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ظھیرشریف رقم 150.08.1 صادر في 2 محرم 1430 (30 دیسمبر 2008) بتنفیذ القانون رقم 08.36

القاضي بتغییر وتتمیم القانون رقم 97.9 المتعلق بمدونة االنتخابات.

 

الحمد � وحده،

الطابعالشریف: بداخلھ –

)محمد بن الحسن بن)محمد بن یوسف هللا ولیھ 

یعلم من ظھیرنا: الشریف ھذا ، أسماه هللا وأعز أمره أننا

بناء على الدستور، والسیما الفصلین 26 و58 منھ

أصدرنا أمرنا الشریف:بما یلي

ینفذ وینشر بالجریدة36 القاضي بتغییر وتتمیم القانون9.رقم 97 .الرسمیة ، عقب ظھیرنا الشریف ھذا ، القانون رقم 08
المتعلق بمدونة االنتخابات ، كما وافق علیھ مجلس النواب ومجلس.المستشارین

 

وحرر بإفران في 2)محرم 1430 (30 دیسمبر 2008

وقعھ بالعطف :

الوزیر األول،

اإلمضاء : عباس.الفاسي

 

قانون36 یقضي بتغییر وتتمیم القانون رقم 997..رقم 08

المتعلق بمدونةاالنتخابات



المادة1

تغیر وتتمم على النحوو22 (الفقرة التالي أحكام المواد 4 و8 و12 و15 (الفقرة الثالثة) و18 و19 (الفقرة األولى) و21 
الفقرة الثالثة) و56 (فقرة ثالثة مضافة) و58) السادسة) و40 (الفقرة السادسة) و41 و45 و47 (الفقرة الخامسة) و50

مضافة) األولى واألخیرة) و66 (الفقرة الثالثة) و73 (الفقرة الرابعة) و75 (فقرة أخیرة الفقرة األخیرة) و62 (الفقرتان)
فقرة ثانیة مضافة) و214 و220) و154 و156 (فقرة أخیرة مضافة) و193 و200 و204 و209 (الفقرة الثانیة) و212

السادسة) و241 (الفقرة األخیرة) و260 (الفقرة األخیرة) و277 و222 و223 و225 (الفقرة الثالثة) و228 و239 (الفقرة
المتعلق بمدونة 9.و279 و285 و288 و290 و296 (فقرة ثالثة مضافة) من القانون رقم 97 (فقرة أخیرة مضافة)

97أبریل 1997) ، كما وقع (2 بتاریخ 23 من ذي القعدة 1417 1..االنتخابات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 83
: تغییره وتتمیمھ

المادة 4. - یجب على................................................................................وإناثا المغاربة ذكورا

یقید المعني باألمر.في الئحة الدائرة االنتخابیة الواقع في نفوذھا محل إقامتھ

یمكن بصفة استثنائیة، بالنسبة للجماعات الواقعة في مناطق اعتیادیة للترحال والتي تحدد قائمتھا بمرسومیصدر باقتراح من وزیر
طالب القید. ویقید المعني باألمر في الئحة الدائرة االنتخابیة الداخلیة، تقدیم طلبات القید بالجماعة التابع لھا مكان والدة
المعني باألمروالدتھ. ویجب إرفاق طلب القید بشھادة یسلمھا رئیس اللجنة اإلداریة تثبت عدم تقیید الواقع في نفوذھا محل

.في الئحة الجماعة التي یقیم فیھا بالفعل

تودع طلبات القید من.الغایةطرف المعنیین باألمر بمكاتب تخصصھا السلطة اإلداریة المحلیة لھذه 

یجب أن یقدم أصحابوالعائلیة وتاریخ الشأن طلبات قیدھم شخصیا ، وذلك بملء مطبوع خاص یثبتون فیھ أسماءھم الشخصیة
أن تحمل ھذه الطلبات توقیع المعنیین باألمر أو ومكان والدتھم ومھنتھم وعنوانھم ورقم بطاقة تعریفھم الوطنیة. ویجب

.بصماتھم

یمكن بصفة استثنائیة، لمن ال تتوفر لدیھ بطاقة التعریف الوطنیة أن یدلي بدفتره العائلي مرفقا بشھادةإداریة مسلمة من طرف السلطة
.المطبوع الخاص بطلب التقیید اإلداریة المحلیة. ویتم إثبات رقم الدفتر العائلي في

یجب أن یدلي صاحب.......................................................الطلب عالوة على ذلك بجمیع الوثائق

)الباقي ال تغییر).فیھ 

المادة 8. - تتولى.............................................. بحث طلبات القید في اللوائح االنتخابیة لجنة إداریة

.…………………………………………………………………………………………
یجب أن یوجھ اإلنذار.رفض بمثابة............................................................................... 

إذا تعذر على رئیسأو إذا لم یقم بالمھام اللجنة اإلداریة أو رئیس اللجنة اإلداریة الفرعیة ألي سبب المشاركة في أعمال اللجنة
.اللجنة المنوطة بھ بموجب ھذا القانون حل محلھ خلیفة رئیس

ال یحضر العضوانالعضوین األصلیین أو االحتیاطیان أشغال اللجنة اإلداریة أو اللجنة اإلداریة الفرعیة إال في حالة تغیب
.تعذرحضورھما



یتولى موظف یعینھاإلداریة أو اللجنة اإلداریة رئیس اللجنة اإلداریة بعد موافقة السلطة اإلداریة المحلیة مھام كتابة اللجنة
.الفرعیة وتحضیر أشغالھا

المادة 12. - یخبر.......الداخلیةباقتراح من وزیر ........................................................... الجمھور

لألحزاب السیاسیة أناالنتخابیة أو الجماعة تحصل ، بطلب منھا ، على مستخرج من الالئحة االنتخابیة العامة لناخبي الدائرة
والدائرة االنتخابیة المقیدین فیھا. وتحدد بمرسوم یصدر باقتراح یتضمن أسماء الناخبین الشخصیة والعائلیة ومحل سكناھم

.كیفیات وشروط تسلیم مستخرج الالئحة االنتخابیةمن وزیر الداخلیة

یجب على كل شخص لم………………………………………………یقید في الالئحة االنتخابیة

.......................................................................................................................................

)الباقي ال تغییر).فیھ 

المادة 15 (الفقرةتعد الالئحة االنتخابیة النھائیة ، الثالثة) - تتولى السلطة اإلداریة المحلیة مسك اللوائح االنتخابیة. ولھذه الغایة
فور حصرھا في أربعة نظائر ، تحتفظ بنظیر في محفوظاتھا ، وتوجھ لناخبي الجماعة الحضریة أو القرویة أو المقاطعة
التابعة لھ الجماعة المعنیة. الجماعة أو المقاطعة بینما توجھ النظیرین اآلخرین إلى مقر العمالة أو اإلقلیمنظیرا إلى مقر
االنتخابیة للجماعات التابعة لھا إلى المحكمة اإلداریة التي تدخل وتتولى السلطة اإلقلیمیة توجیھ نظیر من الالئحة

.حصرھاأو القرویة في دائرة نفوذھا الترابي داخل أجل ثمانیة أیام من تاریخالجماعات الحضریة

المادة 18 - تقوماالنتخابیة الموضوعة وفق اللجنة اإلداریة المنصوص علیھا في المادة 8 أعاله كل سنة بمراجعة اللوائح
.أحكام ھذا القانون

تتلقى كتابة اللجنة.القیداإلداریة خالل عملیات المراجعة طلبات القید الجدیدة وطلبات نقل

یجوز للسلطة اإلداریة،المحلیة، خالل األجل المخصص إلیداع طلبات القید، دعوة كل شخص تتوافر فیھ 

حسبالمقاطعة التي یقیم بھا قصد تقدیم طلب علمھا ، الشروط المطلوبة قانونا وغیر مقید في الالئحة االنتخابیة للجماعة أو
.قیده فیھا

تھیئ كتابة اللجنةعرضھا على اللجنة اإلداریة الئحة بأسماء األشخاص الذین قدموا طلبات القید أو طلبات نقل القید بقصد
أسمائھم من طرف اللجنة اإلداریة في الحاالت اإلداریة. كما تقوم بوضع الئحة بأسماء األشخاص الذین یتعین شطب

.القانونالمنصوص علیھا في المادة 21 من ھذا

المادة 19 (الفقرةدیسمبر بالمكاتب اإلداریة األولى). - تودع طلبات القید في اللوائح االنتخابیة من فاتح أبریل إلى غایة 31
أن یتم تقدیمھا وتسجیلھا وفق الشروط واإلجراءات المنصوص التي تعینھا السلطة اإلداریة المحلیة لھذا الغرض ، ویجب

.أعاله علیھا في المادة 4

المادة 21. - تتداولالمطلوبة وترفض التي ال اللجنة اإلداریة في طلبات القید وتقبل الطلبات المتوافرة فیھا الشروط القانونیة
األشخاص الذین فقدوا األھلیة االنتخابیة طبقا ألحكام ھذا تتوافر فیھا ھذه الشروط. وتشطب من الالئحة االنتخابیة أسماء
أخرى. كما عالقتھم بالجماعة أو المقاطعة بفعل تغییر محل إقامتھم الفعلیة إلى جماعة أو مقاطعةالقانون أو الذین انتفت
فیھا أو قید شخص في عدة لوائح أو تكرار قیده تقوم بإصالح األخطاء المادیة التي تالحظھا في اللوائح كإغفال قید شخص

.المحالة علیھا بعد رصدھا بواسطة الحاسوبفي إحداھا أو التي تتعلق بالحاالت



ال تشطب اللجنة.التصویت من حق ...............................................................................

تقوم اللجنة اإلداریة.الوفاة رسم...............................................................................

یجب على مصالح الحالةمقر كتابة المدنیة بالجماعة التي وقعت فیھا الوفاة توجیھ نسخة من رسم الوفاة بمجرد تحریره إلى 
اسمھ في الئحة األشخاص الذین یتعین شطباللجنة اإلداریة للجماعة التي كان یقیم فیھا الشخص المتوفى بقصد إدراج

.إلیھا في المادة 18 من ھذاالقانون أسمائھم من طرف اللجنة اإلداریة والمشار

تتخذ قرارات اللجنةفیھ رئیس بأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین ، وفي حالة تعادل األصوات ، یرجح الجانب الذي یكون
.اللجنة

)الباقي ال تغییر).فیھ 

المادة 22 (الفقرةالئحة جماعة السادسة). - یمنع قید ناخب في لوائح عدة جماعات حضریة أو قرویة وقیده عدة مرات في
أصبح یقیم فیھا فعلیا ویشطب اسمھ من اللوائحواحدة. ویبقى الناخب المعني مقیدا في الئحة الجماعة أو المقاطعة التي
المختصة. ویبلغ ذلك إلى المعني باألمر بواسطة رئیس اللجنة اإلداریة للجماعة أو األخرى بقرار من اللجان اإلداریة

.المقاطعة التي یبقى مقیدا في الئحتھا االنتخابیة

المادة 40 (الفقرةإعالنات بذلك أو النشر السادسة). - یعلن عن التاریخ الذي یبتدئ فیھ سحب البطائق االنتخابیة بطریق تعلیق
االستعمال. ویمكن للسلطة اإلداریة المحلیة ، ابتداء من في الصحف أو اإلذاعة أو التلفزیون أو بأیة وسیلة أخرى مألوفة
الالئحة بمبادرة منھا ، البطائق المذكورة إلى أصحابھا بعد توقیع كل ناخب معني أمام اسمھ في، نفس التاریخ ، أن تسلم
بمكتب التصویت یوم االقتراع ، ویقوم مقام االنتخابیة. كما یمكن تسلیم البطائق غیر المسحوبة أو غیر المسلمة ألصحابھا

.قید المعني باألمر في الالئحة االنتخابیةبطاقة الناخب الحكم القضائي الصادر بوجوب

المادة 41. - یشترطكاملة على األقل في من یترشح لالنتخابات أن یكون ناخبا وبالغا من العمر واحدا وعشرین سنة شمسیة
. في التاریخ المحدد لالقتراع

المادة 45. - یجب أن.......... بأیة وسیلة أخرى...................................................... تودع

تقدمالتصریحات: الفردیة بالترشیح أو لوائح المرشحین في ثالث نسخ ویجب أن تحمل

- مصادقا علیھا ؛ إمضاءات المرشحین 

-  اسم المرشح أوأسماء المرشحین الشخصیة والعائلیة وجنسھم وتاریخ ومكان والدتھم 

...........انتماءاتھم السیاسیة عند االقتضاء؛.......................................ومھنتھم

-  صورة المرشح أوالمرشحین الشخصیة ؛ 

-  بیان تسمیة؛الالئحة.........................................المرشحین في الالئحة 

-  شھادة القید فيالجماعة أو اللوائح االنتخابیة مسلمة من طرف السلطة اإلداریة المحلیة التابعة لدائرة نفوذھا 

.مقامھا المقاطعة المقید فیھا أو نسخة من القرار القضائي القائم

-  یجب أن ترفق لوائح............................................................... المرشحین

).فیھالباقي ال تغییر(

المادة 47 (الفقرةعند وفاة وكیل الخامسة). - إذا توفي أحد مرشحي الالئحة ، وجب على وكیلھا أو على المرشحین اآلخرین



.خاللھا الترشیحات الالئحة تعویضھ بمرشح جدید إلى غایة الیوم األخیر من المدة التي تقدم

وتعتبر الالئحة صحیحة إذا وقعت الوفاة بعد انصرام أجل إیداع.التصریحات بالترشیح أو یوم االقتراع 

المادة 50 (الفقرة: مكاتب التصویت الثالثة). - یجب أال یتعدى عدد ھذه األماكن بصرف النظر عن األماكن المعینة بجانب

·    12 في الجماعاتالحضریة أو القرویة التي تضم 2.500 ناخب أو أقل ؛

·   18 في غیرھا منناخب الجماعات الحضریة أو القرویة أو مقاطعات الجماعات مع زیادة مكان واحد عن كل 3.000
الموجود بھا أكثر من 5.000 أو جزء یتجاوز 2.000 ناخب في الجماعات الحضریة أو القرویة أو المقاطعات

.ناخب

المادة 56 (فقرةاألولى من ھذه المادة بتعلیق ثالثة مضافة). - تقوم السلطة اإلداریة المحلیة خالل األجل المشار إلیھ في الفقرة
.التصویت التابعین لھا الئحة الناخبین بالمكاتب اإلداریة ، مبوبة بحسب مكاتب

المادة 58 (الفقرةتلقي أصواتھم األخیرة). - یكون لدى كل مكتب تصویت الئحة في نظیرین للناخبین الذین یتعین علیھ
.تعریفھم الوطنیة أو أرقام دفاترھم العائلیة تتضمن أرقام تقیید الناخبین في الالئحة االنتخابیة وأرقام بطائق

المادة 62 (الفقرتان)األولى واألخیرة

)الفقرة األولى یقدم الناخب عند دخولھ قاعة التصویت إلى كاتب مكتب التصویت بطاقة التعریف الوطنیةأو دفتره العائلي)
بصوت مسموع االسم الكامل والرقم الترتیبي للناخب الذي وبطاقتھ االنتخابیة أو القرار القضائي القائم مقامھا. یعلن الكاتب

.من فوق طاولة معدة لھذا الغرض یأخذ بنفسھ ورقة تصویت واحدة
ھذه یمكن لكل ناخب بھ إعاقة ظاھرة تمنعھ من وضع عالمة تصویتھ على ورقة التصویت أو إدخال  (الفقرة األخیرة)
التعریف الوطنیة. ویشار إلى ھذه الحالةالورقة في صندوق االقتراع أن یستعین بناخب من اختیاره یكون متوفرا على بطاقة

.یمكن ألي شخص أن یقدم المساعدة ألكثر من ناخب معاق واحد في محضر العملیات االنتخابیة. غیر أنھ ال

المادة 66 (الفقرةأنھ بالنسبة لالئحة الثالثة). - تخصص المقاعد لمرشحي كل الئحة حسب ترتیبھم التسلسلي في الالئحة. غیر
، من ھذا القانون 47 التي فقدت أحد مرشحیھا خارج أجل التعویض المشار إلیھ في المادة

یرتقي بحكم القانون المرشحون المتواجدون في المراتب الدنیابالنسبة للمرشح المتوفى إلى المراتب األعلى. ویعتمد ھذا الترتیب الجدید في 
.المقاعد وإعالن أسماء المرشحین المنتخبینتوزیع

المادة 73 (لفقرةفي األمر خالل أجل الرابعة). - في حالة استئناف حكم المحكمة اإلداریة، تبت محكمة االستئناف اإلداریة
محاكم االستئناف اإلداریة أمام المجلس األعلى، یبت أقصاه شھران. وفي حالة الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن
أقصاه أربعة أشھر. وتبلغ قرارات محاكم االستئناف اإلداریة والمجلس األعلى إلىھذا األخیر في األمر داخل أجل
المرشحون المعلن عن األطراف وإلى عامل العمالة أو اإلقلیم المعني داخل أجل شھر من تاریخ صدورھا. ویستمر

.انتخابھم نھائیاانتخابھم في ممارسة مھامھم إلى أن یصیر الحكم القاضي بإلغاء

المادة 75 (فقرةوكذا مدة انتداب أخیرة مضافة). - تنتھي مدة انتداب األعضاء المعلن عن فوزھم في االنتخابات الجزئیة
.النتھاء مدة االنتداب الجاري المرشحین الذین أصبحوا منتخبین عن طریق التعویض في التاریخ المقرر



المادة 154- تودعالمأجورین وذلك إلى غایةالتصریحات بالترشیح.................................ممثلي الغرف المھنیة وممثلي
.االقتراعالساعة الثانیة عشرة من زوال الیوم الثامن السابق لتاریخ

یجب أن تتضمن لوائح.............................................................................................. 

..........................……………………………………………………………………
............................................................................ المستخدمین التي ینتمون إلیھا.

تتضمنالترشیحاتللمرشح أو المرشحین الفردیة أو لوائح الترشیح المقدمة برسم ھیئة ممثلي المأجورین االنتماء النقابي
.عنداالقتضاء

ویجب أن ترفقالنقابیة التي یتقدم التصریحات المذكورة بتزكیة مسلمة لھذه الغایة من لدن الجھاز المختص في المنظمة
.باسمھا المرشح أو الئحة الترشیح

ال یمكن أن.................................................................................یكون

)الباقي ال تغییر).فیھ

المادة 156 (فقرةالتصویت فور انصرام أخیرة مضافة). - تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصریحات بالترشیح إعداد أوراق
أن تتضمن أوراق التصویت الخاصة بھیئة ممثلي أجل إیداع الترشیحات وفق أحكام المادة 55 من ھذا القانون. ویجب

.أو المرشح عند االقتضاءالمأجورین بیان االنتماء النقابي لالئحة

المادة 193. - یسوىالمنصوص علیھا في النزاع المتعلق بإیداع الترشیحات والعملیات االنتخابیة وإعالن النتائج طبقا لألحكام
: الجزء الرابع من القسم الثاني من ھذا القانون مع مراعاة ما یلي

- التصریح بترشیحھ أن یحیل مقرر الرفض إلى المحكمة اإلداریة المختصة في أجل یمكن لكل مرشح رفض 

یبتدئ من تاریخ الرفض ؛یومین

-  تبتالمحكمة..............................................................نھائیةاإلداریة بصفة 

).فیھالباقي ال تغییر(

المادة 200. - ینتخبباالقتراع الفردي أعضاء مجالس الجماعات التي یبلغ عدد سكانھا 35.000 نسمة أو یقل عن ھذا العدد
.باألغلبیة النسبیة في دورة واحدة

یجرى انتخاب أعضاءمجالس الجماعات التي یفوق عدد سكانھا 35.000 نسمة وأعضاء مجالس المقاطعات عن طریق
استعمال طریقة مزج األصواتوبالتمثیل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقیة ودوناالقتراع بالالئحة في دورة واحدة

.والتصویت التفاضلي

المادة 204 - تودعالمادة 45 من ھذا التصریحات بالترشیح بمقر السلطة اإلداریة المحلیة وفق الشكلیات المنصوص علیھا في
: القانون مع مراعاة األحكام التالیة

- الرابعاإلداریة المحلیة التصریحات بالترشیح إلى غایة الساعة الثانیة عشرة من زوال الیوم تتلقى السلطة 

عشر السابق لتاریخ االقتراع ؛

-  ال یمكن أن تكون.......................................................لعدة لوائح تسمیة واحدة 

)فیھالباقي ال تغییر(



المادة 209 (الفقرةمن %6 الثانیة). - ال تشارك في عملیة توزیع المقاعد لوائح المرشحین التي حصلت على أقل من
.................................األصوات المعبر عنھا في الدائرة االنتخابیة المعنیة

).فیھالباقي ال تغییر(

المادة 212 (فقرةمقاطعة كل من ثانیة مضافة). - یجرد بقوة القانون من صفة عضو بمجلس جماعة حضریة أو قرویة أو
المحدد للطعن في ھذا االنتخاب. ویثبت ھذا التجرید ثبت عدم أھلیتھ للترشح لالنتخاب بعد إعالن انتخابھ وانصرام األجل
من عامل العمالة أو اإلقلیم المعني. وتصدر المحكمة اإلداریة حكمھا داخل أجل ثالثینبحكم تصدره المحكمة اإلداریة بطلب

.یوما من تاریخ إحالة الطلبعلیھا
المحكمة في النزاعات المتعلقة بإیداع الترشیحات وفق أحكام المادة 68 من ھذا القانون. غیر أنالمادة 214. - یفصل

.تاریخ إیداعھ بكتابة ضبطھا اإلداریة تبت ابتدائیا وانتھائیا في الطعن في ظرف ثالثة أیام ابتداء من

المادة 220. - یقیدوالذي أثبت أنھ في ھذه اللوائح كل شخص استوفى الشروط المنصوص علیھا في المادة 3 من ھذا القانون
اللوائح االنتخابیة ، نشاطا مھنیا یخولھ حق القید في یمارس فعلیا بدائرة نفوذ الغرفة ، منذ سنة على األقل عند حصر
المقررة في الغرف المھنیة المنصوص علیھا في المادة 218 من ھذا القانون ، مع مراعاة األحكامالالئحة االنتخابیة إلحدى

.ھذا الباب

المادة 222 - عالوةاللوائح على الشروط المنصوص علیھا في المادة 220 أعاله ، یجب على كل شخص طلب قیده في
: التالیة االنتخابیة لغرف الفالحة أن یثبت توفره بصفة رئیسیة على إحدى الصفات

 أ)        أن یكونمالكا.استغاللھلعقار فالحي أو غابوي أو منتفعا بھ أو مكتریا لھ أو شریكا في

 ب)   .................................................................................................

 ج)    ..................................................................................................

 د)       أن یكونمتصرفامنتدبا لشركة كیفما كان شكلھا تھدف إلى تسییر عقار فالحي أو غابوي أو إنتاج مواد
.مغاربة فالحیة نباتیة أو حیوانیة بشرط أن تكون أغلبیة أعضاء مجلس اإلدارة أو وكالء الشركة

المادة 223 - ناخبو: غرف التجارة والصناعة والخدمات ھم

1.    ؛التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات المقیدون في السجل التجاري : بصفة شخصیة 

2.    بواسطة ممثلین :

 أ)        شركات المساھمة أوالشركات ذات المسؤولیة المحدودة المقیدة في السجل التجاري عن مقرھا 
؛الرئیسي

 ب)    التجاروأربابالصناعات ومقدمو الخدمات وشركات المساھمة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة
التوصیة أو شركات التضامن عما لكل منھم من المؤسسات الثانویة أو الفروع المقیدة وشركات

.السجل التجاريفي

یجب على ممثلي التجار..............................................................................................

)الباقي ال تغییر).فیھ 



المادة 225 (الفقرةمن 2 الثالثة). - یكون لكل واحد من األشخاص الذاتیین والمعنویین المومإ إلیھم في الفقرة

المادة 223 أعاله عدد إضافي من الممثلین عن المقر الرئیسي وعن مجموع ما لھم منمؤسسات ثانویة واقعة في دائرة اختصاص نفس
: یليغرفة التجارة والصناعة والخدمات وذلك كما

 

-  ممثل واحد إذا كانعدد المأجورین المستخدمین یقل عن 10 ؛ 

-  ممثالن اثنان إذاكان ھذا العدد یتراوح بین 11 و30 ؛ 

-  ثالثة ممثلین إذاكان ھذا العدد یتراوح بین 31 و50 ؛ 

-  أربعة ممثلین إذاكان ھذا العدد یتراوح بین 51 و200 ؛ 

-  خمسة ممثلین إذا.كان ھذا العدد یفوق 200 

المادة 228. - عالوة:التقلیدیةعلى الشروط المنصوص علیھا في المادة 220 من ھذا القانون، یعد ناخبا في غرف الصناعة

 أ)       ..………………………………………………………………………

 ب)    بواسطة ممثلین ،فیما یخص كل شركة كیفما كان شكلھا تكون مقیدة في السجل التجاري وتزاول 
: تقلیدیا ، على النحو التالي نشاطا

- رئیس مجلس اإلدارة أو رئیس مجلس المراقبة أو عضو من مجلس اإلدارة أو المسیر ممثل واحد في شخص 

اآلنفة أو الممثل القانوني أو من تكون منوطة بھ ، في حالة عدم وجود من تتوفر فیھم األوصافالرئیسي
أو التقنیة أو اإلداریة ؛ الذكر ، مھام تستلزم تحمل مسؤولیات في ما یرجع إلى إدارة األعمال التجاریة

-  ممثلون إضافیون: یتحدد عددھم كما یلي 

-  ممثل واحد إذا كانعدد المأجورین المستخدمین یقل عن 10 ؛ 

-  ممثالن اثنان إذاكان ھذا العدد یتراوح بین 11 و30 ؛ 

-  ثالثة ممثلین إذاكان ھذا العدد یتراوح بین 31 و50 ؛ 

-  أربعة ممثلین إذاكان ھذا العدد یتراوح بین 51 و200 ؛ 

-  خمسة ممثلین إذا.كان ھذا العدد یفوق 200 

إذا غادر ممثل ما.........................................................................الشركة

.)فیھ الباقي ال تغییر(

المادة 239 (الفقرةأصلیین وعضوین السادسة). - تتألف اللجنة اإلداریة بالنسبة لغرف الصناعة التقلیدیة من عضوین اثنین
التوالي الصنفین المھنیین المشار إلیھما في المادة 228 احتیاطیین یعینون من طرف العامل من بین الناخبین ، یمثالن على

.المكلف بالصناعة التقلیدیةأعاله. كما تضم ممثال للوزیر



المادة 241 (الفقرةوتودعھا في مكاتب السلطة األخیرة). - تحرر اللجنة اإلداریة بعد انتھاء أشغالھا الالئحة االنتخابیة المؤقتة
الغرفة المعنیة خالل أجل خمسة أیام یبتدئ من تاریخ یحدد بمرسوم اإلداریة المحلیة التابع لھا مقر الدائرة االنتخابیة وبمقر

.االستعمالوزیر الداخلیة ، ویخبر الجمھور بذلك بكل الطرق المألوفةبناء على اقتراح من

المادة 260 (الفقرةمتصلة على األخیرة). - یجب على المرشح أن یثبت أیضا أنھ یمارس بكیفیة فعلیة ، منذ ثالث سنوات
مصنفا ضمن الصنف المھني أو الھیئة الناخبة التي األقل في تاریخ االقتراع ، نشاطا مھنیا في دائرة نفوذ الغرفة المعنیة

.المحددة في ھذا القانونیترشح برسمھا ، وذلك ضمن الشروط

المادة 277 (فقرة،أخیرة مضافة). - تودع لنفس الغایة ، خالل األجل المشار إلیھ في الفقرة األولى أعاله

بمقر كل غرفة مھنیة ، حسب الحالة ، نسخة من محضر مكتب التصویت أو المكتب المركزي، عند االقتضاء،  المتضمن للنتائج النھائیة
لالقتراع بالنسبة لغرف الفالحة أو محضرلجنة اإلحصاء بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة 

.الصید البحري التقلیدیة وغرف

المادة 279. - یسوىمع مراعاة ما النزاع المتعلق بإیداع الترشیحات حسب األحكام المقررة في المادة 68 من ھذا القانون
:                                                   یلي

-  یجوز.................................................................تبلیغالرفض؛

-  تبت المحكمةالسلطةاإلداریة نھائیا في ظرف یومین من تاریخ إیداع الطعن بكتابة ضبطھا وتبلغ حكمھا إلى 

.المكلفة بتلقي الترشیحات

المادة 285. - تساھماألحزاب السیاسیة الدولة في تمویل الحمالت االنتخابیة التي تقوم بھا األحزاب السیاسیة واتحادات
الحمالت االنتخابیة التي تقوم بھا األحزاب السیاسیةوكذا في تمویل المشاركة في االنتخابات العامة الجماعیة والتشریعیة

.والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارین واتحادات األحزاب السیاسیة

المادة 288. - یجبالدولة في تمویل على األحزاب السیاسیة واتحادات األحزاب السیاسیة والنقابات التي تستفید من مساھمة
الفصل 32 حمالتھا االنتخابیة أن تثبت ، حسب الشكلیات والشروط المحددة في

………………………………………………………………………………………..
.)فیھالباقي ال تغییر(

المادة 290. - یضع كلتثبت صرف المبالغ مرشح جردا للمبالغ التي صرفھا أثناء حملتھ االنتخابیة ویرفقھ بجمیع الوثائق التي
.االنتخابیة المذكورة. ویجب علیھ أیضا أن یضع بیانا مفصال لمصادر تمویل حملتھ

المادة 296 (فقرةالفقرة األولى من ھذه ثالثة مضافة). - تستأنف األحكام الصادرة عن المحاكم االبتدائیة ، المشار إلیھا في
.اإلداریةالمادة ، أمام محاكم االستئناف

المادة 2

             I.  یتممالجزء9 بالباب الثالث:المكرر اآلتیبعده .الرابع من القسم الثالث من القانون المشار إلیھ أعاله رقم 97



الثالث المكررالباب

أحكامخاصة باالنتخاب برسم الدوائر االنتخابیة اإلضافیة

 المحدثة في الجماعات الحضریةوالقرویة والمقاطعات

المادة 204. 1، زیادة على الدوائر االنتخابیة المنصوص علیھا في المادتین 198 و199 من ھذا القانون .

 تحدث على صعید مجموع النفوذ الترابي لكل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة دائرة انتخابیةتسمى"دائرة انتخابیة 
.بعده 2 - 204 إضافیة". ویحدد عدد المقاعد المخصصة لھا طبقا ألحكامالمادة

یجرى االنتخاب برسمبالالئحة في دورة الدائرة االنتخابیة اإلضافیة في كل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة عن طریق االقتراع
مزج األصوات والتصویت التفاضلي ، وفقا لألحكام واحدة وبالتمثیل النسبي على أساس أكبر بقیة ودون استعمال طریقة

.الثالث من ھذا القانون مع مراعاة أحكام ھذا البابالمقررة في الجزء الرابع من القسم

األولالفرع

تحدیدعدد المقاعد المخصصة للدائرة االنتخابیة

اإلضافیة وأسلوباالقتراع

المادة 204  2. بصرف النظر عن عدد المقاعد المحدد في المادتین 198 و199 من ھذا القانون، یحدد عددالمقاعد .
:على النحو التالي،المخصصة للدائرة االنتخابیة اإلضافیة، في كل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة

؛ )الجماعات التي ینتخب أعضاؤھا باالقتراع الفردي : مقعدان(2بالنسبة لمجالس -

-  بالنسبة لمجالسالجماعات التي ینتخب أعضاؤھا عن طریق االقتراع بالالئحة والتي ال یفوق عدد سكانھا 

نسمة : أربعة (4) مقاعد ؛ 200.000

-  بالنسبة لمجالسالجماعات التي ینتخب أعضاؤھا عن طریق االقتراع بالالئحة والتي یفوق عدد سكانھا 

إضافیة ومقعدان نسمة وغیر المقسمة إلى مقاطعات : ستة (6) مقاعد ، منھا أربعة (4) مقاعد 200.000
المادة 198 من ھذا یخصمان من عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات المذكورة بموجب (2)

القانون ؛

-  بالنسبةلمجالسومقعد الجماعات المقسمة إلى مقاطعات : مقعدان (2) برسم كل مقاطعة ، منھما مقعد إضافي

ھذا القانون ؛ یخصم من عدد المقاعد المخصصة للمقاطعة بموجب الفقرة الثانیة من المادة 199 من

-  بالنسبة لمجالسعددالمقاطعات: مقعدان (2) برسم مستشاري المقاطعة، منھما مقعد إضافي ومقعد یخصم من 

.المقاعد المخصصة للمقاطعة

الثانيالفرع

التصریحبالترشیح وأوراق التصویت

المادة 204  3حسب الحالة في تقدم التصریحات بالترشیح برسم الدائرة االنتخابیة اإلضافیة في كل جماعة أو مقاطعة ..



الشكلیات المنصوص علیھا في المادتین 45 و204شكل لوائح للترشیح ، تودع بمقر السلطة اإلداریة المحلیة المختصة وفق
.القانونمن ھذا

غیر أنھ في حالة عدمبمناسبة االنتخابات تقدیم ترشیحات برسم الدائرة االنتخابیة اإلضافیة خالل األجل المحدد لھذه الغایة 
العام الموالي ألعضاء المجالس الجماعیة. وال یكون لھذاالعامة الجماعیة ، تبقى المقاعد المعنیة شاغرة إلى حین التجدید
78 المتعلق.القانوني أو مداوالت المجلس المعني كما ھي محددة في القانون رقم 00 الشغور أثر على صحة النصاب

.بالمیثاقالجماعي

المادة 204  4الفریدة المنصوص علیھا ترتب لوائح الترشیح المقدمة برسم الدائرة االنتخابیة اإلضافیة في ورقة التصویت ..
لالنتخاب ، حسب الحالة ، في الدائرة االنتخابیة أو الجماعةفي المادة 60 من ھذا القانون بحسب ترتیب الترشیحات المسجلة

.من ھذا القانونالمقاعد المحددة في المادتین 198 و199 أو المقاطعة ، برسم

الثالث الفرع

سیرالتصویت وفرز وإحصاء األصوات وإعالن النتائج

المادة 204  5القانون. ویصوتتطبق في شأن كیفیات التصویت األحكام المنصوص علیھا في المادتین 60 و62 من ھذا ..
لالنتخاب برسم المقاعد المحددة في المادتین 198 الناخب في نفس ورقة التصویت لفائدة المرشح أو الئحة الترشیح المقدمة
الترشیح المقدمة برسم الدائرة االنتخابیة اإلضافیة ، وذلك بوضع عالمة تصویتھ و199 من ھذا القانون ولفائدة الئحة

.المكان المخصص لكل منھمافي

المادة 204  6االنتخابیة اإلضافیة تطبق في شأن فرز وإحصاء األصوات وإعالن النتائج بالنسبة لالنتخاب برسم الدائرة ..
المادة 211 من ھذا القانون. غیر أن لجنة اإلحصاء المشاراألحكام المنصوص علیھا في المواد من 207 وما یلیھا إلى غایة
رئیس الفقرة السادسة من المادة 210 من ھذا القانون یرأسھا حسب الحالة رئیس مكتب تصویت أو إلیھا وإلى تألیفھا في

.التابعة للجماعة أو المقاطعة المعنیةمكتب مركزي یعینھ العامل من بین رؤساء مكاتب التصویت أو المكاتب المركزیة

ال یشرع في فرزالخاص باالنتخاب األصوات الخاصة باالقتراع برسم الدائرة االنتخابیة اإلضافیة إال بعد وضع المحضر
.و199برسم المقاعد المحددة في المادتین 198

تجعل أوراق التصویتغیر القانونیة في الخاصة بكل اقتراع والمرتبة حسب صنفیھا (الملغاة) و(المتنازع فیھا) وكذا األوراق
.المكتب ، وتضاف إلى المحضر المطابق ثالثة غالفات مستقلة مختومة وموقع علیھا من طرف رئیس وأعضاء

          II.  یتممالقسم9 بالجزء األول المكرر اآلتي.بعده .الرابع من القانون المشار إلیھ أعاله رقم 97

األول المكررالجزء

دعمقدرات النساء التمثیلیة

المادة 288 المكررةالتمثیلیة بمناسبة یقدم ، وفق شروط وكیفیات تحدد بنص تنظیمي ، دعم یخصص لتقویة قدرات النساء .
.الدعم لتشجیع تمثیلیة النساء االنتخابات العامة الجماعیة والتشریعیة یطلق علیھ اسم "صندوق

3المادة



بصفةانتقالیة9 ، كما وقعتغییرھا بالمادة األولى من ھذا .واستثناء من أحكام المادة 223 من القانون المشار إلیھ أعاله رقم 97
االنتخابیة لغرف التجارة والصناعة والخدمات على أساس الضریبة المھنیةالقانون ، یظل الناخبون المقیدون في اللوائح

.قبل صدور ھذا القانون مقیدین في اللوائح المذكورة )الباتانتا)

 

 


