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دينة .............…................. 50 درهما ; لكل عدل يتوجه داخل ا
دينة أو من البادية  لكل عدل يتوجه خارج ا

دينة .................................................. ..100 درهم ; إلى ا
لكل عدل يتوجه داخل البادية .............................. .50 درهما ;
تــؤدى 10  دراهم عن كل شـــهــادة قــام الـــعــدل بــاســـتــخالص رســوم

ستحقة في شأنها. التسجيل ا

استدراك أخطاء وقعت باجلريدة الرسمية عدد 5680
بتاريخ 7 ذي القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)
(الصفحات 4053 و 4055 و 4056 و 4063)

ــــــــــــــــ
قانون رقم 28.08

هنة احملاماة صادر بتنفيذه نظم   يتعلق بتعديل القانون ا
الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429

(20 أكتوبر 2008)
ــــــــــــ

ادة 72 ا
بدال من :

تابعات ضد النقيب ................................................ تقدم ا
يقرأ :

تابعات مباشرة ضد النقيب ...................................... تقدم ا

ادة 86 ا
بدال من :

...............................................................................
1 ـ أن يكون مسجال في اجلدول منذ عشر سنوات على األقل ;

...............................................................................
يقرأ :

...............................................................................
1 ـ أن يكون مسجال في اجلدول منذ خمس عشرة سنة على األقل ;

...............................................................................
ادة 94 ا

بدال من :
يحق جلميع ..... وكذلك في انتخاب مجلس النقيب ومجلس الهيئة....

يقرأ :
يحق جلميع ........  وكذلك في انتخاب النقيب ومجلس الهيئة.......

*  *  *

(وأقل ما يقبض في ذلك 500 درهم)
2 ـ غير العقار :

يستخلص عنه نصف تعريفـة بيع العقار وفي حالة بيع الصفقة تطبق
تعريفة البيع على األنصبة التام تفويتها.

عاوضة) قايضة (ا 8 ـ ا
تستخلص عنها تعريفة البيع على أساس تقو العوض األكثر قيمة.
تعاوض فيها و يلزم األطراف في جميع األحوال ببيان قيمة األمالك ا

كما يلزم العدول بإدراج هذه القيمة في الوثيقة.
9 ـ التصيير : تعريفة البيع.
10 ـ القسمة (اخملارجة) :

يستخلص عنها نصف تعريفة البيع.
ـتـخـارجـون في جمـيع األحـوال بـبـيـان قيـمـة األمـوال اجلـارية و يلـزم ا
فـيهـا اخملـارجـة عـقارا و غـيـره كـمـا يلـزم الـعـدول بإدراج هـذه الـقـيـمة في

الوثيقة.
11 ـ بيع السلم

تستخلص عنه تعريفة بيع غير العقار
12 ـ رسم شركة :

إلى 50.000 درهم ................................................. 2 % ;
(وأقل ما يقبض في ذلك 500 درهم)

فوق 50.000 درهم ............................................ 0,50 % ;
(وأقل ما يقبض في ذلك 750 درهم)

13ـ القراض :

نفس تعريفة الشركة.
14 ـ احملاسبة :

إلى 50.000 درهم ................................................. 1 % ;
(وأقل ما يقبض في ذلك 400 درهم)

فوق 50.000 درهم ............................................ 0,50 % ;
(وأقل ما يقبض في ذلك 600 درهم)

ـلـيه 15  ـ بـاقي الـشـهـادات الـتي يــشـهـد فـيـهـا الـعــدل بـنـاء عـلى مـا 
شهود عليهم .................................................. 300 درهم ; ا
 16 ـ باقي الشهادات اللفيفية............................  400 درهم ;
ا في علمه ...  300 درهم ; 17 ـ الشهادات التي يشهد فيها العدل 

18 ـ تعويض عن التوجه (عن كل نـصف يوم و ال تدخل فيه مصاريف
التنقل) :
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يقرأ :
واد من 4 إلى ـنصوص عـليـها في ا ـسيرون .... الـشكـليات ا يـقدم ا

8 من هذا القانون.

ادة 67 ا
بدال من :

يتم تـبليغ الـقرارات الصادرة .............................................
يقرأ :

قررات الصادرة .............................................. يتم تبلـيغ ا

قانون رقم 29.08
هنية للمحاماة صادر بتنفيذه دنية ا لتنظيم الشركات ا

الظهير الشريف رقم 1.08.102 بتاريخ 20 من شوال 1429
(20 أكتوبر 2008)

ــــــــــــــــ
ادة 63 (الفقرة األخيرة) ا

بدال من :
واد 4 و 8 من نصوص عليها في ا سيرون ...... الشكـليات ا يقدم ا

هذا القانون.


