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نص2ص)عام5

و2ن25)))2))  (8( ذ255  حي)  قعدة) (8 في) 257.)).))صادر) رقم) مرس2م)

بتحدود)ك5ف5ات) إلشهاد)على)صح5) إلمضاء)من)قبل) و ماعات)

ل ملقاطعات.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصلين 90 و 92 منه ؛

وبعد االطالع على القانون التنظيمي رقم 065.13 املتعلق بتنظيم 

وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها الصادر بتنفيذه 

 1436 األولى  جمادى  من   28 بتاريخ  رقم 1.15.33  الشريف  الظهير 

)19 مارس 2015( ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

 1436 20 من رمضان  بتاريخ  الظهير الشريف رقم 1.15.85  بتنفيذه 

)7 يوليو 2015(، وال سيما املادتين 102 و 237 منه ؛

واإلجراءات  املساطر  بتبسيط  املتعلق  رقم 55.19  القانون  وعلى 

بتاريخ  رقم 1.20.06  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  اإلدارية 

11 من رجب 1441 )6 مارس 2020( ؛

وعلى مقرر الغرفة الدستورية عدد 16 بتاريخ 17 من شعبان 1399 

)12 يوليو 1979( ؛

من   18 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة  وبعد 

شوال 1443 )19 ماي 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يتم اإلشهاد على صحة اإلمضاء من قبل الجماعات واملقاطعات، 

وفق الكيفيات املحددة في هذا املرسوم.

املادة 2

يراد بالشخص املكلف باإلشهاد على صحة اإلمضاء، في مدلول هذا 

املرسوم، الشخص الذي يتولى إنجاز هذه العملية من بين األشخاص 

املشار إليهم في املادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بالنسبة 

للجماعات وفي املادة 237 منه بالنسبة للمقاطعات.

املادة 3

تتم عملية اإلشهاد على صحة اإلمضاء، بمقر الجماعة أو املقاطعة 

اإلمضاء  صحة  على  باإلشهاد  املكلف  الشخص  قبل  من  املعنية، 

كما يلي :

- وضع طابع اإلشهاد على صحة اإلمضاء على الوثيقة ؛

الشخ�سي  االسم  في  املتمثلة  الالزمة  البيانات  الطابع  تضمين   -

للتعريف  الوطنية  بطاقته  ورقم  اإلشهاد،  لطالب  والعائلي 

اإللكترونية والرقم الترتيبي السنوي للوثيقة ؛

- تذييل هذا الطابع بإمضاء الشخص املكلف باإلشهاد على صحة 

إليها  ينتمي  التي  أو املقاطعة  والجماعة  وصفته  واسمه  اإلمضاء 

وتاريخ اإلشهاد.

املادة 4

ال تتم عملية اإلشهاد على صحة اإلمضاء إال بعد القيام بما يلي :

إمضاء  صحة  على  اإلشهاد  املراد  الوثيقة  مضمون  على  االطالع   -

بمقتضيات  للتأكد من كونها غير مشمولة  طالب اإلشهاد عليها، 

املادة 9 أدناه ؛

الوثيقة  إمضائه، على  صحة  اإلشهاد على  طالب  إمضاء  معاينة   -

7 أدناه، بشكل شخ�سي  وفي نظيري السجل املشار إليه في املادة 

بطاقته  بواسطة  الشخصية  هويته  من  التأكد  بعد  ومباشر، 

الوطنية للتعريف اإللكترونية أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

إليه  املشار  إمضائه  صحة  على  اإلشهاد  طالب  إمضاء  معاينة  تتم 

الجماعة  بمقر  إلمضائه  إيداع  أول  عند  واحدة  مرة  بعده  املادة 5  في 

أواملقاطعة.

املادة 5

يمكن لكل شخص يلجأ لطلب اإلشهاد على صحة إمضائه بصفة 

متكررة، إيداع توقيعه لدى الجماعات أو املقاطعات في بطاقة خاصة 

يخصص لها معرف رقمي يتم اإلدالء به كلما أراد اإلشهاد على صحة 

إمضائه، دون الحاجة لحضوره بصفة شخصية.

املادة 6

إذا كان الشخص الذي يطلب اإلشهاد على صحة إمضائه كفيفا، 

إلى جانب الشخص  فإن هذا اإلشهاد يتم بحضور شاهدين يوقعان، 

املكلف باإلشهاد على صحة اإلمضاء، على الوثيقة املراد اإلشهاد على 

وكذا  عليه،  مضمونها  تالوة  بعد  عليها،  اإلشهاد  طالب  إمضاء  صحة 

بالسجل املشار إليه في املادة 7 بعده.
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املادة 7

يمسك الشخص املكلف باإلشهاد على صحة اإلمضاء، في نظيرين، 

سجال يدرج فيه الرقم الترتيبي السنوي للوثيقة وموضوعها والبيانات 

الشخصية لطالب اإلشهاد على صحة إمضائه وتوقيعه واسم الشخص 

املكلف باإلشهاد وصفته وتوقيعه وكذا تاريخ العملية.

يحتفظ بنظيري السجل بالجماعة أو املقاطعة املعنية.

املادة 8

يعتبر صاحب الوثيقة التي يتم اإلشهاد على صحة إمضائه عليها، 

اإلشهاد  عن  وال يترتب  مضمونها.  عن  غيره  دون  الوحيد  املسؤول 

صحة  بشأن  أو املقاطعة  الجماعة  عاتق  على  مسؤولية  أي  املذكور 

املعلومات واملعطيات التي تتضمنها هذه الوثيقة.

املادة 9

املراد  الوثيقة  كانت  إذا  اإلمضاء،  صحة  على  اإلشهاد  ال يتم 

اإلشهاد على صحة إمضائها تخالف األخالق الحميدة أو النظام العام 

أو تتضمن سبا أو قذفا.

املادة 10

يحدد نموذج طابع اإلشهاد على صحة اإلمضاء املنصوص عليه في 

أعاله  املادة 7  في  عليه  املنصوص  السجل  نموذج  أعاله وكذا  املادة 3 

بقرار لوزير الداخلية.

املادة 11

إليه أعاله رقم 55.19  املشار  القانون  25 من  املادة  طبقا ألحكام 

املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية، يتم، بصفة تدريجية، 

اعتماد طرق املعالجة والتدبير اإللكترونيين لعملية اإلشهاد على صحة 

اإلمضاء، مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

بها العمل، ال سيما منها تلك املتعلقة بحماية األشخاص الذاتيين تجاه 

معالجة املعطيات ذات الطابع الشخ�سي.

املادة 7  في  عليه  املنصوص  السجل  مسك  الحالة،  هذه  في  يتم، 

أعاله بطريقة إلكترونية.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه املادة بقرار لوزير الداخلية.

املادة 12

 1333 رمضان  من   12 في  الصادر  الشريف  الظهير  أحكام  تنسخ 

تغييره،  تم  كما  اإلمضاءات  صحة  بإثبات  املتعلق   )1915 )25 يوليو 

املخالفة ملقتضيات هذا املرسوم.

املادة 13

ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 ذي القعدة 1443 )8 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة

املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : غيتة مزور.

مرس2م)رقم)258.)).))صادر)في)8)حي)  قعدة)ذ255 )8)و2ن25)))2)) 

بتحدود)ك5ف5ات) إلشهاد)على)مطابق5)نسخ)  2ثائق)ألص2 ها

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصلين 90 و 92 منه ؛

وبعد االطالع على القانون التنظيمي رقم 065.13 املتعلق بتنظيم 

وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها الصادر بتنفيذه 

 1436 األولى  جمادى  من   28 بتاريخ  رقم 1.15.33  الشريف  الظهير 

)19 مارس 2015( ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

 1436 20 من رمضان  بتاريخ  الظهير الشريف رقم 1.15.85  بتنفيذه 

)7 يوليو 2015(، وال سيما املادتين 102 و 237 منه ؛

واإلجراءات  املساطر  بتبسيط  املتعلق  رقم 55.19  القانون  وعلى 

بتاريخ  رقم 1.20.06  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  اإلدارية 

11 من رجب 1441 )6 مارس 2020(، وال سيما املادة 7 منه ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 18 من شوال 1443 

)19 ماي 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يتم اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق ألصولها من قبل الجماعات 

واملقاطعات، واإلدارة بمدلولها الوارد في املادة 2 بعده، وفق الكيفيات 

املحددة في هذا املرسوم.


