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يتعلق بزجر الغش في االمتحانات املدرسية



الباب األول

التعريف ومجال التطبيق

املادة األولى 

يراد بالغش في مدلول هذا القانون ممارسة املرشحة أو املرشح ألي 

شكل من أشكال التحايل والخداع في االمتحانات املدرسية واملتوجة 

بالحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية.

وتعتبر من بين حاالت الغش في مفهوم هذا القانون األفعال التالية :

1 - استعمال وثائق مزورة قصد املشاركة في االمتحان ؛

2 - تعويض املرشح املعني باجتياز االمتحان بغيره ؛

أو  االمتحان  إجراء  قبل  للغير  االمتحان  مواضيع  تسريب   -  3

املساعدة في اإلجابة عليها ؛

بين  أخرى  وسيلة  بأي  أو  شفويا  أو  كتابيا  املعلومات  تبادل   -  4

املرشحات واملرشحين داخل فضاء االمتحان ؛

وثائق  أو  آلالت  املرشح  أو  املرشحة  استعمال  أو  حيازة   -  5

أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء االمتحان ؛

اإللكترونية، كيفما كان شكلها  الوسائل  أو استعمال  - حيازة   6

أو نوعها سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة.

املادة الثانية

داخل  املرتكبة  الغش  حاالت  على  القانون،  هذا  أحكام  تسري 

الفضاءات التالية :

مؤسسات التعليم والتكوين العمومي التابعة للسلطة الحكومية  	-

املكلفة بالتربية الوطنية أو بمؤسسات التعليم املدر�صي الخصو�صي 

الخاضعة ملراقبة األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛

املنهي  التكوين  ومؤسسات  العمومي  املنهي  التكوين  مؤسسات  	-

الخصو�صي املعتمدة والخاضعة دبلوماتها للمعادلة مع الشهادات 

والدبلومات الوطنية.

الباب الثاني

التأديب

املادة الثالثة

تطبق في حق كل مرشحة أو مرشح، حاول ممارسة الغش أو ضبط 

وهو في حالة غش أثناء اجتياز االمتحان، حسب الحالة، اإلجراءات 

التالية :

اإلنذار من طرف املكلفين بالحراسة في حالة محاولة الغش؛ 	-

في حالة تكرار محاولة الغش أو الضبط في حالة غش، تسحب  	-

ورقة االمتحان من املرشحة أو املرشح وكذا الوسائل املستعملة في 

الغش عند االقتضاء، ويحرر محضر بذلك، وفق النموذج املحدد 

بنص تنظيمي.

املادة الرابعة

يعرض املحضر املشار إليه في املادة )3( أعاله، على املشرف على 

تركيبتها  تحدد  تأديبية  لجنة  على  فورا  يحيله  الذي  االمتحان  مركز 

ومهامها وكيفية تسييرها وطرق التظلم من قراراتها بنص تنظيمي.

املادة الخامسة

في حالة اكتشاف الغش أثناء عملية تقييم األجوبة، يحرر املكلفون 

بهذا التقييم محضرا وفق النموذج املحدد بنص تنظيمي، يحال فورا 

على اللجنة التأديبية من طرف املشرف على مركز التصحيح.

املادة السادسة

يمكن للجنة التأديبية، أخذا في االعتبار خطورة األفعال املرتكبة، 

أن تقرر مايلي:

- اعتماد نقطة الصفر )0( بالنسبة للمادة موضوع الغش؛

- اإلقصاء النهائي من اجتياز االمتحان خالل السنة الجارية؛

- اإلقصاء ملدة سنتين دراسيتين متتاليتين من اجتياز االمتحان.
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الباب الثالث

العقوبات

املادة السابعة

دون اإلخالل باملقتضيات الجنائية األشد، يعاقب كل من ارتكب 
الغش في االمتحانات املدرسية ،كما هو منصوص عليه في املادة األولى 

أعاله وفق ما يلي: 

- بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 5000 و 10000 
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط  في الحاالت املشار إليها في 
الفقرة األولى والبندين 1 و 2 من الفقرة الثانية من املادة األولى 

أعاله؛  

إلى   10000 من  والغرامة  سنتين  إلى  أشهر  ثالثة  من  بالحبس   -
20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الحالة املشار 

إليها في البند 3 من الفقرة الثانية من املادة األولى أعاله؛

- بالغرامة من 2000 إلى 5000 درهم في الحاالت املنصوص عليها في 
البنود من 4 إلى 6 من الفقرة الثانية من املادة األولى أعاله.

املادة الثامنة

يجوز للمحكمة، في حالة اإلدانة من أجل إحدى الجرائم املنصوص 

عليها في هذا القانون، أن تحكم باملصادرة لفائدة الدولة، مع حفظ حق 

الغير حسن النية، األدوات واألشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل 

في ارتكاب الغش.

الباب الرابع

مقتضيات ختامية

املادة التاسعة

التطبيقية  نصوصه  نشر  تاريخ  من  ابتداء  القانون  بهذا  يعمل 

بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع املقتضيات 

املخالفة له املتعلقة باالمتحانات املدرسية .
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