الجريدة الرسمية

2184

قانون رقم 11.21
يق�ضي بتغييرالقانون رقم 9.97
املتعلق بمدونة االنتخابات وتنظيم مراجعة
استثنائية للوائح االنتخابية الخاصة بالغرف املهنية
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املادة الثانية
تجرى ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير
الداخلية مراجعة استثنائية للوائح االنتخابية الخاصة بالغرف
املهنية ،وفقا ألحكام القانون السالف الذكر رقم  ،9.97مع مراعاة
أحكام املادتين ( 121الفقرة األولى) و  125من القانون رقم 57.11

املادة األولى
تنسخ أحكام املادة  265من القانون رقم  9.97املتعلق بمدونة
االنتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.97.83بتاريخ
 23من ذي القعدة  2( 1417أبريل  )1997وتعوض باألحكام التالية :
«املادة  -.265يجب أن تودع التصريحات بالترشيح وفق الكيفيات
«والشروط املقررة في املادة  45من هذا القانون ،مع مراعاة األحكام
«التالية :
« -يجب أن تتضمن التصريحات بالترشيح بالنسبة لغرف التجارة
«والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد
«البحري الصنف املنهي أو الهيئة الناخبة املعنية ؛

املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعمال
وسائل االتصال السمعي البصري العمومية خالل الحمالت االنتخابية
واالستفتائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.171بتاريخ
 30من ذي القعدة  28( 1432أكتوبر  )2011واألحكام التالية :
 - 1تقدم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد طيلة واحد
وعشرين ( )21يوما ؛
 - 2تجتمع اللجان اإلدارية أو اللجان اإلدارية الفرعية ،عند
وجودها ،خالل ثالثة ( )3أيام للقيام باملهام التالية :
 دراسة طلبات القيد وطلبات نقل القيد املقدمة إليها ؛ -شطب أسماء األشخاص املتوفين ؛

« -يخصص للنساء عدد من املقاعد بالنسبة لكل غرفة فالحية

 -شطب أسماء األشخاص الذين اختل فيهم أحد الشروط املقررة

«يحدد في مقعدين اثنين ( )2بالنسبة للغرف التي ال يزيد عدد

قانونا للقيد في الالئحة االنتخابية للغرفة املهنية املقيدين فيها ؛

«أعضائها على  30عضوا مع زيادة مقعد واحد عن كل  10أعضاء
«بالنسبة للغرف التي يتجاوز عدد أعضائها  30عضوا .وتلحق هذه

 -تصحيح األخطاء املادية التي قد تالحظها في اللوائح االنتخابية

«املقاعد بالدوائر االنتخابية التابعة للغرفة التي تضم على التوالي
«أكبر عدد من الناخبين املسجلين في الالئحة االنتخابية للغرفة
«املحصورة بعد آخر مراجعة عادية أو استثنائية للوائح املذكورة.
«وال يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم املقاعد األخرى التي
«تشتمل عليها الغرفة .وتحدد هذه الدوائر بالنسبة لكل غرفة
«فالحية بقرارلوزيرالداخلية ينشرفي الجريدة الرسمية قبل تاريخ
«االقتراع بثالثين ( )30يوما على األقل ؛
« -بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة
«التقليدية وغرف الصيد البحري ،يجب أال تتضمن كل الئحة من

للغرف املهنية أو األخطاء التي تم رصدها بعد معالجتها بواسطة
الحاسوب.
 - 3يودع طيلة سبعة ( )7أيام الجدول التعديلي مرفقا بالالئحة
االنتخابية بعد آخر حصر لها بصفة نهائية بمكاتب السلطة اإلدارية
املحلية التابع لها مقر الدائرة االنتخابية وبمقر الغرفة املعنية ؛
 - 4تبلغ قرارات اللجان اإلدارية إلى املعنيين باألمر في أجل ثالثة ()3
أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار ؛
 - 5يمكن لكل من يعنيه األمر أن يقدم دعوى الطعن في قرارات
اللجنة اإلدارية خالل أجل إيداع الجدول التعديلي املشار إليه أعاله.
وتبت املحكمة املحال إليها الطعن وجوبا داخل أجل عشرة ( )10أيام من

«لوائح الترشيح ثالثة أسماء متتابعة ملترشحين من نفس الجنس،
«باستثناء الحالة التي ال يوجد فيها ناخبون مؤهلون للترشح من

تاريخ تقديم الطعن .وتبلغ حكمها فورا إلى رئيس اللجنة اإلدارية وإلى

«أحد الجنسين».

األطراف املعنية األخرى بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية ؛
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 - 6تحدد بموجب املرسوم املشار إليه أعاله التواريخ واآلجال
املنصوص عليها في هذه املادة ،وكذا تاريخ حصر اللوائح االنتخابية النهائية
الخاصة بالغرف املهنية بعد مراجعتها وفقا ألحكام هذا القانون ؛
 - 7لألحزاب السياسية أن تحصل ،بطلب منها على مستخرج من
الالئحة االنتخابية خالل مدة تحدد بموجب املرسوم املشار إليه أعاله.
ويتضمن املستخرج أسماء الناخبين الشخصية والعائلية وعناوينهم
وتواريخ والدتهم والدائرة االنتخابية املقيدين فيها ،وكذا الصنف املنهي
أو الهيئة الناخبة عند االقتضاء .ولهذه الغاية ،يجب على كل حزب
سيا�سي يرغب في ذلك أن ينتدب وكيال عنه لتقديم طلب املستخرج
لدى السلطة اإلدارية املحلية التابع لها مقر الدائرة االنتخابية املهنية
املعنية أو لدى العمالة أو اإلقليم أو عمالة املقاطعات املعنية .ويتسلم
وكيل الحزب املستخرج املطلوب داخل أجل ثالثة ( )3أيام من تاريخ
تقديم طلبه .ويسلم مرة واحدة ،مطبوعا ،حسب طلب الحزب
أو الوكيل املنتدب ،على الورق أو في شكل ملف مضمن في قرص مدمج
أو بواسطة أي وسيلة إلكترونية ممكنة .وال يمكن استعمال املستخرج
إال للغرض االنتخابي الذي سلم من أجله.
ظهيرشريف رقم  1.21.31صادرفي  9شعبان  23( 1442مارس )2021
بتنفيذ القانون رقم  24.21بشأن إلغاء وتصفية نظام
املعاشات املحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب.
ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 132الفقرة الثالثة
منه) ؛
وبعد االطالع على قرار املحكمة الدستورية رقم  115.21الصادر في
 27من رجب  11( 1442مارس  )2021التي صرحت بمقتضاه :
« - 1بأن القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام املعاشات املحدث لفائدة
«أعضاء مجلس النواب ،ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
« - 2بأن ال محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون املحال ؛
« - 3بعدم االختصاص بالنظر في الطلب املتعلق ب «توقيف
«اإلجراءات التشريعية للقراءة األولى ملجلس النواب املتعلقة بمقترح
«القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام املعاشات املحدث لفائدة أعضاء
«مجلس املستشارين»»،
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أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  24.21بشأن إلغاء وتصفية نظام املعاشات املحدث
لفائدة أعضاء مجلس النواب ،كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس
املستشارين.
وحرر بفاس في  9شعبان  23( 1442مارس .)2021
ف :
وقعه بالعط 
رئيس الحكومة،
اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

*
*
*
قانون رقم 24.21
بشأن إلغاء وتصفية نظام املعاشات املحدث
لفائدة أعضاء مجلس النواب
املادة األولى
تتم ،ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ،وفق
الشروط والكيفيات املحددة في هذا القانون ،تصفية نظام املعاشات
املحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب بموجب القانون رقم 24.92
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.92.136بتاريخ  8رجب 1414
( 22ديسمبر .)1993
املادة 2
يوقف ،ابتداء من التاريخ املشار إليه في املادة األولى أعاله :
 اقتطاع واجبات االشتراك برسم نظام املعاشات املحدث ألعضاءمجلس النواب من التعويض املمنوح لكل نائب عضو ؛
 أداء مساهمات مجلس النواب برسم النظام املذكور ؛ صرف املعاشات املستحقة برسم نفس النظام.املادة 3
يتم ،كما يلي ،توزيع رصيد احتياط النظام املنصوص عليه في
املادة  13من القانون السالف الذكر رقم : 24.92
أ) إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام وكان
مجموع مبالغ االشتراكات املستحقة لهذا النظام قبل تاريخ دخول
هذا القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ املعاشات التي استفاد
منها قبل التاريخ املذكور ،فيعاد له مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين
مبالغ االشتراكات ومبالغ املعاشات املذكورة ؛

