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      .414 من جمادى آلاخرة 83صادر في  3..5..8قرار للوزير ألاول رقم 

                بتحديد طريقة وتنظيم إجراءات انتخاب( 3..4أكتوبر 82)

ية في نظام املعاشات املدن ممثل الجماعات املحلية وممثلي املنخرطين

 بمجلس إدارة الصندوق املغربي للتقاعد.
 

قاعدالصندوق املغربي للت  



ق/م.د.ي.قالصندوق املغربي للتقاعد/ق.د.ي.ا.  

 

  

 (3..4أكتوبر  82) .414من جمادى آلاخرة  83صادر في  3..5..8قرار للوزير ألاول رقم  

 إجراءات انتخاب ممثل الجماعات املحلية وممثلي املنخرطينبتحديد طريقة وتنظيم  

  4في نظام املعاشات املدنية بمجلس إدارة الصندوق املغربي للتقاعد. 
 

 الوزير ألاول،

 9.31.9.1القاض ي بإعادة تنظيم الصندوق املغربي للتقاعد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  59.34بناء على القانون رقم 

 منه؛ 4( وال سيما املادة 9331أغسطس  1) 9591من ربيع ألاول  19املؤرخ في 

   ( املحدث بموجبه نظام املعاشات املدنية، 9319 يسمبرد .9) 9939من ذي القعدة  91الصادر في  99.19.وعلى القانون رقم   

 كما وقع تغييره وتتميمه؛

  ( بمثابة النظام ألاساس ي العام للوظيفة9341فبراير  15) 9911شعبان  5الصادر في  1...9.41وعلى الظهير الشريف رقم 

 كما وقع تغييره وتتميمه؛ ،العمومية

( املتعلق برئاسة املجالس 9311ر سبتمب 93) 9931شوال  4الصادر في  9.11.914وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم         

 إلادارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية؛

القاض ي بإعادة  59.34( لتطبيق القانون رقم 9331بر فمنو  .1) 9591رجب  1الصادر في  1.34.153وعلى املرسوم رقم              

 منه؛ 9تنظيم الصندوق املغربي للتقاعد وال سيما املادة 

     جان إلادارية( يطبق بموجبه بخصوص الل9343ماي  4) 9911من شوال  11الصادر في  ..1..1.43وعلى املرسوم رقم 

 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه؛ 99املتساوية ألاعضاء الفصل 

 .( بمثابة النظام ألاساس ي ملوظفي الجماعات9311سبتمبر  11) 9931من شوال  99الصادر في  1.11.191وعلى املرسوم رقم 

 ي:ـا يلـرر مـق

 ألاولـى املــادة

يتم انتخاب ألاعضاء الرسميين والنواب الذين يمثلون الجماعات املحلية واملستخدمين املنخرطين في نظام املعاشات املدنية في 

املذكور أعاله وفق الطريقة  59.34من القانون رقم  4حظيرة مجلس إدارة الصندوق املغربي للتقاعد املشار إليهم في املادة 

 .عليها في هذا القرار وإلاجراءات املنصوص

 1املــادة 

سمي باألغلبية عن طريق الاقتراع الفردي إلا  سنوات ستينتخب املمثلون الرسميون والنواب املشار إليهم في املادة ألاولى أعاله ملدة "

 .2"النسبية في دورة واحدة

 9املــادة 

 .جالس الجماعية الضضرية والقرويةينتخب ممثل الجماعات املحلية من طرف هيئة ناخبة تتألف من رؤساء امل

 5املــادة 

 :يوزع ممثلو املنخرطين في نظام املعاشات املدنية املحدد عددهم في ثالثة أعضاء رسميين وثالثة أعضاء نواب على الشكل التالي

من طرف هيئة ناخبة ممثالن رسميان وممثالن نائبان عن املنخرطين العاملين باإلدارات العمومية واملؤسسات العامة ينتخبون 

املؤرخ في  ..1..1.43مكرر من املرسوم رقم  91متألفة من جميع املمثلين الرسميين باللجان املركزية املنصوص عليها في الفصل 

 ( املشار إليه أعاله أو ما يماثلها باملؤسسات العامة املعنية؛9343ماي  4) 9911من شوال  11

دمين املنخرطين العاملين بأسالك الجماعات الضضرية والقروية ينتخبان من طرف ممثل رسمي واحد وممثل نائب عن املستخ

 .هيئة ناخبة تتألف من املمثلين الرسميين ملستخدمي الجماعات باللجان إلادارية املتساوية ألاعضاء

 

 ؛.821(، ص: 3..4نوفمبر  5) .414رجب  45بتاريخ  .1.8ج.ر عدد  .9
 .8245أغسطس  48بتاريخ  .83.ج.ر عدد  (8245مايو  .4) .418رجب  82بتاريخ  8.41.45 قرار لرئيس الحكومة رقم .1
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 4املــادة 

أعاله أن يرشح نفسه برسم الهيئة  5و 9يجوز لكل رئيس جماعة أو منخرط ينتمي إلى إحدى الهيئات الناخبة املشار إليها في املادتين 

 .الناخبة التي ينتمي إليها

 1املــادة 

دد تاريخ إجراء الانتخاب بمقرر للسلطة الضكومية املكلفة بالشؤون إلادارية يعلن عنه بواسطة إلاذاعة وإحدى الصضف يح

 .يوما قبل اليوم املحدد لالنتخاب 54الوطنية بما ال يقل عن 

 1املــادة 

لشؤون إلادارية مقابل وصل، يجب أن يودع التصريح بالترشيح من طرف كل مرشح شخصيا بمقر السلطة الضكومية املكلفة با

 .يوما .9وذلك قبل التاريخ املحدد لالنتخاب بما ال يقل عن 

 .وال يجوز الترشيح برسم أكثر من هيئة ناخبة

سم إلادارة إيجب أن يحمل التصريح بالترشيح الاسم الشخص ي والعائلي وإمضاء وعنوان املرشح والهيئة الناخبة التي ينتمي إليها و 

 .املؤسسة العامة التي يعمل بها أو يمثلهاأو الجماعة أو 

 .كما يجب أن يكون الترشيح مشفوعا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها

 1املــادة 

تحصر السلطة الضكومية املكلفة بالشؤون إلادارية الالئحة النهائية للترشيحات برسم كل هيئة. وتعلق هذه الالئحة بمقر السلطة 

 .عشر يوما على ألاقل قبل تاريخ الانتخاب املذكورة خمسة

 3املــادة 

 .يباشر التصويت عن طريق املراسلة بالبريد فقط

توجه السلطة الضكومية املكلفة بالشؤون إلادارية أوراق التصويت مرفقة بأسماء املرشضين وأغلفة خاصة بالتصويت إلى الناخبين 

تي ينتمون إليها فيما يخص انتخاب ممثلي موظفي الدولة ومستخدمي املؤسسات عن طريق إلادارة العمومية أو املؤسسة العامة ال

فيما يتعلق بانتخاب ممثل الجماعات املحلية وممثل  العمومية املنخرطين في نظام املعاشات املدنية، وعن طريق وزارة الداخلية

 .مستخدمي الجماعات املحلية املنخرطين في نظام املعاشات املدنية

  ..يوما على ألاقل قبل التاريخ املحدد إلجراء الانتخاب 94املرشضين سل بطائق التصويت وأسماء ويجب أن تر 

  .9املــادة 

يضع املصوت بطاقة تصويته في الغالف املرسل إليه والذي يجب أن ال يحمل أي تنصيص خارجي سوى طابع السلطة الضكومية 

 .املكلفة بالشؤون إلادارية والتنصيصات املطبوعة سلفا

 :ويضع املصوت هذا الغالف مغلقا في ظرف ثان يحمل على ظهره البيانات التالية

 الاسم الشخص ي والعائلي وإمضاء املصوت؛ 

 رقم بطاقة تعريفه الوطنية؛ 

  اسم الهيئة الناخبة التي ينتمي إليها.  

 99املــادة 

املكلفة بالشؤون إلادارية في اليوم املحدد لتاريخ  يجب أن يصل الغالف املتضمن لورقة التصويت مغلقا إلى السلطة الضكومية

 .إجراء الانتخاب وهو آخر أجل

 .أعاله .9يعتبر ملغى كل غالف ال يتضمن البيانات املشار إليها في املادة 

 :كما تعتبر ملغاة

 ألاوراق التي تحمل عالمة من شأنها أن تمس بسرية التصويت؛ 

  أوراق بيضاء؛الغالفات الفارغة أو املحتوية على 

 ألاوراق املشتملة على أكثر من اسم مرشح واحد؛ 

  شخص غير مرشح سمإألاوراق التي تحمل. 
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 91املــادة 

 .تعين السلطة الضكومية املكلفة بالشؤون إلادارية لجنة لفرز ألاصوات تسهر على إحصاء وفرز ألاصوات وإعالن نتيجة التصويت

 .ى ألاقل من ثالثة أعضاء موظفين غير مرشضين لعضوية مجلس إدارة الصندوق يعين من بينهم رئيسوتتكون اللجنة املذكورة عل

 .ويجوز لكل مرشح حضور عملية فرز ألاصوات

 99املــادة 

تقدم السلطة الضكومية املكلفة بالشؤون إلادارية أغلفة التصويت التي توصلت بها بصفة قانونية رفقة الئحة الناخبين إلى رئيس 

 .جنة فرز ألاصوات على الساعة التاسعة صباحا من اليوم الثامن الذي يلي التاريخ املحدد إلجراء الانتخابل

يفتح رئيس اللجنة صندوق الاقتراع ويعاين أمام املرشضين الضاضرين أن الصندوق فارغ، ثم يغلقه بقفل طيلة مدة وضع أوراق 

 .التصويت

 95املــادة 

 .بعده 91ئل التي تثيرها عملية فرز ألاصوات وتسجل مالحظاتها في املحضر املشار إليه في املادة تفصل اللجنة في جميع املسا

 94املــادة 

يقوم رئيس لجنة فرز ألاصوات بمجرد انتهاء عملية وضع أوراق التصويت بفتح صندوق الاقتراع، ثم يشرع بمساعدة عضوي 

 .شضين وترتيبهم حسب ألاصوات املحصل عليهااللجنة في إحصاء ألاصوات املحصل عليها من طرف املر 

 91املــادة 

يعلن عن انتخاب املرشح الذي حصل على أكبر عدد من ألاصوات كعضو رسمي والذي يليه كعضو نائب وذلك فيما يخص ممثل 

 .الجماعات املحلية

ن يأتيان بعدهما كعضوين نائبين ويعلن عن انتخاب املرشضين اللذين حصال على أكبر عدد من ألاصوات كعضوين رسميين واللذي

 .العاملين باإلدارات العمومية واملؤسسات العامة وذلك فيما يخص ممثلي املنخرطين

ويعلن عن انتخاب املرشح الذي حصل على أكبر عدد من ألاصوات كعضو رسمي والذي يليه كعضو نائب وذلك فيما يخص ممثل 

 .مستخدمي الجماعات املحلية

 .صوات يعلن عن فوز املرشح ألاكبر سنا، أو عن طريق القرعة إذا كان للمرشضين نفس تاريخ الازديادوفي حالة تعادل ألا 

ويحرر محضر عن عمليات الانتخاب يتضمن نتائج التصويت وبيان عدد أوراق التصويت القانونية وامللغاة وعدد الناخبين 

 .املسجلين واملصوتين

 91املــادة 

ضاء لجنة التصويت وتسلم أربعة نظائر منه إلى السلطة الضكومية املكلفة بالشؤون إلادارية التي يوقع املحضر من طرف جميع أع

تحتفظ بنسخة منه وتوجه نسخة إلى كل من السلطة الضكومية املكلفة باملالية والسلطة الضكومية املكلفة بالداخلية ومدير 

  ..ددالصندوق املغربي للتقاع

 91املــادة 

 .ئج الانتخاب بمقر السلطة الضكومية املكلفة بالشؤون إلاداريةيعلق قرار إعالن نتا

 93املــادة 

إذا أصبح أحد ألاعضاء الرسميين املمثلين للجماعات املحلية أو املنخرطين في نظام املعاشات املدنية غير قادر على مزاولة مهمته 

ا رسميا خالل الفترة املتبقية من النيابة. ويعوض قبل انقضاء مدة نيابته لسبب من ألاسباب حل محله نائبه الذي يصبح عضو 

 .العضو النائب الذي أصبح رسميا باملرشح الذي نال إثره أكثر ألاصوات برسم نفس الهيئة الناخبة

 .1املــادة 

وزير الوظيفة ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. ويسند تنفيذه إلى كل من وزير الدولة وزير الداخلية ووزير الاقتصاد واملالية و 

 العمومية وإلاصالح إلاداري.

 

 (9331أكتوبر  .1) 9593من جمادى آلاخرة  11وحرر بالرباط، في 

 يوسفيالرحمن  إلامضاء: عبد                                                                               
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