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  تقديم

  

 من بين الهيئاتتعتبر اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء 

تساهم في ترسيخ التي ، األساسية بالوظيفة العمومية ةيالستشارا

  .  الموارد البشريةتدبير مجال أسس التشاور والمشاركة في 

لجان اإلدارية المتساوية األعضاء، ضمانة ال وعالوة على كون

الظهير الشريف  المخولة للموظف بمقتضىأساسية من بين الضمانات 

بشأن النظام ) 1958فبراير  24( 1377شعبان  4بتاريخ  1.58.008رقم 

في  الموظفشراك آلية إل فهي، العام للوظيفة العموميةاألساسي 

  .تدبير مساره المهني

في نتخاب ممثلي الموظفين ال 2015يونيو  3 ويكتسي اقتراع

أهمية قصوى باعتباره تجسيدا  ،اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء

أولى أهمية الذي ، 2011دستور في ظل انتخابات مهنية لتنظيم أول 

واالقتراع الحر  الديمقراطية التشاركيةالتشاور و خاصة لمبادئ

  .والنزيه في االنتخابات
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يأتي هذا الدليل الذي أعدته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث و

 اتفي إطار مواكبتها المستمرة لإلدارات العمومية في عملي اإلدارة

، من اللجان اإلدارية المتساوية األعضاءانتخاب ممثلي الموظفين في 

 العمليات والتدابير المرتبطة بهاهذه أجل توضيح مختلف مراحل 

في  االستحقاق لك بما يضمن تنظيم هذاومبسط، وذ منهجيبشكل 

   .أحسن الظروف

  

  ى رئيس الحكومةلسيد الوزير المنتدب لدا

  بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة المكلف

 

  محمد مبديع
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 محتويات الدليل
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 عالقة اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء

   والهيئات مؤسساتببعض ال 
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اللجان اإلدارية المتساوية  ممثلو الموظفين في ندرجي

ضمن الهيآت الناخبة التي تساهم في انتخاب أعضاء مجلس  األعضاء

  .المستشارين

  

 
 
اختيار ممثلي الموظفين في المجلس األعلى للوظيفة  يتم

العمومية عن طريق االنتخاب من طرف هيئة ناخبة تتكون من 

 ممثلي الموظفين في اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء

 .المركزية

  

  

 

ثالثة ممثلين للمستخدمين المنخرطين في  انتخابيتم 

الصندوق المغربي ضمن مجلس إدارة  نظام المعاشات المدنيةّ،

من طرف هيئة متألفة من الممثلين الرسميين للموظفين في للتقاعد 

اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء المركزية، أو فيما يماثلها 

   .بالمؤسسات العامة

    

عالقة اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء بمجلس 

 المستشارين

عالقة اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء 

 بالمجلس األعلى للوظيفة العمومية

عالقة اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء بالمجلس 

 اإلداري للصندوق المغربي للتقاعد
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 اللجانوتركيبة إحداث 

  اإلدارية المتساوية األعضاء 
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  دث  اللجان اإلدارية المتساوية األعضاءحإ - 1

تحدث اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء، بقرار للوزير 

  : على أساس معيار ترابي وآخر نظامي المعني باألمر،

   :المعيار الترابي* 

  

بقرار  اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء تحدث

لرئيس اإلدارة فيما يخص كل إطار من أطر الموظفين 

  :الراجعة لسلطته على صعيد كل

  ؛عمالة أو إقليم  �

  .إدارة مركزية �

 

يمكن إحداث لجان إدارية متساوية األعضاء على مستوى 

إذا كان االختصاص الترابي للمصالح  ،أو إقليمين أو أكثر عمالتين

 .و أكثرأأو إقليمين  عمالتينالخارجية التابعة للوزارة يغطي 

8 

   :المعيار النظامي *

  

  

   

 اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء ةتركيب -2

  :تشتمل اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء على عدد متساو من 

  

  

  

  

  

  اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء مدة انتخاب - 3

 

) 6(تنتخب اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء لمدة ست  �

 .سنوات

 

تحدث اللجان اإلدارية 

المتساوية األعضاء على 

مستوى كل إطار من أطر 

الموظفين الراجعة 

  .لسلطة رئيس اإلدارة

 

 

ممثلين ينتخبهم 

 الموظفون

ممثلين عن اإلدارة 

يعينون بقرار من 

 رئيس اإلدارة المعني

ممثلين عن اإلدارة 

يعينون بقرار من 

 رئيس اإلدارة المعني
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  عدد ممثلي الموظفين الواجب انتخابهم  - 4

 

يحدد عدد ممثلي الموظفين الرسميين والنواب في اللجان 

إلى عدد الموظفين المنتمين اإلدارية المتساوية األعضاء بحسب 

  .اإلطار أو األطر المعنية

  

 

  عدد الموظفين

  باإلطار

  الممثلون

  الرسميون

  الممثلون

  النواب

  11  11  20إلى  10من 

  22  22  100إلى  21من 

  33  33  1000إلى  101من 

  44  44  1000ما زاد على 

ال يمكن أن يتعدى مجموع عدد الممثلين الرسميين والنواب 
  اللجانممثل بالنسبة لمجموع  1000للموظفين 
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 اختصاصات اللجان اإلدارية

 المتساوية األعضاء 
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 تستشار اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء في القضايا

   :، السيماالفردية للموظف

الموظفين المتمرنين ترسيم 1  

 الترقية في الرتبة والدرجة 2

 االستيداع 3

4 

الموظف المستفيد من االستيداع الذي لم يتقدم بطلب إرجاعه  إعفاء

المسند إليه أو رفض المنصبفي اآلجال المقررة   

 تأديب الموظفين 5

 النظر في رفض اإلدارة لطلب استقالة الموظف 6
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  النظام االنتخابي

  



13 

  :نمط االقتراع - 1

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  

بين التصويت المباشر  الجمع وفي جميع األحوال ال يجوز

برسم نفس اللجنة اإلدارية المتساوية  والتصويت عن طريق المراسلة

   .األعضاء

  

يتم التصويت على الئحة تامة، بحيث ال يجوز إدخال أي تغيير 

  .التصويت بحذف أسماء او تعويضها أو إضافتها بطاقةعلى 

نمط التصويت

:  التصويت عن طريق المراسلة

في حالة تعذر توفير مكاتب 

للتصويت قريبة من مقرات 

عمل الناخبين

التصويت المباشر كمبدأ عام

االقتراع السري بالالئحة 

وبالتمثيل النسبي على أساس 

قاعدة المعدل األقوى ودون 

استعمال طريقة مزج األصوات 

 .والتصويت التفاضلي
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  الترتيبات واإلجراءات

  

  

  

  المرجع  اآلجــــال  اإلجراءات  الترتيب

1  

إعداد قرار إحداث  -

ان اإلدارية اللج

  المتساوية األعضاء

  

من المرسوم رقم  2 الفصل

المتعلق  2.59.0200

باللجان اإلدارية المتساوية 

  األعضاء

2  

تعليق لوائح  -

  الناخبين

يوما على التاريخ  40قبل مضي 

  آخر أجل: للتصويتالمحدد 

  2015ابريل  24

من المرسوم  11الفصل 

  2.59.0200رقم 

3  

تحقق الناخبين من  -

وتقديم  التقييد

  الشكايات

يوما الموالية  15جل أداخل 

بريل أ 25من : التعليق  خلتاري

  2015ماي  9إلى   

من المرسوم  11الفصل 

  2.59.0200رقم 

  رشحتإيداع لوائح ال -  4

يوما على األقل  21مضي  قبل

على التاريخ المحدد 

  :لالنتخابات

  2015ماي  13جل أآخر 

من المرسوم   13 الفصل

  2.59.0200رقم 

5  

  :التصويت المباشر -

  فتح مكاتب التصويت

من الساعة التاسعة صباحا إلى 

 03السادسة مساء من يوم 

  2015يونيو 

من المرسوم  15 الفصل

  2.59.0200رقم 

6  

  التصويت بالمراسلة -

آخر أجل لوصول 

األظرفة إلى رئيس 

  اإلدارة

أيام قبل التاريخ المحدد  3

  :لالنتخابات

  كآخر أجل 2015ماي  31

من المرسوم  15 الفصل

  2.59.0200رقم 

7  

تقديم األصوات  -

االنتخابية لرئيس 

لجنة اإلحصاء في ما 

يخص التصويت 

  .بالمراسلة

أيام بعد التاريخ المحدد  8

  :لالنتخابات

  2015 يونيو 11

من المرسوم  16 الفصل

  2.59.0200رقم 

8  

فرز األصوات  - 

  وإحصاؤها

مباشرة بعد انتهاء عملية 

  التصويت

من المرسوم  15 الفصل

  2.59.0200رقم 
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 المراحل األساسية 

  للعمليات االنتخابية
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 حصر لوائح الناخبين : 1

رئيس حصر لوائح الناخبين بالنسبة لكل إطار من طرف  -

  . اإلدارة

  

  

  

 .يعتبر في وضعية القيام بالوظيفة 

  ؛لموظف الموضوع رهن اإلشارةا �

المستفيد من الرخص اإلدارية أو الرخص الموظف  �

لرخص بدون أجر أو التفرغ ألسباب صحية أو رخصة الوالدة أو ا

 .النقابي

ناخبا، عند االقتضاء،  لحاقاإلويعتبر الموظف الموجود في وضعية 

  .الملحق به اإلطاروفي  ،بإدارته األصلية األصلي إطاره في

   إعداد لوائح الناخبين وإشهارها :2

  ؛ إعداد لوائح الناخبينباإلدارة  قيام �

التاريخ  على األقل، قبل ،يوما الناخبين أربعينق لوائح يتعل  �

  ؛جلأكآخر  2015بريل أ 24 الجمعة جراء االقتراع، أي يومالمحدد إل

  ؟من هو الناخب

كل موظف مرسم ينتمي إلى اإلطار 

المراد تمثيله، ويوجد في وضعية القيام 

بالوظيفة في تاريخ حصر لوائح 

  .الناخبين
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المصالح المركزية  اتبمقر الناخبينلوائح نشر وتعليق   �

موظفون الجميع األماكن التي يتواجد بها بالمصالح الالممركزة، وو

  .معنيون بانتخاب اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء المعنيةال

  تقديم الشكايات بشأن لوائح الناخبين :3

G  2015ماي  09ريل إلى غاية أب 25خالل الفترة الممتدة من، 

في لوائح  القيدعملية من  تحققواللناخبين أن ي مكني

في هذه  ي إغفالأشأن في  شكايات وأن يقدموا الناخبين،

  ؛ اللوائح

G المعنية في الشكايات المتعلقة بالقيد في  رئيس اإلدارة يبت

   .أيام من تاريخ التوصل بالشكاية 7داخل أجل لوائح الناخبين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

   الترشيح   : 4

، لجنة إدارية متساوية األعضاءبرسم  يمكن أن يترشح

في الالئحة  لتقييدللشروط المطلوبة على ا ونرالموظفون المتوف

  . لهذه اللجنة االنتخابية

   :يستثنى من الترشيحو* 

  طويلة األمد؛مرض رخصة ستفيدون من الموظفون الم -

18 

الذين صدرت في حقهم عقوبة االنحدار في الموظفون  -

لم يستفيدوا ما  عقوبة الحرمان المؤقت من األجرة،أو الدرجة 

الصادر  1.58.008الشريف رقم ظهير المن  75لفصل من مقتضيات ا

بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة  1958فبراير  24بتاريخ 

 .العمومية

  
 

   إيداع لوائح الترشيح:  5

  :وفق الشروط التاليةيتم الترشيح 

ن إلى ونتميرشحين تمن مترشيح تتكون  تقديم الئحة �

رشحين تمن الم اعدد تضمنأو األطر المعنية، ت اإلطار المعني

   ؛يساوي عدد الممثلين الرسميين والنواب

وجوب إرفاق الئحة الترشيح بتصريح بالترشيح موقع من  �

 طرف كل مترشح؛ 

رشح المؤهل تاسم المتضمين الئحة الترشيح وجوب  �

  ،االنتخابية جميع العملياتلتمثيلها في 

ح تحديد االنتماء أو عدم االنتماء النقابي في لوائ إمكانية �

  الترشيح؛

  .إيداع لوائح الترشيح مقابل وصل بإيداع الترشيح �
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  التصويت :  6

  :لتصويت المباشربالنسبة ل - أوال

إحداث مكتب أو عدة مكاتب للتصويت على صعيد اإلدارة  �

عمالة أو إقليم المصالح الالممركزة بالمركزية أو على صعيد 

 ؛، بمقرر لرئيس اإلدارة المعنية عمالتين أو إقليمين أو أكثربأو 

تقوم السلطة المختصة :  التصويت )بطاقات( وراقأ تهييء �

وكذا  أسماء مرشحي اللوائح تحملالتي ق التصويت اورأ بتهييء

 .في التصويتاألظرفة التي تستعمل 

كتب التصويت ومساعدين اثنين من بين أعضاء متعيين رئيس  �

إلى  مكتب التصويتكاتب مهمة الهيئة الناخبة تسند 

 ؛أصغرهما سنا

، ناخبممثل رشحين بتلممن لوائح اكل الئحة  إمكانية تمثيل �

 ،من طرف وكيل الالئحة بواسطة وثيقة مصادق عليها يعين

وذلك  ،قبل بداية االقتراع التصويت تقدم لرئيس مكتب

 .صويت وفرز األصوات بمكتب التصويتلتتبع عمليات الت

  :مكاتب التصويت تشتمالم   �

  صندوق لالقتراع؛ -

  ؛لالقتراع معزل خاص -

من لوائح الناخبين المدعوين لإلدالء  نانسخت -

  ؛بأصواتهم في دائرة اختصاص المكتب

  من األظرفة المخصصة لالقتراع؛ عدد كاف -

  .من بطاقات التصويت عدد كاف -
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  :لتصويت عن طريق المراسلةبالنسبة ل - ثانيا

وكذا  أسماء مرشحي اللوائح تحملالتصويت التي  بطاقات تهييء �

 ؛األظرفة التي تستعمل في التصويت

وأظرفة التصويت إلى  بطاقاتقيام اإلدارة بتسليم أو بعث  �

  الناخبين؛  

  :وظرف داخلي ظرف خارجي: في التصويتظرفين  استعمال �

  

  :يحمل الظرف الخارجي في وجهه التنصيص التالي

  

  

  

  

  

  

  

    

  :علومات المتعلقة بالناخبمال في الوجه الثانيالخارجي الظرف يحمل 
  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  تنصيص خارجي أييتعين أن يكون الظرف الداخلي خاليا من 

 

  التي تم اختيارهاالتصويت  بطاقاتوضع يخصص الظرف الداخلي ل

    

 اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء في الموظفينانتخاب ممثلي 

)2015يونيو  3اقتراع (  

لىإ  

..................................................)رئيس اإلدارة المعنية(السيد   

.........................................................................العنوان  

ê×ñ^ÃÖ]æ<ê’~�Ö]<Ü‰÷]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJVJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ <

ê’~�Ö]<á]çßÃÖ]JVJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ <

<íq…‚Ö]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJVJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ <

]ð^–ÚýV  



  بالنسبة للتصويت عن طريق المراسلة

  

 

 

 

**/**/****  
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  انطالق واختتام التصويت

  بالنسبة للتصويت المباشر

بالنسبة للتصويت عن طريق المراسلة

الساعة  في تصويتانطالق عملية ال

 2015يونيو  3من يوم  التاسعة صباحا

بمجرد تصويت التصويت اختتام 

 علىالناخبين التابعين للمكتب، و

الساعة السادسة  أبعد تقدير، في

 من نفس اليوم

 هولالعتداد بالتصويت  

الساعة السادسة والنصف من اليوم 

، أي يوم الثالث السابق ليوم االقتراع

2015 

تاريخ الطابع البريدي اعتماد 

للتأكد من ، الموضوع على الظرف

  ألجلهذا ا

 

انطالق واختتام التصويت:7

بالنسبة للتصويت المباشر* 

  

  

  

  

  

  

بالنسبة للتصويت عن طريق المراسلة* 

  

  

  

انطالق عملية ال

التاسعة صباحا

اختتام 

الناخبين التابعين للمكتب، و

أبعد تقدير، في

من نفس اليوم مساء

 آخر أجل

الساعة السادسة والنصف من اليوم 

الثالث السابق ليوم االقتراع

2015ماي  31

اعتماد 

الموضوع على الظرف

هذا ااحترام 
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  التصويتمباشرة عملية : 8

  :مكاتب التصويتأعضاء  مهام

بإثباتها  والتأكد من هوية الناخب سهر على صحة التصويتال -

أو إحدى وثائق التعريف الرسمية  ،تعريفللبطاقة الوطنية البواسطة 

  ؛التي تحمل صورته

 في نسخة من الالئحة االنتخابية؛ ء الناخبينالتأشير على أسما-

تحرير محضر بنتائج عملية الفرز وتوقيعه من طرف رئيس  -

 ؛مكتب التصويت ومساعديه

  .نسخة من محضر النتائج إلى ممثل كل الئحةتسليم  -

  

  :الناخبين واجبات

  :في حالة التصويت المباشر* 

 

 خاصة بكلتصويت  وبطاقةقيام الناخب بأخذ غالف  -

  ؛حيالئحة من لوائح الترش

 بطاقةيضع ، حيث القتراعالناخب المعزل المخصص لدخول  -

  ؛االقتراعثم يودع هذا األخير في صندوق الظرف، داخل  تصويتال

  .بعد التصويت الناخبينفي الئحة  توقيع الناخب -
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 في حالة التصويت عن طريق المراسلة* 

في مطوية على أربعة،  ،طاقة التصويتب بوضع الناخب قيام -

يكون خاليا من أي تنصيص ، من طرف اإلدارة له يسلم داخلي ظرف

  خارجي؛

  ؛خارجيالظرف المغلقا في  ظرفالناخب للضع و -

توجيه الظرف عن طريق البريد إلى رئيس قيام الناخب ب -

  .اإلدارة

 

  وإحصاء األصواتعملية فرز : 9

  
  

األصوات عيين لجنة أو لجان إحصاء يقوم رئيس اإلدارة بت

 وأ لتصويت المباشرا، سواء تعلق األمر بمن ثالثة موظفين كونتت

  .تصويت عن طريق المراسلةالب

  :لتصويت المباشربالنسبة ل* 

  

 ؛تب التصويتاالتصويت من طرف مك بطاقاتفرز  -

ضر االتصويت وكذا مح لبطاقاتتوجيه األظرفة المتضمنة  -

  فرز النتائج الجزئية إلى رئيس لجنة إحصاء األصوات؛

24 

قيام لجنة إحصاء األصوات بإحصاء عدد األصوات التي  -

  ؛لوائح الترشيححصلت عليها 

  .عمليات اإلحصاء إمكانية حضور المترشحين -

 
 

  :لتصويت عن طريق المراسلةبالنسبة  ل *

 

 11أي (قتراع تاريخ االلاإلدارة في اليوم الثامن الموالي قيام  -

 إلى رئيس لجنة المعبر عنها تقديم األصوات االنتخابيةب )2015 يونيو

 األصوات مشفوعة بلوائح الناخبين؛ إحصاء

عدد األصوات التي اء قيام لجنة إحصاء األصوات بإحص - 
  .الترشيحلوائح حصلت عليها 

  

  

 الممثلين الرسميين والنواب وزيع مقاعدت: 10

  : تحديد عين، بالنسبة لكل لجنة،يت

  ؛، من خالل تحديدالمقاعد المستحقة لكل الئحةعدد : أوال

مجموع األصوات الموضوعة في : المعبر عنها عدد األصواتمجموع  - 1

  ؛باللجنة المعنيةصندوق االقتراع المتعلقة 

 عدد األصوات الملغاة؛ - 2

العدد الناتج عن طرح عدد : عدد األصوات الصحيحة المعبر عنها - 3

 ؛عدد األصوات المعبر عنهامجموع األصوات الملغاة من 

 عدد األصوات المحصل عليها من طرف كل الئحة؛ - 4
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 عدد األصوات الصحيحة المعبر عنها   = القاسم االنتخابي - 5

  الواجب انتخابهم الموظفين الرسمييندد ممثلي ع      

  برسم اللجنة المعنية 

  

  األصوات المحصل عليها من طرف كل الئحة = كل الئحةلعدد المقاعد المستحقة  - 6

 القاسم االنتخابي          

  

  .المعدل األقوى ةحسب قاعدالمتبقية، عند االقتضاء،  مقاعدالتوزيع ويتم  

  :الممثلين الرسميين أسماء: ثانيا

حسب الترتيب التسلسلي الممثلين الرسميين  تحديد أسماءيتم 

  .للمرشحين في الالئحة المعنية

  الممثلين النواب أسماءتحديد : ثالثا

حسب ترتيبهم التسلسلي في  الممثلين النواب تحديد أسماءيتم 

  .الالئحة المعنية، بعد الممثلين الرسميين
  

 المقاعد توزيعكيفية يوضح نموذج 

  

  :حول النموذج المقترح معطيات  - أ 

 3 :الممثلين الرسميين الواجب انتخابهمعدد 

   220 :عدد الناخبين المسجلين

  3 :المترشحة عدد اللوائح

  200  :األصوات المعبر عنهاعدد 

  20 :عدد البطائق الملغاة 

  )200-20( 180 :عدد األصوات الصحيحة المعبر عنها
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  :عليها من طرف كل الئحة تحديد عدد األصوات المحصل - ب

  عدد األصوات التي نالتها كل الئحة

  صوت 80: الالئحة أ  

  صوت 70: الالئحة ب  

  صوت 30: الالئحة ج  

  :استخراج القاسم االنتخابي  -ج

 عدد األصوات الصحيحة المعبر عنها      =  القاسم االنتخابي 

  الواجب انتخابهم عدد ممثلي الموظفين الرسميين

  180=60 :االنتخابي القاسم

            3 

  :تحديد المقاعد المستحقة لكل الئحة -د

  األصوات المحصل عليها من طرف كل الئحة= كل الئحة لعدد المقاعد المستحقة 

 القاسم االنتخابي        

  )مقعد واحد(  33.1=  80: الالئحة أ  

        60  

  )مقعد واحد( 1 16.= 70: الالئحة ب

       60  

  )ال شيء( 0 5.= 30: الالئحة ج  

         60  

  :ةعد المتبقياالمق توزيع -ـه

 .المعدل األقوىيق قاعدة بيسند المقعد المتبقي بتط
  األصوات المحصل عليها من طرف كل الئحة=  المعدل األقوى

 1العدد + الئحة كل عدد المقاعد المسندة ل                 
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   40=  80: أ   الالئحة

      1+1  

  35=  70 : الالئحة ب

            1+1  

  30=  30: الالئحة ج 

       1+0  

لذا فإن المقعد ، )40(أ على المعدل األقوى  حصلت الالئحة

  .المتبقي يسند إليها

  

  :وبهذا تكون النتيجة النهائية كما يلي �

  )2(مقعدان : الالئحة أ  

  مقعد واحد:  الالئحة ب

  .ال شيء: الالئحة ج  

 :ملحوظة هامة

G الئحتان أو أكثر على نفس المعدل األقوى، ولم  تإذا حصل

يبقى سوى مقعد واحد شاغر، فإنه يسند إلى الالئحة التي حصلت على 

 أكبر عدد من األصوات؛

G ن أو أكثر على نفس العدد يالئحتال حصول هاتينفي حالة و

من األصوات، فإن المقعد الشاغر يسند إلى الالئحة التي ينتمي إليها 

  .سناالمرشح األكبر 
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 إعالن النتائج وتعليقها : 11

 
 
 
  

  
  

  
  

 العمليات االنتخابيةبالشكايات والطعون المتعلقة : 12

  

   المعنية رئيس اإلدارة :الجهة المختصة باستقبال الشكايات

  

داخل أجل خمسة  الشكاياتي تلقتم ي: أجل تقديم الشكايات

  .أيام ابتداء من تاريخ اإلعالن عن النتائج) 5(

  

  

  

  

  

  

  

نتائج العن يتم اإلعالن 
بمجرد توصل رئيس 
اإلدارة المعني بنسخة من 
محضر العمليات 

  .االنتخابية

في األماكن التي  تعلقو
علقت فيها لوائح 

  .الناخبين
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  نماذج الوثائق
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 1نموذج رقم 
 
  

  

صادر ..……رقم  .…………………………قرار لوزير  

بإحداث وتأليف اللجان اإلدارية المتساوية  …………في 

األعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة 
………………………………  

  

  

  

  ؛……………………….…………وزير 

 24(1377شعبان  4الصادر في  1.58.008بناء على الظهير الشريف رقم 

بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع ) 1958فبراير 

  تغييره وتتميمه؛

  

ماي  5(1378من شوال  26الصادر في  2.59.0200وعلى المرسوم رقم 

م األساسي العام من الظهير الشريف بمثابة النظا 11بتطبيق الفصل ) 1959

للوظيفة العمومية بشأن اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء، كما وقع 

  تغييره وتتميمه؛

  

 1436من جمادى األولى  28 صادر في 2.15.158وعلى المرسوم رقم

  .شأن انتخاب ممثلي المأجورينفي ) 2015مارس  19(

  

  :قرر ما يلي

  

  :المادة األولى

تحدث اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة 

، ويحدد عدد ممثلي اإلدارة والموظفين، الرسميين والنواب، ................

وعلى صعيد ) اإلدارة المركزية(إزاء كل إطار أو أكثر على صعيد 

  :كما يلي) األقاليم والعماالت(

 

الوزير أشر عليه 

المنتدب لدى رئيس 

الحكومة 

المكلف بالوظيفة 

العمومية وتحديث 

 اإلدارة 

المملكة 

 المغربية

............ .وزارة   
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 :  اإلدارة المركزية -

  اللجنة

  رقم
  الدرجة  اإلطار أو األطر

  مثلو الموظفين  ممثلو اإلدارة

  النواب  الرسميون  النواب  الرسميون

1  
  

  
          

2  
  

  
          

3  
  

  
          

4  
  

  
          

5              

  

  :األقاليم والعماالت  -

  اللجنة

  رقم
  الدرجة  اإلطار أو األطر

  مثلو الموظفين  ممثلو اإلدارة

  النواب  الرسميون  النواب  الرسميون

1  
  

  
          

2  
  

  
          

3  
  

  
          

4  
  

  
          

5              

  

  : 2المادة 

  .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

                  

  وحرر بالرباط ، في 

    :اإلمضاء 
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  2 رقم نموذج
                    المملكة المغربية

  ................وزارة 

  الئحة الناخبين

 .........................:...اإلدارة المركزية أو المصالح الالممركزة -
  ........................:.....                       اللجنة رقم                       -

  ..........................:...                                         األطر /ر ااألط -

  ..........................:...                                          التعليقتاريخ  -

  

  االسم العائلي  االسم الشخصي
  الوضعية

  )القيام بالوظيفة، اإللحاق(

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      
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  3 رقم نموذج

  

  التصريح بالترشيح
  

  ):ة(الموقع أسفله السيد أنا

  .............................................:.االسم الشخصي

  : ...............................................االسم العائلي

  : ................................................رقم التأجير

  : ...........................لتعريفل بطاقة الوطنيةالرقم 

  .................................................: .اإلطار

  : ..................................................الدرجة

  : .................................................مقر العمل

الئحة الترشيح  ضمن) ة(كعضوي ترشيحت قدمأصرح بأنني 

عن  .........:...ء رقماللجنة اإلدارية المتساوية األعضابرسم 

  ..........................:....الئحتها) ة(وكيل، .....................أطر/إطار

  

  ....................:.تاريخ...................في

  

  :اإلمضاء
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  4 رقم نموذج

 
  (*)الئحة الترشيح 

  

  

 
 بدون انتماء نقابي � /............................(**)االنتماء النقابي � 

    

الترتيب 

  التسلسلي

 االسم

الشخصي 

  والعائلي

رقم 

  التأجير
  الدرجة  اإلطار  ت.و.رقم ب

1 -            

2  -            

3 -            

4 -            

5 -            

6 -            

7 -            

8 -            

  

  

  

  :اإلمضاء

  

  

  .ترفق هذه الالئحة بتصريحات الترشيح الفردية (*)

  .تحديد اسم النقابة(**) 

 :........اللجنة رقم

في  تمثيل الالئحةل المؤهللمرشح ل االسم الشخصي والعائلي

 .………………………:)وكيل الالئحة(العمليات االنتخابية 
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  5 رقم نموذج

                  المملكة المغربية

  .................وزارة 

  

  ..........:..رقم اإليداع 

  ترشيحالوصل بإيداع 

  ...................):.ة(إن السيد

  :....................في يوم) ت(أودع

لتمثيل الئحة الترشيح ضمن اللجنة ) ة(مؤهل) ها(بصفته

، مصحوبة بتصاريح شخصية ..............أطر/عن إطار............ رقم

  :بالترشيح لكل من السيدات والسادة

1 - ................. 

2 - ................. 

3 - ................ 

4 - ................. 

5 - ................. 

6 - ................. 

7 - ................. 

8 - .................. 

                                             

  

  

 خاتم اإلدارة
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  6 رقم نموذج

                  المملكة المغربية

  ................وزارة 

  مقرر

  .....................لوزير

  مقراتها وأعضائها وتحديدمكاتب التصويت  مكتب أو بإحداث

****  

  ................................. وزير

ماي  5( 1378من شعبان  26الصادر في   2.59.0200بناء على المرسوم رقم 

من الظهير الشريف الصادر في شأن النظام األساسي  11بتطبيق الفصل ) 1959

العام للوظيفة العمومية بخصوص اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء كما 

  .وقع تغييره وتتميمه 

  :قرر ما يلي 

مكتب أو مكاتب ......................... تحدث لدى وزارة :مادة فريدة

  :للتصويت تحدد مقراتها وأعضاؤها  كما يلي

  أعضاء المكتب  األطر/اإلطار   التصويت  ر مكتبمق

    

  بصفته رئيسا.......................-
  

  مساعدا أوالبصفته ...............-
  

  مساعدا ثانيابصفته ..............-

    

  بصفته رئيسا.......................-
  

  مساعدا أوالبصفته ...............-
  

  ثانيا مساعدابصفته ..............-

    

  بصفته رئيسا.......................-
  

  مساعدا أوالبصفته ...............-
  

  مساعدا ثانيابصفته ..............-
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  7 رقم نموذج

                  المملكة المغربية

  ......وزارة 

  مقرر

  .....................لوزير

  لجان إحصاء األصوات لجنة أو ين يبتع

****  

  ................................. وزير

ماي  5( 1378من شعبان  26الصادر في   2.59.0200بناء على المرسوم رقم 

من الظهير الشريف الصادر في شأن النظام األساسي  11بتطبيق الفصل ) 1959

العام للوظيفة العمومية بخصوص اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء كما 

  .وقع تغييره وتتميمه 

  :قرر ما يلي 

لجنة أو لجان إلحصاء ....................تحدث لدى وزارة  :مادة فريدة

  :األصوات يحدد مقراتها واختصاصها الترابي وأعضاؤها  كما يلي

  أعضاء المكتب  الترابي االختصاص  مقر اللجنة

    

  بصفته رئيسا.......................-
  

  بصفته عضوا.......................-
  

  بصفته عضوا......................-

    

  بصفته رئيسا.......................-
  

  بصفته عضوا.......................-
  

  بصفته عضوا......................-

    

  بصفته رئيسا.......................-
  

  بصفته عضوا.......................-
  

  بصفته عضوا......................-
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  8 رقم نموذج

  

  تصريح

  عن الئحة الترشيح (*)تعيين ممثل ناخبب

  لتتبع عمليات التصويت وفرز األصوات

 
  ):ة(أنا الموقع أسفله السيد

  :..............................................االسم الشخصي

  : ...............................................االسم العائلي

  : ................................................التأجيررقم 

  : ...........................لتعريفل بطاقة الوطنيةالرقم 

  : ..................................................اإلطار

  : ..................................................الدرجة

  .....................................: ............مقر العمل

  

لترشيح ضمن اللجنة اإلدارية المتساوية ابصفتي وكيال لالئحة 

 هذه عن ناخب ، أعين، كممثل........عن إطار أو أطر......... األعضاء رقم

الالئحة، مؤهل لتتبع عمليات التصويت وفرز األصوات في مكتب التصويت 

الكائن مقره 

،  .....................................................................................بـ

  :)ة(السيد

  :..............................................االسم الشخصي

  : ...............................................االسم العائلي

  ........: ...................لتعريفل بطاقة الوطنيةالرقم 

  

  .......................:.تاريخب .....................في

مصادق  اإلمضاء

  :)**(عليه

  

  . يتعين أن يكون ممثل الئحة الترشيح مسجال في إحدى لوائح الناخبين (*)

  .المختصةالسلطات  من طرفيتعين المصادقة على هذا التصريح  (**)



39 

  9 رقم نموذج

                  المملكة المغربية

  ...................وزارة 

  

   محضر النتائج الجزئية

  النتخاب ممثلي الموظفين 

  في اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء

  

مقر مكتب 

  ...........................................................:....التصويت

ملية فرز النتائج الجزئية على جرت ع...................... بتاريخ

صعيد مكتب التصويت النتخاب ممثلي الموظفين في اللجنة اإلدارية 

عملية على هذه الالمتساوية األعضاء المشار إليها أدناه، وقد أسفرت 

  :النتائج التالية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    عدد الناخبين المسجلين

    عدد المصوتين

    عدد البطائق الملغاة

    المعبر عنهاالصحيحة  ألصوات امجموع 
  
  

   

 : اللجنة رقم 

  األطر/ اإلطار 

..............  
 

  : مالحظات
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  :رقم الالئحة 

  :........األطر/  اإلطار

الشخصية  سماءاأل

  لمرشحينوالعائلية ل

عدد األصوات التي 

حصلت عليها 

  الالئحة

  مالحظات

  1الئحة 

1.      

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

  2الئحة 

1.      

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

  3الئحة 

1.      

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

  (*) 4الئحة 

1.      

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

.  .  
.  .  
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المعبر عنها، والمحصل عليها من طرف الصحيحة مجموع ألصوات  -

  : جميع اللوائح
  
  

 تم إنجاز هذا المحضر وصودق عليه من طرف مكتب التصويت -

  :من  المكون

  

أعضاء مكتب 

  التصويت

الشخصي االسم 

  والعائلي
  التوقيع

      رئيس المكتب

      المساعد األول

      المساعد الثاني

  

  : وذلك بحضور ممثلي اللوائح -

  

  التوقيع  الشخصي والعائلياإلسم   رقم الالئحة

      1 ئحةال

      2 ئحةال

      3 ئحةال

      (*) 4 ئحةال

.  .  .  
  

                  
  

  ...................ب  .....................فيحرر 

  

يمكن أن يكون هناك، حسب الحالة، أقل أو أكثر من أربع لوائح : ملحوظة(*) 

  .للترشيح
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  10 رقم نموذج

                المملكة المغربية

  ..................وزارة 

   محضر النتائج النهائية

  النتخاب ممثلي الموظفين 

  في اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء
  

اجتماع لجنة اإلحصاء المنصوص عليها في المرسوم رقم ......انعقد يوم

من  11بتطبيق الفصل ) 1959ماي  5( 1378من شعبان  26الصادر في   2.59.0200

الظهير الشريف الصادر في شأن النظام األساسي العام للوظيفة العمومية 

بخصوص اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك 

إلجراء عملية حصر النتائج النهائية النتخاب ممثلي الموظفين في اللجنة 

أسفرت هذه العملية عن  اإلدارية المتساوية األعضاء المشار إليها أدناه، وقد

  :النتائج التالية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    عدد الممثلين الرسميين

    عدد الممثلين النواب

    عدد الناخبين المسجلين

    عدد المصوتين

    عدد البطائق الملغاة 
  
  

  :المعبر عنهاالصحيحة ألصوات امجموع 
   

 : اللجنة رقم 

  األطر /اإلطار 

....................  
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  :رقم الالئحة 

  :........األطر /اإلطار 

األسماء الشخصية 

والعائلية 

  لمرشحينل

عدد األصوات التي حصلت 

بناء على  الئحة كل عليها

  محاضر النتائج الجزئية

  مالحظات

  1الئحة 

1.      

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

  2الئحة 

1.      

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

  3الئحة 

1.      

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

  (*) 4الئحة 

1.      

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

.  .  .  .  
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   =القاسم االنتخابي   -1

  
  
  

  :األصوات المحصل عليها من طرف كل الئحة -2

  :.............1الالئحة 

  :.............2الالئحة 

  :.............3الالئحة 

  :.............4الالئحة 

  :تحديد عدد المقاعد المستحقة -3

  :.............1الالئحة 

  :.............2الالئحة 

  :.............3الالئحة 

  ............:.4الالئحة 

  :األسماء الشخصية والعائلية لممثلي الموظفين الرسميين، حسب اللوائح -4

  :.............1الالئحة 

  :.............2الالئحة 

  :.............3الالئحة 

  :.............4الالئحة 

األسماء الشخصية والعائلية لممثلي الموظفين، الرسميين والنواب، باللجنة  -5

  .....رقم

  النواب  الرسميون

    

    

    

    
  

 عنها المعبر الصحيحة ألصواتا مجموع

 الرسميين الموظفين ممثلي عدد
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   اإلحصاءتم إنجاز هذا المحضر وصودق عليه من طرف لجنة  -

  :المكونة من 

  اللجنةأعضاء 
الشخصي االسم 

  والعائلي
  التوقيع

      اللجنةرئيس 

      اللجنة عضو

      اللجنة عضو

  

  : وذلك بحضور ممثلي اللوائح -

  

  رقم الالئحة
الشخصي االسم 

  والعائلي
  يعقالتو

      1 الئحة

      2 الئحة

      3 الئحة

      (*) 4 الئحة

.  .  .  
  

              
  

 ...................بـ.............. في حرر

  

  

يمكن أن يكون هناك، حسب الحالة، أقل أو أكثر من أربع لوائح : ملحوظة(*) 

  .للترشيح
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 11نموذج رقم 
 

 ……صادر في..……رقم  .……………لوزير قرار

اللجان اإلدارية المتساوية  بتعيين ممثلي اإلدارة والموظفين في

األعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة 
………………………………  

  

  

  

  ؛……………………….…………وزير 

شعبان  4في  الصادر 1.58.008بناء على الظهير الشريف رقم 

بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة ) 1958فبراير  24(1377

  العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

  

ماي  5(1378من شوال  26الصادر في  2.59.0200وعلى المرسوم رقم 

من الظهير الشريف بمثابة النظام األساسي  11طبيق الفصل بت) 1959

العام للوظيفة العمومية بشأن اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء، كما 

  وقع تغييره وتتميمه؛

  

صادر .............رقم ............قرار لوزيروعلى 

 بإحداث وتأليف اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء................في

  .)...................إدارة( المختصة إزاء موظفي وزارة          

  .........وبناء على محضر لجنة إحصاء األصوات بتاريخ 

  :قرر ما يلي

  :المادة األولى

اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء  يعين ممثلو اإلدارة والموظفين في

  :كما يلي، .....................المختصة إزاء موظفي وزارة 

 

الوزير أشر عليه 

المنتدب لدى رئيس 

الحكومة المكلف 

بالوظيفة العمومية 

 وتحديث اإلدارة 

 المملكة المغربية

.................. وزارة  
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           اإلدارة المركزية -

  اللجنة

  رقم
  لدرجةا  األطر /اإلطار 

  مثلو الموظفين  ممثلو اإلدارة

  النواب  الرسميون  النواب  الرسميون

1  
  

  
          

2  
  

  
          

3  
  

  
          

4  
  

  
          

5              

  

  :األقاليمالعماالت و -

  اللجنة

  رقم
  الدرجة  األطر /اإلطار 

  ممثلو اإلدارة
  الموظفين مثلو

  

  النواب  الرسميون  النواب  الرسميون

1              

2              

3              

4              

5              

  

  : 2المادة 

  .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

  وحرر بالرباط ، في                 

  : اإلمضاء 
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  النصوص القانونية المرجعية
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شعبان  4بتاريخ  1.58.008من الظهير الشريف رقم  11الفصل   
بشأن النظام األساسي العام للوظيفة ) 1958فبراير  24( 1377

 ؛العمومية

من الظهير الشريف  11بتطبيق الفصل  2.59.0200مرسوم رقم   
  ؛بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية

من القانون  98بتطبيق المادة  2.12.88  مرسوم بقانون رقم  
  ؛لمجلس المستشارين 28.11التنظيمي رقم 

القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم  27.12نون رقم قا  
من القانون  98بتطبيق المادة  2012مارس  15الصادر في  2.12.88

  المتعلق بمجلس المستشارين؛ 28.11التنظيمي رقم 

في شأن  2015مارس  19الصادر في  2.15.158مرسوم رقم   
  انتخاب ممثلي المأجورين؛

قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة   
جمادى اآلخرة  4صادر في  1047.15العمومية وتحديث اإلدارة رقم 

بتحديد تاريخ االقتراع النتخاب ممثلي ) 2015مارس  25( 1436
الموظفين في اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء المنصوص عليها 
في النظام األساسي العام للوظيفة العمومية واألنظمة األساسية 

  الخاصة بموظفي الجماعات ومستخدمي المؤسسات العامة؛

الحكومة المكلف للوزير المنتدب لدى رئيس  منشور  
 2015مارس  27بتاريخ  2رقم  بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

حول انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء 
 ؛2015برسم سنة 

للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف  نشورم 
 2015أبريل  24بتاريخ  3بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة رقم 

حول اإلجراءات والتدابير المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين في 
.2015يونيو  3اقتراع  -المتساوية األعضاء اللجان اإلدارية 
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