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مرسوم رقم  2.21.511صادر في  21من ذي القعدة  1442
( 2يوليو   )2021بتغيير املرسوم رقم  2.11.605الصادر في

املادة الثانية

 21من ذي القعدة  19( 1432أكتوبر  )2011املتعلق بتحديد 

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة
الرسمية.

شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة  النتخاب أعضاء

وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  2( 1442يوليو . )2021

مجلس النواب.

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق بمجلس النواب،
كما تم تغييره وتتميمه ال سيما بالقانون التنظيمي رقم  04.21الصادر

وزير الداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.21.39بتاريخ  8رمضان 1442
مرسوم رقم  2.21.512صادر في  21من ذي القعدة  1442

( 21أبريل  )2021؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.11.605الصادر في  21من
ذي القعدة  19( 1432أكتوبر  )2011املتعلق بتحديد شكل ومضمون
ورقة التصويت الفريدة النتخاب أعضاء مجلس النواب ؛
وباقتراح من وزير الداخلية ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املجتمع في  20من ذي القعدة 1442
(فاتح يوليو ،)2021

( 2يوليو   )2021بتغيير املرسوم رقم  2.15.454الصادر في
 14من رمضان ( 1436فاتح يوليو   )2015املتعلق بتحديد 
شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة  النتخاب أعضاء
مجلس املستشارين.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  28.11املتعلق بمجلس املستشارين،
كما تم تغييره وتتميمه ال سيما بالقانون التنظيمي رقم  05.21الصادر

رسم ما يلي :
املادة األولى
تغير أحكام املادتين األولى (الفقرة األولى) والثانية من املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.11.605كما يلي :
«املادة األولى (الفقرة األولى) - .تتضمن ورقة التصويت الفريدة بيان
«الدائرة االنتخابية والعمالة أو اإلقليم أو عمالة املقاطعات التابعة لها
«واالنتماء السيا�سي لالئحة ،عند االقتضاء ،واالسم الشخ�صي والعائلي
«لوكيل الالئحة بالنسبة لكل من لوائح الترشيح املقدمة على صعيد
«الدائرة االنتخابية املحلية ولوائح الترشيح املقدمة على صعيد الدائرة
«االنتخابية الجهوية وكذا الرمز املخصص لها».

بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.21.40بتاريخ  8رمضان 1442
( 21أبريل  )2021؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.15.454الصادر في  14من
رمضان ( 1436فاتح يوليو  )2015املتعلق بتحديد شكل ومضمون
ورقة التصويت الفريدة النتخاب أعضاء مجلس املستشارين ؛
وباقتراح من وزير الداخلية ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املجتمع في  20من ذي القعدة 1442
(فاتح يوليو ،)2021
رسم ما يلي :
املادة األولى

«املادة الثانية - .ترتب لوائح الترشيح املحلية ولوائح الترشيح الجهوية
«في ورقة التصويت الفريدة حسب ترتيب تسجيل لوائح الترشيح
«املقدمة على صعيد الدائرة االنتخابية املحلية».

تنسخ وتعوض أحكام املادة األولى من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  2.15.454كما يلي :

