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مرسوم رقم  2.21.352صادرفي  29من رمضان  12( 1442ماي )2021
بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء الغرف الفالحية

3423

قرار لوزير الداخلية رقم  1212.21صادر في  5شوال  1442
( 17ماي   )2021بتحديد اآلجال والتواريخ املتعلقة بإجراء
مراجعة للوائح االنتخابية العامة.

رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  9.97املتعلق بمدونة االنتخابات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.97.83بتاريخ  23من ذي القعدة 1417
( 2أبريل  ،)1997كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما املواد  44و 263
و  264و  265منه ؛
وباقتراح من وزير الداخلية ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املجتمع في  29من رمضان 1442
( 12ماي ،)2021
رسم ما يلي :
املادة األولى
يحدد في يوم الجمعة  6أغسطس  2021تاريخ االقتراع النتخاب
أعضاء الغرف الفالحية بمجموع أنحاء اململكة.
املادة الثانية
تودع التصريحات بالترشيح من طرف كل مترشح (ة) بنفسه
بمقر اللجنة اإلدارية ابتداء من يوم الجمعة  23يوليو  2021إلى غاية
الساعة الثانية عشرة ( )12من زوال يوم الثالثاء  27يوليو .2021
املادة الثالثة
تبتدئ الحملة االنتخابية في الساعة األولى من يوم األربعاء
 28يوليو  2021وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ( )12ليال من يوم
الخميس  5أغسطس .2021
املادة الرابعة
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة
الرسمية.
وحرر بالرباط في  29من رمضان  12( 1442ماي .)2021
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  57.11املتعلق باللوائح االنتخابية العامة
وعمليات االستفتاء واستعمال وسائل االتصال السمعي البصري
العمومية خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية ،كما وقع تغييره
وتتميمه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تودع ،ابتداء من يوم  2يونيو  2021إلى غاية يوم فاتح يوليو
 ،2021طلبات القيد الجديدة في اللوائح االنتخابية العامة من طرف
األشخاص غير املقيدين فيها البالغين من العمر ثمان عشرة ( )18سنة
شمسية كاملة على األقل في التاريخ املحدد إلجراء االقتراع املتعلق
بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات وأعضاء مجلس
النواب واملتوفرة فيهم الشروط املنصوص عليها في القانون املشار
إليه أعاله رقم .57.11
تقدم خالل نفس األجل املبين في الفقرة أعاله طلبات نقل القيد
من طرف الناخبين املعنيين باألمر.
تقدم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد مباشرة لدى
املكاتب التي تعينها السلطة اإلدارية املحلية لهذا الغرض وبسفارات
وقنصليات اململكة أو عن طريق املوقع اإللكتروني الخاص باللوائح
االنتخابية العامة .www.listeselectorales.ma :
املادة الثانية
تجتمع اللجنة اإلدارية واللجنة أو اللجان اإلدارية املساعدة،
عند وجودها ،في كل جماعة أو مقاطعة خالل الفترة املمتدة من يوم
 2يوليو  2021إلى غاية  8منه.
املادة الثالثة
تودع اللجنة اإلدارية واللجنة أو اللجان اإلدارية املساعدة،
عند وجودها ،بمكاتب السلطة اإلدارية املحلية ومصالح الجماعة
أو املقاطعة املعنية ابتداء من يوم  9يوليو  2021إلى غاية  15منه،

