
ظھیر شریف رقم 1.03.83 صادر في 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003)
بتنفیذ القانون رقم 64.02 القاضي بتغییر وتتمیم القانون رقم 9.97المتعلق بمدونة االنتخابات

 
الحمد � وحده ؛

الطابع الشریف- 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 بالجریدة الرسمیة، عقب ظھیرنا الشریف ھذا، القانون رقم 64.02 القاضي بتغییر وتتمیم القانون رقم 9.97

المتعلق بمدونة االنتخابات، كما وافق علیھ مجلس المستشارین ومجلس النواب.
 

وحرر بالرباط في 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003)
 

وقعھ بالعطف
 

الوزیر األول
اإلمضاء: إدریس جطو

 
 
 
 
 
 

 
 
 

قانون 64.02 یقضي بتغییر وتتمیم القانون
 رقم 9.97 المتعلق بمدونة االنتخابات

 
المادة األولى



تغیر وتتمم وفق ما یلي المواد 3 و4 و8 و9 و10و11 و13 و15 و20 و21 (الفقرة الخامسة) و27 و28 وعنوان
القسم الثاني والمواد 38 و40 (الفقرتان األولى والخامسة) و42و43 (الفقرة األولى) و45 و47 (الفقرة الخامسة) و48
و50 (الفقرة الثالثة) و52 و55 و56 و57 و58 (الفقرتان الرابعة والخامسة) و59 و60 (الفقرة األولى) و61 و62
و63 (الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة) و64 و66 و67 (الفقرة الثانیة) و68 (الفقرة الثانیة) و69 و73 (الفقرة
األخیرة) و75 و84 و96 و100 و101 و102 و104 وعنوان القسم الثالث والمواد 110 (الفقرة الثانیة) و117
و118 و126 و138 و145 و157 (الفقرة األولى) و159 (الفقرة الثالثة) و168 و169 و170 (الفقرة األولى)
و175 و186 و188 (الفقرة الثالثة) و194 وعنوان الجزء الرابع من القسم الثالث والمواد 197 و198 و199 و200
و201 و204و205 و206 و209 و210 و211 و212 و213 و215 (الفقرة األولى) و216 و217 و218 و221
و228 و239 (الفقرتان الثالثةوالرابعة)و243 (الفقرةالثانیة) و255 و262 و268 و271 و272 (الفقرة الثانیة)
و274 (الفقرة الثانیة) و282 و283 وعنوان الجزء األول من القسم الرابع والمادتان 285 و288 من القانون رقم
9.97 المتعلق بمدونة االنتخابات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.97.83 بتاریخ 23 من ذي القعدة 1417 (2

أبریل 1997) :
 

المادة 3.- الناخبون ھم المغاربة ذكورا وإناثا البالغون من العمر ثمان عشرة سنة شمسیة كاملة على
األقل...............................................................................................................................

(الباقي ال تغییر فیھ.)
 

المادة 4.- یجب على المغاربة ذكورا وإناثا البالغین من العمر ثمان عشرة سنة شمسیة كاملة على
األقل............................................................................................................................

(الباقي ال تغییر فیھ.)
 

المادة 8.- تتولى بحث طلبات القید في اللوائح االنتخابیة لجنة إداریة یرأسھا رئیس مجلس الجماعة الحضریة أو القرویة
أو المقاطعة أو من ینتخبھ ھذا المجلس من بین أعضائھ للقیام مقام رئیسھفي االضطالع بھذه المأموریة. وتضم اللجنة

باإلضافةإلىرئیسھا :

....................................................................................................................-   
   -عضوین أصلیین وعضوین احتیاطیین ینتخبھم مجلس الجماعةأو المقاطعة من بین أعضائھ.

 
 

یجوز أن تحدث.................................................................وتتألف اللجانالفرعیة اإلداریة من :

   -ممثل لمجلس الجماعة أو المقاطعة ینتخبھ ھذا المجلس من أعضائھ، رئیسا ؛
..............................................................................................................-   

   -عضوین أصلیین وعضوین احتیاطیین یعینھم مجلس الجماعة أو المقاطعة من بین أعضائھ أومن بین
الناخبین المقیدین في اللوائح االنتخابیة عند تعذر ذلك ؛

   -یجوز للجنة اإلداریة....................................................................................
............................................................................................................في اتخاذ قراراتھا.
یخضع رؤساء...............................................................................................................

................................................................................................................مقامھ في ذلك.
 

إذا رفض مجلس الجماعة أو المقاطعة انتخاب رئیس اللجنة اإلداریة............................................



.......................................................................................السلطة اإلداریة المحلیة أومن یمثلھا.
 

یجب أن یوجھ اإلنذار المشار إلیھ في الفقرة السابقة في رسالة مضمونة الوصول ویبین فیھ األجل المحدد لجواب من
یعنیھم األمر.

 
والیجوز أن یقل ھذا األجل عن یوم واحد أو یزید على خمسة أیام من تاریخ اإلنذار. ویعتبر عدم الجواب عند انصرام

ھذا األجل بمثابة رفض.
 

إذا تعذر على رئیس اللجنة اإلداریة أو رئیس اللجنة اإلداریة الفرعیةألي سبب المشاركة في أعمال اللجنة حل محلھ
خلیفة رئیس اللجنة.

 
المادة 9.- یكون تألیف اللجان اإلداریة في الجماعات الحضریةأو القرویة أو المقاطعات الجدیدة الناشئة عن تقسیم

جماعات أو مقاطعاتوفق مایلي :

   -عضو من مجلس الجماعة أو المقاطعة التي انبثقت عن تقسیمھاالجماعة أو المقاطعة الجدیدة ینتخبھ
المجلس المذكور، رئیسا ؛

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

   -عضوان أصلیان وعضوان احتیاطیان ینتخبھم مجلس الجماعةأو المقاطعة من بین أعضائھ.
 

إذا كان عدد أعضاء مجلس جماعة أو مقاطعة انبثقت عن تقسیمھاجماعات أو مقاطعات جدیدة الیكفي لینتخب من بینھم
جمیع األعضاء األصلیین واالحتیاطیین في اللجان اإلداریة بالجماعاتأو المقاطعاتالجدیدة، بوشر تعیین باقي أعضاء
ھذه اللجان من بین الناخبین الذینیحسنون القراءة والكتابة ویكونون مقیدین في اللوائح االنتخابیة للجماعة التي انبثقت عن

تقسیمھا الجماعات أو المقاطعات الجدیدة.
 

تتألف اللجان اإلداریة الفرعیة في الجماعات أو المقاطعات الجدیدة من :

   -عضو من مجلس الجماعة أو المقاطعة التي انبثقت عن تقسیمھاالجماعة أو المقاطعة الجدیدة ینتخبھ
المجلس المذكور، رئیسا ؛

   -ممثل للسلطة اإلداریة المحلیة یعینھ الخلیفة األول للعامل أو الباشاأو القائد بصفة خلیفة للرئیس ؛
   -عضوین أصلین وعضوین احتیاطیین ینتخبون أو یعینون وفقالشروط المقررة النتخاب أو تعیین

األعضاء األصلیین واالحتیاطیین في اللجان اإلداریة.
 

یكون تألیف اللجان اإلداریة في الجماعات أو المقاطعات الجدیدة الناشئةعن ضم جماعات أو مقاطعات وفق ما یلي :

   -عضو من مجلس إحدى الجماعات أو المقاطعات یعینھ العامل، رئیسا ؛
   -ممثل للسلطة اإلداریة المحلیة یعینھ الخلیفة األول للعامل أو الباشاأو القائد بصفة خلیفة للرئیس ؛

   -عضوان أصلیان وعضوان احتیاطیان یعینھم العامل من بینأعضاء مجالس الجماعاتأو المقاطعات
المعنیة أو من بین الناخبینالمقیدین في اللوائح االنتخابیة عند تعذر ذلك.

 



تتألف اللجان اإلداریة الفرعیة في الجماعات والمقاطعات الناشئة عنضم جماعات أو مقاطعات وفق الكیفیات والشروط
المقررة لتعیین الرؤساء واألعضاء األصلیین واالحتیاطیین في اللجان اإلداریة المعنیة.

 
تسري على اللجان اإلداریة واللجان اإلداریة الفرعیة المنصوصعلیھا في ھذه المادة، األحكام المقررة في الفقرات

الخمسة األخیرة منالمادة 18 أعاله.
 

المادة 10- یكون تألیف اللجان اإلداریة في الجماعات أو المقاطعاتالتي وقع توقیف مجلسھا أو حلھ أو الذي تعذر تألیفھ
وفق ما یلي :

   -عضو من اللجنة الخاصة المنصوص علیھا في المادة 26 منالقانون رقم 78.00 المتعلق بالمیثاق الجماعي
الصادر بتنفیذهالظھیر الشریف رقم 1.02.297 بتاریخ 25 من رجب 1423

(3 أكتوبر 2002 )، تعینھ اللجنة المذكورة، رئیسا ؛

........................................................................................................................-   

........................................................................................................................-   
.............................................. ..........................................................................-   

تتألف اللجان اإلداریة الفرعیة في الجماعات الحضریة أو القرویةأو المقاطعات التي وقع توقیف مجلسھا أو حلھ أو الذي
تعذر تألیفھ من :

........................................................................................................................-   

........................................................................................................................-   

........................................................................................................................-   
 

تسري أحكام الفقرات الخمسة األخیرة من المادة 8 أعاله على اللجان اإلداریة واللجان اإلداریة الفرعیة المشار إلیھا في
ھذه المادة.

 
المادة 11.- تجتمع اللجنة اإلداریة............................................................................................
..................................................................................بمرسوم یصدر باقتراح من وزیر الداخلیة.

 
تتداول في طلبات القید وتسجل الطلبات التي تتوافر فیھا الشروطالقانونیة وترفض الطلبات التي ال تتوافر فیھا وتتخذ

مقرراتھا بأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین.وفي حالة تعادل األصوات، یرجح الجانبالذي یكون فیھ الرئیس.
 

یجب على رئیس اللجنة اإلداریة أن یبلغ كتابیا إلى كل شخص رفضطلب قیده في الالئحة االنتخابیة القرار القاضي
بذلك، ویكون التبلیغخالل الثالثة أیام التالیة لصدور قرار الرفض ویجب أن یتم في محلسكنى المعني باألمر مقابل

وصل.
 

تحرر اللجنة اإلداریة بعد انتھاء أشغالھا الالئحة االنتخابیة المؤقتةللجماعة وتودعھا في مكاتب السلطات اإلداریة المحلیة
ومصالح الجماعةأو المقاطعة خالل أجل ثمانیة أیام كاملة یبتدئ من تاریخ یحدد بمرسومبناء على اقتراح من وزیر

الداخلیة.
 



المادة 13- تعرض الطلبات والشكاوى المشار إلیھا في المادة السابقة على لجنة تسمى لجنة الفصل وتضم فضال عن
أعضاء اللجنة اإلداریة المنصوص علیھا في المادة 8 أعاله ناخبین اثنین من بین الناخبین المقیدین في الالئحة االنتخابیة

للجماعة یعین أحدھما مجلس الجماعة أو المقاطعة وتعین اآلخر السلطة اإلداریة المحلیة.
 

تتألف لجنة الفصل في الجماعات الحضریة والقرویة أو المقاطعات الجدیدة من أعضاء اللجنة اإلداریة وعضوین آخرین
یعینان بنفس الطریقة المشار إلیھا في الفقرة أعاله من بین الناخبین الذین یحسنون القراءة والكتابة المقیدین في الالئحة
االنتخابیة للجماعة الحضریة أو القرویة التي انبثقت عن تقسیمھا الجماعة الجدیدة أو للجماعة التابعة لھا المقاطعة

الجدیدة.
 

تتألف لجنة الفصل في الجماعات أو المقاطعات الجدیدة الناشئة عنضم جماعات أو مقاطعات من أعضاء اللجنة اإلداریة
وعضوین آخرین یعینان وفق الكیفیات المشار إلیھا في الفقرة األولى من ھذه المادة من بین الناخبین الذین یحسنون

القراءة والكتابة المقیدین في الالئحة االنتخابیةإلحدى الجماعات التي انبثقت عن ضمھا الجماعة الجدیدة.
 

تتألف لجنة الفصل في الجماعات الحضریة والقرویة أو المقاطعاتالتي وقع توقیف مجلسھا أو حلھ أو الذي تعذر تألیفھ
من أعضاء اللجنة اإلداریة وعضوین آخرین من بین الناخبین الذین یحسنون القراءة والكتابة المقیدین في الالئحة
االنتخابیة للجماعة الحضریة أو القرویة المعنیة، یعین أحدھما حسب الحالة المجلس الجماعي أو اللجنة الخاصة وتعین

اآلخر السلطة اإلداریة المحلیة.
 

تجتمع لجنة الفصل في تاریخ یحدد بمرسوم یصدر باقتراح من وزیر الداخلیة وتتخذ قراراتھا بأغلبیة أصوات األعضاء
الحاضرین. وعند تعادل األصوات، یرجح الجانب الذي یكون فیھ رئیس اللجنة.

 
تكون قرارات لجنة الفصل معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقيالشكاوى والطلبات ویوضع رقم ترتیبي للقرارات

ویبلغھا رئیس اللجنة كتابة في أجل الثالثة أیام التالیة التخاذھا إلى المعنیین باألمر في محل سكناھم مقابل وصل.
 

تكون قرارات اللجنة عالوة على ذلك موضوع جدول تعدیلي یودع في المكاتب المشار إلیھا في المادة 11 أعاله حیث
یمكن لكل شخص یعنیھ األمر اإلطالع علیھ والحصول على نسخة منھ في عین المكان، وذلك خالل سبعة أیام تبتدئ من

تاریخ یحدد بمرسوم یصدر باقتراح من وزیر الداخلیة.
 

المادة 15- یحدد بمرسوم التاریخ الذي تضع فیھ اللجان اإلداریة الالئحة النھائیة لناخبي الجماعات الحضریة والقرویة
مبوبة بحسب الدوائر االنتخابیة التي ینتمي إلیھا الناخبون المقیدون فیھا.

 
غیر أن الالئحة النھائیة لناخبي الجماعات الحضریة التي تتألفمن مقاطعات والمشار إلیھا في المادة 84 من القانون

السالف الذكر رقم 78.00 تبوب بحسب المقاطعات.
 

یودع نظیر من الالئحة النھائیة لناخبي الجماعة الحضریة والقرویةلدى المحكمة اإلداریة التي تدخل الجماعة المعنیة في
دائرة نفوذھاالترابي وذلك داخل أجل ثمانیة أیام من تاریخ حصرھا.

 
المادة 20- تجتمع اللجنة اإلداریة كل سنة ابتداء من 5 ینایر...................................................مصالح الجماعة

الحضریة أو القرویةأو المقاطعة وتودع معھ اللوائح االنتخابیة للسنة السابقة.



 
المادة 21 (الفقرة الخامسة).- تتخذ قرارات لجنة الفصل بأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین، وفي حالة تعادل

األصوات، یرجح الجانبالذي یكون فیھ رئیس اللجنة.
 

المادة 27- تظل اللوائح المحصورة بعد مراجعتھا...............................التي یمكن أن تدخل علیھا في الحاالت اآلتیة :
................................................................................................................................. -1
...................................................................................................................................-2
..................................................................................................................................-3
..................................................................................................................................-4
.................................................................................................................................. -5
..................................................................................................................................-6

7- طلبات القید التي یقدمھا األشخاص الذین لم یبلغوا سن الثامنةعشرة إال بعد حصر اللوائح االنتخابیة النھائیة أو الذین
سیبلغون سنالثامنة عشرة في التاریخ المحدد لالقتراع.

لكي تكون طلبات........................................................................................................
(الباقي ال تغییر فیھ.)

 
المادة28- تجرى وفقا ألحكام القسم األول من ھذا القانون، جمیععملیات وضع اللوائح االنتخابیة الجماعیة الجدیدة أو

مراجعتھا بصفة استثنائیة.
 

القسم الثاني
األحكام المشتركة لتنظیم االستفتاءات

وانتخاب المستشارین الجھویین
وأعضاء مجالس العماالت واألقالیم

وأعضاء مجالس الجماعات الحضریة والقرویة
ومجالس المقاطعات وأعضاء الغرف المھنیة

 
المادة 38- تسري أحكام ھذا القسم على تنظیم.....................................وأعضاء مجالس الجماعات الحضریة

والقرویة والمقاطعات وأعضاء غرف الفالحة..................................وغرف الصید البحري.
 

المادة 40 (الفقرة األولى) - تكون بطاقة الناخب دائمة وتستخرج من الحاسوب، وتعتبر صالحة لالنتخابات الجماعیة
ولالستفتاءات.

(الفقرة الخامسة) تتضمنبطاقة الناخب اسمي الناخب الشخصيوالعائلي أو أسماء أبویھ................. ورقم الدائرة
االنتخابیة المقید فیھا.

 
المادة 42. - ال ینتخب :

.................................................................................................................  .1



.................................................................................................................  .2

.................................................................................................................  .3
4.  األشخاص المحكوم علیھم نھائیا بعقوبة حبس نافذة أو عقوبةحبس مع إیقاف التنفیذ كیفما كانت مدتھما
من أجل إحدى الجرائمالمنصوص علیھا في المواد 100 و101و102 و103 من ھذا القانونمع

مراعاة أحكام المادة 104 منھ.
 

المادة 43 (الفقرة األولى) - ینتخب أعضاء المجالس الجھویة وأعضاءمجالس العماالت واألقالیم وأعضاء المجالس
الجماعیة وأعضاء مجالسالمقاطعات وأعضاء الغرف المھنیة لمدة ست سنوات.

 
المادة 45 (فقرة أخیرة مضافة)- یجب أن ترفق لوائح المرشحینأو التصریحات الفردیة بالترشیح بنسخة من بطاقة
السوابق لكل مرشح مسلمة من طرف اإلدارة العامة لألمن الوطني منذ أقل من ثالثةأشھر أو بنسخة من السجل العدلي

مسلمة منذ أقل من ثالثة أشھر.
 

كما یجب أن ترفق لوائح الترشیح أو التصریحات الفردیة بالترشیحالمقدمة من طرف المرشحین ذوي انتماء سیاسي
بتزكیة مسلمة لھذهالغایة من لدن الجھاز المختص في الھیئة السیاسیة التي تتقدم باسمھاالالئحة أو المرشح.

 
المادة 47 (الفقرة الخامسة) - إذا توفي أحد مرشحي الالئحة،وجب على وكیلھا أو على المرشحین اآلخرین عند وفاة

وكیل الالئحة تعویضھ بمرشح جدید إلى غایة الیوم األخیر من المدة التي تقدم خاللھاالترشیحات.
 

المادة 48 - یخصص رمز لكل الئحة ترشیح أو لكل مرشح.
 

تحدد بقرار لوزیر الداخلیة الرموز المخصصة للوائح المرشحینأو لمرشحي الھیئات السیاسیة، وتحدد السلطة المكلفة
بتلقي الترشیحاتالرمز المخصص لكل الئحة مستقلة أو لكل مرشح مستقل، وتثبتھ فيالوصل النھائي الذي تسلمھ لوكیل

الالئحة أو للمرشح.
 
 

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

   -12 في الجماعات الحضریة أو القرویة التي تضم 2500 ناخب أو أقل ؛
   -18 في غیرھا مع زیادة مكان واحد عن كل 3000 ناخب أو جزءیتجاوز 2000 ناخب في الجماعات الحضریة

والقرویة الموجود بھاأكثر من 5000 ناخب.
 

المادة 52 - الیجوز أن تتضمن اإلعالنات غیر الرسمیة التي یكونلھا غرض أو طابع انتخابي وكذا برامج المرشحین
ومنشوراتھم اللونیناألحمر أو األخضر أو الجمع بینھما.

 
المادة 55 - التصویت حق وواجب وطني.

 
یتم التصویت بواسطة ورقة فریدة تتضمن، في حالة االقتراعبالالئحة، بیان الدائرة االنتخابیة واالنتماء السیاسي لالئحة
عند االقتضاء واالسم الشخصي والعائلي لوكیل الالئحة وكذا الرمز المخصص لھا،وفي حالة االقتراع الفردي بیان الدائرة



االنتخابیة وأسماء المرشحینالشخصیة والعائلیة وانتمائھم السیاسي عند االقتضاء والرمز المخصصلكل مرشح.
 

ترتب لوائح الترشیح أو الترشیحات الفردیة في ورقة التصویتالفریدة بحسب تاریخ تسجیلھا. یختلف حجم ورقة
التصویت حسب عدد لوائح المرشحین أو عددالترشیحات الفردیة المقدمة في الدائرة االنتخابیة المعنیة.غیر أن حجمالمكان
المخصص لرمز الالئحة أو المرشح في ورقة التصویت الفریدةیجب أن یكون متساویا بالنسبة لجمیع لوائح الترشیح أو

المرشحین.
 

تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصریحات بالترشیح إعداد أوراقالتصویت فور انصرام أجل إیداع الترشیحات .
 

المادة 56 - یحدث بقرار للعامل في كل دائرة انتخابیة مكتب أو عدةمكاتب للتصویت یعلن عن مقارھا بواسطة تعلیق
إعالنات ...........................................................................................................................
............................................................................................................................................

.........................................................................................................عدة مكاتب للتصویت.
 

تقام ھذه المكاتب في أماكن قریبة من الناخبین بالبنایات العمومیة.ویمكن عند الضرورة إقامة المكاتب المذكورة في غیرھا
من األماكن أو البنایات.

المادة 57 - یعین العامل.....................................................................................................
....................................................................................................................................

..........الناخبین الذین یعرفون القراءة والكتابة وتتوفر فیھم شروطالنزاھة والحیاد واألشخاص الذین یعھد إلیھم برئاسة
مكاتب التصویت.............................................مكاتب التصویت إذا تغیبوا أو عاقھم عائق.

 
یساعد رئیس مكتب التصویت ثالثة أعضاء یعینھم العامل خالل األجلالمشار إلیھ أعاله من بین الناخبین غیر المرشحین
الذین یعرفون القراءة والكتابة. ویعین العامل أیضا ضمن نفس الشروط نوابا لھم یقومون مقامھمإذا تغیبوا أو عاقھم عائق.
وإذا تعذر حضور األشخاص المعینین لمساعدةرئیس مكتب التصویت ساعة افتتاح االقتراع، یختار رئیس المكتبالمذكور
لمساعدتھ الناخبین األكبرین سنا والناخب األصغر سنا من بینالناخبین غیر المرشحین الحاضرین بمكان التصویت الذین

یعرفون القراءة والكتابة.
 

إذا كان عدد الناخبین التابعین لمكتب التصویت أو عدد الناخبینغیر المرشحین الیسمح بتكوین المكتب المذكور، یعین
طبق الكیفیات المنصوص علیھا أعاله أعضاء مكتب التصویت ونوابھم من بین الناخبین المقیدین في اللوائح االنتخابیة

العامة.
 

یتولى أصغر األعضاء سنا مھام كاتب مكتب التصویت.
 

المادة 58 (الفقرة الرابعة) - تسلم السلطة اإلداریة المحلیة فورا إلى المرشح أو وكیل الالئحة وثیقة..............إلى رئیس
مكتب التصویت.

 
(الفقرة الخامسة) یكون لدى كل مكتب الئحة في نظیرین للناخبین الذین یتعین علیھ تلقي أصواتھم تتضمن أرقام تقیید
الناخبین في الالئحة االنتخابیة وأرقام بطائق التعریف الوطنیة أو رقم وثیقة التعریف الرسمیة األخرى المدلى بھا عند

التقیید في الالئحة االنتخابیة.



 
المادة 59 - یفتتح االقتراع في الساعة الثامنة صباحا ویختتم في الساعة السابعة مساء وإذا تعذر افتتاح االقتراع في

الساعة المقررة في ھذا القانون لسبب قاھر، وجبت اإلشارة إلى ذلك في محضرالعملیات االنتخابیة.
 

المادة 60 (الفقرة األولى) - یكون التصویت سریا ویشارك الناخبون في االقتراع مباشرة وداخل معزل بوضع عالمة في
المكان المخصص لالئحة المرشحین أو للمرشح الذي یریدون التصویت لفائدتھ في ورقة التصویت الفریدة الحاملة لطابع

السلطة اإلداریة المحلیة.
 

المادة 61 - یعاین رئیس مكتب التصویت في الساعة المحددة للشروع في االقتراع أمام الناخبین الحاضرین أن الصندوق
ال یحتوي على أیة ورقة ثم یسده بقفلین أو مغالقین متباینین یحتفظ بأحد مفتاحیھما ویسلم اآلخر إلى عضو مكتب

التصویت األكبر سنا.
 

المادة 62.- یقدم الناخب عند دخولھ قاعة التصویت..................................................................

..................................................................................................................................
 ..................................................................أو بطاقة مھنیة مسلمة من طرف اإلدارات أو المؤسسات
العامة. ویعلن الكاتب بصوت مسموع االسم الكامل والرقم الترتیبي للناخب الذي یأخذ بنفسھ ورقة تصویت واحدة من

فوق طاولة معدة لھذا الغرض.
 

یدخل وبیده ورقة التصویت محال منعزال مھیئا في القاعة المذكورة ویضع عالمة تصویتھ في المكان المخصص لالئحة
المرشحین أو للمرشح الذي یصوت لفائدتھ ویقوم بطیھا ثم یتجھ بعد ذلك إلى مكتب التصویت ویقدم بطاقتھ االنتخابیة
وورقة ھویتھ إلى الرئیس الذي یأمر بالتحقق من وجود اسم الناخب في الالئحة التي سلمت إلیھ ومن ھویتھ. ویجب على
الناخب أن یودع بنفسھ ورقة تصویتھ مطویة في صندوق االقتراع قبل مغادرة قاعة التصویت ثم یضع الرئیس على یده

عالمة بمداد غیر قابل للمحو بسرعة، ویضع إذ ذاك عضوا المكتب في طرة الئحة كل منھما إشارة أمام اسم المصوت.
 

إذا نسي الناخب............................................................................................................
(الباقي ال تغییر فیھ.)

 
المادة 63 (الفقرة الثالثة) - یفتح صندوق االقتراع ویتحقق من عدد أوراق التصویت.

 وإذا كان ھذا العدد أكثر أو أقل.............................................................................................
وجبت اإلشارة إلى ذلك في المحضر.

 
(الفقرة الرابعة) یوزع الرئیس على مختلف الطاوالت أوراق التصویت ویأخذ أحد الفاحصین كل ورقة ویدفعھا غیر
مطویة إلى فاحص آخر یقرأ بصوت عال اسم وكیل الالئحة أو اسم المرشح الذي وضعت عالمة التصویت في المكان
المخصص لھ.ویسجل فاحصان آخران على األقل في أوراق إحصاء األصوات المعدة لھذا الغرض، األصوات التي نالتھا

كل الئحة أو كل مرشح.
 

(الفقرة الخامسة) إذا اشتملت ورقة تصویت على عدة عالمات تصویت، تلغى إذا كانت تلك العالمات للوائح أو
لمرشحینمختلفین.وتعد بصوت واحد إذا كانت لالئحة واحدة أو لمرشح واحد.

 



المادة 64 - تلغى األصوات المدلى بھا في الحاالت التالیة:
أ )        األوراق التي تحمل عالمة خارجیة أو داخلیة من شأنھا أن تضر بسراالقتراع أو تتضمن كتابات مھینة
للمرشحین أو غیرھم أو تشتمل على اسم المصوت أو األوراق التي ال تحمل طابع السلطة اإلداریة المحلیة

؛
ب )      األوراق التي یعثر علیھا في صندوق االقتراع بدون عالمة تصویت أو تحمل عالمة تصویت لفائدة أكثر

من مرشح واحد أو الئحة واحدة ؛
ج )      األوراق المشطب فیھا على اسم مرشح أو عدة مرشحین أو الئحةأو عدة لوائح.

 
ال تعتبر في نتائج االقتراع األوراق الملغاة.

 
في حالةإذا ما اعترف........................................فإنھا تعتبر متنازعا فیھا.

 
تجعل أوراق التصویت المرتبة حسب صنفیھا (الملغاة) و(المتنازعفیھا) وكذا (األوراق غیر القانونیة) في ثالثة

غالفات..........................................................................................................................
(الباقي ال تغییر فیھ).

 
المادة 66 - بصرف النظر عن اإلحصاء الذي تقوم بھ مكاتب التصویت، تباشر عملیات إحصاء األصوات ووضع

المحاضر وتحدید الجھات التي ستوجھ إلیھا وكذا إعالن النتائج حسب طبیعة االنتخاب طبقا ألحكام ھذا القانون.
 

في حالة االقتراع بالالئحة وبالتمثیل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقیة، توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم
االنتخابي ثم بأكبر البقایا وذلك بتخصیص المقاعد الباقیةلألرقام القریبة من القاسم المذكور.

 
تخصص المقاعد لمرشحي كل الئحة حسب ترتیبھم التسلسلي في الالئحة.

 
إذا أحرزت الئحتان أو عدة لوائح على نفس البقیة، ینتخب برسم المقعد المعني المرشح األكبر سنا والمؤھل من حیث

الترتیب في الالئحة.وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعیین المرشح الفائز.
 

إذا تعلق األمر باالقتراع الفردي باألغلبیة النسبیة في دورة واحدة،أوفي حالة انتخاب عضو واحد في إطار دائرة انتخابیة
أو ھیئةناخبة، ینتخب المرشح الذي حصل على أكبر عدد من األصوات.

 
إذا أحرز مرشحان أو عدة مرشحین عددا متساویا من األصوات،ینتخب أكبرھم سنا. وفي حالة تعادل السن، تجرى

القرعة لتعیینالمرشح الفائز.
 

المادة 67 (الفقرة الثانیة) - لھذه الغایة وفضال عن المحاضرالمشار إلیھا في الفقرة األولى من المادة 66 أعاله، یتم إعداد
نسخ منالمحاضر باستخدام أیة وسیلة من وسائل االستنساخ في عدد منالنظائر یعادل عدد المرشحین أو لوائح الترشیح.

 
المادة 68 (الفقرة الثانیة)- لكل مرشح رفض ترشیحھ أن یطعنفي قرار الرفض خالل أجل یومین یبتدئ من تاریخ تبلیغھ

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



(الباقي ال تغییر فیھ).
 

المادة 69 - یمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصویتومكاتب التصویت المركزیة ولجان اإلحصاء
التابعة للجماعات الحضریةأو المقاطعات ولجان اإلحصاء أو التحقق التابعة للعماالت أو األقالیمواللجان الجھویة إلحصاء

فیما یتعلق بالعملیات االنتخابیة وإحصاء األصوات وإعالن نتائج االقتراع وذلك طبقا لألحكام المقررة في ھذا القانون.
 

 یجوز للمرشحین المطعون في انتخابھم طبقا ألحكام ھذا القانون اإلطالع على محاضر العملیات االنتخابیة وأخذ نسخ
منھا حسبالحالة بمقر الدائرة االنتخابیة أو الجماعة أو العمالة أو اإلقلیم التابعةلھ الدائرة االنتخابیة أو العمالة أو اإلقلیم

مركز الجھة داخل أجل ثمانیةأیام یبتدئ من تاریخ تبلغھم بعریضة الطعن.
 

المادة 73 (الفقرة األخیرة) - في حالة استئناف حكم المحكمة اإلداریة أمام المجلس األعلى، یبت ھذا األخیر في األمر
خالل أجل أقصاه أربعة أشھر ویبلغ قراره إلى األطراف وإلى عامل العمالة أو اإلقلیمالمعني داخل أجل شھر من تاریخ

صدوره. ویستمر المرشحون المعلن عن انتخابھم في ممارسة مھامھم إلى أن یصیر الحكم القاضي بإلغاءانتخابھم نھائیا.
 

المادة 75 - في حالة اللجوء إلى مسطرة التعویض المنصوص علیھا في المواد 169 و194 و216 و282 من ھذا
القانون، فإن التعویض یتم بقرار للسلطة المكلفة بتلقي الترشیحات داخل أجل 30 یوما الموالیة لتاریخ الشغور أو لتبلیغ
الحكم النھائي البات في دعوى الطعن. ویبلغ القرار إلى العضو المدعو لملء المقعد الشاغر في محل سكناه برسالة

مضمونة مع إشعار بالتوصل.
 

إذا رفض المرشح تلبیة االستدعاء لشغل المقعد الشاغر داخل أجل 15 یوما من تاریخ تبلغھ بقرار التعویض أو إذا طرأ
علیھ بعد تاریخ االنتخاب، ما یحرمھ من الحق في أن یكون ناخبا أو منتخبا برسم نفس الھیئة الناخبة أو إذا تعذر تبلیغھ

لسبب قاھر، وجب استدعاء المرشح الذي یلیھ مباشرة في نفس الالئحة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
 

 غیر أن أھلیة المرشح الذي أصبح عضوا عن طریق شغل المقعد الشاغر یمكن الطعن فیھا وفقا ألحكام ھذا القانون داخل
أجل ستة أیام من التاریخ الذي استدعي فیھ المرشح المذكور لملء المقعد الشاغر.

 
المادة 84 - یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى10.000 درھم كل شخص یخالف أحكام

المادة 54 من ھذا القانون.
 

المادة 96 - یعاقب بالحبس من سنة إلى سنتین وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درھم على انتھاك العملیات
االنتخابیة بكسر صندوق االقتراع وفتح أوراق التصویت وتشتیتھا أو أخذھا أو إتالفھا أو القیام بإبدال أوراق التصویت

بأخرى أو بأي مناورات أخرى یراد بھا تغییر أو محاولة تغییر نتیجة االقتراع أو انتھاك سر التصویت.
 

المادة 100 - یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى100.000 درھم كل من حصل أو
حاول الحصول على صوت ناخب ........................................على اإلمساك عن التصویت.

 
یحكم بالعقوبات المشار إلیھا أعاله على األشخاص الذین قبلوا أو التمسوا الھدایا أو التبرعات أو الوعود المشار إلیھا

أعاله وكذا على األشخاص الذین توسطوا في تقدیمھا أو شاركوا في ذلك.
 



المادة 101 - یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درھم كل من حمل أو
حاول أن یحمل ناخبا على اإلمساك...............................................................................

......................................................................................................................................
(الباقي ال تغییر فیھ).

 
المادة 102 - یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درھم كل شخص قام

خالل الحملة االنتخابیة بتقدیم ھدایا....................................................................................
(الباقي ال تغییر فیھ.)

 
المادة 104 - یترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 100إلى 102 أعاله الحرمان من حق الترشح

لالنتخابات لمدتین انتدابیتین متوالیتین.
القسم الثالث

األحكام الخاصة بتنظیم االستفتاءات وانتخاب
المستشارین الجھویین وأعضاء مجالس العماالت واألقالیم

ومجالس الجماعات الحضریة والقرویة
ومجالس المقاطعات وأعضاء الغرف المھنیة

 
المادة 110 (الفقرة الثانیة) - یشترط في األشخاص المشار إلیھم في (2) و(3) أعاله أال تقل سنھم عن 18 سنة شمسیة

كاملة.............................................................................................................................
.............................................................................................................................................

(الباقي ال تغییر فیھ).
 

المادة 117 - یباشر تعیین رؤساء وأعضاء مكاتب التصویت وكذا نوابھم وفقا ألحكام المادة 57 من ھذا القانون.
 

المادة118 - تسري أحكام المواد 57 وما یلیھا إلى غایة المادة 62 من ھذا القانون على سیر مكاتب التصویت والعملیات
االنتخابیة مع مراعاة األحكام التالیة :

   -یشارك الناخبون في االقتراع مباشرة وداخل معزل بوضع ورقةالتصویت في غالف غیر شفاف وغیر مصمغ
یحمل خاتم السلطة اإلداریة المحلیة ؛

   -في الساعة المحددة للشروع في االقتراع، یعاین رئیس مكتب التصویت أمام الناخبین الحاضرین أن صندوق
االقتراع ال یحتوي على أیة ورقة وال أي غالف ؛

   -یأخذ الناخب بنفسھ غالفا وورقتي التصویت من فوق طاولة معدة لھذا الغرض ؛
   -یدخل الناخب وبیده ھذه الوثائق محال منعزال مھیئا في قاعة التصویت ویجعل ورقة تصویتھ داخل الغالف ؛
   -یودع الناخب بنفسھ الغالف المحتوي على ورقة تصویتھ في صندوق االقتراع قبل مغادرة قاعة التصویت.

 
المادة 126 - یصرح بإلغاء األصوات المعبر عنھا في إحدى الحالتین اآلتیتین:



أ )        األوراق أو الغالفات التي تتضمن كتابات أو تحمل عالمة خارجیة أو داخلیة من شأنھا أن تضر بسر
االقتراع؛

ب )      األوراق التي یعثر علیھا في صندوق االقتراع بدون غالف أوفي غالفات غیر قانونیة.
 

المادة 138 - یجب أن یوضع خاتم السفارة أو القنصلیة على الغالفات المشار إلیھا في المادة 118 من ھذا القانون.
 

المادة 145 - ال یجوز ألي شخص أن یكون ناخبا أو منتخبا في أكثر من ھیئة من الھیئات الناخبة المشار إلیھا في المادة
143 أعاله.

 
في حالة انتماء ناخب ألكثر من ھیئة ناخبة واحدة، فإنھ یقید في الئحة ناخبي آخر ھیئة انتخب فیھا.

 
خالفا ألحكام الفقرة الثانیة أعاله، تتألف الھیئة الناخبة ألعضاء مجالس العماالت واألقالیم من مجموع األعضاء المشار

إلیھم في المادتین 174 و176 من ھذا القانون.
 

المادة 157 (الفقرة األولى)- یتولى إحداث مكاتب التصویت وتحدید مقارھا وتعیین رؤساء وأعضاء المكاتب المذكورة
ونوابھم............................................................................................................

....................................................................................................................................
(الباقي ال تغییر فیھ.)

 
المادة 159 (الفقرة الثالثة) - یوضع النظیر الثاني المضافة إلیھ األوراق المتنازع فیھا أو الملغاةواألوراق غیر القانونیة

في ظرف مختوم یوقعھ............................................................................................
(الباقي ال تغییر فیھ.)

 
المادة 168- تقدم الطعون المتعلقة بالمنازعات ویفصل فیھا...............................مع مراعاة ما یلي:

    -تبت المحكمة اإلداریة في الطعن المتعلق بإیداع الترشیحات ابتدائیا وانتھائیا في ظرف ثالثة أیام ؛
    -یبلغ حكم المحكمة .......................................................................................

(الباقي ال تغییر فیھ.)
 

المادة 169 - إذا ألغیت جزئیا على إثر طعن نتائج اقتراع أوفي حالة شغور مقعد على إثر وفاة أو استقالة أو ألي سبب
من األسباب، فإن المرشح الذي یرد اسمھ في الالئحة مباشرة بعد آخر منتخب في الالئحة المعنیة یدعى لشغل المقعد

الشاغر وفق الشروط والكیفیات المشار إلیھا في المادة 75 من ھذا القانون.
 

إذا ألغیت جزئیا نتائج االقتراع على إثر طعن، وتعذر تطبیق مسطرة التعویض المشار إلیھا في المادة 75 أعاله، وجب
إجراء انتخابات جزئیة في ظرف الثالثة أشھر الموالیة تبتدئ حسب الحالة إما من تاریخ تبلیغ الحكم القاضي بإلغاء

االنتخاب نھائیا أو من تاریخ انقضاء األجل المحدد لملء المقعد الشاغر عن طریق التعویض.
 



في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد ألي سبب من األسباب غیر اإللغاء الجزئي لالقتراع وتعذر تطبیق المسطرة
المنصوص علیھا في المادة 75 أعاله، تطبق أحكام المادة 20 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظیم الجھات الصادر

بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.97.84 بتاریخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبریل 1997).
 

المادة 170 (الفقرة األولى) - یجب في حالة إلغاء كلي لنتائج االقتراع، أن یجرى االنتخاب الجدید داخل أجل ال یمكن أن
یتجاوز 90 یوما من تاریخ تبلیغ الحكم القاضي باإللغاء نھائیا.

 
المادة 175 (فقرة ثانیة مضافة).- غیرأنھ ال یجوز في أي حال من األحوال أن یفوق عدد أعضاء مجلس العمالة أو

اإلقلیم نصف مجموع عدد أعضاء مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو اإلقلیم المعني.
 

المادة 186 - یعین العامل طبق الشروط المنصوص علیھا في المادة 57 من ھذا القانون أعضاء مكتب التصویت
ونوابھم. ویتولى كتابة مكتب التصویت أصغر أعضاء المكتب المذكور سنا.

 
المادة 188 (الفقرة الثالثة) - أما النظیر الثاني المصحوب باألوراق المتنازع فیھا أو الملغاة واألوراق غیر القانونیة

فیوضع في ظرف مختوم...............................................................................................................
(الباقي ال تغییر فیھ)

 
المادة 194 - في حالة وفاة عضو من األعضاء المشار إلیھم في المادة 174من ھذا القانون، أو إذا ألغي انتخاب أحد
األعضاء السالفي الذكر على إثر طعن، أعلن عن انتخاب المرشح الموالي بالالئحة المعنیة باألمر وفق الشروط والكیفیات

المنصوص علیھا في المادة 75 من ھذا القانون.
 

إذا تعذر تطبیق مسطرة التعویض المنصوص علیھا في المادة 75 من ھذا القانون وجب إجراء انتخاب جزئي لملء
المقعد الذي أصبح شاغرا داخل أجل ال یمكن أن یتجاوز 90 یوما یبتدئ حسب الحالة إما من تاریخ الوفاة أو من تاریخ

تبلیغ الحكم القاضي باإللغاء نھائیا أو من تاریخ انقضاء األجل المحدد لملء المقعد الشاغر عن طریق التعویض.
 

في حالة إلغاء كلي لنتائج االقتراع تجرى انتخابات جدیدة في أجل ال یمكن أن یتجاوز ثالثة أشھر تبتدئ من تاریخ تبلیغ
الحكم الذي یكون قد صدر بشأن البت في الطعن.

 
تحدد بقرار لوزیر الداخلیة تواریخ ھذه االنتخابات وتواریخ االنتخابات المنصوص علیھا في المادة 5 من القانون رقم
79.00 المتعلق بتنظیم العماالت واألقالیم الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.02.269بتاریخ 25 من رجب 1423
(3 أكتوبر 2002) وكذا المدة التي تقدم خاللھا الترشیحات وتاریخ بدء الحملة االنتخابیة ونھایتھا.وینشر ھذا القرار في

الجریدة الرسمیة قبل تاریخ االقتراع بعشرین یوما على األقل.
 

الجزء الرابع
أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس

الجماعات الحضریة والقرویة والمقاطعات
 

المادة 197 - تطبق في شأن انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضریة والقرویة والمقاطعات األحكام المحددة في
القسم الثاني من ھذا القانون مع مراعاة أحكام ھذا الجزء.



المادة 198 - باستثناء مجالس الجماعات الحضریة المشار إلیھا في المادة 84 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالمیثاق
الجماعي، فإن المجلس الجماعي یتألف من :

-      11 عضوا في الجماعات التي یبلغ عدد سكانھا 7.500 نسمة أو یقل عن ھذا العدد ؛
-      13 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 7.501 و12.500 نسمة ؛

-      15 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 12.501 و15.000 نسمة ؛
-      23 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 15.001 و25.000 نسمة ؛
-      25 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 25.001 و50.000 نسمة ؛

-      31 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 50.001 و100.000 نسمة ؛
-      35 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 100.001 و150.000 نسمة ؛
-      39 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 150.001 و200.000 نسمة ؛
-      43 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 200.001و250.000 نسمة ؛
-      47 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 250.001 و300.000 نسمة ؛
-      51 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 300.001 و350.000 نسمة ؛
-      55 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 350.001 و400.000 نسمة ؛
-      61 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 400.001 و500.000 نسمة.

 
تشكل الجماعة التي ینتخب أعضاء مجلسھا عن طریق االقتراعبالالئحة دائرة انتخابیة فریدة.

 
غیر أنھ بالنسبة للجماعات الحضریة المشار إلیھا في المادة 84 منالقانون المشار إلیھ أعاله رقم 78.00، فإن النفوذ
الترابي لكل مقاطعةیشكل دائرة انتخابیة واحدة ینتخب فیھا أعضاء مجالس الجماعاتالمذكورة وأعضاء مجالس

المقاطعات التابعة لھذه الجماعات.
 

بالنسبة للجماعات التي ینتخب أعضاء مجالسھا عن طریق االقتراعالفردي، فإن الدوائر االنتخابیة تحدث وتحدد بقرار
لوزیر الداخلیة حسبالمعاییر التالیة :

أ )    یجب أن یراعى في تحدید الدوائر االنتخابیة قدر اإلمكان تحقیقتوازن دیمغرافي فیما بینھا ؛
ب )  یجب أن یكون النفوذ الترابي للدوائر االنتخابیة متجانسا ومتصال ؛

ج )   یجب أن یتم تحدید الدوائر االنتخابیة دون المساس بالحدوداإلداریة للجماعة.
 

المادة 199 - یحدد بمرسوم عدد أعضاء مجالس الجماعاتالحضریة المشار إلیھا في المادة 84 من القانون السالف
الذكررقم 78.00على النحو التالي :

    -71 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 500.001و600.000 نسمة ؛
    -81 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 600.001 و750.000 نسمة ؛

    -91 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 750.001و1.000.000نسمة ؛
    -101 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 1.000.001 و1.250.000 نسمة ؛
    -111 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 1.250.001و1.500.000 نسمة ؛
    -121 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 1.500.001و2.000.000 نسمة ؛



    -131 عضوا في الجماعات التي یبلغ عدد سكانھا 2.000.001 نسمة فأكثر.
 

توزع المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات الحضریة السالفةالذكر بین المقاطعات المكونة لھا أخذا بعین االعتبار عدد
السكان القانونیین بكل مقاطعة.

 
ینتخب أعضاء مجالس الجماعات المذكورة وأعضاء مجالسالمقاطعات في نفس الئحة الترشیح.

 
المادة 200 - ینتخب أعضاء مجالس الجماعات التي یبلغ عدد سكانھا 25.000 نسمة أو یقل عن ھذا العدد باالقتراع

الفردي باألغلبیة النسبیة في دورة واحدة.
 

 یجرى انتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي یفوق عدد سكانھا 25.000 نسمة وأعضاء مجالس المقاطعات عن طریق
االقتراع بالالئحةفي دورة واحدة وبالتمثیل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقیة ودون استعمال طریقة مزج األصوات

والتصویت التفاضلي.
 

المادة 201 - عالوة على شرط السن المحدد في المادة 41 من ھذا القانون، یشترط في من یترشح النتخابات مجالس
الجماعات الحضریة والقرویة أو المقاطعات أن یكون مقیدا في الالئحة االنتخابیة لجماعة حضریة أو قرویة.

 
ویمكن الترشح إما في الجماعة التي یقیم فیھا المعني باألمر فعلیاأو في الجماعة التي ولد فیھا أو الجماعة المفروضة علیھ
فیھا الضریبة منذ ثالث سنوات متصلة على األقل في تاریخ االنتخاب بخصوص أمالك یتوفر علیھا أو نشاط یزاولھ فیھا.

 
كما یمكن الترشح في الجماعة أصل المعني باألمر حیث تتوفر العائلة على إقامة رئیسیة. ویجب أن یثبت ھذا األصل
بوالدة األب والجد. كما یجب أن یثبت االنتماء إلى الجماعة أو المقاطعة بجمیع الوسائل المألوفة كالشھادة اإلداریة للوالدة

أو الشھادة اللفیفیة أو غیرھا من الوثائق اإلداریة.
 

إذا كان المعني باألمر مقیدا في الالئحة االنتخابیة لجماعة حضریة ینتخب أعضاؤھا على صعید المقاطعات، أمكنھ أن
یترشح في أیة مقاطعة من المقاطعات التابعة لھذه الجماعة.

 
المادة204 - تودع التصریحات بالترشیح بمقر السلطة اإلداریة المحلیة وفق الشكلیات المنصوص علیھا في المادة 45 من

ھذا القانون مع مراعاة األحكام التالیة:
    -ال یمكن أن تكون لعدة لوائح تسمیة واحدة حسب الحالة فيجماعة واحدة أو مقاطعة واحدة ؛

    -یجب أن تشتمل كل الئحة على عدد من األسماء یعادل مجموع عدد المقاعد المراد شغلھا. كما یجب أن تشتمل
اللوائح المقدمةفي الجماعات الحضریة المشار إلیھا في المادة 84 من القانون السالف الذكر رقم 78.00 على
عدد من األسماء یعادل عدد األعضاء الواجب انتخابھم على صعید المقاطعة في مجلس الجماعة وفي مجلس

المقاطعة ؛
    -یجب أن ترفق لوائح الترشیح أو التصریحات الفردیة بالترشیح المقدمة من طرف األشخاص بدون انتماء سیاسي
بوثیقة تتضمن بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المخصصة للجماعة أو بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المخصصة

للمقاطعة في مجلس الجماعة، التوقیعات المصادق علیھا لعشرة (10) ناخبین من ناخبي الجماعة المعنیة.
 

ال یجوز لناخب أن یوقع ألكثر من الئحة ترشیح واحدة أو ألكثر من مرشح واحد بدون انتماء سیاسي.



 
ویجب أن تتضمن الوثیقة الحاملة للتوقیعات المصادق علیھا أرقام بطائق التعریف الوطنیة للموقعین والالئحة االنتخابیة

العامة المقیدین فیھا وأن تكون موضوع إیداع واحد.
 

تقدم التصریحات بالترشیح أو لوائح الترشیح لدى الخلیفة األول للعامل أو الباشا أو القائد في ثالث نسخ توجھ اثنتان منھا
فورا إلى عامل العمالة أو اإلقلیم.

 
المادة 205 - إن عملیات تسجیل التصریحات بالترشیح أو رفضھا عند االقتضاء وكذا تحدید الرموز المخصصة
للمرشحین أو للوائح المرشحین وإشھار الترشیحات المسجلة تتم وفقا ألحكام المادة 46 وما یلیھا إلى غایة المادة 48 من

ھذا القانون.
 

المادة 206 - یتم تحدید أماكن مكاتب التصویت وتعیین رؤسائھا وأعضائھا ومن یقوم مقامھم وفقا ألحكام المادتین 56
و57 من ھذا القانون.

 
المادة 209 - یتم اإلعالن عن نتائج االقتراع وفقا ألحكام المادة 66 من ھذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 211 منھ إذا

تعلق األمر بالجماعات الحضریة المشار إلیھا في المادة 199 أعاله.
 

ال تشارك في عملیة توزیع المقاعد لوائح المرشحین التي حصلت على أقل من 3 % من األصوات المعبر عنھا في
الدائرة االنتخابیة المعنیة. إذا لم تحصل أیة الئحة على النسبة المذكورة، فإنھ ال یعلن عن انتخاب أي مرشح من مرشحي

اللوائح المقدمة في الدائرة االنتخابیة.
 

غیر أنھ ال یمكن أن یعلن انتخاب مرشح وحید أو الئحة وحیدة في دائرة انتخابیة إذا لم یحصل المرشح المعني أو الالئحة
المعنیة علىعدد من األصوات یعادل على األقل خمس أصوات الناخبین المقیدین بالدائرة.

إذا لم تحصل أیة الئحة على العتبة المطلوبة للمشاركة في توزیع المقاعد أو إذا لم تحصل الالئحة الفریدة أو المرشح
الوحید على خمس أصوات الناخبین المقیدین في الدائرة االنتخابیة على األقل أو عندما یتعذر إجراء عملیات االقتراع أو
إنھاؤھا في إحدى الدوائر بسبب عدم وجود مرشحین أو رفض الناخبین القیام بالتصویت أو ألي سبب آخر، یجرى اقتراع

جدید في ظرف الثالثة أشھر الموالیة.
 

المادة 210 - بالنسبة للجماعات التي ینتخب أعضاء مجالسھا عن طریق االقتراع الفردي، یحتفظ بنسخة من المحضر
في مكتب محفوظات الجماعة وبالنسخة الثانیة في مقر العمالة أو اإلقلیم، وتوضع النسخة الثالثة المصحوبة بمستندات
اإلثبات في ظرف مختوم یوقع علیھ رئیس وأعضاء المكتب ویوجھ إلى المحكمة االبتدائیة التابعة لدائرة نفوذھا الدائرة
االنتخابیة التي توجھھ إلى المحكمة اإلداریة المختصة، ویحرر محضر إحصاء األصوات وإعالن نتائج االقتراع من قبل
المكتب المركزي وفق األحكام المنصوص علیھا أعاله ویوقعھرئیس وأعضاء المكتب المركزي ورؤساء جمیع مكاتب

التصویت التابعة لھ وتوجھ نسخة منھ إلى الجھات التي توجھ إلیھا محاضر مكاتب التصویت.
 

بالنسبة لمجالس الجماعات والمقاطعات التي ینتخب أعضاؤھا عن طریق االقتراع بالالئحة، یوضع محضر مكتب
التصویت في ثالثة نظائر. وتحمل النظائر الثالثة في الحین مشفوعة باألوراق الملغاة والمتنازع فیھا وباألوراق غیر
القانونیة من طرف رئیس مكتب التصویت إلى المكتب المركزي المنصوص علیھ في المادة 56 من ھذا القانون. ویقوم
المكتب المركزي على الفور بحضور رؤساء جمیع مكاتب التصویت األخرى التابعة لھ بإحصاء جمیع أصوات المكاتب

المذكورة وإعالن نتیجتھا.



 
تثبت عملیة إحصاء األصوات وإعالن النتائج في محضر محرر وفق الشكلیات المنصوص علیھا في المادة 208 أعاله

وموقع من طرفرؤساء جمیع مكاتب التصویت التابعة للمكتب المركزي.
 

یحتفظ بنظیر من المحضر المذكور وبنظیر من محاضر مكاتب التصویت واللوائح التي یشار فیھا إلى مزاولة االنتخاب
في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنیة باألمر.

 
یجعل النظیر الثاني المضاف إلیھ نظیر من المحاضر واألوراق الملغاة والمتنازع فیھا واألوراق غیر القانونیة المتعلقة
بمختلف مكاتب التصویت في غالف مختوم وموقع علیھ من طرف رئیس المكتب المركزي وباقي أعضاء المكتب ثم

یوجھ إلى المحكمة االبتدائیة التي توجد الدائرة االنتخابیة بدائرة نفوذھا والتي توجھھ إلى المحكمة اإلداریة المختصة.
 

أما النظیر الثالث المضاف إلیھ نظیر من محاضر مختلف مكاتب التصویت فیوضع في غالف مختوم وموقع علیھ طبق
نفس الشروط المشار إلیھا أعاله ویحملھ رئیس المكتب المركزي فورا إلى مقر الجماعة أو المقاطعة المعنیة لیعرض على

لجنة لإلحصاء تتألف من :
    -رئیس مكتب مركزي یعینھ العامل من بین رؤساء المكاتب المركزیة التابعة للدائرة االنتخابیة المعنیة،

رئیسا ؛
    -ناخبین یعرفان القراءة والكتابة یعینھما عامل العمالة أو اإلقلیم ؛

    -ممثل عامل العمالة أو اإلقلیم بصفتھ كاتب اللجنة.
 

یجوز لالئحة المرشحین أن یمثلھا مندوب یحضر عنھا أعمال لجنة اإلحصاء.
 

تقوم اللجنة بإحصاء األصوات المحصل علیھا من طرف كل الئحة ترشیح وبإعالن نتائجھا طبق الكیفیات المشار إلیھا
في المادة 66 من ھذا القانون.

 
المادة 211 - تقوم لجنة اإلحصاء المشار إلیھا في المادة 210 أعاله بإحصاء األصوات التي حصلت علیھا كل الئحة
وإعالن نتائج التصویت النھائیة. كما تتولى توزیع المقاعد بحسب ترتیب المرشحین وفقا ألحكام المادة 66 من ھذا

القانون، مع مراعاة أحكام المادة 209 أعاله واألحكام التالیة :
بالنسبة لمجالس الجماعات الحضریة التي ینتخب أعضاؤھا في المقاطعات، توزع في مرحلة أولى على لوائح الترشیحات
المقاعد المخصصة لمجلس الجماعة الحضریة في المقاطعة بناء على قاسم انتخابي یستخرج على أساس عدد مقاعد
مجلس الجماعة المنتخبة برسم المقاطعة. وفي مرحلة ثانیة توزع وفق نفس الشروط المقاعد الخاصة بمجلس المقاطعة
بناء على قاسم انتخابي یستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة لمجلس المقاطعة المعنیة. ویعلن عن المرشحین

المنتخبین في مجلس المقاطعة ابتداء من المرشح الموالي آلخر منتخب في مجلس الجماعة الحضریة.
 

تثبت عملیات إحصاء األصوات وإعالن النتائج في الحال في محضریحرر في ثالثة نظائر یوقعھا رئیس وأعضاء لجنة
اإلحصاء.

 
یوجھ في الحال نظیر من المحضر مشفوع بنظیر من كل محضرمن محاضر المكاتب المركزیة ومكاتب التصویت
موضوع في ظرف مختوم وموقع من لدن رئیس وأعضاء لجنة اإلحصاء إلى العامل لالحتفاظ بھ في مقر العمالة أو
اإلقلیم، ویوجھ نظیر ثان من المحضربعد وضعھ في ظرف مختوم وموقع علیھ وفق نفس الشروط المشار إلیھا أعاله إلى



المحكمة االبتدائیة التابع لنفوذھا مقر الجماعة أو المقاطعة المعنیة لتوجھھ إلى المحكمة اإلداریة المختصة. بینما یحتفظ
بالنظیر الثالث بمقر الجماعة أو المقاطعة المعنیة.

 
لكل مرشح أن یطلع بمقر الجماعة الحضریة أو القرویة أو المقاطعة أو العمالة أو اإلقلیم على محاضر مكاتب التصویت

والمكتب المركزي ولجنة اإلحصاء خالل ثمانیة أیام كاملة من یوم إیداعھا.
 

وتودع قوائم التوقیع بمقر الجماعة الحضریة أو القرویة أو المقاطعة، وذلك لیطلع علیھا الناخبون خالل المدة المشار إلیھا
أعاله.

 
المادة 212.- كل عضو في مجلس جماعة حضریة أو قرویة أو مقاطعة تقلد بعد انتخابھ وظیفة أو مھمة من الوظائف
والمھام المنصوص علیھا في المادتین 42 و202 من ھذا القانون أو طرأ علیھ ما یحرمھ من الحق في أن یكون ناخبا أو

منتخبا یعتبر مستقیال وتعاین استقالتھ بقرار من عامل العمالة أو اإلقلیم التابعة لھ الجماعة أو المقاطعة المنتخب فیھا.
 

المادة 213 - تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضریة والقرویة والمقاطعات ویفصل فیھا وفق
القواعد اإلجرائیة المقررة في ھذا القانون وفي القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبھ المحاكم اإلداریة.

 
المادة 215 (الفقرة األولى) - یمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصویت ومكاتب التصویت المركزیة

ولجان اإلحصاء فیما یتعلق بالعملیات االنتخابیة...................................................................................
(الباقي ال تغییر فیھ.)

 
المادة 216 - كل عضو مجلس ینتخب عن طریق االقتراع بالالئحة أصبح مقعده شاغرا ألي سبب من األسباب یعوض

بالمرشح الذي یلي مباشرة آخر منتخب في الالئحة التي ترشح فیھا.
 

في حالة شغور مقعد بمجلس جماعة حضریة مقسمة إلى مقاطعات ألي سبب من األسباب، یستدعى لشغل المقعد الشاغر
عضو مجلس المقاطعة الذي یلي مباشرة آخر منتخب بمجلس الجماعة الحضریة المذكورة في الئحة الترشیح التي انتخب
فیھا عضو المجلس الجماعي الذي أصبح مقعده شاغرا. في ھذه الحالة، فإن أعضاء مجلس المقاطعة المتواجدین في
المراتب الدنیا في الئحة الترشیح یرتقون مباشرة وبحكم القانون إلى المراتب األعلى. ویعوض المقعد الذي أصبح شاغرا

في مجلس المقاطعة طبقا لألحكام المشار إلیھا في الفقرة األولى من ھذه المادة.
 

 في حالة إلغاء نتائج االقتراع وتعذر تطبیق مسطرة التعویض الواردة في المادة 75 أعاله، وجب تنظیم انتخابات جزئیة
في ظرف الثالثة أشھر الموالیة حسب الحالة لتبلیغ الحكم البات في دعوى الطعن نھائیا أو للتاریخ المحدد لملء المقعد

الشاغر عن طریق التعویض.
 

في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد ألي سبب من األسباب غیر اإللغاء الجزئي لنتائج االنتخاب وفقد المجلس على إثر
ذلك ثلث عدد أعضائھ على األقل دون إمكانیة تطبیق مسطرة التعویض المنصوص علیھا في المادة 75 أعاله، یتمم
المجلس المذكور عن طریق انتخابات جزئیة فيظرف الثالثة أشھر الموالیة آلخر شغور ما عدا إذا صادف ذلك األشھر

الثالثة السابقة لتاریخ التجدید العام للمجالس الجماعیة.
 



في حالة إلغاء نتائج االنتخاب بالنسبة للجماعات التي ینتخب أعضاء مجالسھا عن طریق االقتراع الفردي، یجب أن تعاد
االنتخابات الملغاة خالل أجل ثالثة أشھر یبتدئ من تاریخ تبلیغ الحكم القاضي باإللغاء نھائیا.

 
إذا فقد مجلس جماعة ینتخب أعضاؤه عن طریق االقتراع الفردي ألي سبب آخر غیر األسباب المشار إلیھا في الفقرة
السابقة، الثلث على األقل من عدد أعضائھ، وجب إجراء انتخابات تكمیلیة في ظرف الثالثة أشھر الموالیة لتاریخ آخر

شغور ما عدا إذا صادف ذلك األشھر الثالثة السابقة لتاریخ التجدید العام للمجالس الجماعیة.
 

في حالة إلغاء كلي لنتائج االقتراع أو في حالة اللجوء إلى انتخابات جزئیة أو تكمیلیة تحدد بقرار لوزیر الداخلیة، ینشر
في الجریدة الرسمیة، تواریخ االنتخابات المذكورة وتواریخ االنتخابات المنصوص علیھا فيالمادة 209 من ھذا القانون
وفي المادة 27 من القانون رقم 78.00 المشار إلیھ أعاله وكذا المدة التي تقدم خاللھا الترشیحات وتاریخ بدء الحملة

االنتخابیة ونھایتھا.
 

المادة 217 - تنظم الحملة االنتخابیة وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضریة
والقرویة والمقاطعات والعقوبات المقررة لھا على التوالي وفقا ألحكام الجزئین الثاني والخامس من القسم الثاني من ھذا

القانون.
 

المادة 218 - تطبق أحكام ھذا الجزء على وضع ومراجعة اللوائح االنتخابیة الخاصة بغرف الفالحة وغرف التجارة
والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقلیدیة وغرف الصید البحري. وتسري األحكام الواردة في القسم الثاني من ھذا

القانون على انتخاب أعضاء الغرف المذكورة مع مراعاة أحكام ھذا الجزء.
 

المادة 221 (فقرة ثانیة مضافة).- یفقد الناخب بصفة شخصیة أوبواسطة ممثل صفة ناخب عندما یصبح غیر متوفر على
الشروط المقررة لتقییده.

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

التقلیدیة:
أ )    بصفة شخصیة:

......................................................................................................................................
ب )  بواسطة ممثل : ............................................................................................................

............................................................................................وتزاول نشاطھا تقلیدیا.
 

إذا غادر ممثل ما الشركة أو كف فیھا عن مزاولة المھام المطابقة للشروط المحددة أعاله، وجب على الشركة أو المعني
باألمر إخبار رئیس اللجنة اإلداریة بذلك في الحال قصد تصحیح الالئحة االنتخابیة.

 
ال یجوز أن یكون ناخبا في غرف الصناعة التقلیدیة المأجورون.................................................................

(الباقي ال تغییر فیھ.)
 

المادة 239 (الفقرة الثالثة).- غیر أن اللجنة اإلداریة تتألف بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات فیما یخص كل
صنف من األصناف المھنیة المشار إلیھا في المادة 227 أعاله المتواجدة في النفوذ الترابي للغرفة من عضو أصلي



وعضو احتیاطي یعینان من طرف العامل من بین الناخبین المنتمین لكل صنف من األصناف المھنیة المذكورة، كما تضم
ممثال للوزیر المكلف بالتجارة والصناعة.

 
 (الفقرة الرابعة) تتألف اللجنة اإلداریة بالنسبة لغرف الصید البحريفیما یخص كل ھیئة من الھیئات الناخبة المشار إلیھا
في المادة 235أعاله المتواجدة في النفوذ الترابي للغرفة من عضو أصلي وعضو احتیاطي یعینان من طرف العامل من

بین الناخبین المنتمین لكل ھیئة من الھیئات المعنیة.
المادة 243 (الفقرة الثانیة).- غیر أن اللجنة المذكورة تضم بالنسبةإلى غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف
الصناعة التقلیدیة وغرف الصید البحري إضافة إلى أعضاء اللجنة اإلداریة ناخبا من كل ھیئة ناخبة أو صنف مھني
یوجد بالنفوذ الترابي للغرفة یعینھ العامل من بین الناخبین المنتمین لكل صنف أو كل ھیئة من األصناف المھنیة أو

الھیئات الناخبة المعنیة.
 

المادة 255 - تعتمد اللوائح المحصورة.................................................................................
...........................إثر الحاالت اآلتیة:

.......................................................................................................................  (1

.......................................................................................................................  (2

.......................................................................................................................  (3

.......................................................................................................................  (4

.......................................................................................................................  (5

.......................................................................................................................  (6

.......................................................................................................................  (7
8)  القیام، عند االقتضاء، بتعویض الممثل الذي غادر المنشأةأو كف فیھا عن مزاولة المھام المطابقة للشروط
المحددة في الفقرة الثانیة من المادة 223 من ھذا القانون بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وفي
البند (ب) من المادة 228 بالنسبة لغرف الصناعة التقلیدیةوفي الفقرتین الثالثة والرابعة من المادة 229 من

ھذا القانون بالنسبة لغرف الصید البحري ؛
......................................................................................................................... (9
ال قبل الطلبات..................................................................................................

.................................................................الیوم العاشر السابق لیوم االقتراع.
تكون أعمال اإلضافة أو الشطب.............................................................................
........................................................................قبل تاریخ االقتراع بخمسة أیام.

 
غیر أن أعمال الشطب على إثر وفاة أو على إثر فقدان األھلیة ناتجعن أحكام قضائیة أو على إثر فقد الصفة بالنسبة
للناخب بصفة ممثل، یباشرھا على الفور رئیس اللجنة اإلداریة بمجرد توفره على اإلعالم بالوفاة أو على نسخة من الحكم

باإلدانة أو على ما یثبت أن الناخبفقد صفة ممثل.
 

المادة 262 - تسري على انتخاب أعضاء الغرف المھنیة....................................................................
..........................................................................................................................................

وتسجیل الترشیحات وبتخصیص الرموز، وذلك مع مراعاة أحكام ھذا الباب.
 



المادة 268 - تسري علىعملیات إحداث مكاتب التصویت وتعیینرؤسائھا وأعضائھا
ونوابھم..................................................................................................................
...................................................................................................................................

(الباقي ال تغییر فیھ.)
 

المادة 271 - یعلن رئیس مكتب التصویت إلى العموم نتیجة الفرز بمجرد االنتھاء من مباشرتھ.
 

غیرأنھ إذا كانت الدائرة االنتخابیة تحتوي على عدة مكاتب للتصویت، فإن النتیجة التي تسفر عنھا في كل مكتب من ھذه
المكاتبیقررھا حاال ویوقع علیھا رئیس وأعضاء المكتب، ثم یحملھا رئیس لمكتب التصویت.....................

(الباقي ال تغییر فیھ.)
 

المادة 272 (الفقرة الثانیة).- یتعرض للعقوبات المقررة في المادتین 81 و82 من ھذا القانون كل مرشح تم انتخابھ
عضوا في غرفة للفالحة والحالة أنھ لم یستوف وقت إیداع ترشیحھ شروط األھلیة لالنتخاب المطلوبة. وعالوة على ذلك

یعلن في الحال عن استقالتھ بقرار للوزیر المكلف بالفالحة.
 

المادة 274 (الفقرة الثانیة).- یحتفظ بنظیر من المحضر في مقر مكتب التصویت ویوضع النظیر الثاني المضافة إلیھ
األوراق المتنازع فیھا والملغاة واألوراق القانونیة ...............................................................................

(الباقي ال تغییر فیھ.)
 

المادة 282 - في حالة الوفاة أو إذا ما أعلن عن استقالة عضو..............................................................
..................................ابتداء من تاریخ الوفاة أو تاریخ تبلیغ الحكم النھائي الصادر في دعوى الطعن.

 
المادة 283- یعلن العامل الذي یوجد بدائرة نفوذه مقر الغرفة حاال عن استقالة كل عضو في غرفة للفالحة أو غرفة
للتجارة والصناعة والخدمات أو غرفة للصناعة التقلیدیة أو غرفة للصید البحري یوجد لسبب طارئ بعد انتخابھ في إحدى

حاالت عدم األھلیة المقررة في ھذا القانون أو طرأ علیھ ما یحرمھ من الحق في أن یكون ناخبا أو منتخبا فیھا.
 

القسم الرابع
الجزء األول

مساھمة الدولة في تمویل الحمالت االنتخابیة
التي تقوم بھا األحزاب السیاسیة والنقابات

 
المادة 285 - تساھم الدولة في تمویل الحمالت االنتخابیة التي تقومبھا األحزاب السیاسیة المشاركة في االنتخابات العامة
الجماعیة والتشریعیة وكذا في تمویل الحمالت االنتخابیة التي تقوم بھا األحزاب السیاسیة والنقابات المشاركة في انتخاب

أعضاء مجلس المستشارین.
المادة 288 - یجب على األحزاب السیاسیة والنقابات التي تستفیدمن مساھمة الدولة في تمویل حمالتھا

االنتخابیة.........................................................................................................................
(الباقي ال تغییر فیھ.)



 
المادة الثانیة

تنسخ أحكام الفقرة األخیرة من المادة 223 والفقرة األخیرة منالمادة 229 من القانون رقم 9.97 المشار إلیھ أعاله.

 


