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»املادة األولى. - تتضمن ورقة التصويت الفريدة النتخاب أعضاء 
االنتخابية، وعند  الناخبة والدائرة  الهيئة  بيان  املستشارين  »مجلس 
النقابية املنظمة  أو  السيا�سي  الحزب  الحالة،  وحسب   »االقتضاء 

الالئحة  تقدمت  التي  تمثيلية  األكثر  للمشغلين  املهنية  املنظمة  »أو 
 »بتزكية منها، واالسم الشخ�سي والعائلي لوكيل)ة( الالئحة وكذا الرمز

»املخصص لها.«

إطار  في  انتخابية  دائرة  برسم  واحد  مستشار  انتخاب  حالة  »في 
»هيئة ناخبة معينة، فإن ورقة التصويت الفريدة تتضمن بيان الهيئة 
 »الناخبة والدائرة االنتخابية وأسماء املترشحين الشخصية والعائلية،

»وعند االقتضاء وحسب الحالة، الحزب السيا�سي أو املنظمة النقابية 
»أو املنظمة املهنية للمشغلين األكثر تمثيلية التي تقدم املترشح بتزكية 

»منها وكذا الرمز املخصص له.«

املادة الثانية 

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

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

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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رئيس الحكومة،

النواب،  بمجلس  املتعلق   27.11 رقم  التنظيمي  القانون  على  بناء 
كما تم تغييره وتتميمه ال سيما بالقانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر 
1442 رمضان   8 بتاريخ   1.21.39 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)21 أبريل 2021(؛

ذي   6 في  الصادر   2.16.666 رقم  املرسوم  على  االطالع  وبعد 
القعدة 1437 )10 أغسطس 2016( في شأن مساهمة الدولة في تمويل 
في  املشاركة  السياسية  األحزاب  بها  تقوم  التي  االنتخابية  الحمالت 

االنتخابات العامة النتخاب أعضاء مجلس النواب ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير االقتصاد واملالية 
وإصالح اإلدارة ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املجتمع في 20 من ذي القعدة 1442 
)فاتح يوليو 2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام املادة الثانية من املرسوم 
املشار إليه أعاله رقم 2.16.666 :

 »املادة الثانية. - تصرف الحصة الثانية من مساهمة الدولة في تمويل
»الحمالت االنتخابية وفق الطريقة التالية: 

من  الثانية  الحصة  مبلغ  من   %50 يساوي  أول  شطر  يوزع   -«
»مساهمة الدولة على أساس عدد األصوات التي يحصل عليها كل 

»حزب سيا�سي على النحو التالي :

برسم  عليها  املحصل  األصوات  عدد  أساس  على  يوزع   %40  •«
»الدوائر االنتخابية املحلية ؛

برسم  عليها  املحصل  األصوات  عدد  أساس  على  يوزع   %10  •«
»الدوائر االنتخابية الجهوية.

50% من مبلغ الحصة الثانية من  » - يوزع الشطر الثاني ويساوي 
كل  عليها  يحصل  التي  املقاعد  عدد  باعتبار  الدولة  »مساهمة 

»حزب، وفق الكيفية املبينة في املادة الثالثة بعده.«

املادة الثانية

واملالية  االقتصاد  ووزير  العدل  ووزير  الداخلية  وزير  إلى  يسند 
ينشر الذي  املرسوم  هذا  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  اإلدارة،   وإصالح 

في الجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير العدل،

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.


