
797)الجريدة الرسمية عدد 6991 -)19 شوال 1442 )31 ماي 2021(  

  99( وش 9) 9 ) ن) في) ص1در) رقم) ).9).)) لرئيس) لحكش ة) قر ر)

)6)) 31) )3)()بتحديد) ملبلغ) لكلي)ملس1همة) لدولة)في)تمشيل)

 لحمالت) النتخ1بية) لتي)تقشم)به1) ألحز ب) لسي1سية) ملش1ركة)

أعض1ء) جلس) لنش ب) ملقرر) في) النتخ1ب1ت) لع1 ة)النتخ1ب)

إجر ؤه1)يشم)8)سبتمبر) )3).

رئيس الحكومة،

 بناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق باألحزاب السياسية

من  24 بتاريخ   1.11.166 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

وتتميمه،  تغييره  وقع  كما   )2011 أكتوبر   22(  1432 القعدة  ذي 

وال سيما املادة 35 منه ؛

 1437 القعدة  ذي   6 في  الصادر   2.16.666 رقم  املرسوم  وعلى 

الحمالت  تمويل  في  الدولة  مساهمة  شأن  في   )2016 )10 أغسطس 

االنتخابات  في  املشاركة  السياسية  األحزاب  بها  تقوم  التي  االنتخابية 

العامة النتخاب أعضاء مجلس النواب ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير االقتصاد واملالية 

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

ملساهمة  الكلي  املبلغ  درهم  مليون   )160( وستين  مائة  في  يحدد 

الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية 

املشاركة في االنتخابات العامة النتخاب أعضاء مجلس النواب املقرر 

إجراؤها يوم 8 سبتمبر 2021.

املادة الثانية

واملالية  االقتصاد  ووزير  العدل  ووزير  الداخلية  وزير  إلى  يسند 

في  ينشر  الذي  القرار  هذا  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  اإلدارة،  وإصالح 

الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من شوال 1442 )26 ماي 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

  99( وش 9) 9 ) ن) في) ص1در) رقم) ).5).)) لرئيس) لحكش ة) قر ر)
)6)) 31) )3)()بتحديد) ملبلغ) لكلي)ملس1همة) لدولة)في)تمشيل)
 لحمالت) النتخ1بية) لتي)تقشم)به1) ألحز ب) لسي1سية) ملش1ركة)
في) النتخ1ب1ت) لع1 ة) لجم1عية)و النتخ1ب1ت) لع1 ة) لجهشية)
8)سبتمبر) )3)،)وطريقة)صرف) لتسبيق)  ملقرر)إجر ؤه1)يشم)

عن) ملس1همة) ملذكشرة.

رئيس الحكومة،

 بناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق باألحزاب السياسية

من  24 بتاريخ   1.11.166 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

وتتميمه،  تغييره  وقع  كما   )2011 أكتوبر   22(  1432 القعدة  ذي 

وال سيما املادة 35 منه ؛

 1436 رمضان  من   14 في  الصادر   2.15.450 رقم  املرسوم  وعلى 

الحمالت  تمويل  في  الدولة  مساهمة  شأن  في   )2015 يوليو  )فاتح 

االنتخابات  في  املشاركة  السياسية  األحزاب  بها  تقوم  التي  االنتخابية 

العامة الجماعية واالنتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحمالت 

النقابية  واملنظمات  السياسية  األحزاب  بها  تقوم  التي  االنتخابية 

املشاركة في انتخاب أعضاء مجلس املستشارين ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير االقتصاد واملالية 

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

ملساهمة  الكلي  املبلغ  درهم  مليون   )180( وثمانين  مائة  في  يحدد 

الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية 

املشاركة في االنتخابات العامة الجماعية واالنتخابات العامة الجهوية 

درهم  مليون   )100( مائة  منها   ،2021 سبتمبر   8 يوم  إجراؤها  املقرر 

برسم االنتخابات العامة الجماعية وثمانون )80( مليون درهم برسم 

االنتخابات العامة الجهوية.

املادة الثانية

يحدد مبلغ التسبيق املمنوح لكل حزب سيا�سي معني في املبلغ الناتج 

عن جمع :

- مبلغ جزافي يحدد في 750.000 درهم ؛ 

من  املتبقى  املبلغ  توزيع  إثر  على  السيا�سي  للحزب  الراجع  واملبلغ   -

املعنية  السياسية  األحزاب  على  الدولة  مساهمة  من   %30 مبلغ 

بالتناسب مع املبلغ الذي حصل عليه الحزب املعني برسم الدعم 

عن  تدبيره  مصاريف  تغطية  في  للمساهمة  له  املمنوح  السنوي 

السنة السابقة لالقتراع.


