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القسم األول: اجلرائم اخملتلفة وعقوباتها

املتعاقد  غالط  من  كل  التزييف  أو  اخلداع  طريق  عن  الغش  مرتكبا  يعد   :1 الفصل 
بوسيلة ما في جوهر أو كمية الشيء املصرح به أو قام، خرقا ألحكام هذا القانون أو النصوص 
املتخذة لتطبيقه أو خالفا لألعراف املهنية والتجارية، بعملية تهدف عن طريق التدليس إلى 

تغييرهما.

ومائتي  ألف  وبغرامة من  إلى خمس سنوات  باحلبس من ستة أشهر  الفاعل  ويعاقب 
درهم إلى أربعة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط.

وميكن األمر بنشر احلكم بالعقوبة في جريدة أو عدة جرائد وبتعليقه في باب املؤسسة 
وفقا ألحكام مجموعة القانون اجلنائي املتعلقة بنشر األحكام القضائية وتعليقها.

أجل خمس  القانون خالل  هذا  بأحكام  عليها  معاقبا  أخرى  جرمية  الفاعل  ارتكب  وإذا 
لألحكام  مخالفة  على  بالعقوبة  سابق  حكم  نهائيا  فيه  صار  الذي  التاريخ  تلي  سنوات 
املذكورة وجب على احملكمة أن حتكم باحلبس وتطبق حينئذ عقوبة العود وفقا للشروط احملددة 

في مجموعة القانون اجلنائي، ويصدر األمر وجوبا بتعليق احلكم بالعقوبة.

الفصل 2: ميكن مضاعفة العقوبات املنصوص عليها في الفصل السابق إذا ارتكب 
اخلداع أو التزييف أو التدليس بواسطة منتجات أو معاجلات فيها خطر على صحة اإلنسان أو 
احليوان أو باع الفاعل أو عرض للبيع حلما أو إسقاطا حليوانات يعلم أنها ماتت بأمراض أثبت 
الفحص أنها معدية أو أمراض طفيلية تنتقل إلى اإلنسان أو احليوان أو أنها ذبحت إلصابتها 

باألمراض املذكورة.

ويحكم بالعقوبات اآلتية مع مراعاة العقوبات األكثر شدة املنصوص عليها في نصوص 
تشريعية خاصة والسيما في الظهير الشريف رقم 380-59-1 الصادر في 26 من ربيع اآلخر 

1379 )29 أكتوبر 1959( بزجر اجلنايات على صحة األمة:

1- احلبس من سنتني إلى ست سنوات إذا سبب ابتالع املواد املذكورة إصابة الغير مبرض 
أو عجز عن العمل تتجاوز مدته عشرين يوما؛

2- السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا سبب ابتالع املواد املذكورة إصابة الغير مبرض 
يظهر أنه عضال أو بفقدان استعمال عضو ما أو بعاهة دائمة؛

3- السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا سبب ابتالع املواد املذكورة املوت دون 
نية القتل.

الفصل 3: يعاقب باحلبس من أربع إلى عشر سنوات وبغرامة من 2.400 إلى 48.000 
درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط:

1- كل عسكري أو متصرف أو محاسب عسكري قام بتزييف أو عمل على تزييف املواد أو 
األغذية أو السوائل املعهود إليه بحفظها أو حراستها أو قام عمدا بتوزيع أو عمل على توزيع 

املواد أو األغذية أو السوائل املزيفة املذكورة؛
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2- كل عسكري أو متصرف أو محاسب عسكري قام عمدا بتوزيع أو عمل على توزيع 
حلوم حيوانات مصابة بأمراض ثبت أنها معدية أو أمراض طفيلية تنتقل إلى اإلنسان أو احليوان 

أو مواد أو أغذية أو سوائل فاسدة أو عفنة.

وإذا كان الفاعل ضابطا أو له رتبة ضابط تعرض زيادة على ذلك للعزل أو التجريد من 
رتبته.

خادع  من  كل  على  األول  الفصل  في  عليها  املنصوص  العقوبات  تطبق   :4 الفصل 
املتعاقد أو حاول خداعه:

• في ماهية البضائع وخصائصها اجلوهرية وتركيبها ومحتواها من العناصر املفيدة؛

• أو في نوعها أو منشئها عندما يتبني من االتفاق أو األعراف أن تعيني النوع أو املنشأ 
املنسوب زورا إلى البضائع يجب اعتباره السبب األساسي اللتزام املتعاقد؛

أو  املبيعة  أو  البيع  أجل  من  اخملزونة  أو  املعبأة  أو  املصنوعة  األشياء  كمية  في  أو   •
املسلمة؛

• أو في هويتها وذلك بتسليم بضاعة غير البضاعة املعينة التي كانت محل العقد.

ويحكم وجوبا بعقوبة احلبس إذا ارتكبت اجلنحة أو وقعت محاولة ارتكابها بواسطة 
أو مبراقبة  يتعلق بعملية سابقة صحيحة  األمر  أن  بيانات مدلس فيها حتمل على االعتقاد 
رسمية ال أصل لها أو بواسطة موازين ومقاييس مزيفة أو غير صحيحة أو مناورات أو أساليب 

تهدف إلى تزييف عمليات الوزن أو القياس أو التحليل أو املعايرة.

الفصل 5: تطبق العقوبات املنصوص عليها في الفصل األول على:

1- كل من زيف مواد غذائية يستهلكها اإلنسان أو احليوان أو مواد مستعملة للمداواة 
أو مشروبات أو منتجات فالحية أو طبيعية معدة للبيع أو التوزيع؛

2 - كل من استورد مواد غذائية يستهلكها اإلنسان أو احليوان أو مشروبات أو منتجات 
فالحية أو طبيعية أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزعها 

وهو يعلم أنها مزيفة أو فاسدة أو سامة؛

3- كل من استورد أو صنع أو حاز من أجل البيع أو التوزيع مواد غذائية أو مشروبات معدة 
الستهالك اإلنسان أو احليوان أضيفت إليها ألي سبب من األسباب والسيما من أجل حفظها 
أو عرضت  آخر  نوع  أي  أو من  بيولوجية  أو  مواد كيميائية  أو حتليتها  تعطيرها  أو  تلوينها  أو 

إلشعاعات قد تغير ماهيتها أو خصائصها ما لم يكن ذلك مرخصا به؛

4 - كل من استورد مواد مستعملة للمداواة مزيفة أو فاسدة أو انتهى أجل صالحيتها 
أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزعها؛

5 - كل من استورد منتجات أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو 
باعها أو وزعها وهو يعلم أنها معدة لتزييف مواد غذائية يستهلكها اإلنسان أو احليوان أو 



219احملافظة على الصحة العمومية

مشروبات أو منتجات فالحية أو طبيعية أو مواد مستعملة للمداواة؛

6 - كل من جعل مواد غذائية أو مشروبات في متاس مع أشياء مركبة من مواد غير املواد 
املأذون في استعمالها.

وتطبق العقوبات املقررة في الفصل 10 بعده على كل من حرض على استعمال املنتجات 
أو  أو ملصقات  بيانات وصفية  أو  أو مناشير  بواسطة أضابير  الفصل  املبينة في هذا  واملواد 
كانت  سواء  اإلعالن  طرق  من  أخرى  طريقة  بأية  أو  نوعها  كان  كيفما  تعليمات  أو  إعالنات 

شفوية أو بصرية أو سمعية بصرية.

سبب  دون  يحوز  من  كل  على  األول  الفصل  في  املقررة  العقوبات  تطبق   :6 الفصل 
مشروع باخملازن أو الدكاكني أو املنازل أو السيارات املعدة للتجارة أو في املعارض أو األسواق أو 
على الطريق العامة أو غير ذلك من أماكن البيع أو في املعامل أو املصانع أو األقبية أو الزرائب 
أو غيرها من أماكن الصنع أو باملستودعات أو مستودعات التبريد أو اجملازر أو مرافقها أو في 
املعدة  األماكن  أو غيرها من  املطارات  أو  املوانئ  أو  باحملطات  أو  األخرى  اخلزن  أو  العبور  أماكن 
للنقل أو بوجه عام في جميع األماكن أو املرافق التي تنتج أو تستورد أو تصدر أو تصنع أو حتول 

أو تعالج أو تسوق فيها البضائع املعدة للبيع أو التوزيع:

1- مواد غذائية يستهلكها اإلنسان أو احليوان أو مشروبات أو منتجات فالحية أو طبيعية 
يعلم أنها مزيفة أو فاسدة أو سامة؛

2 - مواد مستعملة للمداواة مزيفة أو فاسدة أو انتهى أجل صالحيتها؛

أو  أو احليوان  3 - منتجات ميكن استعمالها لتزييف مواد غذائية يستهلكها اإلنسان 
مشروبات أو منتجات فالحية أو طبيعية.

الفصل 7: يعاقب بغرامة من 12 درهما إلى 200 درهم على اخملالفات للنصوص الصادرة 
إلى  يليه  وما  األول  الفصل  في  عقوبتها  وعلى  عليها  ينص  لم  التي  القانون  هذا  بتطبيق 

الفصل 6 أعاله أو في نص خاص.

ويحكم بالغرامة املذكورة حاكم اجلماعة أو املقاطعة وفقا لإلجراءات املقررة في الفصل 
يوليو   15(  1394 اآلخرة  24 من جمادى  في  الصادر   1-74-339 رقم  الشريف  الظهير  من   29
1974( مبثابة قانون يتعلق بتنظيم محاكم اجلماعات ومحاكم املقاطعات وجتديد اختصاصها 
عندما تتعلق اخملالفة باالسم أو البطاقة أو التعبئة أو التقدمي أو املعاجلات أو املناوالت حسبما 

ذلك محدد أو معني في النصوص التنظيمية املعمول بها.

وإذا قام اخملالف الذي سبق احلكم عليه بغرامة من أجل مخالفة منصوص عليها في 
هذا الفصل بارتكاب مخالفة أخرى خالل االثني عشر شهرا التالية لصدور احلكم عليه اعتبر 

في حالة عود ورفع مقدار الغرامة في هذه احلالة إلى الضعف.

الفصل 8: إن األشياء املوضوعة أو املعدة جلعلها في متاس مع املواد الغذائية واملشروبات 
املطلوبة  للشروط  تستجيب  حالة  في  املعدة الستهالك  املنتجات  إبقاء  من  أن متكن  يجب 
املشروبات  أو  لألغذية  منها  يتسرب  ال  أن  يجب  كما  والسالمة  الصحة  على  للمحافظة 

املذكورة:
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• أي أثر للعناصر املتألفة منها التي ال توجد عادة في املواد الغذائية؛

• أية نسبة من عنصر عادي قد يترتب عليه جتاوز املقدار الذي حتتوي عليه عادة املنتجات 
املسلمة من أجل االستهالك؛

• أية كمية من مادة قد ينتج عنها تسمم للمادة الغذائية؛

• أية رائحة أو طعم.

الفصل 9: يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 200 درهم إلى 6.000 
درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط كل من عمل بوسيلة ما على عرقلة تطبيق هذا القانون 
مزاولة  املراقبة من  أو  باحلراسة  املكلفني  املأمورين  وذلك مبنع  بتنفيذه،  الصادرة  النصوص  أو 
مهامهم وميكن أن تضاعف العقوبات املذكورة في حالة العود أو في حالة مقاومة املأمورين 
من قبل عدة أشخاص مجتمعني أو باستعمال العنف دون إخالل في هذه احلالة بالعقوبات 

التي يتعرض لها من أجل ارتكاب أفعال أشد خطورة.

الفصل 10: )نسخ مبوجب القانون رقم 31-08(

اجلنائي  القانون  مجموعة  من  و610   89 للفصلني  وفقا  احملاكم  حتكم   :11 الفصل 
باملصادرة النهائية للبضائع واملنتجات املرتكبة بشأنها جنحة اخلداع أو التزييف أو التدليس 
أو احليازة املنصوص عليها في الفصول 4 و5 و6 من هذا القانون وبوجه عام جلميع األدوات التي 
استعملت في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أو محاولة اخلداع أو التزييف أو التدليس كما تأمر 
احليوان  أو  اإلنسان  على صحة  فيها خطر  يكون  عندما  املذكورة  والبضائع  املنتجات  بإتالف 

وبإتالف األدوات املصادرة عند االقتضاء.

وإذا ثبت أن البضائع أو املنتجات املغشوشة أو املزيفة ال خطر فيها على صحة اإلنسان 
اقتضى  إذا  أو حتويلها  أو فالحية بعد معاجلتها  احليوان جاز استعمالها ألغراض صناعية  أو 

األمر ذلك.

الفصل 12: إن أحكام مجموعة القانون اجلنائي املنظم مبوجبها منح الظروف اخملففة 
واالستفادة من وقف التنفيذ تطبق على اجلرائم املشار إليها في هذا القانون، غير أنه خالفا 
الغرامات  تنفيذ  وقف  باملؤاخذة،  حكم  حالة  في  يجوز  ال  التنفيذ  بوقف  املتعلقة  لألحكام 

سواء حكم بها وحدها أو باإلضافة إلى العقوبة احلبسية.

إرجاع مبلغ مصاريف احملاضر وأخذ  بأدائها  إلى املصاريف احملكوم  13: يضاف  الفصل 
العينات والتحليالت املدفوعة من أجل البحث عن اجلرائم وإثباتها.

وحتدد كيفيات تقدير املصاريف التي يجب إرجاعها وفقا للنصوص التنظيمية املعمول 
بها.

الفصل 14: ال يعتبر علم املشتري أو املستهلك بتغيير املنتج أو تزييفه ظرفا مخففا 
بالنسبة ملرتكب اجلرمية، بصرف النظر عن العقوبات التي يتعرض لها املشتري أو املستهلك 

إذا ثبت اشتراكه في اجلرمية.
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واخلضر  الفواكه  على  القانون  هذا  من  و6   5 الفصلني  أحكام  تطبق  ال   :15 الفصل 
املبيعة نيئة أو متخمرة أو فاسدة.

الفصل 16: يحدد ما يلي وفقا للنصوص التنظيمية املعمول بها:

• تعريف وتسمية املواد الغذائية واملشروبات واألغذية واملنتجات وجميع البضائع؛

• البيانات والعالمات اإلجبارية التي يجب إثباتها ملصلحة املشتري في الفاتورات والوثائق 
التجارية والبطائق واللفائف وعلى البضاعة نفسها والتي تبني االسم واملميزات والتركيب 
أو  اخلارجية  البيانات  وكذا  يبدو ضروريا  مما  ذلك  وغير  االستعمال  واملعاجلات وطريقة  واملنشأ 
الظاهرة وطريقة العرض املفروضة لضمان األمانة في البيع أو العرض للبيع قصد جتنب كل 

التباس؛

ملصلحة  فرضها  الواجب  واحليازة  والعرض  للبيع  التقدمي  أو  والبيع  التعبئة  كيفيات   •
املشتري؛

واملشروبات  الغذائية  املواد  بشأن  إجراؤها  ميكن  التي  املباحة  واملعاجلات  العمليات   •
واألغذية واملنتجات وجميع البضائع لضمان إتقان صنعها أو حفظها أو ألي سبب آخر وكذا 

املناوالت املمنوعة التي قد جتعلها غير صاحلة للغرض املعدة له؛

• استعمال وشروط استعمال املواد الكيميائية أو البيولوجية أو غيرها من أجل احلفظ أو 
التلوين أو التعطير أو التحلية أو ألي غرض آخر، في املواد الغذائية واملشروبات التي يستهلكها 

اإلنسان أو احليوان أو موادها األولية؛

• تركيب واستعمال املواد املعدة جلعلها في متاس مع املواد الغذائية واملشروبات؛

• مقادير املواد امللونة أو املعدية املسموح بوجودها في املواد الغذائية واملشروبات؛

• اإلعالنات املتعلقة ببعض املواد الغذائية أو املشروبات أو املنتجات أو البضائع والسيما 
فيما يرجع خلصائص احلمية أو اخلصائص الطبية أو العالجية التي ميكن أن تنسب إليها؛

أو بالعرض التي يجب توافرها في  • الشروط اخلاصة املتعلقة باحملافظة على الصحة 
املنتجات املستوردة من أجل حماية املشتري.

على  منه،  يؤخذ  مما  غيرها  أو  احلبوب  نوع  بيان  مع  الدقيق،  اسم  يطلق   :17 الفصل 
تنقيتها  إلى  التي قد عمد صناعيا  الناجتة عن طحن احلبوب وغيرها  اللزجة  النشوية  املادة 

وتنظيفها.

أما اسم الدقيق بدون إضافة بيان إليه فيطلق على ما يحصل من الطحن الناعم حلبوب 
القمح الذي قد عمد صناعيا إلى تنقيتها وتنظيفها.

إن الصفات التي يجب أن مييز بها دقيق احلنطة ودقيق القمح ستبني في قرار يصدر عن 
وزير الفالحة واإلصالح الزراعي.
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ويعاقب على مخالفة أحكام القرارات الناجتة عن عدم توفر تلك الصفات بغرامة تتراوح 
ما بني 2.400 درهم و24.000 درهم وذلك خالفا للفصول من 1 إلى 6 من هذا القانون وفي حالة 
العود الرتكاب نفس اخملالفة تطبق العقوبة احلبسية املنصوص عليها في الفصل األول من 

هذا القانون.

القسم الثاني: البحث عن اخملالفات وإثباتها

الصادرة لتطبيقه  والنصوص  القانون  اخملالفات لهذا  البحث عن  يباشر   :18 الفصل 
ويتم إثباتها وفقا لألحكام الواردة في هذا القسم.

غير أن األحكام املذكورة ال حتول دون إثبات اخملالفات املشار إليها وفقا لإلجراءات القانونية 
العادية.

الفصل 19: تهدف أعمال البحث واإلثبات ومختلف العمليات املتعلقة باملراقبة إلى 
تالفي الغش وإلى إثبات اخملالفات إن وقع ارتكابها وجمع احلجج بشأنها والبحث عن مرتكبها 
العينات  وجوبا  إليها  توجه  متخصصة  مصلحة  لدى  املذكورة  والعمليات  األعمال  وترتكز 

ومحاضر أخذها ومحاضر اإلثبات املباشر وغير ذلك من الوثائق.

الباب األول: السلطات املكلفة بالبحث عن اخملالفات وإثباتها

الفصل 20: عالوة على ضباط الشرطة القضائية يباشر البحث عن اخملالفات ألحكام 
هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وإثباتها والسيما إجراء املراقبة وأخذ العينات وحترير 

احملاضر والقيام عند االقتضاء بعمليات احلجز:

• احملتسبون في نطاق اختصاصهم؛

• موظفو ومأمورو زجر الغش احمللفون؛

• املأمورون املعتمدون خصيصا لزجر الغش من لدن الوزارة املعنية.

وكذلك األشخاص احمللفون اآلتي ذكرهم أثناء مزاولة مهامهم:

•البياطرة مفتشو تربية املواشي؛

• مفتشو الصيدلة؛

• املأمورون التابعون ملكتب التسويق والتصدير؛

وتقنيو  الصحة  للمحافظة على  البلدية  املكاتب  واألطباء مديرو  الصحة  • مهندسو 
احملافظة على الصحة والتطهير؛
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• مأمورو اجلمارك والضرائب غير املباشرة.

إلى  أعاله  إليهم  املشار  األشخاص  الشأن  هذا  في  يحررها  التي  احملاضر  على  ويعتمد 
بها  املعترف  اإلثبات  بقوة  املتعلقة  األخرى  األحكام  بالرغم عن جميع  يخالفها  ما  يثبت  أن 

للمحاضر التي يضعها عادة محررو احملاضر املذكورون.

الفصل 21: يختص بإجراء األبحاث وأخذ العينات من املواد الغذائية واملشروبات التي 
يستهلكها اجليش وبالقيام بحجزها عند االقتضاء:

• موظفو املراقبة التابعون إلدارة اجليش؛

• األطباء العسكريون؛

• البياطرة العسكريون؛

• الضباط املكلفون بتوزيع األغذية.

وال يشارك املوظفون العسكريون في تنفيذ هذا القانون إال مبناسبة املمارسة العادية 
ملهامهم.

أعاله   20 الفصل  إليهم في  املشار  املؤهلني  واملأمورين  22: يجوز للسلطات  الفصل 
القيام بكل حرية بالعمليات امللقاة على عاتقهم عمال بهذا القانون في األماكن أو املرافق 
املسطرة  قانون  من  و65   64 الفصلني  مقتضيات  مراعاة  مع  أعاله   6 الفصل  في  املبينة 

اجلنائية.

ويجب على مأموري القوة العامة تقدمي املساعدة للسلطات واملأمورين املؤهلني مبوجب 
هذا القانون كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

الفصل 23: يجب على املقاولني في النقل أو اخلزن أن ال يعرقلوا تلبية الطلبات الرامية 
إلى أخذ العينات أو إلى احلجز وأن يقدموا مستندات التنقل ووثائق النقل واإليصاالت وسندات 

الشحن والتصريحات التي توجد في حوزتهم.

الباب الثاني: محاضر اإلثبات - احلجز - أخذ العينات

الفصل 24: ميكن أن تثبت بأية طريقة مفيدة اخملالفات للقوانني واألنظمة املتعلقة 
بقمع الغش، ويترتب على ذلك إما أخذ عينات وإما حترير محاضر إثبات.

الفصل 25: حترر جميع احملاضر في ورق عادي وتتضمن وجوبا البيانات اآلتية:

1 - االسم العائلي والشخصي حملرر احملضر وصفته ومحل إقامته؛

2 - تاريخ تدخله وساعته ومكانه؛
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املراقبة لديه ومهنته وصفته  الذي أجريت  العائلي والشخصي للشخص  - االسم   3
وموطنه أو محل إقامته؛

والشخصية  العائلية  األسماء  إلى  اإلشارة  وجبت  النقل  أثناء  في  املراقبة  أجريت  وإذا 
ومواطن األشخاص املذكورين في وثائق النقل أو سندات الشحن على أنهم مرسلون أو مرسل 

إليهم؛

4 - عند االقتضاء، االسم العائلي والشخصي للمزود ومهنته وموطنه أو محل إقامته 
إذا كان األمر يتعلق ببضاعة مشتراة، وبيان املواد األولية والعناصر املستعملة إذا كان األمر 

يتعلق مبنتج مصنوع مراقب عند الصانع؛

5 - توقيع محرر احملضر.

وإذا شارك عدة مأمورين في العمليات وجبت اإلشارة إلى هويتهم في احملضر الذي يتعني 
أن يوقعه كل واحد منهم؛

6 - توقيع الشخص الذي حرر احملضر بشأنه وإذا امتنع املعني باألمر من التوقيع أو كان 
ال يستطيع التوقيع أشار املأمور احملرر إلى ذلك في احملضر.

وتوجه احملاضر فورا إلى املصلحة املسؤولة.

أ( محاضر اإلثبات

الفصل 26: يجب أن يشتمل محضر اإلثبات باإلضافة إلى البيانات املقررة في الفصل 
25 أعاله على البيانات اآلتية:

1 - اإلشارة إلى النصوص التي وقعت اخملالفة ألحكامها: نوع النص وتاريخه والفصول 
املنصوص فيها على اخملالفات والعقوبات؛

2 - ظروف ارتكاب اخملالفة واإليضاحات التي يدلي بها مرتكبها؛

3 - العناصر التي تبرز الوجود املادي للمخالفات؛

4 - العناصر التي ميكن أن تثبت املسؤولية اجلنائية ملرتكب اخملالفة.

ويجب عند االقتضاء أن يضيف مأمور اإلثبات إلى احملضر مناذج من اللفائف أو البطائق أو 
الوثائق التجارية وكذلك عينة من البضاعة تستعمل كوسيلة لإلثبات.

وميكن أن يطلب من املعلن أن يضع رهن تصرفه جميع العناصر الكفيلة بتبرير االدعاءات 
أو البيانات أو العروض الواردة في اإلعالن.

ب( التلبس باجلرمية – احلجز
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الفصل 27: يجب على املوظفني واملأمورين املبينني في الفصلني 20 و21 أعاله الذين 
إلى  يليه  وما  األول  الفصل  املنصوص عليها في  الغش  بجرمية من جرائم  تلبسا  يشاهدون 

الفصل 6 أعاله أن يباشروا إثبات ذلك.

وإذا كان األمر يتعلق بالتلبس بجرمية تزييف أو بيع مواد غذائية مزيفة أو منتجات ثبت 
أنها فاسدة أو سامة أو انتهى أجل صالحيتها وجب حجز املنتج.

ويحرر لهذا الغرض محضر يضمنه املأمور احملرر له، عالوة على البيانات املنصوص عليها 
في الفصلني 25 و26 أعاله، جميع الظروف التي من شأنها أن تثبت أمام السلطة القضائية 
قيمة أعمال اإلثبات املنجزة، ويوجه املأمور احملضر املذكور خالل األربع والعشرين ساعة التالية 
لتحريره إلى وكيل امللك أو الوكيل العام للملك وتوجيه نسخة من هذا احملضر إلى املصلحة 

اخملتصة وإلى عامل صاحب اجلاللة بالعمالة أو باإلقليم.

وتوضع األختام على املنتجات احملجوزة وتوجه إلى وكيل امللك أو الوكيل العام للملك في 
آن واحد مع احملضر، وإذا استحال توجيهها في احلال بقيت مودعة لدى املعني باألمر أو إذا رفض 

ذلك وضعت مبكان يختاره املأمور محرر احملضر.

وإذا كان األمر يتعلق مبنتجات ثبت أنها فاسدة أو سامة أو انتهى أجل صالحيتها جاز 
للمأمور إتالفها أو تغيير طبيعتها مع االحتفاظ بعينة منها وجترى العمليات املذكورة التي 

يجب بيانها وتبريرها في احملضر بحضور السلطة احمللية أو ممثلها.

ج( إيقاف البيع

إذا رأى املأمور محرر احملضر عند أخذ عينة ما وألسباب يجب بيانها في   :28 الفصل 
احملضر أن املنتج املأخوذة منه العينة مشكوك في صالحيته لالستهالك أو فاسد أو سام أو 

انتهى أجل صالحيته جاز له إشعار حائزه بوجوب إيقاف بيعه.

تنفيذ هذا  لتالفي عدم  املذكور  املأمور  مببادرة من  الالزمة  التدابير  اتخاذ  وميكن حينئذ 
 7 الفصل  احملددة في  الغرامات  لها هي  يتعرض  التي  الغرامات  فإن  املنع  ينفذ  لم  وإذا  املنع، 

أعاله.

ويباشر حينا وعلى وجه األسبقية حتليل عينات البضائع املوقف بيعها، ولهذه الغاية 
يدرج بيان خاص في البطاقة امللصقة بالعينة املوجهة إلى اخملتبر.

وإذا لم يستنتج من تقرير اخملتبر وجود قرينة على الغش رفع املنع املذكور بقوة القانون، 
ويشعر العني باألمر حينا بذلك.

ويجب في حالة العكس أن يحال احملضر ونتائج التحليل إلى وكيل امللك أو الوكيل العام 
للملك خالل العشرة أيام التالية ألخذ العينة ويوجه إشعار باإلحالة املذكورة إلى احملتمل أنه 
مرتكب الغش وكذلك إلى حائز البضاعة عند االقتضاء، وال يجوز لوكيل امللك أو الوكيل العام 
للملك بعد تسلم امللف إجراء أية متابعة أمام احملكمة قبل أن يخبر عاجال احملتمل أنه مرتكب 
الغش وكذلك حائز البضاعة عند االقتضاء بأن في إمكانهما االطالع في النيابة على نتائج 

التحليل.
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أنه مرتكب الغش وحلائز البضاعة عند االقتضاء تقدمي  وفي جميع األحوال للمحتمل 
طلب إلى رئيس احملكمة االبتدائية الذي يبث بشكل استعجالي في رفع منع البيع أو إقراره 

وذلك:

• إما عند انصرام األجل احملدد في الفقرة 5 أعاله إن لم يكونا قد أخبرا في هذا التاريخ 
بإحالة امللف إلى وكيل امللك أو الوكيل العام للملك؛

• وإما قبل استدعائهما للمثول بني يدي احملكمة.

وأمر رئيس احملكمة غير قابل للتنفيذ املؤقت وميكن أن يطعن فيه الطرف اخلاص والنيابة 
العامة طبق اإلجراءات العادية.

د( أخذ العينات

الفصل 29: يجب أن تشتمل عملية أخذ العينات على عدد العينات الالزمة لتحديد 
املظنون  الغش  ونوع  وقيمته وكميته من جهة،  ووزنه وحجمه  املنتج  باعتبار ماهية  اجلرمية 

ارتكابه من جهة أخرى.

الفصل 30: عندما يباشر أخذ عينة يجب أن يحرر في عني املكان محضر يتضمن على 
اخلصوص البيانات املنصوص عليها في الفصل 25 أعاله.

الفصل 31: توضع األختام في كل عينة وقع أخذها.

ويجب على املأمور محرر احملضر مبجرد وضع األختام على العينات أن يعذر ملالك البضاعة 
أو حائزها إذا كان حاضرا للتصريح بقيمة العينات املأخوذة.

ويتضمن احملضر األعذار املذكور واجلواب عنه.

الفصل 32: إذا لم جتر بعد أخذ العينة أية متابعة أو لم يصدر أي حكم باملؤاخذة وجب 
أداء ثمن العينات باعتبار قيمتها احلقيقية بطلب من املعني باألمر وعلى نفقة الدولة.

الباب الثالث: التحليل

الفصل 33: توجه العينات فورا إلى أحد اخملتبرات املبينة في القائمة املنصوص عليها 
في الفصل 39 قصد حتليلها.

وإذا لم يستنتج من تقرير اخملتبر وجود أية قرينة على الغش أشعرت املصلحة اخملتصة 
بذلك في احلني املعني باألمر الذي يجوز له طلب أداء ثمن العينات املأخوذة وفقا للفصل 32 

أعاله.

وإذا استنتج من تقرير اخملتبر وجود قرينة على الغش وجه إلى وكيل امللك كل من التقرير 
واحملضر والعينات احملتفظ بها على الصعيد احمللي.
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الفصل 34: يجوز للمصلحة اخملتصة قبل توجيه التقرير واحملضر والعينات إلى وكيل 
امللك إجراء بحث وأخذ عينات للمقارنة طبق الشروط املقررة على التوالي في الفصلني 19 

و29 أعاله.

الباب الرابع: اخلبرة احلضورية

أو  احملضر  االطالع على  بعد  للملك  العام  الوكيل  أو  امللك  وكيل  رأى  إذا   :35 الفصل 
على تقرير اخملتبر وبعد القيام ببحث متهيدي إن اقتضى األمر، أن من الالزم إجراء متابعة، رفع 
القضية إلى احملكمة بعد إخبار املعنيني باألمر بأن في إمكانهم االطالع في النيابة على نتائج 

التحليل خالل أجل عشرة أيام.

وطلب  اجللسة  خالل  التحليل  تقارير  أو  تقرير  استنتاجات  في  نوزع  إذا   :36 الفصل 
املتهم إجراء خبرة جديدة بشأن ذلك أمرت احملكمة بإجراء هذه اخلبرة.

ويعهد وجوبا باخلبرة املذكورة إلى أحد اخملتبرات املبينة في القائمة املنصوص عليها في 
الفصل 39.

ويجب على اخلبراء املنتدبني استعمال طرق التحليل احملددة في النصوص التنظيمية أو 
عند عدمها الطريقة التي يستعملها مختبر املراقبة وإذا رأوا من املفيد استعمال طرق أخرى 

ال يجوز لهم االلتجاء إليها إال على سبيل التكملة.

الفصل 37: تسلم عينة إلى اخلبير ويطلع على محاضر أخذ العينات ويجوز لألطراف 
أو يودعوا خالل أجل خمسة عشر يوما لدى احملكمة البيانات أو املذكرات أو املستندات التي 

يرونها كفيلة بتنوير اخلبير، وإال سقط حقهم في ذلك.

وال ميكن أن تكتسي املعلومات املذكورة إال صبغة تقنية ويجب أن يتم توجيهها إلى 
اخلبير على يد احملكمة التي أمرت بإجراء اخلبرة املضادة.

وميكن أن يطلب اخلبير من األطراف بواسطة احملكمة جميع اإليضاحات التي من شأنها 
أن متكنه من القيام مبهمته على أحسن وجه، ويجب عليه أال يتعرض في تقريره سوى إلى 

العناصر والوثائق التي تسلمها عن طريق احملكمة.

وكل محاولة لتحريف استنتاجات اخلبرة املضادة تعتبر اعترافا بالغش.

الفصل 38: يوجه تقرير اخلبرة املضادة مباشرة إلى احملكمة خالل األجل الذي حددته 
وإذا كانت استنتاجاته تبطل استنتاجات التحليل األول وتؤدي إلى التخلي عن املتابعة ألقيت 

مصاريف اخلبرة املضادة على كاهل الدولة وأدي ثمن العينات إلى املعني باألمر.
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الباب اخلامس: أخذ العينات بصفة استثنائية

النصوص  في  مقررة  املقصودة  للبضاعة  اجلرثومية  الفحوص  كانت  إذا   :39 الفصل 
املعمول بها أو ظهر أن من الالزم إجراؤها نظرا ألخطار ظاهرة أو لشكاوى متلقاة فإن محرر 
احملضر يأخذ العينات التي يراها مفيدة طبق الشروط احملددة في النصوص التنظيمية املعمول 

بها املبينة فيها كذلك قائمة اخملتبرات اخملتصة.

وإذا كان هناك خطر على الصحة العامة اتخذ عامل صاحب اجلاللة باإلقليم أو بالعمالة 
باقتراح من رئيس املصلحة اخملتصة التدابير املفيدة ملنع بيع البضائع محل النزاع املصنوعة 
أو احملوزة، وحتجز البضائع الفاسدة أو السامة أو املنتهى أجل صالحيتها وفقا ألحكام الفصل 

27 أعاله.

غير  أنها  اجلرثومية  معايرها  املقننة  البضائع  يخص  فيما  اخملتبر  فحص  من  تبني  وإذا 
مطابقة للمعايير املذكورة سلم رئيس املصلحة اخملتصة إنذارا إلى املعني باألمر، وبعد اإلنذار 
الثالث املسلم خالل أجل ستة أشهر على أثر عمليات مراقبة يفصل فيما بينها شهر على 
األقل يتخذ عامل صاحب اجلاللة باقتراح من رئيس املصلحة اخملتصة التدابير التي يراها مفيدة 

ملنع البيع خالل املدة الالزمة.

وترفع ملفات املتابعة إلى وكيل امللك أو الوكيل العام للملك.

اخملتبر  واستنتاجات  نتائج  املنتدب في  اخلبير  بت  القضائية  اخلبرة  بإجراء  أمر  وإذا صدر 
عندما يستحيل إعادة الفحوص.

الباب السادس: أخذ العينات للمقارنة

الفصل 40: إذا تبني من تصريحات حائز البضاعة أو من معلومات أخرى أو من البحث 
عينات  لديهم  تؤخذ  أن  جاز  الصانع  أو  املنتج  أو  املزود  ارتكبه  يكون  قد  الغش  أن  القضائي 

تكميلية تدعى »عينات املقارنة«.

وإذا أخذت العينات املذكورة تلقائيا وجب القيام بذلك في أقرب اآلجال وعلى الفور إن 
أمكن ذلك.

أما عينات املقارنة املأخوذة بطلب من السلطات القضائية وطبق الشروط التي حتددها 
الدولة  إلى السلطة الطالبة. وتتحمل  املأمور املكلف بذلك فورا  هذه السلطات فيوجهها 

املصاريف.

الباب السابع: تدابير خاصة

الفصل 41: إذا كان األمر يتعلق ببضائع ضبطت عند االستيراد فإن رئيس املصلحة 
اخملتصة يشعر فورا بإيقافها املوقع على التصريح اجلمركي ويبلغ إليه تقرير التحليل.
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وإذا نازع املعني باألمر في استنتاجات التقرير املذكور جاز له أن يطلب إجراء حتليل ثان 
خالل الثمانية أيام التالية لتسلم اإلشعار.

ويجب أن يبلغ اإلشعار باإليقاف وطلب التحليل الثانية برسالة مضمونة.

في  املبينة  اخملتبرات  أحد  إلى  الثاني  التحليل  بإجراء  اخملتصة  املصلحة  رئيس  ويعهد 
القائمة املنصوص عليها في الفصل 39 أعاله ويخبر املعني باألمر بذلك في احلني.

ويوجه تقرير التحليل الثاني املذكور إلى رئيس املصلحة اخملتصة.

وال يجوز أن توجه إلى اخملتبر املعهود إليه بالتحليل املذكرات واملستندات والبيانات ذات 
الصبغة التقنية التي يرى املعني باألمر أنها كفيلة بتنوير القائمني بالتحليل الثاني اآلنف 

الذكر إال بواسطة رئيس املصلحة اخملتصة.

وإذا لم يطلب املعني باألمر إجراء حتليل ثان عند انصرام أجل الثمانية أيام املشار إليه في 
الفقرة الثانية أو أثبت تقرير التحليل الثاني كذلك ارتكاب اخملالفة وجه التقرير أو التقارير فورا 

إلى وكيل امللك أو الوكيل العام للملك ألجل القيام باإلجراءات القانونية.

البضاعة  خلزن  اإلضافية  املصاريف  ألداء  مقدما  مبلغا  اخلزينة  إلى  املستورد  ويدفع 
وتوجيه العينات وإجراء التحليل الثاني، وتقتطع املصاريف من املبلغ املذكور إذا كان التحليالن 

متطابقني.

وإذا أبطل التحليل الثاني استنتاجات التحليل األول أرجع املبلغ املقدم إلى املستورد.

الفصل 42: تباشر عمليات أخذ العينات أو عمليات احلجز التي تنجزها عند االقتضاء 
والنصوص  القانون  هذا  ألحكام  طبقا   21 الفصل  في  إليهم  املشار  واملأمورون  السلطات 

الصادرة لتطبيقه.

وتتعلق العمليات املذكورة مبا يلي:

1 - البضائع عند تقدميها من أجل التسليم؛

2 - البضائع املذخرة في اخملازن العسكرية؛

أو  أو املصالح  أو املشروبات املستهلكة في وجبات ومطاعم اجلنود  الغذائية  املواد   -  3
املؤسسات العسكرية.

وإذا لم يستنتج من تقرير اخملتبر املكلف بالتحليل وجود قرينة على الغش أخبر رئيس 
املصلحة اخملتصة بذلك قائد املوقع العسكري الذي أخذت العينة بدائرة اختصاصه.

وفي حالة العكس حتاط السلطة العسكرية علما بتوجيه احملضر وإحدى العينات إلى 
وكيل امللك.

وإذا طلب أداء ثمن العينات باشر احملاسبون العسكريون هذا األداء على نفقة الدولة.
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القسم الثالث: أحكام متنوعة

الفصل 43: تقوم اإلدارات واملصالح التابعة للدولة، وفقا إلجراءاتها اخلاصة، بإثبات كل 
من األفعال اخملالفة للنصوص التنظيمية املعهود إليها بتطبيقها وكذا اخملالفة ألحكام هذا 

القانون، وباملتابعات بشأنها.

املنصوص  األفعال  إحالتها  فور  للدولة-  التابعة  واملصالح  اإلدارات  على  يجب  أنه  غير 
عليها في الفقرة أعاله إلى الوكيل العام للملك - أن تخبر بذلك حاال رئيس املصلحة اخملتصة 

من أجل إبداء رأيه.

الفصل 44: إن موظفي ومأموري زجر الغش احمللفني مؤهلون للقيام خالل مزاولة مهامهم 
بإثبات اخملالفات للقوانني واألنظمة الداخلة في اختصاص اإلدارات واملؤسسات العامة اآلتية:

• إدارة اجلمارك والضرائب غير املباشرة؛

• مصلحة القياسة القانونية؛

• مصلحة مراقبة األسعار؛

• املكتب الوطني املهني للحبوب والقطاني؛

• املكاتب البلدية للمحافظة على الصحة؛

• مصالح البيطرة وتربية املواشي.

وتوجه فورا أصول احملاضر املثبتة فيها اخملالفات املذكورة إلى املكاتب احمللية لإلدارات أو 
املؤسسات العامة، ويوجه املأمور محرر احملضر نسخة منه قصد االطالع إلى رئيس املصلحة 

التي ينتمي إليها.

لتطبيقه  الصادرة  والنصوص  القانون  هذا  في  عليها  املنصوص  اآلجال   :45 الفصل 
آجال كاملة.

الفصل 46: تنسخ أحكام هذا القانون وتعوض، مع مراعاة أحكام الفصل 47 بعده، 
األحكام املتعلقة بنفس املواضيع حسبما وقع تغييرها أو تتميمها، والسيما أحكام النصوص 

اآلتية:

بالزجر عن   )1914 أكتوبر   14(  1332 القعدة  23 من ذي  الصادر في  الشريف  الظهير   •
الغش في بيع البضائع وتزييف املواد الغذائية واملنتجات الفالحية؛

• الظهير الشريف الصادر في 29 من صفر 1349 )26 يوليو 1930( بالزجر عن اخملالفات 
للظهائر الشريفة والقرارات الوزيرية املتعلقة بالغش؛

 )1956 )10 نوفمبر   1376 ربيع اآلخر   5 196 من الظهير الشريف الصادر في  • الفصل 
مبثابة قانون القضاء العسكري.
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الفصل 47: يبقى العمل جاريا باألحكام اآلتية إلى أن يتم نسخها:

• أحكام الفصول من 4 إلى غاية 7 ومن 20 إلى 27 ومن 29 إلى 30 من الظهير الشريف 
املشار إليه أعاله الصادر في 23 من ذي القعدة 1332 )14 أكتوبر 1914( في شأن زجر الغش.

• أحكام النصوص الصادرة بتطبيق الظهير الشريف املذكور.

الواردة في النصوص املعمول بها إلى أحكام الظهير الشريف املشار  وتعتبر اإلحاالت 
إليه أعاله الصادر في 23 من ذي القعدة 1332 )14 أكتوبر 1914( إحاالت إلى األحكام املطابقة 

لها في هذا القانون.

الفصل الثاني.- ينشر ظهيرنا الشريف هذا باجلريدة الرسمية.


