
الجریدة الرسمیة عدد 6349 الصادرة بتاریخ 16 جمادى اآلخرة 1436 (6 أبریل 2015)
 

نصوص عامة
 

مرسوم بقانون رقم 2.15.260  صادر في 14   من جمادى اآلخرة 1436  (4 أبریل 2015)
بتغییر وتتمیم القانون رقم 9.97  المتعلق بمدونة االنتخابات.

 
رئیس الحكومة،

 
 بناء على الفصل 81 من الدستور؛

 
 وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاریخ 11من جمادى اآلخرة 1436 (فاتح أبریل 2015 ) ؛

 
� مجلس النواب ومجلس المس�شار�ن،

� �األمر �� � المعن�ت��  و �اتفاق مع اللجنت��
 

رسم ما ��� :
المادة 1

 
تغیر وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 225   (الفقرة الثالثة) ، و 231 و235 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة
االنتخابات، الصادر بتنفیذ الظھیر الشریف رقم 1.97.83   بتاریخ 23   من ذي القعدة 1417 (2 أبریل 1997) كما وقع

تغییره وتتمیمھ ؛
 

المادة 225   (الفقرة الثالثة).- یكون لكل واحد من األشخاص الذتیین والمعنویین المومإ إلیھم في الفقرة 2  من المادة
 223  أعاله عدد إضافي من الممثلین عن المقر الرئیسي وعن مجموع ما لھم من مؤسسات ثانویة واقعة في دائرة

اختصاص نفس غرفة التجارة والصناعة والخدمات یحدد على أساس عدد األجراء المصرح بھم كما یلي :
1.       إذا كان عدد األجراء، ال یزید على 50  أجیرا : ممثل إضافي واحد عن كل 10  أجراء؛

2.       إذا كان عدد األجراء یفوق 50  أجیرا دون أن یزید على 200؛ خمسة (5) ممثلین مع زیادة ممثل إضافي
واحد عن كل 30  أجیرا بالنسبة لشطر عدد األجراء الذي یزید على 50  أجیرا؛

3.       إذا كان عدد األجراء یفوق 200 عشرة (10) ممثلین مع زیادة  ممثل لضافي واحد عن كل 60 أجیرا
بالنسبة لشطر عدد األجراء الذي یزید على 200 أجیر، دون أن یتجاوز عدد الممثلین خمسة عشرة (15) في

المجموع.
 

المادة 231.- یقید تلقائیا في لوائح الناخبین :
أ )      الناخبون............................................................................ المادة 229 أعاله.

� نفوذها ميناء ال�سج�ل أو ميناء التف��ــــغ
� �قع �� � الئحة الدائرة االنتخاب�ة ال��

�ق�د مجهزو السفن، حسب اخت�ارهم، ��
االعت�ادي للسفينة.

� الدائرة االنتخاب�ة لميناء ال�سج�ل و ميناء التف��ــــغ االعت�ادي � الئح��
� آن واحد ��

ال �مكن ألي مجهز أن �ق�د ��
للسفينة.

إذا اختلف مجهزو سفينة ص�د ما، تم اخت�ار ميناء التف��ــــغ االعت�ادي تلقائ�ا.
� ال تغي�� ف�ه.)

 (ال�ا��
 

المادة 235  . - تنقسم الهيئة الناخ�ة إ� أر�ــع هيئات ناخ�ة :
؛ -  الص�د الصنا��

؛ -  الص�د الساح��
-  الص�د التقل�دي؛

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/41168.htm


-  مؤسسات الص�د ال�حري ومزارع ت���ة األح�اء ال�ح��ة واأل�شطة األخرى الستغالل الموارد ال�ح��ة
الح�ة الساحل�ة �دون سفينة.

� ال تغي�� ف�ه.)
 (ال�ا��

المادة 2
 

اح من وز�ر الداخل�ة مراجعة اس�ثنائ�ة للوائح االنتخاب�ة الخاصة تجرى ابتداء من تار�ــــخ �حدد �مرسوم �صدر �اق��
� من الجزء الخامس من القسم الثالث

� األول والثا�� � 31  مارس 2015، وفقا ألح�ام ال�اب��
�الغرف المهن�ة المحصورة ��

� بتغي�� وتتم�م
من القانون السالف الذكر رقم 9.97، مع مراعاة أح�ام المادة الثالثة من القانون رقم 36.08  القا��

�ف رقم 1.08.150 بتار�ــــخ 2  محرم 1430  (30 د�سم�� القانون السالف الذكر رقم9.97   الصادر ب�نف�ذە الظه�� ال��
� 121 ( الفقرة األو�) و 125 من القانون رقم 57.11 المتعلق �اللوائح االنتخاب�ة العامة 2008)  وأح�ام المادت��
وعمل�ات االستفتاء واستعمال وسائل االتصال السم�� ال��ي العموم�ة خالل الحمالت االنتخاب�ة  واالستفتائ�ة

�ف رقم1.11.171 بتار�ــــخ 30 ذي القعدة 1432 ( 28  أ�ت��ر 2011) واألح�ام التال�ة : الصادر ب�نف�ذە الظه�� ال��
ة (15) يوما؛ 1.     تقدم طل�ات الق�د الجد�دة طوال خمسة ع��

2.     تجتمع اللجان اإلدار�ة أو اللجان اإلدار�ة الفرع�ة عند وجودها خالل ثالثة (3) أ�ام للق�ام �المهام التال�ة :
-         دراسة طل�ات الق�د المقدمة إليها؛
؛ � -         شطب أسماء األشخاص المتوف��

� الالئحة
وط المقررة قانونا للق�د �� -         شطب أسماء األشخاص الذين اختل فيهم أحد ال��

االنتخاب�ة للغرفة المهن�ة المق�دين ف�ه ؛
� اللوائح االنتخاب�ة للغرف المهن�ة؛

� قد تالحظها �� -         تصحيح األخطاء الماد�ة ال��
31 �

3.     يودع طوال س�عة (7) أ�ام الجدول التعد��� مرفقا �الالئحة االنتخاب�ة المحصورة �صفة نهائ�ة ��
 مارس 2015  �األما�ن اإلدار�ة المنصوص عليها �المادة 241  من القانون السالف الذكر رقم 9.97 ؛

� أجل ثالثة (3) أ�ام ابتداء، من تار�ــــخ اتخاذ القرار ؛
� �األمر �� 4.     ت�لغ قرارات اللجان اإلدار�ة إ� المعني��

� قرارات اللجنة اإلدار�ة خالل أجل إ�داع الجدول
5.     �مكن ل�ل من �عن�ه األمر أن �قدم دعوى الطعن ��

ة (10) أ�ام من تار�ــــخ التعد�� المشار إل�ه أعالە. وت�ت المح�مة المحال إليها الطعن وج��ا داخل أجل ع��
تقد�م الطعن، وت�لغ ح�مها فورا إ� رئ�س اللجنة اإلدار�ة و إ� األطراف المعن�ة األخرى ��ل وس�لة من

وسائل الت�ليغ القانون�ة ؛
� هذە المادة وكذا

اح من وز�ر الداخل�ة التوار�ــــخ و اآلجال المشار إليها �� 6.     تحدد �موجب مرسوم �صدر �اق��
تار�ــــخ ح� اللوائح االنتخاب�ة النهائ�ة الخاصة �الغرف المهن�ة �عد مراجعها وفقا ألح�ام هذا المرسوم

�قانون ؛
� المادة 13 من القانون

وط من المب�نة �� 7.     لألحزاب الس�اس�ة أن تحصل، �طلب منها وفق ال��ف�ات وال��
� 31 مارس 2015

المشار إل�ه أعالە رقم 57.11،ع� مستخ�ج من الالئحة االنتخاب�ة المحصورة ��
ة المخصصة إل�داع الجدول � البند 3 أعالە وذلك خالل الف��

ومستخ�ج من الجدول  التعد��� المشار إل�ه ��
� ذلك أن ي�تدب وك�ال عنه لتقد�م

التعد�� المذكور. و لهذە الغا�ة ،  �جب ع� �ل حزب س�ا�� يرغب ��
طلب المستخ�ج لدى السلطة اإلدار�ة المحل�ة التابع لها مقر الدائرة االنتخاب�ة المهن�ة المعن�ة  أو لدى
العمالة أو اإلقل�م أو عمالة  المقاطعات المعن�ة. و��سلم وك�ل الحزب المستخ�ج المطلوب داخل أجل

ثالثة أ�ام من تار�ــــخ تقد�م طل�ه.
 

المادة 3 
 

لمان قصد المصادقة ە و�عرض ع� ال�� ي��� هذا المرسوم �قانون �الج��دة الرسم�ة، و�عمل �ه ابتداء من تار�ــــخ ���
عل�ه خالل دورته العاد�ة الموال�ة.

 
� 14  من جمادى اآلخرة 1436  (4 اب��ل 2015).

وحرر �ال��اط ��
ان. اإلمضاء : ع�د اإلله ابن ك��
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