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ظھیرالتنظیمي رقم 07.51شریف رقم 71.08.1 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفیذ القانون
.القاضي بتتمیم القانون التنظیمي رقم 97.32 المتعلق بمجلسالمستشارین

 
الحمد � وحده،

:بداخلھ - الطابع الشریف

محمد بن الحسن بن) (محمد بن یوسف هللا ولیھ

:الشریف ھذا ، أسماه هللا وأعز أمره أننا یعلم من ظھیرنا

والسیما الفصلین 26 و58 والفقرة الخامسة من الفصل 81 منھ؛ بناء على الدستور

التنظیمي رقم 97.32 المتعلق بمجلس المستشارین ؛ وعلى القانون

قرار المجلس الدستوري رقم 08.701 بتاریخ 17 من جمادى األولى 1429 (23 ماي 2008( الذي وبعد االطالع على
صرح بأن أحكام القانون التنظیمي رقم 07.51 القاضي بتتمیم القانون التنظیمي رقم32.97 المتعلق بمجلس المستشارین

،لیس فیھا ما یخالف الدستور

:أمرنا الشریف بما یلي أصدرنا

الرسمیة ، عقب ظھیرنا الشریف ھذا ، القانون التنظیمي رقم 07.51 القاضي بتتمیم القانون التنظیمي ینفذ وینشر بالجریدة
.رقم 97.32 المتعلق بمجلس المستشارین ، كما وافق علیھ مجلس النوابومجلس المستشارین

وحرر بالدار.(البیضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008

وقعھ بالعطف:
 

الوزیر األول،
اإلمضاء : عباسالفاسي.



قانونتنظیمي رقم 07.51 یقضي بتتمیم القانون التنظیمي رقم 97.32

المتعلق بمجلسالمستشارین

المادة1

یتمم القانون التنظیمي رقم 97.32 المتعلق بمجلس المستشارین الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم1.97.186 الصادر في
فاتح جمادى األولى 1418 (4 سبتمبر 1997) بالباب الثامن المكررالتالي:

 
التصریح بالممتلكات : الباب الثامن المكرر"

المستشارینتحدث ھیئة بالمجلس األعلى للحسابات تناط بھا مھمة تلقي تصریحات أعضاء مجلس - .المادة 54 المكررة
.ومراقبتھا وتتبعھا

:تتكون ھذه الھیئة من

·        الرئیس األول للمجلس األعلى للحسابات بصفتھ رئیسا ؛

·        رئیس الغرفة األولى بالمجلس األعلى ؛

·        رئیس الغرفة.اإلداریة بالمجلس األعلى

.المجلساألعلى للحسابات أمینا عاما للھیئة من بین األطر العلیا لھذاللمجلسیعین الرئیس األول
الغرفةللمجلس األعلى مستشارین اثنین من الغرفة األولى بالمجلس األعلى ومستشارین اثنین من یعین الرئیس األول

.المعروضة علیھااإلداریة بنفس المجلس یوضعون رھن إشارة الھیئة للقیام بتتبع القضایا
.الداخليتضع الھیئة نظامھا

یوما )مرتین.- 1 - یتعین على العضو في مجلس المستشارین أن یصرح ، داخل أجل التسعین (90المادة 54 المكررة
نشاطاتھ المھنیة والمھام االنتخابیة التي یمارسھاالموالیة الفتتاح الوالیة التشریعیة أو الكتسابھ الصفة خالل الوالیة بمجموع
للسنةأوالده القاصرون أو یقوم بتدبیرھا وكذا المداخیل التي استلمھا ، خالل السنة السابقةوالممتلكات التي یملكھا أو یملكھا

.التي تم انتخابھ فیھا

بالتصریح المنصوصمجلس المستشارین، في حالة انتھاء انتدابھ ألي سبب آخر غیر الوفاة، أن یقوم یجب على العضو في
.انتھاء االنتدابعلیھ أعاله ، داخل أجل تسعین (90) یوما یحتسب ابتداء من تاریخ

 
2.     تتكونالممتلكات.الواجب التصریح بھا من جمیع العقارات واألموال المنقولة

المنقولة على الخصوص األصول التجاریة والودائع في الحسابات البنكیة والسندات یدخل في عداد األموال
والعرباتواألسھم في الشركات والقیم المنقولة األخرى والممتلكات المتحصل علیھا عن طریق اإلرثوالحصص

.والمجوھراتذات محرك واالقتراضات والتحف الفنیة واألثریة والحلي
.األدنى لقیمة األموال المنقولة الواجب التصریح بھا یحدد بنص تنظیمي الحد

.لحسابھمبالتصریح كذلك بالممتلكات المشتركة مع األغیار وكذا تلك التي یدبرھا یلزم المعني باألمر
تصریحھالزوجین ملزمین بتقدیم التصریح المنصوص علیھ أعاله، یجب أن یقدم كل واحد منھما عندما یكون كال

.القاصرین على حدة وأن یقدم األب التصریح الخاصباألوالد
 



3.     یجددالتصریحاالقتضاء ،المشار إلیھ في البند األول أعاله كل ثالث سنوات في شھر فبرایر ویوضح ، عند
التصریح بالممتلكات مدعما بتصریحالتغیرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخیلھ وممتلكاتھ. ویجب أن یكون

.المعنيیتعلق بالمداخیل وبتصریح بنشاطات
 

4.     یودع التصریح لدىاألمانة العامة بالھیئة المذكورة في ظرف مغلق یحمل عبارة"تصریح بالممتلكات"
.بالتسلم بإسم المصرح الشخصي والعائلي وصفتھ ویسلم عنھ فورا وصلمتبوعة
.ونموذج الوصل بنص تنظیمي ینشر في الجریدة الرسمیة یحدد نموذج التصریح

مطابقةفورا األظرفة المغلقة المتوصل بھا إلى رئیس الھیئة حتى یتحقق أعضاء الھیئة من یوجھ األمین العام
.التصریحات المذكورة ألحكام ھذه المادة

األحوال أن یستعمل مضمون التصریحات بالممتلكات ألغراض أخرى غیر تلك المنصوص وال یمكن بأي حال من
.في ھذا القانونعلیھا

 
5.     یوجھ رئیسمجلستدخلالمستشارین إلى رئیس الھیئة قائمة بأسماء أعضاء ھذا المجلس والتغییرات التي یمكن أن

.علیھا
یخبر رئیس الھیئةبعدم إدالءرئیس مجلس المستشارین بالتصریحات المتوصل بھا تطبیقا لھذه المادة وعند االقتضاء

.المعنیین باألمر بتصریحاتھم أو عدم تجدیدھا
 

6.     یوجھ رئیسالھیئةأو غیرالمذكورة إلى العضو الذي لم یقدم التصریح بالممتلكات أو الذي قدم تصریحا غیر كامل
یمكن أن یتجاوز ستین (60) یوما ابتداءمطابق تنبیھا بأن علیھ احترام أحكام ھذه المادة داخل أجل یحدده والذي ال

.بالتنبیھمن تاریخ التوصل

الدستوري الذيللتنبیھ داخل األجل المشار إلیھ أعاله ، یرفع رئیس الھیئة األمر إلى رئیس المجلس إذا لم یستجب الملزم
قصد تسویة وضعیتھ وفقا ألحكام ھذه المادة داخل - یوجھ إلى المعني باألمر إعذارا- ترسل نسخة منھ إلى رئیس الھیئة

.یوما ابتداء من تاریخ التوصل باإلعذار )أجل ال یمكن أن یتجاوز ثالثین (30
األحكامباألمر لإلعذار المنصوص علیھ أعاله ، یحال األمر إلى المجلس الدستوري قصد تطبیق وإذا لم یستجب المعني

.المنصوص علیھا في البند 10 أدناه
 

7.     یعین رئیسالھیئة.مستشارا بقصد دراسة التصریح وتتبعھ

.علیھالمستشار داخل أجل ستین (60) یوما ابتداء من تاریخ عرض القضیة یتعین إعداد تقریر
للرد علىالمعني باألمر على تقریر المستشار المكلف بدراسة تصریحھ ویمنحھ أجل ستین (60) یوما یطلع رئیس الھیئة

مالحظات ھذا األخیر
.

8.     عندما یتبین منالقضیةتقریر المستشار وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي، یحیل رئیس الھیئة ملف
.على القضاء

یمكن لرئیس الھیئة.زوجھعند االقتضاء أن یطلب من أي ملزم التصریح بممتلكات ومداخیل
 

9.     یخبر رئیسالھیئة.رئیس مجلس المستشارین باإلجراءات المتخذة تطبیقا للبنود 6 و7 و8 أعاله
10. یتعرض عضو مجلسالمستشارین الذي یرفض القیام بالتصریحات المنصوص علیھا في ھذه المادة أو الذي 
، ولم یسو وضعیتھیطابق مضمون تصریحاتھ أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعاله أو الذي أدلى بتصریح غیر كاملال



رغم اإلعذار المنصوص علیھ في البند 6 من ھذه المادة لفقدان صفتھ.كعضو في مجلس المستشارین 
 

رئیس ھیئةالبرلمانیة بقرار یتخذه المجلس الدستوري المحالة علیھ القضیة لھذا الغرض من لدن یعلن عن فقدان الصفة
المادة 35 المكررة من القانون) تلقي التصریحات وذلك وفق المسطرة المنصوص علیھا في الفرع الخامس المكرر

.(التنظیمي رقم 07.49 المتمم بموجبھ القانون التنظیمیرقم 93.29 المتعلق بالمجلس الدستوري

بإشعار المعني باألمرباإلخالل بالتصریحات الواجب اإلدالء بھا بمناسبة انتھاء المھام یقوم رئیس الھیئة إذا تعلق األمر
توصلھ باإلشعار تحت طائلة إحالة ملفھ على الجھةبضرورة تقدیم تصریحھ داخل أجل ثالثین (30) یوما من تاریخ

.فیھالقضائیة المختصة للبحث
 

11. ال یمكن االطالععلى التصریحات المودعة وعلى المالحظات المبداة بخصوصھا إال بطلب صریح من 
.بالتصریح أو من ذوي حقوقھ أو بطلب من القضاءالملزم

فيالذین یطلعون بأیة صفة كانت على التصریحات أو المالحظات أو الوثائق المنصوص علیھا یجب على كل األشخاص
استغاللھا ألي سبب من األسباب إال بناء علىھذه المادة أن یحافظوا على السر المھني. ویمنع علیھم كشفھا أو استعمالھا أو
البند العاشر أعاله تحت طائلة العقوبات المنصوص علیھا في الفصل 446 منطلب من القضاء المرفوع إلیھ األمر وفق

.القانون الجنائيمجموعة
 

12. یوضح النظاممنھاالداخلي لمجلس المستشارین ، عند االقتضاء ، كیفیات تطبیق ھذه المادة فیما یتعلق 
".المجلسباختصاصات رئیس مجلس المستشارین ومكتبھ والقواعد التأدیبیة المطبقة على أعضاء

المادة2

1) یتعین على أعضاء مجلس المستشارین المزاولین لمھامھم في تاریخ نشر ھذا القانون التنظیمي بالجریدة الرسمیة
أن یقوموا بالتصریح بممتلكاتھم وممتلكات أوالدھم القاصرین المنصوص علیھ في المادة 54 المكررة مرتین من
القانون التنظیمي رقم 97.32 المذكور أعاله داخل أجل ستةأشھر ابتداء من تاریخ نشر النصوص التنظیمیة الالزمة

لتطبیقھ.
2) یكتفي عضو مجلسالمستشارین الذي یحمل صفات تمثیلیة متعددة خاضعة لنظام التصریح بالممتلكات

.تصریحھ طبقا لمقتضى ھذا القانونبتقدیم
3) على عضو مجلسآخرالمستشارین الذي سبق لھ قبل اكتساب صفتھ البرلمانیة أن صرح بممتلكاتھ وفقا لنظام 

.للتصریح ، أن یصرح بممتلكاتھ وفقا ألحكام ھذا القانون
 

 


