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مرسوم رقم  2.21.514صادر في  21من ذي القعدة  1442
( 2يوليو  )2021بتغيير وتتميم املرسوم رقم  2.16.667الصادر
في  6ذي القعدة  10( 1437أغسطس  )2016بتحديد اآلجال
والشكليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل
الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية املشاركة
في االنتخابات العامة النتخاب أعضاء مجلس النواب.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  29.11املتعلق باألحزاب السياسية،
كما تم تغييره وتتميمه ال سيما بالقانون التنظيمي رقم  07.21الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.21.37بتاريخ  8رمضان 1442
( 21أبريل  )2021؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.16.667الصادر في  6ذي القعدة 1437
( 10أغسطس  )2016بتحديد اآلجال والشكليات املتعلقة باستعمال
مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب
السياسية املشاركة في االنتخابات العامة النتخاب أعضاء مجلس النواب ؛
وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املجتمع في  20من ذي القعدة 1442
(فاتح يوليو ،)2021
رسم ما يلي :
املادة األولى
تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام املواد الثالثة والرابعة
والخامسة والسادسة من املرسوم املشار إليه أعاله رقم : 2.16.667
«املادة الثالثة - .على األحزاب السياسية التي تلقت املساهمة
«املنصوص عليها في املادة األولى من هذا املرسوم أن تدلي بالوثائق
«واملستندات التي تثبت استعمالها للغايات التي منحت من أجلها.
«وتحدد قائمة بالوثائق واملستندات املثبتة لنفقات األحزاب السياسية،
«بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير االقتصاد واملالية
«وإصالح اإلدارة.
«غير أن بعض النفقات املتعلقة بالحملة االنتخابية يمكن تعزيز
«صرفها بوثائق إثبات داخلية موقعة من لدن مسؤولين حزبيين اثنين
«قصد إثبات صحة النفقة املنجزة ،شريطة أال تتجاوز كل نفقة مبلغ
«ألف وخمسمائة ( )1.500درهم ،وأن يتعلق األمر بنفقة يصعب تبرير
«صرفها بواسطة فواتير مضبوطة ،وأال يتجاوز مجموع هذه النفقات
«نسبة  %10من املبلغ اإلجمالي للنفقات املنجزة».

عدد 27 - 7002دعقلا وذ 27ذ (( 27يلوي (8ي ((8

«املادة الرابعة - .يجب على كل حزب سيا�سي يعنيه األمر أن يعد
«حساب حملته االنتخابية الذي يتكون من بيان مفصل ملصادر تمويل
«الحملة االنتخابية وجرد للنفقات املنجزة بمناسبة الحملة االنتخابية،
«مرفقا بالوثائق املثبتة .ويحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير
«العدل ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة نموذج هذا الحساب.
«يوجه كل حزب سيا�سي معني إلى الرئيس األول للمجلس األعلى
«للحسابات حساب حملته االنتخابية داخل أجل ال يزيد على
«أربعة ( )4أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة وفقا ألحكام املرسوم
«املشار إليه أعاله رقم  2.16.666الصادر في  6ذي القعدة 1437
«( 10أغسطس ».)2016
«املادة الخامسة - .يجب على كل حزب سيا�سي أن يرجع تلقائيا
«إلى الخزينة كل مبلغ غير مستحق من مساهمة الدولة أو لم يتم
«استعماله أو تم استعماله لغير الغايات التي منح من أجلها أو لم يتم
«إثبات صرفه وفقا ألحكام هذا املرسوم».
«املادة السادسة - .يقوم الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات
«بإطالع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،بصفته رئيس
«النيابة العامة ،على جميع االختالالت التي سجلها املجلس املذكور
«في شأن استعمال مساهمة الدولة ،وذلك التخاذ اإلجراءات التي
«يقتضيها القانون».
املادة الثانية
يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر
في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  2( 1442يوليو . )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.

