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 لدراسات القانونيةافي الأبحاث و عضو مساهم بمركز مسارات 

 

 

 
  

 :املدروسةاحملاور 
 

 

 

 

 

  2020ثانية الالطبعة 

 خمالفات( .جنح  .ئي)جنايات يف القانون اجلناالواردة رائم اجل  اصة ــــخ قواننيعض أهم اجلرائم الواردة يف ــب 

 احة    واالبــــوأسباب التربير  قيامها انـــتعريف اجلرمية وأرك                                     ظرة موجزة حول احملاولة واملساهمة واملشاركة     ـن                                        

 ـــاالت االقرتانـوتدرجها يف حـــــ التشديدو ظروف التخفيف  قيامها ونقصانها وانتفائها    - املسؤولية اجلنائية                                      

 ـــــــهاــلتشريعي لــــــا تقسيمالالعقوبات املقررة قانونا و  ه    ــيف باقي التدابري الوقائية التي ميكن احلكم ب                           

 ـــاليةـمن عقوبات شــخصية وم حيكم به القضاء  يف باقي ما  يــــمصطلحات ومفاهيم يف ضوء القانون اجلنائ 

 في زرع بذور العلم والبحث واألخالق في نفسي وأخص بالذكر والدي الكريمين وأساتذتي األفاضل  من كان لهم الفضللإهداء 
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 سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا"
 "إنك أنت العليم احلكيم 

 

 صدق اهلل العظيم
 من سورة البقرة 32اآلية                               

 (نفسي فمن وتقصري وما كان فيه من خطأ***  من صواب فمن اهلليف هذا الكتاب ما كان )
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 إهداء:
 

إىل كل من كان هلم الفضل يف تلقيني أصول البحث 
 والعلم واألخالق يف نفسي، وأخص بالذكر والدي  

 ،الكرميني

ونرباسا  ،عتبارهم قدوتي يف دربيبا ،وأساتذتي 
 ،للعلم يف مسرتي

فأطال اهلل يف عمرهم مجيعا وهلم مني أجزل الشكر  
 وهلم مني مودتي.

شكر جزيل وعرفان باجلميل إىل كل من إخوتي 
يف وطلبة ثني وزمالئي األفاضل من قضاة ودكاترة وباح

 .اجملال القانوني والقضائي
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 :افتتاحية لمةك
 

 

 

 حممد القامسيذ األستا                                                                               

بسم هلل الكريم، وبه نستعني، وبفضله منضي ونغدو يف طريقنا حىت نبلغ مقام اليقني، 
والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نهر اهلدى وحبر الندى وعلى آله وصحبه أمجعني، رب 

 حلل عقدة من لساني يفقهوا قويل...ايل صدري ويسر يل أمري و اشرح
 بعدأما 

سعيا مني لتقريب املعلومة القانونية والقضائية من القارئ الكريم باعتماد ثلة من 
قد عمدت ككاتب هلذا املؤلف لواحلفظ، ف بالستيعاوا الفهمالدعامات ذات املؤثرات التي تسهل 

 الفقرات واجلداول واخلطاطات واالشارات :لصياغة بنيانه ومنها إىل تنويع الوسائل البيداغوجية
أثناء املطالعة، كما عمدت والتشويق الكريم بنوع من اإلثارة  ئ...اخل، حىت حيس القاروسؤال جواب

راجيا من ، عرفة يف أقل عدد من األسطرإىل االقتضاب والتلخيص حىت يكون هناك أكرب قدر من امل
وال أنسى أن أذكر القراء الكرام وكل للمعرفة يف املادة اجلنائية،  ان نرباساملوىل الكريم أن يكو

 أخرى يف طور االجناز للمؤلف وهي: ورقية املهتمني أن هناك ثالث دالئل 
 .دليل مرافعات النيابة العامة للرد على الدفوع الشكلية املثارة أمام القضاء الزجري 

 ية املغربيةالدليل الوجيز يف قانون املسطرة اجلنائ 

 .الدليل الوجيز يف قانون املسطرة املدنية املغربية 

قصد استفادة عموم بأمثان تفضيلية ويف انتظار إمتام بنيانها وعرضها يف املكتبات الوطنية 
 املهتمني منها، تفضلوا بقبول أزكى عبارات التقدير واالحرتام والسالم.

 
 

 الشريفة ة املغربيةحرر باململك                               
 21/04/2020 بتاريخ                              
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 .164 ، اآلية:األنعامسورة 

 :ةقدمم

أفعال جمموعة من القواعد القانونية التي تبني بأنه القانون اجلنائي يعرف 
على  منهاتدابري لكل  أوات مناسبة عقوبهلا جرائم، وتفرض اإلنسان التي تشكل 

وتسمى بالقسم  إىل نوعني من القواعد؛ القواعد العامةنون عني القاقسم ، وياحد
خلاصة ، والقواعد القانونية االتي حتكم جل اجلرائمالعامة  ضوابطبال تهتمالعام، و

أركانها، تبيان ها، وجرمية مبفردكل وتسمى بالقسم اخلاص، وتهتم بدراسة 
 .اهل، والعقوبات املقررة تن وجدإعذارها أو وظروفها
من الغاية التي  نائي فتظهرخبصوص األهمية التي يكتسيها القانون اجلو

 :أربعة كما هو مشار إليه بعدهصور  ها يفتبيانضع من أجلها، وميكن و
  .اجملتمعوعناصر بني مكونات نشر العدالة  .1

 .يف مشوهلا األفراد واجلماعاتمصاحل محاية  .2

  .مجتمعــألمان والطمأنينة ألفراد التوفري ا .3

 .جبميع صورها وتالوينها كافحة اجلرميةـم .4

فسوف نقسم تفاصيل هذا الدليل إىل  ،املوجز التقديموعليه، وانطالقا من هذا 
 :تيان على الشاكلة التاليةأيفصلني، 

 الوجيز يف القانون اجلنائي يف شقه العامالدليل الفصل األول: 
 القانون اجلنائي يف شقه اخلاصالوجيز يف الدليل الفصل الثاني:     
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الركن املادي الركن املعنوي الركن الشرعي

 وهي: أركان اجلرمية ثالثة

 *    باحة: أركان اجلرمية وأسباب التربير واإلولاحملور األ    *

 هي اعتداء ومساس حبق حممي جنائيا مبوجب القانون اجلنائي والقوانني  :تعريف اجلرمية

كل فعل أو امتناع منصوص عليه يف القانون اجلنائي ومعاقب عليه ذات الصلة، وتعرف كذلك بأهنا 
من جمموعة القانون اجلنائي(. 110تضاه )الفصل مبق

    :أركان اجلرمية ֎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عل جيأن ختلف أحد األركان الثالثة اآلنفة الذكر أعاله  يف هذا املقام ليهإجتدر اإلشارة مما
ميكننا فال  –الشرعي  الركن –هناك نص جيرم ويعاقب  ن، فمثال إذا مل يكينتفيالفعل اجلرمي 

الركن  – صادر من اجلاين ، كذلك يف حالة غياب نشاط مادي إجيايب أو سليبجرمية احلديث عن
 .جرمية...اخلميكننا كذلك احلديث عن فال  –املادي 

ويسمى كذلك بالركن 
القانوين، وتلخصه قاعدة 

ال جرمية وال عقوبة إال "
بنص، وال متابعة وال 
حتقيق وال حماكمة إال 

 ."بنص كذلك

  * مبدأ الشرعية
 * واإلجرائية املوضوعية

وهو النشاط اإلجيايب 
كمثال توجيه اجلاين طعنة 
بالسكني للضحية، أو 
النشاط السليب كمثال عدم 
تقدمي مساعدة لطفل أو 
عاجز يف خطر، وهذا الفعل 

ضرر يلحق  بشقيه ينشأ عنه
اجملتمع، مع وجودة عالقة 
سببية بني كل من الفعل 

 املرتكب والضرر احلاصل.

ويعرف كذلك بالقصد اجلنائي، وينقسم 
إىل قصد عمدي يتفرع عنه قصد خاص وآخر 

باشر وحمدود وغري عام ومباشر وغري م
حمدود مت قصد فجائي وآخر مع سبق 
اإلصرار، أما القصد اجلنائي غري العمدي 
فيكون نتيجة اإلمهال والرعونة وعدم 
التبصر وعدم احترام النظم...اخل، 
وخبصوص عناصر القصد اجلنائي العمدي 
فهي: توجيه إرادة اجلاين إىل حتقيق الواقعة 

الذي هو  اإلجرامية، مت علمه بأن الفعل
مقدم عليه يشكل جرمية من الناحيتني 
الواقعية والقانونية، وخبصوص اخلطأ غري 

 العمدي فال دخل لإلرادة فيه.
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:   لثالةتنقسم أسباب التربير إىل

أداء الواجب الدفاع الشرعي حالة الضرورة

  :1أسباب التربير واالباحة ֎

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
من القانون  124ن املشرع مل يدرجها يف الفصل سباب املربرة للفعل اجلرمي إال أجتدر اإلشارة إىل أن هناك العديد من األ -1

 اجلنائي، ومثال ذلك ألعاب الرياضية كفنون احلرب أو بعض املهن كالطب واجلراحة...اخل.

تعترب حالة الضرورة ثاين 
األسباب املربرة النتفاء 

مي املساءلة عن الفعل اإلجرا
املرتكب حسب البند الثاين 

من القانون  124من الفصل 
اجلنائي الذي نص على 

ذا اضطر الفاعل ماديا إ ...أنه:"
إىل ارتكاب اجلرمية، أو كان يف 
حالة استحال عليه معها، 
استحالة مادية، اجتناهبا، 
وذلك لسبب خارجي مل 

 ".يستطع مقاومته

كمثال كسر أحد األشخاص 
 لباب مسكن جاره قصد
اهلروب للنجاة من حريق 
شب يف مسكنه، فهنا فعل 

 الكسر اقتضته الضرورة. 

يعد الدفاع الشرعي من أقدم 
األسباب املربرة النتفاء املساءلة 
عن األفعال اإلجرامية عن 
مرتكبيها، واملشرع نص له 
على شروط حمددة وذلك يف 

 124البند الثالث من الفصل 
من القانون اجلنائي أمهها أن 
يكون الدفاع الشرعي 

اسب مع خطورة االعتداء متن
وهذه الصورة ال تتحقق مثال إذا 

فريد عليه   B صفعة إىل Aوجه 
هذا األخري بطعنة بسكني يف 
مقتل، وللدفاع الشرعي 

ممتازة أوردها املشرع  حاالت
من نفس  125يف الفصل 

 القانون.

 أداء اعترب املشرع املغريب
الواجب من ضمن 
األسباب املربرة النتفاء 
الفعل اجلرمي، وهذا ما 
يستشف من خالل 
االطالع على البند األول 

من  124من الفصل 
 القانوين اجلنائي بقوله:"

ذا كان الفعل قد أوجبه إ
القانون وأمرت به السلطة 

كمثال احلالة  "الشرعية
اليت يطلق فيها أحد رجال 

حد األمن النار على أ
اجلناة عند حماولته 
االعتداء على أشخاص 

 .مدنيني
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املشاركة املسامهة احملاولة

*  امهة واملشاركة: نظرة موجزة حول كل من احملاولة واملساحملول الثاين  *  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  لإلشارة فاملشرع عاقب الفاعل املعنوي للجرمية أو ما يصح اصطالحه عليه من قبل الفقه اجلنائي باجملرم
ر شخص غري مسؤول جنائيا وحيمله على اقتراف فعل جرمي معني، حيث ٌخالذي يسالشخص اجلبان، وهو 

 من ق ج(. 131قررة هلذا الفعل بالرغم أن اجلرمية مل تتم بفعله املباشر )ف بالعقوبة امل املشرع عاقبه

أبرز املشرع املغريب التنظيم 
القانوين للمحاولة يف الفصول من 

من القانون  117إىل  114
اجلنائي، حيث بني يف الفصل 

احلالة اليت نكون فيها أمام  114
احملاولة وهي اليت يبتدئ فيها 
اجلاين بتنفيذ خمططه اإلجرامي 
ويتوقف عن امتامه لظروف 

، كما لو خارجة عن إرادته
تدخلت الشرطة إليقافه أو لقي 
مقاومة من اجملين عليه جعلته 

؛ واحملاولة يف يعدل عن خمططه
يف أما  ،اجلرمية تتحقق يف اجلناية

اجلنحة فتكون بنص خاص وذلك 
من نفس  115طبقا للفصل 

القانون، يف حني ال يتصور العقاب 
ملخالفة لغياب عنصر على حماولة ا

يف املخالفات، واحملاولة  العمد
تتحقق يف اجلرائم العمدية دون 
غري العمدية، واجلرائم البسيطة 
دون جرائم االعتياد، وجرائم 

 .النتيجة دون اجلرائم الشكلية
تتخذ احملاولة صور عديدة لعل 

 -2وقوفة؛ اجلرمية امل -1أمهها: 
جلرمية ا -3اجلرمية اخلائبة؛ 

 حيلة.املست

تناول املشرع املغريب املسامهة 
يف فصل واحد فريد يف القانون 

، 128اجلنائي وهو الفصل 
 حيث نص فيه على ما يلي:"

عترب مسامها يف اجلرمية كل من ي
ارتكب شخصيا عمال من أعمال 

 ".التنفيذ املادي هلا
فاملساهم هنا يعد فاعال أصليا 
يف احلالة اليت يتعدد فيها 

اإلجرامي كمثال  مرتكبو الفعل
إقدام أحد اجلناة على كسر باب 
مسكن ميلكه الغري وقيام رفيقه 
بتكبيل حارسه وقيام الثالث 
 بسرقة ما بداخله من منقوالت.

واحلديث عن املسامهة يتعني 
أن يكون مقترفو الفعل 
اإلجرامي اثنني أو أكثر، وأن 
يقوم كل واحد منهم بفعل 

 إجيايب ال تقوم اجلرمية إال به.

تطرق املشرع املغريب للتنظيم 
القانوين للمشاركة يف الفصول 

من القانون  131و130و 129
اجلنائي، حيث حدد احلاالت 
اليت تتحقق فيها صور املشاركة 
يف أربعة واردة على سبيل 
احلصر، وميكن متييزها عن 

من خالل العبارة اليت  بعضها
افتتح هبا املشرع كل حالة منها 

 -2أمر...؛  -1على حدا وهي:
 -4ن...؛ ساعد أو أعا -3قدم...؛ 

 تعود...؛ 
 

وخبصوص العقاب عن 
املشاركة فيعاقب عليها بالعقوبة 
املقررة للجناية أو اجلنحة 
املقترفة، وال يستفيد من 
الظروف الشخصية إىل من 

لظروف توفرت فيه، أما ا
العينية فال يستفيد منها ال 

 .املسامهني وال املشاركني
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   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

 * : املسؤولية اجلنائية وحالة قيامها ونقصاهنا وانتفائهااحملور الثالث * 

 تعين صالحية وأهلية الشخص لتحمل نتائج وعواقب األفعال و املسؤولية اجلنائية:تعريف

 ة وهي:، وميكن مناقشتها يف منظورات ثالثمية اليت يقدم على ارتكاهبااجراإل

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملسؤولية اجلنائية تكتمل ا
 18ببلوغ الشخص الطبيعي لسن 

سنة مشسية كاملة دون أن 
يعترضه عارض ينقص أهليته 
كالضعف العقلي أو يعدمها 
كاجلنون املطبق، وهو األمر الذي 
أقره املشرع يف الفقرة األوىل من 

من جمموعة القانون  13الفصل 
تطبق على اجلنائي بقوله:" 

الدية البالغني مثان عشرة سنة مي
كاملة العقوبات والتدابري 
الوقائية املنصوص عليها يف هذا 

 ".القانون
فاجلاين املتمتع باألهلية 
الكاملة يكون مسؤوال مسؤولية 
كاملة عن أفعاله املخالفة للقانون 
اجلنائي ويتابع من أجلها ويوقع 
عليه اجلزاء املقرر قانونا نظري 
ذلك، ما مل يكن ناقص أو منعدم 

 غم بلوغ سن الرشد.األهلية ر

تناول املشرع املغريب 
احلاالت اليت تكون فيها 
املسؤولية اجلنائية للجاين 
ناقصة، كما لو تعلق األمر 
جبرمية ارتكبها حدث، فهنا 
يسأل مسؤولية جنائية ناقصة 

رية وخيضع لقواعد مسط
إجرائية جنائية خاصة، وهي 
اليت أشارت إليها الفقرة الثانية 

من القانون  13من الفصل 
اجلين الذي حييل على الكتاب 
الثالث من قانون املسطرة 

 اجلنائية.
ومن احلاالت كذلك اليت 
تكون فيها املسؤولية اجلنائية 
ناقصة هي اجلاين الذي يعاين 
من ضعف عقلي جيعل متييزه 

 اقصني.وإدراكه ن
 

أورد املشرع املغريب جمموعة 
من احلاالت اليت تنتفي فيها 
املسؤولية اجلنائية ملرتكب 
الفعل اإلجرامي، لعل أمها أن 
اجلاين يعد صغريا غري مميزا، 
حيث أقر املشرع املغريب انتفاء 
مسؤوليته اجلنائية كما 
يستشف ذلك من نصوص 
قانون املسطرة اجلنائية رغم 

سؤوليته املدنية؛ امكانية قيام م
كذلك تنتفي مسؤولية 
األشخاص الذين يعانون من 
اضطرابات عقلية تعدم اإلرادة 
كما احلال بالنسبة ملن يعاين من 

 جنون مطبق.
لقد جعل املشرع كذلك من 
أسباب التربير واإلباحة )ف 

من ق ج( مناطا النتفاء  124
املسؤولية اجلنائية مىت حتققت 

 شروطها كاملة.

املسؤولية اجلنائية 
 الكاملة

 

املسؤولية اجلنائية 
 الناقصة

 

حاالت انتفاء املسؤولية 
 اجلنائية
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   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

  :

العقوبات االضافية العقوبات األصلية

 * املقررة قانونا وتقسيماهتا العقوبات: احملور الرابع *

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 جتدر اإلشارة إىل أنه يف حالة تعدد العقوبات الصادرة يف حق احملكوم عليه، فإنه يقضي العقوبة األشد
 .-حصراوهذا األمر متصور يف العقوبات السالبة للحرية  –ها أوال مت األخف من

العقوبات 
اخلاصة 

 باجلنايات
 16)ف 

 من ق ج(

العقوبات 
اخلاصة 

 باملخالفات
من  18)ف 

 ق ج(
 

العقوبات 
اخلاصة 
 باجلنح

 17)ف 
 من ق ج(

 

 + اإلعدام.

+ السجن 
 املؤبد.

+ السجن 
احملدد يف 

 سنة. 30

+ اإلقامة 
 االجبارية.

+ التجريد 
من احلقوق 

 الوطنية.

+ احلبس 
الذي ال 

 5يتجاوز 
 سنوات.

+ الغرامة 
اليت تتجاوز 

1200 
 درهم.

+ أقل مدة 
احلبس 
شهر 
 5وأقصها 

 سنوات.

+ االعتقال 
ملدة تقل عن 

 .شهر

+ الغرامة من 
درهم اىل  30

 درهم. 1200

ولإلشارة 
فاملخالفات 

كذلك منصوص 
عليها وعلى    

عقوبتها يف 
قوانني خاصة 
كقانون قضاء 

 القرب.

العقوبات 
اإلضافية 
اليت تلحق 
الشخص 
 املعنوي

العقوبات 
اإلضافية 
اليت تلحق 
الشخص 
 الطبيعي

جز + احل
 القانون.

+ التجريد من 
احلقوق الوطنية 
)وهنا ال ميكن 

احلكم هبا إال إذا 
كانت هناك 
 عقوبة أصلية(.

+ احلرمان 
املؤقت من 

ممارسة بعض 
 احلقوق واملهام.

+ املصادرة 
وتنقسم إىل 

مصادرة جزئية 
 وأخرى كلية.

+ حل 
الشخص 
 املعنوي.

+ الغرامات 
 املالية.

+ نشر احلكم 
الصادر ضد 
الشخص 

 .املعنوي
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   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

  :

التدابري الوقائية العينية التدابري الوقائية الشخصية

 

  *      : يف باقي التدابري الوقائية اليت ميكن احلكم هبااحملور اخلامس  *     

   
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدابري سالبة 
 للحقوق

تدابري سالبة 
 للحرية

 + االقصاء.
+ االجبار على 
اإلقامة يف مكان 

 معني.
+ املنع من 
 اإلقامة باملرة.
+ اإليداع 
القضائي يف 

مؤسسة لعالج 
 األمراض النفسية

+ اإليداع 
القضائي يف 

 مؤسسة للعالج.
+ الوضع القضائي 

يف مؤسسة 
 فالحية.

 

+ عدم األهلية 

ملزاولة مجيع 

الوظائف 

 العمومية.

+ املنع من مزاولة 

مهنة أو نشاط أو 

 فن.

 + سقوط احلق يف

الوالية الشرعية 

 على األبناء. 

 

 املصادرة   االغالق  

حسب البند 

الثاين من 

من  62الفصل 

القانون اجلنائي 

فالتدابري 

الوقائية العينية 

 هي: 

إغالق احملل 2 – 

أو املؤسسة اليت 

ستغلت يف ا

 ارتكاب اجلرمية

حسب البند األول 

 من 62من الفصل 

القانون اجلنائي 

لتدابري الوقائية فا

 :العينية هي

مصادرة 1 – 

األشياء اليت هلا 

عالقة باجلرمية أو 

األشياء الضارة أو 

اخلطرية أو احملظور 

 امتالكها
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   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

  *: يف باقي ما ميكن أن حيكم به القضاء احملور السادس  *     

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هناك كذلك  إال أن، جبملة من العقوبات اجلايناحلكم على أنه وعلى الرغم من  إىل جتدر اإلشارةمما
ومن هذه األسباب حسب ما نص عليه الفصل  ،أسباب تؤثر يف تنفيذ هذه العقوبات وجتعل تنفيذها يعلق

التقادم،  -4الغاء القانون اجلنائي،  -3العفو الشامل،  -2موت احملكوم عليه،  -1من القانون اجلنائي جند:  93
رد االعتبار، ونفس هذه األسباب هي اليت تؤدي إىل تعليق تنفيذ التدابري  -7االفراج الشرطي،  -6الصلح،  -5

 ا من قبل القضاء على الشخص اجلاين.الوقائية احملكوم هب

ويعين أن يتم ارجاع ما مت وضع اليد 
عليه من قبل دواليب العدالة ملن له 
احلق فيه، وقد تناوله املشرع يف 

من القانون  107و 106الفصلني 
على  106اجلنائي، حيث ينص الفصل 

غ لرد هو إعادة األشياء أو املبالما يلي:" ا
أو األمتعة املنقولة املوضوعة حتت يد 

وميكن  .العدالة إىل أصحاب احلق فيها
للمحكمة أن تأمر بالرد ولو مل يطلبه 

 ".صاحب الشأن
 على ما يلي:" 107كما نص الفصل  

وز للمحكمة عالوة على ذلك، بقرار جي
معلل، بناء على طلب اجملين عليه أن 

 املبالغ املتحصلة من بيع : 1د تأمر بر
األشياء أو األمتعة املنقولة اليت كان له 

األشياء أو  2. احلق يف استردادها عينا
األمتعة املنقولة املتحصل عليها بواسطة 
ما نتج عن اجلرمية، مع احترام حقوق 

 ".الغري
 

يقصد هبا تلك املبالغ املالية 
اليت حيكم هبا للمتضرر من 
اجلرمية والذي سبق له أن 

باحلق نصب نفسه مطالبا 
املدين أثناء سري إجراءات 
الدعوى العمومية سواء أمام 
قاضي التحقيق أو أثناء مثوله 
أمام هيئة احلكم، وقد نص 

 108عليها املشرع يف الفصل 
 من القانون اجلنائي بقوله:"

التعويضات املدنية احملكوم هبا 
جيب أن حتقق للمتضرر 
تعويضا كامال عن الضرر 

ذي الشخصي احلال احملقق ال
 ".أصابه مباشرة من اجلرمية

 

نص املشرع املغريب على 
ضرورة قيام القاضي اجلنحي 
بالبت يف كل حكم يصدره يف 
مسألة الصوائر واملصاريف 
القضائية للدعوى، وهو ما نصت 

 105ليه الفقرة األوىل من الفصل ع
ل ك من القانون اجلنائي بقوهلا:"

حكم بعقوبة أو تدبري وقائي، جيب 
أن يبت يف الصوائر ومصاريف 
الدعوى طبق القواعد املنصوص 

من  349و 347عليها يف الفصلني 
 ."املسطرة اجلنائية

ومن ضمن املصاريف احملكوم 
هبا أن يتحمل املتهم مصاريف 

شهود الذي يرغب من استدعاء ال
 347احملكمة أن تستمع هلم )ف 

 من ق م ج(.

 رد القضاء ملا مت وضع
 اليد عنه  

 

التعويضات املمنوحة 
 للمطالب باحلق املدين

 الغرامات والصوائر
 القضائية
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   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

 * حالة اقتراهنا : ظروف التخفيف وظروف التشديد والتدرج املعمول به يفاحملور السابع *

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعطى املشرع املغريب للقاضي الزجري 
مكنة متتيع املتهم املاثل أمامه بظروف 

من  146التخفيف حسب منطوق الفصل 
القانون اجلنائي مىت تبني له أن العقوبة 

ملقررة للفعل الذي أتاه تعد قاسية بالنظر إىل ا
خطورة هذا الفعل أو درجة إجرامه ما مل يوجد 
نص مينع متتيعه هبذه الظروف كما احلال 
بالنسبة للجاين الذي يقدم على قتل أحد 
اصوله فهنا حيكم عليه باإلعدام حصرا، 
ومتتيع املتهم بظروف التخفيف يرجع 

التزامه للسلطة التقديرية للقاضي مع 
بتعليلها تعليال سائغ، وقد أورد املشرع يف 

من القانون اجلنائي أهم احلاالت  147الفصل 
اليت ميتع فيها القاضي اجلاين بظروف 
التخفيف كمثال إذا كانت العقوبة املقررة 
هي اإلعدام فيمكنه أن يزنل عنها وحيكم على 

 20اجلاين بالسجن املؤبد أو السجن احملدد من 
نة...إخل، وكما ميكن للقاضي س 30إىل 

ختفيف العقوبة السجنية أو احلبسية فيمكنه 
ختفيض الغرامة كذلك أو حذفها أو 
تعويضها، أما إذا كان فعل اجلاين يستحق 
عليه اإلقامة اإلجبارية فيمكن تعويضها 
بالتجريد من احلقوق الوطنية أو بعقوبة 

 حبسية،...اخل.
  

روف التشديد احلاالت اليت ويقصد بظ
رفع العقوبة أن يلقاضي بل املشرع يسمح فيها

هلا املقرر  قصىاحلد األ إىلاملقررة للجرمية 
و للظروف اليت أاجلرمية  طورةما خلإ قانونا

أو بالنظر إىل الشخصية  ،وقعت فيها
اإلجرامية اخلطرية للجاين، كمثال يف السرقة 
فظروفها املشددة كثرية ومتعددة كاستعمال 
السالح أو الكسر أو التسلق، وخبصوص القتل 
كما لو قتل اجلاين أحد أصوله أو أقدم على 
القتل مع سبق اإلصرار والترصد، كذلك من 

شددة حالة العود ) أورد املشرع الظروف امل
تنظيما قانونا حلاالت العود يف الفصول من 

من ق ج(؛ وقد نص املشرع يف  160إىل  154
من القانون اجلنائي على ما يلي:"  152الفصل 

تشديد العقوبة املقررة يف القانون، بالنسبة 
لبعض اجلرائم، ينتج عن ظروف متعلقة 

" فيما نص .تهمبارتكاب اجلرمية أو بإجرام امل
 من نفس القانون على ما يلي:" 153يف الفصل 

حيدد القانون ظروف التشديد املتعلقة 
 ".جبنايات أو جنح معينة

 ظروف التخفيف
  من ق ج(151إىل  146)من ف 

 

 ظروف التشديد 
من ق ج(153و 152)الفصلني 
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   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ماعند ؟من ق ج( 123إىل  118)الفصول من املرتكبة تعدد اجلرائم املعمول به يف حالة ما 
عقوبة اجلرمية  طبيقإىل تيف هذه احلالة  فيصاريف وقت واحد عدد اجلرائم املرتكبة من قبل اجلاين تت

للبت يف النازلة،  فاجلرمية األشد هي من حتدد ملن يعود االختصاص القضائي ولإلشارة، األشد يف حقه
  .فإذا ارتكبت جناية وجنحة، فاالختصاص حملكمة االستئناف كمبدأ عام

ران التدرج املعمول به يف حالة اقت
ظروف التشديد وظروف التخفيف 

 من ق ج( 162و  161)الفصلني 

قد جتتمع ظروف التشديد وظروف التخفيف يف نازلة معينة، 
يف هذه احلالة يلجأ القاضي إىل إعمال التدرج يف األخذ هبا كما هو 
مقرر يف القانون؛ حيث يأخذ أوال بالظروف املشددة العينية اليت 

كمثال ظرف الليل يف السرقة، مت ينتقل صاحبة ارتكاب اجلرمية 
لألخذ ثانيا بالظرف املشددة املتعلقة بشخصية اجملرم كما لو تعلق 
األمر بالعنف يف حق األصول، مت ينتقل لألخذ ثالثا باألعذار القانونية 
املتعلقة بارتكاب اجلرمية كما لو كان املسروق زهيد القيمة، مت 

نونية املتعلقة بشخصية اجملرم كحالة ينتقل رابع ملناقشة األعذار القا
قتل األم لوليدها، وينظر بعدها لوجود حالة العود، مت ينتقل أخريا 
للنظر يف وجود ظروف قضائية خمففة كمثال سن اجملرم وظروفه 

 االجتماعية.
يف حالة  من القانون اجلنائي على ما يلي:" 161نص الفصل 

راعي القاضي يف اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد، ي
الظروف  :حتديد العقوبة مفعول كل منها على الترتيب اآليت

الظروف املشددة  .املشددة العينية املتعلقة بارتكاب اجلرمية
األعذار القانونية املتعلقة بارتكاب  .الشخصية املتعلقة بشخص اجملرم

األعذار القانونية املتعلقة بشخص اجملرم  .اجلرمية واملخفضة للعقوبة
 ".الظروف القضائية املخففة .حالة العود .واملخفضة للعقوبة
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(الشق األول) أهم اجلرائم الواردة يف القانون اجلنائي وتبويبها والفصول املؤطرة هلا 

الباب اخلامس

بة اجلرائم املرتك
ضد األمن العام

الباب الرابع

اجلرائم اليت 
اد يرتكبه األفر

ضد النظام العام 

الباب الثالث
اجلرائم اليت 
ون يرتكبها املوظف

ضد النظام العام

الباب الثاين

اجلرئم املاسة 
حبقوق وحريات

األفراد

الباب األول

اجلرائم 
ن املتعلقة بأم

الدولة

 

جرمية  +
 املؤامرة

جرائم + 
االعتداء 
 على امللك

وعلى 
العائلة 
 امللكية

جرائم  +
العصابات 

 املسلحة
 + اخليانة

 + التجسس
 + االرهاب

+جرائم 
االستفتاء 
 واالنتخابات
+ زعزعة 
عقيدة 
 مسلم

+ تعطيل 
 العبادات

+ اإلفطار 
العلين يف 

 انرمض
+ شطط 

املوظفني يف 
استعمال 

السلطة جتاه 
األفراد 

 والتعذيب
 

إهانة جرمية + 
موظف 

 ء عليهواالعتدا
إهانة جرمية + 

علم اململكة 
 ورموزها

+ اإلشادة بإهانة 
علم اململكة 

 ورموزها
+ املقابر وحرمة 

 املوتى
كسر جرائم + 

االختام وأخذ 
األوراق يف 

مستودعاهتا 
 العامة

+ جرائم القمار 
واليانصيب 

والتسليف على 
 الرهون.

+ تواطؤ 
 املوظفني

 + جتاوز السلطة
 + انكار العدالة

 تالس+ االخ
+ عدم 

التصريح 
 باملمتلكات

 الرشوة+ 
+ استغالل 

 النفود
+ الشطط يف 

استعمال السلطة 
 ضد النظام العام

مزاولة + 
السلطة قبل 
اواهنا أو بعد 
زوال احلق يف 

 ممارستها

العصيان + 
والتعاون مع 

 اجملرمني
+ التحريض 
على ارتكاب 

اجلنايات 
 واجلنح

 + العصيان
+ العنف 

املرتكب خالل 
التظاهرات 

 الرياضية
 + اهلروب
+ خرق 
اإلقامة 
 االجبارية

+ التسول 
 والتشرد

من الفصل 
اىل  163

218 

ل من الفص
اىل  219

232 

ل من الفص
اىل  233

262 

ل من الفص
اىل  263

292 

ل من الفص
اىل  293

333 
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(الشق الثاين)أهم اجلرائم الواردة يف القانون اجلنائي وتبويبها والفصول املؤطرة هلا 

الباب العاشر 

اجلرائم املاسة 
بنظم املعاجلة 

اآللية للمعطيات

عالباب التاس
جرائم األموال

الباب الثامن
اجلرائم املرتكبة

ضد نظام األسرة 
واألخالق العامة

الباب السابع

ة اجلرائم املرتكب
ضد األشخاص

الباب السادس

جرائم التزوير 
والتزييف 
واالنتحال

ل من الفص
 448اىل  392

ل من الفص
 504اىل  449

ل من الفص
 391اىل  334

ل من الفص
 607اىل  505

ل من الفص
اىل  607-3

607-11 

 

+ تزييف أو 
تزوير النقود 

وسندات 
 القرض العام

+ تزييف اختام 
الدولة والدمغات 

والطوابع 
 والعالمات

+ تزوير األوراق 
 الرمسية والعمومية
+ تزوير األوراق 

العرفية أو 
 املتعلقة بالتجارة 
+ تزوير أنواع 

خاصة من 
الوثائق اإلدارية 

 والشهادات
+ شهادة الزور 
واليمني الكاذبة 
واالمتناع عن 

 .الشهادة

+ القتل العمد 
والتسميم 
 والعنف

+ التهديد 
وعدم تقدمي 

 مساعدة
 + التمييز

 + القتل اخلطأ
+ االعتداء على 

احلرية 
الشخصية وأخذ 
الرهائن وحرمة 
املسكن املرتكبة 
 من قبل االفراد
+ االعتداء على 

الشرف 
واالعتبار 
الشخصي 

 وافشاء األسرار
+ انتحال 
 الصفات

 + االجهاض
+ ترك األطفال 

والعجزة 
وتعريضهم 

 للخطر
اليت  جلرائم+ ا

حتول دون 
التعرف عن 

 هوية طفل
+ خطف 

القاصرين وعدم 
 تقدميهم
 سرة+ امهال األ

+ االخالل 
 العلين باحلياء

 + هتك العرض
+ الفساد 
 والشدود 
+ اخليانة 
 الزوجية

+ افساد 
 الشباب

 االجتار بالبشر +  
 

جرائم + 
 السرقة

 + النصب
 + خيانة األمانة

 + التفالس
+ االعتداء على 

األمالك 
 العقارية

 + غسل األموال
+ االعتداء على 
امللكية األدبية 

 والفنية
+ التخريب 
والتعييب 
 واالتالف
+ حتويل 
الطائرات 

وتالفها واتالف 
منشآت املالحة 

 اجلوية
 

جرائم + 
الدخول للنظام 
املعلومايت عن 
 طريق اخلطأ 

تغيري جرائم + 
معطيات النظام 
املعلومايت بعد 

 الدخول له
عرقلة جرائم + 

سري النظام 
واحداث خلل 

 فيه
جرائم + 

االتالف أو 
احلذف أو 

التغيري وتغيري 
طريق املعاجلة 

أو طريقة إرسال 
طريق عن 

 االحتيال
   

https://www.maroclaw.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A/#post-2314-_Toc462997376
https://www.maroclaw.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A/#post-2314-_Toc462997376
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 *أهم اجلرائم الواردة يف القانون اجلنائي والفصول املؤطرة هلا: ثانياحملور ال*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق ج 522اىل505  ة بهاالسرقة وصورها ومجيع األمور املتعلق

 ق ج 573إىل 571 إخفاء شيء متحصل عليه من سرقة

 ق ج  129و  316 ركة فيهواملشا لسجني حماولة إيصال شيء حمضور

  129و  331 رةاملشاركة يف استعمال وسيلة أداء مزو

  العامة استعمال وثيقة مزورة تصدرها اإلدارة

 واملشاركة لفي ذلك

 ق ج 129و  360

 اىل  218من  اإلرهاب جبميع صوره

 ق ج 218-9

 ق ج 404 العنف ضد أحد األصول

 من شأنها ظروف يفانتحال اسم شخص 

 ترتيب سوابق ق له 

 ق ج 738

 ق ج 399 التعذيب من أجل ارتكاب جناية

 ق ج 484 االخالل العلين باحلياء

 ق ج 484و  485 و بدونهبعنف أ هتك عرض وهتك عرض قاصر

 487و  486 جبميع صورهاالغتصاب 

 ق ج  488و 

     499اىل 497 االجتار يف البشر

 503 اىل 1-503 التحرش اجلنسي

 ق ج 282  تسيريهيفإدارة حمل أللعاب القمار واملشاركة 

 ق ج 497 حتريض قاصر على الدعارة

 ق ج 413 إعطاء مادة مضرة بالصحة

 ق ج 251 ن عملعالرشوة وعرضها وتقديم هبة لالمتناع 

 223و 221 عبادةلاملس بوقار الصالة واتالف شيء خمصص 

 ق ج 551 عدم تنفيد عقد

 ق ج 382 سم شخص آخرانتحال ا

 إىل 1-574  غسل األموال

 ق ج 574-7 

 ق ج 366 و مزورةأتقديم شهادة تتضمن وقائع غري صحيحة 

 ق ج 522 بهااستعمال ناقلة ذات حمرك دون إذن صاح

 ق ج 441 اهلجوم على مسكن الغري ليال

 إهانة أحد رجال القضاء أثناء قيامه

 مبهامه 

 ق ج 263

 ل املؤطر هلاصالف اجلرمية املؤطر هلاالفصل  اجلرمية

 أهم اجلرائم الواردة يف القانون اجلنائي والفصول املؤطرة هلا

 اجلزء األول
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 الفصل املؤطر هلا رميةاجل الفصل املؤطر هلا اجلرمية

 ق ج 497 حتريض قاصر على الدعارة

 ق ج 288 عرقة حرية العمل 

 ق ج 380 التدخل بغري صفة يف وظيفة

 ق ج 264 كاذبإهانة الشرطة القضائية بالتبليغ ال

 ق ج 524 تبديد حمجوز

 ق ج 361 لسفراتزوير وثيقة إدارية أو بطاقة جواز 

 129و 359 و 358 ة فيهواملشارك تزوير حمرر عريف واستعماله

  397إىل  392من   القتل جبميع صوره وظروفه

 ق ج 408 سنة 15العنف ضد قاصر يقل عمر عن 

 ق ج 491 انة الزوجيةاخليانة الزوجية واملشاركة يف اخلي

 ق ج 570 عقار من حيازة الغريانتزاع 

 ق ج 308 العنف وشغب املالعب

 ق ج   309 الفرار من مكان خمصص لالعتقال

 ق ج 436 االحتجاز

 ق ج 538 التهديد بإفشاء أمور شائنة

 ق ج 477 عدم تسليم حمضون ملن له احلق

 ق ج 398 التسميم

 ق ج 300 العصيان

 ق ج 297 تهريب جمرم من االعتقال

 ق ج 361 صحيح غببيان بغري حق اىل تسلم وثائق ل توص

 ق ج 503 التغاضي عن ممارسة الدعارة

 ق ج 431 عدم تقديم مساعدة لشخص يف خطر

 ق ج 197 تسهيل فرار معتقل

 ق ج 425 التهديد بارتكاب جناية

 املؤطرة هلاأهم اجلرائم الواردة يف القانون اجلنائي والفصول 

 لثانياجلزء ا
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 الفصل املؤطر هلا اجلرمية الفصل املؤطر هلا اجلرمية

 ق ج 308 امةأمرة بها السلطة الع مقاومة أشغال

 ق ج 338 تداول عملة مزيفة

 جارةتالمدونة   316 الشيكاتالواقعة على رائم مجيع اجل

 ق ج 399 التعذيب

 سنة 18بيع وشراء طفل يقل عمره عن 

 والوساطة يف ذلك 

 من ق ج 467-1

 ق ج  540و 523 التصرف بسوء نية يف تركة

 ق ج 541و  540  النصب وحماولة النصب

 ق ج 547 خيانة األمانة

 ق ج 475 التغرير بقاصر

 ق ج 387 االدالء بهوية خاطئة

 ق ج  381 انتحال صفة مرشد سياحي

 ق ج 266 حتقري مقرر قضائي

 ق ج 400 عمديالعنف وتبادل العنف أو اإليذاء ال

 ق ج 398   التسميم

  تبادل الضرب واجلرح حسب مدة العجز

 يوم 20من أقل أو أكثر 

  400أو  401

  401، 400 تبادل الضرب واجلرح بالسالح

 مكرر 303،

  129و  401أو  400 الضرب واجلرح واملشاركة فيه

 ق ج 529 حيازة أشياء ال تتناسب وحالتها

 ق ج 326و  329 التشرد و التسول

 ق ج 429 التهديد بالسالح

 ق ج 397 قتل األم لوليدها

 عنه تقييد حكم انتحال اسم شخص نتج

 باإلدانة 

 ق ج 387

 أهم اجلرائم الواردة يف القانون اجلنائي والفصول املؤطرة هلا

 لثاجلزء الثا
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 هلا ةاملؤطر ادةامل املخالفة هلا ةاملؤطراملادة  املخالفة

 قضاء القرب 17 ادةامل تعمد إزالة أو إخفاء أو متزيق اعالن وضعته  السلطة

 اإلقامة بالشارع أو غريه من األماكن العمومية

 وليس له مقر رغم قدرته على العمل

 لقربقضاء ا 17م 

 قضاء القرب 17م  سرقة منتجات فالحية فصلت عن االرض

 عثور على منقول ومتلكه دون اخطار من

 جيب، متلكه بسوء نية بعدما حصل عليه صدفة 

 قضاء القرب17م 

 قضاء القرب 17م استئجار س اجرة أو فندق دون أداء املستحقات

 قضاء القرب 18م  احلاق خسائر مادية مبلك الغري

 أو إقامة يف املرافق العامة كالشوارعوضع 

 والساحات العاب قمار أو يانصيب 

 قضاء القرب 18م 

 قضاء القرب 18م  من ترك حيوانه أو حرضه إلحلاق ضرر بالغري

 قضاء القرب 18م  مرتكبو الضجيج والضوضاء إلقالق راحة السكان

 قضاء القرب 18م  من أتلف أحد منشآت طريق أو اغتصب شيء منها

 قضاء القرب 16م  سرقة منتجات فالحية مل تفصل بعد 

 رفض أو هتاون يف القيام بأشغال أو تقدمي 
 ف هبا بوجه قانوين يف حالة حادث.مساعدة كل

 قضاء القرب 15 املادة

 قضاء القرب 15م  رفض إعطاء اسم وعنوان او اعطاؤه مغلوطا

 لقربقضاء ا 15م  القيام بتشويش وعرقل سري العدالة يف جللسة

 رفض دخول رجال السلطة ملزنله رغم وجود

 إذن هلم بذلك 

 قضاء القرب 15م 

 قضاء القرب 15م  رفض قبول العملة الوطنية بقيمتها املقررة

 من كان مكلف حبراسة جمنون وأمهل ذلك 

 على حنو يعرض الغري للضرر

 قضاء القرب 15م 

 قضاء القرب 15م  قطف مثار الغري والتقاطها ودخول ضيعات الغري

 قضاء القرب 15م  القاء احجار أو أشياء أخرى يف ملك الغري

 قضاء القرب 15م  وضع أشياء تعرقل سري جمرى مياه

 قضاء القرب 16م  العنف واإليذاء اخلفيف

 قضاء القرب 16م  السب والشتم وتبادله

 قضاء القرب 16م  عرقلة طريق عمومي

 42-10قانون قضاء القرب الواردة يف  خالفاتامل برزأ
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 هلا ةاملؤطر ادةامل اجلرمية هلا ةاملؤطر ادةامل اجلرمية

 انعدام االستعداد املستمر اختاذ املناورات

 الالزمة لتفادي حادث 

 م السري 92و 186

 م السري183ف  67م م السكر العلين والسياقة يف حالته

 مدونة السري 161م  سياقة مركبة ال حتمل صفائح التسجيل

 م السري 168و 167 اجلروح غري العمدية الناتج عن حادث

 م س 182و 173و 172 القتل اخلطأ بسبب حادث يف مجيع الظروف

 مدونة  السري  184 عدم تقدمي وثيقة التأمني

 م سري 184و  183 عمرانال التوقف املخالف ليال وخارج 

 م س161و 186و 87 عدم احترام السرعة املفروضة واجلرح اخلطأ

 عدم احترام السرعة املفروضة والتجاوز 

 املعيب واجلرح اخلطأ

87-186-167- 

 م السري 169

 م س و ظ 111و 181 نقل ركاب بدون رخصة وعدم تقدمي رخصة
12/11/1963 

 من م تأمني 131و120 انعدام التأمني

 م س 186و 87و 188 القتل اخلطأ وعدم احترام السرعة املفروضة

 س م 172و 188و 87 الرجوع للخلف دون االحتياط والقتل اخلطأ

 م السري 162 وضع صفائح مزورة

 مدونة  السري  167م يوما 30حادث تسبب يف اجلرح اخلطأ أكثر 

 مدونة السري  166-1 يوما 30حادث تسبب يف اجلرح اخلطأ أقل 

 مدونة السري  152م  السياقة رغم سحب الرخصة

 مدونة السري  184م  السري يف االجتاه املمنوع

 مدونة السري  181م  عدم االمتثال

 مدونة السري  184م  جتاوز السرعة داخل املدارات السكنية

 مدونة السري  185م  عدم احترام حق االسبقية

 مدونة  السري  185م  تغيري االجتاه بدون احتياط

 مدونة  السري185م  عدم التزام اقصى اليمني

 مدونة السري 87م  عدم التوفر على شهادة الفحص التقين

 مدونة السري  182م  رار بعد ارتكاب حادث سريالف

 مدونة السري 184م   عدم احترام السرعة املفروضة

 م السري 181 عدم االمتثال ألوامر السلطة العمومية

 

 والفصول املؤطرة هلا مدونة السريالواردة يف  خالفاتاملبعض اجلنح و

 



 
 

 

  

  :25P ***  ***  الطبعة الثانية             ذ. حممد القامسي األستاإعداد وتقديم 

 

   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل املؤطر هلا اجلرمية

 و 1974 /21/5ظ  الكوكاينيترويج 
 5/6/2000ظ  

 25/08/2016ظ  الغش يف امتحانات عمومية للتوظيف

 11/11/2003ظ اإلقامة الغري الشرعية

 11/11/2003ظ عدم جتديد بطاقة االقامة

 البقاء فوق التراب الوطين بصفة
 غري قانونية 

 11/11/2003ظ

 ق الصحافة  73م  نشر وتوزيع صور خليعة

 5/6/2000ظ  حيازة بضاعة خاضعة للرسوم

 5/10/1984ظ  حيازة بضاعة منتهية الصالحية

 ترويج املخدرات والتسهيل على الغري
 استهالكها

 21/5/1974ظ 

 اهلجرة غري الشرعية أو مغادرة التراب
 الوطين بطريقة غري شرعية 

 11/11/2003ظ

 21/5/74ظ  8و  2ف  حيازة واستهالك املخدرات 

 4/9/2012ظ  انتحال صفة مرشد سياحي

لكي املق م د  السكر العلين 
14/11/67 

 فصل املؤطر هلاال اجلرمية

 21/5/1974ظ   ترويج املخدرات جبميع أصنافها

 مزاولة م الصيدلة دون التوفر على
 ترخيص 

 12/11/06ظ  155ف 

 14/11/67ق م د ملكي  االجتار يف ماء احلياة

 حيازة منتوجات بدون سبب 
 حتمل عالمة مزيفة وعرضها للبيع

 17/97من ق  125ف
 صناعيةال متعلق محاية م

 املتعلق باملاء 95/10قانون  بئر بدون ترخيص حفر

 17/06/1992ظ  احداث جتزئة عقارية بدون ترخيص

 نقل مواد ذات أصل حيواين يف ظروف غري
 مالئمة 

 18/11/1977ظ 

 12/11/1963ظ  نقل ركاب بدون رخصة
 

 عدم التوفر على بطاقة التعريف
 او عدم االدالء هبا 

 30/11/2007ظ 

 حمل لبيع مخر دون رخصة تشغيل راشد يف
 على ترخيص من املدير العام لألمن الوطين 

 امللكي واندال ديرم رارق
 1967لسنة  

 لفصول املؤطرة هلاوا بعض الظهائرأهم اجلرائم الواردة يف 
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 م والعقوبات املقررة هلا يف التشريع املغربي أمر يبقى صعب املنال، ئلإلشارة فإن حصر اجلرا
قوانني وظهائر  بريا يفكتعرف شتات املغربية باختالف تالوينها فاملنظومة القانونية الزجرية 

مما جيعل  ، واألكثر من ذلك أنها صدرت يف تواريخ متفاوتة...إخلوزارية تطبيقية وقرارات ومراسيم
تطرح بكثرة أمام القضاء حىت ، فقد حاولت جاهدا تعداد تلك اجلريم التي غري هني باملرةأمر مجعها 

الذي سيتأتى يل اغناؤه كلما  مليتسىن للممارس قبل الطالب والباحث االستفادة من هذا الع
  .سنحت الفرصة

املتعلق بالسالمة  28/07من املرسوم القاضي بتطبيق ق  5 ادةامل مهال النظافةإ
 الصحية للمنتجات الغذائية

املتعلق بالسالمة  28/07ملرسوم القاضي بتطبيق ق من  ا11 ادةامل عدم التوفر على بطاقة املراقبة الصحية
 الصحية للمنتجات الغذائية

الصادر عن وزيري الطاقة واملعادن  91/1263من قرار  10 صلفال نقل قارورات الغاز بصفة غري قانونية
 النقلوزير و

 ة للمنتجات الغذائيةاملتعلق بالسالمة الصحي 28/07القانون رقم  عدة لالستهالكانتهاء صالحية البضائع امل

يف  نقل منتوجات غذائية قابلة للتلف
 ري مالئمةغظروف 

 الغذائيةاملتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات  28/07القانون رقم 

املتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة  19/49القانون  عدم التوفر على رخصة لنقل الدجاج
 ومراقبة تسويق منتوجاهتا

 املتعلق مبنع األكياس البالستيكية 15/77من القانون  10املادة  ألكياس البالستيكية بدون عوضتوزيع ا

رمي نفايات صناعية يف ضيعة لتربية 
 الدواجن يف أماكن غري مرخص هبا

املتعلق بالوقاية الصحية لتربية  19/49القانون من  19املادة 
 الطيور الداجنة ومراقبة تسويق منتوجاهتا

املتعلق بالسالمة الصحية  07/28من ق  8املادة من  5البند   تداء الوزرة البيضاءعدم ار
 للمنتجات الغذائية

 من مدونة الشغل 296و  281املادتني  عدم التوفر على قنينة إطفاء احلريق

 املتعلق مبنع األكياس البالستيكية  15/77من ق  10املادة  االجتار وحيازة أكياس بالستيكية

 31/08من ق  173واملادة  2.12.503من املرسوم  9و  8املواد  لتوفر على الئحة أسعارعدم ا
 املتعلق حبماية املستهلك

 املخالفات الواردة يف قوانني خاصةأهم باقي 
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  *هلا والفصول املؤطرة وعقوباتهاووصفها  قانوناواجلنح املقرر  أهم اجلنايات: ثالثال ور*احمل
 

 
 

 فصوهلا القانونية املقررة العقوبة أو وصفها نوعها اسم اجلرمية
 طبقا ق ج

 164و 163 املؤبداإلعدام أو  جنايات جرائم االعتداء على جاللة امللك

 اإلعدام أو املؤبد جنايات ويل العهد جرائم االعتداء على
 30<<20أو احملدد 

 166و 165

 168و 167 السجن املؤبد جنايات على باقي أفراد العائلة امللكية االعتداءجرائم 

 170و 169 السجن املؤبد جنايات املساس بالنظامجرائم 

 ق ج 172 20<<5املؤبد أو  جنايات شخصه امللك أو حياةاملؤامرة ضد جرائم 

 ق ج 173 20<<5املؤبد أو  جنايات املؤامرة ضد حياة ويل العهدجرائم 

 184إىل  181 عدام أو سجنإ جنايات اخليانة ائمجر

 ق ج 185 اإلعدام جنايات جرائم التجسس

سجن أو حبس  أو جنح اتجناي املس بسالمة الدولة اخلارجيةجرائم 
 وغرامة

 200إىل  188

إعدام أو حمدد أو  جنايات أو جنح املس بسالمة الدولة الداخليجرائم 
 وغرامةحبس 

 207إل  201

 ق ج 208 10<<5سجن من  جنايات جرائم االخنراط يف العصابات

عقوبات جنائية  جنايات جرائم اإلرهاب
 خمتلفة

إىل  218-0
218-9 

 أوال: اجلنايات واجلنايات املقرونة جبنح
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ب عليها وفق يعاق جنايات وجنح جرائم االستفتاء واالنتخابات
 أنظمة خاصة

 ق ج 219

سجن أو حبس  جنايات أو جنح شطط املوظفني يف استعمال السلطةجرائم 
 وغرامة

ق  231إىل  225
 ج

مؤبد أو حمدد أو  جنايات جرائم التعذيب
 غرامة

إىل  231-1
231-8 

 236إىل  233 سجن أو حبس جنايات أو جنح جرائم تواطؤ املوظفني

 239إىل  237 سجن أو حبس جنايات أو جنح  للسلطةجرائم جتاوز املوظفني

سجن أو حبس  جنايات أو جنح جرائم االختالس املرتكبة من قبل املوظفني
 وغرامة

 ق ج 241

 ق ج 242 10<<5سجن من  جناية  ائتماهنم عليه بسوء نيةتبديد املوظفني ملا مت جرمية 

سجن أو حبس أو  جناية أو جنحة جرائم الغدر
 غرامة

  247إىل  243
 ق ج

 2فقرة  249 10<<5سجن من  جناية  ألف درهم 100جرمية الرشوة عندما يفوق املبلغ 

سجن أو حبس  جنايات أو جنح يف باقي صور جرائم الرشوة
 وغرامة

  256إىل  251

ضد  جرائم الشطط يف استعمال السلطة من قبل املوظفني
 النظام العام

 260 إىل 257 سجن أو حبس جنايات أو جنح

سجن أو حبس  جنايات أو جنح اإليذاءجرائم االعتداء على املوظف بالعنف أو 
 وغرامة

 ق ج 267

 10<<5سجن من  اتجناي جرائم السرقة عن طريق كسر األختام
 سنوات

ق  510و  274
 ج

 ق  277إىل  275 سجن أو حبس جنايات أو جنح يف باقي جرائم االعتداء على الوثائق يف مستودعاهتا العامة
 ج

سجن أو حبس  جنايات أو جنح اجلرائم املرتكبة من قبل ممونو القوات املسلحة
 وغرامة

ق  281إىل  278
 ج

سجن أو حبس  جنايات أو جنح  جرائم العصابات اإلجرامية
 وغرامة

  299إىل  293
 ق ج
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 336إىل  334 سجن مؤبد اتجناي جرائم تزوير األموال والسندات املتداولة باململكة

 ق ج 342 سجن اتجناي تزييف خامت الدولة واستعمالهجرائم 

 جرائم تزوير الطوابع الوطنية والدمغات والعالمات
 املستخدمة 

 ق ج 343 سجن اتجناي

جرائم احلصول بدون أي حق على أحد الطوابع والعالمات 
 والدمغات واستعماهلا بشكل يضر حبقوق الدولة ومصاحلها

 ق ج 344 سجن اتجناي

ئم التزوير املرتكبة من قبل قاض أو موظف أو موثق أو جرا
 عدل أو كاتب أثناء قيامه مبهامه

ق  353و  352 سجن مؤبد اتجناي
 ج

جرائم التزوير يف حمرر ووثائق رمسية املرتكبة من قبل قاض 
 أو موظف

 20<<10سجن من   اتجناي
 سنة

 ق ج 354

 ق ج 356 10إىل  5سجن من  يةجنا جرمية استعمال ورقة رمسية مزورة

 ق ج 369 10<<5سجن من  جناية جرمية شهادة الزور يف جناية

 ق ج 392 سجن مؤبد جناية جرمية القتل العمد

 395إىل  393 اإلعدام جناية جرمية القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد

 ق ج 396 اإلعدام جناية جرمية قتل أحد األصول

الة اليت تكون فيها األم هي جرمية قتل طفل وليد باستثناء احل
 الفاعلة

 ق ج 397 اإلعدام أو املؤبد جناية

  10<<5سجن من  جناية جرمية قتل األم لوليدها
 سنوات

ق ج فقرة  397
2 

 398 اإلعدام جناية  جرمية التسميم

 ق ج 399 اإلعدام جناية جرمية التعذيب وارتكاب أعمال وحشية

بثر عضو أو عاهة إىل فضي املوالعنف وااليذاء الضرب واجلرج 
 يف حالة استعمال السالح أو سبق اإلصرار والترصد مستدمية

 20<<10من  سجن جناية 
 سنة

 ق ج 402



 
 

 

  

  :30P ***  ***  الطبعة الثانية             ذ. حممد القامسي األستاإعداد وتقديم 

 

   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

ق ج فقرة  403 20<<10سجن من  جناية جرمية الضرب واجلرح املفضي إىل املوت دون نية إحداثه
1 

جرمية الضرب واجلرح املفضي إىل املوت دون نية إحداثه مع 
 صرار أو الترصد أو باستعمال السالحاال سبق

 ق ج 403 سجن مؤبد جناية

سجن أو حبس  جنايات أو جنح جرائم أخرى متعلقة بالضرب واجلرح أو العنف أو اإليذاء
 وغرامة

 ق ج 404

الضرب واجلرح املفضي إىل عاهة مستدمية أو احلرمان من 
 منفعة عضو أو بعض منها

  20<<10سجن من  جناية
 سنة

ق ج فقرة  410
1 

فقرة  ق ج 410 30<<20سجن من  جناية الضرب واجلرح املفضي إىل املوتجرمية 
2 

ق ج فقرة  410 السجن املؤبد جناية الضرب واجلرح املفضي إىل املوت )يف حالة العود(جرمية 
3 

ق ج فقرة  410 اإلعدام جناية إذا كان القصد من الضرب واجلرح أو االيذاء هو موت الضحية
4 

باقي صور جرائم الضرب واجلرح والعنف وااليذاء واحلرمان 
 املرتكبة من قبل أحد األصول ضد طفل

حمدد أو  إعدام أو مؤبد جنايات أو جنح
 حبس وغرامةأو 

 ق ج 411

 ق ج 412 أو مؤيدإعدام  جناية جرمية اخلصاء

ة ق ج فقر 413 سجن ايةجن سبب عاهة مستدميةجرمية إعطاء مواد مضرة باجلسم 
3 

ق ج فقرة  413  سجن ايةجن املوت دون نية إحداثهجرمية إعطاء مواد مضرة باجلسم سبب 
4 

 ق ج 436 سجن جناية االختطاف واالحتجازجرمية 

جرائم االختطاف املرتكبة من قبل األزواج جتاه بعضهم أو 
 الطليق أو اخلاطب أو أحد األصول أو الفروع أو االخوة أو الكافل

 ق ج 1-436  سجن جنايات

جرائم االختطاف الرامي إىل متكني مرتكبه من أخذ رهائن أو 
 تسهيل ارتكاب جرمية أو تيسري هروب

 ق ج 437 سجن مؤبد جنايات

 ق ج 438 اإلعدام جناية جرائم تعذيب املخطوفني من قبل اجلناة

عداد حمالت أو أماكن حلبس املخطوفني من قبل إجرمية 
 اجلناة

ق  437و  436 ن مؤبدإعدام أو سج جناية
 ج

سجن أو حبس  جنايات وجنح جرائم االجتار بالبشر
 وغرامة

إىل  448-1
 جق  448-14
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سجن أو حبس  جنايات وجنح جرائم اإلجهاض واعتياده وحماولته والتحريض عليه
 وغرامة

ق  458و 449
 ج

سجن أو حبس  جنايات وجنح جرائم تعريض األطفال والعاجزين للخطر
 وغرامة

-467ىل إ 459
 ق ج 4

جرائم خطف القاصرين وعدم تقدميهم ملن هلم احلف يف 
 حضانتهم واملشاركة يف ذلك

سجن أو حبس  جنايات وجنح
 وغرامة

ق  478إىل  471
 ج

 جرائم هتك عرض قاصر أو عاجز أو معاق دكر أو أنثى
  بالعنف أو حماولته

فقرة  ق ج 485 سجن جنايات
1 

فقرة  ق ج 485 سجن جناية  ن أو أنثى بالعنفدكر كاراشد جرائم هتك عرض شخص 
2 

ق ج فقرة  486 10>>5ن من سج جناية االغتصاب الذي يقع على امرأة راشدة
1 

بالعنف أو حامل جرائم االغتصاب ضد قاصر أو عاجز أو معاق 
 أو حماولته

ق ج فقرة  486 20<<10سجن من  جناية
2 

 ق ج 488 سجن جناية ين عليهاجرمية االغتصاب الناتج عنه افتضاض بكارة اجمل

يف باقي صور جرمية االغتصاب املرتكب من قبل األصول أو 
 من هلم سلطة أو وصاية أو خادم باألجر أو موظف ديين...

حييل على  487 سجن جناية
 487إىل  484

جرائم الفساد والتعريض عليه إذا كان يشمل أطفال ومت يف 
 إطار عصابة إجرامية

 ق ج 1-499 مةسجن وغرا جناية 

جرائم الفساد والتعريض عليه إذا كان يشمل أطفال واقترن 
 بالتعذيب أو أعمال وحشية

 ق ج 2-499 سجن مؤبد جناية

 2فقرة  506 سجن جنايات سرقة أشياء زهيدة القيمة املقترن بظروف مشددة
 507حتيل على 

 ق ج 510إىل 
ب من املرتك أو خفي باستعمال السالح سواء ظاهراالسرقة 

 وبدون ظروف مشددة أخرى قبل شخص
ق ج فقرة  507 مؤبد سجن جناية 

1 
ناقلة املستعملة يف السرقة واملعدة الاالحتفاظ بالسالح داخل 

 لنقل السارقني قصد اهلروب
ق ج فقرة  507 سجن مؤبد جناية 

2 
السرقة املرتكبة يف الطريق العمومي أو داخل ناقالت أو 

 509حد على األقل املشار إليها يف حمطات واملقترن بظرف وا
ق ج حييل  508 30<<20سجن من  جنايات

 509على 
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   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

السرقة املقترنة بالعنف أو التهديد أو بواسطة زي نظامي أو 
انتحال وظيفة أو املرتكبة ليال أو بواسطة شخصني أو باستعمال 

 ناقلة ذات حمرك أو كان السارق خادما أو مستخدما....اخل

 ق ج 509 20<<10 سجن من جنايات

السرقة املقترنة بظرف واحد من الظروف الواردة يف الفصل 
 ق ج 510

 ق ج 510 10<<5سجن من  جناية

انتزاع توقيع أو احلصول على حمرر أو عقد أو سند يتضمن 
 اعترافا أو يثبت التزاما أو ابراء بالعنف أو القوة

 ق ج 537 سجن جناية

 ق ج 572 سجن نايةج ليه من جنايةعإخفاء شيء متحص 

ق  585إىل  580 اإلعدام أو السجن جنايات جرائم اضرام النار عمدا
 ج

 ق ج 586 30>>20سجن من  جناية جرمية التخريب وحماولته

 ق ج 587 30<<20سجن من  جناية وضع شحنة متفجرات يف الطريق العموميةجرمية 

 ق ج 588 دامإع جناية  التخريب ووضع متفجرات سببت موت أشخاصجرمية 

 قج  588 سجن مؤبد جناية التخريب ووضع متفجرات سببت عاهة مستدمية لشخص

 ق ج 590 10<<5سجن من  جناية التخريب الذي طال أموال مملوكة للغري سواء منشآت أو آليات

 ق ج 590 عدامإ جناية نه موت إنسانعالتخريب الذي طال أموال مملوكة للغري نتج 

 ق ج 591 سجن جنايات  يف الطريق قصد عرقلة املروروضع أشياء جرائم 

جرائم وضع أشياء يف الطريق قصد عرقلة املرور نتج عنه موت 
 انسان أو عاهة أو جرح

 ج ق 591 سجن جنايات

سجن أو حبس أو  جنايات أو جنح جرائم احراق احملالت والوثائق املتعلقة بسلطة عامة عمدا
 غرامة

 ق ج 592

التالف واالختالس واخفاء عن علم وثائق من جرائم ا باقييف 
 تسهيل البحث يف اجلنايات أو جنح وكشف مرتكبيهاشأهنا 

سجن أو حبس أو  جنايات أو جنح
 غرامة

 ق ج 593

هنب وختريب املواد الغذائية والبضائع من طرف العصابات أو 
 مجاعات باستعمال القوة واملسامهة يف ذلك

 ق ج 594 سجن جنايات

كرر و م 507 سجن جنايات ويل الطائرات أو اتالفهاجرائم حت
 2مكرر  507
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   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

 
 

 

 فصوهلا القانونية املقررة العقوبةنوع  أو وصفها نوعها و اجلرائمأ اسم اجلرمية
 طبقا ق ج

أو  حبس وغرامة نحج القذف أو السب أو املساس باحلياة اخلاصة للملكجرائم 
 احداها

 164و 163

 ق ج 209 حبس وغرامة جنحة لدولة الداخليعدم التبليغ عن جرمية املس بأمن اجرمية 

 221و 220 حبس وغرامات جنح وممارستها والعنف بشأهناجرائم تعطيل العبادات 
 ق ج 223و

 ق ج 222 حبس وغرامة جنحة جرمية اإلفطار العلين يف رمضان

 ق ج 232 حبس وغرامة جنح جرائم التبديد واالختالس املرتكب من قبل املوظفني

 ق ج 240 حبس وغرامة جنحة ر العدالةجرمية إنكا

ظف نتج عنه اختالس أو تبديد الغري وجرمية إمهال امل
 أو السندات...اخل لألموال العامة

 مكرر ق ج 242 حبس وغرامة جنح

 249و 248 حبس وغرامة جنحة ألف درهم 100جرمية الرشوة عندما يقل املبلغ عن 
 1فقرة 

 5<<2حبس  جنحة جرمية استغالل النفوذ
 وغرامةسنوات 

 ق ج 250

جرائم ممارسة السلطة قبل أواهنا أو بعد فقد احلق يف 
 ممارستها

 262و  261 حبس وغرامة جنح

 مكرر 262 غرامة مالية جنحة جرمية عدم التصريح باملمتلكات

 ق ج 263 حبس وغرامة جنحة جرمية إهانة موظف عمومي

 265و  264 حبس وغرامة جنحة دمي أدلة زائفةإهانة السلطات عن طريق التبليغ الكاذب أو تق

 جرائم اجلنح وصورها والعقوبات املقررة هلا: ثانيا



 
 

 

  

  :34P ***  ***  الطبعة الثانية             ذ. حممد القامسي األستاإعداد وتقديم 

 

   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

إىل  1-267 حبس وغرامة جنح جرائم إهانة أو حماولة إهانة علم اململكة ورموزها
 ق ج 267-5

 272إىل  268  حبس وغرامة جنح جرائم املقابر وحرمة املوتى

 3حبس شهر إىل  جنح جرائم كسر األختام وضعتها السلطات العامة
 أشهر

 ق ج 273

ق  286إىل  282 حبس وغرامة جنح رائم املرتبطة بدور القمار واليانصيباجل
 ج

 292إىل  287 حبس جنح اجلرائم املرتبطة بالصناعة والتجارة واملزايدة العمومية

 ق ج 1-299 حبس وغرامة جنح اجلنايات واجلنح ارتكابالتحريض على 

 308إىل  300 حبس وغرامة جنحة جرمية العصيان

إىل  1-308 حبس وغرامة جنح  عنف املرتكب أثناء املباريات والتظاهرات الرياضيةجرائم ال
 جق  308-19

 316إىل  309 حبس وغرامة جنح  جرائم اهلروب والفرار

 329إىل  317 حبس وغرامة جنح  خرق اإلقامة االجبارية وعدم مراعات تدابري الوقاية

 328إىل  326 حبس جنحة جرمية التسول 

 333إىل  329 حبس جنحة التشردة ميجر

 383و  337 حبس  جنح تلوين النقود املتداولة بقصد تضليل الناسجرائم 

صنع العمالت واصدارها وتوزيعها أو بيعها أو إدخاهلا إىل جرائم 
 اململكة

 340و  339 حبس جنح 

 350إىل  346 حبس وغرامة جنح يف باقي صور جرائم صنع وتزييف الطوابع واألختام والدمغات

أمام العدل قصد تضمينها يف جرمية اإلدالء بتصرحيات كاذبة 
 احملرر

 ق ج 355 حبس وغرامة جنحة
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   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

 ق ج 357 حبس وغرامة جنحة جرمية تزوير أو حماولة تزوير حمرر بنكي

 ق ج 358 حبس وغرامة جنحة جرمية تزوير أو حماولة تزوير حمرر عريف

 ق ج 359 حبس وغرامة نحةج استعمال وثيقة عرفية مزورةجرمية 

 ق ج 360 حبس وغرامة جنح بعض الوثائق والشهادات و حماولة تزويرأ زويرجرمية ت

عن طريق  الوثائقالتوصل بغري حق إىل تسلم احدى جرائم 
 االدالء ببيانات كاذبة واستعماهلا

 ق ج 361 حبس وغامات جنح

يف باقي صور جرائم التزييف والتزوير وصنع الوثائق 
 لشهادات املزورةوا

 367إىل  362 حبس وغرامة جنح
 ق ج

 ق ج 370 حبس وغرامة جنحة جرمية شهادة الزور يف جنحة

 ق ج 371 وغرامة حبس جنحة جرمية شهادة الزور يف خمالفة

 ق ج 372 حبس وغرامة ةحجن جرمية شهادة الزور يف القضايا املدنية واإلدارية

رتكبة من الغري والترمجان شهادة الزور امل جرائم يف باقي صور
 واخلبري

 379إل  373 حبس وغرامة  جنحة

 ق ج 380 حبس جنحة جرمية التدخل بغري صفة يف وظيفة عامة مدنية أو عسكرية

جرائم استعمال أو ادعاء األلقاب والصفات بدون أي موجب 
 حق

 ق ج 381 حبس وغرامة جنح

 ق ج 382 حبس وغرامة جنحة جرائم ارتداء بذل نظامية بدون أي موجب حق

يف باقي جرائم انتحال الوظائف واالدالء بالبيانات الكاذبة 
 قصد حتقيق منافع معينة

ق  386إىل  383 حبس وغرامة جنح
 ج

 ق ج 387 حبس وغرامة جنحة انتحال اسم شخص يف ظروف من شأهنا ترتيب سوابق له

  391ىل إ 389 حبس وغرامة جنح  يف باقي صور جرائم انتحال الصفات
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   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

ق ج فقرة  400 حبس وغرامة جنحة يوم 20جرمية الضرب واجلرح املفضي إىل عجز يقل عن 
1 

الضرب واجلرح مع سبق اإلصرار أو الترصد أو باستعمال 
 السالح

ق ج فقرة  400 حبس وغرامة جنحة 
2 

يوم واملقترن  20جرمية الضرب واجلرح املفضي إىل عجز يفوق 
 أو الترصد راإلصرا باستعمال السالح أو سبق

 ق ج 401 حبس وغرامة  ةجنح

 اعنف سبباملسامهة يف الشجار أو العصيان أو التجمهر الثوري 
 أو نتج عنه موت مامل يكن هو مقترف الوفاة

 ق ج 406 حبس وغرامة جنحة

املسامهة يف الشجار أو العصيان أو التجمهر الثوري سبب ضرب 
 أو جرح نتج عنه وفاة

 ق ج 406 حبس  جنحة

ق ج فقرة  407 حبس جنحة جرمية مساعدة الغري على االنتحار
1 

جرمية مساعدة الغري على االنتحار إذا كان ضد قاصر أو أحد 
 األصول أو األزواج أو ضد اخلاطب أو من له هبم عالقة مباشرة

عقوبة حبسية  جنحة
 مضاعفة

ق ج فقرة  407
2 

أو   سنة 15الضرب واجلرح ضد طفل يقل عمره عن جرمية 
 تعريضه للحرمان أو العنف أو االيذاء

 ق ج 408 حبس جنحة

ضد طفل يقل أو العنف أو االيذاء  جرمية الضرب واجلرح 
  يوما 20نتج عنه عجز أكثر من سنة   15عمره عن 

 5<<2حبس  جنحة
 سنوات

 ق ج 409

جرمية إعطاء مواد مضرة باجلسم سبب عجزا عن األشغال أو 
 الشغل

ق ج فقرة  413 حبس جنحة
1 

جرمية إعطاء مواد مضرة باجلسم سبب عجزا عن األشغال أو 
 يوم 20الشغل مدته 

ق ج فقرة  413 حبس  جنحة
2 

 ق ج 425 حبس وغرامة جنحة التهديد بارتكاب جناية ضد األشخاص واألموال

التهديد املقترن بأمر يرمي إىل إيداع مبلغ مايل أو القيام بأي 
 نشاط آخر

 ق ج 426 رامةحبس وغ جنحة

 ق ج 427 حبس وغرامة جنحة التهديد بالقول إذا كان مصحوبا بأمر أو معلق على شرط

 429و 428 حبس وغرامة جنح  يف باقي صور جرائم التهديد
 ق ج 1-429و

  431و 430 حبس وغرامة جنحة جرمية عدم تقدمي مساعدة لشخص يف خطر
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   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

إىل  1-431 حبس وغرامة جنح جرائم التمييز بصورها
 ق ج 431-5

 434و  432 حبس وغرامة جنحة جرمية القتل اخلطأ

  434و  433 حبس وغرامة جنحة جرمية اجلرح الغري العمدي

جرمية التسبب يف حريق غري عمدي نتج عنه وفاة شخص أو 
 جرحه

حبس وغرامة أو  جنحة
 حدهاأ

 434و 432

يف باقي صور جرائم االختطاف واالحتجاز ووضع حد هلا من 
 قبل اجلاين تلقائيا واستفادته من التخفيض

  440و 441 حبس وغرامة جنح

 ق ج 441 حبس وغرامة جنح جرائم اهلجوم على مسكن الغري وانتهاك حرمة مسكن الغري

 ق ج 1-444 غرامة  جنحة جرمية السب املرتكب ضد امرأة بسبب جنسها

 ق ج 2-444 غرامة جنحة جرمية القذف املرتكب ضد امرأة بسبب جنسها

ق  447و 446 غرامات جنح جرمية السب والقذف العلين )يعاقب عليها قانون الصحافة(
 ج

 ق ج 445 حبس وغرامة جنحة جرمية الوشاية الكاذبة

ق  447و 446 حبس وغرامة جنحة جرمية إفشاء األسرار
 ج

إىل  1-447 حبس وغرامة جنح  جرائم املساس باحلياة اخلاصة لألشخاص
 ق ج 447-3

فتح أو إخفاء أو اتالف بسوء نية مكاتب أو مراسالت موجهة 
 للغري

 ق ج 448 حبس وغرامة جنحة

 ق ج 468 حبس وغرامة جنحة جرمية عدم التصريح بازدياد مولود داخل األجل

 ق ج 469 حبس وغرامة جنحة جرمية عدم االخطار مبولود مت العثور عليه

 ق ج 470 حبس وغرامة جنحة طفل بآخر  أو استبدالجرائم نقل األطفال أو اخفاؤهم أو تغيري
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   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

دون كر أو أنثى بذجرائم هتك عرض قاصر أو عاجز أو معاق 
 أو حماولته عنف

 ق ج 484 حبس وغرامة نحةج

جرائم إمهال األسرة ومنها عدم االنفاق على من جتب عليهم 
 النفقة 

 ق ج 479 حبس وغرامة جنحة

 ق ج 480 حبس وغرامة جنحة طرد من بيت الزوجيةجرائم إمهال األسرة  عن طريق ال

جرائم إمهال األسرة عن طريق احلاق الضرر باألطفال من قبل 
 األبوين

 ق ج 481 حبس وغرامة جنحة

 ق ج 483 حبس وغرامة جنحة جرمية االخالل العلين باحلياء

 ق ج 489 حبس وغرامة جنحة جرمية الشدود اجلنسي 

 ق ج 490 حبس جنحة جرمية الفساد

 ق ج 497 حبس وغرامة جنحة حتريض القاصرين على الدعارة وتشجيعهم عليها وتسهيلها هلم

يف باقي صور تسهيل ممارسة البغاء وأخذ نصيب منه 
 والوساطة وباقي الصور األخرى للجرمية

 ق ج 498 حبس وغرامة جنحة

 ق ج 499 عفةعقوبة مضا جنحة حاالت معينة من جرائم تعاطي الفساد والتحريض عليه

 ق ج 501 حبس وغرامة جنحة يف باقي صور متويل الدعارة وإعداد حمالت هلا وتسيريها

جرائم االستغالل اجلنسي وافساد الشباب إذا متت من قبل 
 شخص معنوي

غرامة وعقوبة  جنحة
 إضافية وتدابري

 ق ج 501-1

أو أقوال  بإشاراتجرائم جلب أشخاص وحتريضهم على الدعارة 
 بات أو أية وسيلة وحماولتهأو كتا

 ق ج 502 حبس وغرامة جنحة

 ق ج 503 حبس وغرامة جنحة التغاضي عن ممارسة الدعارة وحماولته

-503إىل  503 حبس وغرامة جنحة  التحرش اجلنسي جبميع صوره وحماولته
 ق ج 2-1

 ق ج 505  حبس وغرامة جنحة ي ظرف مشددالسرقة العادية الغري املقترنة بأ
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   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

ق ج فقرة  505 حبس وغرامة جنحة سرقة أشياء زهيدة القيمةة جرمي
1 

 ق ج 515 حبس وغرامة جنحة جرمية تزييف أو تغيري املفاتيح

 ق ج 517 حبس وغرامة جنحة السرقة اليت تطال الضيعات الفالحية وما هبا والغابات

 ق ج 518 حبس وغرامة جنحة سرقة احملاصيل من احلقول منفصلة من األرض

 ق ج 519 حبس وغرامة جنحة قة احملاصيل من احلقول الغري املنفصلة عن األرضسر

 ق ج 520 حبس وغرامة جنحة جرمية نزع حدود فاصلة بني عقارين

 ق ج 521 حبس وغرامة جنحة جرمية االختالس العمدي لقوى كهربائية

كن حبس ما مل ي جنحة استعمال ناقلة ذات حمرك بغري علم صاحبها رغم اعتراضه
 فعله أشد

 ق ج 522

ق ج فقرة  523 حبس وغرامة جنحة التصرف بسوء نية يف تركة قبل اقتسامها
1 

تبديد أو اتالف حمجوز سلم للحراسة أو وضعت حتت حراسة 
 مالكها

ق ج فقرة  523 حبس وغرامة جنحة
2 

الراهن الذي يبدد شيء مملوكا سبق وأن رهنه للغري ضمانا 
 لدين يف ذمته

 ق ج 524 غرامةحبس و جنحة

 ق ج 525 حبس وغرامة جنحة إخفاء أشياء مبدد أو حماولة ذلك

يف باقي صور تبديد األموال وتفويتها من قبل أحد الزوجني 
 اضرار بالزوج اآلخر أو التحايل على قواعد مدونة األسرة

 ق ج 1-526 حبس وغرامة جنحة

 العثور على منقول ومتلكه دون إخطار مالكه والسلطات حىت
 ولو وصل إليه صدفة

 ق ج 527 حبس جنحة

يوم من  15العثور على الكزن يف ملكه ومل خيطر السلطات بعد 
 اكتشافه

 ق ج 528 غرامة جنحة
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من عثر على كزن دون إذن من السلطات القضائية حىت ولو 

 أخرب السلطات به

 ق ج 529 غرامة جنحة

ستطع حيازة أدوات تستعمل يف فتح األقفال أو كسرها مل ي

 من حجزة لديه إثبات حيازهتا لغرض مشروع

 ق ج 530 حبس جنحة

 ق ج 532 حبس وغرامة جنحة احلصول على خدمات املقاهي والفنادق دون أداء مثن اخلدمة

 ق ج 533 حبس وغرامة جنحة ركوب سيارة األجرة دون التوفر على املال ألداء مثن الرحلة

 ق ج 571 س وغرامةحب جنحة ليه من جنحةعإخفاء شيء متحص 

من حصل على حمرر أو عقد...يتضمن التزاما أو تصرفا أو ابراء 

 كتابة أو شفويا أمور شائنة سواء بإفشاءستعمال التهديد اب

 ق ج 538 حبس وغرامة جنحة

 ق ج 540 حبس وغرامة جنحة جرمية النصب

 ق ج 542 حبس وغرامة جنح يف باقي صور جرائم النصب

سواء سحب شيك بدون مؤونة،  – ع صورهاجرائم الشيك جبمي

 أو قبول الشيك على سبيل الضمان،....اخل.

 546إىل  543 حبس وغرامة جنح

 316حتيل على 

 من م التجارة

ق  550إىل  547 حبس وغرامة نحج جرائم خيانة األمانة

 ج

 ق ج 551 حبس وغرامة جنحة جرمية عدم تنفيذ عقد

ق  555إىل  552 وغرامةحبس  جنح  يف باقي صور جرائم خيانة األمانة
 ج
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ق  569إىل  556 حبس وغرامة جنح جرائم التفالس جبميع صورها

 ج

 ق ج 570 حبس وغرامة جنحة جرمية انتزاع عقار من حيازة الغري

إىل  1-574 حبس وغرامة جنح جرائم غسل األموال

 ق ج 574-7

ق  579إىل  575 تغراما جنح جرائم االعتداء على امللكية الفنية واألدبية

 ج

جرائم ختريب أو هنب أو تعييب اآلثار والرسوم املخصصة 

 ملنفعة عامة

 ق ج 595 حبس وغرامة جنحة

 ق ج 596 حبس وغرامة جنحة جرمية تعييب عمدا بضائع أو مواد أو حمركات...

 ق ج 597 حبس وغرامة جنحة جرمية اتالف مزروعات

 ق ج 598 حبس وغرامة نحج جرمية جين مثار أشجار مملوكة للغري

 ق ج 599 حبس وغرامة جنح جرمية اقتالع أشجار مملوكة للغري

يف باقي اجلنح الواردة يف القانون اجلنائي واليت أشار إليها 

 قانون قضاء القرب

ق  607إىل  600 حبس وغرامة جنح

 ج

 إىل 1-607 امةرحبس وغ جنح جرائم املساس بنظم املعاجلة اآللية للمعطيات

 ق ج 607-11
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ها ـــفصول املقررة العقوبة وصفها ورقم البند املنظم هلا اسم اجلرمية
 القانونية

إىل  1اعتقال من  خمالفة فيف.اخليذاء اإلعنف أو ال جرمية - 1
 أو بإحداها يوم أو غ15

من  608ف 
 ق ج

إىل  1اعتقال من  خمالفة جرمية القاء قاذورات على شخص لوثت له ثيابه. – 2
 أو بإحداها يوم أو غ15

من  608ف 
  ق ج

ز غري قصد جرحا أو إصابة نتج عنه عج جرمية التسبب عن – 3
 عن األشغال الشخصية مدة تعادل أو تقل عن ستة أيام. 

إىل  1اعتقال من  خمالفة
 أو بإحداها يوم أو غ15

من  608ف 
 ق ج

و الطريق العام أبعرض  غري علىالل يمجرمية عرض أو حت – 4
  .يف حمل عام إعالنات أو صورا منافية لآلداب

إىل  1اعتقال من  خمالفة
 أو بإحداها يوم أو غ15

من  608ف 
 ق ج

حراق مال منقول أو عقار مملوك للغري يف إمن تسبب يف  - 5
  معينة.احلاالت 

إىل  1اعتقال من  خمالفة
 أو بإحداها يوم أو غ15

من  608ف 
 ق ج

 غريه من املنتجات النافعة اليت سرقة حمصول أوجرمية  – 6
الزالت متصلة باألرض وقت اختالسها دون أي ظرف من 

  519و 518ظروف التشديد املشار إليها يف الفصلني 

اعتقال من يوم إىل  خمالفة
يوم أو غرامة أو 15

 بإحداها

من  608ف 
 ق ج

أو قطع أغصان من حسك  ب خندق أو سياجيعيجرمية ت – 7
 ادا يابسة من احلسك.أخضر أو انتزع أعو

إىل  1اعتقال من  خمالفة
 أو بإحداها يوم أو غ15

من  608ف 
 ق ج

فع رتسبب يف إغراق طريق أو أمالك للغري نتيجة جرمية ال – 8
مستوى مساقط املياه يف الطواحن أو املصانع أو الربك فوق 

 االرتفاع الذي حددته السلطات املختصة. 

إىل  1اعتقال من  خمالفة
 أو بإحداها أو غيوم 15

من  608ف 
 ق ج

تسبب عمدا يف األضرار مبال منقول مملوك جرمية ال – 9
للغري، يف غري احلاالت اليت يكون فيها فعله جرمية أشد، مما 

 . 607إىل  580أشري إليه يف الفصول 

اعتقال من يوم إىل  خمالفة
يوم أو غرامة أو 15

 بإحداها

من  608ف 
 ق ج

لعام بأن وضع أو ترك فيه، دون امن ضايق الطريق  - 10
ضرورة، مواد أو أشياء من أي نوع كانت، تعطل أو حتد من 

 حرية املرور أو سالمته. 

اعتقال من يوم إىل  خمالفة
يوم أو غرامة أو 15

 بإحداها

من  608ف 
 ق ج

 جرائم املخالفات وصورها والعقوبات املقررة هلا: ثالثا

 خمالفات( 10املخالفات من الدرجة األوىل )
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  خمالفات( 46املخالفات من الدرجة الثانية )

 

من رفض أو هتاون يف القيام بأشغال أو خدمة أو تقدمي مساعدة  - 1
 .وكان يف استطاعته القيام هباكلف هبا بوجه قانوين 

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

ء امسه وعنوانه أو أعطى امسا أو عنوانا غري صحيح من رفض إعطا - 2
 عند مطالبته بذلك بوجه قانوين.

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

استدعاء قانوين ن امتنع دون عذر مقبول، عن احلضور بعد م - 3
 وجهته إليه السلطة العامة.

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

ري العدالة يف اجللسة أو يف أي مكان آخر، يف غري سمن شوش على  - 4
 من املسطرة اجلنائية  341احلاالت املشار إليها يف الفصل

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

نون رفض دخول رجال السلطة العامة الذي يقوم بتنفيذ القا من - 5
 اجلنائية اخلاصة بتفتيش أو دخول املساكن.  ممراعيا مقتضيات 

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

دق واألنزال والدور أو الغرف املؤثثة الذين يتهاونون أصحاب الفنا - 6
 م أو خروجهم.بيانات نزالئهم بعد دخوهليف تقييد 

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

از أو أحدث وسائل لألداء لكي حتل أو تعوض العملة من قبل أو ح - 7
 . 339املتداولة قانونا، وذلك يف غري احلاالت املشار إليها يف الفصل 

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

العملة الوطنية بالقيمة املقررة لتداوهلا قانونا، ما  من رفض قبول - 8
 مل تكن زائفة أو مغرية.

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

وزانا أو مقاييس ختتلف عن تلك اليت اقرها من استعمل أ - 9
 التشريع اجلاري به العمل.

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 ق ج من

ضع يف الشوارع أو الطرق أو الساحات أو األماكن ومن أقام أو  - 10
العامة بدون رخصة صحيحة، العاب قمار أو يانصيب أو أية ألعاب قمار 

 أخرى. 

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

وما أو قرارا صدر من السلطة اإلدارية بصورة من خالف مرس - 11
ان هذا املرسوم أو القرار مل ينص على عقوبات خاصة ملن قانونية، إذا ك

 خيالف أحكامه. 

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

المخالفات 

ضد 

السلطة 

 العمومية

11 

 مخالفة
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من سلم سالحا إىل شخص ال خربة له فيه، أو ال يتمتع بقواه  - 12
 العقلية.

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

  609ف  د 120إىل  20غ   خمالفة ون وتركه يهيم على وجهه.حظته جمنمن كان حتت مال - 13

ات والناقالت والسيارات من أي نوع كانت أو سائقو العرب - 14
 دواب احلمل الذين خيالفون النظم املفروضة عليهم

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

الركوب  ن أجرى خيوال أو غريها من دواب اجلر أو احلمل أوم - 15
هل بالسكان، وكذلك من خالف النظم آ أو تركها جتري داخل مكان

 املتعلقة باحلمولة أو السرعة أو قيادة السيارة. 

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

بالسيارات العمومية وبعض ن خالف مقتضيات النظم املتعلقة م - 16
 األمور املتعلقة هبا.

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

ا أو أية دابة أخرى من دواب الركوب أو اجلر أو من قاد حصان - 17
 الناقالت بسرعة زائدة وخطرة على اجلمهور.

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

نا مؤذيا أو خطرا أو حرض حيوانا على مهامجة من ترك حيوا - 18
 ا حتت حراسته من تلك املهامجة.الغري أو مل مينع حيوان

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

الحتياطات الضرورية ملنع احلوادث أثناء إقامة بناء امن مل يتخذ  - 19
 أو إصالحه أو هدمه.

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

ب اإلنسان ن ألقى مواد ضارة أو سامة يف سائل يستعمل لشرم - 20
 أو احليوان دون أن يكون عنده قصد اإلضرار بالغري.

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

نة األفران أو املداخن أو املصانع اليت تستخدم فيها من أمهل صيا - 21
 النار، أو أمهل إصالحها أو نظافتها.

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

  609ف  120إىل  20غ من  خمالفة من خالف حظر إطالق احلراقيات يف أماكن معينة. - 22

يج أو الضوضاء أو التجمع املهني أو الليلي الذي مرتكبو الضج - 23
 يقلق راحة السكان.

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

شك ن عرضت عليه أشياء للشراء أو الرهن وهو يعلم بوجود م - 24
 يف مشروعية مصدرها ومل خيطر بذلك فورا الشرطة. 

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

الت اليت يكون فيها الفعل اجلنحة املشار إليها يف يف غري احلا - 25
 ، يرتكب خمالفة صانع األقفال أو أي عامل آخر515الفصل 

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

لشوارع أو املمرات األماكن العمومية أو يف احلقول من ترك يف ا - 26
 أدوات أو أسلحة ميكن استعماهلا من طرف اللصوص أو األشرار. 

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

المخالفات 

المتعلقة 

بالنظام 

  واألمن 

 العام

14 

 مخالفة

 



 
 

 

  

  :45P ***  ***  الطبعة الثانية             ذ. حممد القامسي األستاإعداد وتقديم 

 

   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

 
 

ن عيب أو اتلف، بأية وسيلة كانت طريقا عاما أو اغتصب م - 27
 جزءا منه.

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

إذن من الطريق العام حشائش أو ترابا أو أحجارا  من أخذ بدون - 28
أو أخذ ترابا أو مواد من مكان مملوك للجماعات، ما مل تكن هناك 

 عوائد عامة تسمح بذلك. 

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

إىل  20غرامة من  خمالفة ع عام، وأمهل إضاءته.ن كان مكلفا بإضاءة جزء من شارم - 29
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

ءة مواد وضعها أو حفر أحدثها يف شارع أو ساحة، من أمهل إضا - 30
 خمالفا بذلك القوانني والنظم.

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

لقة بالطرق، ن رفض أو هتاون يف تنفيذ النظم أو القرارات املتعم - 31
أو يف اخلضوع إلنذار أصدرته السلطة اإلدارية بإصالح مبىن آيل 

 للسقوط أو هدمه. 

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

ضع يف الطريق العام قاذورات أو فضالت أو أزباال ومن ألقى أو  - 32
ر أو ماء الغسيل أو أي مادة من شأهنا أن تؤذي بسقوطها أو أن تنش

 روائح ضارة أو كريهة. 

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

يف الشوارع أو األزقة يف األماكن اليت يعهد إىل من أمهل تنظ - 33
 السكان فيها بالقيام بذلك.

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

إىل  20رامة من غ خمالفة ن ألقى، بغري احتياط، قاذورات على شخص.م - 34
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

إىل  20غرامة من  خمالفة ن احترف التكهن والتنبؤ بالغيب أو تفسري األحالم.م - 35
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

وت أو جرح حيوان أو دابة مملوكة للغري، بإحدى ممن تسبب يف  - 36
 املشار إليها. الوسائل

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

نية قسوة على حيوان مستأنس مملوك له أو من ارتكب عال - 37
 معهود إليه برعايته، وكذلك من أساء معاملته بالزيادة يف محولته.

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

 

المخالفات 

المتعلقة 

 باألشخاص

2 

 مخالفات

 
 

المخالفات 

المتعلقة 

 بالحيوانات

2 

 مخالفات

 

المخالفات 

المتعلقة 

بالنظام 

  واألمن 

 العام

7 

 خالفاتم
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إىل  20غرامة من  خمالفة ن قطف مثارا مملوكة للغري، وأكلها يف عني املكان.م - 38
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

و مجع بيد، أو مبشط حمصوال يف املزارع اليت مل من التقط، أ - 39
 جترد هنائيا أو مل تفرغ إفراغا تاما من حمصوهلا.

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

ابة ضالة أو مهملة من دواب اجلر أو احلمل أو دمن عثر على  - 40
 لسلطة احمللية يف ظرف ثالثة أيام.الركوب، ومل خيطر هبا ا

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

موجودة حتت مالحظته، مما أشري إليه يف الفقرة  من قاد دواب - 41
ذورة السالفة، أو مر هبا، أو تركها متر إما يف أراضى الغري، املهيأة أو املب

  ...فعال ومل تفرغ من حمصوهلا وإما يف مغارس 

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

 أرض أو جزء من أرض إما مهيأة للبذر أو مبذورة يفمن دخل ومر  - 42
دون أن يكون  فعال وإما هبا حبوب أو مثار ناضجة أو قريبة النضج،

مالكا هلذه األرض وال منتفعا هبا وال مستأجرا وال مزارعا هلا، وليس له 
 و مرور وليس تابعا وال موكال ألحد هؤالء األشخاص. عليها حق ارتفاق أ

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

ارا أو أجساما صلبة أو قاذورات على مزنل أو مبىن من ألقى أحج - 43
 أو سور لغريه، أو يف حديقة أو مكان مسور.

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

جلهة اإلدارية بأية وسيلة كانت، بدون إذن من ا من وضع، - 44
املختصة، كتابات أو خطط عالمات أو رسوما على منقول أو عقار 

  ...مملوك للدولة أو اجلماعات احمللية

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

ة وسيلة كانت، كتابات أو خطط عالمات أو رسوما من وضع، بأي - 45
ون أن يكون مالكا له وال منتفعا به وال مستأجرا له وال على عقار، د

 ذلك من أحد هؤالء األشخاص. بمأذونا 

إىل  20غرامة من  خمالفة
 درهم 120

 609ف 
 من ق ج

رك يف جماري املياه أو الينابيع مواد أو أشياء أخرى من وضع أو ت - 46
 من شأهنا أن تعطل جرياهنا.

إىل  20غرامة من  خمالفة
 مدره 120

 609ف 
 من ق ج

 

المخالفات 

المتعلقة 

 باألموال
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 مخالفات
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   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

 

 

 ، األشياء اآلتية:من ق ج 89و 44تصادر، ضمن الشروط املقررة يف الفصلني 

  وسائل األداء اليت أعدت لتحل حمل العمالت املتداولة قانونا، املشار إليها يف الفقرة
 .609السابعة من الفصل 

  609األوزان واملقاييس املشار إليها يف الفقرة التاسعة من الفصل. 

  ،املناضد واألدوات، وأجهزة القمار أو اليانصيب، وكذلك أنصبة املقامرين والنقود والسلع
 . 609املشار إليها يف الفقرة العاشرة من الفصل  أو األشياء أو األنصبة موضوع القمار،

  أو املرهونة ضمن الشروط املشار إليها يف الفقرة الرابعة والعشرين من  املشتراتاألشياء
 ، إذا مل يعرف مالكها الشرعي. 609الفصل 

  609املفاتيح، واملخاطيف، املشار إليها يف الفقرة اخلامسة والعشرين من الفصل. 

  األدوات، واألجهزة أو املالبس املستخدمة أو اليت أعدت الستخدامها يف مهنة التكهن أو
 . 609من الفصل  35التنبؤ بالغيب، املشار إليها يف الفقرة 

 ين سبق احلكم عليهم بالعقوبة حبكم غري قابل للطعن من أجل جرمية مماثلة، املخالفون الذ
خالل مدة اثين عشر شهرا السابقة على ارتكاب املخالفة، يعتربون يف حالة العود، طبقا للفصل 

 ، ويعاقبون على النحو اآليت:159

  ن ترفع عقوبة ، جيوز أ608يف حالة العود بالنسبة إىل املخالفات املعاقب عليها يف الفصل
 االعتقال والغرامة إىل الضعف. 

  جيوز أن ترفع عقوبة  609يف حالة العود بالنسبة إىل املخالفات املعاقب عليها يف الفصل
 .الغرامة إىل مائيت درهم، وجيوز أن يضاف إليها عقوبة االعتقال مدة ال تتجاوز ستة أيام

  مواد املخالفات، تطبق بشأهنا منح ظروف التخفيف القضائية، ومفعول تلك الظروف يف
 .151مقتضيات الفصل 

  أن املخالفات الواردة يف القانون اجلنائي ال يتم اعمال  ليهجتدر اإلشارة إمما
لتطبيق لتلك الواردة يف قانون طى السبق يف ا، كون املشرع أعالكثري منها مقتضيات

 .42-10رقم  قضاء القرب

  املخالفاتأحكام مشتركة بني مجيع 
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جداول لبعض اجلرائم ذات الصور املتعددة املقرونة 
 بالظروف املشدد وغريها
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 *أهم املصطلحات الواردة يف القانون اجلنائي وتعريفها التشريعي: رابعال ور*احمل

األول ملناقشة  بحثإىل مطلبني، نتطرق يف امل وراحمل اسوف نقسم تفاصيل هذ
 ، على أنتعريفهاو أهم املصطلحات اجلنائية الواردة يف القانون اجلنائي القسم العام

الثاني ألهم املصطلحات اجلنائية وتعريفها الواردة يف القانون  بحثنتطرق يف امل
 اجلنائي القسم اخلاص.

 عام.األول: أهم املصطلحات اجلنائية الواردة يف القانون اجلنائي القسم ال بحثامل
 

 تي يعرف بأنه جمموعة من القواعد القانونية ال : املقصود بالتشريع اجلنائي
أفعال اإلنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما حتدثه من اضطراب اجتماعي، حتدد 

 (.1)الفصل  ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابري وقائية

 للمحكوم احملكمة فيها حتدد  تلك العقوبة التيهي  : اإلقامة اإلجباريةاملقصود ب
د عنها بدون رخصة طوال االبتعا لهمكانا لإلقامة أو دائرة حمدودة ال جيوز عليه 

 املدة التي حيددها احلكم حبيث ال تقل عن مخس سنوات مىت كانت عقوبة أصلية
 (.25)الفصل 

  إلزام احملكوم عليه بأن يؤدي  هي عقوبة يهدف منها املشرع :الغرامةما هي
 ملكةلفائدة اخلزينة العامة مبلغا معينا من النقود، بالعملة املتداولة قانونا يف امل

 (35 لفصل)ا

 هو منعه من مواصلة النشاط االجتماعي،  : ل الشخص املعنويما املقصود حب
ولو حتت اسم آخر وبإشراف مديرين أو مسريين أو متصرفني آخرين ويرتتب عنه 

 (.47)الفصل  تصفية أمالك الشخص املعنوي
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 هو إطالق سراح احملكوم عليه قبل  : اإلفراج املقيد بشروطماذا يقصد املشرع ب
وان نظرا حلسن سريته داخل السجن، على أن يظل مستقيم السرية يف املستقبل، األ

أما إذا ثبت عليه سوء السلوك، أو إذا أخل بالشروط التي حددها القرار باإلفراج 
 (.59 )الفصل املقيد، فإنه يعاد إىل السجن لتتميم ما تبقى من عقوبته

 :انقضاء العقوبة إىل  ذي يؤديال سببليس املقصود به ذلك ال ما هو رد االعتبار
ار فيما خيص املستقبل فقط، آث هذه العقوبة أو اإلعفاء منها أو إيقافها، وإمنا ميحو

احلكم الزجري وحاالت فقدان األهلية املرتتبة عن هذا احلكم، وذلك وفق مقتضيات 
 (.60)الفصل  من املسطرة اجلنائية 747إىل  730الفصول 

 أي –لإلجرام  العائديناجملرمني اإلقصاء هو إيداع  : ما املقصود بعقوبة االقصاء
 65الذين تتوفر فيهم الشروط املبينة يف الفصلني و -الذي حتقق فيهم عنصر العود

)الفصل  ، داخل مؤسسة للشغل ذات نظام مالئم لتقويم االحنراف االجتماعي66و
63.) 

 حملكوم عليه من منع ا تعرف هذه األخرية بأنها: املنع من اإلقامةما املقصود ب
أن حيل بأماكن معينة، وملدة حمددة إذا اعتربت احملكمة، نظرا لطبيعة الفعل 
املرتكب أو لشخصية فاعله أو لظروف أخرى أن إقامة احملكوم عليه باألماكن املشار 

 (.71)الفصل  النظام العام أو على أمن األشخاصإليها يكون خطرا على 

 هو أن يوضع شخص : الج األمراض العقليةماذا نعين باإليداع يف مؤسسة لع
يف مؤسسة خمتصة، مبقتضى قرار من حمكمة املوضوع إذا كان متهما بارتكاب 
جناية أو جنحة أو باملساهمة أو املشاركة فيها، ولكنه، كان وقت ارتكاب الفعل، يف 
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حالة خلل عقلي ثبت بناء على خربة طبية، واستوجب التصريح بانعدام 
 (.75)الفصل  وإعفاءه من العقوبة التي قد يستحقها وفق القانون مسؤوليته مطلقا

 هو إلزام احلكم للمحكوم عليه من أجل  : ما املقصود بالوضع يف مؤسسة فالحية
جناية أو من أجل أية جنحة عقابها احلبس قانونا بأن يقيم يف مركز خمتص يكلف 

على البطالة أو تبني فيه بأشغال فالحية وذلك إذا ظهر أن إجرامه مرتبط بتعوده 
 (.83)الفصل  أنه يتعيش عادة من أعمال غري مشروعة

 عة هو إعادة األشياء أو املبالغ أو األمت : ما املقصود بالرد يف القانون اجلنائي
 (.106)الفصل ومالكيها  املنقولة املوضوعة حتت يد العدالة إىل أصحاب احلق فيها

 هي فعل أو امتناع خمالف : يما هي اجلرمية حسب منطوق القانون اجلنائ
للقانون اجلنائي ومعاقب عليه مبقتضاه، وتتنوع صور اجلرائم بني اجلنايات واجلنح 

 (.110واملخالفات )الفصل سواء كانت تأديبية أو ضبطية 

 قام شرع يف تنفيذها أو اجلاني وب أبدهي تلك اجلرمية التي : ما هي احملاولة
لكنه توقف عن إمتام خمططه إىل ارتكابها، أعمال ال لبس فيها، تهدف مباشرة ب

 (.114ته )الفصل لظروف خارجة عن إراد اإلجرامي

 شخص جرائم متعددة  فيها رتكبالتي يالة هو احل : ما املقصود بتعدد اجلرائم
)الفصل  يف آن واحد أو يف أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غري قابل للطعن

119.) 

 حتديد و رتقدييف للقاضي هو تلك السلطة املخولة  : بما املقصود بتفريد العقا
، يف نطاق احلدين األدنى واألقصى املقررين يف القانون املعاقب صيصهاالعقوبة وخت
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، مراعيا يف ذلك خطورة اجلرمية من ناحية، وشخصية اجملرم املرتكبة على اجلرمية
 (.141)الفصل  من ناحية أخرى

 حاالت حمددة يف القانون على سبيل احلصر، هي  : ما املقصود باألعذار القانونية
يرتتب عليها، مع ثبوت اجلرمية وقيام املسؤولية، أن يتمتع اجملرم إما بعدم 

 العقوبة، إذا كانت أعذارا خمفضة العقاب، إذا كانت أعذارا معفية، وإما بتخفيض
 (.143)الفصل 

 اصاجلنائي القسم اخل الثاين: أهم املصطلحات اجلنائية الواردة يف القانون املبحث
 

 التصميم على العمل، مىت كان متفقا عليه ومقررا بني  هي : ما هي املؤامرة

، ومن أمثلتها التآمر على املساس حبياة امللك أو أحد أعضاء أسرته شخصني أو أكثر

 (.175الفصل )

 إذا كانت هلا عالقة  نكون أمام جرمية إرهابية : ما املقصود جبرمية اإلرهاب

شروع فردي أو مجاعي يهدف إىل املس اخلطري بالنظام العام بواسطة عمدا مب

 (.1-218)الفصل  التخويف أو الرتهيب أو العنف

 ايعد موظفا عمومي : ما هو املوظف العمومي حسب منظور القانون اجلنائي 

كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، يف حدود معينة مبباشرة وظيفة أو مهمة 

و بدون أجر ويساهم بذلك يف خدمة الدولة، أو املصاحل العمومية ولو مؤقتة بأجر أ

 (.224)الفصل  أو اهليئات البلدية، أو املؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام
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 كل فعل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد جسدي أو  : ما املقصود جبرمية التعذيب

أو يسكت عنه، يف  نفسي يرتكبه عمدا موظف عمومي أو حيرض عليه أو يوافق عليه

حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على اإلدالء مبعلومات أو بيانات 

أو اعرتاف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه هو أو شخص 

آخر، أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على 

ية  يعترب تعذيبا األمل أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونوال التمييز أيا كان نوعه.

 (.1-231هلا )الفصل أو املرتتب عنها أو املالزم 

 بني عدة موظفني عموميني حصل  هو كل اتفاق : ماذا نعين بتواطؤ املوظفني

أعمال خمالفة للقانون، إما بواسطة القيام بعلى  يتولون قدرا من السلطة العامة

هيئات تتوىل قدرا من السلطة العامة، وإما بواسطة رسل طريق  هم أو عناجتماع

 (.233)الفصل  أو مراسالت

 أو موظف  يقاضال هي احلالة التي يقدم فيها : ما املقصود بإنكار العدالة

ع من الفصل بني اخلصوم ألي سبب امتنعلى االعمومي، له اختصاصات قضائية، 

مم على االمتناع، بعد الطلب كان، ولو تعلل بسكوت القانون أو غموضه، وص

 (.240)الفصل  رغم األمر الصادر إليه من رؤسائهالقانوني الذي قدم إليه و
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 وهو احلالة التي يقوم فيها  : ما هي جرمية الغدر يف منظور القانون اجلنائي

أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غري  يطلب أو تلقبأو موظف عمومي  يقاضال

م املستحق، سواء لإلدارة العامة أو األفراد الذين حيصل حلسابهمستحق أو أنه يتجاوز 

 (.243)الفصل  أو لنفسه خاصة

 أو فيها املوظف العمومي طلب ي هي احلالة التي : ما املقصود جبرمية الرشوة

: تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجليطلب أو يقبل عرضا أو وعدا أو ي

بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا مركزا القيام بعمل من أعمال وظيفته 

 نيابيا أو االمتناع عن هذا العمل، سواء كان عمال مشروعا أو غري مشروع، طاملا أنه

غري مشروط بأجر. وكذلك القيام أو االمتناع عن أي عمل ولو أنه خارج عن 

قام  ، أواختصاصاته الشخصية إال أن وظيفته سهلته أو كان من املمكن أن تسهله

إصدار قرار أو إبداء رأي ملصلحة شخص أو ضده، وذلك بصفته حكما أو خبريا عينته ب

 (.248)الفصل  ...اخلالسلطة اإلدارية أو القضائية أو اختاره األطراف

 من طلب أو قبل عرضا أو يعد استغالال للنفوذ  : ما املقصود باستغالل النفوذ

ائدة أخرى، من أجل متكني شخص أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية ف

حماولة متكينه، من احلصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز 

أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى متنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع 



 
 

 

  

  :59P ***  ***  الطبعة الثانية             ذ. حممد القامسي األستاإعداد وتقديم 

 

   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة حتت 

ها، وبصفة عامة احلصول على قرار لصاحله من تلك السلطة أو اإلدارة، مستغال إشراف

 (.250...اخل )الفصل بذلك نفوذه احلقيقي أو املفرتض

 يعترب من قبيل  : املقصود باليانصيب حسب منطوق القانون اجلنائي

اليانصيب مجيع العمليات املعروضة على اجلمهور، مهما كانت تسميتها، مىت 

 (.284)الفصل  إىل خلق أمل يف احلصول على ربح بواسطة إجراء قرعة كانت تهدف

 كل عصابة أو اتفاق، مهما تكن مدته أو هي : املقصود بالعصابات اإلجرامية

عدد املساهمني فيه، أنشئ أو وجد للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد األشخاص أو 

لتصميم على العدوان باتفاق األموال، يكون جناية العصابة اإلجرامية مبجرد ثبوت ا

 (.293)الفصل  مشرتك

 هي احلالة التي يقوم فيها شخص  : املقصود بالتحريض على ارتكاب اجلرائم

شخصا أو عدة أشخاص مباشرة على ارتكاب جناية أو جنحة  أو عدة أشخاص بدفع

، وذلك بواسطة اخلطب أو الصياح أو سواء كان هلذا التحريض مفعول أم مل يكن له

ديدات املفوه بها يف األماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة امللصقات الته

املعروضة على أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة حتقق شرط العلنية مبا فيها 

 (.1-299اخل )الفصل ...الوسائل اإللكرتونية والورقية والسمعية البصرية
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   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

 سطة العنف أو اإليذاء كل هجوم أو مقاومة، بواهو  : ما املقصود جبرمية العصيان

ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمني بتنفيذ األوامر أو القرارات الصادرة 

أو  من تلك السلطة أو القائمني بتنفيذ القوانني أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته

 (.300)الفصل  األوامر القضائية

 د سالحا يف تطبيق هذا يع : ما املقصود بالسالح حسب منطوق القانون اجلنائي

القانون، مجيع األسلحة النارية واملتفجرات ومجيع األجهزة واألدوات أو األشياء 

 (.303)الفصل  الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو اخلانقة

 أعمال  هو كل عمل من : املقصود بالعنف املرتكب أثناء التظاهرات الرياضية

ثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أاملرتكب من قبل شخص أو عدة أشخاص عنف ال

ة أو مبناسبتها أو أثناء بث هذه املباريات أو التظاهرات يف أماكن عمومية أو مبناسب

 (.1-308)الفصل  هذا البث

 معتقال أو  وهي احلالة التي يكون فيها الشخص : املقصود جبرمية العروب

أو  يفرو جنحة ثم مقبوضا عليه قانونا مبقتضى حكم أو أمر قضائي من أجل جناية أ

ل من املكان املخصص لالعتقال بأمر السلطة املختصة أو من مكان الشغ أو حياول الفرار

 (.309)الفصل  أو أثناء نقله
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   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

 مكن أو ساعد على هروب أحد هو كل شخص  : املقصود بالتواطؤ على اهلروب

أو  املسجونني أو حاول ذلك، ولو بغري علم السجني، بل ولو مل يقع اهلروب فعال

 (.312)الفصل  حماولته من طرف السجني

 كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه هو كل شخص : ما املقصود باملتسول

احلصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول يف أي 

 (.326)الفصل  مكان كان

  وال وسائل ليس له حمل إقامة معروف  هو كل شخص : ما املقصود باملتشرد

للتعيش وال يزاول عادة أية حرفة أو مهنة، رغم قدرته على العمل، إذا مل يثبت أنه 

 (.329)الفصل  طلب عمال ومل جيده أو إذا ثبت أنه عرض عليه عمل بأجر فرفضه

 هو تغيري احلقيقة فيها بسوء نية، تغيريا من شأنه أن : املقصود بتزوير األوراق 

)الفصل  بإحدى الوسائل املنصوص عليها يف القانون يسبب ضررا مىت وقع يف حمرر

351.) 

 هي تغيري احلقيقة عمدا، تغيريا من شأنه تضليل  : املقصود بشهادة الزور

العدالة لصاحل أحد اخلصوم أو ضده، إذا أدىل بها شاهد، بعد حلف اليمني، يف قضية 

 (.368)الفصل  جنائية أو مدنية أو إدارية، مىت أصبحت أقواله نهائية
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   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

 ويعني ازهاق روح الضحية إما بإرادة اجملرم أو خبطإ منه،  : ما املقصود بالقتل

وقد بني املشرع خمتلف جرائم القتل وبني عقوباتها، كما بني الظروف املشددة 

 للعقاب واملخففة له كذلك.

 هو العزم املصمم عليه، قبل وقوع اجلرمية، على  : سبق اإلصرارما املقصود ب

ص معني أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف، حىت ولو كان هذا االعتداء على شخ

 (.394)الفصل  أو شرط العزم معلقا على ظرف

 هو الرتبص فرتة طويلة أو قصرية يف مكان واحد أو أمكنة  : الترصدماذا نعين ب

 (.395)الفصل  خص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضدهخمتلفة بش

 تكون متييزا كل تفرقة  : ن اجلنائيما املقصود بالتمييز حسب منطوق القانو

بني األشخاص الطبيعيني بسبب األصل الوطني أو األصل االجتماعي أو اللون أو 

اجلنس أو الوضعية العائلية أو احلالة الصحية أو اإلعاقة أو الرأي السياسي أو االنتماء 

مة أو النقابي أو بسبب االنتماء أو عدم االنتماء احلقيقي أو املفرتض لعرق أو أل

تكون أيضا متييزا كل تفرقة بني األشخاص املعنوية بسبب و .لساللة أو لدين معني

أصل أعضائها أو بعض أعضائها أو جنسهم أو وضعيتهم العائلية أو حالتهم الصحية 

أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية أو أنشطتهم النقابية أو بسبب انتمائهم أو عدم 

 (.1-431)الفصل  ق أو ألمة أو لساللة أو لدينعرانتمائهم احلقيقي أو املفرتض ل
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   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

 يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إىل شخص أو هيئة، إذا  : ما املقصود بالقذف

)الفصل  كانت هذه الواقعة متس شرف أو اعتبار الشخص أو اهليئة التي نسبت إليها

442.) 

 تتضمن نسبة كل تعبري شائن أو عبارة حتقري أو قدح ال هو  : ما املقصود بالسب

 (.443)الفصل  أي واقعة معينة

 يقصد باالجتار بالبشر جتنيد شخص أو استدراجه أو : ما املقصود باالجتار بالبشر 

ة أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة يف ذلك، بواسطة التهديد بالقو

و يال أو اخلداع، أباستعماهلا أو باستعمال خمتلف أشكال القسر أو االختطاف أو االحت

إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغالل حالة الضعف أو احلاجة أو 

اهلشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصوص على موافقة 

 (.1-448شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل )الفصل 

 بيت األسرة دون موجب ل الزوجني رك أحدت هي : ما املقصود بإمهال األسرة

قاهر ملدة تزيد على شهرين ومتلص من كل أو بعض واجباته املعنوية واملادية 

وال ينقطع أجل الشهرين إال  الناشئة عن الوالية األبوية أو الوصاية أو احلضانة،

بالرجوع إىل بيت األسرة رجوعا ينم عن إرادة استئناف احلياة العائلية بصورة 

 (.479)الفصل  ائيةنه
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   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

 املتعمد أو بالبذاءة يف  يالعريقصد به : املقصود باإلخالل العلين باحلياء

ويعترب اإلخالل علنيا مىت كان الفعل الذي كونه قد ارتكب ، اإلشارات أو األفعال

مبحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو مبحضر قاصر دون الثامنة عشرة من 

 (.483)الفصل  إليه أنظار العموم مكان قد تتطلععمره، أو يف 

 مواقعة رجل المرأة هو  : ما املقصود باالغتصاب يف مدلول القانون اجلنائي

واملواقعة تتم بإيالج جهازه التناسلي يف جهازها التناسلي، وغري ذلك  بدون رضاها،

 (.486الفصل يعد هتكا للعرض )

 وامرأة ال تربط  كل عالقة جنسية بني رجلهي  : ما املقصود جبرمية الفساد

 (.490كما حددتها مقتضيات مدونة األسرة )الفصل  بينهما عالقة الزوجية

 ضد الغري  هو احلالة التي يستغل فيه الشخص : ما املقصود بالتحرش اجلنسي

 أوامر أو تهديدات أو وسائل لإلكراه أو أية وسيلة أخرى مستغال السلطة التي ختوهلا

 (.1-503)الفصل  سيةله مهامه، ألغراض ذات طبيعة جن

 هي احلالة التي يعمد فيها اجملرم إىل  : ما هي السرقة حسب املنظور اجلنائي

االختالس العمدي ملال مملوك للغري، وقد حدد املشرع صورها وحاالتها وظروف 

 (.505تشديدها وختفيفها )الفصل 
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   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

 كل مبىن أو بيت أو مسكن أو : ما هو املزنل املسكون حسب القانون اجلنائي 

خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، سواء كان مسكونا فعال أو معدا للسكىن، وكذلك 

مجيع ملحقاته، كالساحات وحظائر الدواجن واخلزين واإلصطبل أو أي بناية داخلة يف 

نطاقه مهما كان استعماهلا، حىت ولو كان هلا سياج خاص بها داخل السياج أو احلائط 

 (.512)الفصل  العام

  التغلب أو حماولة التغلب على : بالكسر يف منظور القانون اجلنائيما املقصود

أي وسيلة من وسائل اإلغالق سواء بالتحطيم أو اإلتالف أو بأية طريقة أخرى متكن 

الشخص من الدخول إىل مكان مغلق، أو من أخذ شيء موضوع يف مكان مقفل أو 

 (.513)الفصل  أثاث أو وعاء مغلق

 يعد تسلقا الدخول إىل منزل أو مبىن : ون اجلنائيما هو التسلق حسب القان

 أو ساحة أو حظرية أو أية بناية أو حديقة أو بستان أو مكان مسور، وذلك بطريق تسور

 (.514)الفصل  احلوائط أو األبواب أو السقوف أو احلواجز األخرى

 ملغرية أو ا املخاطيف أو املفاتيح املقلدة أو الزائفة أو: ما املقصود باملفاتيح املزورة

حا ويعد كذلك مفتا، التي مل يعدها املالك أو احلائز لفتح األماكن التي فتحها السارق

 (.515)الفصل  مزورا املفتاح احلقيقي الذي احتفظ به السارق بغري حق



 
 

 

  

  :66P ***  ***  الطبعة الثانية             ذ. حممد القامسي األستاإعداد وتقديم 

 

   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

 الطرق واملسالك واملمرات هي : ما هو الطريق العمومي حسب القانون اجلنائي

ر، املوجود خارج حدود العمران والتي أو أي مكان خمصص الستعمال اجلمهو

 يستطيع كل فرد أن يتجول فيها ليال أو نهارا دون معارضة قانونية من أي كان

 (.516)الفصل 

 استعمل االحتيال ليوقع شخصا يف الغلط : ما هو النصب يف القانون اجلنائي

ويدفعه  بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغالل ماكر خلطأ وقع فيه غريه

بذلك إىل أعمال متس مصاحله أو مصاحل الغري املالية بقصد احلصول على منفعة 

 (.540)الفصل  مالية له أو لشخص آخر

 د بسوء نيةيبدتس أو اختالهي : ما هي خيانة األمانة يف القانون اجلنائي 

تتضمن أو تنشئ  ات أو وصوالت أو أوراقامتعة أو نقود أو بضائع أو سنداجلاني أل

لتزاما أو ابراء كانت سلمت إليه على أن يردها، أو سلمت إليه الستعماهلا أو ا

 (. 547)الفصل  اضرارا باملالك أو واضع اليد أو احلائزوذلك استخدامها لغرض معني، 

 التاجر املتوقف عن الدفع الذي يرتكب، إهماال نعني به : ما املقصود بالتفالس

)الفصل  والتي من شأنها اإلضرار حبقوق دائنيه أو عمدا، أحد األعمال املعاقب عليها

556.) 
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   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

 انتزع هو إقدام اجلاني على حرمان و: ماذا نعين بانتزاع عقار من حيازة الغري

 ، وقد يقعخلسة أو باستعمال التدليس مالكه أو حائزه الشرعيعقار من حيازة 

 بواسطة أشخاص نتزاع ليال أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أواال

)الفصل  ...اخلمتعددين أو كان اجلاني أو أحد اجلناة حيمل سالحا ظاهرا أو خمبأ

570.) 

 يقصد به استثمار األموال املتحصل عليها  : ما املقصود بغسل األموال وتبييضها

مشبوهة يف أعمال شرعية ومشاريع جتارية قصد امنائها واكسابها مية من أفعال إجرا

 (.يليه وما 1-574ع العلم أن مصدرها غري مشروع )الفصل الطابع الشرعي م

 هو اقدام اجلاني على  : ما املقصود بالتقليد حسب مضمون القانون اجلنائي

، بأية وسيلة كانت، مؤلفا أدبيا، منتهكا بذلك حقوق املؤلف يداعإأو عرض أو  انتاج

 (.576)الفصل  التي حيميها وينظمها القانون
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   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

 

 

 

 

 

 

 د هلل وتوفيقهانتهى حبم
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   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

 :صدر عن نفس السلسلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 https://drive.google.com/open?id=1wJ9NMOPiDjUcV05

                                                       NeWcFZpQplpM6dU1k 

 

 ميكن حتميل مجيع األعداد يف الرابط التايل

https://drive.google.com/open?id=1wJ9NMOPiDjUcV05NeWcFZpQplpM6dU1k
https://drive.google.com/open?id=1wJ9NMOPiDjUcV05NeWcFZpQplpM6dU1k
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   اص والعام املغربياجلنائي اخلقانون يف ال يدليل

 

 
 

  

 ميـحمد القاسـذ. م
 كاتب وباحث في القانون الخاص 

 رئيس مجلة الباحث ومدير سلسلة الأبحاث 
 عضو مساهم بمركز مسارات في الأبحاث وللدراسات القانونية 
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 احة واالبــــوأسباب التربير  قيامها انـــتعريف اجلرمية وأرك                                        املساهمة واملشاركة     ظرة موجزة حول احملاولة وـن                                        

 وتدرجها يف حـــــــــاالت االقرتان التشديدو ظروف التخفيف  قيامها ونقصانها وانتفائها    - املسؤولية اجلنائية                                      

 اـــــــــــهلتشريعي لــــا تقسيمالالعقوبات املقررة قانونا و  ه    ــيف باقي التدابري الوقائية التي ميكن احلكم ب                           

 من عقوبات شــخصية ومــــالية حيكم به القضاء  يف باقي ما  يــــمصطلحات ومفاهيم يف ضوء القانون اجلنائ 
 

  في زرع بذور العلم والبحث واألخالق في نفسي وأخص بالذكر والدي الكريمين وأساتذتي األفاضل من كان لهم الفضللإهداء 


