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مرسومرقم 737.08.2 صادر في 2 محرم 1430 (30 دیسمبر 2008) یتعلق بتطبیق المادة 12 منمدونة االنتخابات في شأن تسلیم

مستخرج من اللوائح االنتخابیة العامة إلى األحزاب السیاسیة.

 

الوزیراألول،

بناء على القانون رقم9.97 المتعلق بمدونة االنتخابات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 83.97.1 بتاریخ 23 من ذي
القعدة 1417 (2 أبریل 1997) كما وقع تغییره وتتمیمھ ، والسیما المادة 12 منھ ؛

وباقتراح من وزیرالداخلیة ؛

وبعد دراسة المشروع،(في المجلس الوزاري المجتمع في 27 من ذي الحجة 1429 (26 دیسمبر 2008

رسم: ما یلي 

المادة1
تطبیقا ألحكام المادة 12 من القانون المشار إلیھ أعاله رقم 97.9 ، لكل حزب سیاسي أن یحصل بطلب منھ خاللاألجل المبین في المادة 
المقاطعات على مستخرج من اللوائح االنتخابیة العامة للجماعات أو الثانیة بعده من مصالح العمالة أو اإلقلیم أو عمالة
المركزیة لوزارة لدائرة نفوذھا. كما یمكن لكل حزب سیاسي أن یحصل خالل األجل نفسھ من اإلدارة المقاطعات التابعة

.الوطنيالداخلیة على مستخرج من اللوائح االنتخابیة العامة على الصعید

2المادة
یسلم المستخرج المشار: إلیھ في المادة األولى أعاله إلى كل حزب سیاسي داخل األجل اآلتي بیانھ 

 

1.بالنسبة للمراجعةالسنویة للوائح االنتخابیة : ما بین فاتح دیسمبر و15 منھ؛

2.  بالنسبة للمراجعة: االستثنائیة للوائح االنتخابیة 

·  خالل أجل 15 یوما؛ابتداء من الیوم األول من الفترة المخصصة إلیداع طلبات القید الجدیدة 

·  خالل أجل 15 یومابكیفیةابتداء من الیوم الموالي لتاریخ حصر اللوائح االنتخابیة النھائیة بعد مراجعتھا 
.استثنائیة

 

یسلم مستخرج منباشرتھا اللجان اإلداریة الجداول التعدیلیة المؤقتة والنھائیة ، مبوبة بحسب التسجیالت والتشطیبات التي
.القانوني المحدد لالطالع على الجداول المذكورة ولجان الفصل ، ضمن نفس الشروط والكیفیات ، خالل األجل

ال یمكن تسلیم أي.مستخرج خارج اآلجال المحددة أعاله

المادة3



یسلم المستخرج إلىأعاله بطلب كتابي وكیل الحزب المنتدب لھذه الغایة بعد إدالئھ داخل األجل المحدد في المادة الثانیة
.الحزبمؤرخ وموقع علیھ من طرف الجھاز المختص في

تبین في الطلب المشارالغرض المراد من إلیھ في الفقرة أعاله الدوائر االنتخابیة أو الجماعات أو المقاطعات المعنیة وكذا 
.المستخرج

یسلم المستخرج فيفي قرص نسخة واحدة، مرة واحدة، مطبوعا، حسب طلب الحزب، على الورق أو في شكل ملف مضمن
.مدمج

یكون المستخرج مبوباانتخابات بحسب الدوائر االنتخابیة المكونة للجماعة أو بحسب مكاتب التصویت المحدثة برسم آخر 
.بالنسبة للمقاطعاتعامة بالنسبة للجماعات التي یجرى فیھا االنتخاب باالقتراع بالالئحة وكذا

المادة 4  
ال یمكن استعمال.المستخرج إال للغرض االنتخابي الذي سلم منأجلھ

5المادة
یسند إلى وزیر.الداخلیة تنفیذ ھذا المرسوم الذي ینشر بالجریدة الرسمیة

وحرر بالرباط في 2 محرم 1430 (30 دیسمبر 2008).

اإلمضاء : عباس.الفاسي

وقعھ بالعطف: 

وزیر الداخلیة،

اإلمضاء : شكیب.بنموسى

 

 


