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نـصـوص عـامــة

ظهير شريف رقم 1.06.140 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)
بـتـنـفــيـذ الـقـانـون رقم 26.05 بـتـتـمــيم الـقـانـون رقم 16.98 ا*ـتـعـلق

بالتبرع باألعضاء واألنسجة البشرية وأخذها وزرعها.

ــــــــــــــــــ

احلمد للّه وحده ¬

الطابع الشريف ـ بداخله :

(محمد بن احلسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا¬ أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصل5 26 و 58 منه¬ 

أصدرنا أمرنا الشريف 0ا يلي :

ينـفذ ويـنشـر باجلـريدة الـرسمـية¬ عـقب ظهـيرنـا الشـريف هذا¬ الـقانون
رقم  26.05 بتـتمـيم القـانون رقم 16.98 ا*تـعـلق بالـتبـرع بـاألعضـاء واألنسـجة

البشرية وأخذها وزرعها¬ كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس ا*ستشارين.

وحرر 0راكش في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006).

وقعه بالعطف :

الوزير األول¬ 

اإلمضاء : إدريس جطو.

*
*   *

قانون رقم 26.05

بتتميم القانون رقم 16.98 ا*تعلق بالتبرع باألعضاء

واألنسجة البشرية وأخذها وزرعها

ـــــــــــــــ

مادة فريدة

تتـمم كـما يـلي ا*ادة 10 من القـانون رقم 16.98 ا*تـعـلق بالـتـبرع بـاألعـضاء
واألنسجة البـشرية وأخذها وزرعـها الصادر األمر بتـنفيذه بالـظهير الشريف
رقم 1.99.208 بتاريخ 13 من جمادى األولى 1420 (25 أغسطس 1999) :

«ا*ادة 10. ـ يجب أن يـعبـر ا*تـبرع عـلى موافـقته عـلى أخذ عـضو منه
«أمـام رئـيس احملـكـمـة االبـتـدائـيـة الـتـابع لـهـا مـقـر إقـامـة ا*ـتـبـرع أو أمام
«رئـيس احملكـمة االبـتدائـية الـتـابع لهـا ا*سـتشـفى الـعمـومي ا*عـتمـد الذي
«ستـتم فيه عمـلية األخـذ والزرع¬ أو أمام قـاض من احملكـمة ا*عـنية يـعينه

«الرئيس خصيصا لذلك الغرض...................................»

(الباقي بدون تغيير.)

يــر شـــريف رقم 1.06.168 صــادر في 30 من شــوال 1427 هـــ ظــ
(22 نوفـمـبر 2006) بتـنفـيـذ القـانون رقم 28.05 القـاضي بـتتـميم
الظهـير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع األول 1383

(5 أغسطس 1963) بإحداث ا*كتب الوطني للكهرباء.
ــــــــــــــــــ

احلمد للّه وحده ¬
الطابع الشريف ـ بداخله :

(محمد بن احلسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا¬ أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور والسيما الفصل5 26 و 58 منه ¬
أصدرنا أمرنا الشريف 0ا يلي :

ينـفذ وينـشر باجلـريدة الرسـمية¬ عـقب ظهـيرنا الـشريف هذا¬ الـقانون
رقم 28.05 الـقـاضي بـتـتـمـيم الـظـهـير الـشـريف رقم 1.63.226 الـصادر
في 14 من ربـــيع األول 1383 (5 أغــســـطس 1963) بـــإحـــداث ا*ــكـــتب

الوطني للكهرباء¬ كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس ا*ستشارين.

وحرر 0راكش في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006).
وقعه بالعطف :

الوزير األول¬

اإلمضاء : إدريس جطو.

*
*   *

قانون رقم 28.05
يقضي بتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.226

الصادر في 14 من ربيع األول 1383 (5 أغسطس 1963)

بإحداث ا*كتب الوطني للكهرباء

ــــــــــــــــ
مادة فريدة

تتمم علـى النحو الـتالي أحكام الـفصل5 2 و 12 من الظهـير الشريف
رقم 1.63.226 الصـادر في 14 من ربيع األول 1383 (5 أغسـطس 1963)

بإحداث ا*كتب الوطني للكهرباء¬ كما وقع تغييره وتتميمه :
«الفصل 2. ـ تناط با*كتب الوطني للكهرباء ا*هام التالية :

«1 ـ .........................................................................

«2 ـ .........................................................................

«3 ـ .........................................................................

«4 ـ .........................................................................

«5 ـ .........................................................................
«6 ـ يـؤهل ألن يـبرم .......................................................

«.................................................. تنفيذ هذه االتفاقية ;


