

 أأجل من وواالدررجة٬، االصنف نفس من أأخرىى محكمة إإلى االدعوىى بإحالة يیؤمر
 ووذذلك بالمحكمة٬، قضاةة عدةة تجريیح حالة في أأوو االعامم ااألمن أأوو االمشرووعع االتشكك
.قانونا عليیهھا االمنصوصص للشرووطط ووفقا  
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 االقسم االثاني

  هھاأأنوااعوواالمحاكم ددررجاتت 
االبابب ااألوولل   

أأوولل ددررجةمحاكم   
االفصل ااألوولل  
االمحاكم ااالبتداائيیة  
االفرعع ااألوولل  

االمحاكم ااالبتداائيیةتأليیف ووتنظيیم   
 االماددةة   .42

:االمحاكم ااالبتداائيیةتشمل   
االمحاكم ااالبتداائيیة ذذااتت االواليیة االعامة؛ -   

متخصصة أأقسامم االمشتملة على االمحاكم ااالبتداائيیة ذذااتت االواليیة االعامة  -
؛متخصصة في االقضاء ااإلددااررييووأأقسامم االقضاء االتجارريي في   

.ذذااتت ااالختصاصص االحصريياالمحاكم ااالبتداائيیة  -  

مركز أأوو ٬، بتداائيیةاااليیحدثث في دداائرةة ااالختصاصص االمحلي للمحكمة يیمكن أأنن 
بعد  ٬،بمرسوممااختصاصهھا  ووددوواائرحددد عدددهھھھا يی٬، مرااكز للقضاةة االمقيیميین

االمجلس ااألعلى للسلطة االقضائيیة. ااستشاررةة  

 االماددةة   .43

:ااالبتداائيیة من االمحكمةتتألف   

؛قضاةةررئيیس وونائب للرئيیس وو  -  
نواابب؛لهھ ووووكيیل االملك وونائب أأوولل  -  
  ؛مسيیر إإدداارريي للمحكمة -
.لضبطكتابة ااموظظفي هھھھيیئة  -  

 االماددةة .44
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من هھھھذاا االقانونن٬، من بيین قضاةة  30وو 26وو 23ططبقا لمقتضيیاتت االمواادد يیعيین 
ووقضاةة  ٬،االتوثيیقاالمحكمة ااالبتداائيیة٬، ررؤؤساء ااألقسامم وواالغرفف وونواابهھم٬، ووقضاةة 

ااألحدااثث٬، شؤوونن االقاصريین٬، ووقضاةة تطبيیق االعقوباتت٬، ووقضاةة االتحقيیق٬، ووقضاةة 
. كما يیعيین عند بالزووااجج ننواالمكلف ااألسرةة ووقضاةةنن بالتنفيیذ٬، ووواالقضاةة االمكلف

ااالقتضاء ووبنفس االكفيیة٬، باألقسامم االمتخصصة في االقضاء االتجارريي٬، االقضاةة 
االمكلفونن بمتابعة إإجرااءااتت االتنفيیذ وواالقضاةة االمنتدبونن في قضايیا صعوباتت 

دداارريي٬، االمفوضونن االملكيیونن االمقاوولة٬، ووباألقسامم االمتخصصة في االقضاء ااإل
للدفاعع عن االحق وواالقانونن٬، وواالقضاةة االمكلفونن بمتابعة إإجرااءااتت االتنفيیذ.  

 االماددةة .45

 ٬،االقربب قضاءلوو ٬،ااألسرةة قضاءل أأقسامم إإلى ااالبتداائيیة االمحكمة ميیتقسيیمكن 
.ااألحدااثث يیاقضال٬، ووزجريیةلقضايیا االلوو ٬،مدنيیةقضايیا االوولل  

قسم  لكل وويیمكن ٬،االمسندةة إإليیهھ االقضايیا ططبيیعة حسبغرفف  من االقسم تكوننيی
مم قضاء باستثناء ما يیتعلق بأقسا ى االمحكمةعل االمعرووضة االقضايیا كل في بتاال

.ااآلتيیة بعدهه٬، مع مرااعاةة مقتضيیاتت االماددةة ااألسرةة ووقضاء االقربب  

 االماددةة   .46

٬، فضال عن ااألقسامم االمبيینة في االماددةة ااالبتداائيیة ببعض االمحاكممكن أأنن تحدثث يی
االسابقة:  

٬، تختص بالبت في االقضايیا االتجارريیة في االقضاء االتجارريي متخصصةأأقسامم  -
 كما يیمكنهھا االنظر في .بموجب االقانونناالمسندةة إإلى االمحاكم االتجارريیة 

االقضايیا االتجارريیة ااألخرىى االتي تدخل في ااختصاصص االمحاكم ااالبتداائيیة.  
تختص بالبت في االقضايیا ااإلدداارريیة ٬، أأقسامم متخصصة في االقضاء ااإلدداارريي -

.بموجب االقانونن إإلى االمحاكم ااإلدداارريیةاالمسندةة   

ااألقسامم االمتخصصة في االقضاء االتجارريي ووااألقسامم االمتخصصة في االقضاء تحدثث 
ألعلى االمجلس اا بعد ااستشاررةةمرسومم ب٬، االمعنيیة بالمحاكم ااالبتداائيیة ااإلدداارريي

.ااختصاصهھا االمحليووددوواائر للسلطة االقضائيیة٬، يیبيین عدددهھھھا   

 االماددةة .47
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في االقضاء االتجارريي وواالقسم االمتخصص في االمتخصص  االقسمكل من  تكوننيی
 لكل وويیمكن ٬،لقسمااإإلى االمسندةة  االقضايیا ططبيیعة حسبغرفف  من االقضاء ااإلدداارريي٬،

قسم أأيي على غيیر أأنهھ يیمنع  .يیهھعل االمعرووضة االقضايیا كل في بتاال غرفة
أأوو أأنن يیبت قسم  ٬،في االقضايیا االمسندةة إإلى قسم متخصص آآخراالنظر متخصص 

االمتخصص.هھا االقسم يیختص بآآخر من أأقسامم االمحكمة في االقضايیا االتي   

٬، ترفع متخصص آآخراالقضيیة يیرجع االنظر فيیهھا إإلى قسم  أأنناالحكم لهھيیئة  تبيین إإذذاا
 نائبهھ أأوو هھھھويیتولى االذيي  ٬،ووتحيیلهھا إإلى ررئيیس االمحكمة بأمر ووالئي٬، هھايیدهھھھا عن
.االقسم االمعني إإلى فورراا االقضيیة ملف إإحالة  

 االماددةة   .48

٬، وويیرأأسس قاضض على تسيیيیرههوويیسهھر  كل قسم من أأقسامم االمحكمة ااالبتداائيیةيیرأأسس 
 23كل غرفة من غرفهھا قاضض٬، يیتم تعيیيینهھما وونائبيیهھما ططبقا لمقتضيیاتت االمواادد 

من هھھھذاا االقانونن. 30وو 26وو  

قسم اال عداا٬، وونائب أأوو نواابب لوكيیل االملك للحكم قضاةةمن يیتكونن كل قسم 
لضبط.موظظفيین من هھھھيیئة كتابة اا٬، ووااإلدداارريي االقضاءاالمتخصص في   

القسم االمتخصص في االقضاء ب االحق وواالقانوننيیعيین مفوضض ملكي للدفاعع على 
من هھھھذاا االقانونن. 30وو 26وو 23ططبقا لمقتضيیاتت االمواادد ااإلدداارريي٬،   

ااألقسامم تحت إإشراافف ررئيیس االمحكمة ووووكيیل االملك لديیهھا كل في مجالل جميیع تعمل 
االخاضع إلشراافف ررئيیس  ااإلدداارريي االقضاءاالمتخصص في قسم االااختصاصهھ٬، عداا 

.ووحدههاالمحكمة   

 االماددةة .49

لمساعدةة ل٬، مكاتب ٬، بما فيیهھا ذذااتت ااالختصاصص االحصرييبالمحاكم ااالبتداائيیة يیحدثث
.ااالجتماعيیة  

في تب ااالمك هههھھھذ موظظفيااالستعانة بيیمكن لقضاةة ااألحكامم ووقضاةة االنيیابة االعامة 
.وومكافحة االعنف ضد االنساء ووااألططفالل كفالة ااالططفاللوو ااألسرةةقضايیا مجالل   

 االماددةة   .50
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ة االقضايیا االتي حسب نوعيی إإحدااثث محاكم اابتداائيیة ذذااتت ااختصاصص حصريي يیمكن
ااجتماعيیة  محاكم اابتداائيیة مدنيیة وومحاكم اابتداائيیة ٬، تتوززعع بيینتختص بالنظر فيیهھا

يیمكن إإحدااثث هھھھذهه االمحاكم بشأنن ٬، ووعند ااالقتضاء وومحاكم اابتداائيیة ززجريیة
.محدددةة ضمن االميیادديین االمذكوررةةااختصاصاتت   

 بعد ااستشاررةة مرسوممبتحدثث االمحاكم ااالبتداائيیة ذذااتت ااالختصاصص االحصريي 
  .للسلطة االقضائيیةاالمجلس ااألعلى 

 االماددةة .51

على غراارر االمحكمة ااالبتداائيیة  ذذااتت ااالختصاصص االحصرييتتألف االمحكمة ااالبتداائيیة 
ذذااتت االواليیة االعامة.  

للقضايیا االمدنيیة وو ٬،قضاء االقرببلااالبتداائيیة االمدنيیة إإلى أأقسامم  االمحكمةتقسم 
في االقضاء االتجارريي ووقسم متخصص  قسمحدثث بهھا أأنن يیيیمكن ووبمختلف أأنوااعهھا. 

ططبقا لمقتضيیاتت هھھھذاا االقانونن. متخصص في االقضاء ااإلدداارريي   

.االشغللقضايیا ووقضاء ااألسرةة لااالبتداائيیة ااالجتماعيیة إإلى أأقسامم  االمحكمةتقسم   

جنحيیة للقضايیا االوو ٬،قضاء االقرببلااالبتداائيیة االزجريیة إإلى أأقسامم  االمحكمةتقسم 
٬، ووغرفف للتحقيیق.ااألحدااثث يیاقضاووحوااددثث االسيیر وو  

 لكل وويیمكن ٬،االمسندةة إإليیهھ االقضايیا ططبيیعة حسبغرفف  من االقسم كوننتيیيیمكن أأنن 
 كل في بتاالقسم  لكل وويیمكن ٬،يیهھعل االمعرووضة االقضايیا كل في بتاال غرفة
االقضايیا االمتعلقة: باستثناء٬، ى االمحكمةعل االمعرووضة االقضايیا  

في االقضاء االتجارريي وواالقسم االمتخصص  القسمأأوو ب ٬،قضاء االقربب بقسم -
؛االمدنيیةااالبتداائيیة بالنسبة للمحكمة  االمتخصص في االقضاء ااإلدداارريي  

 للمحكمة ااالبتداائيیةبالنسبة قضايیا االشغل قسم ووقضاء ااألسرةة قسم ب -
  ااالجتماعيیة.

٬، مما ذذكرقضيیة يیرجع االنظر فيیهھا إإلى قسم  أأنناالحكم بأحد ااألقسامم لهھيیئة  تبيین إإذذاا
 أأوو هھھھويیتولى ووتحيیلهھا إإلى ررئيیس االمحكمة االذيي ووالئي٬،  بمقرررترفع يیدهھھھا عنهھا 

.االقسم االمعني إإلى فورراا االقضيیة ملف إإحالة نائبهھ  

 االماددةة   .52
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للحكم كثر أأقاضض أأوو من ااالبتداائيیة٬، للمحكمة  االتابعاالمقيیم  االقاضيتألف مركز يی
وويیعيین ررئيیس االمركز من بيین  لضبط.كتابة ااموظظفي هھھھيیئة ٬، وومن نيیابة االعامةللوو

من هھھھذاا االقانونن. 30وو 26وو 23ططبقا لمقتضيیاتت االمواادد قضاةة االحكم االمقيیميین   

.االجمعيیة االعامة للمحكمة حدددههت ما ووفقفي االقضايیا  االمركز يینظر  

 االماددةة .53

 قانوننمع مرااعاةة ااالختصاصاتت االمخولة لرئيیس االمحكمة ااالبتداائيیة بمقتضى 
ذذااتت بما فيیهھا  ٬،ااالبتداائيیة تعقد االمحاكم ٬،أأوو نصوصص خاصةاالمسطرةة االمدنيیة 

عند  عداا٬، لضبطلبقاضض منفردد ووبمساعدةة كاتب  ٬، جلساتهھاااالختصاصص االحصريي
ثة مؤلفة من ثالاالتي يیبت فيیهھا بهھيیئة  االحاالتت االتاليیةأأوو في  ٬،ووجودد نص خاصص

:ضبطللبمن فيیهھم االرئيیس٬، ووبمساعدةة كاتب قضاةة   

؛االعقارريیة االعيینيیة وواالمختلطة االقضايیا -  

أأجرةة وو االنفقة قضايیا باستثناء ٬،وواالميیرااثثووااألحواالل االشخصيیة قضايیا ااألسرةة  -
؛ووإإعداادد بيیت للزووجيیة وواالرجوعع إإلى بيیت االزووجيیة ووصلة االرحم االحضانة  

؛االقضايیا االجنحيیة االتأدديیبيیة -  

؛في االقضاء االتجارريياالمتخصص  االقسماالقضايیا االتجارريیة االمسندةة إإلى  -  

.االمتخصص في االقضاء ااإلددااررييقسم االإإلى  االقضايیا ااإلدداارريیة االمسندةة -  

ططلب أأحد  تلقائيیا أأوو بناء على ٬،هھيیئة االقضاء االجماعيل أأوو االمنفردد إإذذاا تبيین للقاضي
فيیهھ إإلى  االنظرأأنن أأحد االطلباتت ااألصليیة أأوو االمقابلة أأوو االمقاصة يیرجع  ٬،ااألططراافف

أأحيیل ملف االقضيیة بأمر ووالئي ٬، هھا٬، أأوو لهھ ااررتباطط بدعوىى جارريیة أأماماالهھيیئة ااألخرىى
إإلى االهھيیئة  فورراا إإحالة ملف االقضيیةأأوو نائبهھ  االذيي يیتولى هھھھو٬، ةررئيیس االمحكمإإلى 

.ذذااتت االصلة  

 االماددةة .54

االعامة في االجلساتت االزجريیة تحت ططائلة بطالنن االنيیابة  يیجب حضورر ممثل
 أأقساممبشأنن من هھھھذاا االقانونن  59االماددةة  مقتضيیاتت٬، مع مرااعاةة وواالحكم االمسطرةة

.قضاء االقربب  
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عداا في  ٬،ااختيیارريیا في جميیع االقضايیا ااألخرىىحضورر ممثل االنيیابة االعامة يیعتبر 
االمدنيیة٬، ووخاصة إإذذاا كانت االنيیابة االعامة  قانونن االمسطرةة فيااألحواالل االمحدددةة 

االمقرررةة بمقتضى نص خاصص. ووفي جميیع ااألحواالل ااألخرىى ٬،أأصليیاططرفا   

.جلساتت قسم االقضاء ااإلدداارريي االمتخصصال يیحضر ممثل االنيیابة االعامة   

االثاني االفرعع  
االمحاكم ااالبتداائيیة ااختصاصاتت  

 االماددةة   .55

ووااالختصاصاتت االمتعلقة بقضاء االقربب٬، مع مرااعاةة مقتضيیاتت االمواادد االتاليیة بعدهه٬، 
٬، باعتباررهھھھا صاحبة ذذااتت ااالختصاصص االحصرييتختص االمحاكم ااالبتداائيیة بما فيیهھا 

في كل االقضايیا االتي لم يیسند ااالختصاصص بشأنهھا صرااحة االى  بالنظراالواليیة االعامة 
أأوو اابتداائيیا مع حفظ حق جهھة قضائيیة غيیرهھھھا٬، ووتصدرر أأحكامهھا اابتداائيیا وواانتهھائيیا 

ططبقا للشرووطط االمحدددةة بمقتضى قانوني االمسطرةة االمدنيیة وواالمسطرةة ااالستئنافف٬، 
.أأخرىىقانونيیة االجنائيیة أأوو نصوصص   

 االماددةة .56

٬، ددوونن غيیرهه من المحكمة ااالبتداائيیةاالمتخصص في االقضاء االتجارريي باالقسم  يینظر
بمقتضى  االتجارريیةفي االقضايیا االتجارريیة االمسندةة للمحاكم أأقسامم االمحكمة٬، 

االمحاكم  ااختصاصص تدخل فيووكذاا االقضايیا االتجارريیة ااألخرىى االتي ٬، االقانونن
ااالبتداائيیة.  

نفس االمسطرةة االمطبقة أأمامم االقسم االمتخصص في االقضاء االتجارريي تطبق أأمامم 
.االتجارريیةاالمحاكم   

 االمخولة ااالختصاصاتتاالقسم االمتخصص في االقضاء االتجارريي  ررئيیس يیماررسس
.االتجارريیة االمحكمة رئيیسل قانونا  

 

 االماددةة .57
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٬، ددوونن غيیرهه بالمحكمة ااالبتداائيیةاالقسم االمتخصص في االقضاء ااإلدداارريي يیختص 
 ااإلدداارريیةالبت في االقضايیا ااإلدداارريیة االمسندةة للمحاكم من أأقسامم االمحكمة٬، ب

.بمقتضى االقانونن  

نفس االمسطرةة االمطبقة أأمامم االقسم االمتخصص في االقضاء ااإلدداارريي تطبق أأمامم 
ااإلدداارريیة.االمحاكم   

 االمخولة ااالختصاصاتتاالقسم االمتخصص في االقضاء ااإلدداارريي  ررئيیس يیماررسس
.ااإلدداارريیة االمحكمة رئيیسل قانونا  

 االماددةة .58

االشخصيیة وواالمنقولة االتي ال تتجاووزز  ىىتنظر أأقسامم قضاء االقربب في االدعاوو
باستثناء االنزااعاتت االمتعلقة بمدوونة ااألسرةة وواالعقارر  ٬،أخمسة آآالفف ددررهھھھمقيیمتهھا 

وواالقضايیا ااالجتماعيیة ووااإلفرااغاتت.  

 ٬،فقطاالمعاقب عليیهھا بغراامة ة يیاالضبطاالجنح وو ٬،االمخالفاتتفي كما تنظر أأيیضا  
.االمرتكبة من ططرفف ررشدااء خمسة آآالفف ددررهھھھمال تتجاووزز وواالتي   

٬، ضبطللمساعدةة كاتب باالقربب بقاضض منفردد ووقضاء قسم تنعقد جلساتت 
في االفقرةة ووبمحضر ممثل للنيیابة االعامة في قضايیا االجنح االضبطيیة االمذكوررةة 

.االسابقة  

مجانيیة وومعفاةة من االرسومم ٬، ووتكونن االمسطرةة أأمامم أأقسامم قضاء االقربب شفويیة
بالنسبة لألشخاصص االذااتيیيین فقط. االقضائيیة  

االوااقعة بداائرةة يیمكن لقسم قضاء االقربب عقد جلساتت تنقليیة بإحدىى االجماعاتت 
ااختصاصهھ االتراابي.  

 االماددةة   .59

وواالحالة االمدنيیة  ااألسرةة في قضايیا ااألحواالل االشخصيیة وواالميیرااثث قضاء قسم يینظر
ما لهھ عالقة برعايیة كل وو ووشؤوونن االتوثيیق وواالقاصريین وواالكفالة ووقضايیا االجنسيیة

سرةة.ووحمايیة ااأل  

 االمحكمة رئيیسل قانونا االمخولة ااالختصاصاتتقسم قضاء ااألسرةة  ررئيیس يیماررسس
.ااالبتداائيیة فيیما لهھ صلة باختصاصاتت االقسم  
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نياالثا االفصل  
االمحاكم االتجارريیة  

ااألوولل االفرعع  
تأليیف ووتنظيیم االمحاكم االتجارريیة  

 االماددةة   .60

:من االتجارريیة االمحكمة فتتأل  

ووقضاةة؛وونائب للرئيیس ررئيیس  -  
نائب أأوو نواابب لوكيیل االملك يیعيینهھم ووكيیل االملك لدىى االمحكمة ااالبتداائيیة  -

لقيیامم بمهھامم االنيیابة االعامة أأمامم توجد بداائرتهھا االمحكمة االتجارريیة٬، لاالتي 
.االمحكمةهھھھذهه   

؛لمحكمةلمسيیر إإدداارريي  -  
.لضبطكتابة ااموظظفي هھھھيیئة  -  

 االماددةة .61

٬، ااختصاصهھا االنوعيحسب ب أأقساممإإلى عدةة  االتجارريیةتقسيیم االمحكمة  يیمكن
االقضايیا بت في كل اال قسملكل يیمكن وو .غرففإإلى  ااألقساممهھھھذهه  توززيیع وويیمكن
.ووضة على االمحكمةاالمعر  

يیرأأسس كل قسم من أأقسامم االمحكمة االتجارريیة وويیسهھر على تسيیيیرهه قاضض٬، وويیرأأسس 
 23كل غرفة من غرفهھا قاضض٬، يیتم تعيیيینهھما وونائبيیهھما ططبقا لمقتضيیاتت االمواادد 

من هھھھذاا االقانونن. 30وو 26وو  

هھھھيیئة ووموظظفيین من ٬، وونائب أأوو نواابب لوكيیل االملك للحكم قضاةةمن يیتكونن كل قسم 
لضبط.كتابة اا  

من  30وو 26وو 23يیعيین من بيین قضاةة االمحكمة االتجارريیة ططبقا لمقتضيیاتت االمواادد 
قاضض أأوو أأكثر للتنفيیذ٬، ووقاضض للسجل االتجارريي٬، ووقاضض منتدبب أأوو هھھھذاا االقانونن٬، 

أأكثر في قضايیا معالجة صعوباتت االمقاوولة.  

.ااألقسامم تحت إإشراافف ررئيیس االمحكمةجميیع تعمل   

 االماددةة  .62
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 ٬،خاصة نصوصص بمقتضى االمحكمة لرئيیس االمخولة ااالختصاصاتت مرااعاةة مع
 مكونةووهھھھي  في جلسة علنيیة٬،جلساتهھا ووتصدرر أأحكامهھا  االتجارريیةتعقد االمحاكم 

 ٬،ما لم يینص االقانونن على خالفف ذذلك ٬،رئيیساالمن بيینهھم  من ثالثة قضاةة
.ضبطللكاتب بمساعدةة   

ما لم يیوجد نص خاصص٬،  ٬،ااختيیارريیاحضورر ممثل االنيیابة االعامة في االجلساتت يیعتبر 
.أأصليیاإإذذاا كانت االنيیابة االعامة ططرفا السيیما   

 

االثاني االفرعع  
ااختصاصص االمحاكم االتجارريیة  

 االماددةة  .63

 بالبت في االقضايیا٬، اابتداائيیا مع حفظ حق ااالستئنافف االتجارريیةتختص االمحاكم 
.االقانوننبمقتضى االمسندةة إإليیهھا   

حاكم بالماالمحدثة قسامم االتجارريیة االمتخصصة بشأنن ااألأأحكامم هھھھذاا االقانونن  ترااعى
.ااالبتداائيیة  

  االثالث االفصل
االمحاكم ااإلدداارريیة  

ااألوولل االفرعع  
تأليیف ووتنظيیم االمحاكم ااإلدداارريیة  

 االماددةة   .64

:ااإلدداارريیة من االمحاكم فتتأل  

ووقضاةة؛وونائب للرئيیس ررئيیس  -  
؛للمحكمة مسيیر إإدداارريي -  
.لضبطموظظفي كتابة ااهھھھيیئة  -  
يیعيین من بيین قضاةة  االحق وواالقانوننللدفاعع عن  أأكثر أأوو ملكي مفوضض -

.من هھھھذاا االقانونن 30وو 26وو 23ططبقا لمقتضيیاتت االمواادد االمحكمة   

 االماددةة .65
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٬، ااختصاصهھا االنوعيبحسب  أأقساممتقسيیم االمحكمة ااإلدداارريیة إإلى عدةة  يیمكن
إإلى غرفف.  توززيیع هھھھذهه ااألقسامم وويیمكن  

.ووضة على االمحكمةفي كل االقضايیا االمعر االبت قسملكل يیمكن    

يیرأأسس كل قسم من أأقسامم االمحكمة ااإلدداارريیة وويیسهھر على تسيیيیرهه قاضض٬، وويیرأأسس 
 23كل غرفة من غرفهھا قاضض٬، يیتم تعيیيینهھما وونائبيیهھما ططبقا لمقتضيیاتت االمواادد 

من هھھھذاا االقانونن. 30وو 26وو  

االحق وومفوضض ملكى أأوو أأكثر للدفاعع عن ٬، للحكم قضاةةمن يیتكونن كل قسم 
لضبط.موظظفيین من هھھھيیئة كتابة اا٬، وووواالقانونن  

 ٬،قاضض أأوو أأكثر للقيیامم بمهھامم قاضي االتنفيیذ ةة االمحكمة ااإلدداارريیةقضايیعيین من بيین 
.من هھھھذاا االقانونن 30وو 26وو 23ططبقا لمقتضيیاتت االمواادد   

.ااألقسامم تحت إإشراافف ررئيیس االمحكمةجميیع تعمل   

 االماددةة  .66

 ٬،خاصة نصوصص بمقتضى االمحكمة لرئيیس االمخولة ااالختصاصاتت مرااعاةة مع
 مكونةووهھھھي  في جلسة علنيیة٬،تعقد االمحاكم ااإلدداارريیة جلساتهھا ووتصدرر أأحكامهھا 

ما لم يینص االقانونن  ٬،ضبطللكاتب بمساعدةة من ثالثة قضاةة من بيینهھم ررئيیس 
.على خالفف ذذلك  

.في االجلساتت االحق وواالقانوننللدفاعع عن االمفوضض االملكي يیجب حضورر   

توضيیحهھا شفهھيیا وويیمكن لهھ  ٬،بآرراائهھ مكتوبة ااستقاللل بكليیدلي االمفوضض االملكي 
سوااء فيیما يیتعلق بالوقائع أأوو االقوااعد االقانونيیة  ٬،بالجلسة االعامةلهھيیئة االحكم 

  االمطبقة عليیهھا.

لمفوضض االملكي.االكتابيیة لمستنتجاتت االيیحق لألططراافف االحصولل على نسخة من   

ال يیشارركك االمفوضض االملكي في االمدااووالتت.  

االثاني االفرعع  
ااختصاصص االمحاكم ااإلدداارريیة  

 االماددةة  .67
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بالبت في االقضايیا ٬، تختص االمحاكم ااإلدداارريیة اابتداائيیا مع حفظ حق ااالستئنافف
.االمسندةة إإليیهھا بمقتضى االقانونن  

االمحدثة االمتخصصة االقضاء ااإلدداارريي أأقسامم بشأنن أأحكامم هھھھذاا االقانونن  ترااعى
.بالمحاكم ااالبتداائيیة  

االبابب االثاني  

ثاني ددررجةمحاكم   
ااألوولل  االفصل  

محاكم ااالستئنافف  
ااألوولل االفرعع  

تأليیف ووتنظيیم محاكم ااالستئنافف  
 االماددةة   .68

ااالستئنافف من: محكمةتتألف   

وومستشارريین؛هھ ررئيیس أأوولل وونائب -  
؛وونواابب هھ ااألووللووكيیل عامم للملك وونائب -  
لمحكمة؛لمسيیر إإدداارريي  -  
.لضبطهھھھيیئة موظظفي كتابة اا -  

 االماددةة  .69

من هھھھذاا االقانونن٬، من بيین قضاةة  30وو 26وو 23ططبقا لمقتضيیاتت االمواادد يیعيین 
ررؤؤساء ااألقسامم وواالغرفف وواالمستشارريین االمكلفيین باألحدااثث  ٬،محكمة ااالستئنافف

وواالقضاةة االمكلفيین بالتحقيیق.  

 االماددةة .70

:يیمكن تقسيیم محكمة ااالستئنافف إإلى  

− ووقضايیا ااألسرةة ٬، للقضايیا االمدنيیة من االغرففعددداا  قسم مدني يیضم  
وواالقضايیا ااالجتماعيیة؛ ٬،االميیرااثثووووااألحواالل االشخصيیة   
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− ااالبتداائيیة  لجنايیاتتل ووغرفا ٬،لقضايیا االجنحيیةيیضم غرفا ل ززجرييقسم   
  .٬، للرشدااء ووااألحدااثثللتحقيیق ا٬، ووغرفووغرفا للجنايیاتت ااالستئنافيیة

 في كل االقضايیا االمعرووضة على االمحكمة أأيیا كانناالبت قسم أأوو غرفة  يیمكن لكل 
جراائم ااإلررهھھھابب٬،  ووقسم٬، االجراائم االماليیة قسمباستثناء ااختصاصاتت  نوعهھا
االمشارر إإليیهھا بعدهه.في االقضاء االتجارريي وواالقضاء ااإلدداارريي لمتخصصة اا ووااألقسامم  

 االماددةة .71

ااختصاصهھا نافف االمحدددةة٬، وواالمعيینة ددوواائر ئمحاكم ااالستبعض تشتمل يیمكن أأنن 
 قسمعلى االمجلس ااألعلى للسلطة االقضائيیة٬،  بعد ااستشاررةة بمرسومم االمحلي

للجراائم االماليیة.  

قسم مختص للبت في جراائم  ووحدهھھھا على تشتمل محكمة ااالستئنافف بالرباطط
.ااإلررهھھھابب  

على غرفف للتحقيیق يیشتمل كل من قسم االجراائم االماليیة ووقسم جراائم ااإلررهھھھابب 
&%$#"!  !وونيیابة عامة ٬،نافيیةئلجنايیاتت ااالستااووغرفف ااالبتداائيیة  لجنايیاتتاارفف ووغ

!"#$%.  

 االماددةة   .72

:أأعالههاالمبيینة  ااألقسامميیمكن أأنن تحدثث بمحاكم ااالستئنافف٬، فضال عن   

!"#$% !""#$% !"#$%&' (#)*&' +, !" #$%&' ()* +,-. /!"#$%  !"#$%#&'
!"#$%&'($ )*+,-.+' !//0&-.$ !12+3&.$ 4+567$ 4+89: ;+<=&>$ ?@ AB.+' ! !"#$

 !"#$%&' (#)*+' ,- .+/0 ,*&' 12+3' 456#7*&' #5#89&' ,- :6;#)&' <#=>3'
.!"#$%&'($  

 أأقسامممن  ددوونن غيیرهھھھا٬، تختص في االقضاء ااإلدداارريي متخصصة أأقسامم -
بالبت في ااستئنافف أأحكامم أأقسامم االقضاء ااإلدداارريي االمتخصصة االمحكمة٬، 

.بالمحاكم ااالبتداائيیة  

$%$#"! ()'& %$!#"! وو٬، بمحاكم ااالستئناففاالمتخصصة  ااألقساممهھھھذهه $#"! 
.للسلطة االقضائيیةاالمجلس ااألعلى  *() '&%$#"!&%$#"! ! &,+*'()' &%$#"!  
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 %$#"! #"!! غرففإإلى االمذكوررةة  ااألقسامممن  متخصص #"!يیمكن تقسيیم كل 
 االمعرووضة االقضايیا كل في تبت أأنن غرفة لكل وويیمكن ٬،$#"! )'&%$#"! &%$#!"!
.'&%$#"! االقسمى عل  

%$#"!  قسم01234 /. ("-,*+* (")'&%$ #"!  #"!بت +*( #)' !&%$ #" ! 
!"# !!" #$ %$ !" #!"# !"#  !"!"#$%  !"#$ %&%'(#$ !) *%+,"-.$ /0123

'&%$#""!. ااألقسامم'&%$ #"!   

 االماددةة .73

لعامم للملك عداا االغرفة من مستشارريین٬، وونائب أأوو نواابب للوكيیل اا*()'& %$ #"! 
$:#)9 %78%456 012/3,. /. -,+& *()'& %$#"!.االمتخصصة في اا  

٬، &%$#"!يیرأأسس كل قسم من أأقسامم محكمة ااالستئنافف وويیسهھر على تسيیيیرهه 
!"# $%& '()*%+, )-./0 1, 2./0 34 56/&7! !"#$%&'( "&)* "'+#),"-. "'+/

 !"#$%"23 !26 !30 .!"#$%&' '() *+  

)' &%$#"!  ,+&*() '&%$#"! االحق وواالقانوننيیعيین مفوضض ملكي للدفاعع على 
.من هھھھذاا االقانونن 30! 26وو 23-,+' %$+*()'& "%$#"!  #%$#"!  

%$#"!  #"!وواالو$#"! رئيیس !!)'& %$#"!  -,+*( )'&%$#"! %$#"!%$#"! $#"! 
! !"# $%&'()*! +',- ./ 01 '23"4 5676!"#  !"#$%& !"#$%&' ()'*+'

!"#$ %$&' ()*+,' -'+./ 0123,'.  

74. !"#$%& 

 '&$+*() '&%$#"! %$#"!االتابع لهھا 7*"56 )-1234 )0/. -*,+*( )'&%$#"! 
جارريیة #()!'&%$ #"!لرئيیس ااألوولل لمحكمة $#" !0%1/ '.-,+(*() '&%$#"! 

!"#$%&' ()*%+,.  

#*()'& #%$#"! قسم :.!89 '4567# '123 #.0/.- ',+&*(!) '#&!%$ #"! 
ااالستئنافف %.-,+* ()'& %"$#"! 0%1/ '.-,+(*() '&%$#"!  '&%$#"!

.بمقتضى االقانونن$&%$#"!   

 

75. !"#$%& 
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9:6&)'& 78 3456 (012&/& .)-,* +"(*()'& %$ #"!  نافف!-,+* ()'&% $#"!
!"#$%&'( )*+* !"#$% &'(#) *+ ! "#$ %&' ()*+,-. /01 2- +3 !"#
.لضبطلووبمساعدةة كاتب   

76. !"#$%& 

!"#$ %&'( )*+  !"#$%&' ()*+,&' -. !/)0&' !1)23&' !"#$%&'( )*"+,- !"#
.وواالحكم /.-,+ *#() '&%$#"!  

ااختيیارريیا في جميیع االقضايیا )' &%$#"! حضورر ممثل االنيیابة االعامة %$#"! 
االمدنيیة٬، ووخاصة إإذذاا  38' '67('5 '&234%! 0%1/.- ,+*() '&%$#"! !%$#"!

!"#"$% !&'( )*!+,- ).!"/,- 01!2! !"#$% &%'($% )*+, -./  !"#$%& '()$%*+
.!"# $%  

في جلساتت االقضايیا  االحق وواالقانونن)'&%$# "! &%$()' &%$#"! يیجب حضورر 
.+-,+* ()'&%$#"! '&%$#"!  قسم االقضاء ااإلددااررييهھا ! $#"!$()$'&% $#"! 

*#%()'! &%$#"! 234"1 $0 /.-)#(* ,+()* $()'& %$#"!  !يیدلي بآرراائهھ مكتوبة!
&"*'-, '&"+(*()! '&%$#"! #" !         2%01 /.-# ,+*() '#&%$#"!  !&%$#"!بكل 

! ' &%$ #"! االكتابيیة هھ01234/ .-, +&*( ') '&$%$#"!()' &%$#"! وو !%$#"!
.!"#$%&'$ () *+,-.  

 

 

 

 

!"#$% !"#$%&  
!"#$%&'( )*"+, -".%/(  

77. !"#$%& 

'456#3 '&2#01/ '.-,'+*# () '&%$#"! نافف !#"!)'&%$# "!  #"!!$#"! %$#"!$#"! 
!"!#$%& '()* +, &-./ 0(1&2345&  !"#$%& '()* +,-.'& /#01 2#.3 4+563 !"#

/.-,+*()' &% $#"!  ,+*() '&%$#"! '&%1*0/ .- ,+*() '&%$#"!االقانونن أأوو 
!"#$%&' ()* +,"-.  
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'0/$ ." -,+* () '& %$#"! &%$#"! يیختص االرئيیس ااألوولل لمحكمة ااالستئنافف 
 !"#$%&' ()*+%&'   !"#$ %&'()* +, -./01234 5678)34 9"$0: +,.!"#$  

ني$#"! %$#"!  
!"#$%&'( )$*+&,-( ./$01  

$#"! االفرعع  
 !"#$%&'( )*"+, )-.#/0 1-23/!"#$%&'(  

78.  !"#$%& 

 !"#$%!"#$%  !"#$%&'(!"#$%&'( :!"  

- !"#$% &%' ()"* !!"#$%&'()*  
%$#"! %&%$ #"! %!$#" !#"! االو&%$#"! *)#0/. &*-,+ *)()' &% $#"! $#"!  -

 !"#$%&'( ')*# +,-& .!/0,12& !"#$% !"#$%&'(! "#$%&'(!) !"#$% !"&'(
!"#$"%& '() *+,- !,+.%& !/+01%&.  

- !"#$% &'() !"#$"%&!  
-  !"#$ !"#$%!"#$% !.!"#$  

 

79. !"#$%& 

 !"# $%& '()*+, -./0 12'.34 $%& 56)'78%9 !':;8<=9 5>?@A -B./0 C?>6
 !"#$%&'( )*)+,'( -(./0 123!"#$%.  

 !"# $"%&  !"#$ %&'( )* +,-!"#$"%& '() !*+,-"%& ./.01%& 23 45.  

!"#$%  !"!"# !"#"$ %&'$( )*+,"$ -(,. /0 12&./ 3456&789: 4:! " !"#$%&
 !"#$ %&!"#!! ".!"#$  

 !"##$% &'( ")$*+ ,*-./012 3.450672 ,89:; <.$=> ?; @$= AB C>"*
 !"#$% &' (#$% )* +,$-. /0!123'!"# $%& '()*%+,! !"#$ !%&'#(!)* !%&+

 !"#$%" &'()*+$%23 !26 !30 .!"#$%&' '() *+  

 !"#$ !"#$%!"#$% !"#$%&'( )*+,-  !"#$%&'( !"#$% &'(!" !"#$!"#$ 
!"#$"%&.  
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80.  !"#$%& 

 !"#$!"#$% !"#$%& '"()$*+&! "#$ %&!%'() *+,-$ %&-%./0 12! !"#" $% !&'
!"#$%&'( !"#$ %&'"( )*! !"# $%& '() *+,-."/ 012 3" -4 ! !"#$%&'

 !"#$!"!"#.  

 !"#$% !"#$%&' () *+",&' *-"./&' 012+ 3456!"#!$%&'!  !"#$ %& '()* +, #-
 !"#$% !"#$ %&!'() %*!+,() -.!/ )01!"#$%.  

!"#$% !"#$%&  
!"#$%&'( )$*+&,-( ./$01 2$3&4(  

81.  !"#$%& 

 !"#$!"#$% !"#$%&!"#$%&'( )$  !" #$%&'( !"#$%&' !"#$%&' ($)*+'
 !" #$%&'()& !"#$%&'!"#$%&'(.  

 !"#$%&'( )*+,*- ./0( 1234-( 5%67 !"#$%&'( !" #$ %&'( )* +,-" ./&$+0
.!"#$ %&'( )*+,-. /0 !1(2-34 5678-34 9&(#:  

!"#$% !"#$"%  
!"#$%&$ '()*+,-$ ./(01  

!"#$% !"#$  
!"#$%&'( )*"+, )-.#/0 1-23/ !"#$%&$  

82.   !"#$%& 

 !"#$%!"#$% :!" #$%&'(& )*+,-./&  

- ! "!#$ %&'()$ !"#$%!"#$%&'()*  
- !"#$% &'() !"#$"%&!  
-  !"#$ !"#$% !"#$%!.!"#$  

 !"#$ !"#$%&'()* !+, !- !"#$"%&' !" #$%&'( )*+, -, ./'0 1230 !"#$
!"#$%&'(  !"#$%" &'()*+$% '+,-23 !26 !30 .!"#$%&' '() *+  

83. !"#$%& 
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 !"#$%&'( )*+,- ./012 3+*4!"#$%&$  !"# $%& '()*+, -./0 12'.34 $%&
!"#$% &'()*+,- !.!/0,- 1-234 567.  

 !"# $"%&  !"#$ %&'( )* +,-!"#$"%& '() !*+,-"%& ./.01%& 23 45.  

 !"#$% !"!"#  !"#$%&'( !( !" #$%&'( )*+, -, ./'0 1230- !"#$
!"#$%&'( ! "!# !" !#$%&.!"#$% &'()* &+,-  

 

 !"##$% &'( ")$*+ ,*-./0. 1234567. ,89:; <2$=> ?; @$= AB C>"*
!"# $%& '()*%+, )-./0 1, 2./0 34 56/&7 '()*%+,! !"#$ !%&'#(!)* !%&+

 !"#$%" &'()*+$%23 !26 !30 .!"#$%&' '() *+  

 !"#$%&'( )*+,- ."/01 23%4- 5*67!"#$%&$  !"#$ %&'()$ *$(+, -./
.!"#$"%&  

84.   !"#$%& 

!" #$%& !"# !"#$%$&' %()#* !"#!+,- ./%$01$ 2!34567$ !"#$% !&$' () !"#
!"#$ %&'"( )* )+$,-./* 0121 )* 0345*!  !"# $%& '()*+,- ./0 1, *2

!"#!" #!"#$!  !"#$!"!"#.  

 !"#$%& '()$%& *(+, -./ !" #$%&'(! "#$% !"#$%&' !"!"#$%&'.  

 !" #$%&'( )*'+(, -./+(, )(&0!"#$%&'( )*&' !"#$%& '() !"#$%& !"#$%&! 
 !"#$% &'()$ *()+, *)#(-./ 0$ 1"234!"#$%& !'()%#*!  !"#$% &'() *+,-
!"#$% &'()*+, &#-.-!'+, /%,.'+, 01 23!4.+!5.  

 !" #$%& '() *+,-./ 0/123. 4-5!" !"#$%$&'! "#$%&'!(.!"#$%& '()$#  

.!"#$%&'$ () (*+&'$ ,-.&'$ /0123 "  

!"#$% !"#$%&  
!"#$%&$ '()*+,-$ ./(01 2(3+4$  

85.  !"#$%& 

 !"#$!"#$% !"#$!! !"!"#$%&$  !" #$%&'( !"#$%&' !"#$%&'$ ()*!+,$ -!./0$
 !"#$%&' ()!"#$%&$.  
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 !"#$%&'( )*+,*- ./0( 1234-( 5%67!"#$%&$  !"#$ %& '()* +,"-'.!"#$ 
.!"#$ %&'( )*+,-. /0 !1(2-34 5678-34 9&(#: ;<  

!"#$% !"#$"%  

!"#$% &'()*  
!"#$%  !"#$  

!"!"#$% &'()* +,-#./ 0,$  
86.  !"#$%& 

 !" #$%&' ()*+,! "#$%&'( )*+'( ,-.!"#$$%&!  !"#$%&' (#)'*+ ,-. */01
 !"#$%& '$()*+, -"+.,/!"#$%&' .!"#$%&'  

87.  !"#$%& 

 !"#$ %&'() *+,-. /012!"#!  !"#$ %&#'( )*'( +, -"./ 012 )3( 4536+
 !"#$ %& '()* +,-./ 01 0"2#(3 4#56#(3 789/ :;< *< =(*>3 4&?@(3

.!"#$%&$' !()*+,-$ .*/*0123$' .*(450-$  

 !"#$%& !'#()%& *+,-!" !"#$% &'()* +!"#"$ %&' ()*+!  !"#$%& !"# $%&'
!"#$%&#" '()(& !!"#!!!"# $!!! "!" #$!%!  !"#$% &'$% () *+,- ./0!" !"#$

!"#$%&#" '()(& *#+&,  !" !"#$ %&'() *+ *,-."/ 01-"/ 2+13."/ 4156)7/ 89: !"
.!"#$%&$' !()*+,-$ .*/*0123$' .*(450-$ 6(78  

!"#$%  !"#$% &'()* !"#$:!"#  

- !"#$% &'()"% *+,- ! !"# $%&'( !"#$%&!"#$% !"#$%&'()!  

- !"#$% &'() !"#$"%&!  

-  !"#$% &'() !"#$%!! !"# !"#$%&!"#$%& !'#()%&.  

 

88.  !"#$%& 

!"#$%  !"#$% &'()*!" ! !"!"!:  

- !"#$% &'()"% !*+, &-./0 &'(1!  
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- !"#$%&"' ($)*+&" ,"-./& (0#1!  

- !"#$%&' "()*  

- !"#$%& !'()!  

؛&%$#"! $#"! -  

- !"#$%&'( !)*+!  

- !"#$%& !'().  

!"#$ %&'( )* +,'- !"#$%  !"# $%&'()* +,&-.!"#$%.  

 !"#$ %&' (&)* !"!"#$  !"#$%& '()$% !"#$ %&!"!#$%&  !"# $%&'()*+
!"#$% &!' !() *+,-+./ !"#$%&' ()*+&', -!./012&' !345&06 78*9: 0" ;01<9=06 -

 !"#$% &'()*+,$ '+(-./114  !"#$%&$ !'()*$ +,-. /,*$0 #1,23*$ 45
.!"#$ %&'(!) !*+,-  

89. !"#$%&.  

 !"#!$%& '()*+ ,-./0 1(2# !"#$%& !"#$ %&'( )*+ ,- "./010*$ 123/4
 !"#$ %&'#()*!"!"#! !"# $%&'()* +,- .) '/ !"# $%&.  

!"#$%&' ()*+ ,-./0 !"#$%&' ()"* +, "-.'/&0 1."2&'.  

 

 

90. !"#$%& 

!"#$%& '(")* +,-./%& !0"()%, 1,2& 3"4-)% 56/7!  !"# $%&' () %*+%,"-
!"#$%" &'( )( *+,+- ./0-" 1234-" 5+$!  !"#$%& '(!"  !"#$ %&' !#()

 !"# $%&'(") $%*+") $"&,") -./ 0% 123) 456*") 75892 :75;%*< 7= $>?@=
.!"#$%& '(")* +,-./%& !0"(%&  

!"#$ %& '()*"+ ', -./01/2 -3(4/2 5& 6572 8(9":/ ';1<!  !"#$ %& '()'*"+
!"#"$ %&'$( )*+,$( -.! .!"#$% &'()(* +,-. /01$ 2-34$% 2$+56  
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 !"#$%!"#$%&  
!"#$% &'()* +,-,./0%  

91.  !"#$%& 

%$#"! !&%+*() '&%$#"! اا:892 /7)4$5$6 123*0 /.-(, +*()'& %$#"! 
!"#$%&'( )*+,-'(  !"# $%&' ()*+ ,&-./012 3456789 :!789 ;)+&<2

!"#$%&'.  

!"#$"% &'("%  
 !"#$% !"#$% &'()'$ &*+,%-$% &)+.'$%  

92.  !"#$%& 

!"#$ %&'() *#+,- !"#$ %&'() *+#,+( *-./)0() *,.!".!"#$"  

 !"# $%&'(&) *+,-./ 0% 1.,2 34256 &789:; <=>"6 $?@AB C+@B DEF,
:!"#$% &'('% )!*%+ ,-./%+  

- !"#$%& '()*#& +,-.  

-  !"#$% &'()*!"#$%&'(!  

- !"#$%& '()*+,  

-  !"#$% &'()$%!"#$%&'$# ()*)'  

- !"#$%# &'()*#  !"#$"%&!"#$%.  

 !"#$% &'$"()* +",-./0% 12/34/*- 5637 +8"96:- ;<0 1=%>- ?@A.*- B@<C
 !"#$%&' !"#$%&'( !"#$%& '()*+ !"#$% ,-./*+ 012314 54 67181*+

!"#$%&'.  

 !"#$% &'()* +,-./ 012$% 34.56 78.6 9$-8,!"#$%&'(  !"# $%&'() *+,-./
.!"#!$%&' (!)!*+ ,!-.+ (!/012' #3) 3-345+ 6!78 9!:$2'  

93.  !"#$%& 

 !"#$!"#$% &'()* +,(*  !"#$% &' ()"*% ()+,-./%!"#$% &'(  !" #$%&
 .!"#$% !&' () *+,- ./#0- 12 13450-+ 678379 !&' () *+,- ./#0-
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 !"#$% &'()$% *+ ,-./ 01 %2'3+ 4$5 607% 8'9:$% :;<=% ">-( ?><@A B1 CDE>A0
.&%$#"!للملك أأوو بطلب من نصف أأعضاء   

 !"#$%!"#$%#  
!"#$% &'()'$ *+%,-% ./0#1$% !"# $%&!'()* +,*-.* /)!012  

94.  !"#$%& 

!"#$%&$ '($)*$ +,-./01 2.3 )%45 6+."#$) +7+/8 9:0&$ ;-<47 =><7 ?@5.  

95.  !"#$%& 

 !"#$!"#$%# &'()*#  !" #$%&' ()*+)& !"#.!"#$"%&' ()*%+ !'&,- ./0  

96. !"#$%& 

! !"#$% &'()'* +,) !"#$%&' !()* +,-./' 0-123!"#$% &'()!" !"#!"$! 
! "#$%&!% '()*!% +,-./0!.!"#$"  

  !"#$%& '()%&  
!"#$#%&' (&)*+& !"#$% &'()'*  

97. !"#$%& 

 !"#$ !"#$% &'()'$ *+,% -./0$%! "#$! "#$%#&' ()'*+ ,- !"#$% &'(
!"# $%&'( )#!*+! !"#$%"&' (#)*+&'  !"#$%&'!"#$"%&'  !"#!$% &'()*+

.!"#$%&$  

98. !"#$%& 

 !"#$% &'()*$!"#"$ !"#$% &'()* +,$  !"# $%"&'( !"#$ !"#$%& !'#()%& *#+,-
 !"#!"#$% &'() !"#$!#%.  

99.  !"#$%& 

!"# $%&' !"#$% &'()* +'!"#$%&'(  !"#$% &'() #*+#,- ./ 012)" 312#45
 !" #$"#"% &#'( #" )*+ ,-.#/0+1 2#34560+17 8#$/9 :&;#<+1 21&146+1

.!"#$#%& '%"(%)*+  
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!"#$ !"#$%& '()*(% +,-& ./01%& 2%3 1456#7%& 89:  !"#$%& !"#$%&'
 !"#$%&'() !"*"&+&,-()!"#$%&'( !"#$ %"&'(") *+,- ."/0"123) 456-7 8

 !" #$%&'(!"#$%&.  

!"#$% &'()'$ *+,% -./0$% 1"23!"#$% &'()*+$, *-./01$, 2(3 4) ! 
!"#$% &'(')*+,  !"# $%&' !" () &*+, $-.- !" /,0 123!"#$  !"#$ %&'

!" #$!%& '(()* #$"+, '-. !"#$%& '( )*+,-( .#$/01 2"+3"1, 4)56$01)7 8'.9
.!"#$%&' ()*  

 .!"#$% &'()'* +',$% -./$ 01#/$% -2-"3$% 4%15 -267"3$% 89: +(;<  

 !"#$%!"#$"%  
!"!"#$# !!"!"#$%& !"#$%&'(  

 !"#!"#$% !"#$ %&'( )*'+,- !"#$ .-/  
!"#$ %&'($  

 !"#$%&' ()*+,  
100. !"#$%& 

!"# !"#$% ! !"#$%&! !"#$$%& '$$()!"#$ !"#$% !"#"$% &'( !)*&+(, -(&./(, 
!"#$ !"! "#$% !"#$ %&'()!"#$!  !"#$%!"#$"%&!"#$%&' ()*+ , !"#$%!&'( !

!"#$ %&'() *+",- ./0123 !"# $%&%'()  !"#$%&' ()*+,'!!"#$%&' 
!"#$#%&' ()*+', -!./!##',0!"#$% &'()* +, -$./0 012* 3!  !"#$%"&

!"#$%&' () *+,&#- !./01&' 23#45&'6 7'8',9:' !"#$%&#'(  !"#$%& '()*+,-."
!"# $%&' ()*+,-.  

!"#$ %&'($  
 !"#$%&' ()*+*&'  

101. !"#$%& 

!"#$  !"#$%&'( )*+,-' !.$/'( !",012'( !"#$%&'( )*+,-'( !. ,/#01 2*3%"'(
 !"#$#% &#'() *#+,%-. /#01,%)!"# $%&"'(!) !"#$#!"#$%&' ()#*+',.  
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 !"#$%& '()*+#& ,"-.  !"#$%&!"#$ %&'(  !"# $%& '()(& *+,-.&/ 012+&/3
 !"#$%&'(!"#$%! !"#$%& '()*+&$ ,-*./&$ 01+2+)  !"#$ %& '( )*+,-.

 !"#$#%&'(!"#$ %&' ()*+$ ,- ./0!  !"#$%& '()*"(!"#$#%& '()#*+.  

 .!"#$% &'()*+ $,-./ 012 3456 784 9-(:(;< =(2  

 !"#$%!"#$%&  
!"#$%&' ('#%')* +,)-.) /0121')  

102. !"#$%& 

 !"#$% !"#$%& !'()*+%&! "#$%&'( ")*+%,'( "-$.$'!"#$%  !"#$%"& '()*+
!"#$%&$  !"#$%#&'!!"#$% &'()* !"!"#$%&!"#$%&' ()*+ ,-. $/ 0123 41.  

!"#$% !"#$%&  
 !"#$%"!"#$%&'$(  !"#$%&'(  

!!"#$% !"#$ %&'( )*'+,- !"#$ .-/  
103. !"#$%& 

!"#$  !"#$% &'()'$ *+,% -./0$% !"#$%& '(&)*+ ,#-./&+ 012!"#$ %&'(! 
 !"#$% &#'() *+,-!"#$ %&'.  

 !"#$%& !'#()%& *#+,- !.#/ 01, !213 45)%& !678" 9:% ;161% <#$%& =(/>1%
!"#$%&#'.  

104. !"#$%& 

!"#$%&' ()"*+  !"#$%& '(&)*+!"#$ %&'(  !"#$ %&'( )*+ ,-./$012!"#$%& 
 !"#$%&'(!"#!"#$ % !"#$%& !"#$ %&'  !"#$%&'!"#! !"#$% &'()* +$(,- ./01 

!"#.  

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1  -  !"# $"%&!" #$%& '()*+ ,-./01 *2345 6%& 789: ;<8 =3.>.!" #.&": !"#$%# &'()(
."!"#$%&' ('#%')*  
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105. !"#$%& 

!"#$% !"#$%&  !" #$%&'()* +,$-. /01 23431 56.$71*!"#$  !"#$%&'(
!"# $%&'"( !"#$%& !'#()%& *#+, ! !"#$ !"#$%&!"#$%&'( !)*+'(! ! !"#$%&'

!"#$% !"#$  !"#$% &'()*! "#$%&#$' ()*+$,#!!"#$%&' !"#$% &'()*$+ ,-  !"#$
!"#$%&.  

106. !"#$%& 

 !"#$%!"#$%  !"#$%!"#$ %&' !"#$%&'( !"#$ %&'  !"#$%&'( )%*+,(!"# !
!"#$ %&'() *(+,-./0 !"#$% &'()* !"#.  

107. !"#$%& 

 !"#$%!"# $%&#' ()*+  !"#$% !"#!"#$  !"!"#$ !"#$%&'( !"#!"#  !"#
 !"#$%&'( !)*+'( ,(-./0 )$12 34.0 !5$6'( !7$"8'( 9$%./ !"#$% &$'()*+,

!"#$  !"#$% &'()*! "#$%&#$' ()*+$,#!!"#$%&' !"#$% &'()*$+ ,- !"#$%& '$().  

108. !"#$%& 

!"#$ %&' ()* +&, -.*  !"#$ %&"'() %*"+,() -"./ 0& "+1"/ 2$ 34"56() 789:
!"#$ %&' !"#$%% &#'()*!  !"!"#  !"#$%&'( !" !"#$% &'( )*+,!"#$%"# !"#$ %

!"#$ $%&'( )"*+  !"#$%& !'#()%& !"#!"#$%&.  !"# $%&'#( $)&*+#( ,*-. /012
 !" #$%& '() *%+, -$. /$01$(2 3456 6-+7) /$01$(2 !"#$ %&'()* !+,-.

!"#$ %& '"$ %( !"#$%&. !!!" #$%! !"#$ %&'!"#$ %&'() !*&+,) %,-.  

 

 

!"#$% !"#$%#  

!"#$%& '$()* !"#$%&'()  
109. !"#$%& 

!"# $%&'()* +,-. !"#$%&'  !"#$%&' (")!"# $%&  !"#$%&'( )$*+ ,#-'. /0
!"# $%&'()* +,-.!/ 0&1/23!/ 4/5,6 7&8)9: ;+&312!/!".  
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110. !"#$%& 

 !"#$%&'() "*+, !"!#$%& '!() !"#$% &'( )*+",-$% )./012-$%!" !"#$%&'(
!"#$%&'($ )*+,-.+' !!"#$%&' ()* !"#$%&' (") *+,-.&' '!/ 0+12 345-%6!  !"#

!" #$%&'!"#$%&' ()*+#,. !"#$ %&' !!" !"#$ %&'()*+ ,-./)*+0 1+2+,3
.!"#$#%& .!"#$%&' ()*"& !"#$ +, -#./0)1"& 234 5678'  

111. !"#$%& 

!"#$%"  !"#$% &'!"! ! "#$%&!""#$%&' ()*+,)  !"#$%&' ()"*+%& !"#$%& ,-
!" !"#$!"#$%&'($ )*+,-.+' !/%,-.$ !"#$%&'( )*"+,- ! !"#$%& '"() !"#$

!"#$%&'! !"#!"#$%&' ()* +&,- .%/' #0#12/' 3!"  !"#$ %&'() !*+$ ,-$./
!"#$ %&'( !()(*+,(- ./012' #3#45 6-7 8/9:;  !"# $%&'&$#!"#$% !"&'(! 

!" #$% !"#$%&' ()* +!"#$%" !"!# $%.  !"#$ %& '#()*+,"- ./0 12345
.!"#$%&' ()*"&  

112. !"#$%& 

!"#$%&'() *#'+ ,-./  !"#$ %&$'()$!!"#$%&'!"#$% &:  

- !"#$$#% &'()*%+ ,-./0%(1 2#30$%+ 456(7 !1(8$1 9:;<%+ ;-=.%+  !"#
1.74.338  !"#$%&24  !"#$%&' ()$*+1394 )15  !"#$"%1974( !" !"# $

 !"#$%&!"#$#%&'( )*$$+& '(  

-  !"# $%&'()*42 .10  !"#$%&' !"#$%&!"#$%$&'() *+*,#- ./01) 2$304 
!"#$%& '(")*+, -./0%& !" !"# $%&'1.11.151  !"#$%&16  !"#$% &$1432 

)17  !"#$%2011( !"#$%& '() *+, !  

- !" !"# $%&'(53 .95  !"#$%& '(")*+, -./0%& 12-/34 56/78 9&:;<, =>?2
 !"# $%&'()1.97.65 !"#$%& 4  !"#$1417 )12 !"#!$%1997 !"# (!"# 

!"#$%&!  

- !"# $%&'()* 41 .90  !"#$%& '()*+ ,-./01 23*04$!" #$%&'() *+,-!" !"#$
!" !"# $%&'1.91.225 !"#$%& 22  !"#$ %&'( )*1414 )10  !"#$"%

1993 (!" !!"# !"#$%&'  
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- ! "#$%&'( !"80 .03 !"# !"#$%& '()*+,$ -.(/0 123456 !78/ !"#$%&' ()*+,-
!" !"#$!" !"# $%&'1.06.07 !"#$%& 15  !"!"#$ 1427 )14 !"#!$%2006 (

.!"#$%& '() *+,  

113. !"#$%& 

 !"# $%&'!"#$%&' .!"#$%&' ()*%+&,-  


